Muistilista
Ennen hautausta
Selvitettävä onko vainaja mahdollisesti tehnyt hautaamisestaan
ennakkosopimuksen eläessään.

Kuolemantapauksesta tiedottaminen:
• omaiset
• ystävät
• työnantaja
• taloyhtiö
• kerhot
• yhdistykset
• pankki
• vakuutusyhtiö

Hautauslupa:
• Sairaala hoitaa virkateitse ilmoituksen kuolemantapauksesta
rekisteriviranomaisille ja eläkelaitoksille.
• Ns. omaisten kappale on tarkoitettu hautaamista varten, ja se tarvitaan
hautausluvan saamiseksi.
• Omaisten kappaleen voi noutaa sairaalasta joko hautaustoimisto tai omaiset itse.

Hautapaikka:
• hankittava uusi hautapaikka, jollei esim. vanhaa sukuhautaa ole käytettävissä
• vanha sukuhauta, lunastettava jatkoaika
• tilattava haudanavaus
• tilattava kivensiirto, jos on kyse vanhasta hautapaikasta

Liputus:
• kuolinpäivänä
• hautajaispäivänä

Lehti-ilmoitus:
• valittava lehti/lehdet
• valittava ilmestymispäivä
• laadittava ilmoituksen teksti

Hautajaiskutsut:
• laadittava lista kutsuttavista
• laadittava kutsun teksti
• tilattava kutsujen painatus
• hoidettava kutsujen postitus

Kantajat:
• tarvitaan yleensä kuusi henkeä, jos arkku saatetaan ulos kappelista
• kantajia voi tilata myös toimistomme kautta
Siunaustilaisuus:

• aika
• paikka
• pappi tai muu puhuja
• kanttori
• ohjelman suorittaja
• virret
• painettu käsiohjelma

Muistotilaisuus:
• aika

• paikka (toimistomme voi suositella sopivaa paikkaa)
• tarjoilut (arvioitava henkilömäärä)
• ohjelma
• sovittava adressien lukija

Uurnan hautaaminen:
• selvitettävä koska tuhkaus tapahtuu
• sovittava uurnanlaskija

Kukat:

Kaikissa surukukkiin liittyvissä asioissa auttaa Kukkatalo Luumupuu, joka toimii
saman katon alla toimistomme kanssa.
• kappelin koristelu
• arkkulaite
• henkilökohtaiset kukkalaitteet
• muistotilaisuuden koristelu
• uurnan kukkakoriste
• haudan havutus

Valokuvaus:
• valokuvaajan tilaus
• Paikalla olevasta kuvaajasta ja kuvien tilaamismahdollisuudesta voi mainita
hautajaiskutsussa.

Saattoväen kuljetus:
• kuljetusten järjestely
• ajo-ohjeet ym. opastus siunaustilaisuuteen ja/tai muistotilaisuuteen

Majoitus:
• pitkämatkalaisten huonevaraukset

Hautauksen jälkeen
Hautausavustus:
• sosiaaliviranomaisilta

Vakuutukset:
• työnantajan ryhmähenkivakuutus
• yksityiset vakuutukset

Perhe-eläke ja leskeneläke:
• KELA
• työeläkkeet

Hautamuistomerkki:
• toimistomme antaa tietoja eri mahdollisuuksista
• uuden muistomerkin tilaaminen
• nimen kaiverrus
• haudanhoitosopimus
Perunkirjoitus:
Perunkirjoituksen voi hoitaa toimistomme kautta. Tarvittaessa neuvomme
asioimaan asianajotoimiston kanssa.
• vainajan sukuselvitys
• kuolinpesän tilien saldot, myös lesken
• luettelo arvopapereista
• luettelo lainoista ja muista veloista

Testamentti:
• selvitettävä, onko vainaja laatinut testamentin

Tilausten irtisanomiset, nimen-/osoitteenmuutokset:
• puhelin
• sähkö
• asunto
• lehdet
• TV-lupa
• posti
• autorekisterikeskus

Helsingin Hautaustoimisto
Pihlajamäentie 32,
Malmin Hautausmaan pääportilla
Puhelin 09 387 7659, Fax 09 374 5181
Email:
info@helsinginhautaustoimisto.fi
Avoinna ma–pe klo 9.00–16.00 tai sopimuksen mukaan
info@helsinginhautaustoimisto.fi

