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Aapistie 5 B, 90220

Yhä kysellen saavun joskus perille, 
sinne missä soi 
elämän viimeinen sävel – 
kirkas yksinkertainen 
ääni hiljaisuudessa 

Dag Hammarskjöld

Me omaistanne hoitaneet 
osaston _____________ henkilökunta 
otamme osaa suruunne ja 
toivomme, että tämä vihkonen 
on tukenanne käytännön 
järjestelyihin liittyvissä asioissa. 
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OYSin puhelinkeskus 08 315 2011, 
josta saa yhteyden: 
vuodeosastoille 
sosiaalityöntekijään

Päivystävä sairaalapappi 
040 5707033

OYS/psykiatrian päivystys
08 3156707

OYS/patologian laitos
vainajan noutamiseen liittyvät asiat 
040 1347274 -  ei ruumiinavausta
040 1347274 -  lääketieteellinen 
ruumiinavaus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos – 
oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus  
ruumiinavausaikaa koskevat 
tiedustelut  029 524 7583 
obduktiokoordinaattori 

Vainajien luovutusta ja näyttöä 
koskevat tiedustelut  
029 524 8014 obduktioteknikot 

Omaisten yhteydenotot ja asiakirjoja 
koskevat tiedustelut  
029 524 8013 assistentti

Yhteystietoja
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On hyvä, jos teillä on läheisiä ihmisiä tukena ja apuna.  Halutessanne voitte ottaa 
yhteyttä myös osaston henkilökuntaan, läheistänne hoitaneisiin lääkäreihin         

ja sairaalapappiin.  

Osastolla pyritään järjestämään rauhallinen paikka, jossa voi jättää jäähyväiset 
vainajalle. Tämän jälkeen vainaja siirretään patologian laitokselle (kts kartta).  

Kun vainajaa haetaan patologian laitokselta, voitte omaisena samalla katsoa ja 
hyvästellä häntä arkkuun laitettuna saattokappelissa. Tässä tilanteessa sairaalapappi 
voi pyydettäessä olla tukenanne ja pitää myös saattohartauden, lyhyen rukoushetken. 
Näistä aikatauluista voitte sopia yhdessä sairaalapapin ja hautaustoimiston kanssa. 

Surusta selviytyminen vaatii yleensä aikaa. Se voi 
koetella niin henkisiä kuin fyysisiäkin voimavaroja. 
Usein kuolema herättää keskustelun tarvetta.  

Ilmoitus kuolemasta
Sairaala lähettää aina kuolemasta ilmoituksen siihen digi- ja väestötietoviraston toimipaikkaan, 
jossa vainaja on ollut kirjoilla. Sieltä lähetetään tieto myös kotiseurakuntaan. 

Mistä apua surusta selviytymiseen?
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Mikäli ruumiinavausta ei tehdä, 
hautauslupa ja pyydettäessä 

kuolintodistus annetaan hoito-osastolta. 
Hautauslupa annetaan omaisille tai muulle 
hautaamisesta huolehtivalle taholle 
siitä yksiköstä, jossa vainaja viimeksi oli 
hoidettavana.

Mikäli vainajalle tehdään lääketieteellinen 
ruumiinavaus, pyydetään teiltä omaisena 
tähän lupa. Ruumiinavauksen jälkeen 
hautaustoimiston edustaja/vainajaa hakeva 
henkilö saa patologian laitokselta mukaansa 
hautausluvan ja toimittaa sen eteenpäin 
seurakuntaan. 

Ruumiinavauksen valmistumisesta ei erikseen 
ilmoiteta, vaan hautauksen järjestäjän 
tulee sitä itse kysyä. Voitte pyytää kopion 
kuolintodistuksesta potilasta hoitaneelta 
osastolta ja tietoja lääketieteellisestä 
ruumiinavauksesta kirjallisesti arkistosta, 
osoite PPSHP, Arkisto PL 50 90029 OYS. 

Kuolintodistus kirjoitetaan ruumiinavauksen 
ja siihen liittyvien näytteiden tutkinnan 
jälkeen. Ruumiinavausten tulosten ja 
kuolintodistuksen valmistuminen kestää 
useita kuukausia.

Hautauslupa ja kuolintodistus 

Viranomaisten kanssa asioidessa riittää virkatodistus,     
kuolintodistusta ei tarvita.

Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen ei kysytä omaisten lupaa, 
lopullisen päätöksen tekee poliisi. Hautauslupa annetaan vainajaa 
haettaessa oikeuslääketieteen laitokselta. Kuolintodistuksen ja 
kuolemansyyn selvittelyyn liittyvät tiedot antaa oikeuslääkäri tai 
poliisi, koska asiakirjat ovat poliisin asiakirjoja.

Kuolintodistuksen voi myös tilata kirjallisella pyynnöllä Tilastokeskuksen 
kuolintodistusarkistosta osoite Tilastokeskus, Kuolemansyytilasto  00022 
Tilastokeskus.
(www.tilastokeskus.fi) 
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Tehkää ilmoitus postiin, mikäli kuolinpesän hoitajan osoite on 
eri kuin vainajan.

Käykää pankissa selvittämässä, mitä asiakirjoja tarvitaan 
kuolinpesän tilien hoitamiseksi. 

Ilmoittakaa työnantajalle palkanmaksun lopettamiseksi ja 
ryhmähenkivakuutus-korvausten hakemista varten.

Sanokaa irti asunnon vuokrasopimus, jos asunto jää tyhjilleen.

Lopettakaa lehtien ym. jatkuvat tilaukset ja irtisanokaa 
sopimus puhelinoperaattorin kanssa.

Sulkekaa sosiaalisen median tilit.

Tarkistakaa vainajan vakuutukset kuolemanvaralle ja 
ilmoittakaa vakuutusyhtiölle. 

Siirtäkää tarvittaessa asunnon ja muun omaisuuden 
vakuutukset lesken tai perinnönsaajan nimiin.

Kodittomiksi jääneiden kotieläinten hoidosta voitte ottaa yhteyttä 
paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen.

Vainajan virkatodistus
Vainajan virkatodistus on todistus, jossa on tieto henkilön kuolemasta. Se on välttämätön, 
kun hoidatte kuolinpesän asioita pankissa, vakuutuslaitoksessa tai muussa viranomaisessa. 
Virkatodistuksen saa digi- ja väestötietovirastosta tai kirkkoherranvirastosta.

Hautausjärjestelyt
Ottakaa yhteyttä hautausjärjestelyistä vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon (siunaus-
tilaisuuden järjestäminen, hautapaikka-asiat, sanomakellot). Kirkkoon kuulumattoman vainajan 
omaiset voivat halutessaan olla hautajaisjärjestelyissä yhteydessä sen seurakunnan virastoihin, 
jonka alueella vainaja on asunut. Hautaustoimisto avustaa tarvittaessa hautausjärjestelyissä.  
Palvelut ovat maksullisia.
 
Vainajalla voi olla oikeus hautausavustukseen esimerkiksi ammattiyhdistyksen tai entisen 
työnantajan kautta. Voitte tiedustella tätä asiaa vainajan viimeiseltä työnantajalta. Jos vainaja 
on sotainvalidi, jolla on yli 20 %:n invaliditeetti, Sotainvalidien Veljesliitto ilmoittaa kuolemasta 
Valtiokonttoriin hautausavustusta varten. Varattoman vainajan hautaamiseen voitte hakea 
toimeentulotukea Kelasta ja oman kunnan sosiaalipalveluista.

Huomioitavia toimenpiteitä
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Perunkirjoitus
Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa 
lakiasiantoimistot, pankit ja hautaustoimistot hoitavat perunkirjoituksen. 
Palvelu on maksullista. Perunkirjoitusta varten tarvitaan sukuselvitys 
vainajasta ja virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista. 

Jos vainajalla on ollut testamentti, se on annettava tiedoksi kaikille perillisille. 
Perukirja on jätettävä verotoimistoon kuukauden kuluessa 
perunkirjoitustilaisuudesta perintöverojen määräämistä varten.

Kelan etuudet 
KELA:n eläkkeet maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana 
eläkkeen saaja on kuollut.
KELA neuvoo eläkeasioissa

Lähteet:

https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/ammattilaiset/jaettavat-materiaalit
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/parisuhde-ja-perhe/laheisen-kuolema
https://pixabay.com/fi/images/search/finland/ 


