VAINAJIEN TUOMINEN JA LUOVUTTAMINEN LSHP:ssa

Sairaaloiden vainajien säilytystilat on tarkoitettu pääsääntöisesti sairaalassa
kuolleita varten. Lapin keskussairaalassa säilytetään lisäksi niitä sairaalan
ulkopuolella kuolleita, joiden kuolemansyyn selvittäminen edellyttää lääketieteellistä
tai oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta.

Vainajan tuominen LKS:n ulkopuolelta vainajien säilytystilaan
Säilytykseen voidaan tuoda sairaalan ulkopuolelta vain sellainen vainaja, jolle on
tarkoitus tehdä tai sen hetkisen tiedon mukaan tultaneen tekemään joko
lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi.
Vainajan tuo yleensä:
- poliisiviranomainen
- poliisiviranomaisen valtuuttama hautaustoimisto
- terveyskeskuksen valtuuttama hautaustoimisto
LKS:n ulkopuolelta vainajaa tuovan on ilmoitettava säilytykseen tuotu, kuolleeksi
toteamaton vainaja, LKS:n päivystykseen puh: 016 - 328 7603 tai 040 130 5496
(keskus: 016 - 3281), jotta päivystäjä voi käydä toteamassa vainajan kuolleeksi.

Virka-aikana

Maanantai-perjantai klo 7.00 - 15.00

Vainajaa tuova soittaa ovipuhelimella numeroon B 4800, johon patologian toimisto
vastaa.
Tuontia valvoo patologian osaston henkilökunta (lääkintävahtimestari ja
osastonsihteeri).
Vainajaa tuovan henkilön on ovipuhelimella ilmoitettava nimensä, asemansa ja
edustamansa hautaustoimiston nimi ennen kuin hänet lasketaan sisälle vainajien
säilytystilaan.
Päivystysaikana (muuna kuin virka-aikana)
Vainajaa tuova soittaa ovipuhelimella numeroon B 7202, johon päivystyspoliklinikka vastaa.
Päivystyspoliklinikalla kirjataan

- vainajan nimi
- vainajan henkilötunnus
- tuontipaikka –laitos tai –hoitoyksikkö
- tuojan asema
- tuojan nimi
- ilmoituksen vastaanottajan kuittaus

Tämän jälkeen päivystyspoliklinikalta avataan ovi asianomaiselle henkilölle. Tuoja
merkitsee p.o. tiedot vainajien säilytystilassa olevaan vainajansiirtolomakkeeseen,
jonka tuoja laittaa lukittuun ”postilaatikkoon”, ennen kuin jättää vainajan säilytykseen.

Vainajansiirtolomake

Vainajien säilytystilassa kirjataan vainajien tuontitapahtuma, vainajansiirtolomakkeeseen johon on merkittävä:
-

vainajan nimi
vainajan henkilötunnus
tuontipaikka –laitos tai –hoitoyksikkö
tuojan nimi
tuojan asema
sopimuskuljettajan (hautaustoimiston) nimi
päivämäärä ja kellonaika
tuojan kuittaus ja vastaanottajan kuittaus virka-aikana

Vainajan luovuttaminen
Vainaja luovutetaan ainoastaan virka-aikana, maanantai - perjantai klo 7.00 15.00.
Vainajan luovuttamisesta huolehtii patologian osaston henkilökunta
(lääkintävahtimestari ja osastonsihteeri).
Vainaja luovutetaan hakijalle, kun hautauslupa on allekirjoitettu.
Henkilökunnan on varmistettava, että noutajalla on oikeus hakea vainaja.
Vainajien säilytystilassa olevaan vainajansiirtolomakkeeseen on vainajaa
noudettaessa merkittävä:
- vainajan nimi
- luovutuksen päivämäärä
- hautaustoimiston ja sen edustajan nimi tai omaisen/muun hakijan nimi
- luovuttajan allekirjoitus
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