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Aktuaalne

Tööinspektsioon leppis kokku koostöös Soome
Töökaitseametiga
Andres Jõgiste
tööinspektor
Sügise hakul külastasid Tööinspektsiooni peadirektor Katrin Kaarma,
peadirektori asetäitja Herko Sunts ja
Põhja
inspektsiooni
tööinspektor
Andres Jõgiste Soome ametikolleege,
et
leppida
kokku
koostööd
ja
infovahetust puudutavad praktilised
üksikasjad mõlema riigi vastavate
ametkondade vahel.
Kohtumine toimus Soome Sotsiaalja Tervishoiuministeeriumis, kus Tööinspektsiooni esindajaid võõrustasid Soome
Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi tööohutuse osakonna peadirektor Leo Suomaa,
osakonna
järelevalveüksuse
direktor
Markku Marjamäki, osakonna õigusaktide
üksuse direktor Pertti Siikki ning LõunaSoome regiooni tööinspektorid Ville Lappalainen ja Eveliina Liiman.
Eesti Tööinspektsiooni ja Soome
Töökaitseameti vahel lepiti kokku koostöö
andmete
vahetamise
osas
eestlastest
töötajatega Soomes juhtunud tööõnnetuste
uurimisel. Samuti teavitab Eesti pool
Töökaitseametit
soomlastega
juhtunud
tööõnnetustest
Eestis.
Vajadus
infovahetuseks tööõnnetuste uurimise alal oli
tekkinud juba varem, kuna välismaalastega
juhtunud tööõnnetuste arv on kasvanud
aasta-aastalt.
Soome Töökaitseamet on infovahetuseks
kinnitanud
igas
viies
regionaalses haldusametis ühe kontaktisiku,
kes edastab eestlastega juhtunud tööõnnetuse uurimismaterjalid selles ulatuses,
mida andmekaitse seadustik võimaldab,
Eesti Tööinspektsiooni kontaktisikule Rein
Reisbergile. Põhja inspektsiooni kontaktisik
ja tihedama koostöö korraldaja LõunaSoome
regionaalse
haldusametiga
on
Andres Jõgiste.
Kohtumisel arutati ka mõlema riigi
tööinspektorite koostöövõimalusi järelevalve keerulisemates valdkondades, nagu
näiteks ohtlikke kemikaale kasutatavate
ettevõtete järelevalve (vastavalt REACHmäärusele).
Samuti
puudutati
ühiskontrollide teemat ettevõtete tütarfirmades

naaberriigis,
ühtlustamaks
järelevalve
nõudeid ja metoodikaid.
Soome töötervishoiu- ja tööohutusealane ametkond koosneb Sotsiaal- ja
Tervishoiuministeeriumi töötervishoiu- ja
tööohutuse osakonnast ja sellele alluvast
Töökaitseametist, mis on jagatud viieks
regionaalseks haldusametiks - LõunaSoome haldusamet kuue bürooga, EdelaSoome kolme bürooga, Lääne- ja SiseSoome kuue bürooga, Ida-Soome kuue
bürooga ja Põhja-Soome ühe bürooga.
Soome töökaitsesüsteemis töötab kokku
ligikaudu 540 ametnikku, neist Sotsiaal- ja
Tervishoiuministeeriumi tööohutuse osakonnas
umbes
80
ja
regionaalsete
haldusametite
vastutusalas
ligi
460
ametnikku. Tööinspektorite kontrollida on
umbes 223 000 töökohta. Aastas teevad
Soome tööinspektorid üle 20 000 kontrollkäigu, keskmiselt külastab tööinspektor 90
ettevõtet.

Soome tööelumaastik
2008. aastal oli Soomes 320 952 ettevõtet,
neist
99%
olid
alla
50
töötajaga
väikeettevõtted. 74% tööjõust oli hõivatud
erasektoris,
20%
valla
ja
-kohalikes
omavalitsustes ja 6% riigisüsteemis. Elanikke
oli 5,3 miljonit, tööjõu moodustas 2,7 miljonit
soomlast, kellest tööga olid hõivatud 2,5
miljonit. Teenindusalad ning metsa- ja
tehnoloogiatööstus
olid
tootmise
põhisektorid. Tegevusaladest avalik-õiguslikud,
muud sotsiaalsed ja isikulised teenused
hõlmasid 815 000, tööstus- ja ehitustegevus
644 000, kaubandusvaldkond 314 000,
finants-, kindlustus- ja äriteenused 367 000,
transport, laondus ja kommunikatsioon 174
000 ning maa- ja metsamajandus, jahindus
ning
kalandus
115
000
töötajat.
Rehabilitatsiooniteenust kasutas 86 320
inimest,
66%
neist
olid
luuja
liigesehaigused
ning
vaimsed
häired.
Tööjõust 18% moodustasid üle 55-aastased.
Pensionilejäämise iga tööpensionisüsteemis
oli 59,4 aastat.

