OULAISTEN KAUPUNKI
Perusturvapalvelut
HAUTAUSAVUSTUSHAKEMUS

Vainajan henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet
Osoite ja postitoimipaikka
Henkilötunnus
Kuolinpäivä
Vainajan pankkitili

Kuolinpesän hoitajan yhteystiedot
Sukunimi ja etunimet
Osoite ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
Pankkitili
”Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
4 luku Sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta salassa pidettäviin tietoihin ja virka-apuun
_____
20 § Velvollisuus antaa sosiaalihuollon viranomaiselle salassapidettäviä tietoja
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus,
eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä, sosiaalipalvelun tuottaja, terveyden- ja
sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat
velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten
estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset,
jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen
selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä
viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos sosiaalihuollon viranomainen ei
saa riittäviä tietoja ja selvityksiä edellä mainituilta tahoilta ja jos on perusteltua syytä epäillä asiakkaan tai
hänen laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta. Pyyntö tulee esittää kirjallisena
rahalaitokselle ja pyynnön esittämistä koskevan päätöksen on oikeutettu tekemään sosiaalihuoltolain 6 §:ssä
tarkoitetun toimielimen määräämä sosiaalihuollon viranhaltija. Ennen kuin pyyntö tehdään rahalaitokselle, on
asiakkaalle annettava siitä tieto.

21 § (9.8.2019/935) Tietojen luovuttaminen
Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta näiden
henkilörekistereissä olevia edellä 20 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan
suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten. Sosiaalihuollon
viranomaisen tulee etukäteen ilmoittaa asiakkaalle tietojen luovuttamisesta.”

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen.

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Hakemuksen liitteet:
- perukirja (tulee näkyä myös mahdollisesti jakamattoman kuolinpesän osakkuus)
- vainajan viimeisin tiliote
- hautauskustannukset.
Hautausmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea kaupungin perusturvasta silloin,
jos pesä on varaton.
Kuolinpesän toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon ainoastaan välttämättömät
hautausmenot. Näitä ovat arkun hankinnasta, vainajan kuljetuksesta, haudan kaivamisesta ja
peittämisestä aiheutuneet kustannukset. Hautausavustus on enintään 700 €.
Hakemuksen voi lähettää Oulaisten perusturvaan, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen.

Tyhjennä

