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Hautaoikeuden haltijan nimeäminen
Haudan sijainti
Hautausmaa

Osasto

Rivi

Paikka/Paikat

Hautaan ensimmäisenä haudattu vainaja
Vainaja

Hautausvuosi

Hautaoikeuden haltijaksi nimettävä henkilö
Allekirjoitus ja nimen selvennys/pvm.

Henkilötunnus*

Osoite

Puhnro

sähköposti

Suostun siihen, että tietoni tallennetaan seurakunnan ylläpitämään
hautaustoimilain (457/2003) 12 §:n mukaiseen hautarekisteriin, jossa tiedot
säilytetään hautaoikeuden voimassaoloajan.


Henkilötunnusta käytetään asiakkaan yksilöimiseksi henkilörekisterissä.
Henkilötunnuksella erotellaan samannimiset henkilöt toisistaan ja
osoitetietojen päivittäminen mahdollistuu.

Ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimpien perillisten suostumukset
Aika ja paikka

Seurakunta täyttää
Tiedot vastaanotettu

Allekirjoitus

Aika ja paikka

Nimen selvennys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

HYRYNSALMEN SEURAKUNTA
Kirkkolaki 17:3 § (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.
Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan
viranomaiselle.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden
uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla
asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

Lomakkeen täyttöohjeita ja palautus
Hautaoikeuden haltijaksi merkitään vain yksi henkilö, jonka ensimmäiseksi haudatun vainajan
lähimmät perilliset valitsevat keskuudestaan. Sopimus vahvistetaan lomakkeen
allekirjoituksilla. Seurakunta vaatii sukuselvityksen nähdäkseen, että kaikkien
hautaoikeudellisten allekirjoitus on lomakkeessa. Mikäli uuden haudan hautaoikeuden
haltijaksi valikoituu vainajan leski, on lomake tarpeeton.
Seurakunnalla on vanhoja sukuselvityksien kopioita arkistoituna, niitä voi kysyä, mikäli vainajat
ovat asuneet Hyrynsalmella. Uudemmat sukulaisuussuhteet näkyvät tietojärjestelmistämme.
Asiasta täytyy tiedottaa kaikkia haudattujen vainajien oikeudenomistajia.
Täyttöohjeita voit kysyä Hyrynsalmen kirkkoherranvirastosta puh.08 – 617 23920 tai
sähköpostilla hyrynsalmen.seurakunta@evl.fi. Lomakkeen voi palauttaa osoitteella Hyrynsalmen
seurakunta, Nivantie 4, 89400 HYRYNSALMI

