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Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2022–31.12.2022

Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töökeskkonna edendamiseks (tegevus 2.1)
Teavitus- ja kaasamistegevused (tegevus 2.1.1)
2022. aastal tegevusi ei toimu.
Nõustamistegevus (tegevus 2.1.2)
2022. aastal tegevusi ei toimu.
Koolitustegevus (tegevus 2.1.3)
2022. aastal tegevusi ei toimu.
Tööinspektsiooni
võimekuse
suurendamine
teenistujate
institutsionaalse suutlikkuse parandamise kaudu (tegevus 2.2)

arendamise

ja

2022. aastal tegevusi ei toimu.
Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja arendamine (tegevus 2.3)
Tööinspektsiooni tegevused
Alates aastast 2019 on Tööinspektsioon arendanud tööelu infosüsteemi (edaspidi TEIS). TEISi
ülesanne on toetada Tööinspektsiooni ülesannete täitmist ja eesmärkide saavutamist ning
tagada ressursside sääst ja halduskoormuse vähenemine, samuti lihtsus ja selgus tööeluga
seotud teenuste kasutamisel ja informatsiooni saamisel. TEISi loomise eesmärk on korrastada
ja uuendada valdkonna e-teenused, koondades tulevikus kõik Tööinspektsiooni e-teenused
ühte väravasse. Ühtlasi võimaldab TEIS edaspidi suhelda ettevõtetega mugavalt, turvaliselt ja
paberivabalt. Jätkub ka 2021. aastal loodud tööelu portaali arendamine lähtuvalt kasutajate
tagasisidest ja Tööinspektsiooni soovidest.
Infotehnoloogiliste lahendustega seotud tegevusi viib ellu Tööinspektsioon, kaasates selleks
Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskust (edaspidi TEHIK),
vajaduse korral ka teisi osapooli.
Kasutajate tagasisidest saadud ettepanekutest lähtudes jätkub 2022. aastal uute e-teenuste
arendamine ja olemasolevate teenuste funktsionaalsuste täiendamine: vajaduste
väljaselgitamine, teenustega rahulolu uurimine ja tagasiside korjamine, sisu kohandamine ja
kaasajastamine,
teenuste
tõlkimine
vene
ja
inglise
keelde,
meediaja
kommunikatsioonitegevuste kaudu olemasolevate teenuste tutvustamine ja nendest
teadlikkuse suurendamine, koolituste ja inspiratsioonipäevade/mõttetalgute korraldamine nii
lahenduste väljatöötamise ja arendamisega seotud osapooltele kui avalikkusele (sidusgrupid,
sotsiaalpartnerid jne).
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Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) (partner) tegevused
TEHIKu roll programmi partnerina on välja arendada tellija ootustele vastavad e-teenused,
samuti vastutada, et kasutatavad infotehnoloogilised lahendused on turvalised, kaasaaegsed,
mugavad kasutada, liidestuvad riigi teiste registritega ning täidavad kõiki riigi poolt eteenustele seatud tingimusi. Lisaks on TEHIKu koordineerida ja jälgida, et planeeritavad
arendustegevused püsiksid kokkulepitud ajakavas.
2022. aastal valmivad TEISi arendustööde käigus lähetatud töötajate registreerimise teenus
ja alaealiste tööle lubamise menetlemise teenus. Alustatakse ehitusobjektide järelevalve
teenuse arendusega. Lisaks täiendab TEHIK olemasolevaid teenuseid, teeb tehnilisi töid TEISi
ja tööelu portaali kaasaegsena hoidmiseks, jätkab andmelao väljaarendamist ning teostab töid
disainiraamatu Veera 2.0 kasutusele võtmiseks TEISis.
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