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TOIMEENTULOTUKI HAUTAUSKUSTANNUKSIIN
Toimeentulotukea hautauskustannuksiin voidaan hakea ja myöntää perukirjan
laatimisen jälkeen. Hautauskustannuksina huomioidaan hautauksesta aiheutuvat
välttämättömät ja kohtuulliset menot siltä osin, kuin vainajan jättämät tai lesken varat
eivät riitä hautajaiskuluja kattamaan.
Toimeentulotukea hautauskustannuksiin laskettaessa ovat huomioitavia tuloja:
 vainajan ja lesken tileillä olevat varat
 perukirjan mukainen omaisuus vähäistä henkilökohtaista irtaimistoa lukuun
ottamatta
Toimeentulotukilaskelmassa hyväksyttävät välttämättömät hautauksesta aiheutuneet
kustannukset:
 hautaustoimiston kuluja 670 euroa (sisältää arkun, vaatetuksen, arkkuun
huollon, kansikoristeen, kunnan sisäiset kuljetukset) ja/tai uurnaan 70 euroa
 mikäli kyseessä on ylileveä arkku, huomioidaan hautaustoimiston kuluja 1110
euroa
 vainajan kuljetukseen seuraavasti: Kuopiosta – Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi,
Vieremä maksimissaan 1 euroa/kilometri
 seurakunnan ja mahdolliset krematorion laskuttamat välttämättömät kulut
(hautaus, tuhkaus) laskun mukaisesti
 mahdolliset tuhkaamisesta aiheutuneet kulut (kuljetus, odotus, ym.)
hautaustoimistoille 1,5 euroa/kilometri
 hautalaattaan tai hautakiveen, -ristiin tms. korkeintaan 250 euroa
 muistotilaisuus 85 euroa
 mahdolliset kantajat, maksimissaan 38 euroa/henkilö
 kohtuulliset perukirjan laatimisesta aiheutuneet kustannukset, enintään 200
euroa
Esimerkkilaskelma toimeentulotuen määräytymisestä hautauskustannuksiin:
Tulot:
Vainajan kuolinpäivän tilin saldo
Vainajan omaisuus: auto
vaatimaton kodin irtaimisto
Varat yhteensä:

perukirjassa
ilmoitetut
120 €
320 €
280 €
720 €

toimeentulotuessa
hyväksytyt
120 €
320 €
0€
440 €

Menot:
hautaustoimiston lasku
muistotilaisuuden kulut
kuolinilmoitus
seurakunnan lasku hautauksesta
hautakivi
Yhteensä:

1500 €
450 €
240 €
280 €
2000 €
4470 €

670 €
85 €
0€
280 €
250 €
1285 €

Myönnettävä toimeentulotuki

845 e
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Hautausavustus käsitellään hakemuksen saapumisen jälkeen viimeistään 7 arkipäivän kuluttua.
Kelan perustoimeentulotuen päätös tulee olla voimassa sille kuukaudelle, jona vainaja kuoli. Ellei
perustoimeentulotukea ole haettu, tulee se hakea. Hautausavustuksen käsittely odottaa Kelan
antamaa päätöstä.

Muistettavia asioita omaisen kuollessa:
Äkillisestä kuolemasta tulee ilmoittaa poliisille. Poliisi huolehtii siitä, että kuoleman syy selvitetään
ja välittää tiedon väestörekisterikeskukselle, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, kelaan ja
pankkeihin. Sairaalasta tai hoitolaitoksesta menee tieto potilaan kuolemasta
väestörekisterikeskukseen.
Joku omaisista ryhtyy muiden valtuutuksella (esim. yleinen asianajovaltakirja) hoitamaan
kuolinpesän asioita.
Kun lääkäri on selvittänyt kuoleman syyn, hän kirjoittaa kuolintodistuksen, joka tarvitaan, että
vainaja voidaan haudata. Väestörekisteri tai seurakunta antaa hautausluvan. Hautausjärjestelyjä
voi kuitenkin hoitaa jo ennen hautausluvan saamista. Lisätietoja hautausluvasta saa
hautaustoimistoista tai vainajan kotiseurakunnasta.
Pesän asioita hoitava omainen on yhteydessä hautaustoimistoon hautausjärjestelyjen (vainajan
kuljetus, arkkuun laitto yms.) hoitamiseksi.
Mikäli on tiedossa, että vainajalla ei ole varoja/varallisuutta, tulee asia huomioida, kun
asioidaan hautaustoimiston kanssa ensimmäisen kerran. Mikäli toimeentulotukea
myönnetään hautaukseen liittyviin menoihin, tuki kattaa vain välttämättömät kustannukset
(esim. halvin arkku).
Virasto- ja pankkiasioita voi pesänhoitaja hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri,
seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.
Ilmoitus kuolemasta Kelaan, etenkin jos vainaja on saanut kelan eläkettä. Kelan eläke
maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja on kuollut.
Kelasta voi myös tiedustella lesken- ja perhe-eläkkeiden hakemisesta.
Ilmoitus kuolemasta tulee tehdä pankkiin. Näin turvataan tilin oikea käyttö, mikäli tiedon kulku
väestörekisterikeskuksesta viivästyy. Vainajan tililtä voi ainoastaan pesänhoitaja nostaa
kuoleman jälkeen rahaa vainajalta jääneisiin laskuihin ja hautajaisiin. Vainajan tilille jääneet varat
tulee ensisijaisesti käyttää hautauskustannuksiin. Mahdollisia sairaala-, vuokra- yms. kuluja ei
yleensä makseta, jos pesä on varaton, vaan ne jäävät velkojien saatavaksi. Pesänhoitajan
kannattaa kuitenkin olla yhteydessä esim. oikeusaputoimistoon selvittääkseen sen, miten jäljelle
jääneiden laskujen kanssa tulee toimia. Tiettyjen velkojien suosiminen saattaa aiheuttaa sen, että
myös muut velat jäävät pesän vastuulle. Omaiset eivät ole suoraan vastuussa vainajan veloista.
Ilmoitus postiin, jotta kirjeet ja muu posti ohjataan kuolinpesän hoitajalle.
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Vainajan nimissä olleet, sähkö- ja vesimaksun sekä vuokrasopimuksen irtisanominen,
lehtitilausten peruuttaminen, puhelimen sulkeminen, ilmoitus vakuutusyhtiölle, jos edunjättäjällä
oli voimassa henkivakuutus tai muu vakuutus.
Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautaan siunaamisen ajasta ja paikasta sekä hautapaikasta
myös kirkkoon kuulumattomien vainajien kohdalla.
Mahdollisen testamentin antaminen tiedoksi kaikille perillisille.
Perukirja
Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta ja se on jätettävä kuukauden
sisällä perunkirjoituksen pitämisestä sen paikkakunnan verotoimistoon, jossa vainaja oli kirjoilla.
Perunkirjoituksia hoitavat mm. pankit ja asianajotoimistot sekä oikeusaputoimistot. Perukirjan voi
laatia myös yksityishenkilö. Perukirjaan tarvitaan aukoton sukuselvitys vainajasta ja
virkatodistukset kuolinpesän osakkailta sekä todistukset omaisuudesta ja veloista.

Lisätietoja
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
Iisalmen toimipaikka
Pohjolankatu 6 B, 3. krs.
74100 IISALMI
Puh. 029 56 61080
Iisalmen seurakunta
Ilvolankatu 14 B
74100 IISALMI
Puh. 044 733 5201
Iisalmen sosiaalikeskuksen palveluohjaus
Virrankatu 2 (käyntiosoite)
74100 Iisalmi
puh. 040 712 6992 tai 040 712 6738
Kela
Iisalmen toimipiste
Päiviönkatu 14
74101 Iisalmi
Omaisen kuoltua puh. 020 682 208
www.kela.fi
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