Vakavat työtapaturmat

Toimi oikein työtapaturman sattuessa
− tutkintaohje esimiehille

o Vakava työtapaturma johtaa kuolemaan tai vaikeaan vammaan.
o Vaikeita vammoja ovat sellaiset, jotka hyvin todennäköisesti jäävät
pysyviksi ja vaikeuttavat uhrin normaaleja toimintoja. Näitä ovat mm.
puheen, näön tai kuulon vauriot sekä leikkaushoitoa vaativat murtumat
ja jäsenen tai elimen menetys.

Työtapaturma tapahtuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa ja
aiheuttaa vamman tai sairauden.

o Vakavista työpaikkatapaturmista on aina ilmoitettava
työsuojeluviranomaiselle ja poliisille.

Työtapaturmat jaotellaan työpaikka- ja työmatkatapaturmiin:

o Ilmoita vakavasta työpaikkatapaturmasta myös Turvavalvomoon,
puhelin 020 452 7206 tai 020 451 7770.

o
o

Työpaikkatapaturmat sattuvat työpaikalla, työpaikkaan
kuuluvalla alueella ja työliikenteessä.
Työmatkatapaturma sattuu matkalla kotoa työpaikalle tai
työpaikalta kotiin.

Tästä vihkosesta löydät ohjeet, miten Itellassa toimitaan
työtapaturman sattuessa.
Yhteystietoja:
Tapaturma-asiainhoitaja, Silta Oy
puh. 020 7595 670
tatu@silta.fi
Työsuojelupäällikkö Mika Santonen
puh. 020 451 6385
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi

VAUTSI-hankkeella tehostetaan työhyvinvoinnin työkalujen käyttöä sekä kehitetään uusia
työkaluja ja toimintamalleja. Tavoitteenamme on varmistaa henkilöstömme hyvinvointi
työelämän kaikissa tilanteissa ja vaiheissa. Käy katsomassa:
Point/Omat palvelusi/Työhyvinvointi/VAUTSIa elämään

Toimi näin työtapaturman satuttua

Vinkkejä tutkintaan

Vakuutustodistus
o Täytä ja anna vahingoittuneelle mukaan hänen lähtiessään
hoitolaitokseen tai toimita todistus sinne heti tapahtumien
selvittyä (myös työterveysasemalle).

1.

Perehdy tapaukseen
o Tutustu tapahtumapaikkaan
o Haastattele mahdollisia silminnäkijöitä
o Tee muistiinpanoja

Tapaturmailmoituksen liitteet tapaturma-asiainhoitajalle
o Kopio tapaturmaan liittyvästä lääkärintodistuksesta (myös
jatkotodistuksista)
o Lääkekuitit resepteineen (alkuperäiset)
o Kuitit matkakuluista (alkuperäiset)

2.

Miten henkilö joutui tilanteeseen?

3.

Miten vamma syntyi, mikä sen aiheutti?

4.

Selvitä toimenpiteet tapaturmatekijöiden poistamiseksi.

Sisäinen tapaturmailmoitus
o Täytä ilmoitus heti tapaturman syiden tai aiheuttajan selvittyä ja lähetä
tapaturma-asiainhoitajalle (liitteet voi toimittaa jälkikäteen).
o Täytä ilmoituksen kaikki kohdat.
o Täytä tapaturmailmoitus kaikista työpaikka- ja työmatkatapahtumista.
o Huomaa kirjata erityisesti:
o työtehtävä
o työn lopettaminen tapaturman satuttua
o sanallinen yksityiskohtainen selvitys tapaturmasta
(tarvittaessa erillisellä liitteellä)
o tapaturman johdosta suoritetut torjuntatoimenpiteet

5.

Valitse käyttöön tehokkaimmat ja edullisimmat torjuntatoimenpiteet
ja toteuta ne.

6.

Tiedota tapaturman tutkimustuloksista sovitulla tavalla työpaikalla.

7.

Seuraa torjuntatoimenpiteiden toteuttamista ja vaikutusta.

Täytä tapaturmailmoituslomake mahdollisimman pian ja viimeistään
viikon kuluessa tapaturmasta. Sähköinen lomake löytyy Pointista:
Omat palveluni > Työsuojelu > Työtapaturma-asiat > Työtapaturmat

Työtapaturmien tutkiminen on tärkeää
o Tapaturmien perusteellisella tutkimisella saamme tietoa
tapaturmien torjumiseksi.
o Tutkinnan tarkoituksena on löytää syyt, jotka aiheuttivat tapaturman,
ei syyllisiä.
o Tutkimus on tehtävä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Tällöin
selvitetään, mitä ja miksi tapahtui ja miten vastaavat tapaturmat torjutaan.
o Työsuojeluvaltuutettu auttaa tarvittaessa tutkimuksessa.

