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Ohjeita hautajaisten järjestelyyn

 On vain hiljaisuutta

   ja sanaton suru.

Kun läheinen on poissa.

Ivalon
TaimiTupa ky

Hautauksen jälkeen

Kiitosilmoitus
– lehti-ilmoitus tai kiitoskortti

Vakuutukset
– työntekijän ryhmähenkivakuutus
– muut vakuutukset

Eläkkeet
– perhe-eläke
– muut mahdolliset eläkkeet

Kansaneläkelaitos ja työeläkelaitos auttavat elä-
keasioissa.

Muistomerkki
– muistomerkin valinta ja asennus
– kaiverrus

Testamentti
Ennen perunkirjoitusta selvitetään onko vainaja 
tehnyt testamentin.

Perunkirjoitus
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukau-
den kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjaa 
varten tarvitaan vainajan sukuselvitys. Sukuselvi-
tyksestä saa tarkempia tietoja vainajan kotiseu-
rakunnasta. Inarissa on mahdollista käyttää mak-
sullista sukuselvityspalvelua, jolloin seurakunta 
hoitaa kaikki tarvittavat sukuselvitykset ja virka-
todistukset.

Perunkirjoituksen tekevät pankit, oikeusaputoimis-
tot, lakiasiaintoimistot yms.



Tiivistelmä muistettavista asioista
ennen hautausta

Surun keskellä on läheisten huolehdittava monia 
hautaukseen liittyviä järjestelyjä.

Hautauslupa ja kuolintodistus
Hautauslupa tarvitaan vainajan hautaan siunaa-
miseksi ja hautaamiseksi. Selvitettyään kuole-
mansyyn lääkäri antaa hautausluvan hautaukses-
ta huolehtivalle omaiselle tai hautauspalvelulle, 
joka toimittaa sen siihen seurakuntaan, mihin vai-
naja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, hautaus-
palvelu toimittaa luvan myös krematorioon. 

Sairaala/tms. toimittaa tiedon kuolemasta väes-
tötietojärjestelmään.

Vainajan saattaminen
Omaiset valitsevat hautauspalvelussa arkun ja 
vainajan vaatetuksen, tarvittaessa myös uurnan.
Hautauspalvelun edustajat pukevat ja laittavat 
vainajan arkkuun. Omaisten kanssa sovitaan etu-
käteen haluavatko he olla mukana pukemassa 
vainajaa ja saattamassa häntä. Omaiset voivat 
antaa hautauspalvelulle hautausjärjestelyjen hoi-
tamisen.

Kukat
Hautauspalvelussa valitaan vainajan viimeisek-
si tervehdykseksi tarkoitetut kukkalaitteet. Hau-
tauspalvelu toimittaa kaikki kukkalaitteet siunaus-
paikalle.
-arkkukoriste
-uurnakoriste
-omaisten kukkalaitteet
-muistotilaisuuden koristelu

Kuljetukset
Hautauspalvelu hoitaa kaikki vainajan kuljetukset 
-kotoa/sairaalasta terveyskeskuksen säilytysti-
laan. Tämän jälkeen siunauspaikkaan, haudalle
ja tarvittaessa krematorioon. Kuljetukset myös
toiselle paikkakunnalle. Hautauspalvelu hoitaa
uurnan ja kukkien kuljetukset haudalle omaisten
toivomusten mukaan.

Hautaustapa
Hautaustapaa valittaessa tulee vainajan toiveet 
ottaa huomioon. Ellei vainajan tahto ole tiedossa, 
omaiset valitsevat hautaustavan. Hautaustapoja 
ovat joko arkkuhautaus tai tuhkaus. Tuhkauksen 
jälkeen tuhka voidaan laskea maahan uurnassa. 
Tuhka on kätkettävä vuoden sisällä. 

Hautapaikka
Hautapaikka sovitaan kirkkoherranvirastossa tai 
keskusrekisterissä.

Suruliputus
Yleisen tavan mukaan
– kuolinpäivänä kotona ja mahdollisesti

työpaikalla
– hautauspäivänä kotona ja mahdollisesti

muistotilaisuuden pitopaikassa.

Siunaustilaisuuden järjestäminen
– sovitaan siunaustilaisuuden tapa ja ajankohta
– varataan kirkko, siunaus voidaan suorittaa

myös haudalla
– varataan pappi, omaiset tapaavat papin ennen

siunausta

Edellä mainitut asiat sovitaan kirkkoherranviras-
tossa tai keskusrekisterissä. Siunaustilaisuuteen 
tulevista käsiohjelmista voi sopia hautauspalve-
lun kanssa.

Muistotilaisuuden järjestäminen
– varataan muistotilaisuuden pitopaikka
– sovitaan tarjoilu- henkilömäärä/tarjottava/

pitopalvelu
– tilaisuuden koristelu

Lehti-ilmoitukset
Kuolinilmoitus on maksullinen lehti-ilmoitus.
Hautauspalvelu auttaa omaisia ilmoituksen laati-
misessa ja välittää sen lehtiin.

Kaunis on kuunnella kutsua Luojan, nukkua silloin kun uupunut on. Siirtyä sinne missä on rauha, missä on tuskakin tuntematon. 


