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Hautauksen jälkeen lähiomaisten on kirkkolain mukaan sovittava keskenään (vuoden kuluessa) kuka nimetään
hautaoikeuden haltijaksi tähän hautaan.
Hautaoikeuden haltija toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan päin. Hän edustaa vainajan oikeudenomistajia
ja myös niitä, jotka voivat tulla hautaan haudatuksi. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta ja
muistomerkistä, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä
hautaan voidaan haudata, sovitaan kirkkolain mukaan hautaa luovutettaessa (Kirkkolaki 17 luku 3).
Huom.: Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää. Täyttäkää lomake huolellisesti,
koska puutteellisesti tai epäselvästi täytettyä lomaketta emme voi kirjata.
Hautapaikka (seurakunta täyttää)

Jos omainen haluaa täyttää lomakkeen itse, tarvittaessa tiedot saa kysymällä hautausmaan toimistosta tai
taloustoimistosta.
Hautausmaa

Osasto

Rivi

Hautatyyppi: arkku /uurna

Lunastusvuosi

Hallinta-aika

Paikat

Haudan vainajat ja hautausvuodet (seurakunta täyttää)
Vainaja *

Hautausvuosi *

Vainaja

Hautausvuosi

Vainaja

Hautausvuosi

Hautaoikeuden haltija

Vain yksi henkilö voi olla haltija. Uuden hautapaikan lunastuksen yhteydessä elossa oleva avioliiton kautta
oleva puoliso nimetään haltijaksi. Muussa tapauksessa ensiksi haudatun vainajan lähimmät, samaa sukupolvea
olevat sukulaiset sopivat keskenään hautaoikeuden haltijasta. Perikuntaa ei saa enää käyttää. Haltijaksi
voidaan nimetä muukin kuin lähin omainen, tässä tapauksessa kyseiset lähiomaiset antavat suostumuksensa.
Edellä mainitun haudan/hauta-alueen hautaoikeuden haltijaksi nimetään seuraavan henkilö:
Nimi *

Henkilötunnus *

Osoite *

Puhelinnumero *

Postinumero ja –toimipaikka *

Sähköposti (ei pakollinen)

Paikka ja aika *

Allekirjoitus ja nimen selvennys *

*Olen ilmoittanut muille suvun jäsenille hautaoikeuden haltijan nimeämisestä

Muiden hautaoikeuden omaavien allekirjoitusta ei tarvita tähän kohtaan, jos olette ilmoittanut heille
hautaoikeuden haltijan nimeämisestä, esim. jos hautaoikeuden omaavia on useita ja he asuvat eri
paikkakunnilla.
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Muiden hautaoikeuden omaavien suostumus hautaoikeuden haltijan nimeämisestä
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

*Muita lähiomaisia ei ole elossa esim. vainajan puoliso ja lapset, vainajan sisarukset.
Hautaoikeuden haltijan nimeämisen yhteydessä voidaan sopia, että seuraaville henkilöille
varataan jäljellä olevat hautapaikat.

Tähän kirjataan niiden henkilöiden nimet, jotka ovat ilmaisseet halunsa tulla haudatuksi hautaan. Ensiksi
haudatun vainajan puolisolla on aina varattu hautapaikka haudassa .
Henkilön nimi

Henkilön nimi

Henkilön nimi

Henkilön nimi

Henkilön nimi

Henkilön nimi

Muita tietoja:

Lomake palautetaan osoitteeseen:
Kokkolan seurakuntayhtymä
Taloustoimisto
Läntinen Kirkkokatu 17
67100 KOKKOLA
Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00-15.00.
Lisätietoja saa hautausmaan toimistoista tai taloustoimistosta.
SEURAKUNTA TÄYTTÄÄ
Tiedot vastaanotettu ja tallennettu, päiväys, allekirjoitus
Kokkolassa
_____ / _____ 20_____ ______________________________________________________

