Oy Bonum-Safety Ab
Oy Bonum-Safety Ab on ohutusekspert ning tegutseb Euroopas ja teistes riikides. Meie
töövaldkondadeks on tööohutus ja ohutuskoolitused ning turvakontrollide teostamine.
Meie ettevõte on sageli ühendavaks lüliks ametiasutuste ja ettevõtjate vahel ning teeme
omapoolseid ettepanekuid seaduste ja õigusaktide muudatusteks ning rakendusaktideks. Meie
ettevõte on Soome turvaseadmete kontrollimise spetsialistide ühingu Suomen Suojalaitetarkastajat
ry liige.
Oy Bonum-Safety Ab
SuoTu® on lühend sõnadest suojelu ehk kaitse ja turvalisus ehk ohutus.
Meie kaubamärgi esmane ülesanne on pakkuda oma eksperdioskusi tellijatele ja tööandjatele
olukorras, kus nad peavad veenduma teenusepakkujate pädevuses.
Oy Bonum-Safety Ab
on järgmiste kaubamärkide omanik:
SuoTu®
SuoTu rahvusvaheline tõstetööde juhi kaart – International Lifting Manager Card®
Oy Bonum-Safety Ab
SuoTu on rahvusvaheline tööohutuspass – International Occupational Safety pass®
Oy Bonum-Safety Ab
Kontrollimine, koolitused ja loa olemasolu nõudvate tööülesannete täitmine eeldab töö teostajalt
piisavat kvalifikatsiooni. Kui töö teostajal selline kvalifikatsioon puudub, on see võrreldav olukorraga,
kus mingit kontrolli pole teostatud ega koolitust korraldatud.
Seetõttu väljastavad SuoTu®-kaarte või tõendeid ainult vastava SuoTu® litsentsi omandanud
koolitusfirmad.
Projektijuht, peatöövõtjad ja tellijad võivad juba pakkumise esitamisel lisada töötajate
kvalifikatsiooninõuded.
Samuti on hea enne töö alustamist teavitada, millised koolitused peavad töötajad enne töö
alustamist läbima.
Oy Bonum-Safety Ab
Luba eeldavad tööd, kaardid ja tõendid (enam kasutatud):
- EU/92/53, VNa 205/2008, VNa 403/2008, TTurvL 738/02
- Rahvusvaheline tõstetööde juhi kaart – International Lifting Manager Card®
- Tellingutel töötamise kaart
- Tellingute inspektori kaart

- Tõstetööde järelevalvespetsialisti kaart
- HSE-järelevalvespetsialisti/eksperdi kaart/tunnistus
- Tõstuki ja tööliste tõstmise tõstuki juhi kaart/luba
- Ohutuskoordinaatori tunnistus
- Mahutitöödel ja kitsastes oludes töötamise luba/kaart
- Valve ja liikumiskontroll
- TTK – SSG – SuoTu® (Tööohutuskaart + Rahvusvaheline Tööohutuspass)
Tellija vastutus
Oy Bonum-Safety Ab eksperdid ja partnerid abistavad töövõtjaid vajadusel ka siis, kui tellijale
esitatakse tellijavastutuse seaduses ja töölähetuses töötajalt nõutud tõendid ja dokumendid.
Meie eksperdid nõustavad tööandjaid ka tööõnnetuste korral (Soome valitsuse määrused 678/2015
ja 447/2016).
SuoTu®
Oy Bonum-Safety Ab
Töövõtja suhtes teostatav järelevalve (üldised kohustused)
- Tellija vastutuse seadus VNa 678/2015
- Tööandja seadusest tulenevad kohustused
- Tööõnnetuskindlustus
- Vastutuskindlustus
- Töölähetuses töötaja VNa 447/2017
- Töötaja tervise- ja ohutusnõuded
- Tööandja kohustused
- Kindlustamine
- Tööõnnetuste kindlustus VNa 459/2015
- Vastutuskindlustus (vabatahtlik, kindlaks kujunenud nõue)
- Luba eeldavad tööd, kaardid ja tunnistused
- Direktiiv 92/57/EMÜ (VNa 205/2009) VNa 403/2008, TTurvL 738/2002
- Tööandja kohustus tagada töö teostajate kutseoskused
LITSENTSI OMANDANUD KOOLITAJATE KONTAKTANDMED:
Oy Bonum-Safety Ab https://suotu.fi/fi/yhteydenotto/
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