
Melaset

NUORET
Nuori työntekijä, otathan huomioon työturvallisuuden! Maataloudessa on paljon sinulle sopivia, monia vaarallisia ja muutamia kiellettyjä töitä.  

Työhön ja sen vaaroihin on tärkeää perehtyä. Työnantajasi velvollisuus on perehdyttää sinut ja sinun velvollisuutesi on noudattaa 
 annettuja ohjeita. Työn vaativuuden pitää vastata voimiasi ja ikääsi, eikä työ saa haitata terveyttäsi tai kehitystäsi.

Alle 18-vuotiaita työntekijöitä ja työturvallisuutta koskee lakeja, jotka asettavat työturvallisuudelle hyvän minimitason.  
Lakeja sovelletaan työsuhteessa tehtävään työhön, mutta lait antavat suuntaviivoja myös esimerkiksi kotitilalla perheenjäsenenä työskenteleville. 

Oppilaan tai opiskelijan koulutuksen yhteydessä tekemään työhön sovelletaan työturvallisuuslakia. 

– Turvallisuutta maatilalla työskenteleville nuorille

terve! 
Joko 

aloitetaan?

Nyt tuli 
uutta 

energiaa!

Mehän ollaan
hyvä tiimi kun mulla 

on tätä vanhaa  
tietoa!

Ei onneksi
kumminkaan

päiväysvanhaa!



Lisätietoa: Nuorten työsuojelusta tyosuojelu.fi 
ja vakuutuksista ja työturvallisuudesta mela.fiOpi lisää  mela.fi/suojaintutkinto

Sinulla on oikeus saada työnantajalta:

 perehdytys ja opastus

 ohjeet

 työvaatteet

  henkilönsuojaimet

  työterveyshuolto

Tiesithän!

Sallitut ja kielletyt työt
Maatilalla on paljon nuorille sopivia töitä. Esimerkiksi 
istutus-, poiminta- ja aputyöt sekä vaarattomien koti-
eläinten ruokinta käyvät hyvin nuorille. 

Alle 18-vuotiailta kiellettyjä töitä ovat esimerkiksi  
voimansiirtoa vaativan traktoriyhdistelmän, myrkyllisten 
aineiden ja vaarallisten eläinten käsittely sekä siiloissa 
ja säiliöissä työskentely.

Vaaralliset työt
Vaarallisten töiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. 
16 vuotta täyttänyt voi tehdä vaarallisia töitä, jos työn 
turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi. Työnantajan 
on ilmoitettava aluehallintovirastoon, jos se teettää 
vaarallista työtä 16–17-vuotiaalla. Ilmoitusta ei tarvitse 
tehdä, jos työ sisältyy ammatilliseen koulutukseen 
opettajan johdon ja valvonnan alaisena.

Työaika 15–17-vuotiaalla
• Työaika voi olla sama kuin täysi-ikäisellä
• Voi tehdä ylitöitä
• Yötyöt ovat kiellettyjä
• Keskeytymätön lepoaika vähintään 12 h/vrk

Alle 18-vuotias tilalla työskentelevä 
maatalousyrittäjän perheenjäsen

• Ota tilan töihin vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus, saat kattavan työajan tapaturmaturvan.
• Samalla voit ottaa Melan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vapaa-ajan MATA-vakuutus on 

etuihinsa nähden edullinen ja korvaa vapaa-ajalla sattuvat vahingot laajasti.

Hae tapaturmavakuutuksia:
• Ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai Melan asiakaspalveluun 029 435 2650 tai
• Täytä vakuutushakemus Melan nettisivuilla mela.fi ja toimita se Melaan

Eläkettä kartuttavan MYEL-vakuutuksen saat täytettyäsi 18 vuotta. 

Työturvallisuus = 

95 % 
asennetta 

5 % 
tietotaitoa!

Vaarallisia koneita:• ruohonleikkuri • moottorisaha  • sirkkeli • pyörösaha • metallisorvi 
• kulmahiomakone • kaasuhitsauslaite  • paineilmanaulain

Vaarallisia olosuhteita ja töitä:

• pölyt ja mölyt

• terveydelle vaarallinen kylmyys 

ja kuumuus

• torjunta-aineruiskutus 

• nostotyö kun taakan paino jatkuvasti  

yli 20 kg (pojat) 15 kg (tytöt)

• yksipuolisesti kuormittava työ

Opastusta maataloustyöhön
Kun aloitat työt kotitilallasi tai menet esimerkiksi ke-
sätöihin tai harjoitteluun maatilalle, vanhempasi ja 
työnantajasi ovat velvollisia opastamaan sinut työhön 
ja pitämään huolen, että työntekosi sujuu hyvin ja  
turvallisesti. Sinun velvollisuutesi on noudattaa an- 
nettuja ohjeita.

Työnantajallasi on velvollisuus arvioida työn riskit 
ja tarvitsetko työssäsi esimerkiksi henkilönsuojaimia.  
Jos suojaimia tarvitaan, suojainten hankkiminen ja käy-
tön valvominen ovat työnantajasi vastuulla. Sinun vas-
tuullasi on käyttää niitä.

G
ra

no
 •

 3
/2

02
0


