Hautausavustushakemus
Saapunut ___.___.20___

VAINAJAN
TIEDOT

HAKIJAN TIEDOT

KUOLINPESÄN
HOITAJAN
TIEDOT

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Kuolinpäivä

☐ aviopuoliso ☐ avopuoliso ☐ omainen ☐ muu, mikä?
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Sukunimi ja etunimet

Puhelinnumero

Osoite

TIEDOT HAUHautaustoimisto
TAUKSESTA
Seurakunta
JA PERUNKIRJOITUKSESTA ☐ uurnahautaus ☐ arkkuhautaus ☐ uusi hautapaikka ☐ vanha hautapaikka
Hautaan siunaamisen ajankohta
Perunkirjoituksen ajankohta ja toimittaja (jos tiedossa)

TIETOJEN
LUOVUTUS

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain 14-16 §: n mukaisesti.
Suostun, että mahdollinen maksusitoumus hautauskuluihin lähetetään seurakunnalle ja /
tai hautaustoimistoon. ☐ kyllä ☐ ei

HAKIJAN
ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että edellä mainitsemani tiedot ovat totuudenmukaiset.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Hakemuksen ja liitteiden palautus:
Limingan kunta / Sosiaalipalvelut
Liminganraitti 4, 91900 Liminka
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Hautausavustushakemus
Saapunut ___.___.20___

Hautausavustushakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet
☐ perunkirja
☐ vainajan tiliotteet kuolinpäivältä sekä kahden viimeisen kuukauden ajalta
☐ selvitys vainajan kuolinkuukauden aikana tulleista tuloista, mikäli eivät käy ilmi tiliotteelta
☐ selvitys mahdollisesti muulla tavoin saatavista hautausavustuksista (esim. vakuutuksen, eläkesäätiön tai muun kautta)
☐ selvitys vainajan varallisuudesta
☐ verotuspäätös (myös erittelyosa) viimeksi vahvistetusta verotuksesta
☐ hautaustoimiston tilauslomake, kustannusarvio ja / tai lasku hautauskuluista
☐ seurakunnan lasku hautaamiskuluista erittelyineen

Toimeentulotukena myönnettävä hautausavustus on tarkoitettu varattomille liminkalaisille vainajille. Hautauskustannuksina huomioidaan kohtuulliset kustannukset siltä osin kuin vainajan jättämät varat eivät riitä
kattamaan hautajaiskuluja eikä hautajaiskuluihin ole saatavilla muista lähteistä (esim. vakuutukset) avustusta, eikä muita maksuvelvollisia ole. Ensisijaista on käyttää vainajalta jääneet käteis- ja pankkitileillä olevat
tulot / varat vain ja ainoastaan kohtuullisten hautauskulujen kattamiseen, ei vainajan muihin laskuihin ja
velkoihin. Vainajan elinajalta kertyneitä laskuja (esim. hoitokuluja, vuokria, sähkölaskuja ym.) ei oteta menona huomioon hautausavustusta määriteltäessä, vaan ko. laskut jäävät laskuttajan tappioksi.
Mikäli vainaja on varaton eikä muita maksuvelvollisia ole, voidaan täydentävää toimeentulotukea myöntää
hautajaiskuluihin edullisimman mukaan arkku tai arkku ja uurna, vaatetus, arkkuun laitto, kukat arkun kannelle, vainajan kuljetus kunnan alueella ja hautapaikka / polttohautaus, enintään yhteensä 650€.
Hautauskuluja laskettaessa ei huomioida seuraavia menoja:
- muut kuin arkun kannelle tulevat kukat
- muistotilaisuus
- ilmoituskulut, kuten kuolinilmoitus
- hautakivi tai muut muistomerkkimaksut
- vainajan jättämän omaisuuden selvittely, siirto tai muut vainajan elinympäristöön liittyvät kulut
Kuolinpesä on velvollinen toimittamaan perunkirjan hautausavustuksen päätöksentekijälle sen valmistettua,
ellei sitä ole toimitettu hautausavustushakemuksen liitteenä.
Mahdollinen hautausavustus maksetaan suoraan laskuttajalle (hautaustoimisto ja seurakunta), joten tarvittaessa hautaustoimiston ja seurakunnan laskuihin tulee hakea eräpäivän siirtämistä siihen saakka, kunnes
avustushakemuksen tarvittavat liitteet ovat saatavilla ja päätös avustuksesta voidaan tehdä.
Hautausavustuksessa huomioitavat kustannukset, jotka on jo hoidettu ennen hakemuksen toimittamista,
eivät ole enää toimeentulotuella katettavia / huomioitavia menoja.

Lisätietoja saa tarvittaessa arkisin klo.10-11,
sosiaalityöntekijä p. 046 921 9898
sosiaaliohjaaja p. 040 664 7612

Hakemuksen ja liitteiden palautus:
Limingan kunta / Sosiaalipalvelut
Liminganraitti 4, 91900 Liminka
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