
Vainajan nimi Henkilötunnus Väestörekisterinpitäjä / srk 

Siunausaika ja –paikka Krematorio 

Hautauspvm ja klo Haudan sijainti Hautausmaa tai muu tuhkan pysyvä sijoituspaikka* 

Haudan lunastus /  Hallinta-ajan jatko

Vuodet Hinta 

Perushoidon pidennys

Vuodet Hinta 

Hautausmaksu 

Arkku Uurna 

Ilmoita arkun koko, mikäli isompi kuin lev. 80 cm, pituus 210 cm: 

Palkki Muistomerkki 

Yhteensä 

Rintamatunnus (helsinkiläinen vainaja) Kyllä Ei Tarkastettu (esim. sotilaspassi) 

Vainajan sukulaisuussuhde haudan haltijaan sekä ensiksi haudattuun (vanha hauta) 

Hautaoikeuden haltijan nimi ja yhteystiedot (uusi hauta) - täytettävä aina, ellei sama kun laskun saaja

HAUTAUKSEN TILAAJAN / OMAISEN YHTEYSTIEDOT täytettävä aina, ellei sama kuin laskun saaja

Nimi Puhelinnumero 

Postisoite Postinumero ja -toimipaikka 

HAUTAUKSEN VARAAJAN / LASKUN SAAJAN  YHTEYSTIEDOT (täytettävä aina) 

Kuolinpesä ja hautauksen tilaaja vastaavat Helsingin seurakuntayhtymälle kuuluvista kuluista. 
Mikäli seurakuntayhtymän hinnat ovat muuttuneet, laskutus tapahtuu voimassaolevan hinnaston mukaisesti. 

Lisätietoja 

KUOLINPESÄN VALTUUTTAMAN HAUTAUSTOIMISTON YHTEYSTIEDOT 

*) tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus (Hautaustoimilaki 19§) 

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain 1050/2018 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymän 
tarjoamien palveluiden asiakassuhteiden hoitamiseksi ja niihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi 
(tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta). 
Hautaustilausvahvistus toimitetaan Helsingin seurakuntayhtymän hautapalveluille. 

Hautauksen varaajalle annetaan hautaustilausvahvistuksen jäljennös.

Hautaustilausvahvistus 

Tilausnumero 

Kappelimaksu Muu Tuhkaus 

Siunaajan / puhujan nimi

Vainajan oman srk:n pappi Oma evl. pappi Oma puhuja Muu, mikä? 

Uurna ja nimilaatta 

Kallion kirkko Nimilaatta Kallion kirkkoon  

Iso                        Pieni 

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 
Hautapalvelut 
Kolm as linja 22 B, 00530 HELSINKI 

P. 09 2340 6000   F. 09 2340 2610
helsinki.hautapalvelut@evl.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/hautaus
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Nimi (ja sukulaisuussuhde vainajaan, mikäli tiedossa) Henkilötunnus 

Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero 

Päivämäärä, paikka ja allekirjoitus Sähköposti

http://www.helsinginseurakunnat.fi/hautaus
za024029
Leimasin

www.helsinginseurakunnat.fi/hautaus
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