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Ulkoasiainvaliokunnalle
Ulkoasiainvaliokunta on 10 päivänä helmikuuta 1981 päivätyllä kirjeellään pyytänyt
eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaalivaliokunnan lausunnon hallituksen esityksestä n:o
9 vuonna 1979 pidetyn 65. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.
Asian johdosta ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Reijo Kärkkäinen sosiaali- ja
terveysministeriöstä, jaostopäällikkö Heikki
Puurunen ulkoasiainministeriöstä, toimistopäällikkö Gennadi Kuronen työsuojeluhallituksesta,
ahtaustoimikunnan puheenjohtaja Sepu Rautiainen, asiantuntijalääkäri Markku Toropainen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä, lakimies Yrjö Mattila ja palkkasihteeri Eljas
Piippanen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitosta, varatuomari Seppo Riski Suomen Työnantajain Keskusliitosta, agronomi Pentti Saarimäki Maataloustuottajain Keskusliitosta, varapuheenjohtaja Olavi Lahtela Suomen Kuormaautoliitosta ja varatuomari Tuomas Kalliala
Autoliikenteen Työnantajaliitosta. Käsiteltyään
asian valiokunta esittää seuraavaa.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että
eduskunta hyväksyisi yleissopimuksen n:o 152,
joka koskee työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä. Hallituksen esityksen mukaan Suomen voimassa oleva lainsäädäntö ja vallitseva
käytäntö vastaavat yleissopimuksen vaatimuksia. Sosiaalivaliokunnalla ei ole tältä osin huomauttamista hallituksen esitykseen.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan niin
ikään, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksyisi yleissopimusta n:o 153, joka koskee työja lepoaikoja maantiekuljetuksissa. Hallituksen
esityksessä todetaan yleissopimuksen n:o 153
hyväksymisen esteeksi, että sopimus on ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa. Saamansa
selvityksen perusteella valiokunta toteaa samoin
kuin hallitus, ettei yleissopimuksen ratifiointiin ole voimassa olevan lainsäädännön pohjalta edellytyksiä. Hallituksen tarkoituksena
onkin ensi tilassa yhteistyössä työnantaja- ja
työntekijäpuolen kanssa selvittää, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä yleissopimuksen ratifiointiedellytysten toteuttamiseksi. Valiokunta pitää
myös näitä hallituksen esitykseen sisältyviä
ehdotuksia tarkoituksenmukaisina.
Valiokunta yhtyy myös hallituksen mainittuihin yleissopimuksiin liittyvien suositusten n:ot
160 ja 161 osalta hallituksen esitykseen, että
niissä olevat periaatteet ja näkökohdat otettaisiin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.
Edellä esitetyn perusteella sosiaalivaliokunta
esittää kunnioittavasti lausuntonaan,

että hallituksen esitykseen sisältyvät
ehdotukset hyväksyttäisiin.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja M. Puhakka,
varapuheenjohtaja Kauppi ja jäsenet Alppi, Halonen, Joutsenlahti, Juntumaa, Mattsson, Mik-

kola, Pesola, Pokka, Pursiainen, Saarikoski ja
Zilliacus sekä varajäsenet Hyrynkangas ja Raudasoja.

