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Hautainhoitorahaston sääntöjen 3 §:n 2. momentin mukaan hoitomaksujen ja muiden rahaston
lukuun suoritettavista palveluksista perittävien maksujen suuruudesta sekä käytössä olevista hoitoajoista päättää vuosittain kirkkoneuvosto. Haudan hoitomaksu määrätään sääntöjen 3 §:n 1.
momentin siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon aiheuttamat menot.
Kirkkoneuvosto on viimeksi 14.12.2016 hyväksynyt hautainhoitohinnoittelun, joka on ollut voimassa 1.1.2017 lukien.
Hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvioon on asetettu tavoitteeksi hautainhoitohinnoittelun uudistaminen siten, että hoidon kokonaishintaan sisältyy seurakunnan valitsemat kukat.
Aiemmassa hinnoittelussa on hoidon perushinta ja kukat hinnoiteltu erikseen. Uudistetun hinnoittelun avulla hinnoittelu yksinkertaistuu, tarvittavien kukkien valikoima vähenee ja hallinnolliset kulut pienevät. Seurakunnan valitessa kukat hoitohaudalle, pystytään kullekin haudalle valitsemaan
siinä parhaiten menestyvät kukat ja kukkien uusimisesta aiheutuva hävikki pienenee.
Kukkien hinnoissa ja palkkakustannuksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viimeisen
kahden vuoden aikana, joten hintojen korotuksiin ei ole erityistä tarvetta. Kesähoitojen osalta
uuden hinnoittelun tavoite on, että asiakkaalle aiheutuvat kustannukset eivät kasva. Perennahoitojen hintoja on sen sijaan tarve korottaa, jotta hinnat vastaisivat hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Perennahoitojen osuus vuonna 2018 solmituista hoitosopimuksista oli noin 15 %.
Jatkossa hintoihin sisältyy seurakunnan valitsemien kesäkukkien (esim. 3 kpl mukulabegonia tai
vastaava) tai perennojen hankinta ja istutus, kukkien ja nurmialueen kesäaikainen hoito kasteluineen, hauta-alueen puhtaanapito, työnjohtokulut ja hoitosopimusten hallinnointikulut.
Talousjohtajan
päätösehdotus

Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitohinnat 1.1.2019 lukien seuraavasti:
Arkkuhaudat

Rinnakkaisten hautapaikkojen lukumäärä
1
2
3
4
seur.
70 e
100 e
130 e
160 e
+ 25 e

Kesähoitosopimus
5-vuoden sopimus
- kesäkukkahoito
- perennahoito

365 e
300 e

520 e
380 e

675 e
460 e

830 e
530 e

+130 e
+ 80 e

10-vuoden sopimus
- kesäkukkahoito
- perennahoito

735 e
620 e

1.050 e
790 e

1.365 e
960 e

1.680 e
1.110 e

+ 260 e
+140 e

Uurnahautapaikka (Rauhanpuisto)
Kesähoitosopimus
5-vuoden sopimus
10-vuoden sopimus

Päätös

55 e
kesäkukkahoito 295 e
perennahoito 230 e
kesäkukkahoito 590 e
perennahoito 470 e

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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