Töökaitseamet tahab rõhutada

Info töötajaid Soome
lähetavale ettevõttele
Lähetav ettevõte on Soome lähetatud
töötaja tööandjana tegutsev ettevõte.
Ettevõte peab töötajate
Soome lähetamisest
teatama enne nende tööle
asumist ja kandma hoolt ka
teiste Soome õigusaktidest
tulenevate töösuhte ja
töötamisega seotud
kohustuste täitmise eest.
Töötajate lähetamine

Lähetatud töötaja töötab
• tavapäraselt mitte Soomes, vaid muus riigis
• teises riigis paikneva ja seal märkimisväärset tegevust
arendava tööandja ehk lähetava ettevõtte teenistuses
• Soomes ajutiselt ja piiratud aja vältel
• töölepingu alusel.

Töövormid

Jutt on tööst, mida tehakse
• alltöövõtuna
• ettevõttesisese ümberpaigutamise korras
• renditööjõuga.

Lähetamine põhineb

• tööandja piiriülesel teenuslepingul
• tellija lähetavale ettevõttele makstaval tasul Soomes
tehtava lepingujärgse töö eest.

Jätkub järgmisel leheküljel >
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Meelespea lähetavale ettevõttele
Lisateave linkide kohta (in English).

1

Teatage elektroonilisel
vormil töötajate Soome
lähetamisest enne nende
tööle asumist
>> https://bit.ly/2ISzY0k

2

Määrake ettevõtte Soomes
tegutsev (aadress Soomes)
esindaja, kes on lähetuse
ajal kättesaadav
>> https://bit.ly/2IsWWri

3

Säilitage lähetuse ajal
Soomes kirjalikul kujul:

• ettevõtte identifitseerimisandmed
ja andmed vastutavate isikute kohta
asukohariigis
• andmed lähetatud töötajate,
töölepingutele kohaldatud töötingimuste
ja töötamise õiguslike aluste kohta
• tööaja arvestus, palgateatised ja palgatõendid,
kui töö kestab üle 10 päeva.
>> https://bit.ly/2IsWWri

• tööaega, korralist puhkust ja
tööohutust puudutavad üldsiduva
kollektiivlepingu sätted.
>> https://bit.ly/2KydgaH
>> https://bit.ly/2KyuCUV
>> https://bit.ly/2k8br9r

6

Koostage ja täitke tööaja
seaduses nõutud tööaega
puudutavaid dokumente
•
•
•
•
•

töögraafik
summeeritud tööaja süsteem
tööaja arvestus
sõidukijuhi sõidupäevik
puhkusearvestus.

>> https://bit.ly/2k8br9r
>> https://bit.ly/2KyuCUV

7

Kandke hoolt töötajate
õnnetusjuhtumikindlustuse
eest
>> https://bit.ly/2k5pCMl
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8
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9

Veenduge, et välismaalastest
töötajatel on Soomes
töötamise õigus
>> https://bit.ly/2GuvWps

Järgige Soome õigusakte
ja üldsiduva kollektiivlepingu
sätteid, kui need on
töötaja seisukohast
soodsamad:
• töölepingutele kohalduvad
õigusaktid
• tööaega, korralist puhkust ja
vanemapuhkust puudutavad
õigusaktid

Korraldage Soomes
seadustele vastav
töötervishoid
>> https://bit.ly/2IyOZ41

Kandke hoolt, et ehitus
objektil töötavatel isikutel
on maksunumbriregistrisse
kantud maksunumber ja
identifitseerimist võimaldav
pildiga rinnasilt
>> https://bit.ly/1QEIZSp

10

Kandke hoolt töötajate
tööohutuse eest

>> https://bit.ly/1T9y9FK

