TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS
Hautauskustannukset
Rovakatu 1
96100 ROVANIEMI

Hakemusnumero

Vainajan henkilötiedot
Nimi

Henkilötunnus

Osoite
Kuolinpäivä

Kuolinpesän ilmoittajan yhteystiedot
Nimi
Osoite
Puhelinnumero

Hakemuksen liitteeksi
Hautaustoimiston lasku
Kuolinpesän tiliotteet kaikista pankkitileistä
Perukirja
Selvitykset mahdollisista vakuutuksista (esim. vakuutuskirja)
Seurakunnan lasku
Viimeisin esitäytetty veroilmoitus
Lisätiedot

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.
Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheuttaa myös
oikeudellisia toimenpiteitä (Laki toimeentulotuesta 20 §).

Paikka ja päiväys

_____/_____ 20_____

Allekirjoitus

Toimeentulotuen hakeminen hautauskustannuksiin

Mikäli kuolinpesä on varaton tai vähävarainen, voi kuolinpesän ilmoittaja jättää toimeentulotukihakemuksen sen jälkeen, kun perukirja on tehty. Kuolinpesän varoista tulee maksaa ensisijaisesti
välttämättömät hautaamisesta aiheutuvat menot, ei asumismenoja, terveydenhoitomenoja tai
muita laskuja. Maksamattomat laskut tulee merkitä perukirjaan kuolinpesän veloiksi, joihin
pesänhoitaja voi hakea poistoa tai maksualennusta. Lapin oikeusaputoimistosta voi tarvittaessa
saada oikeudellisia neuvoja kuolinpesän hoitamiseen.
Toimeentulotukipäätös perustuu laskelmaan, jossa huomioidaan tulona kuolinpäivänä tilillä olevat
varat, muu varallisuus sekä kuolinpäivän jälkeen maksussa olevat etuudet, ansiotulot sekä muut tulot.
Mikäli kuolinpesällä on varallisuutta, joka ei ole välittömästi realisoitavissa, voidaan päätös tehdä
takaisinperinnällä.
Kuolinpesän ilmoittajaa ohjataan hakemaan tuhkausmatka-avustusta Rovaniemen seurakunnalta,
mikäli vainaja on ollut seurakunnan jäsen. Tuhkausmatka-avustus huomioidaan tulona.
Mikäli vainaja on ollut avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa, huomioidaan laskelmassa
tulona myös puolison varallisuus.

Toimeentulotuessa menona huomioidaan:
Rovaniemen kaupunki / Perusturva on kilpailuttanut vastuulleen kuuluvat hautaus- ja tuhkauspalvelut
kuljetuksineen toimeentulotuen asiakkaille.
Hankintasopimuksen mukaisesti hautaustoimiston hautauskustannuksia voidaan huomioida
toimeentulotuessa enintään: arkkuhautaus 600 € (+alv) / tuhkahautaus 800 € (+ alv).
Sopimushinnat sisältävät arkun, arkkuun huollon, kukkalaitteen arkun päälle ja kuljetukset.
Sopimushinnat ovat tiedossa Rovaniemellä toimivilla hautausalan yrityksillä.
Omaiset voivat valita hautaustoimiston palvelut haluamaltaan palveluntoimittajalta.
Seurakunnan perimä välttämätön hautausmaksu (haudan avaaminen, peittäminen, kunnostus
ja kukkapesän valmistaminen).
Mikäli oikeus toimeentulotukeen tulee, maksetaan myönnettävä toimeentulotuki hautaustoimiston
ja seurakunnan laskuihin.
Perunkirjoituksesta, muistotilaisuudesta, lehti-ilmoituksista, hautakivestä ja vainajan kuljettamisesta
toiselle paikkakunnalle aiheutuneet kustannukset eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia menoja.
Lisätietoja tarvittaessa neuvonnasta os. Rovakatu 1, numerosta 016- 322 6701 tai verkkoneuvonnasta.

