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Anvisningar för arbetsgivaren
Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga arbetsolyckor till
arbetarskyddsmyndigheten.
Arbetsgivaren ska teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare
hos ett fritt valbart skadeförsäkringsbolag. Olyckor som statens arbetstagare råkat
ut för ersätts av Statskontoret. Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader och
inkomstbortfall på grund av arbetsolyckor och yrkessjukdomar. Uppgifterna om
olycksfallsförsäkringsbolaget ska vara tillgängliga för arbetstagarna på
arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska anmäla allvarliga olyckor
Om en arbetsolycka leder till dödsfall eller en svår skada ska arbetsgivaren utan
dröjsmål anmäla olyckan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid
regionförvaltningsverket, polisen och försäkringsbolaget.
En skada anses vara svår om den med stor sannolikhet lämnar bestående men och
försvårar den skadades normala funktioner. Om skadornas slutliga svårighetsgrad
är oklar är det viktigt att göra en anmälan, eftersom skadornas art kan framgå först i
senare undersökningar.
Olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen som inträffar utanför
arbetsplatsen, t.ex. på allmän väg behöver inte anmälas till ansvarsområdet för
arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.
Att inte anmäla allvarliga olyckor till regionförvaltningsverket och polisen är
straffbart liksom att inte anmäla varje olycka till försäkringsbolaget.
Arbetsolyckor kan anmälas till ansvarsområdet för arbetarskyddet per telefon eller
e-post. Kontaktuppgifter för arbetarskyddets ansvarsområden finns i slutet av
artikeln.
När man gör anmälan kan man använda blanketten Anmälan av arbetsolycksfall till
arbetarskyddsdistriktet (doc).
Polisen, räddnings- och arbetarskyddsmyndigheten samt den systemansvariga för
distributionen inom distributionsområdet ska anmäla allvarliga farliga situationer
och situationer som orsakar allvarliga person-, egendoms- eller miljöskador som en
elektrisk anordning eller anläggningar orsakar till Säkerhets- och kemikalieverket
Tukes. Anmälan kan göras på blanketten Anmälan om elolycksfall (doc) i Tukes
webbtjänst.

Olycksfallet och de omständigheter som lett till det ska utredas
Arbetsgivaren ska reda ut olycksfallet och de omständigheter som lett till det.
Anvisningar för olycksfallsutredning finns bland annat i Arbetshälsoinstitutets
nättjänst (https://www.ttl.fi/sv/). Dessutom ska arbetsgivaren upprätta en
förteckning över olycksfall på arbetsplatsen.
Efter allvarligare arbetsolyckor ska arbetsgivaren ge arbetstagarna en möjlighet att
gå igenom olycksfallet (defusing, debriefing). Syftet med förfarandet är att lindra
den stress som olycksfallet orsakat och hjälpa arbetstagarna att återhämta sig.
Företagshälsovården hjälper med att ordna debriefing.

Norra Finland
Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland
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Västra och Inre Finland
Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
Telefonväxel: 0295 018 450
E-post: arbetarskydd.vastra@rfv.fi
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Östra Finland
Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen
Telefonväxel: 0295 016 800
E-post: arbetarskydd.ostra@rfv.fi
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Sydvästra Finland
Satakunta, Egentliga Finland, Åland
Telefonväxel: 0295 018 000
E-post: arbetarskydd.sydvastra@rfv.fi
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Södra Finland
Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Sydkarelen
Telefonväxel: 0295 016 000
E-post: arbetarskydd.sodra@rfv.fi

