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Hyväksytty Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvostossa 8.11.2016

HAUTAINHOIDON SOPIMUSEHDOT 1.1.2017 ALKAEN
Sopimusosapuolet, sopimuksen sisältö ja sopimuksen voimaantulo
1. Hautainhoitosopimuksen tekijä, hoidettavan haudan sijainti ja hautapaikkojen
lukumäärä, hoitoaika ja hoitomaksu ilmenevät seurakunnan lähettämästä laskusta.
2. Hoitosopimus tulee voimaan, kun hoitolasku on maksettu.
Sopimuksen alaiset työt (ei koske kasteluhoitoa):
1. Hautainhoitosopimukseen kuuluu
- istutusalueen kunnostus (tarvittaessa ennen kukkien istutusta tehtävä mullan
vaihto tai kukkapesän kääntäminen, kalkitus ja lannoitus)
- kukkien istuttaminen, kastelu, kasvinsuojelutoimenpiteet, lannoitukset ja muu
kukkien tarvitsema hoito
- hiekkahaudan pinnan hoito
Nurmen hoito kuuluu hautausmaiden yleiseen hoitoon kaikilla hautausmailla.

Yleiset sopimusehdot:
1. Hautainhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoidon kustannuspaikalle.
Hautainhoitomaksuista kertyneitä varoja hoidetaan yhdessä seurakunnan muiden
rahavarojen kanssa. Seurakunta vastaa hautainhoitosopimusten velvoitteista
ainoastaan haudanhoitosopimuksista kertyneillä varoilla. Seurakunnan verovaroja ei
käytetä hautainhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.
2. Haudan hoitoon käytetään sopimusajalta maksettu hoitomaksu.
3. Hautainhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi kukista, sähköstä,
vedestä, työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä
haudanhoitosopimusten hallinnosta aiheutuvat kulut.
4. Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu
alentamaan hautainhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason
muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä
ja seurakunnan ilmoitustaululla kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
5. Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun
asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat,
seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä
etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava
sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan
tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle
kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.

6. Seurakunta vastaa hoitokukkiin kohdistuvasta ilkivallasta. Seurakunta ei vastaa muista
vahingoista, joita aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet taikka
muut seurakunnasta riippumattomat syyt.
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Muut sopimusehdot:
1. Hautainhoitosopimus tehdään vuodeksi kerrallaan tai 5 vuoden määräajalle.
Hoitosopimus katsotaan syntyvän kun asiakas maksaa tarjouslaskun haudan
hoitamiseksi.
2. Kun hauta otetaan hoitoon, tulee haudan ja sillä olevan muistomerkin olla siinä
kunnossa, että hoito voidaan aloittaa. Hautaa ei hoideta, mikäli hautamuistomerkki on
vaarallisesti kallistunut tai tuettu. Haudanhaltija vastaa hautamuistomerkin kunnosta ja
turvallisuudesta.
3. Mikäli haudan pintamateriaalina on muu kuin nurmikko tai tavallinen hiekka, omaiset
vastaavat itse ko. materiaalien hankkimisesta ja lisäyksestä.
4. Hoitosopimukseen ei sisälly hautamuistomerkkien tai niiden kirjoitusten
kunnossapitoa.
5. Seurakunnalla on oikeus suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia pienehköjä
muutoksia.
6. Puiden ja pensaiden istuttaminen haudalle ei ole sallittua.
7. Haudan hoitokausi alkaa 1.6. ja päättyy 30.9. Seurakunta ei vastaa hoitokauden
ulkopuolella istutetuista kasveista.
8. Sopimuksen alainen kukkien hoito alkaa, kun seurakunta on istuttanut
hoitosopimukseen kuuluvat kukat haudalle, yleensä kesäkuun toisella viikolla.
9. Niissä hoitohaudoissa, joissa on omaisten istuttamat kukat, seurakunta ei ole
velvollinen korvaamaan huonokuntoisia tai kuolleita kasveja uusilla kasveilla.
10. Kasteluhoidossa, seurakunta huolehti vain haudalla olevien kukkien kastelusta, ei
muusta hoitotoimenpiteistä.
11. Kukkavalinnan hoitohaudoilla suorittaa hautausmaantyöntekijät kasvuolosuhteiden
sekä esimiehen antamien ohjeiden perusteella.
12. Mikäli sopimushaudalle on istutettu kukkia omaisten toimesta, seurakunnalla on
oikeus siirtää ne sivuun kasvualustojen kunnostuksen ajaksi, mikäli hautaoikeuden
haltija tai muu omainen ei ole siirtoa suorittanut. Seurakunta ei vastaa siirretyille
kukille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista tai kukkien hoidosta.
13. Hoitokukkien hoito voi päättyä ennen hoitokauden loppua (30.9), mikäli kukat
joudutaan sääolosuhteiden vuoksi poistamaan haudalta. Hoitoon ei sisälly haudan
havutusta tai kanervien istutusta syksyllä.
14. Hautakynttilöiden hankinta tai sytyttäminen ei kuulu hoitosopimuksiin.

