Rautalammin kunta
Perusturvaosasto
Kuopiontie 11
77700 Rautalampi

HAUTAUSAVUSTUSHAKEMUS

HENKILÖTIEDOT
Vainaja
Sukunimi ja etunimet

□ Aviopuoliso
□ Avopuoliso
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Osoite ja postitoimipaikka

Osoite ja postitoimipaikka

Kuolinpäivä

Puhelinnumero

KUOLINPESÄN HOITAJAN YHTEYSTIEDOT
Sukunimi ja etunimet
Osoite ja postitoimipaikka
Puhelinnumero

KUOLINPESÄN VARALLISUUS
Kuolinpäivän tilinsaldo (pankin saldotodistus liitettävä hakemukseen kaikista vainajan
pankkitileistä)
€
€
Kuolinpäivän jälkeen maksettavat tulot ja niiden maksupäivä (esim. palkka, eläkkeet,
työttömyysturva jne)

Säästöt, euroa
□ Kyllä
Osakkeet/arvopaperit (kpl/arvo)
□ Kyllä
Kiinteistöt
□ Kyllä
Vakuutukset
□ Kyllä
Muu varallisuus, mikä ?
□ Kyllä

□ Ei
□ Ei
□ Ei
□ Ei
□ Ei

TIEDOT HAUTAUKSESTA JA PERUNKIRJOITUKSESTA
Hautaustoimisto
Seurakunta
□ Arkkuhautaus
□ Uusi hautapaikka
Hautaan siunaamisen ajankohta

□ Polttohautaus
□ Vanha hautapaikka

Perunkirjoituksen ajankohta

ALLEKIRJOITUS
Vakuutan, että edellä mainitsemani tiedot ovat totuudenmukaiset
Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys

OHJEET
Haettaessa hautausavustusta hautausavustushakemuksen täyttäminen riittää, mikäli vainajalta ei ole jäänyt
leskeä. Lesken tulee hautausavustushakemuksen lisäksi täyttää myös toimeentulotukihakemus omalta
osaltaan ja liittää siihen tarvittavat tositteet.
Tarpeellisen suuruisiin välttämättömiin hautausmenoihin myönnetään toimeentulotukea silloin, kun
kuolinpesä on varaton. Avustus myönnetään tarjouskilpailun jälkeen hankintapaikaksi valitun vainajan
kuljetus- ja hautauspalvelun sopimushintojen mukaisesti. Pääsääntöisesti myönnettävä hautausavustus on
hautaustoimiston ja seurakunnan kulut huomioiden __________ €.
Kuolinpesän varat otetaan huomioon hautausavustusta määriteltäessä, samoin kesken tulot ja varat (ei
avopuolison tuloja ja varoja). Näiltä osin on selvityksenä esitettävä perukirja. Hautausavustus voidaan
tarvittaessa myöntää ennen kuin perunkirja on käytettävissä. Tällöin laskelmassa huomioidaan vainajan
kuolinpäivänä tilillä olleet varat (sekä lesken tulot, varat ja menot) ja tehdään perintä mahdollisista
kuolinpesän varoista. Vainajalta jääneitä maksamattomia laskuja ei laskelmassa menoina huomioida, vaan ne
jäävät kuolinpesälle maksettavaksi, tai mikäli kuolinpesä on varaton, kuolinpesän veloiksi.
Myönnettävä hautausavustus annetaan pääsääntöisesti maksusitoumuksena hautaustoimistolle ja
seurakunnalle.

LIITTEET
Hautausavustushakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet
□ virkatodistus
□ pankin saldotodistus kuolinpäivältä kaikista vainajan pankkitileistä
□ verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta
□ selvitykset varallisuudesta
□ perukirja. Mikäli perukirjan ei ole käytettävissä hautausavustusta haettaessa, tulee se toimittaa
päätöksentekijälle viimeistään 4 kk:n kuluttua hautauksesta
□ lesken osalta erillinen toimeentulotukihakemus liitteineen

