LIEKSAN SEURAKUNTA
Hauta- ja puistotoimisto
Kirkkotarhantie 12
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Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

Haltija kuollut

Haltija ei tiedossa

Uusi hauta

Hautatiedot
Hautatunnus ________________________________________________
__________________________________s. ____________k.__________
(Ensimmäisen haudatun vainajan nimi)
__________________________________s.____________k.__________
(Viimeisen haudatun vainajan nimi)
Haltija

Nimi _______________________________________________________
Henkilötunnus _______________________________________________
Osoite ______________________________________________________
______________________________________________________
Puhelin _____________________________________________________

Tällä allekirjoituksella vakuutan ottaneeni huomioon KL 17 luvun 3§ asiakohdat.
Olemme sopineet muiden suvun jäsenten kanssa hautaoikeuden haltijan
nimeämisestä.

Aika ja paikka _________________________________________________
_______________________________ _____________________________
Allekirjoitus
Nimen selvennys

Liite: Hautakirja
Seurakunta täyttää

Lieksassa _________________

Kirkkolaki 17 luku
3§
Hautaoikeuden haltija
Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa
koskevissa asioissa siten kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovuttaessa. 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 hautatoimesta 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.

Hautaoikeuteen liittyviä erityiskysymyksiä
Ellei asiasta ole muuta sovittu, oikeus tulla haudatuksi hautaan määräytyy sukulaisuussuhteesta
hautaan ensin haudattuun vainajaan. Vanhaan sukuhautaan oikeutettujen piiri voi olla laaja. Tällöin
voi olla tarkoituksenmukaista, että hautaa hoitava sukuhaara hankkii muilta oikeudenomistajilta
suostumuksen, jolla nämä luopuvat hautaoikeudestaan. Tällaisia hautoja on myös muutettu
käytettäväksi pelkästään uurnahautaukseen.
Kysymykset vapaista hautasijoista koskevat ensisijaisesti arkkuhautausta. Hautaan haudatun
vainajan leskelle on säilytettävä haudassa vapaa hautasija, vaikka muu sukulainen kuolisi ennen
häntä, ellei leski ilmoita luopuvansa oikeudestaan tulla haudatuksi hautaan. Tuhkahautaus on
yleensä mahdollinen, vaikka haudassa ei olisikaan enää vapaata arkkuhautasijaa.
Rekisteröity parisuhde rinnastetaan hautaoikeutta koskevissa kysymyksissä avioliittoon.
Avopuolison oikeudesta tulla haudatuksi hautaan on syytä sopia erikseen hautaa luovuttaessa
epäselvyyksien välttämiseksi.

