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Hautaustoimilaki 18 §Hautaustoimilaki 18 §
Tuhkan luovuttaminenTuhkan luovuttaminen
Luovutuksensaajan on ennen tuhkan 
luovuttamista ilmoitettava kirjallisesti 
krematorion ylläpitäjälle minne tuhkakrematorion ylläpitäjälle, minne tuhka 
tullaan sijoittamaan.



Krematorion ylläpitäjän onKrematorion ylläpitäjän on 
noudatettava, mitä 
- hallintolaissa,
- kielilaissa ja- kielilaissa ja 
- laissa sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa säädetään.





Hautaustoimilaki 20 §Hautaustoimilaki 20 §
Tuhkauksen ja tuhkan sijoituksenTuhkauksen ja tuhkan sijoituksen 
rekisteröinti
Krematorion ylläpitäjän on pidettävä 
rekisteriä josta ilmenevät tuhkatunrekisteriä, josta ilmenevät tuhkatun 
vainajan:



1) sukunimi ja etunimet;1) sukunimi ja etunimet;
2) syntymäaika tai henkilötunnus;
3) k li ik kä3) kuolinaika; sekä
4) tuhkaamisajankohta.) j
Lisäksi rekisteriin on merkittävä 18 
§:ssä tarkoitettu tieto siitä, minne 
vainajan tuhka on ilmoitettu pysyvästivainajan tuhka on ilmoitettu pysyvästi 
sijoitettavaksi.





Rekisteri säilytetään pysyvästiRekisteri säilytetään pysyvästi.

Lää i h llit l l i k i tLääninhallitus valvoo lain mukaisten 
velvoitteiden täyttämistä.y

Lääninhallituksella on oikeus saadaLääninhallituksella on oikeus saada 
valvonnan edellyttämät tiedot.y



Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenEduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 
päätös vainajan tuhkaamista koskevassa 
asiassa 21 9 2009 dnro 1887/4/08asiassa 21.9.2009 dnro 1887/4/08
Kantelija oli tilannut vainajan krematoinnin hautaus-
toimiston kautta Hautaustoimistosta oli soitettu omaisilletoimiston kautta. Hautaustoimistosta oli soitettu omaisille 
ja heitä oli vaadittu tulemaan hautaustoimistoon ja 
allekirjoittamaan seurakunnan lomake, jossa he joutuivatallekirjoittamaan seurakunnan lomake, jossa he joutuivat 
vakuuttamaan, että vainajalle ei heidän tahtonsa 
mukaisesti suoriteta siunausta. Kantelijan mielestä 
menettely on eriarvoistava ja uskonnonvapauden 
vastainen.





Seurakunta:Seurakunta:
Lomakkeella varmistetaan, että
- vainaja voidaan välittömästi 
krematorioon tuomisen jälkeen tuhkata,j ,
- hautaustavan ilmaisee hautaustoimilain 
tarkoittama toimivaltainen omainen jatarkoittama toimivaltainen omainen ja
- vainaja tuhkataan ilman siunausta.
Kirje sähköposti tai faksi riittääKirje, sähköposti tai faksi riittää.



Kirkkohallitus:Kirkkohallitus:
- Kantelussa kysymys vain vainajan 
tuhkaamisesta, ei hautaamisesta.
- On erilaisia toimintaprosesseja: Kirkkoon p j
kuulunut siunataan hautaan. Kun kirkkoon 
kuulumaton tuodaan krematorioon suoraankuulumaton tuodaan krematorioon suoraan 
tuhkattavaksi, krematorion selvitettäväksi 
tulee seikkoja jotka muutoin hoidetaantulee seikkoja, jotka muutoin hoidetaan 
hautaan siunaamisen yhteydessä.



- Varmistettava, että menettelyssäVarmistettava, että menettelyssä 
kunnioitetaan vainajan katsomusta ja 
toivomuksia omaiset eivät aina ole yhtätoivomuksia, omaiset eivät aina ole yhtä 
mieltä hautaustavasta ja -järjestelyistä.
- Lomake aiheuttanut väärinkäsityksen: 
kysymys on hautausjärjestelyistäkysymys on hautausjärjestelyistä 
huolehtivan krematoriolle antamasta luvasta 
vainajan tuhkaamiseen ei seurakunnanvainajan tuhkaamiseen, ei seurakunnan 
luvasta tuhkata vainaja ilman siunausta.



Eduskunnan apulaisoikeusasiamies:Eduskunnan apulaisoikeusasiamies:
- Menettely luvan hankkimisessa omaisilta 
asiallinen ja perusteltu.
- Lomakkeen otsikointia ja sanamuotoja j j
korjattava.
- Ei voida selvittää seurakunnan vastuutaEi voida selvittää seurakunnan vastuuta 
vaatimuksesta henkilökohtaiseen asiointiin.

Seurakunta ei ole painostanut hautaan- Seurakunta ei ole painostanut hautaan 
siunaamiseen.




