VÖYRIN

PERUSPALVELULAUTAKUNTA
Hautausavustushakemus

KUNTA
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Hautausavustusta voidaan myöntää
tarpeellisiin hautauskuluihin, mukaan lukien hautaustoimiston ja seurakunnan laskut, jos kuolinpesä on varaton.
Hautauskulujen maksuun on ensi sijassa käytettävä perukirjaan merkittyjä varoja (myös niitä varoja, jotka aiotaan myydä).
Jos vainaja oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, on myös lesken tulot ja varat on otettava huomioon. Kuolinpesän
varoja voidaan käyttää muiden laskujen maksuun, kun hautauskulut on maksettu. (Laki toimeentulotuesta, 1 §).
Hakemus liitteineen toimitetaan Hakemus tullut
osoitteeseen: Vöyrin kunta,
/
20
sosiaalitoimisto, Öurintie 31,
66800 Oravainen
Vainajan tiedot
Sukunimi ja etunimet

Päätösnumero

Henkilötunnus

Viimeisin osoite

Kuolinpäivä

Puolison tiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Avioliitto
Hakijan tiedot

Rekisteröity parisuhde

Hakijan nimi

Hakijan puhelinnumero

Hakijan osoite

Hakijan sukulaisuussuhde vainajaan
Leski

Avopuoliso

Lapsi

Vanhempi

Muu, mikä? _________________________________________________________________
Hautaustapa

Kuolinpesän omaisuus ja varat

Muistolehto

Arkkuhautaus

Uurnahautaus

Muu, mikä? ________________

Omistusasunto

On

Ei

Auto

On

Ei

Pankkitilien saldot kuolinpäivänä (Hakemukseen on liitettävä pankin saldotodistukset
vainajan/perheenjäsenten kaikista pankkitileistä.)
_______________ €

_______________ €

Tulot jotka maksetaan kuolinpäivän jälkeen sekä niiden maksupäivä (esim. palkka, eläke,
työttömyyskorvaus jne.)

Säästöt, euroa

Arvo vahvistettu (päiväys)

On, ____________ €

Ei

Osakkeet/arvopaperit (kpl/arvo)

Arvo vahvistettu (päiväys)

On, ____ kpl Yhteisarvo ____________ €

Ei

Kiinteistöt

Arvo vahvistettu (päiväys)

On, ____ kpl

Yhteisarvo ____________€

Ei

Muu omaisuus/varallisuus, mikä?
On, mitä?_________________________________________________
Yhteisarvo ___________ €
Ei
Selvitys muista säästöistä (esim. eläkesäästäminen, säästökassojen tilit jne.)

Muut avustukset

Onko hakija hakenut muuta tukea hautauskuluihin?
On, mitä? ___________________

Ei

Milloin avustus on myönnetty
(päiväys) ja mikä taho sen
myönsi?

Maksaja ________________________________________
Summa _____________ €

Muun muassa perunkirjoituksesta, muistotilaisuudesta, lehti-ilmoituksista, hautakivestä ja vainajan kuljettamisesta toiselle
paikkakunnalle aiheutuneet kulut eivät ole sellaisia menoja, jotka otetaan huomioon toimeentulotuessa. Maksamattomat
laskut, jotka erääntyvät kuolemantapauksen aikaan tai sen jälkeen, merkitään veloiksi perunkirjoituksessa.

Hakemukseen liitetään alkuperäisinä kappaleina seuraavat todistukset ja selvitykset
 perukirja
 hautaustoimistosta ja seurakunnasta saapuneet maksamattomat laskut
 selvitys kuolinpesälle mahdollisista henkivakuutussäästöistä, henki- tai ryhmätapaturmavakuutuksista sekä
vastaavista vakuutusetuuksista, jotka maksetaan myöhemmin
 todistus lesken tuloista ja menoista siltä kuukaudelta, jolloin hautauslaskut erääntyvät, sekä tiliotteet kaikista
pankkitileistä (joista käy ilmi pankkitilin saldo kuolinpäivänä)
 verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta (myös erittelyosa).

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein, ja hyväksyn, että ne tarkastetaan. Sitoudun välittömästi
ilmoittamaan, jos antamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia (yhteystiedot ovat lomakkeen yläreunassa
sivulla 1).
Virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Virheellisten tietojen nojalla myönnetty
hautausavustus on maksettava takaisin (laki toimeentulotuesta 17 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
12 §). Toimeentulotukiasioita käsittelevillä työntekijöillä on tekninen liittymä KELAn tietojärjestelmään, ja he voivat tarkastaa
mm. asumistuen ja työmarkkinatuen tiedot.

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Päiväys _____/_____ 20_____

______________________________________________________________________
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