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TYÖASIAINVALIOKUNNAN
11/1997 vp

MIETINTÖ

Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain
muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 1997
lähettänyt työasiainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen 96/1997 vp.

Veikko Trast Suomen Laivanpäällystöliitosta,
lakimies Simo Zitting Suomen Merimies-Unionista, osastopäällikkö Henrik Lönnqvist Suomen Varustamoyhdistyksestä ja asiamies Göte
Sjölund Ålands Redarförening r.f. -nimisestä
yhdistyksestä.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina hallitusneuvos Esa Lonka työministeriöstä, asiamies

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalakia ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettua lakia niin, että ne vastaavat kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden
1978 yleissopimukseen tehtyjä muutoksia.
Merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin ehdotetaan
lisättäviksi säännökset vahtihenkilöstön vähimmäislepoajoista. Vahtihenkilöstölie olisi annettava jokaisen 24 tunnin jakson aikana vähintään
10 tunnin lepoaika. Lepoaika voitaisiin kuitenkin jakaa enintään kahteen jaksoon siten, että
toinen jaksoista olisi pituudeltaan vähintään
HE 9611997 vp

kuusi tuntia. Vahtihenkilöstön vähimmäislepoaika voitaisiin lyhentää enintään kahden peräkkäisen 24 tunnin aikana kerrallaan kuuteen tuntiin, jos työntekijälle annetaan kunkin seitsemän
vuorokauden ajanjakson aikana vähintään 70
tunnin lepoaika. Lakeihin ehdotetaan lisättäviksi myös säännös vahtivuoroluettelosta.
Lisäksi lakien säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että niissä otetaan huomioon vahtihenkilöstön vähimmäislepoaikasääntelystä aiheutuvat muutostarpeet
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella työasiainvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset
tamattomina.

hyväksytään muut-

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa:
pj
vpj
jäs

2

Reijo Lindroos /sd,
Armas Komi /kesk,
Tuula Haatainen /sd
Anne Huotari /vas
Kari Kantalainen /kok
Anne Knaapi /kok (osittain)
Kalevi Lamminen /kok (osittain)
Pirkko Peltomo /sd
Outi Siimes /kok

vj

Maija-Liisa Veteläinen /kesk
Marja-Leena Viljamaa /sd (osittain)
Pertti Virtanen /evir (osittain)
Jorma Vokkolainen /vas
Johannes Koskinen /sd (osittain)
Esa Lahtela /sd (osittain)
Tauno Pehkonen /skl (osittain)
Eila Rimmi /vas (osittain)

