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HAUTAUSJÄRJESTELYNI 
 

 

Omaisten toimien helpottamiseksi 
 

Omien ajatusten kirjaaminen / kertominen auttaa omaisiasi, kun he joutuvat tekemään 

päätöksiä hautausjärjestelyissäsi. 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.  

Tämän vihkosen avulla voit esittää omia toiveita hautauksestasi. Voit myös jättää 

omaisillesi mahdollisuuden järjestää kaiken niin kuin he haluavat. Keskustele asioista 

lähimpien kanssa, jos epäilet, että näkemyksenne eroavat toisistaan. Muista, että 

toiveesi ja elämäntilanteesi voivat muuttua ajan mittaan. Tarkista toivomuksesi 

ajoittain ja tee korjauksia tarpeen mukaan.  

 

Hautaustapa: uskonnollinen vai uskonnoton 
 

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 joko arkkuhautauksen tai tuhkauksen. Valintaan voi vaikuttaa uskonnollinen 

vakaumus, henkilökohtainen mielipide tai paikkakunnan perinteet.  

Hautaustapaa harkitessasi kannattaa huomioida se, onko sukuhaudassa tilaa arkulle 

vai uurnalle. Vaihtoehtona on myös joko uurnan laskeminen tai tuhkan sirottelu 

muistolehtoon.  
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Arkun valinta 
 

Arkku voi olla joko täysin puuta tai ulkopinta verhoiltu kankaalla tai tapettityyppisellä 

materiaalilla. Täyspuuarkut ovat joko honkaa, koivua, tervaleppää tai tammea. Myös 

itsetehtyjä arkkuja käytetään. Arkku suo vainajalle intimiteettisuojan ja takaa riittävän 

hygienian. Arkulla on tärkeä merkityksensä ja Suomen laki vaatii, että kaikki vainajat 

saatetaan arkussa. Krematoriotkaan eivät vastaanota vainajia ilman arkkua. Arkun 

valinnalla voidaan kunnioittaa vainajan persoonallisuutta. Nykyisin suositaan ekologisia 

arkkuja, jotka ovat ympäristöystävällisiä soveltuen sekä arkkuhautaukseen että 

tuhkaukseen. 

 

Uurnan valinta 
 

Aikuisen vainajan uurnan tulisi olla kooltaan neljä litraa. Mikäli uurna haudataan 

maahan, on sen oltava jotain maatuvaa ainetta: puuta, biomassaa, polttamatonta 

savea tai kankainen tuhkapussi. Tuhkahautaus on kaunis ja eettinen hautaustapa, joka 

toteutetaan pieteetillä vainajaa ja omaisia kunnioittaen. Arkun tapaan myös uurna 

heijastaa vainajan persoonallisuutta ja henkilökohtaisia mieltymyksiä.  

 

Tuhkan hautaaminen tai sirottaminen 
 

Tuhka on haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden 

kuluttua tuhkaamisesta. Ihmisen tuhkauurnaa ei voi siis säilyttää pysyvästi esimerkiksi 

omaisen kotona. 

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

vesialueen omistajan lupa.  

 

Vainajan vaatetus 
 

Vainaja voidaan pukea joko hautaustoimistosta saatavaan valkoiseen paitaan ja sukkiin  

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

Tavallisesti vainaja haudataan kotipaikkakunnan hautausmaalle. Mikäli vanhaa hautaa 

ei ole käytettävissä, varataan uusi hautapaikka. Siihen voidaan jättää tilaa myös 

leskelle ja mahdollisesti muille perheenjäsenille. Hautojen hinnat vaihtelevat 

paikkakunnittain. Hautaustoimistosta ja seurakunnalta saat tietoja hautojen hinnoista. 

Myös vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia. 

 

Siunaus- ja muistotilaisuus 
 

Siunaustilaisuus pidetään yleensä kappelissa, kirkossa, sairaalan tai terveyskeskuksen 

kappelissa tai haudalla. Uskonnottomien hautajaisten saattohetki voidaan pitää joko 

kappelissa, muussa sopivassa tilassa tai kotona. Muistotilaisuus on vapaavalintainen. 

 

Omat toiveeni 
 

Siunaus / saattohetki 

  Evankelisluterilainen      Ortodoksinen  

  Muu uskonnollinen yhteisö: ________________________________________ 

  Uskonnoton tilaisuus: _____________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

 

Hautaustapa 

  Arkkuhautaus              Tuhkaus 

  Tuhka uurnassa muistolehtoon 

  Tuhka sirotellaan muistolehtoon ilman uurnaa 

  Tuhka sirotellaan luontoon tai veteen, paikka   
 

___________________________________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 
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Arkkutoivomukseni 

  Puu: honka, koivu, tammi, honka Venho, tervaleppä 

  Verhoiltu: kangasverhoiltu, eko valkokuulto tai muu verhoiltu 

 

   Itsetehty arkku ________________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

   Muuta, mitä ________________________________________________________ 

 

Vainajan vaatetus  

  Tavanomainen arkkuun kuuluva vaatetus (vainajapaita ja sukat) 

  Omat vaatteet, mitkä _______________________________________________ 

 

   Muuta, toivon mukaani ______________________________________________   

 

_____________________________________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

 

Uurnatoivomukseni 

  Puu: honka, koivu, tammi, tervaleppä, pähkinä, kirsikka, visakoivu 

  Biomassa      Käsinmaalattu    Keraaminen 

  Verhoiltu _________________________________________________________ 

   Ekologinen tuhkapussi 

 

   Itsetehty uurna ___________________________________________________ 

  Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

   Muuta, mitä ______________________________________________________ 
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Hautapaikka  

   Hautausmaa 

_______________________________________________________________________ 

   Hautapaikka, hauta nro 

_______________________________________________________________________ 

   Joku muu 

_______________________________________________________________________ 

    Jätän päätökset omaisilleni. 

 

 

Siunaus-/saattotilaisuuden ohjelma 
 

 

Pappi / puhuja / esiintyjät  
 

_______________________________________________________________________ 

Virsiä, lauluja ja musiikkia, joista erityisesti pidän 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Lempikukat / toiveeni arkun koristeiksi 

_______________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________ 

 

Muistotilaisuus 
 

Ohjelma ja tarjoilu 

___________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________  
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Hautakivi / laatta 
 

Hautakiven tai laatan väri ja malli, kaiverrus, pronssikoristeet ym. 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________ 

 

Kuolinilmoitus 

   Lehti, johon haluan kuolinilmoitukseni _______________________________ 

   En halua kuolinilmoitusta lehteen. 

   Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 

 

Hautajaisvieraat 
 

Omat toivomukseni:  

 

________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________ 

   Vain omaisten kesken. 

   Jätän asian omaisteni päätettäväksi. 
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Lähimmät omaiseni: 
___________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________ 

 

Pesän hoito ja perunkirjoitus 
 

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

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

muita vastaavia. Näitä asiakirjoja tarvitaan perunkirjoituksessa. Yleensä hautajais- 

kulut kustannetaan kuolinpesän varoista. 

Toivon pesänhoitajaksi _____________________________________________  

 

Toivon perunkirjoittajaksi __________________________________________ 

 

Testamentti 
 

Testamenttini säilytyspaikka: 

________________________________________________________________________ 

   Testamenttia ei ole. 

 

Hautaustestamentti 

 

   Olen tehnyt pvm. __________ hautaustestamentin, johon olen kirjannut hautajaisteni  

kustannukset.   

   En ole tehnyt hautaustestamenttia.      

 

Hautajaisten kustannukset 
 

Tämä suunnitelma auttaa hahmottamaan hautajaistesi kustannuksia. Seurakunta 

laskuttaa hautapaikan kulut ja mahdollisen tuhkausmaksun laskuttaa krematorio.  
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Muiden papereideni säilytyspaikat: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

"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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Muistiinpanoja ja lisätietoja  

 
________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 
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