Hautaustoimi

HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMINEN
Hautapaikka
Hautausmaa

Osasto

Rivi

Paikka

Haudan vainajat ja hautausvuodet (jos useampi vainaja, vähintään ensiksi ja viimeiseksi
haudattu vainaja mainitaan)
Vainaja

Hautausvuosi

Vainaja

Hautausvuosi

Vainaja

Hautausvuosi

Hautaoikeuden haltija (henkilö, ei perikunta)
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti

Paikka ja aika

Allekirjoitus

 Olen ilmoittanut muille suvun jäsenille hautaoikeuden haltijan nimeämisestä
Hautaoikeuden haltijan nimeämisen yhteydessä voidaan sopia,
että seuraaville henkilöille varataan jäljellä olevat hautapaikat
Henkilön nimi

Henkilön nimi

Henkilön nimi

Henkilön nimi

Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus
Aika ja paikka

Allekirjoitus

Nimen selvennys

 Muita lähiomaisia ei ole elossa
Muita tietoja

Seurakuntayhtymä täyttää
Tiedot vastaanotettu

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen KL 17 luku 3 § (30.12.2003/1274)
Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan hautaan haudata, 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
Hautapaikka (hautausmaa, osasto rivi ja paikka)
Tiedot saa hautakirjasta tai kysymällä hautapalveluista
Sähköposti: lahti.hautausasiat@evl.fi
Puh. 044 719 4658 ja 044 719 4643
Hautaoikeuden haltija
Vain yksi henkilö voi olla haltija. Perikuntaa ei voi laittaa haudan haltijaksi.
Ensiksi haudatun vainajan lähimmät, samaa sukupolvea olevat
sukulaiset sopivat keskenään hautaoikeuden haltijasta. Haltijaksi voidaan nimetä muukin
kuin lähin omainen, tässä tapauksessa kyseiset lähiomaiset antavat suostumuksensa.
Kaikki haltijaa koskevat tiedot on täytettävä.

Seuraaville henkilöille varataan jäljellä olevat hautapaikat
Tähän kirjataan niiden henkilöiden nimet, jotka ovat ilmaisseet halunsa tulla haudatuksi hautaan.
Hautaan on oikeus tulla haudatuksi kirkkolain mukaisesti.
Ensiksi haudatun vainajan puolisolla on aina varattu hautapaikka haudassa.

Lomakkeen palautusosoite:
Lahden seurakunnat
Hautausasiat
PL 84
15111 LAHTI
Lisätietoja

(käyntiosoite: Vapaudenkatu 6)

