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hautauskustannuksiin
Saapunut pvm / vastaanottaja / nro

PL 4, 74101 Iisalmi
Käsitelty pvm /pykälä / käsittelijä

Minulla on voimassa oleva Kelan perustoimeentulotuen päätös. Kyllä

Ei

lesken osalta perustoimeentulotukea haettu Kelasta

HENKILÖTIEDOT: vainaja

aviopuoliso

Sukunimi ja etunimet

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Osoite ja postitoimipaikka

Osoite ja postitoimipaikka

Kuolinpäivä

Puhelinnumero

KUOLINPESÄN HOITAJAN YHTEYSTIEDOT
Sukunimi ja etunimet

Osoite, postitoimipaikka ja puhelinnumero

Tilinumero mahdollisen hautausavustuksen maksamiseksi ja tilin omistaja

Hautauslaskut saa maksaa mahdollisesti myönnettävästä hautausavustuksesta

KUOLINPESÄN VARALLISUUS
Kuolinpäivän tilin saldo (pankin saldotodistus liitettävä hakemukseen kaikista vainajan pankkitileistä)
euroa / tili

euroa / tili

euroa / tili

euroa / tili

Kuolinpäivän jälkeen maksettavat tulot ja niiden maksupäivä (esim. palkka, eläkkeet, työttömyysturva jne.
euroa / maksupäivä

mitä

euroa / maksupäivä

mitä

Säästöt, euroa
kyllä

ei

Osakkeet / arvopaperit (kpl/arvo)
kyllä

ei

avopuoliso
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Kiinteistöt
kyllä

ei

Vakuutukset
kyllä

ei

Muu varallisuus, mikä
kyllä

ei

TIEDOT HAUTAUKSESTA JA PERUNKIRJOITUKSESTA
Hautaustoimisto

Seurakunta

arkkuhautaus

polttohautaus

uusi hautapaikka

vanha hautapaikka

OHJEET
Haettaessa hautausavustusta hautausavustushakemuksen täyttäminen riittää, mikäli vainajalta ei ole jäänyt leskeä. Lesken tulee
hautausavustushakemuksen lisäksi täyttää myös toimeentulotukihakemus omalta osaltaan ja liittää siihen tarvittavat tositteet.
Tarpeellisen suuruisiin välttämättömiin hautausmenoihin myönnetään toimeentulotukea silloin, kun kuolinpesä on varaton.
Kuolinpesän varat otetaan huomioon hautausavustusta määriteltäessä, samoin lesken tulot ja varat (ei avopuolison tuloja ja varoja). Näiltä osin on selvityksenä esitettävä perukirja.
Vainajalta jääneitä maksamattomia laskuja ei laskelmassa menoina huomioida, vaan ne jäävät kuolinpesälle maksettavaksi, tai
mikäli kuolinpesä on varaton, kuolinpesän veloiksi.

LIITTEET
Hautausavustushakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet
pankin saldotodistus kuolinpäivältä kaikista vainajan pankkitileistä
viimeisin tiliote
hautauksesta aiheutuneet laskut
selvitykset varallisuudesta
perukirja
Mikäli perukirja ei ole käytettävissä hautausavustusta haettaessa, tulee se toimittaa päätöksentekijälle viimeistään
3 kk:n kuluttua hautauksesta

ALLEKIRJOITUKSET
Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset.
Päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Puolison allekirjoitus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, sosiaalikeskukset avoinna arkisin klo 9-15
Seudullinen palveluohjaus Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä
puh. 040 712 6992 tai 040712 6738
Sosiaalikeskuksien käyntiosoitteen alla, poikkeuksena Iisalmen sosiaalikeskus, käyntiosoite Virrankatu 2, 2krs
sosiaalityöntekijöiden puhelintunti arkisin klo 12-13
Postia sosiaalikeskukseen
Iisalmen sosiaalikeskus

PL 4

74101 Iisalmi

Kiuruveden sosiaalikeskus

Nivankatu 31

74700 Kiuruvesi

Sonkajärven sosiaalikeskus

Taivallahdentie 4

74300 Sonkajärvi

Vieremän sosiaalikeskus

Ponssentie 11

74200 Vieremä

2.1.2017

