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Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen
tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen opiskelijoiden vuonna 2013 perustama osuuskunta.

Haetaan useita (4-8) työntekijöitä ennallistamispolttoihin ja
mahdollisiin metsäsuunnittelutehtäviin Metsähallitukselle
Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst tekee yhteistyötä Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa
ennallistamispolttojen merkeissä 16.4.-31.8.2019 välisenä aikana. Toimitamme Metsähallituksen
osoittamille ennallistamispolttokohteille työvoimaa lyhyellä (jopa 2 vrk) varoitusajalla.
Ennallistamispoltot ovat osa Paahde-LIFE-hanketta, joka on yksi EU:n rahoittamista LIFE Luonto -hankkeista,
joita on ympäri Suomea.
Ennallistamispolttojen ja jälkivartioinnin lisäksi tarjolla on satunnaisia työrupeamia metsäsuunnittelun
parissa. Metsäsuunnittelutehtävään vaaditaan aiempaa kokemusta ja koulutusta tehtävistä, joten
mainitsethan hakemuksessasi, haetko vain ennallistamispolttoihin ja jälkivartiointiin vai myös
metsäsuunnittelutyöhön.
Polttokohteita ovat mahdollisesti seuraavilla paikkakunnilla: Kuhmo, Suomussalmi, Taivalkoski, Kuusamo,
Tammela, Ylöjärvi, Saarijärvi, Rautavaara, Savonlinna, Lieksa, Hirvensalmi, Perniö ja Sodankylä.
Työntekijältä ei edellytetä aikaisempaa kokemusta ennallistamispoltoista tai kulotuksesta. Eduksi luetaan
metsäalan koulutus ja tuntemus, sekä aikaisempi kokemus ennallistamispoltoista tai kulotuksesta kuin
myös toiminta VPK:ssa. Työnkuvaan kuuluvat mm. poltto- ja sammutustyöt sekä jälkivartiointi.
Työntekijöille annetaan yksityiskohtainen perehdytys kohteella.
Kohteisiin kulku tapahtuu kimppakyydillä, jonka projektinjohtaja järjestää.

Työmäärä yhteensä: 16.4.2019 – 31.8.2019, nollatuntisopimus, todellista työmäärää ei voida etukäteen
arvioida. Kuhunkin työtehtävään tulee erikseen projektinjohtajalta kutsu, mihin työntekijä voi joko suostua
tai vastata kieltävästi.
Palkkaus: Ennallistamispolttokohteella tuntikorvaus on 11,00 € (sis. perehdytyksen). Mahdollisen yötyön
tuntikorvaus on 14,30 €.
Matka kohteelle luetaan työajaksi. Menomatkan tuntikorvaus on 7,50 €. Paluumatkaa kohteelta kotiin ei
lueta työajaksi, eikä siltä makseta korvausta.
Sunnuntain tunneilta maksetaan kaksinkertainen korvaus. (Päivätyö 22,00 €/h, yötyö 28,60 €)
Osapäiväraha on 19,00 €. Työntekijä on oikeutettu osapäivärahaan, kun ajoaika kohteelle + työaika
kohteella on vähintään kuusi tuntia.
Kokopäiväraha on 42,00 €. Työntekijä on oikeutettu kokopäivärahaan, kun ajoaika kohteelle + työaika
kohteella on vähintään kymmenen tuntia.
Oman auton käytöstä maksamme kilometrikorvauksen 0,43 €/km. Kilometrikorvauksen saamisen edellytys
on huolellinen ajopäiväkirjan täyttäminen ja sen toimittaminen projektinjohtajalle verokortin yhteydessä.
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Tarpeisto ja majoitusjärjestelyt: Metsähallitus hoitaa kohteella tarvittavan välineistön. Työntekijän on
itse huolehdittava puuvillaiset tai muuten ei herkästi syttyvät vaatteet päälle, sekä hansikkaat.
Työntekijän on itse huolehdittava ja hankittava työtehtävän aikana tarvitsemansa juomat ja ruoat.
Kohteella voi lisäksi olla Metsähallituksen tarjoamaa muonitusta, kuten mehua ja makkaraa.
Metsähallitus tarjoaa majoituksen, kun ajomatkoihin (meno- ja paluumatka) kuluva aika ja kohteella
tapahtuva poltto on yhteensä yli 12 tuntia. Majoituspaikka voi olla kaikkea minimifasiliteetit omaavan
mökin ja hyvin varustellun hotellin väliltä.

Ilmoita hakemuksen lisäksi seuraavat asiat:
Yhteystiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti
Oman auton käyttömahdollisuus
Sekä ajanjaksot, jolloin olet käytettävissä paikkakuntaan sitoen. Esimerkki: 15.5-20.6 Espoo, 1.7.-20.8
Savonlinna). Kerro myös, jos asut kesäajan tietyllä paikkakunnalla, niin projektinjohtajan on helpompi
koordinoida kulotuksiin lähtijöitä.

Hae paikkaan lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse 11.4.2019 mennessä
osoitteeseen tuulia.lahtinen@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi.
Lisätietoja antaa henkilöstövastaava Tuulia Lahtinen tai toimitusjohtaja Arttu Helomaa
(arttu.helomaa@uniforst.fi). Henkilöstövastaava yhdessä toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa
vastaa rekrytointien etenemisistä.

