PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
PERUSTURVA

Ohjelehtinen
vainajan
omaisille

Tämän pienen kirjasen tarkoituksena on olla avuksi tilanteissa, jolloin läheinen on kuollut, suru ja ikävä täyttää sydämen ja monet
käytännön järjestelyt odottavat nopeita päätöksiä.

Ruoho kuivuu
ja kukkanen lakastuu.
Elämä ei ole ruoho,
se ei lopu koskaan.

- Maria Vaara

KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN

Osalle vainajista tehdään kuolemansyyn selvittämiseksi joko
lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus ennen hautausluvan antamista. Lääketieteelliseen avaukseen kysytään omaisilta lupa ja oikeuslääketieteellisestä avauksesta
päättää poliisi. Hautausjärjestelyt voi kuitenkin jo aloittaa ennen ruumiinavauksen suorittamista.

KUOLINTODISTUS

Kuolintodistus on hautaamista varten annettava asiakirja vainajan kuolemasta ja kuoleman syystä. Yksi kappale on ilmoitus
kuolemasta väestötietojärjestelmään. Ilmoitus toimitetaan sairaalasta suoraan vainajan kotikunnan maistraattiin, josta tieto
kuolemasta välittyy edelleen mm. Kelalle, verotoimistoon, eläkelaitokselle jne.

Toisen kappaleen (lupa hautaamista varten) sairaala toimittaa/
antaa vainajan hautaamisesta huolehtivalle henkilölle, joko
omaisille tai hautaustoimiston edustajalle, hautausluvaksi 1–2
vrk kuluessa kuoleman jälkeen, jos avausta ei tule. Se toimitetaan siihen kirkkoherranvirastoon, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Mikäli vainaja tuhkataan, lupa esitetään krematorion pitäjälle.

Hautauslupaa hakiessa potilastoimistosta luovutetaan myös
vainajan henkilökohtaiset tavarat. Vastaanottajan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Vainajan lähiomaisella tai muulla hänen läheisellään on oikeus
saada jäljennös kuolintodistuksesta, joka sisältää kuolemansyyt
sekä muita tietoja kuolemasta. Tämän jäljennöksen saa sairaalan arkistosta virka-aikana.

Jos vainajalla on vakuutuksia, omaiset voivat tehdä niistä hakemukset vakuutusyhtiölle korvausten saamiseksi.

VAINAJAN NOUTAMINEN

Kuolintodistuksen valmistuttua omaiset voivat sopia hautaustoimiston kanssa vainajan noutamisesta.

Niissä tilanteissa, joissa omaiset haluavat hyvästellä vainajan
ennen varsinaista noutamista, vainajan näytöstä on sovittava
hautaustoimiston kanssa.

Noutamisen yhteydessä omaisilla on mahdollisuus vainajan
näkemiseen ja hartaushetken järjestämiseen sairaalan kappelissa.

HAUTAUSTOIMISTON PALVELUT

Voitte halutessanne valtuuttaa hautaustoimiston hoitamaan
kaikki hautaamiseen ja tuhkaamiseen liittyvät käytännön järjestelyt. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun
laitosta ja siirrosta kappeliin.

Halutessanne toimisto ottaa yhteyden myös seurakuntaan, joka
varaa kappelin, sopii papin kanssa siunausajan sekä varaa hautapaikan. Hautaustoimistot järjestävät myös muistotilaisuuksia.

Omaiset voivat myös hoitaa nämä asiat ottamalla ensin yhteyttä kirkkoherranvirastoon, joka neuvoo käytännön järjestelyissä.

SEURAKUNNAN PALVELUT

Seurakunnan jäsen on oikeutettu hautapaikkaan omassa seurakunnassaan. Muihin seurakuntiin ja väestörekisteriin kuuluvien
osalta hautapaikkaa voi tiedustella kirkkoherranvirastosta.

SIUNAAMINEN

Siunauksen yksityiskohdista voitte sopia kirkkoherranvirastossa. Teillä on mahdollisuus keskustella papin kanssa jo heti suruviestin saatuanne.

HAUTAUSAVUSTUKSET

Pieksämäen perusturvan sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa
opastaa hautajaisten taloudellisista järjestelyistä ja mahdollisista hautasavustuksista (tapaturmalain mukainen hautausavustus,
sotainvalidien hautausavustus, järjestöjen hautausavustus).

SURUTYÖ

Kuolemaan liittyviä ajatuksia ja tunteita on tärkeää jakaa
omaisten ja ystävien kanssa. Seurakunnat tarjoavat myös apuaan järjestämällä sururyhmiä. Niistä voi tiedustella seurakunnan diakonityöntekijältä.
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