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Arbetarskyddsförvaltningen meddelar

Arbeten som är farliga för unga
arbetstagare ska anmälas
En anmälan om farligt arbete som
utförs av personer under 18 år
ska lämnas till arbetarskydds
myndigheten. Det är arbetsgivaren
eller, om det gäller arbete i anslutning
till utbildning, läroinrättningen
tillsammans med arbetsgivaren som
bär ansvaret för att anmälan görs.
Innan inlärningen i arbetet inleds

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska vidta
följande åtgärder innan arbetet eller inlärningen på
arbetsplatsen inleds:

Uppgifter i anmälan

Anmälan ska innehålla följande uppgifter om de
anställda, det planerade arbetet och de åtgärder som
vidtagits på arbetsplatsen för att förebygga fara:
1) den allmänna beredskapen hos gruppen av arbets
tagare eller arbetstagaren för det planerade
arbetet
2) utredning och bedömning av riskerna
3) arten och varaktigheten av exponering för kemiska,
fysikaliska och biologiska riskfaktorer
4) val och säker användning av arbetsredskap

1) Fastställa om det är fråga om ett sådant arbete
som är särskilt skadligt eller farligt för unga som
kräver att anmälan görs.

5) exceptionella arbetstider och anledningen till dem

2) Om anmälan ska göras ska den innehålla de
omständigheter som krävs enligt 4 § i förordningen.

7) andra åtgärder för att trygga säkerheten på
arbetsplatsen.

3) Anmälan om den nya praktikplatsen ska
enligt förordningens 4 § inlämnas till
arbetarskyddsmyndigheterna.

Anmälan ska kompletteras om de förhållanden som
påverkar säkerheten väsentligt ändras under arbetets
gång.

4) Läroanstalten ska sörja för att den för
myndighetsövervakningen har tillgång till den
information om platserna för inlärning i arbetet som
krävs enligt 4 § i förordningen.

Anmälan gäller tillsvidare. Anmälan ska göras på
nytt om arbetets karaktär, antalet ungdomar eller de
faktorer som påverkar arbetets säkerhet och påverkan
på hälsan väsentligt ändrar.

Obs! För arbetarskyddsmyndigheterna är det centrala
att utgående från anmälan om inledande av inlärning
i arbetet få information om vilka företag som har
studerande.

För arbetspraktikens del ska anmälan förnyas varje
skolår, om praktikplatserna ändrar. På objekt som
varierar, av typ byggarbetsplatser, kan anmälan i
allmänhet endast gälla under den specifika arbets
platsens varaktighet. Det viktigaste för övervakningen
är att information finns om var det finns studerande.

LÄNKAR:

> Tyosuojelu.fi > Ung arbetstagare > Farligt arbete
> Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt
skadliga och farliga för unga arbetstagare
> Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en
förteckning över exempel på arbeten som är farliga
för unga arbetstagare

6) anordnande av orientering och handledning samt

ANMÄLAN:

> Tyosuojelu.fi > Blankett:
Anmälan om anlitande av unga arbetstagare i åldern
16–17 år för farligt arbete

