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Hautasoikeus 

• Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi 

• Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa ev.lut. seurakunnan 

hautausmaalta 

• Jos ei kotikuntaa >> asuinkunta 

• Ulkomailla asuva Suomen kansalainen >> viimeinen kotikunta ennen 

ulkomaille muuttoa 

• Seurakunta voi osoittaa hautasijan myös ulkopaikkakuntalaiselle 
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Hautaoikeus ~ haudan hallintaoikeus 

• Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä 

• Hautaoikeus voidaan samalla luovuttaa myös vainajan 

omaisille >> voidaan luovuttaa useampikin hautapaikka 

• Kirkkoneuvosto/ yhteinen kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä 

luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin 

• Esim. hautaoikeuden ”siirtämisessä” yhdelle sukuhaaralle 

• Hautaoikeus luovutetaan määräajaksi 

• Max 50 vuodeksi 

• Päättyy kuitenkin aikaisintaan, kun viimeisestä hautauksesta kulunut 15 

vuotta (ns. koskemattomuusaika) 

• Voidaan jatkaa määräaikaisesti 
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Hautaoikeuden lakkaaminen 

• Hautaoikeuden lakkaaminen 

• Lakkaaminen määräajan päättyessä ilman irtisanomista 

• Lakkautettaessa hautausmaa tai sen osa 

• Hautaoikeuden takaisinluovutus seurakunnalle/ 

seurakuntayhtymälle 

– Ei voi luovuttaa muulle taholle 

– Seurakunta voi erikoistapauksissa huomioida luovuttajan 

toivomukset 

– Seurakunta voi maksaa korvauksen takaisinluovutetusta 

hautaoikeudesta 

• Haudan hoidon laiminlyönnin takia 
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Hautamuistomerkin poistaminen 

• Hautaoikeuden lakattua tarjottava tilaisuus poistaa haudalla oleva 

hautamuistomerkki 

• Hautausmaan ylläpitäjä voi erityisestä syystä päättää pitää 

muistomerkistä huolta 

• Jollei muistomerkkiä ole kehotuksen jälkeen poistettu kuuden 

kuukauden kuluessa, hautausmuistomerkki siirtyy hautausmaan 

ylläpitäjälle vastikkeetta 
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Hautaoikeuden haltija 

• Edustaa niitä, jotka voidaan hautaan haudata, käyttää puhevaltaa 

hautaa koskevissa asioissa, vastaa haudan hoidosta, päättää haudalle 

sijoitettavista muistomerkeistä 

• Hautaoikeuden haltijasta on sovittava yhden vuoden kuluessa haudan 

luovuttamisesta 

• Jos sopimusta ei ole tehty, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski 

• Milloin leskeä ei ole tai hän on kuollut, hautaoikeuden haltijaksi tulee 

ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset 

• Jos useita perillisiä >> heidän on valittava yksi edustajakseen 

• Kirkkoneuvosto/ yhteinen kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden 

haltijan, jos em. perilliset eivät pääse asiasta sopimukseen 
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Hautaamisjärjestys 

• Siitä, keitä hautaan voidaan haudata, on sovittava yhden vuoden 

kuluessa haudan luovuttamisesta 

• Jos sopimusta ei ole tehty, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata 

• vainaja, jota varten hauta on luovutettu 

• vainajan puoliso 

• Lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä 

• suoraan etenevässä polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso 

• suoraan takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso 

• Jollei em. sukulaista ole tai hautaoikeuden haltija suostuu 

• vainajan sisar ja veli ja heidän lapsensa, näiden otto- ja kasvattilapset 

sekä kaikkien puolisot 
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Oikeus tulla haudatuksi hautaan 

• Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava 

viranomainen erityisestä syystä antaa luvan haudata hautaan muunkin 

henkilön 

• Voi olla ei-sukulainenkin 

• Viranomaisen varmistuttava, ettei lupa loukkaa haudattavaksi sovittujen 

tai hautasijaan suoraan lain nojalla oikeutettujen asemaa (kirjallinen 

suostumus) 
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Hautaoikeus - avopuoliso 

• Vainajalta jäi avopuoliso ja rintaperillisiä (ei avopuolison lapsia) 

• Avopuolisosta hautaoikeuden haltija? 

• Jos avopuoliso maksaa haudan omista varoistaan eikä hautaukseen 
liittyviä kuluja liitetä perukirjaan 

• Avopuolisen ilmoitus hautaustoimilain 23 §:n hautausjärjestelyistä 
vastaavana tahona >> riski, jos rintaperilliset riitauttavat 

• Rintaperillisten suostumuksella 

• Avopuolisolla oikeus tulla haudatuksi hautaan? 

• Ilmoituksen nojalla, jos avopuoliso maksanut haudan omista varoistaan 
= sopimus vuoden kuluessa luovutuksesta, keitä hautaan voidaan 
haudata 

• Sovittu hautaa luovutettaessa rintaperillisten kanssa tai heidän 
myöhempi suostumus ja seurakunnan viranomaisen lupa 
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Hautaoikeuden ”siirto” yhdelle sukuhaaralle 

• Hautaoikeutta ei voi luovuttaa kuin seurakunnalle 

• Hautaoikeuden luovutus takaisin seurakunnalle vaatii 
oikeudenomistajien suostumuksen 

• Jos vanha hauta, sukuhaaroja useita ja luvanantajia kymmeniä ellei … 

• Joudutaan menemään ketjussa taaksepäin ensimmäiseen vainajaan ja 
lähteä etsimään hänen lähinnä elossa olevia sukulaisiaan ja pyytämään 
suostumukset heiltä 

• Takaisinluovutuksen yhteydessä luovuttaja ei voi määrätä siitä kenelle 
hauta edelleen luovutetaan; voi esittää toiveita kenelle luovutetaan 

• Seurakunta voi ottaa perustelluissa erikoistapauksissa huomioon 
luovuttajan toivomukset 

• Lähisukulaiset haudattu hautaan 

• Ovat hoitaneet hautaa 
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Useampi avioliitto 

• Henkilöllä puoliso, joka on kuollut ja jota varten hauta on hankittu 

• Avioliitosta on rintaperillisiä 

• Leski on em. haudan hautaoikeuden haltija 

• Leski avioituu uudelleen 

• Avioliitosta on rintaperillisiä 

• Rintaperillinen tästä avioliitosta kuolee ja voidaan lesken eli 
hautaoikeuden haltijan luvalla sekä seurakunnan viranomaisen luvalla 
haudata hautaan  

• Leski kuolee ja on oikeutettu tulemaan haudatuksi em. hautaan 

• Rintaperilliset 1. avioliitosta tulevat hautaoikeuden haltijoiksi 

• Lesken II puoliso kuolee 

• Voi tulla haudatuksi em. hautaan vain 1. avioliitosta olevien 
rintaperillisten ja seurakunnan viranomaisen luvalla 
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Eronneen puolison hautaaminen ex-puolison kanssa 

samaan hautaan 

• Puolisot eronneet 

• Avioliitosta on rintaperillisiä 

• Ex-puoliso kuolee ja haudataan vanhempiensa hautaan 

• Toinen ex-puolisoista kuolee ja rintaperilliset haluavat haudata hänet jo 

haudatun vanhemman kanssa samaan hautaan 

• Ollut ehkä myös ex-puolisoiden yhteinen toive 

• Ex-puolisot eivät ainakaan vastustaneet ajatusta eläessään 

• Lupa hautaamiseen saatava ensiksi kuolleen ex-puolison sisaruksilta 

tai jos ex-puolison toinen vanhempi elossa, tältä 


