
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS
HAUTAUSKULUIHIN

Saapunut _______/_______20_______ Nro: _______

Sosiaalitoimesta voidaan myöntää toimeentulotukea hautaukseen antamalla maksusitoumus 
hautauskuluihin tai maksamalla hautauskulut suoraan laskuttajalle. Jos vainajalla ei ole ollut 
toimeentulotukiasiakkuutta, sosiaalitoimi voi vaatia perunkirjan toimittamisen, ennen kuin hautauskulut 
korvataan. Toimeentulotuessa huomioon otettavat ja maksusitoumukseen sisältyvät välttämättömät 
hautauskustannukset ovat arkku ja uurna, arkun huolto, yksi kuljetus, kantaja, apumies ja seurakunnan 
perimä maksu tuhkauksesta ja uurnanlaskusta tai arkkuhautauksesta. Nimilaatan tai hautakiven 
kustannukset eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia välttämättömiä hautauskuluja. Nurmikon- ja 
haudanhoitomaksuun ei myönnetä toimeentulotukea, koska on olemassa hautausvaihtoehtoja, joissa näitä 
maksuja ei ole. Toisella paikkakunnalla kuolleen virtolaisen tai ruoveteläisen kuljetuskulut omaan kuntaan 
ovat toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Virtolaisen tai ruoveteläisen kuljetus toiselle paikkakunnalle 
haudattavaksi ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno.

Osoite, postinumero- ja toimipaikka

SähköpostiosoitePuhelinnumero

Sukunimi ja etunimet

□ Rekisteröity parisuhde
□ Avopuoliso

Henkilötunnus

Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Kuolinpesän hoitajan yhteystiedot

Sukunimi ja etunimet Sukunimi ja etunimet
Vainajan tiedot Puolison tiedot

Virrat ja Ruovesi
yhteistoiminta-alue

Kuolinpäivä □ Aviopuoliso

Henkilötunnus

Viim. katuosoite, postinumero ja -toimipaikka

Kuolinpesän tilinumero (jos kuluja ei makseta suoraan laskuttajille)



Kiinteistöt Euroa

Muu varallisuus Euroa

□ Kyllä    □ Ei
Vakuutukset Euroa

□ Kyllä    □ Ei

□ Kyllä    □ Ei

EuroaSäästöt

Kuolinpäivän saldoTilinumero

Kuolinpäivän saldoTilinumero

EuroaKuolinpäivän jälkeen saadut / saatavat tulot

Kuolinpesän varallisuus (liitä mukaan vainajan ja mahdollisen lesken kaikki tiliotteet kahdelta 
edeltävältä kuukaudelta sekä viimeisin esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös)

Muualta kuin kunnasta mahdollisesti maksettavat hautajaisavustukset tai vakuutuskorvauket
EuroaMaksaja

Kuolinpäivän saldoTilinumero

Tiedot hautauksesta ja perunkirjoituksesta
Hautaustoimisto

Seurakunta

Hautaustapa

□ Arkkuhautaus     □ Polttohautaus     □ Uusi hautapaikka     □ Vanha hautapaikka 
Hautaan laskemisen tai tuhkauksen ajankohta

Perunkirjoituksen ajankohta

Allekirjoitus

Vakuutan hakemuksessa ja liitteissä antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun välittömästi ilmoittamaan, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia. 
Väärien ja harhaanjohtavien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty 
hautausavustus voidaan periä takaisin (Toimeentulotukilaki 17§ ja 20§, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12§).

Kuolinpesän hoitajan allekirjoitusPäiväys



Hakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet ja selvitykset:

• pankkitiliotteet vainajan kaikista pankkitileistä kahdelta viime kuukaudelta, myös mahdollisen lesken 
tai puolison

• verotiedot viimeksi vahvistetusta verotuksesta/veroehdotus kaikkine sivuineen, myös mahdollisen 
lesken tai puolison

• vainajan sijaintipaikka

• perukirja, jos perunkirjoitus on jo pidetty

• hautaustoimiston ja seurakunnan lasku, mikäli hautaus on jo hankittu


