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Vainajan omaisille
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri esittää osanottonsa
omaisenne kuoleman johdosta.

Käytännön toimenpiteitä varten annamme
tueksenne seuraavia tietoja.
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Hyvä omäinen
Läheisen ihmisen kuolema nostattaa monenlaisia tuntoja. Teillä on mahdollisuus keskustella kuolemaan liittyvistä asioista omaistanne hoitaneen lääkärin, hoitajan tai sairaalamme sosiaalityöntekijän ja sairaalapastorin kanssa.

Väinäjän hyvä stely
Ensisijaisesti läheiset viettävät hetken vainajan luona osastolla heti kuoleman tapahduttua. Vaihtoehtoisesti vainaja voidaan hyvästellä myös sairaalan kappelissa joko samalla hetkellä, kun hautaustoimisto saapuu noutamaan häntä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Muulloin tapahtuvasta hyvästelystä sovitaan läheistänne hoitaneen osaston kanssa.
Vainajan hyvästelyä ja/tai noutoa varten varataan aina etukäteen aika maanantaista perjantaihin
klo 9 - 14 väliselle ajalle, p. 014 269 1453. Läheisten toivotaan sopivan etukäteen yhdessä kaikille
sopivasta ajankohdasta. Mikäli haluatte järjestää lyhyen saattohartauden vainajaa noutaessanne,
sairaalapastori on käytettävissänne. Häneen saatte yhteyden p. 050 522 2380 (päivystävä sairaalapastori p. 040 514 1195.)

Häutäuslupä jä kuolintodistus
Kuolinsyyn ollessa heti selvillä kuolintodistuksen laatii vainajaa hoitanut lääkäri. Tuolloin tiedustelut koskien hautauslupaa tai kuolintodistusta osoitetaan ensisijaisesti vainajaa hoitaneelle taholle.
Sen sijaan kun vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, hautausluvan kirjoittaa
oikeuslääkäri. Tässä tapauksessa hautauslupa saapuu obduktion henkilökunnalle ja sitä voi tiedustella numerosta p. 014 269 1453.
Sairaala lähettää vainajan kuolintodistuksen siihen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkintäyksikköön, jonka alueella vainajan kotikunta sijaitsee. THL lähettää todistuksen edelleen Tilastokeskukseen. Omainen voi halutessaan saada kopion kuolintodistuksesta. Kopio pyydetään hoitaneelta lääkäriltä. Mikäli myöhemmin tarvitsette kuolintodistuksesta kuolinsyyllä varustettuja lisäkappaleita, voitte tilata niitä kirjallisesti (ilmoitettua hyväksyttävää tarkoitusta varten)
osoitteella: Tilastokeskus, kuolemansyytilasto, PL 4, 00022 TILASTOKESKUS.
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Väinäjän noutäminen
Vainajan noudon järjestäminen yhteistyössä hautaustoimiston kanssa on läheisten vastuulla. Hautaustoimistot ovat apuna noutoon liittyvissä käytännön järjestelyissä.
Vainaja noudetaan sairaalan kappelista arkisin klo 9 – 14 välisenä aikana. Noutamisen yhteydessä
Teillä on mahdollisuus hyvästellä läheisenne. Kappelissa voidaan järjestää myös pienimuotoisia
siunaustilaisuuksia sairaalapastorien kanssa tilaisuudesta sopien (p.050 522 2380; päivystävä sairaalapastori p. 040 514 1195)

Käppelin sijäinti
Sairaalan kappeli ja obduktiotilat sijaitsevat Kukkumäentien varrella sairaalan alimmassa kerroksessa. Alueelle ohjaa opastekyltti ja kappelille on oma sisäänkäynti sisäpihan katoksen alta. Vainajan läheisille löytyy muutama maksuton pysäköintipaikka kappelin edustalta.

Kuolemänsyyn selvittäminen
Kuolemansyyn selvittämiseksi tehdään tarvittaessa joko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus.

Lääketieteellinen ruumiinavaus
Lääketieteellistä ruumiinavausta varten kysytään lupa lähiomaiselta. Kuolinpaikasta riippuen voitte
tiedustella ruumiinavauksen ajankohtaa ja myöhemmin sen tuloksia joko vuodeosastolta tai poliklinikalta. Avausajankohtaa voitte tiedostella myös obduktion henkilökunnalta p. 014 269 1453 arkisin klo 8 – 14.30 välisenä aikana.
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Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus
Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään niissä tapauksissa, jotka on mainittu laissa kuolemansyyn selvittämisestä. Oikeuslääketieteellistä avausta varten ei tarvita ruumiinavauslupaa, sen
määrää poliisi. Ennen ruumiinavausta poliisi ottaa yhteyttä omaisiin tapausta tutkiessaan.
Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen ajankohtaa voitte tiedustella asiaa hoitavalta poliisiviranomaiselta.
Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäri kirjoittaa omaisille annettavan
”Lupa hautaamiseen” – lomakkeen. Hautausluvan saatte obduktion henkilökunnalta kun vainaja
on palautunut tai vainajaa noutaessanne.
Kuolemansyyn selvityksen valmistuttua poliisi lähettää kopion lausunnosta vainajan lähimmälle
omaiselle.

Väinäjän tävärät
Vainajan tavarat ja arvoesineet saatte kuolinpaikan mukaan osastolta tai poliklinikalta.

Hoitomäksut
Vainajan omaisille lähetetään lasku hoitomaksujen maksamista varten.
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Täloudellinen tuki väinäjän omäisille

Perhe-eläke
Leski ja alle 18-vuotiaat (sekä 18–20-vuotiaat opiskelevat lapset) saavat työeläkelain mukaisen tai
yleisen perhe-eläkkeen. Sitä haetaan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta. Kansaneläkelaitoksen toimistossa opastetaan eläkehakemuksen teossa. Myös sotilasvamma-, tapaturmavakuutus- ja
liikennevakuutuslain perusteella voidaan maksaa omaisille eläkettä.

Työntekijän ryhmähenkivakuutus
Työnantajat ovat pääsääntöisesti kustantaneet työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen, asiaa
voitte tiedustella vainajan työnantajalta.

Yksityinen henkivakuutus
Mikäli vainajalla on oma henkivakuutus, tulee vakuutusyhtiölle toimittaa jäljennös kuolintodistuksesta, vakuutuskirjasta ja virkatodistus.

Hautausavustus
Vainajan työnantaja saattaa maksaa hautausavustusta. Asiaa voitte kysyä suoraan työnantajalta.
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Häutäustoimiston pälvelut
Hautaustoimistot neuvovat Teitä kaikissa hautajaisiin liittyvissä käytännön järjestelyissä.

Perunkirjoitus
Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Sitä varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka sekä virkatodistukset kuolinpesän osakkaista.
Perunkirjoitus jätetään verotoimistoon perintöveron määräämistä varten kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Perunkirjoituksessa on varminta käyttää lakia tuntevia asiantuntijoita.

Akuutti kriisiäpu 24H
Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys

p. 014 266 0149

Kriisikeskus Mobile
Matarankatu 2, D-ovi
avoinna: arkisin ma-to klo 8-20 ja pe 8-17.

p. 044 788 8470

Surun äikänä voitte ottää yhteyttä
Päivystävä sairaalapappi

p. 040 514 1195

Palveleva puhelin

p. 01019 0071

Oman alueen
-
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terveyskeskukseen
seurakuntaan
mielenterveystoimistoon
perheneuvolaan

