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    Hakemus saapunut ____/____ 20___ 

Perhe- ja Sosiaalipalvelut   
PL 130, 15101 Lahti   

 
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS HAUTAUSKULUIHIN   
 
Vainajan tiedot 
Etu- ja sukunimi 
 

Henkilötunnus 
 

Kuolinpäivä 
 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja –toimipaikka 
 

Siviilisääty  naimaton   naimisissa     erossa asuva    eronnut     leski    avoliitossa 

Asumismuoto   omistusasunto               vuokra-asunto/ vuokranantaja   
Takuuvuokra, summa/ palautustapa, palautusaika  

Vainajan ammatti ja työpaikka 
 
 
Pankki ja tilinumero 
 
Vainajan säännölliset tulot ja säästöt sekä kuolinpäivän pankkitilien saldot   
 
 
 
Muu varallisuus (esim. puhelinosake, muut osakkeet, henkivakuutus) 
 
 
 
Hautaustoimisto Hautajaispäivä 

 
Hautaustapa  polttohautaus    arkkuhautaus           Oma hautapaikka 
 
Onko hautauskuluihin haettu/ saatu avustusta muualta (mistä ja minkä verran)? 
 
 
TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Etu- ja sukunimi 
 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja –toimipaikka 
 

Puhelinnumero  
 
Toimeentulotuen hakijan suhde vainajaan, puoliso/ avopuoliso 
  
 

Toimiiko toimeentulotuen hakija myös kuolinpesän muiden asioiden hoitajana?   kyllä    ei 

Kuolinpesän hoitajan nimi, osoite ja puhelinnumero 
 
 
Kuolinpesän tilin numero 
 
 
   _____/_____ 20__  _     _____________________________________ 
Päiväys ja allekirjoitus    Hakijan allekirjoitus 
 
Hakemuksen liitteet 

− vainajan viimeinen verotuspäätös/ esitäytetty veroilmoitus 
− vainajan pankkitilien kuolinpäivän saldotiedot ja tiliotteet kahden kuukauden ajalta sekä tositteet vainajan 

varallisuudesta 
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HAUTAUSKULUT JA TOIMEENTULOTUKI 

Jos vainajan väestökirjalain mukainen kotikunta on kuolinhetkellä Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän alueella, haetaan toimeentulotukea Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymästä. Toimeentulotukea myönnetään vainajan taloudellisen tilanteen 
perusteella. Alaikäisen lapsen hautauskulujen myöntämiseen toimeentulotukena 
vaikuttaa kuitenkin perheen taloudellinen tilanne ja sen vuoksi edellytetään perheeltä 
Kelan perustoimeentulotuen päätöstä, ennen kuin voidaan käsitellä hakemus 
hautauskuluihin. Tällä lomakkeella voi hakea toimeentulotukea hautauskuluihin 
kunnasta.   

Toimeentulotukilaskelma ja -päätös tehdään vainajalle. Toimeentulotukea 
myönnetään varattomana kuolleelle henkilölle silloin, jos kuolinpesän varat eivät riitä 
välttämättömiin hautauskuluihin. Toimeentulotuen määrä on vainajalle jääneiden 
varojen ja hautauksesta aiheutuvien välttämättömien menojen erotus. Jos vainajan 
omaisuuden arvo kattaa välttämättömät hautauskulut, tulee hautauskulut kattaa 
omaisuuden realisoinnista saaduilla tuloilla. Vainajan varallisuus selvitetään vainajan 
kuolinpäivän tilien saldojen ja mahdollisesti vielä maksussa olevien tulojen ja 
omaisuuden arvon perusteella.    

Kuolinpesän varoista ei tule maksaa mitään vainajan laskuja, ennen kuin on selvitetty 
hautaamisesta aiheutuvat kulut. Hautauskulut ovat ensisijaisia menoja. Jos 
kuolinpesään ei jää varoja muiden laskujen maksuun, jäävät laskut velkojien 
tappioksi.    

• Hautaustoimiston kuluina huomioidaan korkeintaan 420 euroa. Kulut 
myönnetään joko maksusitoumuksena hakijan valitsemalle hautaustoimistolle, 
jolloin hautaustoimisto laskuttaa kulut suoraan sosiaalipalveluista, tai tilille, 
josta kulut on maksettu.   

• Seurakunnan kuluina huomioidaan välttämättömät hautaukseen liittyvät kulut 
sekä mahdollinen uurna 5 euroa. Myös seurakunnan kulut voidaan myöntää 
joko maksusitoumuksena tai suorituksena tilille.    

• Jos hautauskulut ylittävät yllä mainitut summat, jää ylitys kuolinpesän    
hoidettavaksi.    

• Vainajan kuljetuskulut muulle paikkakunnalle eivät kuulu toimeentulotuella 
katettaviin menoihin.    

• Hautakiven hankinnasta syntyneet kulut eivät kuulu toimeentulotuella    
katettaviin menoihin.   

• Myönnetystä toimeentulotuesta tehdään perintäpäätös, joka osoitetaan 
kuolinpesän hoitajalle. Jos vainajalle maksetaan kuoleman jälkeen 
veronpalautuksia tai muita tuloja, myönnetty toimeentulotuki voidaan periä 
näistä tuloista takaisin myönnetyn toimeentulotuen korvaukseksi.   

• Hautauskuluihin myönnetään toimeentulotukea pääsääntöisesti heti 
hautaukseen liittyen.   

• Toimeentulotukea tulee hakea viimeistään kuukauden sisällä 
perunkirjoituksen tekemisestä (perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden 
kuluessa kuolemasta).    

Vähävaraisille sotaveteraaneille myönnetään tulo- ja varallisuusharkinnalla 
hautausavustusta. Veteraanit ovat syntyneet ennen vuotta 1931. Avustusta voi saada 
henkilö, jolla on Kelan rintamamieslisä (R-tunnus). Veteraanien hautausavustus on 
ensisijainen toimeentulotukeen nähden, joten se on haettava, jos vainaja on siihen 
oikeutettu. Lisätietoja saa veteraanikuraattorilta, puh. 044 416 4203.   
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