Tööinspektsiooni infokiri (oktoober 2012)

Aktuaalne

Äsjaavatud tööelu portaal on abimees nii töökeskkonna kui
töösuhete küsimustes
Berit Nuka
teabe peaspetsialist
26. oktoobril avatud tööelu portaali
www.tööelu.ee eesmärk on pakkuda
Eesti elanikkonnale ülevaatlikku, asjatundlikku ja ammendavat teavet töökeskkonda ja töösuhteid puudutava
kohta, ennetades teadlikkuse tõstmise
kaudu tööeluga seotud probleeme.
Uus veebiportaal on ülevaatlik ja
professionaalne abimees tööeluga seonduvatele probleemidele. Tööelu.ee koondab
Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni, Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi
kompetentsid.
Tööeluportaal on kavandatud asjalikuks nõuandjaks nii töötajale, kes tunneb
huvi oma õiguste vastu, tööandjale, kes
soovib teada oma kohustusi ja vastutusi, kui
ka töökeskkonnaga tegelevale spetsialistile,
kes vajab teavet valdkonna teenuse-

pakkujate, koolituste ja infopäevade ning
uudiste kohta.
Tööelu portaal pakub inimestele
võimalust saada kätte kogu vajalik teave
ühest kohast, ilma et ta peaks alustama
sellest, et selgitada välja, mis asutus
parasjagu teda huvitava küsimusega tegeleb.
Teemad, millega erinevad asutused tegelevad, kipuvad tihtipeale osaliselt kattuma,
kuid inimese jaoks on tähtis, et ta saaks ajaja asjakohase info usaldusväärsest allikast
talle mõistetaval ja mugaval moel. Just
seesuguse teabe pakkumine ongi tööelu
portaali siht.
Juhendmaterjale ning töökeskkonna
ja töösuhete teavet saab portaalist otsida
kolmel viisil – lähenedes teemapõhiselt,
tegevusvaldkonnapõhiselt
või
lähtuvalt
sellest, mis rollis on inimene.
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Teemalehed annavad infot
töökeskkonna ja töösuhete kohta
Portaali teemalehtedel on tööelu
puudutavad põhiprobleemid jaotatud sisust
lähtuvalt gruppidesse.
Teemalehtedel on püütud
ühest
küljest pakkuda põhjalikku ja ammendavat
informatsiooni, kuid teisalt esitada seda
lihtsalt ja selgelt. Portaali arenedes on kavas
üha enam pakkuda külastajatele põnevat
lisalugemist, suunata neid tutvuma uute
teadusuuringutega ning muud sarnast.
Teemade juures on ka viited vastavat
küsimust reguleerivatele õigusaktidele.
Tööelu portaali tegevusalade jaotusesse on koondatud töökeskkonnajuhendid
36 erineva tegevusvaldkonna kohta. Antud
juhendid võimaldavad saada ülevaate oma
tegevusvaldkonna peamistest probleemidest,
mida tuleks töökeskkonnategevuse puhul
silmas pidada, ning pakuvad tööandjale head
baasi
töökeskkonnatöö
korraldamiseks.
Juhenditest on nii töötajatel kui tööandjatel
võimalik leida soovitusi, kuidas töökeskkonnas esinevaid riske vähendada ning leida
viiteid
teemadele,
millele
konkreetse
tegevusvaldkonna puhul peaks rohkem
keskenduma.
Rollipõhine lähenemine on mõeldud
neile, kes vajavad kiiret sissejuhatust
töökeskkonna ja töösuhetega seonduvasse.

Nii on töötajana võimalik leida ühelt lehelt
peamine, mida tuleb teada töösuhtest ning
mis õigused ja kohutused on töötajal tööohutuse ja töötervishoiu osas. Tööandja saab
aga ühelt lehelt kätte peamise info oma
kohustuste kohta ning juhised sammudeks,
mida tuleb astuda ettevõtet asutades.
Portaal aitab teenusepakkujate
leidmisel
Lisaks töösuhteid ja töökeskkonda
puudutavale infomaterjalile saab tööelu
portaalist ka praktilist abi. Nii on võimalik
tutvuda portaalis värskete valdkonna ja
portaaliga seotud asutuste uudistega, leida
enda
ettevõtte
jaoks
teenusepakkujad
(tervisekontroll, riskianalüüs, ergonoomia
jms) ning saada ülevaade tööelu teemasid
käsitlevatest üritustest Eestis.
Järgmisel aastal lisandub portaali veel
võimalus leida vajalikke koolitusi. Vastavasse
rubriiki koondatakse andmed kõigi Sotsiaalministeeriumis
registreeritud
koolitusasutuste kohta ning nende pakutavate
koolituste toimumisajad ja -kohad.
Kui
esialgu
on
portaal
vaid
eestikeelne, siis 2013. aastal lisandub
venekeelne versioon ning tulevikus on kavas
pakkuda tööelu portaali vahendusel töökeskkonna ja töösuhete teavet ka inglise keeles.
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