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SOPIMUS HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMISESTÄ
Kiteen ev.lut seurakunnan hautausmaalle:
Hautausmaa:
Palomäki

Haudan tunniste:
Osasto:

Ilmola

Rivi:

Lepokangas
Valkeavaara
Pyhäkangas

Tunniste:

Hautaan haudatut vainajat / vainaja:

Hautausaika:
pv/kk/vuosi

Edellä mainitun hautaoikeuden haltijaksi voidaan nimetä:
Nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:
Puh.nro
Me allekirjoittaneet suostumme, että edellä mainittu henkilö nimetään kyseisen hautaoikeuden haltijaksi.
(Lisätietoja sivu 2)

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Olen ilmoittanut muille suvun jäsenille hautaoikeuden haltijan nimeämisestä.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys:
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LISÄTIETOJA
Hautaoikeuden haltijan nimeäminen KL 17 luku 3 §. (30.12.2003/1274)
Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan hautaan haudata, 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.

Hautaamisjärjestys KL 17 luku 4 § (30.12.2003/1274)
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.
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