Eesti hotellide ja restoranide liit ja justiitsministeerium kutsuvad Teid ümarlauale
„Vastutustundlik ettevõte ja õiglane tööhõive“
Kuupäev: 7. oktoober 2019
Kell: 14:00 kuni 16:00, kogunemise ja kohviga kell 13:30
Koht: Tallinn, Suur-Ameerika 1, saalis Tamm
Huvilistel palume seminarile ette registreerida hiljemalt 2.oktoobriks saates osaleja nime
emailile info@ehrl.ee
Üritusel arutatakse vastutustundliku ettevõtluse, õiglase tööhõive ja usaldusväärse
tarneahela küsimuste üle restoranide ja hotellidega seotud sektoris. Ootame, et osalejad
mõtlevad kaasa ja on valmis vahetama mõtteid ja kogemusi tänase tööturu olukorra üle,
sh vastutustundliku ettevõtluse näidete kui tööalase ekspluateerimise riskide ja
tagajärgede üle.
Ümarlaua töökeelteks on eesti ja inglise keel ning osalejatele pakutakse kohvi/teed ja
kergeid suupisteid.
Esialgne ajakava
13:30 – 14:00 Registreerimine ja kohv Tamme saali ees fuajees
14:00 – 15:30 Naabrite vastutustundliku ettevõtluse näited
(ettekanded inglise keeles tõlketa)
Juhis tööalase ärakasutamise ennetamiseks Soome näitel
Anniina Jokinen, HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and
Control, affiliated with the United Nations)
Vastutustundlik tarneahel ja organisatsiooni vastutus S Grupi töö näitel
Sanni Martikainen, S Grupp
Ümbrikupalgad kui vastutustundetu ettevõtluse näide
Oscar Õun Maksu- ja Tolliamet
Esinejate kirjeldus on päevakava lisas.
15:30 – 16:00 Küsimused ja arutelu
16:00
Lõpetamine
Austusega
Anu Leps
Justiitsministeerium

Maarika Liivamägi
EHRL

Esinejad
Anniina Jokinen on töötanud üle 12 aasta
rahvusvaheliste
kriminaalpoliitika
valdkonna
teemadega,
sh
inimkaubanduse
ja
tööalase
ekspluateerimisega,
sh
uuringute,
projektide,
juhendmaterjalidega nii riigile kui kohalikele asutustele,
samuti kodanikuühendusele. Praegu töötab ta
programmi nõunikuna HEUNIs, varem oli seal ametis
uurijana, lisaks on ta ametis olnud Läänemeremaade
Nõukogus inimkaubanduse valdkonna eksperdina.
Anniina on Helsingi ülikooli magistrikraadiga
sotsioloog.
Sanni Martikainen on töötanud vastutustundliku
ettevõtluse alal üle kümne aasta. S Grupis vastutab ta
inimõiguste teemade eest ja tema ülesandeks on välja
töötada ettevõtte praktika inimõiguste tagamisel,
turvalise tarneahela loomisel nii töötajate kui klientide
vaates. Erialalt on Sanni kultuuriantropoloog ja on
varem töötanud mh Fairtrade Finland-is. Tema
igapäevatöö kinnitab fakti, et väikesed muudatused ka
suures ettevõttes muudavad praktikat ja toovad tulu.

Oscar Õun on Maksu- ja Tolliameti valdkonnajuht, kes
tegeleb igapäevaselt ümbrikupalga järelevalvega seotud
teemade juhtimise ja koordineerimisega.

