KUULUTUS 18.6.2014
Oulun seurakuntayhtymä julkaisee tämän kuulutuksen uudelleen hallinto-oikeuden uusien
yhteystietojen vuoksi. 2.6.2014 julkaistussa kuulutuksessa oli hallinto-oikeuden vanhat yhteystiedot.
Ainaishoitosopimusten lakkauttaminen niiden hautojen osalta, joissa pääoma korkotuottoineen on
loppunut
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 10.3.2014 § 2 tekemän päätöksen nojalla
lakkautetaan 1.1.2015 alkaen ne Oulun seurakuntayhtymän hautainhoitorahastojen ainaishoitosopimukset,
joissa pääoma korkotuottoineen on todettu loppuneen 31.12.2013 mennessä. Tämän jälkeen hoitoa
jatketaan määräaikaisena perennahoitona kolme kesää (2015–2017).
Ainaishoidosta on tiedossa alkuperäinen pääoma (mk). Sen perusteella on laskettu edullisinta hoitohintaa
käyttäen se 5 vuoden aikajakso, jolloin pääoma korkoineen on viimeistään loppunut.
Päätöksen edellyttämät toimenpiteet:
1. Selvitystyöhön perustuen Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen
ainaishoitosopimukset, joissa pääoma on kulunut loppuun vuoden 2013 lopussa, lakkautetaan
1.1.2015 alkaen niistä maksettujen pääomien riittämättömyyden vuoksi.
2. Ne ainaishoitosopimukset, joissa pääomaa on jäljellä, hoidetaan toistaiseksi ainaishoitoina.
3. Ne ainaishoidot, joissa pääoma korkotuottoineen on todettu päättyneeksi, hoidetaan seuraavat
kolme kesää (2015–2017) muuttamalla nykyinen kukkahoito (yksivuotiset kesäkukat)
perennahoitoon (monivuotiset kukat) ja hoitamalla haudan nurmi- / hiekkapinta siten, ettei
hautausmaan yleisilme muutu.
4. Haudalle, jossa ainaishoitosopimus 1. kohdan mukaan on lakkautettu, asetetaan ilmoitus kesän
2014 aikana, omaiselle ilmoitetaan kirjeitse, mikäli osoite on tiedossa. Lisäksi laitetaan yleisilmoitus
Viralliseen lehteen ja sanomalehti Kalevaan.
5. Hautaoikeuden haltijalla tai lähiomaisella, mikäli hautaoikeuden haltijaa ei ole nimetty, on oikeus
tehdä uusi määräaikainen hoitosopimus.
6. Siirtymäajan jälkeen (kevät 2018 alkaen) ei niiden hautojen, joissa sopimus 1. kohdan mukaan on
lakkautettu, hoitoa jatketa, mikäli uutta määräaikaista hoitosopimusta ei ole tehty.
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää päätöksen
tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivänä pidetään Oulun seurakuntayhtymän kuulutusta asiasta Kalevassa
ja Virallisessa lehdessä 18.6.2014. Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen.
Valitus on toimitettava osoitteeseen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3 krs., 90100 Oulu
PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42841
puhelin 029 56 42800
Lisätietoja päätöksestä www.oulunseurakunnat.fi > henkilöt, tilat ja paikat > hautausmaat / yhteisen
kirkkovaltuuston päätös 10.3.2014. Lisätietoja myös hautausmaan toimistolta (Intiöntie 6) tai intio.oulu@evl.fi
Ainaishoidon päättyminen ei vaikuta haudan hallintaoikeuteen tai hallinta-aikaan.
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