SOPIMUS/ILMOITUS HAUTAOIKEUDEN HALTIJASTA
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan kirkkolain mukaan hautaa luovutettaessa
(KL 17, § 3).
Jos sopimusta hautaoikeuden haltijasta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä, hautaoikeuden
haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun
vainajan lähimmät perilliset. Nämä henkilöt ovat haudan oikeudenomistajia ellei toisin ole sovittu. Jos heitä on
useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa.
Hautaoikeuden haltija toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan päin, edustaa vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä,
jotka voivat tulla hautaan haudatuksi. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta, päättää haudalle
sijoitettavasta muistomerkistä sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa.
Hautausmaa

 Puolimatkan hautausmaa
 Kytäjän hautausmaa

Hautatunnus

 Rauhannummen hautausmaa
 Rautatienrakentajien hautausmaa

Osasto ______

Rivi ______

Paikka ______

Vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika

Hautauspäivä

Hautaan ensimmäisenä haudatun vainajan nimi

Hautauspäivä

HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN TIEDOT
Etu- ja sukunimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

 Olen ilmoittanut muille suvun jäsenille hautaoikeuden haltijan nimeämisestä.
 Liitteenä sukuselvitys, josta oikeudenomistajat selviävät (tarvitaan hautaoikeuden haltijaa muutettaessa)
MUIDEN HAUTAOIKEUDEN OMAAVIEN SUOSTUMUS, ALLEKIRJOITUS JA NIMEN SELVENNYS
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

KÄÄNNÄ

HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMISEN YHTEYDESSÄ VOIDAAN SOPIA, ETTÄ SEURAAVILLE
HENKILÖILLE VARATAAN JÄLJELLÄ OLEVAT HAUTAPAIKAT
Henkilön nimi

Peruste (esim. selvitys sukulaisuussuhteesta, muu syy)

Henkilön nimi

Peruste (esim. selvitys sukulaisuussuhteesta, muu syy)

Henkilön nimi

Peruste (esim. selvitys sukulaisuussuhteesta, muu syy)

Henkilön nimi

Peruste (esim. selvitys sukulaisuussuhteesta, muu syy)

 Muita lähiomaisia ei ole elossa
Muita tietoja

SEURAKUNTA TÄYTTÄÄ
Tiedot vastaanotettu, päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Hyvinkää _____ / _____ 20_____

______________________________________________

KL 17 luku 3 §
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.
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