Aina ajantasainen HSEQ-lakitietopalvelu

HSEQ Onlinen Lainsäädäntö-moduuli auttaa sinua tuntemaan
keskeiset lakisääteiset velvoitteet sekä varautumaan tuleviin
muutoksiin. HSEQ-ammattilaisten käyttöön suunniteltu palvelu
on automaattisesti päivittyvä lakiseurantapalvelu.
Juridiikan ja HSEQ-ammattilaisten yhteistyössä tuottamaan
tietopalveluun on valittu Suomen laajimmista ajantasaisista
lakitietokannoista HSEQ-alueen keskeiset säädökset, hallituksen
esitykset ja oikeustapaukset.
Voimassaolevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön helpon
saatavuuden lisäksi olet aina ajan tasalla valmisteilla olevista ja
voimaantulevista lakimuutoksista. Palvelu tuotetaan yhteistyössä
Selkeä ja helppokäyttöinen palvelu on juristien jatkuvasti
ylläpitämä. Aineistot ovat aina päivitettyinä valmiina käyttöösi
ja palvelun haut löytävät ne. Taustatyössä on käyty läpi kaikki
lait ja asetukset sekä muu Suomen säädöskokoelma,
esityöt sekä alan uutisvirta ja koulutukset. Tiivistetty ja
toimitettu sisältö toimitetaan digitaalisena luettavaksesi
linkitettynä oikeisiin kohtiin lainsäädäntöä.
Palvelu tarjoaa lisäksi reaaliaikaisen juridisen uutispalvelun
Linnunmaa Lexin toimitetut uutiset HSEQ-alueelta.
Palvelussa on myös uutisarkisto, josta on kätevä hakea
aiempia uutisia.

Työturvallisuus-, työterveys-,
ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön ajantasainen seurantapalvelu käytössäsi – keskeisimmät
lait, asetukset, päätökset,
hallituksen esitykset, oikeuskäytäntö ja toimitetut lakiuutiset.

Varmuutta ja tehoa
työturvallisuus-, -terveys-, ympäristöja laatuasioiden hoitamiseen
Kaikki aineisto säädös- ja oikeustapaustietokannoista blogikirjoituksiin on kätevästi
käytettävissäsi millä tahansa selaimella
ja päätelaitteella – niin toimistossa,
tuotantotiloissa kuin työmailla.

HSEQ-lakiseurannan aihealueet

• Varmistat johtamisjärjestelmien (ISO, OHSAS)
ja lainsäädännön vaatimusten täyttymisen
lakiseurannan avulla

•
•
•
•
•
•
•
•

• Varaudut ajoissa tuleviin säädösmuutoksiin

Sisältö

• Pidät organisaatiosi ajan tasalla ja pystyt
nopeasti tarkistamaan noudatettavat
säädökset

Säädökset
• Lait
• Asetukset
• Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset

• Todennat asiakkaille, viranomaisille ja muille
sidosryhmille, että toteutatte ennakoivaa
HSEQ-johtamista myös käytännössä
• HSEQ-lait löytyvät aina yhdestä paikasta ja
säästät aikaa. Näin varmistat, että käytössäsi
on aina ajan tasalla olevat säädökset ja
menetelmät
• Näet oikeuden päätöksistä, miten
oikeustapauksia on ratkaistu ja millaisia
tapauksia on käsitelty
• Oikeuden päätökset ja visuaaliset
e-oppimateriaalit auttavat johtoa ja esimiehiä
ymmärtämään työsuojeluvastuunsa
• Parannat organisaatiosi
työturvallisuuskulttuuria ja vähennät
liiketoiminnan häiriöitä

on nykyaikainen pilvipalvelu

Työterveys ja tapaturmat
Työturvallisuus ja työsuojelu
Ympäristö ja ympäristönsuojelu
Työsuhde
Kemikaalit ja muut riskialttiit aineet
Työvälineet ja laitteet
Rikosoikeus ja vahingonkorvaus
Tilaajavastuu ja kuluttajansuoja

Hallituksen esitykset
Oikeuskäytäntö
• Korkeimman oikeuden ratkaisut
• Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut
• Hallinto-oikeuksien ratkaisut
• Hovioikeuksien ratkaisut
• Alempien oikeusasteiden oikeustapauksia
tiivistelmineen
• Vakuutusoikeuden ratkaisut
• Markkinaoikeuden ratkaisut
• Työneuvoston ratkaisut
Toimitetut HSEQ-alueen lakiuutiset
HSEQ asiantuntijablogi
HSEQ-koulutusvideot
• Työturvallisuuslaki tutuksi esimiehille/työntekijöille
• Työturvallisuuden juridiset vastuut
• Koneturvallisuuden lainsäädäntö Suomessa
• Työsuojelun yhteistoiminta
• Työsuojelun viranomaisvalvonta
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työturvallisuuden ja -terveyden sekä ympäristö- ja
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laatuasioiden helppoon ja vaikuttavaan johtamiseen.

02150 Espoo

HSEQ Online on ainoa palvelu, jossa yhdistyvät työkalut
johtamiseen, koulutukseen, viestintään ja lainsäädännön
seurantaan. Automatisoidut työnkulut varmistavat,

Puh. 046 7121133
asiakaspalvelu@ecoonline.com

että tiedonkeruu, analysointi ja korjaavat toimenpiteet
toimivat saumattomasti yhteen, tuloksia tuottavasti.

ecoonline.fi

