JÄSENHAKEMUS
Nolla tapaturmaa -foorumi täyttää
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Hakemus
vastaanotettu:

Jäsennumero:

•

Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyttä voi hakea jokainen työpaikka, joka hyväksyy foorumin toiminnan
periaatteet ja sitoutuu noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

•

Nolla tapaturmaa -foorumi perustuu työpaikkojen vapaaehtoiseen toimintaan. Sen jäsenille on yhteistä
halu osallistua työturvallisuuden kehittämiseen yhdessä toisten työpaikkojen kanssa.

Hakija (työpaikan virallinen nimi)

Päiväys

/

/

Työpaikan toimivaltainen henkilö allekirjoittaa:
Olen lukenut informaatio- ja tietosuojasivun tiedot (s. 3) ja hyväksyn ne.
Allekirjoitus:
Nimen selvennys:
Työtehtävä:
Työpaikan nimeämä yhteyshenkilö allekirjoittaa:
Olen lukenut informaatio- ja tietosuojasivun tiedot (s. 3) ja hyväksyn ne.
Suostun toimimaan yhteyshenkilönä Nolla tapaturmaa -foorumissa.
Allekirjoitus:
Nimen selvennys:
Työtehtävä:
Nolla tapaturmaa -foorumi toimittaa uudelle jäsenelle sähköpostitse jäsenyystodistuksen, joka on
Työterveyslaitoksen puolesta valmiiksi allekirjoitettu. Hakijaorganisaation puolesta allekirjoittavan henkilön
tiedot tulostetaan valmiiksi jäsenyystodistukseen. Täyttäkää allekirjoittavan henkilön tiedot tähän, jos henkilö
on eri kuin edellä mainittu työpaikan toimivaltainen henkilö. Jos tarvitsette englanninkielistä
jäsenyystodistusta, täyttäkää tiedot myös englanniksi.
Työpaikka:

Workplace:

Nimi:

Name:

Työtehtävä:

Title:
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Perustiedot
Nolla tapaturmaa -foorumin työpaikka
Työpaikan* virallinen nimi:
Toimiala (valitse sivun 4 listasta):
Henkilöstön lukumäärä:
Postiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Www-osoite:
Y-tunnus:
Laskutusosoite:
(jos eri kuin yllä, anna myös mahdollinen
verkkolaskutusosoite)

Laskuun viite:
* Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikka voi olla organisaatio yhtenä kokonaisuutena (esim. konserni tai
kunta) tai pienempi yksikkö (esim. toimipiste). Tässä ilmoitettu työpaikka toimittaa työturvallisuustiedot omalta
osaltaan vuosittain Nolla tapaturmaa -foorumille.
Nolla tapaturmaa -foorumin yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö:
Työtehtävä:
Täytä jos eri
kuin
edellisen
kohdan
työpaikkatiedot

Työpaikka:
Postiosoite:
Postinumero ja
-toimipaikka:

Sähköpostiosoite:
Puhelin:

NOLLA TAPATURMAA -FOORUMIN PELISÄÄNNÖT
Työpaikka sitoutuu kehittämään työturvallisuutta yhdessä muiden kanssa sekä seuraaviin periaatteisiin:
1. Kehitämme työpaikkamme työturvallisuutta yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa.
2. Työterveys ja -turvallisuus on osa työpaikkamme tuloksellista toimintaa.
3. Sitoudumme ilmoittamaan tarvittavat työturvallisuustiedot vuosittain Nolla tapaturmaa -foorumille.

Postita TAI skannaa ja lähetä sivut 1 ja 2 allekirjoitettuna osoitteeseen: nollis@ttl.fi TAI
Työterveyslaitos, Nolla tapaturmaa –foorumi, Maija-Leena Merivirta, 33032 TYÖTERVEYSLAITOS
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Säilytä tämä sivu
Nolla tapaturmaa -foorumin informaatio ja tietosuoja
Työpaikan tietojen käyttö

•
•

Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyden tarkoitus on antaa työpaikalle myönteistä näkyvyyttä.

•

Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö voivat käyttää työpaikan ilmoittamia tapaturma- ja muita
luottamuksellisia tietoja tutkimuksissaan. Näitä tietoja julkaistaan ainoastaan tilastollisina tietoina niin, että
työpaikkakohtaiset tiedot eivät ole näkyvissä eivätkä jäljitettävissä.

•

Työpaikan ja yhteyshenkilön yhteystiedot julkaistaan foorumin ekstranetissä, jonne on pääsy vain
foorumin jäsentyöpaikoilla.

Nolla tapaturmaa -foorumin työpaikkojen palkitsemisessa, tiedotteissa, esitteissä, verkkosivuilla ja muissa
foorumin sisäisissä ja julkisissa kanavissa voidaan kertoa foorumin jäsentyöpaikan kehitys- ja
tiedotushankkeista, mutta ei esim. työpaikkakohtaisia tapaturma- tai muita luottamuksellisia tietoja.

Yhteyshenkilö

•

Yhteyshenkilön tehtävänä on viestiä työpaikallaan Nolla tapaturmaa -foorumin keskeisistä periaatteista ja
toiminnasta.

•

Yhteyshenkilön tehtäviin kuuluu myös työpaikan tietojen ylläpito foorumin ekstranetissä ja työpaikan
turvallisuustietojen ilmoittaminen vuosittain. Yhteyshenkilö saa pian työpaikan foorumiin liittymisen
jälkeen rekisteröitymiskoodin ekstranetiin.

•

Yhteyshenkilö toimii oman työpaikkansa puolesta yhteydenpitäjänä sekä Nolla tapaturmaa -foorumiin
että toisiin Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikkoihin.

•
•

Yhteyshenkilö valitsee itselleen varahenkilön ja opastaa häntä yhteyshenkilön tehtäviin.

•
•

Yhteyshenkilön tiedot laitetaan foorumin ekstranetiin.

Yhteyshenkilön vaihtuessa työpaikka ilmoittaa uudet yhteystiedot Nolla tapaturmaa -foorumille
sähköpostitse nollis@ttl.fi.
Yhteyshenkilön yhteystietoja ei luovuteta foorumin ulkopuolisille tahoille.

Palvelumaksu

•

Palvelumaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä jäsentyöpaikan henkilöstön lukumäärä on ollut
edellisen kalenterivuoden päättyessä 31.12.

•

Lasku palvelumaksusta lähetetään jäsenen liityttyä foorumiin, ja sen jälkeen vuosittain aina alkuvuodesta.

Rekisterinpitäjä

•

Työpaikkojen antamat tiedot säilytetään Työterveyslaitoksella, PL 40, 00251 Helsinki (Haartmaninkatu 1D,
Helsinki).

•

Työpaikkojen antamia tietoja koskevat kysymykset voi osoittaa edellä mainittuun osoitteeseen Nolla
tapaturmaa -foorumille tai sähköpostitse nollis@ttl.fi.

Jäsenyyden purku

•

Jäsenyys Nolla tapaturmaa -foorumissa voidaan purkaa viimeistään 1 kk ennen seuraavan jäsenvuoden
alkua työpaikan toimivaltaisen henkilön kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse nollis@ttl.fi tai osoitteeseen
Työterveyslaitos, Nolla tapaturmaa –foorumi,
PL 40, 00251 Helsinki.

•

Ilmoituksen saavuttua Nolla tapaturmaa -foorumiin yhteyshenkilön ja työpaikan tiedot poistetaan
rekisteristä ja jäsenetuudet Nolla tapaturmaa -foorumissa lakkaavat. Ekstranettiin ja muihin foorumin
kanaviin koottuja muita tietoja, kuten tietoja kehitystoimenpiteistä ja muiden jäsenten käyttöön
lähetettyjä tiedostoja, ei kuitenkaan poisteta.
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Säilytä tämä sivu
Toimialaluokat
Maatalous, metsätalous ja kalatalous
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät
palvelut
02 Metsätalous ja puunkorjuu
03 Kalastus ja vesiviljely
Kaivostoiminta ja louhinta
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
07 Metallimalmien louhinta
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
Teollisuus
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl.
huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden
valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu
ympäristön puhtaanapito
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
37 Viemäri- ja jätevesihuolto
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut
Rakentaminen
41 Talonrakentaminen
42 Maa- ja vesirakentaminen
43 Erikoistunut rakennustoiminta
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja
vähittäiskauppa sekä korjaus
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
kauppa)
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
kauppa)
Kuljetus ja varastointi
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
50 Vesiliikenne
51 Ilmaliikenne
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
53 Posti- ja kuriiritoiminta
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta

Informaatio ja viestintä
58 Kustannustoiminta
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja
musiikin kustantaminen
60 Radio- ja televisiotoiminta
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63 Tietopalvelutoiminta
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl.
pakollinen sosiaalivakuutus)
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
Kiinteistöalan toiminta
68 Kiinteistöalan toiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
75 Eläinlääkintäpalvelut
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
78 Työllistämistoiminta
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
85 Koulutus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
86 Terveyspalvelut
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
88 Sosiaalihuollon avopalvelut
Taiteet, viihde ja virkistys
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten
toiminta
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
Muu palvelutoiminta
94 Järjestöjen toiminta
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
96 Muut henkilökohtaiset palvelut
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien
eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi
omaan käyttöön
97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina
98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen
tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
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