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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 toivomuksia hautajaisistaan. 

Omien ajatusten kirjaaminen auttaa omaisiasi, kun he joutuvat tekemään päätöksiä 

hautausjärjestelyissäsi. Muista, että tämän hetken lähtökohtasi voivat olla toisenlaiset 

kuin sitten, kun asia kohdallasi on ajankohtainen. Tarkista toivomuksesi esim. 

vuosittain ja tee korjauksia tarpeen mukaan. Voit myös jättää omaisillesi 

mahdollisuuden järjestää kaiken niin kuin he haluavat. Keskustele toiveistasi lähimpien 

kanssa, 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. He voivat muistaa hautajaisesi surustaan huolimatta lämpimänä ja 

kauniina tilaisuutena. 
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Hautaan siunaaminen tai muu hautaustapa 
 

Hautaustapa määräytyy vainajan uskonnollisen vakaumuksen mukaan.  

Yleensä siunaustilaisuudet tapahtuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon kaavan 

mukaan. 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 kirkollinen siunaaminen omaisten 

toivomuksesta, mikäli pappi ei totea tämän loukkaavan vainajan vakaumusta. 

 

Arkkuhautaus vai tuhkaus 
 

Voit valita arkkuhautauksen tai tuhkauksen. Valintaasi voi vaikuttaa se, onko 

sukuhaudassa tilaa arkulle vai uurnalle.  Vaihtoehtona on myös tuhkan sirottelu 

muistolehtoon. 

 

Vainajan vaatetus 
 

Vainaja voidaan pukea hautaustoimistosta saatavaan valkoiseen paitaan ja sukkiin  

tai omiin vaatteisiinsa. Tässä suunnitelmassa voit itse valita toivomasi vaatetuksen. 

 

Hautapaikan valinta 
 

Tavallisesti vainaja haudataan kotipaikkakunnan hautausmaalle. Vaihtoehtona voi olla 

syntymäpaikkakunnan hautausmaa tai muulla paikkakunnalla sijaitseva sukuhauta. 

Mikäli vanhaa hautaa ei ole käytettävissä, varataan uusi hautapaikka. Siihen voidaan 

varata tilaa myös leskelle ja mahdollisesti muille perheenjäsenille. Hautojen hinnat 

vaihtelevat paikkakunnittain. Seurakuntaan kuuluminen ei vaikuta kotipaikkakunnalla 

olevan hautapaikan hintaan. Hautaustoimistosta ja seurakunnalta saat tietoja hautojen 

hinnoista. Myös vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia. 

 

 

 

 



3 
 

© Hautauspalvelu Ruusu Oy 2017 

Tuhkan hautaaminen tai sirottaminen 
 

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.  

Jos omaiset eivät kehotuksesta huolimatta huolehdi tuhkan sijoittamisesta, tuhka 

sijoitetaan seurakunnan toimesta vainajan kuolinpesän kustannuksella sille 

hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi. 

Tuhka voidaan sijoittaa myös luontoon tai veteen. Siihen pitää olla maa- tai vesialueen 

omistajan lupa. Omaisten on ilmoitettava kirjallisesti tuhkan sijoituspaikka 

hautaustoimistoon, joka välittää tiedon krematorioon.  

 

Hauta on myös muistokäyntejä varten 
 

Sekä omaisille että tuleville sukupolville hauta on paikka, jossa rakkaita ja edesmen-

neitä sukupolvia voi käydä muistelemassa. 

Muistolehto on yleistynyt hautaustapa. Se on 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. 

 

Siunaustilaisuuden tai muistohetken paikka 
 

Siunaustilaisuus pidetään yleensä kappelissa, kirkossa, krematorion kappelissa, 

seurakuntatalossa tai haudalla. Uskonnottomien hautajaisten muistohetki voidaan 

pitää joko 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 syntymä-

paikkakunnalle. 

 

Hautajaisvieraat 
 

Hautajaisiin kutsutaan tavallisimmin kuolinilmoituksella, puhelimitse tai kutsukirjeellä. 

Hautajaiset voidaan pitää myös hiljaisuudessa. Tällöin kuolinilmoitus julkaistaan 

yleensä hautajaisten jälkeen. Hautajaiset voi järjestää myös siten, että siunaustilaisuus 

on avoin kaikille ja muistotilaisuus yksityinen. 
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Omat toiveeni 
 

Siunaaminen  

  Suomen evankelisluterilaisen kirkon menoin  

  Suomen ortodoksisen kirkon menoin  

  Muun uskonnollisen yhteisön menoin, minkä 

____________________________________________________________ 

  Uskonnottomat hautajaiset  

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

 

Hautaustapa 

  Arkkuhautaus 

  Tuhkaus 

  Hautaus uurnassa hautaan 

  Tuhka muistolehtoon ilman uurnaa 

  Tuhka sirotellaan luontoon tai veteen, paikka   
 

_________________________________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

 

Vainajan vaatetus  

  Tavanomainen arkkuun kuuluva vaatetus (vainajapaita ja sukat) 

  Omat vaatteet, mitkä ___________________________________________ 

 

   Muuta, mitä 

__________________________________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 
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Hautapaikka  

   Hautausmaa 

_______________________________________________________________________ 

   Hautapaikka, hauta nro 

_______________________________________________________________________ 

   Joku muu 

_________________________________________________________________ 

    Jätän päätökset omaisilleni. 

 

Hautajaisvieraat 

 

Omat toivomukseni: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

   Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

 

 

Muita toiveita 
 

 

Tähän voit merkitä erityistoiveitasi, kuten esimerkiksi: 

Pappi    

__________________________________________________________________ 

Virsiä, lauluja ja musiikkikappaleita, joista erityisesti pidät 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Kuolinilmoituksen säkeitä 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Muistotilaisuus ja sen tarjoilu 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Hautakiven teksti, kiven väri ja malli, ym. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Lempikukat 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Lähimmät omaiseni: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Ystäväpiirini yhteyshenkilöt: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

Pesän hoito 
 

Jälkeen jääville on hyödyksi asioiden hoidossa tieto siitä, missä säilytät tärkeitä 

asiapapereitasi, kuten testamenttia, pankki- ja arvopapereita, vakuutuskirjoja ja  

muita vastaavia. 

 

Testamenttini säilytyspaikka: 

________________________________________________________________________ 

   Testamenttia ei ole 

 

Muiden papereideni säilytyspaikat: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Hautajaisten kustannukset 
 

Yleensä hautajaiskulut 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 helppo 

löytää se. Voit sopia säilytyksestä esim. hautaustoimiston kanssa. 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 ja nimenselvennys 

 

 

 

Olen tarkistanut aineiston: 
 

__________________kuun  _______ päivänä 20 _____ 

 

__________________kuun  _______ päivänä 20 _____ 

 

__________________kuun  _______ päivänä 20 _____ 
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