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HAUTAUSJÄRJESTELYNI  
Laatijan nimi: _______________________________________________ 
Laatijan henkilötunnus:  _______________________________________ 
 

Hautausjärjestelyistäni huolehtii 
Henkilön nimi: ______________________________________________ 

 

Jos hautausjärjestelyistäni huolehtii joku muu henkilö kuin pesän osakas, 
tulee nimetyn henkilön henkilötunnus ja yhteystiedot kirjata tähän. 

Hautaustoimilaki 23§ 

___________________________________________________________ 

Halutessanne voitte myös valtuuttaa hautaustoimiston huolehtimaan 
hautausjärjestelyistänne. 

 

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 toiveesi niiden 
muuttuessa 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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Omat toivomukseni  

Hautaustapa  

   Arkkuhautaus  

   Tuhkaus  

   Hautaus uurnassa hautaan  

   Tuhka muistolehtoon uurnassa  

   Tuhka muistolehtoon ilman uurnaa  

  Tuhka sijoitetaan luontoon tai veteen, paikka ______________ 
   
 Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 
 
Arkku ja uurna 

  Puupintainen 

  Kangasverhoiltu 

  Muu toivomus 
 _______________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi  

 Vainajan vaatetus  
 Vainaja puetaan usein hautaustoimistosta hankittaviin vaatteisiin. 
Vainaja voidaan pukea myös omiin vaatteisiinsa. 

 
Vainajan vaatetus  

  Hautaustoimistosta hankittavat vaatteet 

  Omat vaatteet, mitkä   
  

 
  

 

  

  Muuta, mitä   

  

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi.  

2 

Hautaan siunaaminen tai muu hautaustapa  
Hautaustapa määräytyy vainajan vakaumuksen mukaan. 
Useimmat siunaustilaisuudet tapahtuvat Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon kaavan mukaan, ja aina silloin, kun 
vainaja on evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen. Muuhun 
uskontokuntaan kuuluvan hautaus järjestetään kyseisen 
uskontokunnan tapojen mukaisesti. Väestörekisteriin kuuluvan 
hautajaisista voidaan päättää vapaasti. Väestörekisteriin 
kuuluvalle voidaan suorittaa myös kirkollinen siunaaminen 
omaisten toivomuksesta, mikäli pappi ei totea tämän loukkaavan 
vainajan vakaumusta.  

Oma toivomukseni  
Siunaaminen  

  Suomen evankelisluterilaisen kirkon menoin  

  Suomen ortodoksisen kirkon menoin  

  Muun uskonnollisen yhteisön menoin, minkä   

  

 

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.   

 

 

 

  Uskonnottomat hautajaiset  

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi.  
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Omat toivomukseni  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

       Hautapaikka on, hauta nro _________________________________ 
hautausmaa_____________________________________________ 

       Jätän päätökset omaisilleni.  

 

Siunaustilaisuuden tai jäähyväistilaisuuden paikka  
Siunaustilaisuus pidetään yleensä kappelissa, kirkossa, 
krematorion kappelissa, seurakuntatalossa tai haudalla. 
Jäähyväistilaisuus voidaan pitää vapaasti valitussa paikassa. 

 

Omat toivomukseni 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 
Muistotilaisuus 
Siunaustilaisuuden tai jäähyväistilaisuuden yhteydessä tai sen 
jälkeen voidaan järjestää muistotilaisuus.  

  

Omat toivomukseni 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Muistotilaisuuspaikka 
___________________________________________________ 
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Hautapaikan valinta  
Tavallisinta on, että vainaja haudataan asuinpaikkakunnan 
hautausmaalle. Vaihtoehtona voi olla muukin hautausmaa.  

Jos olemassa olevaa hautapaikkaa ei ole käytettävissä, uuden 
haudan varaamisen yhteydessä voidaan varata hautapaikkaan tilaa 
myös muille perheenjäsenille. Toisinaan on myös mahdollista 
valita haudan tarkempi sijainti hautausmaalla.  Hautojen hinnat 
vaihtelevat paikkakunnittain. Se, kuuluuko vainaja seurakuntaan, 
ei vaikuta kotipaikkakunnalla olevan hautapaikan hintaan. 
Hautaustoimistosta ja seurakunnalta saat tietoja erityyppisistä 
hautapaikoista ja 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, eikä sitä 
saa jakaa. Tuhka voidaan sijoittaa myös luontoon tai veteen. 
Siihen pitää olla maa- tai vesialueen omistajan lupa. Tuhkan 
sijoituspaikka on ilmoitettava krematoriolle. 

Hauta on muistelupaikka 
Sukuhauta on paikka, josta omaiset voivat itse huolehtia tai he voivat tilata 
haudan hoitopalvelun. Omaiset voivat myös hankkia haudalle muistomerkin. 

Muistolehto on yhteinen paikka kukille, kynttilöille ja nimilaattaa varten. 
Muistolehdosta huolehtii seurakunta. 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Toivomukseni muistomerkistä 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Lempikukat 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

    
Lähimmät omaiseni 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

  
Ystäväpiirini yhteyshenkilöt 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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  Jätän asian omaisteni päätettäväksi.  

Hautajaisvieraat  
Hautajaiset voi järjestää myös siten, että siunaustilaisuus on avoin 
kaikille, muistotilaisuus yksityinen. Omaiset kutsuvat saattajat 
hautajaisiin. 

Oma toivomukseni 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
   

 
Muita toiveita  

  

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

Pappi tai puhuja 
___________________________________________________________  
Musiikkitoiveet 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Kuolinilmoituksen teksti 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Muistotilaisuus/tarjoilu 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Henkilötunnus ______________________________________________ 
Puhelinnumero ______________________________________________ 
Sähköposti _________________________________________________ 
 
Sähköiset tilini 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Pankkitilini 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Vakuutusyhtiöni 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Mahdolliset muut omaisuustiedot 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Hautajaisten kustannukset  
Hautauskulut maksetaan vainajan varoista. Edellä mainittu 
hautaustestamentti on yksi tapa, jolla varmistat, että varat tahtosi 
mukaisiin hautajaisiin ovat olemassa.  

Hautaustoimisto 
Toivomukseni hautaustoimistosta 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Toivomukseni hautaustoimistolle 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Hautaustestamentti ja hautauksen 
ennakkosuunnitelma 
 
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeissä voit tehdä 
hautauksen ennakkosuunnitelman ja hautaustestamentin, jota 
tämä kirjanen voi täydentää. Hautaustoimisto opastaa näiden 
laatimisessa.  

 
Hautaustestamenttiani ja hautauksen 
ennakkosuunnitelmaani säilytetään: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________ 

  
Kuolinpesän hoito  
Kuolinpesän osakkaille on hyödyksi asioiden hoidossa tieto siitä, 
missä säilytät erilaisia asiapapereitasi kuten testamenttia, 
pankki- ja arvopapereita, vakuutuskirjoja ja muita vastaavia.  

Testamenttini säilytyspaikka:  
  

 

Muiden papereideni säilytyspaikat:  
  

 
  

 
  

 
  

 
 
Digitaalinen tahtoni  
Valtuutan seuraavan henkilön lopettamaan tilini ja profiilini sähköisissä 
palveluissa. 
 
Valtuutetun nimi ____________________________________________ 

  

  Testamenttia ei ole  
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 Olen tarkastanut ja tehnyt muutoksia aineistoon:  
  
________________ kuun _____ päivänä 20___  
 
___________________________________________ 
Allekirjoitus  
___________________________________________ 
Nimenselvennys 
 
 
________________ kuun _____ päivänä 20___  
 
___________________________________________ 
Allekirjoitus  
___________________________________________ 
Nimenselvennys 
 
  
________________ kuun _____ päivänä 20___ 
 
 ___________________________________________ 
Allekirjoitus  
___________________________________________ 
Nimenselvennys 
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"Hautausjärjestelyni" -asiakirjan säilytys  
  

"HAUTAUSJÄRJESTELYNI” -asiakirja on hyvä säilyttää niin, 
että omaisten on se helppo löytää.  Kopion säilytyksestä voitte 
sopia hautaustoimiston kanssa hautaustestamentin liitteenä. 
Voitte myös antaa jollekin omaiselle tai ystävälle kopion.  

Huomaa, että pankin tallelokero ei ole hyvä säilytyspaikka, koska 
se avataan usein vasta hautajaisten jälkeen.  

Olen laatinut HAUTAUSJÄRJESTELYNI –asiakirjan:  
  

________________ kuun _____ päivänä 20___  

 

___________________________________________ 

Allekirjoitus  

___________________________________________ 

Nimenselvennys 
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                Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry  

 

Hautaustoimistojen eettiset ohjeet 

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry kuuluu EFFS:n (European 
Federation of Funeral Services), joka on hautausalan eurooppalainen 
keskusjärjestö. Kansalliset EFFS:n jäseninä olevat järjestöt 
ovat päättäneet yksimielisesti edellyttää jäsentensä noudattavan 
seuraavia ammattisääntöjä: 
 

• asiakasperheiden eettinen ja ammatillinen kohtelu 

• vainajan vakaumuksen ja tapojen kunnioittaminen 

• hautausjärjestelyjä tekeville henkilöille taataan oikeus 
valitahautaustoimisto, päättää hautaustavasta 
(arkkuhautaus/tuhkaus) ja kaikista muista hautaukseen  
liittyvistä järjestelyistä 

• asiakkaalle annetaan tietoa hautajaisten arvioiduista 
kokonaiskustannuksista ennen toimeksiannon allekirjoittamista 

• noudatetaan täydellistä luottamuksellisuutta lain vaatimusten 

• hautaustoimiston henkilöstön rehellisyys, lojaalisuus ja 
lahjomattomuus varmistetaan heidän suorittaessaan tehtäviään 

• ammattia koskevien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen 
– niin kansallisten kuin kanasainvälistenkin 

• puolueeton, rehellinen ja hienotunteinen viestintä ja markkinointi 

• hautaustoimiston henkilöstön ammattitaitoa kehitetään yhä 
korkeammalle tasolle 

• lahjomattomuus suhteissa kollegoihin niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin 
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