
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS HAUTAUSKULUIHIN                                                       
  
  
         Saapumispäivä ___/___20___ 

  

VAINAJAN HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Kuolinpäivä: 
 
 

 

☐Aviopuoliso    

 

☐Avopuoliso                 ☐Rekisteröity parisuhde    

Sukunimi ja etunimet:  Henkilötunnus: Ammatti: 
 
 

Postiosoite: Puhelinnumero: 
 

 
KUOLINPESÄN HOITAJAN YHTEYSTIEDOT 

Sukunimi- ja etunimet 
 
  

Osoite ja postitoimipaikka 
 
 

Puhelinnumero 

 
OHJEET 

Toimeentulotuki on yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tukimuoto ja sitä voidaan myöntää välttämättömiin hautauskuluihin 
käsittäen hautaustoimiston ja seurakunnan laskut, kun kuolinpesä on varaton eikä välttämättömiä hautauskuluja saada muutoin 
maksettua. Hautausavustus haetaan siitä kunnasta, missä vainajalla on ollut kotipaikka. 
Toimeentulotukipäätös perustuu vainajan kuolinpäivän taloudelliseen tilanteeseen. Vainajan varat ovat 
ensisijaisesti tarkoitettu välttämättömiin hautaan saattamiskustannuksiin. Toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa 
otetaan huomioon vainajan ja lesken/avopuolison talletukset (tiliotteet), tulot ja menot. Toimeentulotuki 
hautauskuluihin käsitellään sen jälkeen, kun kuolinpesän varat on selvitetty, pääsääntöisesti perukirjasta. 
Hautausavustusta voidaan myöntää maksamattomiin hautauskuluihin. 
 
Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan: arkku 440 €-490 €, kukkalaite arkulle 30 €, vainajan arkkuun huolto 80 €, vainajan 
kuljetus 80–200 €, seurakunnan hautausmaksu (haudan avaus, peitto) ja hautasijamaksu huomioidaan kotipaikkakunnan seura-
kunnan taksan mukaisesti ja polttohautauksesta aiheutuvat kulut (tuhkaus ja säilytystilan vuokra) sekä vienti- ja paluukuljetus lä-
himpään krematorioon. 
 
Uurnaan, sanomalehti-ilmoitukseen ja hautakiveen ei myönnetä toimeentulotukea. Hautajaisjärjestelyistä ja ylimenevistä kustan-
nuksista vastaa vainajan omaiset. Vainajalta maksamatta jääneitä laskuja ei huomioida laskelmassa menoina, vaan ne merkitään 
perukirjaan velaksi. 
 
Toimeentulotuki maksetaan avoimiin laskuihin. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa perukirja ja maksamattomat 

hautaukseen liittyvät laskut. Jäljennös perukirjasta on toimitettava myös niissä tapauksissa kun hautausavustus on voitu myöntää 

ennen perukirjoituksen suorittamista. 

Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset 
 
 ___________________/_____20___ _______________________________________________ 

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Virheellisten tietojen perusteella annettu hautausavustus peritään takaisin (Toimeentulotukilaki 17 §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 12 §). Toimeentulotukea hoitavilla työntekijöillä on tekninen yhteys Kelaan ja tulorekisteriin, jonka avulla etuuk-
sia voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §). 

 

PALAUTA LOMAKE OMAN ALUEESI LÄHIPALVELUPISTEESEEN: 
Kankaanpää 

Sosiaalipalvelukeskus 
Keskuskatu 42 
38700 Kankaanpää 

Honkajoki 

Peruspalvelukeskus Honkajoki 
Lääkärintie 12 
38950 Honkajoki 

Jämijärvi 

Peruspalvelukeskus Jämijärvi 
Peijarintie 8 
38800 Jämijärvi 

Karvia 
Peruspalvelukeskus Karvia 

Iltaruskonkatu 1 
39930 Karvia 

 

Pomarkku 
Peruspalvelukeskus Pomarkku 
Pitkäkuja 9   
29630 Pomarkku 

 

Siikainen  
Peruspalvelukeskus Siikainen 

Metsäpirtintie 7 
29810 Siikainen 

 


