Rovaniemen kaupunki
Sosiaalipalvelut

Ohje toimeentulotuen hakemisesta
hautauskuluihin

Kuolinpesän varoista tulee maksaa ensisijaisesti välttämättömät hautaamisesta aiheutuvat menot,
ei asumismenoja, terveydenhoitomenoja tai muita laskuja. Maksamattomat laskut tulee merkitä
perukirjaan kuolinpesän veloiksi, joihin pesänhoitaja voi hakea poistoa tai maksualennusta. Lapin
oikeusaputoimistosta voi tarvittaessa saada oikeudellisia neuvoja kuolinpesän hoitamiseen.
Varattoman
tai
vähävaraisen
vainajan
hautaukseen
haetaan
toimeentulotukea
sosiaalipalvelukeskuksesta. Rovaniemen kaupunki ei edellytä ensin Kelan perustoimeentulotuen
hakemista hautauskuluhakemuksen yhteydessä.
Toimeentulotukipäätös perustuu laskelmaan, jossa huomioidaan tulona kuolinpäivänä tilillä olevat
varat, muu varallisuus sekä kuolinpäivän jälkeen mahdolliset, maksussa olevat tulot. Mikäli vainaja
on ollut avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa, huomioidaan laskelmassa myös puolison
varallisuus.
Mikäli kuolinpesällä on varallisuutta, joka ei ole välittömästi realisoitavissa, voidaan päätös tehdä
takaisinperinnällä.
Mikäli omaiset käyttävät hautaustoimiston palveluja, huomioidaan laskelmassa menona seuraava
hautauspalvelu-hinta, joka on tiedossa Rovaniemellä toimivilla hautausalan yrityksillä: Arkkuhautaus
800 € / tuhkahautaus 1400 € (hinnat sisältävät alv:n). Toimeentulotuessa hyväksytään menoina
arkku, arkkuun huolto, kukkalaite arkun päälle ja kuljetukset sekä lisäksi tuhkaushautaukseen liittyvä
uurna ja tuhkausmatka.
Toimeentulotuessa huomioidaan lisäksi menona seurakunnan perimä välttämätön hautausmaksu
(haudan avaaminen, peittäminen, kunnostus ja kukkapesän valmistaminen ja tarvittaessa kiven
siirto) sekä tuhkaamiseen liittyvä Oulun seurakunnan krematorion lasku.
Kuolinpesän ilmoittajaa ohjataan hakemaan tuhkausmatka-avustusta Rovaniemen ev.lut
seurakunnalta, mikäli vainaja on ollut seurakunnan jäsen. Tuhkausmatka-avustus huomioidaan
tulona.
Mm. perunkirjoituksesta, muistotilaisuudesta, lehti-ilmoituksista, hautakivestä ja vainajan
kuljettamisesta toiselle paikkakunnalle aiheutuneet kustannukset eivät ole toimeentulotuessa
huomioitavia menoja.
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Toimeentulotuki välttämättömiin hautausmenoihin voidaan myöntää:

1)
maksusitoumuksena
hautauspalveluyritykselle
ennen
hautausta,
mikäli
tulo/varallisuusselvityksen jälkeen todetaan, että hautaukseen ei ole varoja. Tällöin hakemukseen on
liitettävä:
•
•

•

viimeisin esitäytetty veroilmoitus
kuolinpesän kaikista pankkitileistä tiliotteet, joista ilmenee kuolinpäivän saldo ja mahdolliset
kuolinpäivän jälkeen tilille saapuneet maksut, jotka huomioidaan tuloina/käytettävissä olevina
varoina.
selvitys lesken tuloista/varallisuudesta: viimeisin esitäytetty veroilmoitus, tiliotteet, tulot, varat
ja asumismenot sekä terveydenhuollon menot.

Myönteinen päätös voidaan tehdä takaisinperintä-päätöksenä mahdollisista, jälkikäteen
käytettävissä olevista kuolinpesän varoista (Laki toimeentulotuesta 1412/1997, 20 §, 22§).
2) Rahana hautajaisten jälkeen. Tällöin hakemukseen on liitettävä:
viimeisin esitäytetty veroilmoitus
kuolinpesän tiliotteet, joista ilmenee kuolinpäivän saldo ja mahdolliset kuolinpäivän jälkeen
tilille saapuneet maksut
• selvitykset mahdollisista vakuutuksista (esim. vakuutuskirja)
• seurakunnan lasku
• hautaustoimiston lasku
• selvitys lesken tuloista/varallisuudesta: viimeisin esitäytetty veroilmoitus, tiliotteet, tulot, varat
ja asumismenot sekä terveydenhuollon menot
• perukirja, mikäli se on jo tehty.
Mikäli toimeentulotukea haetaan hautajaisten jälkeen ja oikeus toimeentulotukeen tulee, maksetaan
myönnettävä toimeentulotuki suoraan laskuttajille, ellei laskuja ole vielä maksettu. Toimeentulotukea
voidaan myöntää myös kuolinpesän varallisuuden ja hautauskustannusten erotukseen.
•
•

Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa:
Neuvonnasta (os. Rovakatu 1) tai puhelinpalveluneuvonnasta p. 016 3226701 tai sosiaalipalveluiden
verkkoneuvonnasta osoitteessa: www.virtu.fi > Rovaniemi > Sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta ja
-asiointi.
Tiedoksi: Internetistä löytyy tietoa ja neuvoa läheisen kuolemasta aiheutuvien asioiden hoitamiseen
liittyen, mm.: www.suomi.fi > kansalaisille > läheisen kuolema.
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