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TYÖ- JA TASAARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ
9/2000 vp
Hallituksen esitys merimiesten palkkaturvalaiksi ja laiksi konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
merimiesten palkkaturvalaiksi ja laiksi konkurssisäännön
31
§:n
muuttamisesta
(HE 175/2000 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- hallitusneuvos Raili Hartikka ja hallitusneuvos Esa Lonka, työministeriö
- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö

- lakimies Arjo Suonperä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
- asiamies Ritva Lähdesmäki, Suomen Konepäällystöliitto
- asiamies Veikko Trast, Suomen Laivanpäällystöliitto
- osastopäällikkö Henrik Lönnqvist, Suomen
Varustamoyhdistys
- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry
- työmarkkina-asiamies Kimo Kostiainen,
Ålands Redarförening.
Lisäksi valiokunta on saanut Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliitto TT:n kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi merimiesten palkkaturvalaki, joka korvaisi nykyisen
merimiesten palkkaturvalain. Uuden lain tarkoituksena on palkkaturvaa koskevan säännöstön
rakenteellinen selkeyttäminen ja kielellinen tarkistaminen. Useimmat voimassa olevan merimiesten palkkaturvalain säännökset sisältyvät
lakiehdotukseen asiasisällöltään pääosin muuttumattomina. Tärkeimmät sisällölliset muutokset koskisivat palkkaturvan väärinkäytösten estämistä, valtion asianosaisasemaa oikeudenHE 175/2000 vp

käynnissä ja valtion palkkaturvasaatavan vanhentumista. Ehdotetut muutokset vastaavat pääosin vuoden 1999 alussa voimaan tulleen palkkaturvalain säännöksiä.
Konkurssisäännössä olevaa viittausta ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä viitataan nykyisen lain pykälää vastaavaan uuden merimiesten palkkaturvalain pykälään.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten
hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Jouko Skinnari /sd
Kari Kantalainen /kok
Tuula Haatainen /sd
Leea Hiltunen /skl
Anne Huotari /vas
Kyösti Karjula /kesk
Esa Lahtela /sd
Jouni Lehtimäki /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Timo Tuovinen.
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Petri Neittaanmäki /kesk
Håkan Nordman /r
Lauri Oinonen /kesk
Pirkko Peltomo /sd
Tero Rönni /sd
Jaana Ylä-Mononen /kesk
vjäs. Eero Akaan-Penttilä /kok.

