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189/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta
Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 19 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 16/1997:
1§
Soveltamisala
Tämän asetuksen liitteenä on esimerkkiluettelo nuorista työntekijöistä annetun lain
(998/1993) 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kevyistä töistä, joita on lupa teettää 14
vuotta täyttäneellä tai saman kalenterivuoden
aikana täyttävällä nuorella henkilöllä.
Kevyellä työllä tarkoitetaan työtä, joka ei
ole haitallista nuoren terveydelle, kehitykselle tai koulunkäynnille ottaen huomioon
työolosuhteet, työympäristö, työn vaatimukset, työn aiheuttama vastuu sekä ruumiillinen
ja henkinen kuormittavuus.

Kevyt työ ei voi sisältää nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista
töistä annetun valtioneuvoston asetuksen
(475/2006) 2 ja 3 §:n tarkoittamia töitä.
2§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.
Tällä asetuksella kumotaan nuorille sopivista kevyistä töistä annettu työministeriön
päätös (1431/1993).

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2012
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Antti Posio
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Kevyet työt
1. Virvokkeiden, lippujen ja vastaavanlaisten tuotteiden myyntityö kilpailuissa, näyttelytilaisuuksissa tai samankaltaisissa tilaisuuksissa.
2. Lähettityö sekä lehtien ja mainosten jako.
3. Esiintymiset ja muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa tilaisuuksissa.
4. Kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö.
5. Kauppaliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten näytteille asettelu ja hintojen merkitseminen,
tavaroiden lajittelu ja pakkaus sekä myyntityö, ei kuitenkaan työ valintamyymälöiden kassoilla.
6. Avustavat toimistotyöt.
7. Puutarha- ja maataloustöissä istutus-, poiminta- ja aputyöt sekä vaarattomien kotieläinten
ruokinta.
8. Majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten kattaukseen liittyvät työt sekä
annostelu- ja myyntityö.
9. Teollisuudessa tehtävät pienehköt avustavat työt, joita tehtäessä tai joiden läheisyydessä ei
käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.
10. Varastotyössä ja vastaavassa tavaroiden vastaanotto, lajittelu, käsittely ja lähetys sekä
merkintä- ja laskentatyö.
11. Puhtaanapito- ja siivoustyössä huoneistojen, esimerkiksi toimistojen siivous siten, että
työssä ei saa käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai
haittaa.
12. Muut kevyet työt, jotka työympäristö, työn vaatimukset, työn aiheuttama vastuu sekä
ruumiillinen ja henkinen kuormittavuus huomioon ottaen vastaavat edellä mainittuja töitä.
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