
 

Hautauskustannukset toimeentulotuessa   
  
Mikäli vainajan varat eivät riitä välttämättömiin hautauskustannuksiin, niihin voi hakea täydentävää 
toimeentulotukea. Hakemus tehdään vainajan nimellä Kymenlaakson hyvinvointialueen aikuissosiaalityöhön.   
  
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan  
- pesänhoitajan yhteystiedot  
- selvitys vainajan varallisuudesta  
- kuolinpäivän tilin saldo kaikista vainajan pankkitileistä  
- selvitys / tiliote myös puolisoiden yhteisistä tileistä (huomioidaan puolet tilin saldosta)  
- viimeisin esitäytetty veroilmoitus  
- perunkirja (jos tehty)  
- selvitys puolisoiden yhteisestä varallisuudesta  
- hautaukseen liittyvät laskut (jos niitä on)  
- tieto, mille tilille mahdollinen tuki maksetaan  
  
Kuolinpäivän jälkeen ei tule maksaa laskuja ennen kuin on selvää, että vainajan varat riittävät välttämättömiin 
hautauskustannuksiin. Muut kuin hautaukseen liittyvät maksamattomat laskut tulee merkitä perunkirjaan 
kuolinpesän veloiksi. Myös pankkitilin suoraveloitukset tulee katkaista.  
  
Perusteita myöntämiselle:  
Vainajan tulee olla kirjoilla Kymen hva:n alueella. Vainajan varat tulee aina ensisijaisesi kohdentaa 
välttämättömiin hautauskuluihin. Hautaamisesta aiheutuviin välttämättömiin menoihin voidaan 
myöntää täydentävää toimeentulotukea, jos kuolinpesän varat eivät riitä kattamaan hautauskuluja.  
   
Hautauspalvelut on kilpailutettu ja mahdollinen maksusitoumus / tuki myönnetään enintään sopimushintojen 
mukaisesti hautaustoimistosta riippumatta. Ostopalvelusopimuksen mukaiset hautauspalvelut sisältävät 
vainajan kuljetuksen, arkun ja uurnahautauksessa uurnan, vaatetuksen ja pukemisen.   
  
Kymen hva:n sopimusliikkeet:  
Kotka: Hautaustoimisto Pulliainen, Vesitorninkatu 2, 48600 Kotka puh. 05 262824 ja   
Kotkankatu 14, 48100 Kotka, p. 05 212 873  
Hamina: Tepposen kukka ja hautaustoimisto, Sibeliuskatu 25, 49400 Hamina. p. 05 344 4460  
Kouvola: Hautauspalvelu Honkanen Ky, Pallokentäntie 4, 45700 Kuusankoski, p. 05 374 4451  
  
Lisäksi voidaan ottaa huomioon välttämättömiä hautaamisesta johtuvia seurakunnan kuluja, kuten vainajan 
hautapaikka, haudan kaivaminen ja kunnostus, vainajan säilytys ja tuhkaus.   
Muualle haudattaessa seurakunnan maksut huomioidaan enintään kotiseurakunnan taksojen mukaisesti.  
 
Ulkomailla syntyneisiin kustannuksiin ei myönnetä toimeentulotukea. Myöskään vainajan kuljetus ulkomailta tai 
hautaaminen ulkomaille ei kuulu toimeentulotuessa huomioitaviin kustannuksiin. 

 

Mikäli hautausavustus myönnetään, myönnetään se aina takaisinperinnällä kuolinpesän omaisuudesta.  
Myönnetyllä hautausavustuksella maksetaan ensisijaisesti välttämättömiä hautauskustannuksia ja maksetaan 
ensisijaisesti laskuttajille. Sopimushintojen ylittävät kustannukset jäävät kuolinpesän vastuulle. 
 
Pesänhoitajaa pyydetään toimittamaan perukirja sosiaalitoimeen sen valmistuttua päätöksen tarkistamiseksi 
perinnän osalta. Perukirja lähetetään osoitteeseen: Kouvolan Sosiaalitoimisto, Kauppalankatu 14, 45100 
Kouvola.  
  
Täydentävässä toimeentulotuessa ei huomioida muistotilaisuudesta, kappelin vuokrasta, kukkia, haudan 
hallinta-ajan pidennyksestä, hautakivestä tai kuolinilmoituksesta aiheutuvia kuluja eikä vainajan kuljetusta 
muulle kuin kotipaikkakunnalle hautaamista varten.  
Perunkirjoituskuluina voidaan huomioida ainoastaan perunkirjoitusta varten hankitut virka- ym. välttämättömät 
todistukset. Perunkirjoituspalkkiota ei huomioida menona.  
  
Lisätietoja:  
Sosiaalihuollon asiakasneuvonta p. 05 220 6000. Palveluaika ma-pe klo 9-14.   
Kotkansaaren sosiaalitoimisto, Keskuskatu 7, 48100 Kotka. Avoinna ma-pe klo 10-14.  
Kouvolan sosiaalitoimisto, Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola. Avoinna ma-pe klo 10-14.  


