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Begravningsbyråernas etiska föreskifter

Företagen som är medlemmar i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf 
iakttar följande yrkesregler:

Arbetet på en begravningsbyrå förutsätter yrkeskunskap samt förmåga 
att sköta uppgifterna samvetsgrant. Detta förutsätter ett lojalt förhållan-
de till de anhöriga. 

Därför bör varje företagare

•  komma ihåg den absoluta tystnadsplikten
•   bemöta de sörjande familjerna med den respekt som omständighet-

erna kräver
•  alltid minnas att begravningsbyråns ägare och anställda inte får upp-

föra sig så att det ger en ofördelaktig  bild av dem själva eller yrkes-
kåren

På grund av det ovan framförda rekommenderar Finlands Begravnin
byråers Förbund rf sina medlemmar att

• visa respekt för religioner och seder hos dem som behöver tjänsterna
• utförligt och med omsorg sköta alla uppgifter som gäller dödsfall 

och 
 begravning
• vara ärliga och diskreta i alla sammanhang, även i annonsering
• respektera det förtroende som hänför sig till yrket
• följa de nationella och internationella lagar, bestämmelser och före-

skrifter som gäller fackområdet
•	 idka	lojalt	samarbete	med	finländska	och	utländska	kolleger,	framför	

allt inom det arbete och bistånd som sker inom Europa
• stödja alla de projekt som motsvarande organisationer lägger fram 

för att underlätta och förenkla arbetsrutinerna inom fackområdet
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MINA 
BEGRAVNINGSARRANGEMANG 

För att underlätta för anhöriga 

Efter en närstående människas död är de anhöriga trots sin sorg tvung-
na att vidta vissa praktiska åtgärder för begravningen. Det är till stor 
hjälp för dem, om den avlidne har framfört egna önskemål om begrav-
ningen under sin livstid. 

Om du nu skriver ner dina funderingar om din egen begravning, gör 
du det lättare för dina anhöriga att fatta beslut i frågor som gäller din 
begravning och begravningsarrangemangen. Kom ihåg, att du kanske 
har olika synsätt idag och när saken närmar sig. Gå igenom dina öns-
kemål då och då, och gör korrigeringar efter behov. Om du inte har 
några speciella önskemål, behöver du inte börja tänka ut sådana. Skriv 
i så fall bara att du överlåter till de anhöriga att ordna allt så som de 
vill. Det är en god idé att diskutera önskemålen med någon närstående, 
särskilt om du tror att era åsikter går isär.

Begravningsarrangemangen och begravningen är viktiga delar i anhö-
rigas, vänners och övriga närståendes sorgearbete. Vid begravningen 
får anhöriga en möjlighet att ta avsked och visa sin kärlek och sorg. 
För de anhöriga är begravningen en upplevelse som de bär med sig 
resten av livet; något som de trots sorgen kan minnas som en varm och 
fin tillställning.
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Jordfästning eller annat begravningssätt 

Begravningssättet fastställs enligt den avlidnes religiösa övertygelse. 
De flesta jordfästningarna följer formuläret för den evangelisk-luther-
ska kyrkan i Finland, och alltid då den avlidne är medlem i en evang-
elisk-luthersk församling. De som hör till något annat trossamfund 
följer naturligtvis sitt eget samfunds traditioner. De som hör till be-
folkningsregistret kan själva avgöra sitt begravningssätt. Begravning-
en kan ha en religiös prägel eller vara en konfessionslös tillställning. 
För dem som hör till befolkningsregistret kan även en kyrklig jordfäst-
ning ordnas efter de anhörigas önskemål, om inte prästen konstaterar 
att det kränker den avlidnes övertygelse.  

Mina egna önskemål 

Jordfästning 

 Förrättning enligt den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

 Förrättning enligt den ortodoxa kyrkan i Finland 

 Förrättning enligt ett annat trossamfund. Vilket? 

 

 Konfessionslös förrättning 

 Jag överlåter åt mina anhöriga att bestämma. 

Kistbegravning eller kremering 

Ett av de viktigaste besluten som du måste fatta är valet mellan kistbe-
gravning och kremering. Valet påverkas av såväl religiös övertygelse 
och känslomässiga faktorer som lokala traditioner. Även praktiska 
orsaker kan ha inverkan. Den gamla familjegraven kanske inte har 
plats för en kista, men nog för en urna, eller urnlunden kanske ligger 
närmare besökande anhöriga. 

Den avlidnes klädsel 

Den avlidne kläds ofta i en vit skjorta och strumpor som begravnings-
byrån tillhandahåller. Den avlidna kan också kläs i egna kläder. 
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Mina egna önskemål 

Begravningssätt 
 Kistbegravning 

 Kremering 

 Urnan begravs i grav 

 Urnan begravs i minneslund 

 Askan strös i minneslund 

 Askan strös i naturen eller vatten. Var? 

 Jag överlåter åt mina anhöriga att bestämma. 

Den avlidnes klädsel 
 Sedvanlig klädsel som hör till kistan 

 Egna kläder. Vilka? 

 Annat. Vad? 

 Jag överlåter åt mina anhöriga att bestämma. 

Val av gravplats 

Det vanligaste är att den avlidne begravs på hemortens begravnings-
plats. Alternativt kan graven ligga på födelseortens begravningsplats. 
En orsak till att välja en annan begravningsplats kan också vara att 
familjegraven ligger där. 

Om det inte finns någon gammal grav att tillgå, reserveras en ny grav. 
Samtidigt avsätts ofta plats för en änka/änkling och eventuellt andra 
familjemedlemmar på samma ställe. Eventuellt kan man även välja 
en närmare placering på begravningsplatsen. Priset på gravar varierar 
från ort till ort. Om den avlidne hör till församlingen eller inte har ing-
en inverkan på priset för en gravplats.
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Begravningsbyrån och församlingen kan ge information om gravpri-
ser. Begravningsbyrån kan också sköta reserveringen av graven. Vid 
valet av grav finns olika alternativ vid såväl kistbegravning som kre-
mering. Familjegravar är oftast tillgängliga vid båda begravningssät-
ten. Vid kistbegravning är gravar för en eller flera kistor tillgängliga, 
vid kremering gravar för en eller flera urnor eller minneslundar. Urnor 
kan även gravsättas i gamla kistgravar. 

Gravsättning eller annan placering av aska 

Gravsättning av den avlidnes aska eller placering av den på annat sätt 
regleras av begravningslagen (457/2003), som trädde i kraft i början 
av 2004. Askan ska inom ett år efter kremeringen gravsättas eller på 
något annat bestående sätt placeras på en plats. Askan får således inte 
delas på exempelvis två begravningsplatser. Askan kan också strös i 
naturen eller i vatten. För detta krävs tillstånd av ägaren till marken el-
ler vattnet. De anhöriga ska skriftligen meddela krematoriet var askan 
kommer att placeras. Om begravningsbyrån hämtar askan från krema-
toriet, ska meddelandet ges till begravningsbyrån, som överlämnar det 
till krematoriet vid avhämtningen. 

Graven är även en plats för minnen 

Ofta glömmer vi att vi inte alltid kan förstå sorgen rationellt. Både 
för dagens anhöriga och för kommande generationer kan det ha stör-
re betydelse än vi tror att det finns en grav man kan besöka med sina 
minnen. 

På den senaste tiden har det blivit vanligare, särskilt i storstäder, att 
använda minneslundar. En minneslund är ofta en anonym gemensam 
grav. De anhöriga kan inte närvara, när askan strös eller grävs ner i 
jorden, och platsen för askan märks inte ut. Minneslundar har gemen-
samma platser för blommor, ljus och namnplaketter. 

Om du överväger minneslund för att ingen ska behöva sköta graven, 
behöver du veta att det finns många andra gravformer som inte kräver 
skötsel. Det går också att avtala om gravskötseln med begravnings-
platsens huvudman. 

Begravningsbyrån ger närmare information om detta. 
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Mina egna önskemål 
 

 Jag har en gravplats, grav nr 

begravningsplats 

 Jag överlåter åt mina anhöriga att bestämma. 

Plats för jordfästning och minnesstund 

Jordfästningen förrättas vanligen i ett kapell, en kyrka, ett kremato-
riekapell, ett församlingshem eller vid graven. Vid en konfessionslös 
begravning kan minnesstunden hållas i exempelvis ett kapell eller 
hemma. 

Begravningen kan också delas upp i två delar. Exempelvis kan en per-
son som har flyttat från sin födelseort, men som vill bli begravd där, 
jordfästas på sin nuvarande hemort och begravas på sin födelseort. 

Begravningsgäster 

Inbjudan till en begravning görs vanligen genom en dödsannons eller 
per telefon, mer sällan per brev. Begravningen kan också hållas i still-
het. I så fall publiceras dödsannonsen i allmänhet först efter begrav-
ningen. Hålls begravningen i stillhet, kan en del personer utebli, fastän 
de hade velat vara på plats. Begravningen kan också arrangeras så, att 
jordfästningen är öppen för alla, medan minnesstunden är privat. 

Mina egna önskemål 

 

 Jag överlåter åt mina anhöriga att bestämma.
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Övriga önskemål 

Här kan du anteckna saker som du har särskilda önskemål om:

Präst 

Psalmer, sånger och musikstycken som jag tycker särskilt mycket om 

Vers i dödsannonsen 

Minnesstund/servering 

Gravstenens text, färg och modell mm. 

Favoritblommor 

Mina närmaste anhöriga: 

Kontaktpersoner i vänkretsen: 
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Begravningstestamente 

På medlemsbyråerna inom Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry kan 
du också göra ett testamente, som kompletteras med detta häfte. Be-
gravningsbyrån ger vägledningen i utformningen av begravningstesta-
mentet. 

Mitt begravningstestamente förvaras här: 

Boförvaltning 

När de efterlevande ska sköta olika saker är det bra att de vet var du 
förvarar olika handlingar, såsom testamente, bank- och värdepapper, 
försäkringsbrev och annat motsvarande. 

Mitt testamente förvaras här: 

 
 Jag har inget testamente. 

Övriga handlingar förvaras här: 

Begravningskostnader 

I allmänhet betalar inte de anhöriga begravningskostnaderna, utan de 
bekostas med dödsboets medel. Det ovan nämnda begravningstesta-
mentet är ett sätt att säkra att det finns medel till en begravning enligt 
din egen önskan.
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Förvaring av Mina begravningsönskemål 

Det är bra att förvara handlingen Mina begravningsönskemål så att de 
anhöriga lätt kan hitta den. Du kan avtala med en begravningsbyrå om 
förvaring av önskemålen, exempelvis i en bilaga till begravningstesta-
mentet. Du kan också ge ett exemplar av dem till någon anhörig eller 
vän. 

Observera att ett bankfack inte är en bra förvaringsplats, för det öpp-
nas ofta först efter begravningen. 

Jag har gjort upp handlingen Mina begravningsönskemål 

den _____ (datum) _________________ (månad) 20_____ (år). 

Underskrift 

Jag har gått igenom materialet

den _____ (datum) _________________ (månad) 20_____ (år). 

den _____ (datum) _________________ (månad) 20_____ (år). 

den _____ (datum) _________________ (månad) 20_____ (år).
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