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Miten eri tavoin hautoja siirtyy 
takaisin seurakunnalle?

1. Määräajaksi luovutettu hauta KL 17 :2§
2. Haudan hoitamattomuus KL 17 :5§
3. Omaisten itse palauttamat haudat KL 17:2§ 2sel. 
4. Hautausmaan lakkauttaminen KL 17:1§, HL 15§
5. Entiset kertahaudat
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Haudan hautaoikeusaika

 Ilmaisille hautaustoimen palveluille tulisi yleensä määrätä kohtuullinen hinta. 
Kirkkohall. yleisk. 20/2003

 Käytäntö jossa hautasijan luovuttamisesta ei peritä maksua, voi johtaa niin 
hallinta-aikaa kuin hautaoikeuden haltijaakin koskeviin epäselvyyksiin. Onkin 
suositeltavaa, että niin uudesta hautasijasta kuin hallinta-ajan jatkamisestakin 
peritään jokin hinta.  Kirkkohall. työryhmän suositus 14.12.2004

• KL määrittelee: Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuodeksi.

Määräyksiä myös:
HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖSSÄ
HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMISSA
HAUTAOSASTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOPÄÄTÖKSISSÄ

Haudasta tulisi aina periä maksu!
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Miksi hautaoikeusaikojen 
seuraaminen on tärkeää?

• On kaikille osapuolille edullista, että jo olemassa olevia hautoja 
käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

• Voidaan osittain estää vanhojen hauta-alueiden museoituminen.

• Ilmoitusmenettelyllä voidaan löytää jo ”unohdetuille” haudoille 
käyttäjiä (hoitajia).

• Jo muutama säästynyt arkkuhautapaikka tuo takaisin työhön 
uhratut tunnit.
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Menettelyt hautaoikeusajan  
päättymisen johdosta:

KL 17 LUKU 2§ sel. 4.
Hautaoikeus lakkaa, kun määräaika pidennyksineen on kulunut loppuun,
kun hautaoikeus on julistettu menetetyksi (KL 17:5,3) tai kun oikeudenhaltijat
ovat luovuttaneet hautaoikeuden takaisin. 
Hyvään hallintoon kuuluu, että seurakunnat mahdollisuuksien mukaan
ottavat hautaoikeuden haltijaan yhteyttä, kun määräajaksi annettu
hautaoikeus on umpeutumassa.

HL 14§ 3mom.
Hautamuistomerkit. Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän 
tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, 
jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä 
huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole 
poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on 
varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta.
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Menettelyt hautaoikeusajan  
päättymisen johdosta:

Hautausmaiden käyttösuunnitelmat (Jyväskylä)
II luku 10§
Kirkkolain nojalla seurakunnalle palautuneet , unohdetut sekä
hautaoikeusajan päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet arkkuhaudat
rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi hautaoikeuden menetyspäivästä lukien.
Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa henkilöille, joilla olisi oikeus tulla
haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä. Haudasta peritään maksu
voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
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Jyväskylän malli

Muistomerkit hävitetään2010
Hautapaikkojen uudelleenluovutus voi alkaa.huhtikuu2010

Muistomerkit poistetaan haudoilta. Säilytetään 
päätöspäivästä kolme vuotta

syyskuu2007

Haudalle II kuulutus, Hautaoikeus päättynyt, 
muistomerkki poistetaan. Tiedote lehteen.

toukokuu 2007 

KHJ Todetaan hallinta-ajan päättyminen ja 
haudan siirtyneen seurakunnalle.

maaliskuu 2007 

Haudoille I tiedote.  Joihin ei ole saatu yhteyttä 
kirjeitse. Tiedote lehteen.

toukokuu 2006 
Kirje haltijalle, jos osoite löytyytammikuu 2005

Esim. hallinta-aika päättynyt 31.12.2005 
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Havaintoja
 Omaiset tyytyväisiä kun heille tiedotetaan etukäteen 

hallinta-ajan päättymisestä.
 Kun järjestelmästä saadaan ”rullaava” voidaan aina olla 

varmoja että hallinta-ajat ovat ajantasalla.
 Tuo selkeyttä ja jämäkkyyttä hautausmaahallinnolle. 

Vaikuttaa oleellisesti hautavarannon kapasiteettiin.
 Jokaisen asian kanssa tekemisiin joutuvan työntekijän 

tulee tietää prosessin aikataulut > korostuu mitä 
suurempi organisaatio.

 Työläs ja sitoo työpanosta > vastapainona selkeä ja 
jatkuva dokumentointi > oikeusturva, avoin.


