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Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtolupahakemus 

1. Tiedot hakijasta/hakijoista

Hakijan sukunimi              Hakijan etunimi                    Henkilötunnus/Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi 

Yhteyshenkilön postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Siirtojärjestelyistä vastaava henkilö (jos ei hakija) 

Suostun asian sähköiseen käsittelyyn ja päätöksen vastaanottamiseen 

(tiedoksiantoon) sähköisesti 

Suostumus tiedoksiantoon ja käsittelyyn merkitsee sitä, että myös asiaa koskevat 

tiedustelut ja täydennyspyynnöt voidaan tehdä sähköisesti. Hakijan sähköpostiosoitteen on 

oltava ajantasainen ja aktiivisessa käytössä. 

2. Tiedot vainajasta ja hautauksesta 

Vainajan nimi 

Vainajan henkilötunnus Hautausajankohta (pv/kk/v) 

Nykyisen haudan sijaintikunta Nykyisen haudan rekisterinumero 

Nykyisen hautausmaan/haudan nimi ja osoite 

Hautausmaan ylläpitäjä (seurakunta, yhteisö, säätiö, yksityinen) 
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Hautaoikeuden haltijan yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero) 

Hautausjärjestelyistä vastanneen yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero) 

Hautaustapa Uurnan materiaali 

Arkkuhautaus Uurnahautaus 

3. Tiedot uudesta haudasta 

Hautausmaan tai haudan ylläpitäjä (seurakunta, yhteisö, säätiö, yksityinen) 

Ylläpitäjän postiosoite 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Uuden hautausmaan/haudan nimi ja osoite 

Uuden haudan rekisterinumero 

Hautaoikeuden haltijan yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero), suostumus 

hautaamiseen tarvittaessa liitteenä 

4. Siirron perustelu 

Haudattu ruumis tai tuhka saadaan siirtää toiseen hautaan vain erityisen painavista syistä 

aluehallintoviraston luvalla (Hautaustoimilaki 457/2003 § 24). Haudatun ruumiin 

siirtämisestä säädetään lisäksi terveydensuojeluasetuksessa (1280/94). 

Perustelu, miksi vainaja halutaan siirtää toiseen hautaan (erityiset syyt luvan hakemiselle). 

Tarvittaessa erillisellä liitteellä. 
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5. Lähiomaisten suostumukset siirtoon 

Lähiomaisten suostumus siirtoluvan hakemiselle, jos he eivät ole hakijoita 

Annamme suostumuksen vainajan siirtoon 

Nimi 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Nimi 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Nimi 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Nimi 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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6. Haudan maanomistajien suostumus vainajan siirrosta 

Jos hauta sijaitsee seurakunnan hautausmaalla, aluehallintovirasto pyytää seurakunnan 

lausunnon. Muissa tapauksissa hakijan tulee pyytää haudan ylläpitäjien/maanomistajien 

suostumus vainajan siirtoon. 

Annamme suostumuksen vainajan siirtoon. 

Nykyisen haudan ylläpitäjän/maanomistajan 
allekirjoitus 

Uuden haudan ylläpitäjän/maanomistajan 
allekirjoitus 

Nimenselvennys Nimenselvennys 

7. Lisätietoja 

Lisätietoja 

8. Liitteet 

Katkeamaton virkatodistusketju vainajasta tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo 

Selvitys siirron perusteluista 

Kopio yksityisen haudan perustamisluvasta ja kiinteistörekisterimerkinnästä 

tarvittaessa 

Muita liitteitä, mitä? 
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9. Hakijan/hakijoiden allekirjoitukset 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Aluehallintovirasto hankkii asiasta tarpeelliseksi katsomansa lausunnot haudatun tuhkan tai 

ruumiin siirrosta. Aluehallintovirasto ratkaisee asian hautaustoimilain säännösten 

perusteella. 

Aluehallintovirasto perii päätöksestä 320 €. Mikäli vainajan henkilöllisyys tai vainajien 

lukumäärä ei ole tiedossa lupa-asiaa vireille pantaessa, niin maksu on 1500 € 

(valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista 1396/2022).

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

PL 2, 13035 AVI

Puh. 0295 016 000

kirjaamo.ita@avi.fi

Tietoturvallinen tapa asiakirjojen lähettämiseen: https://turvaviesti.avi.fi/

https://turvaviesti.avi.fi/
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