HAUTAUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN
Varattoman vainajan hautaukseen haetaan sosiaalitoimesta avustusta täydentävänä toimeentulotukena.
Hakemuslomakkeen voi tulostaa osoitteesta http://www.siunsote.fi/toimeentulotuki. Kuolinpesän varat
otetaan huomioon hautausavustuksesta päätettäessä, joten myös lesken tulot tulee ilmetä hakemuksesta.
Avopuolison tuloja ja varoja ei huomioida.
Hautausavustus voidaan myöntää:

1) maksusitoumuksena ennen hautausta Siun Soten kilpailuttamalle sopimustoimittajalle ja
seurakunnalle
Tällöin toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan vainajan kuolinpäivänä tilillä olleet varat sekä lesken tulot,
varat ja asumismenot sekä terveydenhuollon menot. Mikäli hautausavustus myönnetään ennen perunkirjan
valmistumista eikä voimassaolevaa perustoimeentulotuen asiakkuutta ole, myönnetään avustus
takaisinperintäpäätöksenä. Tämä tarkoittaa, että hautausavustus peritään mahdollisista kuolinpesän
varoista takaisin.
Kysy sopimustoimittajaa vainajan kotikunnan sosiaalitoimistosta.
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2) raha-avustuksena hautajaisten jälkeen perunkirjan mukaan varattomalle kuolinpesälle
välttämättömiin hautauskuluihin.
Välttämättömiä hautauskuluja ovat arkku, vainajan arkkuvaate, vainajan pukeminen, kantajat (ellei omaisia
ole) ja vainajan kuljetukset. Mikäli vainaja haudataan muualle kuin vainajan kotikuntaan, vastaa
kuljetuskustannuksista kuolinpesä. Mikäli hautausavustus myönnetään ennen perunkirjan valmistumista,
myönnetään avustus takaisinperintäpäätöksenä. Hautausavustusta voidaan myöntää myös kuolinpesän
varallisuuden ja hautauskustannusten erotukseen. Hautausavustusta edellä lueteltuihin välttämättömiin
hautauskuluihin voidaan myöntää enintään 1000 euroa. Tositteena kustannuksista tulee olla eritelty lasku.
Hautausavustusta ei myönnetä esimerkiksi hautamuistomerkkiin, haudan ylläpitoon, muistotilaisuudesta
aiheutuviin kustannuksiin, kuolinilmoitukseen, perunkirjoitukseen.
Muita vainajalta maksamatta jääneitä tai erääntyviä laskuja ei huomioida toimeentulotuen menoina vaan
ne jäävät kuolinpesän maksettavaksi, tai mikäli kuolinpesä on varaton, kuolinpesän veloiksi. Varattomasta
tai vähävaraisesta kuolinpesästä ei pidä maksaa muita laskuja, vaan kuolinpesän tulee ensisijaisesi
huolehtia hautauskuluista. Vasta hautauskustannuksista huolehtimisen jälkeen voi jäljelle jääneitä varoja
käyttää muihin laskuihin.
Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen aiheetta maksettu hautausavustus peritään takaisin.
LIITTEET
Hautausavustushakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet:
o virkatodistus
o pankin saldotodistus kuolinpäivältä kaikista vainajan pankkitileistä
o verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta
o selvitykset varallisuudesta (vainajan ja lesken osalta)

o perukirja. Mikäli perukirja ei ole käytettävissä hautausavustusta haettaessa, tulee se toimittaa
päätöksentekijälle viimeistään 3 kk:n kuluttua hautauksesta.’
Lesken osalta tulee liittää seuraavat tositteet:
o tiliotteet kaikista tileistä kahdelta kuukaudelta
o verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta
o asumismenot
o terveydenhuollon menot
KÄSITTEITÄ
Kuolinpesällä tarkoitetaan kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta.
Tällainen pesä ei ole oikeushenkilö vaan osakkaidensa väliaikainen henkilöyhteenliittymä. Kuolinpesän
osakkaita ovat henkilön perilliset, eloonjäänyt puoliso avio-oikeuden nojalla sekä mahdollinen
yleisjälkisäädöksen saaja tai saajat. Kuolinpesään liittyviä oikeudellisia seikkoja ovat muun muassa
perunkirjoitus, osakkaiden mahdollinen vastuu pesän veloista erityistilanteissa, perinnönjako ja lesken
oikeus hallita jäämistöä jakamattomana. Kuolinpesää kutsutaan joskus arkikielessä vanhahtavasti
perikunnaksi.
Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.
Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta (ellei verotoimisto myönnä
hakemuksesta jatkoaikaa). Perunkirjoituksen ja perukirjan voivat omaiset laatia itsenäisesti tai yhdessä
ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli perunkirjoituksessa on prosessissa
neuvominen ja lomakkeiden täyttäminen omaisten puolesta.
Takaisin perintä …Päättäessään toimeentulotuen myöntämisestä Kansaneläkelaitos tai kunnan toimielin voi
samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajalta, jos hänellä on tuloja tai
varoja tai oikeus elatusta turvaavaan etuuteen, mutta tulot, varat tai etuus eivät ole tukea myönnettäessä
hänen määrättävinään tai hän ei muusta syystä voi niitä silloin käyttää. TotuL 21 § 1 mom. kohta 1

