Jyväskylän seurakunta
HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNNÖT
Hyväksytty kirkkovaltuustossa 21.5.2012/11 §

1§
Hautainhoitorahasto
Rahaston tarkoituksena on turvata Jyväskylän seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito.

2§
Hautainhoitorahaston varat
Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon 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 muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnassa
olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin.

3§
Hoitomaksu
Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon menot.

4§
Hautojen hoito
Sopimus haudan jättämisestä seurakunnan hoidettavaksi on tehtävä kirjallisesti. Ennen sopimuksen tekoa haudan on oltava sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa.
Hoitosopimuksessa sovitaan:
a)
b)
c)
d)
e)

hoitoajasta ja hoitomaksusta,
hoitoon kuuluvista tehtävistä,
seurakunnan oikeudesta suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia,
seurakunnan oikeudesta laskea hoidon tasoa, jos maksettu hoitomaksu ei riitä sovitun
hoitotason ylläpitämiseen ja
muista mahdollisista sopimusehdoista.

Hautaoikeuden haltijalla ei ole oikeutta ilman hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan lupaa
muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikeuttaa haudan hoitoa.
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5§
Ylivoimainen este
Seurakunta ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet, luonnonvoimat tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt.

6§
Hautainhoitorahaston hallinto
Rahaston taloutta ja hallintoa johtaa ja valvoo kirkkoneuvosto.
Jos rahaston varoja lainataan seurakunnalle, rahastolle on maksettava käypä antolainauskorko, jonka vahvistaa vuosittain kirkkoneuvosto.
Rahaston varoin hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään luetteloa, johon merkitään
sopimusosapuolen nimi- ja osoitetiedot, haudan sijaintia osoittavat tiedot, haudan hoitoaikaa
ja hoitoa koskevat tiedot sekä muut tarpeelliset tiedot.
7§
Rahaston varojen käyttö ja sijoitus
Rahaston varoja on hoidettava niin, että niiden arvo säilyy mahdollisimman vakaana. Rahaston varojen hoidossa ja sen omaisuuden sijoittamisessa noudatetaan Jyväskylän seurakunnan taloussäännön määräyksiä sekä kirkkoneuvoston sijoitustoiminnasta antamia ohjeita ja
määräyksiä.
Rahaston sisäinen valvonta ja tilintarkastus toteutetaan seurakunnan sisäistä valvontaa ja
tilintarkastusta koskevien määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastajina ovat seurakunnan tilintarkastajat.

8§
Hautainhoitorahaston ylijäämä
Rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman
lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin.

9§
Voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan 12.6.2012.

