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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
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nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään nuorista työntekijöistä anne-
tun lain (998/1993) 19 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 16/1997:

1 §

Soveltamisala

Tämän asetuksen liitteenä on esimerkki-
luettelo nuorille työntekijöille vaarallisista
töistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja töitä saa
tehdä vain nuorille työntekijöille erityisen
haitallisista ja vaarallisista töistä annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (475/2006) sää-
detyin edellytyksin.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan nuorille työnte-
kijöille vaarallisten töiden esimerkkiluette-
losta annettu sosiaali- ja terveysministeriön
asetus (302/2007).

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Antti Posio

Neuvoston direktiivi 94/33/EY; EYVL N:o L 216, 20.8.1994, s.12



Liite

Esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille vaarallisista töistä

1. Mekaaniset vaaratekijät

Leikkaantumisen tai puristumisen erityinen vaara tai muu erityinen vaara voi olla esimerkiksi
seuraavilla työvälineillä:
1) sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, muulla kuin automaattisella syöttölaitteella ja terän
koteloinnilla varustetulla höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja
muulla vastaavalla konevoimalla toimivalla leikkurilla, avonieluisella murskauskoneella, hie-
kansirotuslaitteella, muulla kuin toimintaan kytketyllä karansuojalla varustetulla kiinteästi
asennetulla pylväs- tai pöytäporakoneella, kulmahiomakoneella, metallisorvilla, kaasuhitsaus-
ja kaasuleikkauslaitteella, pulttipistoolilla, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla naulaimella ja
muulla vastaavalla koneella, laitteella ja työvälineellä, jolla omalla varomattomuudella voi
aiheuttaa vakavan työtapaturman
2) traktorilla, jossa ei ole turvaohjaamoa tai joka on varustettu vinssillä, kuormausnosturilla,
kaivinkoneella tai etu- tai takakuormaimella taikka johon on liitetty mekaanista voimansiirtoa
tarvitseva työkone, trukilla lukuun ottamatta hidasta tavaran siirtoon käytettävää niin sanottua
matalanostotrukkia, maansiirtokoneella, metsätyökoneella, leikkuupuimurilla, sekä vaativissa
olosuhteissa moottorikäyttöisellä ruohonleikkurilla, moottorikelkalla ja mönkijällä
3) konekäyttöisellä nosto- ja siirtolaitteella kuljettajana, merkinantajana tai hoitajana lukuun
ottamatta kiinteästi asennetun painonappiohjauksella varustetun hissin ohjaamista sekä nosti-
mella, taljalla tai vastaavalla laitteella oman työkappaleen nostamisessa
4) henkilönostolaitteella.

2. Kemialliset vaaratekijät

Kemiallista vaaraa voi aiheutua aineista ja seoksista, jotka kuuluvat kemikaalien luokitusta,
merkintöjä ja pakkaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1272/2008 tai kemikaalilain (744/1989) mukaisiin luokkiin, seuraavasti:
1) edellä mainitun asetuksen mukainen vaaraluokka ja -kategoria ihon herkistyminen 1 sekä
vaaralauseke H317 (voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion) tai kemikaalilain mukainen varoitus-
merkki Xi (ärsyttävä) ja vaaraa osoittava lauseke (R-lauseke) R43 (ihokosketus voi aiheuttaa
herkistymistä)
2) edellä mainitun asetuksen mukainen vaaraluokka ja -kategoria hengitysteiden herkistyminen
1 sekä vaaralauseke H334 (voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvai-
keuksia tai kemikaalilain mukainen varoitusmerkki Xn (haitallinen) ja vaaraa osoittava lauseke
(R-lauseke) R42 (altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä)
3) edellä mainitun asetuksen mukainen vaaraluokka ja -kategoria ihosyövyttävyys 1 A ja B
sekä vaaralauseke H314 (voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa) tai kemikaali-
lain mukainen varoitusmerkki C (syövyttävä) ja vaaraa osoittavat lausekkeet (R-lausekkeet)
R35 (voimakkaasti syövyttävää) ja R34 (syövyttävää)
4) muut terveydelle vaaralliset aineet ja seokset, silloin kun niiden vaarallisuudesta, työmene-
telmistä tai käsittelytavoista voi aiheutua vaaraa.

3. Fysikaaliset vaaratekijät

Seuraavissa töissä voi olla erityinen fysikaalinen vaara:
a) työt, joissa voimakas melu voi aiheuttaa kuulovaurion vaaraa
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b) työt voimakkaasti tärisevillä työkoneilla
c) työt, joissa voi altistua terveydellisille vaaroille kylmyyden tai kuumuuden vuoksi
d) työt erityisen korkeassa tai matalassa ilmanpaineessa.
e) säteilytyöt ja muut vastaavat vaarallista säteilyä sisältävät tehtävät.

4. Sähköiset vaaratekijät

Erityinen sähköinen vaara voi olla jännitetyössä ja työssä paljaiden jännitteisten osien läheisyy-
dessä sekä vahvavirtalaitteiden ja hissien huolto- ja korjaustyössä.

5. Ruumiillinen liikarasitus

Ruumiillinen liikarasitus voi liittyä raskaiden taakkojen nostoon sekä muuhun yksipuolisesti
kuormittavaan työhön.

6. Biologiset vaaratekijät

Erityinen vaara voi olla työssä, jossa voi altistua työntekijöiden suojelemisesta työhön liitty-
vältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta annetussa valtioneuvoston päätöksen
(1155/1993) tarkoitettuun ryhmään II–IV kuuluvalle biologiselle tekijälle.

7. Eräät työt

Erityinen tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaara voi olla myös seuraavissa töissä:
1) maanalaisessa työssä kaivoksissa ja kaivannoissa tai muuten sellaisissa olosuhteissa, joissa
on sortumis- ja luhistumisvaara
2) räjäytystyössä ja muussa räjähdystarvikkeiden käsittelyssä
3) alusten lastaukseen ja purkamiseen välittömästi kuuluvassa työssä
4) kiskoajoneuvojen kuljettamisessa rautateillä ja kiskoliikenteessä sekä vaihde- ja järjestely-
työssä ratapihoilla
5) vaaraa aiheuttavassa huolto-, puhdistus- ja korjaustyössä
6) viranomaisten tarkastuksen alaiseksi määrättyjen paineellisten laitteiden tarkastus-, huolto-
ja korjaustyössä
7) rakennusten purkutyössä
8) säiliötyössä, jossa on tukehtumisen tai muu vastaava vaara
9) pylväs- ja mastotyössä ja muussa työssä, johon liittyy ilmeinen putoamisvaara
10) työssä vaarallisten eläinten kanssa
11) koe-eläinten hoitotyössä
12) paineenalaisia, nesteytettyjä tai liuotettuja kaasuja sisältävien laitteiden käsittelyssä valmis-
tamista, varastoinnissa ja käytössä
13) koneen aiheuttamassa pakkotahtisessa työssä, joissa on suorituspalkka, tai rasittavassa
toistotyössä.
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