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Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia
Henkilötiedot

Etu- ja sukunimi *
Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka *
Puhelin *

Koulutus

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *

Peruskoulu

luokka

Lukio

luokka

Muu, mikä
Kielitaito
Harrastukset, erityistaidot

Muuta

Ajokortti

Mopokortti

Traktorikortti

Onko sinulla käytettävissäsi mopo/polkupyörä työmatkoihin?

Kyllä

Ei

Mahdollinen työkokemuksesi

Olen kiinnostunut kesäyrittäjyydestä

Tiedot kesätyöpaikasta

Ensisijainen työtoive
Onko työpaikka sovittu

Kyllä

Ei

Jos on, kenen kanssa?
Nimi, yritys, puhelin
Muita vaihtoehtoja
Haen kesätyötä

Kahdeksi viikoksi

Yhdeksi viikoksi

Työhön vaikuttavat rajoitteet (allergiat, sairaudet ym.)
Aika, jolloin et voi työskennellä
Allekirjoitus *

Hakijan
allekirjoitus

Päivämäärä

Huoltajan
tiedot

Nimi *

Käyttölupa

Annan luvan käyttää näitä tietoja kesätyöllistymistäni
suunniteltaessa eri yhteistyötahojen kanssa *

Pudasjärven kaupunki • Työllistämispalvelut

Puhelinnumero *

Kyllä

Ei
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Nuoret työntekijät, soveltuvat työt ja suojelutoimenpiteet
Samat lait koskevat niin nuorta kuin vanhempaakin työntekijää. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden
suojelemiseksi on lisäksi erityissäännöksiä, jotka sekä työnantajan että työntekijän on tarpeellista
tietää.
Mitä töitä ei saa tehdä
Nuorta ei saa käyttää töihin, joita ei pidetä nuorille sopivana. Kiellettyjä ovat esim. työt, jotka
vaativat nuorelta suurempaa ponnistusta ja vastuuta kuin hänen ikäänsä tai voimiinsa nähden on
kohtuullista. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

työt, jotka edellyttävät nuoren ikään ja kokemukseen nähden kohtuutonta rasitusta tai
huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta
yksintyöskentely, jos siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara
palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden valmistus-, kuljetus- ja käsittely ilmeisen palovaarallisissa
olosuhteissa
psykiatristen potilaiden hoito sekä psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden henkilöiden huolto
ja muut vastaavat työt
sukellustyö
teurastustyö
työt, joista niin on erikseen säädetty tai määrätty

Vaaralliset työt
Työministeriö on antanut esimerkkiluettelon sellaisista töistä, joita pidetään vaarallisina nuorelle
itselleen tai hänen työnsä takia muille. Yli 16-vuotias saa tehdä näitä töitä työsuojeluviranomaiselle
tehtävän ilmoituksen jälkeen edellyttäen, että vaarat on torjuttu suojelutoimenpitein.
Luettelon mukaisia vaarallisia töitä ovat mm.
Työskentely vaarallisilla koneilla, laitteilla tai työvälineillä, esim. sirkkelit, pyörösaha, jyrsinkone,
konevoimalla toimivat leikkurit, pylväsporakoneet, kulmahiomakoneet, metallisorvit, vannesaha,
kaasuleikkauslaitteet, naulaimet, joissa voimana käytetään paineilmaa tai vastaavaa taikka
ruutipanosta, höyläkoneet, kaasuhitsauslaitteet ja moottorisaha.
työskentely traktorilla, jossa on vinssi, kuormausnosturi, kaivinkone, etu- ja takakuormain tai jos
traktorissa ei ole turvaohjaamoa.
työskentely maansiirtokoneella, metsätyökoneella, leikkuupuimureilla, turpeennostokoneella tai
niitä vastaavilla ajettavilla työkoneilla ja trukilla.
konekäyttöisten nosto- ja siirtolaitteiden kuljettajan ja merkinantajan työ
(paitsi kiinteällä painonappiohjauksella varustetut hissit, nostimet ja taljat).
työt, joissa vaaralliset kemialliset aineet tai myrkyt voivat aiheuttaa kokemattomalle työntekijälle
erityistä vaaraa (mm. asbestin ja torjunta-aineidenkäsittely).
työt, joissa ollaan alttiina vaaralliselle säteilylle, kuulovaurion vaaraa aiheuttavalle melulle,
voimakkaalle melulle, voimakkaalle tärinälle tai sähkön aiheuttamille vaaroille.
ruumiillista liikarasitusta aiheuttavat työt, esim. jatkuva nostotyö, jos taakan paino on yleensä
pojilla yli 20 kiloa ja tytöillä yli 15 kiloa.
erikseen luetellut työt, esimerkiksi räjähdys- ja louhintatyöt, ahtaustyöt, vaaraa aiheuttavien
koneiden ja laitteiden puhdistus-, huolto- ja korjaustyöt, rakennusten purkutyöt, tukehtumis- tai
muuta vaaraa aiheuttavat säiliö työt, ilmeiselle putoamisvaaralle alttiit työt, työt vaarallisten eläinten kanssa
ja koe-eläinten hoitotyöt.

Palauta hakemus henkilökohtaisesti 31.5.2019 mennessä
kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen.
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