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KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNNÖT

1. Rahaston tarkoitus ja varat
1§

Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on turvata Kouvolan seurakuntayhtymän korvauksesta hoitoon otettujen
hautojen kunnossapito ja hoito.
2§

Hautainhoitorahaston varat

Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka rahastoon on suoritettu korvauksena rahaston hoitoon
otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana,
testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot.
Rahaston rahavaroja ja omaisuutta on hoidettava erillään seurakuntayhtymän hallinnassa
olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää hautausmaan yleishoitoon eikä
muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin.
3§

Hoitomaksu

Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat
hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannukset määritellään todellisten kustannusten mukaan,
eli kustannuksiin sisällytetään myös mm. kulut koneista, tarvikkeista ja laitteista, suunnittelusta
sekä työnjohdon ja rahaston hallinnoinnista syntyvät kulut.
Ainaishoitosopimuksen velvoitteita ei voida edellyttää täytettävän muulla kuin sopimuksesta
maksetulla hoitopääomalla ja sen korolla (Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2005, Korkein hallintooikeus 2014:64).
Seurakuntayhtymän verovaroja ei käytetä hautainhoitorahaston eikä haudanhoitosopimusten
velvoitteiden täyttämiseen.

2. Hautojen hoito

4§

Sopimus haudan hoitamisesta

Sopimus haudan hoitamisesta on tehtävä kirjallisesti. Vasta kokonaan maksettu hoitotarjous tai
rahaston ylläpitäjän hyväksymä maksusuunnitelma katsotaan sopimukseksi.
Ennen sopimuksen toteuttamista haudan on oltava sellaisessa kunnossa, esimerkiksi kivilaitteiden
osalta, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa. Hautausmaan henkilökunta arvioi
hautamuistomerkkien turvallisuuden ja haudan peruskunnostuksen tarpeen. Jos haudan hoitoon
ottaminen vaatii haudan peruskunnostuksen, haudanhaltija on velvollinen kunnostamaan
haudan. Hautainhoitorahasto voi tarjota haudan peruskunnostuspalvelua korvausta vastaan.
Hoitosopimuksessa sovitaan:
a) hoitoajasta ja maksun suuruudesta,
b) hoitoon sisältyvistä tehtävistä,
c) seurakuntayhtymän oikeudesta suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia
muutoksia
d) seurakuntayhtymän oikeudesta laskea hoidon tasoa, jos maksettu hoitomaksu ei
riitä sovitun hoitotason ylläpitämiseen
e) muista mahdollisista sopimusehdoista.
Sopimuksessa viitataan hautainhoitorahaston sääntöihin ja voimassaoleviin sopimusehtoihin.
5§

Haudan hoito

Seurakuntayhtymällä on oikeus suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia sekä
oikeus laskea hoidon tasoa, jos maksettu hoitomaksu ei riitä sovitun hoitotason ylläpitämiseen tai
jos hautainhoitorahaston taloudellinen tila sitä edellyttää.
Hoitoon voidaan sisällyttää:
a) kukkien istuttaminen ja hoito, nurmikon kylväminen ja leikkaaminen, kastelu sekä
muu hauta-alueen kunnossapito,
b) rikkaruohojen ja roskien poistaminen,
c) muut mahdolliset tehtävät.
Hautaoikeuden haltijalla tai hoitosopimuksen tekijällä ei ole oikeutta ilman hautaustoimesta
vastaavan viranhaltijan lupaa muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikeuttaa haudan
hoitoa.
Seurakuntayhtymä voi käyttää myös alihankkijoita hoitosopimukseen sisältyvien töiden
suorittamiseen.
6§

Ylivoimainen este

Seurakuntayhtymä ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset
sääolosuhteet, luonnonvoimat tai muut seurakuntayhtymästä riippumattomat syyt.

3. Rahaston hallinto

7§

Hautainhoitorahaston hallinto

Rahaston taloutta ja hallintoa johtaa ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto.
Rahaston sisäinen valvonta ja tilintarkastus toteutetaan seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa ja
tilintarkastusta koskevien määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastajina ovat
seurakuntayhtymän tilintarkastajat.
Rahaston varoin hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään rekisteriä, johon merkitään
sopimusosapuolen nimi ja osoite, haudan sijaintitiedot, haudan hoitoa ja hoitoaikaa koskevat
tiedot sekä muut tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietoja säilytetään seurakuntayhtymän
arkistosäännön mukaisesti, vähintään kuitenkin 3 vuotta sopimuksen päättymisestä.
8§

Rahaston varojen käyttö ja sijoittaminen

Rahaston varoja on hoidettava niin, että niiden arvo säilyy tuottavana ja mahdollisimman
vakaana. Varojen hoidossa ja omaisuuden sijoittamisessa noudatetaan Kouvolan
seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan ohjeita.
Jos rahaston varoja lainataan yli vuodeksi Kouvolan seurakuntayhtymälle, rahastolle on
maksettava käypä antolainauskorko, jonka vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto.
9§

Hautainhoitorahaston ylijäämä

Rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään rahaston pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin
tarkoituksiin.
10 §

Voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä seuraavan kuukauden alusta.

Hautainhoitorahaston sopimusehdot

1. Seurakuntayhtymälle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan hautainhoitorahastoon, jota
hoidetaan ja pidetään erillään seurakuntayhtymän muista rahavaroista. Seurakuntayhtymä vastaa
haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla.
Seurakuntayhtymän verovaroja ei käytetä haudanhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.
2. Haudanhoitoon käytetään sopimusaikana maksettu hoitomaksu sekä sille rahaston sijoituksista
kertynyt tuotto.
3. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja
laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.
4. Ennen 1.1.2009 tehdyt haudanhoitosopimukset toteutetaan sellaisina, kuin niistä on sovittu,
kuitenkin siten, että yleisten sopimusehtojen kohta 5 täyttyy.
5. Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakuntayhtymä on oikeutettu
alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta
seurakuntayhtymä on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä ja
seurakuntayhtymän ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
6. Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen
viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakuntayhtymä on
oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta.
Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa,
mikäli hänen osoitteensa on seurakuntayhtymän tiedossa. Lisäksi seurakuntayhtymän on ilmoitettava asiasta seurakuntayhtymän ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
7. Seurakuntayhtymä ei vastaa vahingoista, joita aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset
sääolosuhteet taikka muut seurakuntayhtymästä riippumattomat syyt.
8. Haudanhoitosopimuksen voi tehdä pisimmillään 10 vuodeksi, kuitenkin niin, että haudan
hallinta-aika ei ylity. Hallinta-aikojen päättymisestä tiedotetaan erikseen haudanhaltijalle.
Haudanhoitoajan on alettava kahden vuoden kuluessa hoitosopimuksen syntymisestä ja
päätyttävä viimeistään sopimuksen syntymistä seuraavan yhdeksännen vuoden lopussa.
9. Haudanhoitopalvelun hinta muodostuu rinnakkaisten hautapaikkojen lukumäärän mukaan,
kuten hinnastossa esitetään. Hoitosopimus koskee aina yhtä hautakokonaisuutta.
Hoitosopimusta ei voida tehdä osalle haudan hautapaikkoja eikä yhtä hoitosopimusta voida
tehdä koskemaan useiden hautojen hautapaikkoja.
10. Hautaustoimen henkilökunta valitsee istutettavat kasvit.
11. Vuosittainen haudanhoitokausi on kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

12. Kukkahoitopalvelun sisältö
a) Kasvien määrä
- 2 isoa tai 5 pientä kukkaa / 1 hautapaikka
+ 1 iso tai 3 pientä kukkaa / rinnakkaispaikka
- 6 isoa tai 17 pientä kukkaa / 5 hautapaikkaa tai leveämpi hauta
b) Kukkahoidon hinta ja kukkamäärä on sama viiden hautapaikan levyisellä tai leveämmällä
haudalla
c) Haudanhoitotyöt
- kukkapesän kunnostus, kukkien istutus, kastelu, lannoitus, kasvinsuojelu, vanhojen
kukintojen poisto ja rikkakasvien kitkeminen kukkapesästä sekä kukkien poistaminen
hoitokauden päätteeksi
13. Jos hoitokauden aikana kukat kuolevat hoitovirheen tai siihen rinnastettavan syyn
seurauksena, istutetaan yhdet uudet kukat tilalle.
14. Kukkahoitoon ei sisälly omaisten istuttamien kesäkukkien tai monivuotisten kasvien
hoitaminen. Ne poistetaan kukkapesästä ennen hoitokukkien istuttamista.
15. Istutettaessa kesäkukat eivät ole täysikokoisia ja täydessä kukassa, vaan ne vaativat 2 - 3
viikon kasvuajan kasvupaikallaan saavuttaakseen tyypillisen kukintansa määrän. Kukinnassa voi
olla myös lajille tyypillisiä kukintataukoja kesän aikana.
16. Perennahoitoon sovelletaan samoja sopimusehtoja kuin kukkahoitoon muutoin, paitsi
perennahoidon lisäksi ei voi ottaa lisäkukkia tai esim. callunoita. Perennalajikkeiden kukinta on
vaatimattomampi ja kestoltaan lyhyempi kuin kesäkukkien. Perennahoidon sisältämät kasvit
poistetaan hoitojakson päätyttyä.
17. Hautainhoitorahaston istutusaltaat poistetaan, mikäli kukkahoito kokonaan päättyy tai
muuttuu kastelupalveluksi.
18. Kukka- tai perennahoitosopimus edellyttää nurmipintaisilla haudoilla haudan
pinnanhoitosopimusta hautaustoimen määrittelemillä hauta-alueilla.
19. Pinnanhoitoon sisältyy nurmipintaisen haudan nurmenleikkuu tai hiekkapintaisen haudan
pinnan siistinä pitäminen.
20. Kastelu sisältää ainoastaan omaisten istuttamien kukkien vedellä kastelun.
21. Haudan haltijan kuuluu huolehtia kustannuksellaan muistomerkistä. Vaarallisesti kallistunut
muistomerkki on oikaistava ennen kuin hoitopalveluita voidaan toteuttaa kyseisellä haudalla.
22. Hoitosopimus astuu voimaan vuosittaisen hoitokauden aikana noin viikon kuluessa siitä, kun
koko maksu on suoritettu virheettömästi hautainhoitorahaston tilille. Hoitotarjouslaskun
eräpäivän jälkeen, virheellisellä viitteellä tai muuten poikkeavasti maksettujen hoitojen aloitus voi
viivästyä. Selvittelytyöstä peritään hinnaston mukainen maksu.

Hyväksytty: yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2018.

