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______________________________________________________________________________________ 
Toimeentulotuki hautauskustannuksiin 
Kuolinpesälle voidaan myöntää toimeentulotukea ensisijassa maksamattomiin kohtuullisiin 
hautauskustannuksiin käsittäen hautaustoimiston ja seurakunnan laskut.  Tukea voidaan myöntää 
tilanteessa, jossa kuolinpesällä ei ole riittäviä varoja välttämättömiin hautauskustannuksiin. Perukirjaan 
merkittyjen varojen (myös realisoitavissa olevan omaisuuden) katsotaan olevan ensisijassa 
hautauskustannuksiin käytettäviä.  Myös lesken / rekisteröidyssä parisuhteessa puolison tulot ja varat 
huomioidaan.  Kuolinpesän varat ovat hautauskustannusten maksamisen jälkeen käytettävissä muihin 
kuolinpesän laskuihin. (Toimeentulotukilaki 1 §; toimeentulotuen viimesijaisuus)  
Perunkirjoituksesta, muistotilaisuudesta, lehti-ilmoituksista, hautakivestä yms. aiheutuneet kustannukset 
eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia menoja.   

Kuolinajankohtana maksamattomat ja erääntyvät tai vielä tulevat laskut tulee merkitä perukirjaan velaksi. 

Vainajan nimi ja henkilötunnus:  

Viimeisin asunto-osoite: 

Lesken / rekisteröidyssä parisuhteessa puolison nimi ja henkilötunnus: 

Osoite: 

Puhelin: 

KUOLINPESÄN HOITAJAN TIEDOT 

Nimi: 

Henkilötunnus: 

Osoite:                                                                                             Puhelin: 

Kuolinpesän tai pesänhoitajan tilinumero , jolle mahdollisesti myönnettävä toimeentulotuki maksetaan: 

(Toimeentulotuki voidaan käyttää myös maksamattomien hautauslaskujen maksuun suoraan virastosta.) 

Hakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet ja selvitykset alkuperäisinä : 
- perukirja 
- hautaustoimiston ja seurakunnan maksamattomat laskut / laskut ja maksukuitit 
- valtakirja pesän osakkailta, josta käy ilmi pesänhoitajan oikeus hoitaa toimeentulotukiasiaa 
- selvitys kuolinpesälle mahdollisesti myöhemmin maksettavista henkivakuutussäästöistä, henki- tai 

ryhmähenkivakuutuksista yms. vakuutuseduista. 
- hautauslaskujen erääntymiskuukauden tositteet lesken / rekisteröidyssä parisuhteessa puolison 

tuloista ja menoista, pankkitiliotteet kaikista pankkitileistä, viimeksi vahvistetusta verotuksesta 
verolippu / veroehdotus (myös erittelyosa) 

Vakuutan tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi ja annan luvan tietojen  
tarkistamiseen.  Sitoudun välittömästi ilmoittamaan hakemuksessa esitetyissä tiedoissa 
tapahtuneista muutoksista  (yhteystiedot lomakkeen yläreunassa) .  Väärien tai harhaanjohtavien tietojen 
antaminen on rangaistava teko.  Virheellisten tietojen perusteella annettu toimeentulotuki peritään takaisin. 
(Toimeentulotukilaki 17 §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 §). 
Toimeentulotukea hoitavilla työntekijöillä on tekninen yhteys Kelan tiedostoihin, mm. asumistuki ja työ- 
markkinatuki (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §). Tämä ei kuitenkaan poista 
asiakkaan omaa vastuuta pyydettyjen tietojen liittämisestä hakemukseen. 

Päiväys  Allekirjoitus  


