Hautausjärjestelyt
Järjestelyt voidaan aloittaa jo ennen kuin olette saaneet
hautausluvan. Väestörekisteriin kuuluneelle henkilölle voidaan
omaisten toivomuksesta toimittaa kirkollinen hautaansiunaaminen. Toimitusta ei suoriteta vastoin vainajan
eläessään ilmaisemaa vakaumusta. (Kirkkolaki 100 §).

Sairaalapastori on sairaalassa sekä potilaita että omaisia
varten. Hänen puoleensa voitte kääntyä, jos haluatte
keskustella luopumiseen ja suruun liittyvistä kysymyksistä tai
järjestää saattohartauden. Sairaalapastoriin saatte yhteyden
osaston henkilökunnan välityksellä tai suoraan puh. 044 417
3285. Surutyössänne voitte saada apua myös oman
seurakuntanne työntekijöiltä tai kriisikeskuksesta.
Sosiaalityöntekijät
Sosiaalityöntekijöiden puoleen voitte kääntyä, jos haluatte
keskustella läheisenne menetyksestä ja siihen liittyvistä
käytännön asioista. Läheisen kuoleman jälkeen esille tulevat
asiat liittyvät useimmiten hautausjärjestelyiden lisäksi pankki-,
raha- ja eläkeasioiden hoitamiseen.
Sosiaalityöntekijöihin saatte yhteyden osaston henkilökunnan
kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä sosiaalityöntekijöihin,
puh. 044 417 3220 tai 044 417 3219.
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Omaisille

Osanottomme suruunne

"Me kuolemme, emmekä kuitenkaan
kuole, vaan elämme niiden sydämissä,
jotka ovat rakastaneet meitä”
Martti Lindqvist

Ilmoitus kuolemasta
Potilaan kuolemasta ilmoitetaan hänen lähimmälle omaiselleen,
jonka toivomme viestittävän tiedon muille läheisille. Lähiomaisen
toivotaan vielä ottavan yhteyttä käytännön järjestelyistä osaston
henkilökuntaan. Toivomme teidän ilmoittavan henkilökunnalle
vainajan tuhkauksesta sekä mahdollisesta sydämentahdistimesta
tai neuromodulaatiopatterista.
Halutessanne teillä on mahdollisuus keskustella omaistanne
hoitaneen lääkärin tai henkilökunnan kanssa – ajasta voitte sopia
osaston henkilökunnan kanssa.
Vainajan näyttö
Kuolemansa jälkeen vainaja on osastolla noin kaksi tuntia, jonka
jälkeen hänet siirretään vainajien säilytystilaan. Mikäli haluatte
nähdä omaisenne myöhemmin, sopikaa asiasta vahtimestarin
kanssa, puh. 044 417 3245.
Vainajan vaatteet ja muut henkilökohtaiset tavarat
Vainajan vaatteet ja henkilökohtaiset tavarat, esimerkiksi korut ja
kello, luovutetaan osastolta, jonne omaisenne kuoli.
Sairaalamaksut
Potilastoimisto lähettää sairaalamaksuista laskun postitse
vainajan osoitteeseen tai lähiomaisen määräämään osoitteeseen
tai pankkiin.
Kuolintodistus ja hautauslupa
Kuolintodistuksen ja hautausluvan antaa yleensä hoitanut lääkäri,
joka tekee myös ilmoituksen väestötietojärjestelmään.
Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen
kuolintodistuksen ja hautausluvan antaa sekä ilmoituksen
väestötietojärjestelmään tekee aina ruumiinavauksen suorittanut
lääkäri.
Kuolintodistus lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
oikeuslääkintäyksikköön vainajan kotikunnan mukaan.
Hautauslupa annetaan sille henkilölle, joka on ilmoittanut
huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Kuolinsyytä omainen voi tiedustella hoitaneelta lääkäriltä.

Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät
tutkimukset
Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen.
Mikäli hoitava lääkäri katsoo aiheelliseksi, voidaan vainajalle tehdä
lääketieteellinen ruumiinavaus. Tähän pyydetään omaisilta
suostumus. Suostumus voidaan antaa hoitaneen osaston
henkilökunnalle kirjallisena tai suullisena; matkaetäisyyksien vuoksi
myös puhelimitse.
Jos te haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen
ruumiinavaus, teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne
hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista
lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista,
myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.
Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn
selvittäminen, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai
kuoleman syynä on ollut esim. tapaturma, hoitotoimenpide tai
kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.
Jos vainajalle suoritetaan oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, ottaa
poliisiviranomainen teihin yhteyttä. Ruumiinavauksen tekee
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkäri. Kaikista
oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan
kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.
Ruumiinavausta koskevia tietoja saa omaistanne hoitaneen osaston
henkilökunnalta.
Vainajan hakeminen
Vainajan hakemista koskevista käytännön järjestelyistä voitte sopia
vahtimestarin kanssa.
Vainajien luovutus ma–su klo 7.00–15.00, puh. 044 417 3245
Sairaalan kappelissa voitte hiljentyä omaisenne arkun äärellä.
Pyydettäessä voidaan viettää rukoushetki läheisen kuoltua
(saattohartaus).

