HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMINEN
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan kirkkolain mukaan hautaa luovuttaessa
(KL 17 § 3 ). Jos sopimusta hautaoikeuden haltijasta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä,
hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi
hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Nämä henkilöt ovat haudan oikeudenomistajia ellei toisin ole
sovittu. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa
asioissa.
Hautaoikeuden haltija toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan päin ja edustaa niitä, jotka voivat tulla hautaan
haudatuksi. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta, päättää haudalle sijoitettavasta muistomerkistä sekä
käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa.

HAUTATIEDOT
Hautatunnus

Hautausmaa

☐ Vangasniemen hautausmaa

☐ Hiekkapuron hautausmaa ☐ Siilin hautausmaa

☐ Jäppilän hautausmaa

☐ Virtasalmen hautausmaa

Hautaan ensimmäiseksi haudatun vainajan nimi ja hautauspvm

Haudan hallinta-aika
Entinen hautaoikeuden haltija:

Hautaan viimeiseksi haudatun vainajan nimi ja hautauspvm

HAUTAOIKEUDEN HALTIJAKSI NIMETÄÄN (yksi henkilö, joka edustaa sukua. Ei perikunta.)
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Henkilön sukulaisuussuhde ensimmäiseen vainajaan

Paikka ja aika

Hautaoikeuden haltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

MUIDEN HAUTAOIKEUDEN OMISTAJIEN SUOSTUMUKSET HALTIJAN NIMEÄMISELLE
Me allekirjoittaneet suostumme, että yllämainittu henkilö nimetään kyseisen haudan haltijaksi:
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä

☐ muita hautaoikeudenomistajia ei ole ☐ suostumukset nimeämiseen kysytty suullisesti asianosaisilta
Lisätietoja

Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä
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Kirkkolaki 26.11.1993/105

17 LUKU Hautaustoimi

2 § (30.12.2003/1274)

Hautaoikeus

Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa (457/2003).
Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus
hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan
omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi
luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle.
Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan
luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan
hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.
Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Hautaoikeus lakkaa ilman
irtisanomista.
Hautaoikeuden lakkaamisesta siinä tapauksessa, että haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, säädetään 5 §:n 3
momentissa.
3 § (30.12.2003/1274)

Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa
asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei
ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen
johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut,
ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava
hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa.

4 § (30.12.2003/1274)
Hautaamisjärjestys
Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 1 momentin mukaisesti, hautaan saadaan
ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden
kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva
sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu,
hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja
kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta
vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on
erityinen syy.
5 § (30.12.2003/1274)

Haudan hoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla
olevien hautojen perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä
seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun
haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan
erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan
haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi
julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa tarkoitetusta tai
hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on
pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanomalehdessä.
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Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti

