
 

Pesän ilmoittaja on velvollinen antamaan vainajan varallisuudesta ja 

hautausmenoista oikeat tiedot, eikä tahallisesti jättää mitään 

ilmoittamatta. Mikäli päätös toimeentulotuesta tehdään ennen perukirjan 

laatimista, ja perunkirjoituksessa tulee ilmi sellaisia vainajan varoja, jotka 

eivät ole olleet pesän ilmoittajan tiedossa toimeentulotukea haettaessa, 

voidaan kuolinpesälle myönnetty toimeentulotuki periä takaisin. 
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Vainajan kaikista varoista maksetaan ensisijaisesti hautauskulut. Mikäli 
pesässä tämän jälkeen on vielä varoja, voidaan maksaa vainajan muita 
laskuja/velkoja, esim. vuokra, sairaalalaskut, sähkölasku. 
 
Toimeentulotukea hautausmenoihin haetaan vainajan 
asuinpaikkakunnalta. Hautausmenoihin myönnettävä toimeentulotuki 
perustuu aina laskelmaan. Tulona huomioidaan kaikki vainajan varat, ja 
menona toimeentulotuessa hyväksyttävät hautausmenot. 
Toimeentulotukea hautausmenoihin voidaan myöntää vain siinä 
tapauksessa, että laskelmasta tulee alijäämäinen.  
 
Toimeentulotuessa huomioitavat hyväksyttävät hautausmenot: 

- vainajan kuljetus Kaarinan/Turun seudulla 
- apumies 
- vainajan vaatetus 
- arkkuun laitto ja pukeminen 
- arkku (enintään 410,00€) 
- hautaustoimiston laskuttamat järjestelykulut 
- hautaamismaksu (sis. haudan avaamisen, peittämisen ja yleisen 

kunnostamisen hautaamisen jälkeen) 
- uurna (enintään 118,00€) 
- tuhkaus Turun ja Kaarinan srk-yhtymän edullisimman hinnan mukaan 
- hautapaikka Turun ja Kaarinan srk-yhtymän edullisimman hinnan 

mukaan 
 

Toimeentulotuessa menona ei huomioida mm.: 
- muistotilaisuuden järjestämisestä aiheutuneita kuluja, lehti-ilmoitusta 

hautakiveä, kuolin- tai kiitosilmoitusta tai kukkalaitteita 
- vainajalta jääneitä maksamattomia laskuja 
- perukirjakuluja 

 
 

 

 

  

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää: 
- Kelan päätös perustoimeentulotuesta vainajan kuolinkuukaudelta 

Kelan tulee käsitellä perustoimeentulotuki ennen kuin kunta voi tehdä 
päätöstä täydentävästä toimeentulotuesta. 

- hautaustoimiston lasku/kopio laskusta kokonaisuudessaan 

- seurakunnan lasku/kopio laskusta kokonaisuudessaan 

 

Lisäksi hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan: 

- kopio vainajan jälkeen tehdystä perukirjasta 

 

tai vaihtoehtoisesti perukirjan sijaan: 

- tiliotteet vainajan kaikista pankkitileistä kuolinkuukaudelta ja sitä 

edeltävältä kuukaudelta 

- kuolinpäivän saldotodistukset vainajan kaikista pankkitileistä 

- viimeisin esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan tai lopullinen 

verotuspäätös ja veroilmoituksen erittelyosa, mikäli viimeiseen 

veroehdotukseen on haettu muutosta 

- verottajan päätös/ilmoitus kuolinvuoden veronpalautuksesta 

/jäännösverosta 

- tosite/tositteet hakijan mahdollisesta kiinteästä omaisuudesta (mm. 

auto, vene, moottoripyörä, asunto) 

- tositteellinen tieto vainajan mahdollisista kuoleman jälkeen maksuun 

tulevista vakuutuksista 

- pankin tositteet muusta mahdollisesta omaisuudesta, esim. 

sijoitusrahasto-osuuksista, henkilöstörahasto-osuuksista, osakkeista, 

säästövakuutuskertymistä, arvopapereista, jne. 
 

 

 

    KÄÄNNÄ 


