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Toimeentulotuen hakeminen hautauskustannuksiin 
 
Ennen hautauksen järjestämistä tulee olla yhteydessä vainajan asuinkunnan sosiaalitoimistoon. 
Vainajalta jääneet käteisvarat ja hänen pankkitileillä olevat varat tulee ensisijaisesti käyttää kohtuullisten 
hautauskulujen maksamiseen. Tarvittaessa muut kuin hautauslaskut voi ilmoittaa perukirjaan velkoina. 
Perunkirjoitukseen ja perukirjaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä oikeusaputoimistoon.  
 
Hautaamisesta aiheutuviin välttämättömiin kuluihin voidaan myöntää toimeentulotukea, jos kuolinpesän 
varat eivät riitä kattamaan hautauskuluja. Hautauslaskujen maksuajoista voi neuvotella tarvittaessa 
hautaustoimiston kanssa. 
 
Hakeminen: 
Toimeentulotukea haetaan toimeentulotukihakemuslomakkeella, joita on saatavana kuntien 
sosiaalitoimistoista ja kuntayhtymän Internet-sivuilta. Hakemus tehdään kirjallisesti vainajan nimellä. 
Hakemukseen tulee merkitä hautauksen järjestelyistä huolehtivan henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero 
sekä tilinumero, jolle mahdollinen toimeentulotuki maksetaan. Hakemus toimitetaan vainajan 
asuinpaikkakunnan sosiaalitoimistoon. Hautausasia käsitellään perunkirjoituksen jälkeen 
ja mahdollinen tuki myönnetään pääsääntöisesti maksusitoumuksena. 
 
Liitteenä tulee toimittaa perukirja, laskut hautauskustannuksista ja selvitykset mahdollisista muista 
hautausavustuksen myöntäjistä (henkivakuutus, liikennevakuutus, valtiokonttori, ammattiyhdistys, 
potilas- ja vammaisjärjestöt, työnantajan ryhmähenkivakuutus).  
 
Leskellä on elatusvelvollisuus. Lesken tuloista ja varoista on toimitettava tiliotteet kahden 
hakemisajankohtaa edeltävän kuukauden ajalta. Toimeentulotukea määritettäessä laskelmassa otetaan 
huomioon kuolinpesän varat ja lesken tulot ja varat. Hautausavustukseen myönnetty tuki voidaan periä 
takaisin, mikäli kuolinpesällä on realisoitavaa varallisuutta. 
 
Huomioitavat menot: 
Hautausmenoina huomioidaan arkku, uurna, tuhkaus, arkkuun huolto, vainajan kuljetus hautaustoimiston 
laskun mukaan, tarvittaessa kantaja/apumies, arkkukukka, hautapaikkamaksu ja seurakunnan kulut 
lukuun ottamatta haudan hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Vainajan kuljetus toiselle paikkakunnalle 
harkitaan erikseen. 
 
Hyväksyttävät enimmäishinnat (sis. alv) hautauskustannuksille ovat seuraavat: 

 arkku 600 euroa 
 arkkuun huoltaminen (sisältää vaatetuksen) 60 euroa 
 apumies/ kantaja 40 euroa 
 uurna 70 euroa 
 arkkukukka 30 euroa.  

 
Kuolinilmoitus, muistotilaisuus ja hautakivi eivät sisälly huomioitaviin menoihin. 
 
Hautajaisiin osallistuvan, toimeentulotukeen oikeutetun lähiomaisen kukkalaitteeseen voidaan myöntää 
enintään 30 euroa. Lähiomaisia ovat vainajan puoliso, vanhemmat, lapset, sisaret ja isovanhemmat. 
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