
Familjen Melanen

Hej!
Ska vi

börja?

Nu får vi
ny energi!

Vi är ju ett
bra team för jag 

har ju redan
information!

Tur att kan 
 vi uppdatera 

den!

UNGA
Du som är en ung arbetstagare, kom ihåg säkerheten i arbetet! Inom lantbruket finns det många jobb som passar dig  

men också många farliga och några förbjudna arbeten.  Det är viktigt att du är förtrogen både med arbetet och med farorna i arbetet.
Det är din arbetsgivares skyldighet att introducera dig i arbetet och din skyldighet att följa de anvisningar som du får.

Kraven som ställs i arbetet ska motsvara dina krafter och din ålder och arbetet får inte äventyra din hälsa eller din utveckling.

Det finns lagar som gäller arbetstagare under 18 år och säkerheten i arbetet och i dem bestäms en bra miniminivå för säkerheten i arbetet.
Lagarna tillämpas på arbete som utförs i anställningsförhållande men lagarna ger också riktlinjer för den som till exempel arbetar som

familjemedlem på hemgården. Arbetarskyddslagen tillämpas på arbete som utförs av elever eller studerande i samband med utbildningen.

–Trygghet för unga som arbetar på lantbruksgårdar



Närmare information: Om arbetarskydd för unga tyosuojelu.fi 
och om försäkringar och säkerheten i arbetet lpa.fi

Introduktion i lantbruksarbetet
När du börjar arbeta på din hemgård eller när du till 
exempel börjar sommarjobba eller arbeta på praktik på 
en gård är dina föräldrar och din arbetsgivare skyldiga 
att introducera dig i arbetet och se till att du kan kan 
utföra arbetet rätt och säkert. Du är skyldig att följa de 
anvisningar du får.

Din arbetsgivare är skyldig att bedöma riskerna i ar-
betet och om du till exempel behöver personlig skydds-
utrustning i arbetet. Om du behöver skyddsutrustning 
är det din arbetsgivare som ansvarar för anskaffningen 
av skyddsutrustningen och för övervakningen av att du 
använder den. Du ansvarar för att du använder skydds-
utrustningen.

Av din arbetsgivare har du rätt att få:

 introduktion och handledning

 anvisningar

 arbetsklädsel

  personlig skyddsutrustning

  företagshälsovård

Det här vet 
du väl?

Arbetstiden för 15–17-åringar
• Arbetstiden kan vara densamma som för fullvuxna
• Du får utföra övertidsarbete
• Nattarbete är förbjudet
• Genomsnittlig vilotid minst 12 h/dygn

Tillåtna och förbjudna arbeten
Det finns många lämpliga arbeten för unga på en gård. 
Planterings- och plockarbete, hjälparbete och utfodring 
av ofarliga husdjur är arbeten som passar unga personer. 

Arbeten som är förbjudna för personer under 18 år 
är till exempel hantering av traktorkombinationer som 
behöver kraftöverföring, hantering av giftiga ämnen och 
farliga djur samt arbete i silon och cisterner.

Farliga arbeten
Det finns begränsningar för vilka farliga arbeten unga får 
utföra. En person som har fyllt 16 år får utföra farliga ar-
beten om man har sett till säkerheten i arbetet tillräckligt. 
Arbetsgivaren ska meddela regionförvaltningsverket om 
han eller hon låter unga personer mellan 16 och 17 år 
utföra farliga arbeten. Arbetet behöver inte anmälas om 
det ingår i en yrkesutbildning som sker under en lärares 
ledning och övervakning.

Lantbruksföretagares familjemedlem
under 18 år som arbetar på gården
• Teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring för arbete som utförs på gården, 

du får ett täckande olycksfallsskydd för arbetstiden.
• Samtidigt kan du också teckna LPA:s olycksfallsförsäkring för fritid. Olycksfallsförsäkringen för fritiden är med 

tanke på förmånerna förmånlig och ersätter i omfattande utsträckning skador som inträffar under fritiden.

Teckna olycksfallsförsäkringar:
• kontakta en LPA-ombudsman eller LPA:s kundbetjäning 029 435 2650 eller
• fyll i ansökan om försäkring på LPA:s webbplats lpa.fi och lämna in den till LPA.

En LFÖPL-försäkring som du tjänar in pension med får du när du fyller 18 år.

Arbetssäkerhet = 

95 % 
attityd 

5 % 
know-how!

Farliga arbeten:• gräsklippare • motorsåg• cirkelsåg • metallsvarv• vinkelslipmaskin • gassvetsanordning • tryckluftspistol

Farliga förhållanden och arbeten:

• damm och buller

• hälsoskadlig kyla eller hetta

• besprutning med bekämpningsmedel 

• lyftarbete när bördan fortgående över- 

   skrider 20 kg (pojkar) och 15 kg (flickor) 

• ensidigt belastande arbete
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Lär dig mer  lpa.fi/skyddsexamen


