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HENKILÖTIEDOT / VAINAJA HENKILÖTIEDOT / LESKI (avioliitto)

Sukunimi ja etunimet Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite Osoite

Kuolinpäivä

KUOLINPESÄN HOITAJAN YHTEYSTIEDOT

Sukunimi ja etunimet

Osoite ja postitoimipaikka

Puhelin Pankkitiliyhteys

KUOLINPESÄN VARALLISUUS (täytettävä, mikäli hakemuksen liitteenä ei ole perukirjaa)

Kuolinpäivän tilin saldo (pankin saldotodistus liitettävä hakemukseen kaikista vainajan tileistä)

Tilinumero saldo euroa

Tilinumero saldo euroa

Kuolinpäivän jälkeen maksettavat tulot ja niiden maksupäivät

□ kyllä, mikä arvo euroa □ ei

Säästöt (mikä, arvo)

□ kyllä, mikä arvo euroa □ ei

Osakkeet/arvopaperit, esim. puhelinosake

□ kyllä, mikä arvo euroa □ ei

Kiinteistöt (mikä, arvo)

□ kyllä, mikä arvo euroa □ ei

Vakuutukset tai muut korvaukset (mikä, arvo)

□ kyllä, mikä arvo euroa □ ei

Muu varallisuus, mikä

□ kyllä, mikä arvo euroa □ ei

LIITTEET

□ Perukirjasta

□ Laskut hautauskuluista

□ Lesken perustoimeentulotuen päätökset hautauslaskujen erääntymiskuukausille

Lisäksi, mikäli perukirja ei ole käytettävissä:

□ Kuolinpäivän saldotodistukset

□ Vainajan viimeksi vahvistettu verotuspäätös

□ Selvitykset ilmoitetusta varallisuudesta

Päivämäärä Allekirjoitus

Katso ohjeet sivulta 2
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Hautausavustuksen maksaminen:

 Välttämättöminä hautausmenoina huomioidaan hautaustoimiston laskusta enintään 800 € 

(arkku/uurna, kuljetus, vaatetus ja järjestelykulu).  Seurakunnan  välttämättömät kustannukset 

huomioidaan lukuun ottamatta aluspalkkimaksua. Muistolaatta huomioidaan, jos tuhkat sirotellaan. 

Toiselle paikkakunnalle hautaamisesta aiheutuvia kuljetuskustannuksia ei huomioida.

Hautakiven hankintaa, muistotilaisuuden järjestämiskuluja, lehti-ilmoituskuluja, tilavuokria eikä 

perunkirjoituskuluja huomioida. Nämä jäävät viime kädessä omaisten vastuulle. Mikäli omaiset ovat 

pienituloisia/varattomia, perunkirjoitusta voi pyytää oikeusaputoimistosta. Sosiaalitoimi ei tyhjennä 

tai siivoa vainajan asuntoa. Kuolinpesä vastaa huoneiston tyhjentämiseen liittyvistä kustannuksista.

Muita maksamattomia laskuja, esim. sairaalalaskuja, ei huomioida vaan ne jäävät kuolinpesän 

maksettaviksi tai mikäli kuolinpesä on varaton, laskut jäävät kuolinpesän velaksi. Velat voidaan 

poistaa esittämällä varattoman kuolinpesän perukirja velkojille. Huomioithan, että vainajan varat 

tulee näin ollen kohdistaa aina ensisijaisesti hautauslaskuihin.

Mikäli hautauspalvelu ja/tai seurakunnan laskut ovat maksamatta, maksetaan hautausavustus 

suoraan em. laskujen laskuttajille. Mikäli laskut on tositteellisesti maksettu, maksetaan 

hautausavustus hakemuksessa mainitulle pankkitilille.

Välttämättömiin, kohtuullisiin hautausmenoihin myönnetään toimeentulotukea silloin, kun kuolinpesä 

on varaton, eikä menoja saada muuten katettua. Pääsääntöisesti hautausavustus ratkaistaan 

perunkirjoituksen jälkeen.

Hautausavustushakemuksen jättäminen riittää, mikäli vainajalta ei ole jäänyt leskeä. Lesken tulee 

hakea Kelasta perustoimeentulotukea laskujen erääntymiskuukausille.

Vainajan varat ja omaisuus otetaan huomioon hautausavustusta määriteltäessä. Kuolinpesän 

varoiksi katsotaan vainajan pankkitilin saldo kuolinpäivältä, mahdolliset tulevat veronpalautukset ja 

muut kuoleman jälkeen maksettavat tulot sekä mahdollinen muu varallisuus ja omaisuus. Samoin 

lesken tulot ja varat huomiodaan (ei avopuolison tuloja ja varoja).

Mikäli päätös hautausavustuksesta annetaan ennen perukirjaa, päätös sisältää perinnän 

mahdollisista vainajan varoista. Kuolinpesä on velvollinen toimittamaan kopion perukirjasta 

aikuissosiaalityöhön välittömästi sen valmistuttua, mikäli hautausavustusta on myönnetty.
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