Espoon seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjelma 2017–2021
Hautaustoimen ohjelman tavoitteet ja linjaukset
Hautaustoimen ohjelma ohjaa seurakuntayhtymän päätöksentekoa ja hautausmaahallinnon
operatiivista toimintaa huomioiden hautaamiseen liittyvän yleisen arvostuksen ja hautausmaihin
tehtävien investointien kauaskantoisuuden ja sitoumuksien pitkäkestoisuuden.
Espoon seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjelman tarkoituksena on:


varmistaa, että seurakuntayhtymällä on valmiudet täyttää hautaustoimilain asettamat
velvoitteet yleisten hautausmaiden ylläpitämisessä ja hautasijan osoittamisessa sekä
riittävien resurssien varaamisessa espoolaisen vainajan hautaamiseksi myös
poikkeustilanteissa.



varmistaa, että velvoitteet voidaan hoitaa taloudellisesti kestävältä pohjalta.



varmistaa, että seurakuntayhtymällä on riittävät resurssit suoriutua niistä sitoumuksista,
joita hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoito vaatii.



Espoon seurakuntayhtymän hauta-, vainaja- ja hautojen hoitorekisteriä ylläpidetään
hautaohjelmalla, joka täyttää suuren seurakuntayhtymän hautausmaiden ja vainajien
tietojen hallinnan erityistarpeet luotettavasti ja aukottomasti.

Hautaustoimen arvot
Oikeudenmukaisuus


Espoon seurakuntayhtymä tarjoaa yhdenvertaista palvelua ja kohtelua hautaustoimeen
liittyvissä kysymyksissä.



Seurakuntayhtymä varaa vainajalle hautasijan ja siihen liittyvät palvelut omaisille Espoon
seurakuntayhtymän hallinnoimille hautausmaille seurakuntayhtymän määrittelemässä
laajuudessa.



Eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet ja käytön rajoitukset
huomioidaan ylläpidossa ja mahdollisessa uudessa käytössä taloudellisesti niin, ettei
alueiden kulttuuriarvoja menetetä.

Armo


Kristilliseen hautauskulttuuriin armo liittyy erityisesti vainajan hautaan siunaamisen
toimituksessa, joka olemuksellisesti on jumalanpalvelus.



Hautaan siunaamisessa välitetään Jumalan siunaus sureville ja tuodaan kristillisen uskon
perusta, ylösnousemuksen toivo, läsnä olevaksi todellisuudeksi.



Armo on myös konkreettista rinnalla kulkemista ja surevan lähimmäisen kuuntelemista.

Osallisuus


Hautaustoimi varmistaa, että uskontosuunnasta riippumatta kaikki vainajat tulevat
arvokkaasti kohdelluiksi.



Seurakuntayhtymä ylläpitää ja hoitaa hautausmaata sen arvoa ja vainajien muistoa
kunnioittavalla tavalla.

Hautavaranto


Hautapaikkojen riittävyys turvataan, niin että jokaiselle espoolaiselle vainajalle pystytään
tarjoamaan hautasija.



Uusien tunnustuksettomien hauta-alueiden ja katastrofihauta-alueiden suunnitteluun ja
toteutukseen haetaan yhteistyökumppaneita muista seurakuntatalouksista.

Hautaustoimen prosessit


Hautaamisessa, hautausmaiden ylläpidossa, hautakirjanpidossa ja krematoriotoiminnassa
käytettävät prosessit ja toimintatavat täyttävät lainsäädännön ja yleisen turvallisuuden
edellyttämät vaatimukset.



Seurakuntayhtymä järjestää hautaamiseen, hautausmaan ja sopimushautojen hoitoon ja
tuhkaamiseen ja niihin liittyvän palvelun omaisille, näitä varten tarvittavat valmiudet sekä
henkilö-, tila- ja materiaaliresurssit sekä siunausmahdollisuuden järjestämiseen.



Hauta-, vainaja- ja hautojen hoitorekisteriä ylläpidetään suurten seurakuntayhtymän
käyttämillä luotettavaksi osoittautuneella hautaohjelmalla.



Hautapaikkojen luovuttaminen ja hallinta tapahtuu vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti.



Omaisten palvelemisessa, siunaamisessa, hautaamisessa ja hautausmaiden hoidossa
noudatetaan vahvistettuja ja tarkoituksenmukaisia periaatteita ja prosesseja vainajan
taustasta, hautaustavasta tai hautausmaasta riippumatta.



Yksityisten hautojen hoito toteutetaan hautainhoitorahaston varoin.



Hautausmaita hoidetaan ympäristö- ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.

Hautaustoimen maksut


Hautaustoimen maksuja ohjataan asteittain kohti kirkkohallituksen suosittelemaa
kustannusvastaavuutta. Espoolaisille vainajille maksut ovat alhaisemmat kuin
ulkopaikkakuntalaisille.



Hautaustoimi hoidetaan kokonaisuudessaan omaisilta perittävillä maksuilla ja
valtionavustuksella.

Hautaustoimen investoinnit


Uusien erillisten hautausmaayksiköiden suunnittelua ei aloiteta strategiakaudella 20172021, ellei kyse ole yhteishankkeesta toisen seurakuntatalouden kanssa.



Uudet hautaustoimen investoinnit toteutetaan Espoon seurakuntien päästrategian
sallimissa ja hautaustoimelle myönnetyn valtionrahoituksen puitteissa.

