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KOTIKUOLEMAN KOHDATESSA (SAATTOHOITO)
Toimi rauhallisella mielellä, kiirettä ei ole. Jos tunnet kovasti epävarmuutta, pyydä avuksi toinen työntekijä.




TODETTUASI HOIDETTAVAN KUOLLEEN KOTONA


Virka-aikana ilmoitetaan kuolemasta oman terveyskeskuksen/ hyvinvointikeskuksen lääkärille
(liitteenä tiedot virkalinjoista), joka tulee toteamaan kuoleman kotiin.
– Mikäli omainen ei ole paikalla, ilmoita omaiselle/läheiselle.
– Kun lääkäri on todennut kuoleman luonnolliseksi eikä ruumiinavausta tarvita, vainajan kuljetus
tapahtuu aina omaisten kustannuksella heidän valitsemansa hautaustoimiston toimesta.
– Siirto voi tapahtua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua kuolemasta.
– Jos vainajan kuolemansyyn selvittäminen edellyttää lääketieteellisen ruumiinavauksen
suorittamista Oulun yliopistollisen sairaalan patologian laitoksella, kuljetuksen sinne järjestää ja
kustantaa Oulun kaupungin terveyspalvelut. Kuljetus on AINA tilattava sopimuksen mukaiselta
palveluntuottajalta eli Konttorikone- ja ATK-huolto Oulun Sepät Oy:lta (p. 045 278 7228).
– Jos vainajan kuoleman selvittäminen edellyttää oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen,
kuljetuksen sinne järjestää poliisi.



Virka-ajan ulkopuolella ilmoitetaan kuolemasta päivystyksen lääkärille (p. 08-315 2063)
– Mikäli omainen ei ole paikalla, ilmoita omaiselle/läheiselle.
– Mikäli sairaushistoria ja tapahtumatiedot tukevat luonnollista kuolemaa (lääkärin puhelimessa
tekemän arvion perusteella), pyydetään paikalle vainajankuljetus.
– Virka-ajan ulkopuolella, kun lääkäri ei ole käynyt kotona toteamassa kuolemaa, tilataan kuljetus
Konttorikone- ja ATK-huolto Oulun Sepät Oy:lta (p. 045 278 7228).
– Siirto voi tapahtua aikaisintaan kahden tunnin kuluttua kuolemasta.
– Vainaja siirretään patologian laitoksen kylmäsäilytystiloihin, missä päivystyksen lääkäri käy
toteamassa kuoleman. Patologialle tuotaessa päivystyksen lääkäri toimittaa vainajankuljetukselle
vainajankuljetusmääräyksen/maksusitoumuksen paikalle tullessaan.
– Jos vainajan kuoleman selvittäminen edellyttää oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen,
kuljetuksen sinne järjestää poliisi.

VAINAJAN LAITTO




Toimi tilanteen mukaisesti:
o vainajan laiton voi aloitaa yhdessä omaisen kanssa ennen lääkärin tuloa
o siistitään vainaja (vaihdetaan vaippa, mahdollisten kanyylien ja kestokatetrin poisto , kun
lääkäri on todennut, ettei ole tarvetta lääketieteelliselle ruumiinavaukselle)
o vainajan voi pukea omiin vaatteisiinsa. Tilanne huomioiden voit esim. sitoa jalat nilkoista
yhteen ja laittaa kädet rinnan päälle yhteen, mahdollisesti sido suu kiinni, laita laput
suljettujen silmien päälle
o siistitään sänky
o tuuleta ja tarvittaessa viilennä huone
Tarvittaessa vainajan laittoon voit pyytää apua (esim. kookas vainaja)
o Tehko Kotiutustiimi, p. 044 703 6974, kanta Oulussa.
o Haukiputaalla, Kiimingissä, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä apua voi pyytää kotihoidosta,
yökotihoidosta tai tehostetun palveluasumisen yksiköstä.
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VARMISTA





Haluavatko omaiset papin paikalle.
Päivystävä pappi, p. 040 5707 033 (aina tavoitettavissa).

KUOLEMAN JÄLKEISTEN HOIDETTAVIEN ASIOIDEN OHJAAMINEN




Hautauslupa: Seurakunta tarvitsee hautausluvan hautausta varten. Sovi omaisen kanssa,
hautausluvan hakemisen ajankohta ja hakupaikka (hyvinvointikeskus/hoitava lääkäri).
Kuolintodistus: Selvitä tarvitsevatko omaiset kuolintodistusta (esim. vakuutusta varten). Asiaa
hoitaa hyvinvointikeskus. Todistus postitetaan omaisille noin viikon kuluessa.
Kotona olevien apuvälineiden palautus: Ohjataan omaisia palauttamaan apuvälineet
apuvälinelainaamoon, p. 0400 242993. Mikäli apuvälineitä ei jostain syystä omainen itse pysty
palauttamaan (ei mahdu autoon, mm. hoitosängyn) siirto kuuluu kaupungille.

