TOK004

Ulkoinen tiedottaminen
suuressa alusöljyvahingossa

Muistilista ensitiedottamisesta

Ensitiedote (Hälytyksen tultua)
Hätäkeskus välittää tiedon vahingosta automaattisesti median edustajille.
Jatkotiedote (15-60 min hälytyksestä)
•
Johtovastuussa oleva pelastusviranomainen sanelee jatkotiedotteen hätäkeskukselle tapahtumasta.
•
yhteyshenkilö
•
yhteystiedot
•
ilmoitus vahingosta ja kuvaus tapahtumasta
•
mahdollisuuksien mukaan perustiedot tiedotusjärjestelyistä
Ilmoitukset
•
Torjuntatöiden johtaja tai tämän nimeämä henkilö tekee tarvittavat ilmoitukset
•
P2 (Pelastus-/palopäällikkö)
•
Onnettomuustutkintakeskus
•
AVI (aluehallintovirasto)
•
Sisäasianministeriö
Tiedotustilaisuus vahinkopaikalla tai sieltä puhelimitse (30-120 min hälytyksestä)
Torjuntatöiden johtaja pitää ensimmäisen tiedotustilaisuuden median edustajille paikan päällä
Lehdistötiedote (kriittisen vaiheen päätyttyä)
Tarkempi kirjallinen tiedote median edustajille vallitsevasta tilanteesta.
Ota huomioon:
•
Ensivaiheen tiedote on napakka.
•
Pitäydy tosiasioissa, vältä spekulointia.
•
Tarkista hyvin nimet ja yhteystiedot.
•
Käytä kuvia ja karttoja, ennakoi tulevat kuvatarpeet.
•
Muista tiedotteesta eri kieliversiot.
(Muu) viranomaistiedote (välittömästi, jos kansalaisille on tiedotettava toimintaohjeita)
Toimintaohjeiksi kansalaisille, ihmisten tai omaisuuden suojelemiseksi
•
kuka tiedottaa
•
mikä tilanne
•
missä
•
mitä yleisön tulee tehdä

Tiedotusvastuu on aina torjuntatöiden johtajalla!
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Muistilista tiedotustilaisuuteen
Haastattelun antaa korkein pelastusviranomainen, joka on vahinkopaikalla, tai hänen erikseen nimeämänsä
henkilö
Kerro selkeästi nimesi ja arvosi haastattelun pyytäjälle: P2 on päivystävä päällikkö, P3 päivystävä palomestari,
P11 on paloesimies/yksikönjohtaja
Missä tapahtunut: Kerro osoite/alue
Koska tapahtunut: Tarkka aika (voit tarkistaa ajan hälytysilmoituksesta)
Mitä tapahtunut: Onnettomuuden tyyppi (öljyhavainto meressä)
Miten tapahtunut: Älä anna tarkkaa syytä onnettomuuden aiheuttajaksi, mikäli et ole 100-prosenttisen varma siitä.
Poliisin työnä on tutkia onnettomuuden aiheuttaja.
Arvioidut vahingot: Älä anna arviota onnettomuuden vahingoista tai mahdollisista tuotannonkeskeytyksistä jne., sillä
et ole sen alan asiantuntija.
Loukkaantuneita: Jos vahinko on aiheuttanut loukkaantumisia/kuolemia, kerro montako loukkaantunutta/uhria (kuollut, vakavasti, lievästi, jne.). Älä kerro nimiä tai muuta tietoa, josta henkilö voidaan identifioida.
Onko ihmisiä/eläimiä/luontoa vaarassa: Aina kun puhutaan öljyvahingoista/onnettomuudesta, ovat ihmiset/eläimet/
luonto vaarassa. Älä pelottele turhaan vaan kerro faktat, kuten vartiolentolaivueen kuva öljylautasta ja tuulensuunta
(mihin suuntaan öljy on levinnyt).
Pelastuslaitoksen toimenpiteet: Kerro, mitä pelastuslaitos on tehnyt ja mitkä resurssit torjuntaviranomaisilla oli
tilannepaikalla.
Tiedotustilanteen järjestäminen: Kerro, koska ja missä järjestetään seuraava tiedotustilaisuus sekä mitkä tahot
tilaisuuteen osallistuvat.
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