HAUTAPAIKAN LUOVUTUS

Luovutan hallinnassani olleen hautapaikan takaisin Siilinjärven seurakunnan hallintaan.
Seurakunnan talousjohtaja tekee luovutuksesta viranhaltijapäätöksen ja lähettää siitä kappaleen hautapaikan
haltijalle. Hauta siirtyy päätöksen päivämäärällä seurakunnan hallintaan ja on uudelleen käytettävissä heti, kun
vainajien koskemattomuusajat ovat päättyneet.

Haudan tiedot
Hautapaikan sijainti

Viinamäen hautausmaa

Rauhanpuiston hautausmaa

Hautapaikan n:o(t)/hautatunnus__________________________________________________________________________________________________________________
Hautaan haudattujen vainajien nimet, syntymä- ja kuolinajat: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hautamuistomerkin poisto
Haudalla oleva muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta.
Omaiset poistavat haudalla olevan muistomerkin 6 kk:n kuluttua, viimeistään___________________ mennessä.

Hautaoikeuden haltija
Vakuutan olevani kirkkolain 17 luvun 3§:ssä mainittu hautaoikeuden haltija ja, että haudan luovuttamiseen ovat
suostuneet kaikki, joilla Kirkkolain 17 luvun 4 §:n mukaan on oikeus tulla haudatuksi edellä mainittuun hautaan ja
joita hautaoikeuden haltijana edustan.
Hautaoikeutettujen edustajana vastaan siitä, että kaikkia asianosaisia on kuultu.
Paikka ja aika

__________________________________________________________

Haudanhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys __________________________________________________________
__________________________________________________________
Lähiosoite______________________________________________________________________________________________________________________
Postinumero ja postitoimipaikka___________________________________________________________________________________
sähköpostiosoite____________________________________________________________________________________________________________
puhelinnumero_______________________________________________________________________________________________________________

Postiosoite
Siilinjärven seurakunta
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Puhelin (katuosoite)
(017) 288 4600 seurakuntatoimisto (Haarahongantie 4)
(044) 728 4627 hautausmaan toimisto (Toivonkuja 1)

Muiden hautaoikeutettujen allekirjoitukset
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
paikka ja aika

allekirjoitus

nimen selvennys

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
paikka ja aika

allekirjoitus

nimen selvennys

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
paikka ja aika

allekirjoitus

nimen selvennys

Mikäli kaikkien hautaoikeutettujen allekirjoitukset eivät mahdu tähän, voi niitä jatkaa lisäsivulle.

Seurakunta täyttää
Sopimus vastaanotettu _______ . ________ 20_______

Viranhaltijapäätös ________/20____

Otteita kirkkolaista
KL 17 luku 2 § Hautaoikeus
Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille.
Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden
vain seurakunnalle.
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. 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.
KL 17 luku 4 §
Hautaamisjärjestys
Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata
vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä
suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden
haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja
kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan
viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.

Postiosoite
Siilinjärven seurakunta
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Puhelin (katuosoite)
(017) 288 4600 seurakuntatoimisto (Haarahongantie 4)
(044) 728 4627 hautausmaan toimisto (Toivonkuja 1)

KL 17 luku 5 §
Haudan hoito
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Hautaustoimilaki 5 luku 14 §
Hautamuistomerkit
Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla
hautausmaan ylläpitäjän hyväksymä.
Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle mahdollisuus poistaa hautamuistomerkki,
jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen.
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