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HAUTAUSJÄRJESTELYNI

Omaisten toimien helpottamiseksi
Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen omaisten on surustaan huolimatta jaksettava ryhtyä käytännön toimiin vainajan hautaamiseksi. Heidän tehtäväänsä helpottaa suuresti, jos vainaja on eläessään esittänyt omia hautajaisiaan koskevia toivomuksia.
Se, että nyt kirjaat ajatuksiasi omista hautajaisistasi, auttaa omaisiasi sitten,
kun he joutuvat tekemään päätöksiä hautaustasi ja hautajaisiasi koskevissa
asioissa. Muista, että tämän hetken lähtökohtasi voivat olla toisenlaiset
kuin sitten, kun asia kohdallasi on ajankohtainen. Tarkista toivomuksesi silloin tällöin ja tee korjauksia tarpeen mukaan. Jos sinulla ei ole erityisiä toiveita, ei sinun tarvitse niitä ryhtyä kehittelemään. Kirjoita silloin vain, että
jätät omaisillesi mahdollisuuden järjestää kaiken niin kuin he haluavat. Olisi hyvä keskustella toiveista lähimpien kanssa, etenkin, jos epäilet, että näkemyksenne eroavat toisistaan
Hautajaisjärjestelyt ja hautajaiset ovat tärkeä osa omaisten, ystävien ja muiden läheisten surutyötä. Hautajaisissa omaiset saavat mahdollisuuden jättää
jäähyväiset, osoittaa rakkauttaan ja suruaan. Omaisille hautajaiset ovat kokemus, joka seuraa heitä koko elämän ajan; jotain, jonka he surustaan huolimatta voivat muistaa lämpimänä ja hienona tilaisuutena.
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Hautaan siunaaminen tai muu hautaustapa

Ha

Hautaustapa määräytyy vainajan uskonnollisen vakaumuksen
mukaan. Useimmat siunaustilaisuudet tapahtuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon kaavan mukaan, ja aina silloin, kun vainaja on evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen. Muuhun uskontokuntaan kuuluvan hautaustapa on luonnollisesti kyseisen uskontokunnan tapojen mukainen. Väestörekisteriin kuuluvan hautaustapa voidaan päättää itse. Se voi olla uskonnollisesti painottunut tai uskonnoton saattohetki. Väestörekisteriin kuuluvalle
voidaan suorittaa myös kirkollinen siunaaminen omaisten toivomuksesta, mikäli pappi ei totea tämän loukkaavan vainajan vakaumusta.

Su
my
op

Ha

Pe

Jäl
säi
vo

Oma toivomukseni
Siunaaminen
Suomen evankelisluterilaisen kirkon menoin
Suomen ortodoksisen kirkon menoin
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Muun uskonnollisen yhteisön menoin, minkä

Uskonnottomat hautajaiset
Jätän asian omaisteni päätettäväksi.
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Arkkuhautaus vai tuhkaus
Yksi tärkeimpiä valintoja, joka sinun tulee tehdä, on valinta arkkuhautauksen ja tuhkauksen välillä. Valintaan vaikuttavat sekä
uskonnolliset syyt ja tunnetekijät että paikkakunnan perinteet.
Myös käytännön syyt voivat vaikuttaa. Sukuhaudassa ei ehkä ole
enää tilaa arkulle, vaan ainoastaan uurnalle tai uurnalehto sijaitsee lähempänä haudalla käyviä omaisia.

Vainajan vaatetus
Vainaja puetaan usein hautaustoimistosta hankittavaan valkoiseen paitaan ja sukkiin. Vainaja voidaan pukea myös omiin vaatteisiinsa.
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Omat toivomukseni
Hautaustapa
Arkkuhautaus
Tuhkaus
Hautaus uurnassa hautaan
Tuhka muistolehtoon uurnassa
Tuhka muistolehtoon ilman uurnaa
Tuhka sirotellaan luontoon tai veteen, paikka
Jätän asian omaisteni päätettäväksi.

Vainajan vaatetus
Tavanomainen arkkuun kuuluva varustus
Omat vaatteet, mitkä

Muuta, mitä

Jätän asian omaisteni päätettäväksi.

Hautapaikan valinta
Tavallisinta on että vainaja haudataan kotipaikkakunnan hautausmaalle. Vaihtoehtona voi olla syntymäpaikkakunnan hautausmaa. Syynä toisen hautausmaan valintaan voi olla myös sukuhaudan sijainti.
Mikäli vanhaa hautaa ei ole käytettävissä, uuden haudan varaamisen yhteydessä varataan usein samaan paikkaan tilaa myös leskelle ja mahdollisesti muille perheenjäsenille. Toisinaan on myös
mahdollista valita haudan tarkempi sijainti hautausmaalla. Hautojen hinnat vaihtelevat paikkakunnittain. Se, kuuluuko vainaja
seurakuntaan, ei vaikuta kotipaikkakunnalla olevan hautapaikan
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hintaan. Hautaustoimistosta ja seurakunnalta saat tietoja erityyppisten hautojen hinnoista. Hautaustoimisto voi hoitaa myös haudan varauksen. Haudan valinnassa on useita vaihtoehtoja sekä
arkkuhautaukseen että uurnahautaukseen. Sukuhaudat ovat
useimmiten käytettävissä molemmilla hautaustavoilla. Arkkuhautaukseen ovat käytettävissä yhden tai useamman arkun haudat,
uurnahautaukseen haudat yhdelle tai useammalle uurnalle tai
muistolehto. Myös vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata
uurnia.

Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen
Vainajan tuhkan hautaamisesta tai sijoittamisesta muulla tavoin
säätää vuoden 2004 alusta voimassa ollut hautaustoimilaki
(457/2003). Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava
tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkaa
ei siis saa jakaa esimerkiksi kahdelle hautausmaalle. Tuhka voidaan sijoittaa myös luontoon tai veteen. Siihen pitää olla maa- tai
vesialueen omistajan lupa. Omaisten on ilmoitettava kirjallisesti
krematorioon, minne tuhka sijoitetaan. Mikäli hautaustoimisto
hakee tuhkan krematoriosta, ilmoitus annetaan hautaustoimistolle
luovutettavaksi krematoriolle tuhkaa noudettaessa.

Hauta on myös muistokäyntejä varten
Usein unohdetaan, että surua ei aina voi käsittää järkiperäisesti.
Sekä tämän päivän omaisille että tuleville sukupolville saattaa
merkitä enemmän kuin uskotaankaan se, että on hauta, jolla voi
muistoineen käydä.
Viime aikoina on muistolehdon käyttö etenkin suurkaupungeissa
lisääntynyt. Muistolehto on usein nimetön yhteishauta. Omaiset
eivät voi olla läsnä, kun tuhka sirotellaan tai kaivetaan maahan
eikä tuhkan paikkaa merkitä. Muistolehdossa on yhteinen paikka
kukkia, kynttilöitä ja nimilaattaa varten.
Jos harkitset muistolehtoa siksi, että haudan hoidosta ei tarvitse
huolehtia, on sinun hyvä tietää, että on myös monia muita hoitoa
kaipaamattomia hautamuotoja. Haudanhoidosta voidaan sopia
myös hautausmaan pitäjän kanssa.
Hautaustoimistosta saat lisätietoja näistä seikoista.
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Omat toivomukseni

hautapaikka on, hauta nro
hautausmaa
Jätän päätökset omaisilleni.

Siunaustilaisuuden tai muistohetken paikka
Siunaustilaisuus pidetään yleensä kappelissa, kirkossa, krematorion kappelissa, seurakuntatalossa tai haudalla. Uskonnottomien
hautajaisten muistohetki voidaan pitää esimerkiksi kappelissa tai
kotona.
Hautajaiset voidaan jakaa myös kahteen osaan. Esimerkiksi henkilö, joka on muuttanut syntymäpaikkakunnaltaan, mutta haluaa
tulla sinne haudatuksi, voidaan siunata nykyisellä kotipaikkakunnalla ja haudata syntymäpaikkakunnalle.

Hautajaisvieraat
Hautajaisiin kutsutaan tavallisimmin kuolinilmoituksella tai puhelimitse harvemmin kutsukirjeellä. Hautajaiset voidaan pitää
myös hiljaisuudessa. Tällöin kuolinilmoitus yleensä julkaistaan
vasta hautajaisten jälkeen. Jos hautajaiset pidetään hiljaisuudessa,
saattaa tilaisuudesta jäädä pois henkilöitä, jotka haluaisivat olla
paikalla. Hautajaiset voi järjestää myös siten, että siunaustilaisuus on avoin kaikille, muistotilaisuus yksityinen.

Oma toivomukseni

Jätän asian omaisteni päätettäväksi.
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Muita toiveita

O

Tähän voit merkitä asioita, joista sinulla on erityisiä toivomuksia,
kuten esimerkiksi:

H

Pappi
Virsiä, lauluja ja musiikkikappaleita, joista erityisesti pidät

Kuolinilmoituksen säkeitä
Muistotilaisuus/tarjoilu

V

Hautakiven teksti,
kiven väri ja malli, ym.
Lempikukat

Lähimmät omaiseni:

H
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Ystäväpiirini yhteyshenkilöt:
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Hautaustestamentti
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeissä voit tehdä
myös testamentin, jota tämä kirjanen täydentää. Hautaustoimisto
opastaa hautaustestamentin tekemisessä.

Hautaustestamenttiani säilytetään:

Pesän hoito
Jälkeen jääville on hyödyksi asioiden hoidossa tieto siitä, missä
säilytät erilaisia asiapapereitasi kuten testamenttia, pankki- ja arvopapereita, vakuutuskiroja ja muita vastaavia.

Testamenttini säilytyspaikka:

Testamenttia ei ole

Muiden papereideni säilytyspaikat:

Hautajaisten kustannukset
Yleensä omaiset eivät maksa hautauskuluja vaan ne kustannetaan
kuolinpesän varoista. Edellä mainittu hautaustestamentti on yksi
tapa, jolla varmistat, että varat tahtosi mukaisiin hautajaisiin ovat
olemassa.
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"Hautausjärjestelyni" -asiakirjan säilytys
"HAUTAUSJÄRJESTELYNI” -asiakirja on hyvä säilyttää niin,
että omaisten on se helppo löytää. Voit sopia säilytyksestä esim.
hautaustoimiston kanssa vaikkapa hautaustestamentin liitteenä.
Voit myös antaa jollekin omaiselle tai ystävälle kaksoiskappaleen.
Huomaa, että pankin tallelokero ei ole hyvä säilytyspaikka, koska
se avataan usein vasta hautajaisten jälkeen.

Olen laatinut HAUTAUSJÄRJESTELYNI –asiakirjan:
________________ kuun _____ päivänä 20___

Allekirjoitus

Olen tarkistanut aineiston:
________________ kuun _____ päivänä 20___
________________ kuun _____ päivänä 20___
________________ kuun _____ päivänä 20___
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Hautaustoimistojen eettiset ohjeet
Suomen Hautaustoimistojen
Liitto
ry
Hautaustoimistojen
eettiset
ohjeet
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry kuuluu EFFS:ään (European
Hautaustoimistojen
Liitto
ry kuuluueurooppalainen
EFFS:ään (European FederaFederationSuomen
of Funeral
Services), joka on
hautausalan
tion of
Funeral Services),
joka onolevat
hautausalan
eurooppalainen
keskusjärjestö.
Kansalliset
EFFS:n jäseninä
järjestöt
ovat päättä- keskusjärjestö. Kansalliset
EFFS:n
jäseninä
olevat järjestöt
ovatammatpäättäneet yksimieliHautaustoimistojen
eettiset
ohjeet
neet yksimielisesti
edellyttää
jäsentensä
noudattavan
seuraavia
tisääntöjä:sesti edellyttää jäsentensä noudattavan seuraavia ammattisääntöjä:
Hautaustoimistotyö ammattialana vaatii huomattavaa ammattitaitoa ja tehHautaustoimistotyö
ammattialana
vaatii
huomattavaa
ammattitaitoa
ja
Suomen
Hautaustoimistojen
Liitto
ry
kuuluu
EFFS:n
(European
Federatävien hoitamista
omantunnonasioina.
Tämä
perustuu
lojaaliin
suhteeseen
tehtävien
hoitamista
omantunnonasioina.
Tämä
perustuu
lojaaliin
suhtion
of Funeral
Service),
joka
on
hautausalan
eurooppalainen
keskusjärkyseessä olevaiin omaisiin (kuolinpesiin). Sen vuoksi tulee jokaisen yrittäteeseen
kyseessä
oleviin omaisiin
(kuolinpesiin).
Sen vuoksi
tulee
jojestö.
Kansalliset
EFFS:n
jäseninä olevat
järjestöt ovat
päättäneet
yksijän
mielisesti
edellyttää jäsentensä noudattavan seuraavia ammattisääntöjä:
kaisen yrittäjän
• muistaa ehdoton vaitiolovelvollisuus
• eettinen ja ammatillinen suhde asiakasperheiden kanssa
•
muistaa
ehdoton vaitiolovelvollisuus
• kohdella
surevia perheitä olosuhteiden vaatimalla kunnioituksella
•
surevia
perheitä olosuhteiden
kunnioituksella
•kohdella
asiakkaiden
vakaumuksen
ja tapojen vaatimalla
vilpitön kunnioittaminen
•
muistaa
aina,
ettei
hautaustoimiston
omistajan
eikäpalvehänen palvelukses•
muistaa aina, ettei hautaustoimiston omistajan eikä hänen
•luksessaan
hautausjärjestelyjä
tekevän/tekevien
henkilö(ide)n
oikeus valita
saanolevien
olevien
henkilöiden
käytös
antaa
epäedullista
henkilöiden
käytös
saasaa
antaa
epäedullista
ku-kuvaa heistä ithautaustoimisto
ja
päättää
hautaustapa
(arkkuhautaus/tuhkaamisestään
eikäeikä
ammattikunnasta.
vaa heistä
itsestään
ammattikunnasta.
nen)
Edellä olevan johdosta suosittelevat järjestöt allekirjoittaneet järjestöt jäseEdellä
johdosta Suomen
Liitto arvioidut
ry suosittelee
• olevan
asiakasperheiden
oikeus Hautaustoimistojen
saada tietää hautajaisten
konilleen
jäsenliikkeilleen
konaiskustannukset
• Kunnioituksen osoittamista palveluksia tarvitsevien uskonnoille ja ta•
täydellinen
turvattu tarvitsevien
aina, riippuvainen
ainovoille.luottamuksellisuus
•
Kunnioituksen
osoittamista palveluksia
uskonnoille
astaan lain vaatimuksista
ja tavoille
• Kaikkien kuolintapaukseen ja hautaukseen liittyvien tehtävien yksityis•
Kaikkien
kuolintapaukseen
jarehellisyys,
hautaukseenlojaalisuus
liittyvien tehtävien
yk• hautauspalveluhenkilöstön
ja lahjomatkohtien
huolellista hoitamista.
sityiskohtien
huolellista
hoitamista
tomuus heidän
suorittaessaan
tehtäviään
• Rehellisyyttä
ja pidättyvyyttä
tilanteissa,
myös ilmoittelussa.
•
Rehellisyyttä
ja pidättyvyyttä
kaikissakaikissa
tilanteissa,
myös ilmoitte•lussa
sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten, niin kansallisten
• kansainvälistenkin,
Ammattiin kohdistuvan
luottamuksen
kunnioittamista
kuin
ehdoton
noudattaminen
•
Ammattiin
kohdistuvan luottamuksen
kunnioittamista
• Ammattialaa
koskevien
kansallisten
ja kansainvälisten
lakien, säädösten
•
koskevien
ja kansainvälisten
lakien,
•Ammattialaa
puolueeton,
rehellinen
jakansallisten
hienotunteinen
tiedotus
ja ja
määräysten
ja ja
sopimusten
noudattamista.
säädösten
määräysten
sopimusten
noudattamista
•
jatkuva
ponnistelu
kehittää
hautaustoimiston
ammattitaitoa
yhä
•
Lojaalia
yhteistyötä
kansallisten
ja ulkomaisten
virkaveljien
kans•
Lojaalia
yhteystyötä
kansallisten
ja
ulkomaisten
virkaveljien
kanssa, entasolle
sa,korkeammalle
ennennen
kaikkea
Euroopassa
tapahtuvassa
työssä
ja
avunannossa
kaikkea Euroopassa tapahtuvassa työssä ja avunannossa.
•
Kaikkien
niiden
tukemista, niin
jotkakotimaassa
tulevat vastaavien
• lahjomattomuushankkeiden
suhteissa kollegoihin
kuin ul•
Kaikkien
niiden
hankkeiden
tukemista,
jotka
tulevat
vastaavien järjestöjärjestöjen
taholta
ammattialamme
työskentelytapojen
helpottakomaillakin
taholta ammattialamme työskentelytapojen helpottamiseksi ja ykmiseksi jen
ja yksinkertaistamiseksi
sinkertaistamiseksi.
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry
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