
1 (2)

Nimi: Toimiminen onnettomuus- ja hätätilanteissa
Versio: 5

Hyväksyjä: Päivi Ukkonen, 12.6.2017 09:24

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

6.  
7.  
8.  

1.  
2.  

1.  
2.  

3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9.  

TOIMIMINEN ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEISSA

Tavoite Ohjeen tavoitteena on varmistaa oikea toiminta erilaisissa onnettomuus- ja hätätilanteissa.

Vastuu Ohjeen mukainen toiminta kuuluu kaikille työntekijöille.

Yleinen onnettomuus- tai hätätilanne

Ensimmäinen havaitsija

Pysy rauhallisena
Tee nopea tilannearvio
Estä lisäonnettomuudet, varoita muita
Pelasta vaarassa olevat
Soita yleiseen hätänumeroon 112

Kuka olet
Kerro tarkka osoite ja kunta
Kerro, mitä on tapahtunut
Vastaa kysymyksiin
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Sulje puhelin vasta luvan saatuasi
Älä pidä sitä numeroa, mistä soitat, varattuna

Selvitä loukkaantuneen tila, anna henkeä pelastavaa hätäensipua
Soita uudelleen 112, mikäli uhrin kunto huononeen
Soita työnjohdolle/esimiehelle

Työnjohto

Ilmoita toimitusjohtajalle, mikäli tapahtuneesta aiheutuu henkilövahinko (vakava loukkaantuminen tai kuolema)
Arvioi kriisiavun tarve

Oma henkilökunta; Työterveyshuolto
Tieliikenteessä tapahtuvat onnettomuudet: SKAL ja Rahtarit ry:n  puhelin (020 345 888)raskaan liikenteen vertaistuki

Laadi tapahtuneesta tarvittava raportti IMS-toimintajärjestelmäohjelmistoon
Laadi tapahtuneesta tarvittavat vakuutusyhtiön ilmoitukset palkanlaskijalle

 

Työtapaturman sattuessa

Työtapaturmasta kerrottava apua hakiessa ensiapupaikkaan, että kyseessä on työtapaturma ja vakuutusyhtiö on A-
vakuutus.

Laadi tapahtuneesta tarvittava vakuutusyhtiön tapaturman  palkanlaskijalle (yhteyshenkilö Merja Karvonen). ilmoituslomake
Ilmoitus tehdään palkanlaskennan toimesta vakuutusyhtiöön 10 vrk:n sisällä.

Tee ilmoituslomake palkanlaskentaan vaikka hoitoa vaatineesta käynnistä ei aiheutuisikaan sairaspoissaoloa.

 

Tulipalo

Ensimmäinen havaitsija

Pysy rauhallisena
Tee nopea tilannearvio
Estä lisäonnettomuudet, varoita muita
Pelasta vaarassa olevat
Soita yleiseen hätänumeroon 112
Selvitä loukkaantuneen tila, anna henkeä pelastavaa hätäensipua
Savu tappaa - ovet perässä kiinni
Siirry kiinteistön tai työmaan kokoontumispaikalle

https://s18.ims.fi/savonkuljetus/servlet/StandardServlet?action=document&view=document&id=219
http://www.skal.fi/tietoa_meista/liikenneturvallisuustyo/vertaistuki
https://s18.ims.fi/savonkuljetus/servlet/StandardServlet?action=document&view=document&id=2332
henri.rytkönen
Kirjoituskone
LIITE 7
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Soita työnjohdolle/esimiehelle

Työnjohto

Ilmoita toimitusjohtajalle
Arvioi kriisiavun tarve; oma henkilökunta; Työterveyshuolto
Laadi tapahtuneesta tarvittava raportti IMS-toimintajärjestelmäohjelmistoon
Laadi tapahtuneesta tarvittavat vakuutusyhtiön ilmoitukset

 

Ympäristövahinko; poltto- tai voiteluainevuoto

Ensimmäinen havaitsija

Tee tilannearvio
Estä öljyn valuminen

Tuki vuoto
Sulje hana

Rajaa vahinkoalue
Levitä imeytysainetta (öljynimeytysturve, -rae tai -matto)
Kokoa maata padoksi
Estä öljyn pääsy viemäriin, mikäli vuoto sisätiloissa

Soita yleiseen hätänumeroon 112, mikäli vuotoa ei saada hoidetuksi omin voimin
Ilmoita työnjohdolle ja/tai esimiehelle

Työnjohto

Ilmoita välittömästi
Kunnan ympäristöviranomaiselle
Paloviranomaiselle
ELY-keskuksen ympäristövahingoista vastaavalle henkilölle (Ely-keskuksen puhelinvaihde: 0295 026 500)

Pohjois-Savon ELY-Keskus: Jorma Lappalainen (0295 026 820), Lea Koponen (0295 026 812) ja Jussi-
Pekka Järvinen (0295 026 799)
Etelä-Savon ELY-Keskus: Esa Rouvinen (0295 024 228)

Toimitusjohtajalle, mikäli kyseessä vakava ympäristövahinko (esim. säiliövaunun kaatuminen)
Laadi tapahtuneesta Ympäristövahinko -raportti IMS-toimintajärjestelmäohjelmistoon
Laadi tapahtuneesta tarvittavat vakuutusyhtiön ilmoitukset

Kaikesta hätä- ja onnettomuustilanteisiin liittyvästä kriisiviestinnästä vastaa toimitusjohtaja. Yhtiössä on laadittu erillinen Kriisiviestint
, jossa kriisiviestinnän periaatteet on esitetty tarkemmin.äohje

 

Ympäristö
näkökohd
at

Oikea toiminta ympäristövahinkotilanteessa voi rajoittaa ja estää ympäristövahingon seurausten vakavuutta.

TTT-
näkökohd
at

Oikea toiminta terveyttä tai henkeä uhkaavissa onnettomuus- ja hätätilanteissa voi vähentää tai rajoittaa tilanteen 
seurausten vakavuutta. Parhaimmillaan pelastaa ihmishengen.

Häiriöhalli
nta

Oikea toiminta erilaisissa onnettomuus- ja hätätilanteissa voi vähentää tai rajoittaa tilanteen seurausten vakavuutta 
ja organisaation ajatumista vakavaan tilanteeseen eli kriisiin, joka uhkaa organisaation toimintakykyä ja/tai 
mainetta.

 

https://s18.ims.fi/savonkuljetus/servlet/StandardServlet?action=document&view=document&id=219
https://s18.ims.fi/savonkuljetus/servlet/StandardServlet?action=document&view=document&id=1103
https://s18.ims.fi/savonkuljetus/servlet/StandardServlet?action=document&view=document&id=1103
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