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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työajasta kotimaanlii
kenteen aluksissa 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi la
ki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa. Laki 
korvaisi nykyisen, vuodelta 1961 olevan lain, 
Lakiehdotus koskee nimikkeensä mukaisesti 
vain kotimaanliikennettä; ulkomaanliikenteen 
työajoista säädetään 1976 annetussa merityö
aikalaissa. Uusi laki on, kuten nykyinenkin, 
luonteeltaan työntekijän vähimmäissuojan tur
vaava puitelaki. Sitä voidaan tarvittaessa täy
dentää työehto- ja virkaehtosopimuksin, työn
tekijälle lain mukaan kuuluvia etuja kuitenkaan 
vähentämättä. 

Uusi laki koskisi myös pääosaa julkisoikeu
dellisessa palvelussuhteessa olevasta henkilös
töstä. Lisäksi sitä sovellettaisiin hieman suu-

rempien alusten päälliköihin kuin nykyistä la
kia. 

Säännöllinen vuorokautinen työaika olisi 
edelleen 8 tuntia, mutta säännöllinen viikoit
tainen työaika lyhenisi 45 tunnista 40 tuntiin. 
Uudessa laissa olisi nykyistä yksityiskohtaisem
mat säännökset työajan järjestelystä ja sijoitta
misesta, ja siinä olisivat myös säännökset yli
työn enimmäismääristä. Laki sisältäisi myös 
säännökset päivittäisistä, vuorokautisista ja vii
koittaisista lepoajoista. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskun
ta on sen hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

Voimassa oleva laki työajasta kotim~<lnliiken
teen aluksissa (410/61), on lähes kaikilta osil
taan vanhentunut. Säännölliseksi ( "varsinai
seksi") vuorokautiseksi työajaksi on tosin sää
detty kahdeksan tuntia, mutta viikottaiseksi 
säännölliseksi ("varsinaiseksi") työajaksi 45 
tuntia. Lakiin ei sisälly minkäänlaisia säännök
siä ylityön enimmäismääristä eikä lepoajoista. 
Lain säännökset ylityökorvauksista ovat niin 
ikään vanhentuneet. Niiden mukaiset korvauk-
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set ovat muiden työaikalakien vastaaviin kor
vauksiin verrattuna alhaiset. Niinpä työmark
kinajärjestöjen välisillä työehto- ja virkaehto
sopimuksilla on jouduttu sopimaan hyvin laa
jalti kotimaanliikenteen aluksissa noudatetta
vasta työajasta ja siihen liittyvistä asioista, jot
ta rannikko- ja sisävesiliikenteen työntekijäin 
työaikasuojelu olisi pysynyt muilla aloilla ta
pahtuneen kehityksen mukana. 

1.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Voimassa oleva laki työajasta kotimaanlii
kenteen aluksissa ja nyttemmin jo kumottu 
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ulkomaanliikenteessä sovellettava merityöaika
laki ( 409/61) säädettiin 1960-luvun alussa 
yhtä aikaa. Uusi merityöaikalaki (296/76) an
nettiin 9 päivänä huhtikuuta 1976. Jo en
nen hallituksen esitystä merityöaikalaiksi edus
kunnan sosiaalivaliokunta oli kiirehtinyt meren
kulkijain työsuhteita koskevan lainsäädännön 
uudistamista kokonaisuudessaan ( sosiaalivalio
kunnan mietintö n:o 5/1974 vp.). Myös 
alan työmarkkinajärjestöt kiirehtivät kotimaan
liikenteen aluksissa noudatettavan työaikalain 
uudistamista merimiesasiain neuvottelukunnal
le osoittamallaan 12 päivänä toukokuuta 1975 
päivätyllä kirjelmällä. 

Sosiaali- ja terveysministeriötä avustaa me
renkulun työlainsäädännön valmistelussa valtio
neuvoston asettama merimiesasiain neuvottelu
kunta. Neuvottelukunnan valmisteltavana on 
ollut koko merenkulun työlainsäädäntö ja sitä 
alemmanasteiset säädökset, joista nyttemmin on 
pääosa saatu uudistetuiksi. Laaja uudistustyö 
on luonnollisesti vaikuttanut myös kotimaanlii
kenteen aluksissa noudatettavan työaikalain val
misteluun, vaikka neuvottelukunnan työtä on 
pyritty tehostamaan jakamalla se kolmeen, eri 
asioita valmistelevaan jaostoon. Neuvottelukun
ta sai työnsä valmiiksi syyskuussa 1980 ja jätti 
mietintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Neuvottelukunnan esitys on yksimielinen. 

Merimiesasiain neuvottelukunnassa ovat 
edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, me
renkulkuhallitus, Suomen Varustamoyhdistys 
ry., Ålands Redarförening rf., Rannikko- ja Si
sävesiliikenteen Työnantajaliitto RASILA ry., 
Suomen Laivanpäällystöliitto ry., Suomen Ko
nepäällystöliitto ry., Suomen Radiosähköttäjä
liitto ry., sekä Suomen Merimies-Unioni ry. 
Valmistelun aikana on neuvottelukunnassa li
säksi kuultu asiantuntijoita Uudenmaan työ
suojelupiiristä sekä ,tie- ja vesirakennuslaitok
sen Turun piiristä. 

2. E h d o t e t u t muut o k s et 

Voimassa oleva laki työajasta kotimaanlii
kenteen aluksissa on hyvin väljä puitelaki. 
Rannikko- ja sisävesiliikenteen monimuotoisuu
den vuoksi myös ehdotus uudeksi laiksi on 
laadittu työntekijäin vähimmäissuojan turvaa
vaksi puitelaiksi, jonka yksityiskohtainen so
veltaminen olisi - tarvittaessa- työmark
kinajärjestöjen asiana työehto-, virkaehto- tai 

toimiehtosopimuksin. Esitystä valmisteltaessa 
on jouduttu ottamaan kantaa myös siihen 
olisiko tarkoituksenmukaista yhdistää kotimaan
liikenteen työaikasäännökset ulkomaanliikennet
tä koskevaan merityöaikalakiin vai säilytettäi
siinkö lait nykyiseen tapaan erillisinä. Kun 
koti- ja ulkomaanliikenteessä töitten järjes
telyt ja siten myös työaikasuojelun käytän
nön mahdollisuudet poikkeavat melko olennai
sesti toisistaan, on lakien pysyttäminen erilli
sinä edelleen tarkoituksenmukaista. 

Ehdotuksen soveltamisalaa koskevat säännök
set on pyritty laatimaan mahdollisimman yh
denmukaisiksi merenkulkijoita koskevan muun 
työlainsäädännön kanssa. Tämän vuoksi lain so
veltamisala laajenisi hieman aikaisemmasta 
muun muassa siten, että lain piiriin tulisivat 
hieman suurempien alusten päälliköt kuin ny
kyisin sekä pääosa julkisoikeudellisissa palve
lussuhteissa olevista kotimaanliikenteessä työtä 
tekevistä henkilöistä. 

Säännöllinen Vuorokautinen työaika ehdote
taan säilytettäväksi kahdeksana tuntina mutta 
säännöllinen viikoittainen työaika ehdotetaan ly
hennettäväksi nykyisestä 45 tunnista 40 tun
tiin. Työajan järjestelyä ja sijoittamista koske
vat säännökset on laadittu yksityiskohtaisem
miksi kuin vastaavat voimassa olevan lain sään
nökset. Lakiehdotuksessa on, voimassa olevasta 
laista poiketen, säännökset myös ylitvön enim
mäismääristä. Ehdotus poikkeaa tällä kohden 
hieman merityöaikalain vastaavista säännöksistä, 
koska niissä on jouduttu ottamaan huomioon 
huomattavasti toisistaan poikkeavien liikenne
muotojen erilaiset tarpeet töitten järjestelyyn. 
Lakiehdotukseen sisältyy niin ikään aikaisem
paa huomattavasti yksityiskohtaisemmat sään
nökset ylityökorvauksista sekä pyhätyöstä suo
ritettavista korvauksista. 

Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä 
päivittäisistä, vuorokautisista eikä viikoittaisista 
lepoajoista. Rannikko- ja sisävesiliikt>nteessä ei 
lepoaikoja voidakaan järjestää samalla tavalla 
kuin maissa. Lakiehdotuksen lepoaikoja koske
villa säännöksillä on kuitenkin pyritty turvaa
maan työntekijöille vähimmäislepoajat niin pit
kälti kuin se on mahdollista kotimaanliikenteen 
eri liikennemuotojen kannalta. Toisaalta ehdo
tuksessa on pyritty korvaamaan lyhyehköissä 
ajanjaksoissa toistuvien lepotaukojen puuttumi
nen tai vähäisyys ehdottamalla, että työntekijäin 
työ- ja vapaa-aikojen järjestämiseksi työnteki-
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Jam suojelun kannalta kohtuullisiksi olisi käy
tettävä niin kutsuttua vuorottelujärjestelmää, 
jolla tasattaisiin pitkähköistä työrupeamista ai
heutuva rasitus. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato r i se t 
vaikutukset 

Merenkulkijain työlainsäädännön noudatta
misen valvonta siirrettiin merenkulkuviran
omaisilta työsuojeluviranomaisille jo 1 päivänä 
heinäkuuta 1974. Tämän jälkeen merialan työ
suojeluvalvontaa on pyritty ja pyritään edelleen 

tehostamaan. Sen sijaan esityksellä ei smansä 
ole julkisyhteisöjen organisaatioihin välittömäs
ti ulottuvia vaikututuksia. 

4. E s i t y k sen vaikutukset 
julkiseen talouteen 

Esityksestä ei aiheudu valtiolle, kunnille tai 
muille julkisyhteisöille erityisiä kustannuksia, 
vaan kustannusten mahdollinen nousu rajoittuu 
samaksi työvoimakustannusten nousuksi kuin 
yksityisillä työnantajilla. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. S oveltamisala. Merenkulkijoita koske
vaa työlainsäädäntöä uudistettaessa on eri la
kien soveltamisaloja koskevat säännökset pyrit
ty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. 
Eri lakien toisistaan poikkeavista tarkoituksista 
johtuen ei aivan täydellistä yhtäläisyyttä ole 
kuitenkaan voitu saavuttaa. Lakiehdotuksessa 
on pyritty ottamaan huomioon paitsi voimassa 
olevan kotimaanliikenteen aluksissa noudatetta
van työaikalain soveltamisala myös mahdolli
simman laajalti merimieslain ( 423/78) ja me
rityöaikalain soveltamisalasäännökset. 

Esityksessä on lähtökohtana se, että lakia so
vellettaisiin suomalaisessa, kotimaanliikentee
seen käytettävässä aluksessa tai työnantajan 
määräyksestä väliaikaisesti muualla työsuhtees
sa tehtävään työhön. Lakia olisi sovellettava 
siitä riippumatta, onko työnantajana aluksen 
omistaja vai joku muu, esimerkiksi aluksen tai 
sen osan käytön vuokrannut henkilö. Lisäksi 
lakia sovellettaisiin julkisoikeudellisissa palve
lussuhteissa tehtävään edellä tarkoitettuun työ
hön, jollei 3 §:n säännöksestä johtuisi muuta. 

2 §. Kotimaanliikenteen määritelmä. Voi
massa olevaa lakia sovelletaan, eräin poik
keuksin, vain aluksen liikennöidessä. "Suomen 
rajojen sisäpuolella". Tarkoituksenmukaisen yh
tenäisyyden saavuttamiseksi ehdotetaan, että 
kotimaanliikenteenä pidettäisiin myös liikennet
tä Saimaan kanavan Neuvostoliitolta vuokratul
la alueella. Saimaan kanavan vuokra-alueeseen 
on ehdotettu rinnastettavaksi ne Neuvostolii-

ton vesialueet, joilla suomalaisilla aluksilla on 
oikeus liikkua maitten välisen vuokrasopimuk
sen perusteella. Saimaan kanavan vuokra-aluee
seen välittömästi liittyvillä Neuvostoliiton vesi
alueilla tarkoitetaan myös niitä muita vesialuei
ta, joiden kautta normaali kanavaliikenne jou
tuu kulkemaan. 

Kahden työaikaa koskevan lain yhtäaikainen 
tai useasti vaihtuva peräkkäinen soveltaminen 
saattaa aiheuttaa sekaannusta ja olennaisiakin 
vaikeuksia. Niinpä jo voimassa olevaa lakia on 
sovellettava, vaikka aluksella liikennöitäisiinkin 
"tilapäisesti Suomen raJoJen ulkopuolella". 
Myös merityöaikalain soveltamisala riippuu 
aluksen säännönmukaisesta Iiikennealueesta, 
eikä tähän vaikuta se, että aluksella tehtäisiin 
toisinaan matkoja myös Suomen satamien välil
lä. Pykälän 2 momentissa on ilmaistu sama 
sääntö. Tilapäinen liikennöinti edellä mainittu
jen vesialueiden ulkopuolelle ei vaikuttaisi lain 
soveltamiseen. 

Aivan tarkasti merityöaikalain ja lakiehdo
tuksen soveltamisalojen välistä rajaa ei ole mah
dollista määrittää. Yksittäistapauksia ratkais
taessa on otettava huomioon muun muassa 
1 momentissa tarkoitetun alueen ulkopuo
lelle suuntautuvien poikkeuksellisten tai ti
lapäisten matkojen pituus ja toisaalta niiden 
toistuvuus. Soveltamisalaratkaisua tehtäessä on 
joka tapauksessa pidettävä silmällä sitä jo edel
lä mainittua seikkaa, että mahdollisimman pit
kälti vältyttäisiin kahden lain toistuvalta pe
räkkäiseltä soveltamiselta. Missään tapauksessa 
noudatettavan lain vaihtaminen ei saa johtaa 
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työntekijäin ehdotuksessa tarkoitettujen etujen 
vähentymiseen. 

3 §. Poikkeukset soveltamisalasta. Kaikkiin 
kotimaanliikenteen aluksissa tehtäviin töihin ei 
ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi tai perus
telluksi soveltaa kotimaanliikenteen työaikala
kia. Pykälän 1 momentin poikkeukset so
veltamisalaan vastaavat pääpiirteissään osittain 
jo aiemmin uudistetuissa merenkulun työlaeis
sa omaksuttuja ratkaisuja ja osittain voimassa 
olevaa kotimaanliikenteen aluksissa noudatetta
vaa työaikalakia. Ensiksikin, merityöaikalaista 
hieman poiketen, ehdotetaan, että aluksen pääl
likkö jäisi lain soveltamispiirin ulkopuolelle 
vain, jos aluksessa hänen lisäkseen on työssä 
vähintään neljä henkilöä ja yhdellä heistä on 
perämiehen pätevyys asianomaiseen alukseen. 
Voimassa olevan lain soveltamisalan ulkopuo
lelle jäävien päälliköiden työ- ja vapaa-ajoista 
on sovittu melko laajalti työ- tai virkaehtoso
pimuksin ja näin tultaneen menettelemään 
myös uuden lain tultua voimaan. Siltä varalta, 
että edellä tarkoitetuilla sopimuksilla ei olisi 
järjestetty lakiehdotuksen ulkopuolelle jäävien 
päälliköiden työ- ja vapaa-aikoja, lakiehdotuk
seen on katsottu tarpeelliseksi ottaa säännös 
heidän vähimmäissuojastaan (21 §). 

Lähinnä valvontavaikeuksien vuoksi ehdote
taan, että lakia ei sovellettaisi työnantajan puo
lison tai lasten tekemään työhön. Tällä koh
den soveltamisalarajoitus on henkilöpiiriitään 
suppeampi kuin merityöaikalaissa mutta tätä 
laajempi siinä, että työnantajan puolison tai 
lasten tekemä työ jää lain soveltamispiirin ul
kopuolelle silloinkin, kun aluksessa on muita 
työntekijöitä. Ehdotuksen lääkäriä ja yksin
omaan voitto-osuutta vastaan työtä tekevää hen
kilöä koskevat säännökset ovat merityöaikalain 
vastaavien säännösten kaltaiset. 

Merityöaikalakia ei sovelleta kalastusalukses
sa tehtävään työhön, jos aluksella llikennöidään 
Itämeren alueella, eikä Itämeren alueen ulko
puolellakaan, jos alus on pyyntialueella. Myös
kään voimassa olevaa kotimaanliikenteen työ
aikalakia ei sovelleta kalastusaluksissa tehtä
vään työhön. Kalastusaluksissa tehtävä työ eh
dotetaan jätettäväksi tässäkin yhteydessä lain 
soveltamisalan ulkopuolelle. Kuitenkin on kat
sottu välttämättömäksi turvata kotimaan kalas
tusalusten työntekijöille vähimmäislepo, minkä 
vuoksi ehdotetaan, että heille olisi järjestettävä 
ehdotuksen 11 ja 12 §:ssä tarkoitetut vähim
mäislepoaj at. 

Muun muassa kotimaanliikenteen moninai
suuden vuoksi ehdotuksen soveltamisalasään
nöksissä on jouduttu ottamaan huomioon myös 
soveltamisalarajat muihin työaikaa koskeviin la
keihin. Ensiksikään uittotyöhön ei ehdotuksen 
säännöksiä ole syytä ulottaa kuin niiltä osin 
kuin kysymys on aluksista, jotka ovat varuste
tut yleisellä kulkuväylällä suoritettaviin puu
tavaran tai muun materiaalin hinaus- tai työntö
tehtäviin. Lakia olisi siten edellä mainitun ra
jauksen puitteissa sovellettava siitä uiton vai
heesta alkaen, kun hinaus- tai muu vastaava 
lautta tai lautan osa on siirretty tai rakennettu 
kuljettamista varten. Lautan kokoaminen, siirtä
minen, suluttaminen ja purkaminen pudotuspai
kalla, suluissa, siirtolaitoksissa tai tehdasvaras
toissa samoin kuin irtouitossa tarvittava alus
avustus, matkahinausta lukuunottamatta, olisi
vat näin ollen pääsääntöisesti ehdotuksen pii
riin kuulumatonta uittotyötä. Toisaalta myös 
juuri mainittuja töitä tekevien työntekijäin työ
aika olisi järjestettävä ehdotetun lain mukai
sesti, jos näitä töitä tehtäisiin vakinaisesti aluk
sessa, jossa tehtävä työ muutoin kuuluisi ehdo
tetun lain piiriin ja tällaiset työt eivät kuulu 
jonkin muun työaikaa koskevan lain alaan. 

Aluksilla suoritetaan erilaisia tarkastus-, huol
to- tai muita vastaavia töitä aluksen ollessa sa
tamassa tai kiinnitettynä varmalla ankkuripai
kalla. Tällaisia aluksen käytön kannalta tilapäi
siä töitä, kuten kompassin tarkistus-, tutkan, 
radiolaitteen tai muun vastaavan teknisen eri
tyislaitteen huolto- ja korjaustehtäviä, joita ei 
voida pitää aluksen normaaliin käyttöön liitty
vinä ja joita ei voida teettää aluksen työnte
kijöillä, suoritetaan toisinaan myös matkojen 
aikana. Puheena olevia lyhytaikaisia tarkastus-, 
huolto- ja muita vastaavia töitä tekevien työn
tekijäin työolot eivät juuri poikkea muualla 
samanlaisia töitä tekevien työntekijäin työolois
ta ja useimmiten heidän tekemäänsä työhön 
onkin sovellettava jonkin muun, lähinnä työ
aikalain ( 604/46) säännöksiä. Lakia ei ehdote
takaan sovellettavaksi pelkästään tilapäisenä pi
dettäviin tarkastus-, huolto- ja muihin näihin 
rinnastettaviin töihin, eikä töihin, joita tehdään 
seuraamatta alusta, mikäli tällaiset työt kuulu
vat jonkin muun työaikaa koskevan lain alaan. 

Tässä yhteydessä on huomattava, että ehdo
tuksen säännöksiä olisi sovellettava aina, kun 
edellä tarkoitettu tarkastus-, huolto- tai näihin 
verrattava työ kestää niin kauan, ettei sitä enää 
voida pitää aluksessa tilapäisesti suoritettavana 
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työnä. Samoin lakia olisi sovellettava lyhytc 
aikaiseenkin aluksen normaaliin käyttöön liitty
vään työhön. Ehdotettavaa lakia olisi sovellet
tava myös asianomaisen aluksen työntekijäin 
tekemään purjehduskauteen valmistautumiseen 
ja sen päättämiseen liittyvään huolto- ja muu
hun vastaavaan työhön. 

Lakiehdotuksen ja muiden työaikaa koskevien 
lakien soveltamisalarajojen kannalta ovat ongel
mallisia, edellä mainittujen töitten lisäksi, muun 
muassa erilaiset vesi- ja väylänrakennuksessa 
tehtävät työt, jotka eräiltä osin ovat maissa 
suoritettavien ,töiuten kaltaisia, mutta joita osit
tain taas tehdään vesiliikenteelle ominaisissa 
oloissa. Soveltamisalarajoja ei näytä olevan mah
dollista määrittää tyhjentävän täsmällisesti 
useankaan tunnusmerkin avulla. Ehdotuksessa 
onkin jätetty rajatapausten ratkaisut vastaisen 
käytännön ja tuomioistuinratkaisujen varaan. 
Mutta samalla on pyritty, kuten edellä jo kävi 
ilmi, varmistamaan, etteivät mitkään eri lakien 
raja-alueille sijoittuvat työt jäisi kokonaan työ
aikasuojelun ulkopuolelle. 

Soveltamiskysymyksiä ratkaistaessa on otet
tava huomioon, että ehdotuksella on pyritty 
mahdollisimman yhdenmukaiseen soveltamis
alaan muiden merenkulkua koskevien lakien, 
ennen kaikkea merimieslain kanssa. Mutta toi
saalta on mahdollista, että jotkut työt voivat 
kuulua ehdotuksen piiriin, vaikka näihin ei ole
kaan sovellettava jotakin toista vesiliikenteen 
~työlakia. Yleisenä ratkaisuohjeena on pidet
tävä muun muassa sitä, tehdäänkö työtä vesi
liikenteelle, "merimies työlle", ominaisissa olois
sa vai onko työ pikemminkin luonnehdittavissa 
esimerkiksi työskentelyksi jollakin työkoneella. 

Rannikon ja Saimaan syväväyläluotsiasemien 
luotsien työajasta on nyttemmin sovittu virka
ehtosopimuksin. Luotsikutterinkuljettajien ja 
matalaväyläluotsien työtä koskevia työaikasää
döksiä selvitellään ja valmistellaan asetetussa 
työryhmässä. Luotsihenkilöstön työ onkin eh
dotettu jätettäväksi lain ulkopuolelle. Ehdotuk
sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi julkisoikeu
dellisessa palvelussuhteessa olevien matalaväylä
luotsien ja viittamiesten työ. 

Kuten 1 § :n perusteluista käy ilmi, ehdotuk
sen säännöksiä olisi sovellettava pääsääntöises
ti myös julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
tehtävään, ehdotuksessa tarkoitettuun työhön. 
Poikkeuksen tästä muodostaisivat valtion puo
lustus- ja rajavartiotarkoituksiin käytettävissä 
aluksissa suoritettavat työt ( 1 momentin 7 

kohta) . Ehdotettua lakia ei ole tarkoitus sovel
taa myöskään poliisi- tai tulliveneissä tehtäviin 
töihin, sikäli kun kysymys on poliisin tai tullin 
normaaleista tehtävistä. 

4 §. Säännöllinen työaika. Voimassa olevan 
lain mukaan Vuorokautinen säännöllinen työai
ka on enintään 8 tuntia, kuten työmarkkinoilla 
yleensä. Tähän ei ehdoteta muutosta. Sen si
jaan viikoittainen säännöllinen ("varsinainen") 
työaika on voimassa olevassa laissa 45 tuntia. 
Tämä ehdotetaan lyhennettäväksi työmarkki
noilla yleisesti noudatettavaksi enintään 40 
tunniksi. 

Pykälän 2 ja 3 momentin säännöksissä 
on määritelty säännöllisen työajan ja ylityön 
määräytymisen kannalta merkitykselliset vuo
rokausi ja viikko. 

5 §. Työajan järjestely ja sijoittaminen. Eh
dotuksen 5 §: n säännökset koskevat työajan 
järjestelyä yleensä sekä säännöllisen työajan 
vuorokautista sijoittamista. Säännöllinen työai
ka sinänsä ja oikeus ylityön teettämiseen mää
räytyvät ehdotuksen muiden säännösten mu
kaan. Pykälän 1 momentissa on säännökset kol
me- ja kaksivahtijärjestelmistä sekä niiden käyt
tämisen edellytyksistä. Työ voidaan järjestää 
vuorotyöksi - jakaa vähintään neljän ja enin
tään kuuden tunnin pituisiin vuorokaudessa 
säännöllisesti vaihtuviin vahtivuoroihin - vain 
ehdotuksessa tarkoitettujen edellytysten täyt
tyessä, jollei työehtosopimuksin olisi sovittu toi
sin. Pääsäännöksi tarkoitettua kolmevahtijärjes
telmää voidaan käyttää, jos aluksen käyttötar
koituksesta johtuva jatkuva turvallinen kulku 
edellyttää työskentelyä vuorokauden ympäri ja 
työntekijät asuvat aluksessa sitä käytettäessä. 
Poikkeukselliseksi vuorotyömuodoksi tarkoite
tun kaksivahtijärjestelmän käyttäminen edellyt
tää juuri sanotun lisäksi, että alukseen ei sen 
pienen koon vuoksi ole voitu eikä voida raken
taa työntekijäin kannalta kohtuullisia asuinti
loja kolmevahtijärjestelmän edellyttämälle työn
tekijämäärälle. 

Ehdotuksen 2 momentissa on säännökset 
säännöllisen työajan Vuorokautisesta sijoittami
sesta. Sen mukaan säännöllinen työaika on, eh
dotuksen 11 §:ssä tarkoitettuja lepotaukoja lu
kuunottamatta, järjestettävä yhdenjaksoiseksi ja 
sijoitettava kello 7 :n ja kello 17 :n väliseksi 
ajaksi ensiksikin silloin, kun työtä ei ole jär
jestetty (niin sanotut päivätyöntekijät) tai ei ole 
1 momentin nojalla voitu järjestää vuorotyöksi. 
Säännöllinen työaika on sijoitettava juuri sa-
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notulla tavalla myös, kun alus, jolla työ on 
muutoin järjestetty vuorotyöksi, on vuorokaut
ta pitemmän ajan kiinnitettynä laituriin tai var
malla ankkuripaikalla. Alus on pääsääntöisesti 
varmalla ankkuripaikalla, kun se on ankkuroi
tuna virallisella satama- tai vastaavalla alueella. 
Muuallekin ankkuroidun aluksen on katsotta
va olevan varmalla ankkuripaikalla, jos se voi
daan lastata tai purkaa siellä tai jos aluksen 
työntekijät voivat vapaa-ajakseen poistua aluk
selta vaarantamatta sen, siihen jäävien työnte
kijäin tai lastin turvallisuutta. Sen sijaan jos 
esimerkiksi luonnonolosuhteiden tai muiden 
vastaavien syiden vuoksi joudutaan turvautu
maan hätäsatamaan tai pitämään tuulta, ei 
aluksen tietenkään voida katsoa olevan var
malla ankkuripaikalla. 

Toisen momentin viimeisen virkkeen nojalla 
voitaisiin taloustyöntekijäin säännöllinen työai
ka sijoittaa, edellä esitetystä poiketen kello 6:n 
ja kello 19 :n väliseksi ajaksi. Taloustyönteki
jäinkin säännöllisen työajan tulee olla yhden
jaksoineo ehdotuksen 11 §:ssä tarkoitettuja le
potaukoja lukuunottamatta. 

6 §. Poikkeukset työajan järjestelyä ja si
joittamista koskevista säännöksistä. Pykälän 1 
momentin mukaan voidaan säännöllinen työaika 
sijoittaa yhdenmukaisesti jossakin teollisuuslai
toksessa työskentelevien muiden työntekijäin 
työaikojen kanssa, jos ehdotuksen piiriin kuu
luvien työntekijäin työ liittyy kiinteästi 
teollisuuslaitoksen muiden työntekijäin työhön 
ja aluksessa työskentelevät työntekijät asuvat 
vapaa-aikanaan kotonaan. Tällä säännöksellä on 
tarkoitettu sellaisia ehdotettavan lain piiriin 
kuuluvia töitä, jotka muodostavat osan jonkin 
teollisuuslaitoksen toiminnallisesta kokonaisuu
desta ja ennen kaikkea kiinteän osan teollisuus
laitoksessa suoritettavasta työstä. 

Säännöllisen työajan vuorokautisesta sijoit
tamisesta 5 §:n mukaisten kellonaikojen ulko
puolelle voitaisiin 6 § :n 2 momentin mu
kaan sopia työehto-, virkaehto- ja toimieh
tosopimuksin. Tämä on perusteltua siitä syys
tä, että lakiehdotuksen piiriin kuuluvat työt 
ovat hyvin moninaiset ja tästä johtuen tarve 
toisistaan hyvinkin olennaisesti poikkeaviin 
työaikajärjestelyihin on luonnollisesti verraten 
suuri. Työaikajärjestelyistä sovittaessa olisi kui
tenkin otettava huomioon muut, esimerkiksi le
potaukoja koskevat, taman lakiehdotuksen 
säännökset. Lakiehdotuksen 8 §:n 3 momentin 
mukaan työmarkkinaosapuolet voisivat sopia 

myös kaksivuorotyössä muutoin pakottaviksi 
tarkoitetuista vuorottelujärjestelmän työ- ja va
paa-aikajaksoista. 

7 §. Valmiusajat ja työaika. Merimieslain 
10 §:n mukaan työnantaja voi määrätä työn
tekijän jäämään vapaa-ajakseen alukseen, jos 
se on välttämättä tarpeen aluksen, siinä ole
vien tai lastin turvallisuuden takia taikka aluk
sen tulevan matkan tai siirtämisen vuoksi. Täs
tä säännöksestä huolimatta sen paremmin voi
massa olevassa kotimaanliikenteen työaikalaissa 
kuin merityöaikalaissakaan ei ole työntekijäin 
valmiusvelvollisuutta koskevia säännöksiä. Työ
markkinajärjestöjen välisissä sopimuksissa on 
tosin eräitä määräyksiä työntekijälle valmiudes
ta maksettavista korvauksista, mutta yleisesti 
ottaen ainakin kotimaanliikenteen kannalta eri
laiset valmiusvelvollisuutta ( "stand by", "jää
misvuoro" ja muut vastaavat ilmaukset) kos
kevat kysymykset on järjestetty puutteellisesti. 

Ehdotetulla 7 § :llä on pyritty korjaamaan 
nämä puutteellisuudet. Sen 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetaan työntekijän velvollisuutta olla va
paa-aikanaan aluksessa valmiina tarvittaessa ryh
tymään työhön työnantajan määräyksestä. Val
mius voi kummassakin tapauksessa perustua 
joko merimieslain 10 §:n nojalla annettuun 
määräykseen tai sopimukseen. Erona on val
miuden aste. Ensimmäisessä momentissa tar
koitetaan sellaista kiinteätä sidonnaisuutta, jos
sa työntekijän tulee olla valmiina työhön muu
tamassa minuutissa kutsun saatuaan. Tällaiseen 
valmiuteen käytetty aika on luettava kokonai
suudessaan työajaksi. Jos valmiusvelvollisuus on 
tätä lievempää, toisin sanoen jos työntekijä voi 
suhteellisen vapaasti viettää aikaansa aluksessa, 
ei valmiuteen käytettyä aikaa lueta työajaksi. 
Tästä on työntekijälle kuitenkin suoritettava 
korvaus siten, että vähintään puolet valmiu
teen käytetystä ajasta korvataan joko rahana 
korottamattomalla palkalla tai vastaavana va
paa-aikana. Jos työntekijä viimeksi tarkoitetun 
valmiuden aikana kutsutaan työhön, on työhön 
käytetty aika luonnollisesti luettava työaikaan. 

Pykälän 3 momentissa on säännös työn
tekijän sopimukseen perustuvasta velvollisuu
desta oleskella asunnossaan, josta hänet voidaan 
tarvittaessa kutsua työhön. Säännös vastaa työ
aikalain 8 §: ssä tarkoit'ettua varallaoloa. 

8 §. Vuorokautinen ylityö. Kaikissa muissa 
työaikaa koskevissa laeissa paitsi voimassa 
olevassa laissa työajasta kotimaanliikenteen 
aluksissa ja merityöaikalaissa edellytetään työn-
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tekijän suostumusta ylityön teettämiseen. 
Aluksen, siinä olevien ja lastin turvallisuuden 
takia sekä eräiden merilain (167 /39) sään
nöksistä johtuvien yleisten velvollisuuksien 
vuoksi ei ylityötä kuitenkaan voida vesiliiken
teessä ainakaan kokonaan säätää työntekijän 
suostumuksen varaiseksi. Lakiehdotuksen 8 ja 
9 §:n säännösten mukaan työntekijä olisikin 
edelleen, 8 § :n 2 momentissa tarkoitettua poik
keusta lukuunottamatta, velvollinen tekemään 
yli:työtä laissa säädetyissä rajoissa. 

Voimassa olevassa kotimaanliikenteen työai
kalaissa ei ole rajoitettu ylityön enimmäismää
riä. Sitä vastoin merityöaikalaissa on säädetty 
vuorokautisen ylityön enimmäismääräksi 16 
tuntia viikossa. Tästä enimmäismäärästä voi
daan tosin poiketa varsin useassa tapauksessa. 
Vesilia.kenteen turvallisuuden ja pääosin siitä 
johtuvan työn poikkeuksellisen luonteen vuok
si ylityön enimmäismääriä ei voidakaan rajoit
taa läheskään niin olennaisesti kuin muissa töis
sä, vaan työntekijäin suojelu on pynittävä jär
jestämään muulla tavalla. Toisaalta kohtuutto
man pitkiä työpäiviä tai -viikkoja ei edellä 
mainituillakaan perusteilla voida hyväksyä. Py
kälän 1 momentissa vuorokautisen ylityön 
enimmäismäärä on rajoitettu enintään 16 tun
tiin viikossa. Työaika ei kuitenkaan saa vuoro
kaudessa ylittää 14:ää tuntia. Tämä rajoitus 
on yleinen lukuunottamatta 2 momentissa tar
koitettua kaksivuorotyötä. 

Edellä tarkoitettua kaksivahtijärjestelmää ei 
ole mahdollista toteuttaa 1 momentissa tar
koitettujen ylityön enimmäismäärien puitteis
sa. Kuitenkin kaksivahtijärjestelmän käyttämi
nen pienehköissä aluksissa on ainakin tois
taiseksi työntekijäinkin kannalta tarkoituksen
mukaista. Toisessa momentissa ehdotetaankin, 
että työntekijä olisi 1 momentissa sanotus
ta poiketen velvollinen tekemään vuorokautista 
ylityötä enintään 28 tuntia viikossa, jos työ on 
ehdotuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla jaettu kahteen vuoroon. Mainitun 28 
tunnin lisäksi voitaisiin vuorokautista ylityötä 
teettää enintään 7 tuntia viikossa työntekijän 
suostumuksella. Vuorokautisen ylityön näin laa
jan teettämisen ehdottomana edellytyksenä oli
si kuitenkin se, että työntekijällä olisi oikeus 
ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti sään
nöllisesti enintään 30 päivän välein toistu
viin vapaa-aikajaksoihin ( vuorottelujärjestelmä). 
Kunkin vapaa-aikajakson tulisi olla vähintään 
7 vuorokauden pituinen ja siihen tulisi aina 

sisältyä kokonainen viikonloppu. Annettava 
vapaa-aika voisi perustua esimerkiksi tämän 
ehdotuksen säännöksiin ylityökorvauksista tai 
merimiesten vuosilomalakiin (3 53/7 5) . 

Kuten 6 § :n perusteluissa jo on mainittu, 
voitaisiin vuorottelujärjestelmän työ- ja vapaa
aikajaksojen pituudesta sopia työehto-, virka
ehto- ja toimiehtosopimuksin (3 momentti). 
Vuorottelujärjestelmästä on yksityiskohtaisem
mat säännökset 18 §:ssä. 

9 §. Viikoittainen yli työ. Viikoittaista yli
työtä työntekijä olisi ehdotuksen mukaan vel
vollinen tekemään enintään 16 tuntia viikos
sa, jos hänen työ- ja vapaa-aikojensa määräy
tymisessä noudatetaan edellä mainittua vuo
rottelujärjestelmää. Tämä säännös koskee kaik
kia mahdollisia työaikamuotoja, jotka on jär
jestetty vuorottelujärjestelmän puitteissa. Jos 
työntekijän työ- ja vapaa-aikojen määräytymi
sessä ei noudateta vuorottelujärjestelmää, olisi 
hän ehdotuksen mukaan velvollinen tekemään 
viikottaista ylityötä enintään 16 tuntia kahdes
sa viikossa. 

10 §. Poikkeukset ylityörajoituksista. Vaik
ka 8 ja 9 § :ssä tarkoitettuja ylityön enim
mäismääriä voidaan pitää melko suurina, ei nii
täkään voida, muun muassa jo edellä mainitun 
vesiliikenteen turvallisuuden vuoksi, säätää 
aivan ehdottomiksi. Lakiehdotuksen 10 §: ssä 
on tyhjentävä luettelo tapauksista, joissa 8 ja 9 
§:n säännöksiä ylityön enimmäismääristä ei so
vellettaisi. Poikeusluettelo on laadittu voimassa 
olevan kotimaanliikenteen työaikalain ja me
rityöaikalain vastaavien säännösten pohjalta. 
Oikeutta poiketa ylityön enimmäismääristä eh
dotetaan kuitenkin hieman supistettavaksi. 
Poikkeusluetteloon on mahdollisuuksien mu
kaan pyritty ottamaan lähinnä vain muissa työ
aikaa koskevissa laeissa tarkoitetun hätätyön 
edellytykset täyttävät tilanteet. Ehdotuksen mu
kaan on esimerkiksi työ pelastus- ja palonsam
mutus- sekä muilla turvallisuusvälineillä pidet
tävissä harjoituksissa otettava, toisin kuin meri
työaikalain mukaan, lukuun ylityön määriä las
kettaessa. 

Merityöaikalain 10 §:n 1 momentin 6 koh
dan mukaan säännökset ylityön enimmäismää
ristä eivät estä teettämästä ylityönä työtä, joka 
aiheutuu matkan kestäessä tapahtuneesta laiva
väen vähenemisestä. Ehdotetun 10 §:n 4 koh
dan mukaan taas säännöksiä ylityön rajoituksis
ta ei sovelleta työhön, joka aiheutuu työnteki
jäin ennalta arvaamattomasta vähentymisestä, 
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jos aluksen miehistöä ei voida heti täyden
taa kohtuullisin toimenpitein. Sanamuodon 
eroista huolimatta ehdotus vastaa pääperiaatteil
taan juuri mainittua merityöaikalain säännöstä. 
Siinä on kuitenkin otettu huomioon kotimaan
liikenteen erilaiset olosuhteet, muun muassa 
työnantajan mahdollisuus usein varsin vaivatta 
ja pienehköin kustannuksin täydentää aluksen 
miehistöä tällaisissa tilanteissa. Poikkeussään
nöksenä sitä on tulkittava suppeasti, eikä se si
ten esimerkiksi oikeuta nyt puheena olevalla 
tavalla vajaamiehitettyä alusta lähtemään sata
masta kuin enintään poikkeuksellisesti, lähinnä 
silloin jos miehistön täydentäminen välittömäs
ti edellyttäisi työnantajalta kohtuuttomina pi~ 
dettäviä toimenpiteitä tai kustannuksia. Ehdo
tuksessa tarkoitettua välittömyyttä ja kohtuulli. 
suutta arvioitaessa on otettava huomioon aina
kin työnantajan tosiasialliset mahdollisuudet 
miehistön täydentämiseen ja siitä aiheutuvat 
kustannukset sekä aluksessa muutoin tehdyn 
ylityön määrä. 

Huomattava on, että 10 §:n saannös 
oikeuttaa poikkeamaan vain säädetyistä yli
työn enimmäismääristä. Työstä on suoritettava 
ylityökorvaukset niin kuin ylityöstä muutoin
kin. 

11 §. Päivittäiset lepoajat. Ehdotuksen 11 
ja 12 § :ssä on säännökset päivittäisistä, Vuoro
kautisista ja viikoittaisista lepoajoista. Ehdo
tetun 11 § :n 1 momentin mukaan on muil
le kuin vuorotyöntekijöille annettava sään
nöllinen, vähintään tunnin mittainen lepo
aika, jos heidän vuorokautinen työaikansa 
on kuutta tuntia pitempi. Lepoaikanaan työn
tekijällä tulee olla oikeus poistua työpaikaltaan, 
toisin sanoen työn suorituspaikalta. Tunnin pi
tuista lepoaikaa ei kuitenkaan tarvitse antaa, 
jos työ on 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
sopimuksella järjestetty kuutta tuntia pitempiin 
vuoroihin. Tällöin on työntekijöille annettava 
kuuden tunnin välein vähintään 20 minuutin 
pituinen lepotauko ( 2 momentti). 

Kolmannessa momentissa on säännös ruokai
luajan ja lepotaukojen suhteesta työaikaan. Se 
vastaa merityöaikalain 18 §:n 1 momentin sään
nöstä. 

12 §. Vuorokautinen lepoaika ja viikkolepo. 
Vuorokautista lepoaikaa koskeva säännös si
sältyy pykälän 1 momenttiin. Sen mukaan 
työntekijöille on pääsääntöisesti annettava vä
hintään kahdeksan tunnin pituinen yhdenjak
soinen lepoaika vuorokaudessa. Kuitenkin jos 

työ on järjestetty ehdotuksen 5 §:n 1 momen
tissa tarkoitetulla tavalla vuorotyöksi, voidaan 
kahdeksantoista vuotta täyttäneelle työnteki
jälle annettavaa vuorokautista lepoaikaa lyhen
tää, enintään kuitenkin kahdella tunnilla. Mo
mentin viimeiseen virkkeeseen sisältyy Kan
sainvälisessä työjärjestössä 14 päivänä touko
kuuta 1958 hyväksyttyyn palkkoja, työaikaa 
aluksessa ja miehitystä koskevaan sopimukseen 
(N:o 109) perustuva säännös työnantajan vel
vollisuudesta pyrkiä välttämään ylityön sään
nöllistä teettämistä. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan työnteki
jälle on annettava kerran viikossa vähintään 30 
tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikkolepo, jos 
hänen työ- ja vapaa-aikojensa määräytymisessä 
ei noudateta vuorottelujärjestelmää. 

13 ja 14 §. Vuorokautisen ylityön korvaami
nen ja viikoitiaisen ylityön korvaaminen. Eh
dotuksen 13 §:n 1 momentin säännökset vuo
rokautisesta ylityöstä suoritettavasta korotetus
ta palkasta vastaavat rakenteeltaan voimassa 
olevan lain säännöksiä ja sisällöltään alan työ
ehtosopimusmääräyksiä, lukuunottamatta 8 §:n 
2 momentissa tarkoitettua työntekijän suostu
muksin teetettävää vuorokautista "lisäylityö
tä", josta ehdotetaan suoritettavaksi korotettu 
palkka kuten pyhäpäivänä tehdystä vuorokau
tisesta ylityöstä. Viikoittainen ylityö ehdote
taan puolestaan edelleen korvattavaksi anta
malla työntekijälle vapaa-aikaa arkipäivinä 
(14 §). 

Viikoittaisesta ylityöstä suoritettavaa vapaa
aikakorvausta ei käytännössä aina kerry riittä
västi ehdotuksessa tarkoitetun vuorottelujärjes
telmän kannalta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
työnantajalla olisi oikeus vaihtaa vuorokauti
sesta ylityöstä suoritettava korotettu palkka vas
taavasti lisättyyn vapaa-aikaan arkipäivinä, mi
käli se olisi välttämättä tarpeen aluksessa nou
datettavan vuorottelujärjestelmän kannalta. Li
säksi lähinnä työllistämisvaikeuksien helpottami
seksi ehdotetaan, että vuorokautisesta ylityöstä 
suoritettava korotettu palkka voitaisiin työn
tekijän pyynnöstä vaihtaa purjehduskauden ulko
puolella annettavaan vapaa-aikaan. Toisaalta 
eräissä ehdotuksessa tarkoitetuissa töissä joudu
taan ylitöitä teettämään melko runsaasti. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että viikoittaisesta ylityöstä 
suoritettava vapaa-aikakorvaus voitaisiin puoles
taan vaihtaa työntekijän suostumuksella koro
tettuun palkkaan, jos se olisi mahdollista aluk
sessa noudatettavan vuorottelujärjestelmän kan-
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nalta. Viimeksi mainittujen, varsin joustavien ja 
osittain jopa toisiinsa nähden vastakkaisten sään
töjen yksityiskohtainen soveltaminen on katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi jättää työmarkkinajärjes
töjen tehtäväksi. 

Ehdotuksen 13 ja 14 §:n säännöksissä 
tarkoitetut kertoimet on laskettu seuraavasti. 
Vuorokautisen ylityön korvauskertoimissa ovat 
lähtökohtina nykyiset työehtosopimuksiin perus
tuvat kertoimet: 1. vuorokautinen ylityö arki
päivänä 1/102, joka merkitsee 68,6 %:lla ko
rotettua palkkaa ja 2. vuorokautinen ylityö 
pyhäpäivänä 1/63, joka merkitsee 173 %:lla 
korotettua palkkaa. Vastaavasti "korotettu" 
vapaa-aika voidaan laskea seuraavasti: 

68,6 X 60 = 41,16 (korotusosa); yht. 60 + 
100 41,16 = 101,16 min. 

173 X 60 = 103,8 (korotusosa); yht. 60 + 
100 103,8 = 163,8 min. 

Vuorokautinen arkiylityötunti on siten kor
vattava 1 tunnin 41 minuutin ja pyhäylityötunti 
2 tunnin 44 minuutin pituisella vapaa-ajalla, jos 
vapaa-aika annettaisiin työntekijälle hänen sään
nöllisenä työaikanaan, toisin sanoen viisipäiväi
sen työviikon puitteissa. Helpommin käsiteltä
viksi kertoimiksi muutettuna päädytään: 1. 
vuorokautinen arkiylityö 1,683 ja 2. vuorokau
tinen pyhäylityö 2,73. 

Voimassa olevan lain mukaan viikoittaisesta 
ylityöstä ei tarvitse suorittaa korotettua palk
kaa, vaan ainoastaan yksinkertainen korvaus. 
Kun tämä on työaikalainsäädännössämme poik
keuksellista, on esitys laadittu siten, että viikoit
taisesta ylityöstä olisi suoritettava 50 % :lla ko
rotettu palkka tai vastaavasti lisätty vapaa-aika. 
Kun vapaa-aika annetaan työntekijän säännöl
lisenä työaikana, viikoittainen ylityötunti on 
korvattava 1 tunnin 30 minuutin pituisella 
vapaa-ajalla (kerroin 1,5). Korotetun palkan 
laskemiseksi tarvittava kerroin saadaan jaka
malla 172 luvulla 1,5. Kerroin on näinollen 
1/114. 

15 §. Ylityön kirjaaminen. Korotetun pal
kan laskeminen. Pykälän 1 momentissa on 
säännökset ylityön kirjaamisesta ja ylityöksi 
luettavan ajan laskemisesta sekä ruokarahan tai 
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sitä vastaavan korvauksen asemasta ylityökor
vauksia laskettaessa. Säännökset vastaavat me~ 
rityöaikalain vastaavia säännöksiä. Ylityökor
vauksen määräytymisen perusteena ovat näin ol
len peruspalkka niine lisineen, joihin työnteki
jällä on ylityön suorittamisen aikaan oikeus. 
Tällaisia palkan lisiä ovat esimerkiksi ikä- ja 
kokemus- sekä vuorolisät. Merityöaikalain 18 
§ :n 2 momentin säännös, jonka mukaan työai
kaan ei lueta aluksen turvalliselle kululle välttä
mätöntä, yksinomaan vahtivuoron vaihtamiseen 
käytettyä aikaa, on jätetty ehdotuksesta pois 
tarpeettomana. Tällä ei ole kuitenkaan tarkoitus 
muuttaa vakiintunutta käytäntöä. Vuorojen vaih
tamisen yhteydessä mahdollisesti syntyvää muu
taman minuutin pituista vahtivuoron ylitystä ei 
siis ole tarkoitus lukea työajaksi. 

Ehdotuksen 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n 1 
momentin säännöksissä tarkoitetuissa tapauksis
sa säännöllinen työaika on sijoitettava määrätty
jen kellonaikojen välille. Työn teettäminen näi
den kellonaikojen ulkopuolella on kielletty ran
gaistusseuraamuksen uhalla. Ehdotuksen 6 § :n 
2 momentin nojalla työmarkkinajärjestöt voivat 
kuitenkin sopia työn teettämisestä myös po. 
kellonaikojen ulkopuolella. Tätä oikeutta käyt
täessään järjestöjen on ehdotuksen 3 momentin 
mukaisesti sovittava myös niistä perusteista, 
joiden mukaan mainittujen kellonaikojen ulko
puolella tehdystä työstä maksettava korotettu 
palkka on laskettava. 

16 §. Ylityön korvauksena annettava vapaa
aika. Pykälän mukaan ylityökorvauksena suo
ritettavaa vapaa-aikaa annettaessa olisi yleen
sä noudatettava soveltuvin osin merimiesten 
vuosilomalain säännöksiä lomapalkan laskemi
sesta, maksamisesta sekä loman ajankoh
dan ilmoittamisesta. Lähinnä käytännön tarpeita 
silmällä pitäen ehdotetaan kuitenkin, että ylityö
korvauksena annettavan vapaa-ajan ajankohdasta 
ei tarvitsisi ilmoittaa edellä tarkoitetulla tavalla, 
jos vapaa-aika annettaisiin työntekijän pyynnöstä 
poikkeuksellisesti enintään kolmen päivän pitui
sena jaksona. Tällöin voisivat työnantaja ja työn
tekijä sopia vapaa-ajan ajankohdasta. 

Kun ylityökorvauksina suoritettavaa vapaa
aikaa annettaessa on tarkoitus noudattaa vallit
sevaa työehto- ja virkaehtosopimuskäytäntöä, 
lakiehdotuksen 13 §:n 2 momentissa, 14 §:n 1 
momentissa ja 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
vapaa-aika olisi ehdotuksen 16 §: n 2 momentin 
mukaan annettava muina arkipäivinä kuin lauan
taina. 
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Vapaa-aikana suoritettavat ylityökorvaukset 
jäävät käytännössä toisinaan antamatta - niin 
kutsutuksi vastikesaldoksi - varsin pitkiksi 
ajoiksi, erityisesti jos ylitöitä on jouduttu teke
mään runsaasti. Tästä näyttää aiheutuneen joi
takin epäselvyyksiä. Näiden välttämiseksi ehdo
tetaan, että ylityökorvauksena suoritettava va
paa-aika olisi annettava viimeistään ennen yli
työn tekemistä seuraavan purjehduskauden al
kua. 

Aiemmin voimassa ollutta työntekijäin vuo
silomasta annettua lakia (199/60) on tulkittu 
siten, että työntekijä voidaan eräissä tapauksis
sa määrätä irtisanomisaikanaan vuosilomalle 
( työneuvoston lausunto 2033/65). Tällainen 
tulkinta merkitsee, että ainakin osa vuosilo
man tarkoituksesta jää toteutumatta. Täysin 
selvää ei ole, voidaanko voimassa olevaa vuosi
lomalakia (272/73) tulkita samalla tavalla, ja 
on pidettävä melko selvänä, ettei tällaista tul
kintaa voida soveltaa merimiesten vuosiloma
lakiin. Tässä yhteydessä on lisäksi huomatta
va, että jos työsuhteessa noudatettava irtisano
misaika ja ylityökorvauksena suoritettava vapaa
aika voitaisiin määrätä kulumaan yhtäaikaa, 
työntekijä menettäisi, ehkä itsestään täy
sin riippumatta, oikeutensa laissa säädettyihin 
ylityökorvauksiin vain siksi, että osa tehdystä 
ylityöstä on, työntekijän suojaamiseksi, säädetty 
korvattavaksi vapaa-ajalla. Edellä esitetystä joh
tuvien mahdollisten tulkinnanvaraisuuksien pois
tamiseksi ehdotetaankin, että työnantaja ei 
voisi enää irtisanomisen toimittamisen jälkeen 
määrätä työntekijää ilman tämän suostumusta 
ylityökorvauksena suoritettavalle vapaalle. Li
säksi ehdotetaan, että työnantajan irtisanoessa 
työsopimuksen muista kuin työntekijästä johtu
vista syistä siten, että irtisanomisaika sattuisi 
osaksi tai kokonaan ennen irtisanomista määrä
tyn vapaa-ajan ajaksi, olisi, työntekijän niin pyy
täessä, irtisanomisajan kanssa yhteensattuvan 
vapaa-ajan tai sen osan sijasta suoritettava raha
korvaus. 

17 §. Pyhätyö. Voimassa olevassa kotimaan
liikenteen aluksissa noudatettavassa työaikalaissa 
sen paremmin kuin merityöaikalaissa ei ole sään
nöksiä pyhätyöstä maksettavasta korotetusta pal
kasta kuten kaikissa muissa työaikaa koskevissa 
laeissa. Kun merenkulun työlainsäädäntöä uudis
tettaessa on yleisesti pyritty yhdenmukaisuuteen 
muun työlainsäädännön kanssa, ehdotetaan, että 
pyhätyöstä eli sunnuntaina, muuna kirkollisena 
juhlapäivänä, jouluaattona, pääsiäislauantaina, 

juhannusaattona, itsenäisyyspäivänä sekä vapun
päivänä tehdystä säännöllisestä työstä olisi mak
settava korotettu palkka. Jos pyhätyö olisi sa
malla viikottaista ylityötä, olisi siitä maksettava 
myös asianomainen ylityökorvaus ehdotuksen 
14 §: ssä tarkoitetulla tavalla. Pyhätyönä tehdyn 
VUorokautisen ylityön korvaamisesta on sään
nökset ehdotuksen 13 §:ssä. 

Ehdotuksessa mainittujen jouluaaton, paa
siäislauantain ja juhannusaaton rinnastaminen 
pyhäpäiviin perustuu alan työehtosopimusratkai
suihin. Itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä teh
dystä työstä maksettavasta korotetusta palkasta 
on säännökset myös laissa itsenäisyyspäivän viet
tämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä (388/ 
3 7) sekä laissa vapunpäivän järjestämisestä 
työntekijän vapaapäiväksi eräissä tapauksissa 
( 272/44). Nämä säännökset eivät kuitenkaan 
ole koskeneet ehdotuksessa tarkoitettuja töitä, 
koska niissä on oikeus korotettuun palkkaan 
kytketty työntekijän oikeuteen saada sunnun~ 
taityöstä korotettua palkkaa sen työaikaa kos
kevan lain mukaan, jota hänen työhönsä on so
vellettava. Kun pyhätyöstä nyt ehdotetaan mak
settavaksi korotettua palkkaa, ei näiden päivien 
lisääminen käsillä olevaan lakiin olisi aivan vält
tämätöntä. Selvyyden vuoksi ne on kuitenkin 
katsottu aiheelliseksi mainita laissa nimenomai
sesti. Selvää tietenkin on, ettei itsenäisyyspäi· 
vänä tai vapunpäivänä tehdystä työstä voida 
vaatia korotettua palkkaa kahteen kertaan. 

18 §. Vuorottelujärjestelmä. Vuorottelujär
jestelmällä tarkoitetaan koko aluksessa tai 
sen jossakin osassa noudatettavaa ennakolta laa
dittua suunnitelmaa, jonka mukaan työntekijäin 
säännöllisesti toistuvat työ- ja vapaa-aikajaksot 
määräytyvät. Vuorottelujärjestelmän käyttöön 
on kytketty viikottaisen ylityön enimmäismää
rän määräytyminen (9 §) ja velvollisuus viik
kolevon järjestämiseen (11 § :n 2 momentti); 
Työtuntijärjestelmällä tarkoitetaan taas, ku
ten työaikalainsäädännössä yleensä, maara
tyksi ajanjaksoksi etukäteen laadittua suunni
telmaa ( "työvuorolistaa"), josta käyvät yksityis
kohtaisesti ilmi kunkin työntekijän työajan alka
mis- ja päättymisajankohdat sekä lepo- ja vapaa
ajat. 

Vuorottelujärjestelmää on ehdotuksen mukaan 
käytettävä, jos työ on järjestetty vuorotyöksi tai 
se on työmarkkinajärjestöjen välillä sovittu jär
jestettäväksi jaksoihin, jolloin työvuorojen ei 
tarvitse vaihtua säännöllisesti, kuten vuoro
työssä. Muutoinkin voidaan vuorottelujärjestel-
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män käyttämisestä sopia. Vuorottelujärjestelmän 
tarkemmat yleiset puitteet on jätetty lähinnä 
työmarkkinajärjestöjen välillä sovittaviksi. Käy
tännössä noudatettavien työ- ja vapaa-aikajak
sojen yksityiskohdista voitaisiin sopia myös 
paikallisesti, lukuunottamatta ehdotuksen 8 § :n 
2 momentissa tarkoitettua vuorotyötä. Viimeksi 
mainitussa tapauksessakin voisivat järjestöt 
poiketa laissa säädetystä, kuten 6 §:n 3 mo
mentista käy ilmi. 

Vuorottelujärjestelmän laatiminen ehdotetaan 
kaksivaiheiseksi. Aluksessa tai sen osassa nou
datettavan vuorottelujärjestelmän pääpiirteistä 
olisi sovittava, työehtosopimuksessa mahdolli
sesti määrätyissä puitteissa, työnantajan ja asian
omaisten työntekijäin tai heidän edustajansa 
kesken. Työntekijäin edustajalla tarkoitetaan 
tässä paitsi työntekijäin valtuuttamaa henkilöä 
ennen kaikkea merimieslain 77 §:ssä ja työ-, 
virka- tai toimiehtosopimuksessa tarkoitettua 
luottamusmiestä. 

Valtion virkamiesten osalta vuorottelujärjes
telmän pääpiirteistä ja aluksessa noudatettavasta 
vuorottelujärjestelmästä muutoinkin sopiminen 
olisi osittain sellainen asia, josta ei voida virka
ehtosopimuksella sopia. Tämän vuoksi valtion 
virkamiesten osalta vuorottelujärjestelmän pääc 
piirteistä ja aluksessa noudatettavasta vuorotte
lujärjestelmästä muutoin on neuvoteltava työn
antajan ja virkamiesten tai heidän edustajansa vä
lillä, minkä jälkeen työnantaja voi vahvistaa 
vuorottelujärjestelmän neuvotteluissa saavutetun 
yhteisymmärryksen mukaisesti. 

Neuvottelut vuorottelujärjestelmän pääpiir
teistä olisi aloitettava hyvissä ajoin ennen sen 
suunniteltua alkamisajankohtaa. Yksityiskohtai
sen vuorottelujärjestelmän työnantaja voisi vah
vistaa yksipuolisesti, neuvoteltuaan siitä vielä 
työntekijäin tai heidän edustajansa kanssa, jos 
sen pääpiirteistä on saavutettu yksimielisyys. 
Vain ehdotuksen 8 §:n 2 momentissa tarkoite
tussa kaksivuorotyössä työnantaja voisi, jollei 
neuvotteluissa ole saavutettu yksimielisyyttä, 
vahvistaa yksipuolisesti sekä noudatettavan 
vuorottelujärjestelmän pääpiirteet että yksityis
kohtaisen vuorottelujärjestelmän. 

19 §. Työtuntijärjestelmä. Jos vuorottelu
järjestelmän pääpiirteitä koskevissa neuvotte· 
luissa ei saavutettaisi yksimielisyyttä, tulisi 
työnantajan muussa kuin kaksivuorotyössä laa
tia aluksen tai sen osan työntekijöitten 
työajoista työtuntijärjestelmä aina neljäksi 

viikoksi kerrallaan viimeistään viikkoa ennen 
sen alkamishetkeä. Työtuntijärjestelmää Jaaties
saan työnantajan on neuvoteltava asiasta asian
omaisten työntekijäin tai heidän edustajansa 
kanssa. Edellä tarkoitettu viikon määräaika ja 
sen myötä vuorottelujärjestelmän laatimista kos
keva epämääräisempi aikamääre ovat tarkoite
tut ehdottomiksi. Toisaalta vallitsevat poik
keukselliset tilanteet, esimerkiksi purjehduskau
den alkaessa, saattavat johtaa siihen, ettei edes 
po. neuvotteluja voida aloittaa ajoissa. Tällöin
kin vuorottelujärjestelmän pääpiirteet ja yksi
tyiskohtainen vuorottelujärjestelmä tai työtunti
järjestelmä on vahvistettava viivytyksettä. 

20 §. Vuorottelu- tai työtuntijärjestelmän 
muuttaminen. Työsuojeluviranomaisen tiedoksi
saantioikeus. Työnantaja ei saisi muuttaa laati· 
maansa ja julkistamaansa yksityiskohtaista vuo• 
rottelujärjestelmää tai työtuntijärjestelmää yk
sipuolisesti, ellei siihen olisi painavia syitä. 
Tällaisina painavina syinä olisi pidettävä lähin
nä ennalta-arvaamattomia luonnontapahtumia 
tai työntekijäin sairastumisia taikka loukkaan
tumisia ( 1 momentti) . Ehdotuksessa tarkoitet
tu pääpiirteittäinen vuorottelujärjestelmä, yk
sityiskohtainen vuorottelujärjestelmä sekä työ
tuntijärjestelmä tulee pitää työntekijäin nähtä• 
vänä. Lisäksi näistä on pyydettäessä toimitet
tava jäljennös työsuojeluviranomaiselle (2 mo
mentti). 

21 §. Päällikön vapaa-aikajaksot. Ehdotet~ 
tua säännöstä sovellettaisiin toissijaisesti, jos 
päälliköllä ei jo sopimuksen perusteella olisi 
oikeutta vähintään vastaavaan vapaa-aikaan. 
Ehdotuksen mukaan päälliköille olisi an
nettava keskimäärin 9 paikallista vapaapäivää 
kuukaudessa. Tällä järjestelyllä on tarkoitus 
korvata päälliköille työntekijöille muutoin viisi
päiväisessä työviikossa tulevat vapaapäivät. 
Päälliköiden työ- ja vapaa-aikajaksot olisi ensi
sijaisesti pyrittävä järjestämään vuorottelujärjes~ 
telmän tavoin. Aina tämä ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Toisaalta vaikka työ- ja vapaa-ajat 
olisikin järjestetty säännöllisesti toistuviksi, voi 
osa vapaapäivistä jäädä, esimerkiksi vapaa
aikajaksojen lyhyyden vuoksi, antamatta. Käyt
tämättä jääneet vapaapäivät olisi ehdotuk
sen mukaan annettava aina viimeistään kuukau
den kuluessa purjehduskauden päättymises
tä. Työsuhteen päättyessä mahdollisesti saamat
ta jääneet vapaapäivät olisi korvattava rahassa, 
paitsi tietenkin silloin, jos päälliköllä sopimuk
sen perusteella on ollut laissa säädettyä laa· 
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jempi oikeus edellä tarkoitettuihin vapaa-aikoi
hin ja niiden korvauksiin. 

22 §. Säännösten ehdottomuus. Ensimmäi· 
nen momentti sisältää ehdotuksen absoluutti
suutta koskevan pääsäännön. Sen mukaan sopi
mus, jolla vähennetään työntekijälle ehdotuk
sen mukaan kuuluvia etuja, on mitätön. 

Lain eräistä säännöksistä voidaan kuitenkin 
poiketa 6 §:n 2 momentin ja 8 §:n 3 momen
tin mukaisilla työehto-, virkaehto- ja toimiehto
sopimuksilla. Tapaukset, joissa työnantaja on 
sidottu työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopi
mukseen, mutta osa työntekijöistä tai virkamie
histä ei järjestäytymättöminä olisi sidottu näi
hin sopimuksiin, ovat verraten harvinaisia eh
dotetun lain alalla. Tällainen on kuitenkin 
mahdollista. Tällöin työnantaja joutuisi työeh
to-, virkaehto- tai toimiehtosopimuksen mää
räyksistä huolimatta noudattamaan lain työai
kaa koskevia säännöksiä suhteessa järjestäyty
mättömiin työntekijöihin tai virkamiehiin. On 
selvää, että tällainen kahden työaikajärjestel
män sattumanvarainen soveltaminen samassa 
aluksessa yhtäaikaa ei ole mahdollista. Tästä 
syystä 2 momenttiin on otettu säännös, jonka 
mukaan työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopi
mukseen sidottu työnantaja saa soveltaa laista 
poikkeavia sopimusmääräyksiä niihinkin työn
tekijöihin tai virkamiehiin, jotka eivät ole si
dottuja sopimuksiin, mutta joiden työ- tai vir
kasuhteissa työnantajan on muutoin noudatet
tava sopimuksen määräyksiä. 

Pykälän 3 momentissa on edelleen sää
detty, että työehto-, virkaehto- tai toimiehto
sopimuksen edellä tarkoitettuja määräyksiä saa
daan noudattaa sopimuksen lakkaamisen jäl
keenkin uuden sopimuksen voimaantuloon asti 
niissä työ- tai virkasuhteissa, joissa määräyksiä 
saataisiin soveltaa, jos työehto-, virkaehto- tai 
toimiehtosopimus olisi edelleen voimassa. Aluk
sessa sopimusten perusteella omaksuttuja 
työaikajärjestelmiä saadaan siis noudattaa 
sopimuksettoman kauden aikana. Ilman tällaista 
säännöstä saattaisi olla epävarmaa, olisiko työn
antaja velvollinen sopimuksettoman tilan aikana 
muuttamaan työehto-, virkaehto- tai toimiehto
sopimukseen perustuvat työaikajärjestelyt laissa 
säädetyn mukaisiksi. 

23 §. Työaikaluettelot. Voimassa olevan 
lain mukaan työnantajan tai tämän edustajan on 
pidettävä viranomaisen vahvistaman kaavan mu
kaista työaikapäiväkirjaa. Työnantajan luette
loimisvelvollisuus ehdotetaan määriteltäväksi 

aikaisempaa yksityiskohtaisemmin jo laissa. Eh
dotuksen mukaan työnantajan tulisi pitää luette
loa. paitsi laissa säädetyistä säännöllisen työajan 
sekä ylityö- ja pyhätyötunneista myös työnanta
jaa työehtosopimuslain ( 436/46) nojalla vel
voittavan työehtosopimuksen taikka virka- tai 
toimiehtosopimuksen mukaan määräytyvistä 
vastaavista tunneista. Viimeksi mainittu laajen
nus on katsottu tarpeelliseksi, koska on oletet
tavaa, että eri sopimusten määräykset työajasta 
poikkeavat paitsi toisistaan myös lain säännök
sistä verraten paljon. Puheena olevaan luette
loon olisi lisäksi merkittävä yli- ja pyhätyöstä 
suoritettavat korvaukset. 

Pykälän viimeisen virkkeen mukaan työ
aikaluettelot olisi pyydettäessä esitettävä työ
suojelutarkastuksen toimittajalle ja työntekijäin 
edustajalle. Pyynnöstä työnantajan olisi annet
tava kirjallisesti tiedot työntekijää koskevista 
merkinnöistä joko hänelle itselleen tai hänen 
valtuuttamalleen henkilölle. Työntekijän edus
tajalla ja valtuuttamalla tarkoitetaan paitsi työn
tekijän valtuuttamaa asiamiestä, ennen kaikkea 
18 § :n perusteluissa mainittua luottamusmiestä. 

24 §. Nähtävänäpito. Nähtävänäpitovelvol
lisuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että se koskisi sekä ehdotettua la
kia että viranomaisten sen nojalla antamia täy
täntöönpanomääräyksiä. Merimieslain vastaavan 
säännöksen kanssa yhdenmukaisesti ehdotetaan 
lisäksi, että työnantaja voisi sijoittaa mainitut 
säännökset ja määräykset työntekijäin nähtäväk
si myös aluksen ulkopuolella olevaan tarkoituk
seen sopivaan paikkaan. 

25 §. Kanneaika. Voimassa olevassa koti
maanliikenteen työaikalaissa ei ole erityistä 
kanneaikaa koskevaa säännöstä. Sitä vastoin me
rityöaikalaissa, kuten työaikalaeissa yleensäkin, 
on säännös erityisestä vanhentumi~ajasta. Ylei
sestä vanhentumisajasta poikkeavaa, lyhyttä van
hentumisaikaa on perusteltu ensisijaisesti näyttö
ongelmilla. Nämä erityiset vanhentumisajat 
vaihtelevat eri laeissa vuodesta kahteen vuo
teen. Jo edellä 16 §:n perusteluissa mai
nittiin, että osa ylityökorvauksista saattaa jäädä, 
ehkä epäsuotavan mutta ainakin osittain vakiin
tuneen käytännön mukaisesti, suorittamatta var
sin pitkiksi ajoiksi. Lisäksi jo laskentateknisistä 
syistä erityinen vanhentumisaika olisi kotimaan
liikenteen työaikalaissa ulotettava esimerkiksi 
ylityökorvauksiin kokonaisuudessaan, eikä vain 
näiden korotusosiin, kuten eräissä muissa työ
aikaa koskevissa laeissa. Lähinnä näistä syistä 
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ehdotetaan, että kanne ehdotuksen 7 §:n 2 ja 
3 momentissa tarkoitettujen sekä yli- ja pyhä· 
työstä maksettavien korvausten perimiseksi olisi 
nostettava viiden vuoden kuluessa sen kalenteri
vuoden päättymisestä, jonka aikana ko. oikeus 
syntyi. Vähintään tämän ajan työnantajan tulisi 
säilyttää ehdotuksen 23 §:ssä tarkoitetut työ
aikaluettelot. Huomattava on vielä, että edellä 
mainittujen muitten työaikalakien kanneaikoja 
pitempi kanneaika turvaisi myös työntekijöitä 
epäoikeudenmukaisilta saatavan menetyksiltä ja 
vähentäisi tarvetta turvautua tuomioistuimiin 
vain siitä syystä, ettei heidän oikeutensa van
hentuisi. 

26 §. Valvonta. Säännösehdotus on meri
työaikalain vastaavan säännöksen kaltainen. 

27 §. Rangaistussäännökset. Säännösehdo-
tukset vastaavat, eräitä vähäisiä poikkeuksia lu
kuunottamatta, merityöaikalain vastaavia sään
nöksiä. 

28 §. Syytteeseenpano-oikeus. Säännösehdo
tus, jonka kaltaist~ ei ole voimassa olevassa ko
timaanliikenteen työaikalaissa, vastaa asiallisesti 
merityöaikalain vastaavaa säännöstä. 

29 §. Asetuksenantovaltuus. Ehdotus, jonka 
kaltaista säännöstä ei ole voimassa olevassa lais
sa, on merityöaikalain vastaavan säännöksen kal
tainen. 

30 §. Tuomioistuin. Säännösehdotus vastaa 
sisällöltään voimassa olevan lain vastaavaa sään
nöstä. 

31 §. V oimaantulo. Ehdotuksella kumottai
siin työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 14 
päivänä heinäkuuta 1961 annettu laki (410/ 
61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

2. V o i m aan t u 1 o 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskun
ta on sen hyväksynyt. Koska ehdotus sisältää 
eräitä verraten olennaisia periaatteellisia muu
toksia, olisi voimaantuloajankohdasta päätet
täessä otettava huomioon se, että uutta lakia 
ei jouduttaisi soveltamaan käytäntöön kesken 
purjehduskauden. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan jäljempänä mainituin 
poikkeuksin työhön, jota työntekijä tekee so
pimuksen perusteella työnantajalle tämän joh
don ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta 
vastiketta vastaan suomalaisessa kotimaanlii
kenteeseen käytettävässä aluksessa tai työnanta
jan määräyksestä väliaikaisesti muualla. 

Tätä lakia sovelletaan myös valtion, kunnan 
ja muun julkisen yhteisön viran ja toimen hal
tijoihin, jollei 3 §: ssä säädetystä johdu muuta. 

2 § 
Kotimaanliikenteen määritelmä 

Kotimaanliikenteellä tarkoitetaan liikennettä 
Suomen rajojen sisäpuolella sekä Saimaan ka
navan vuokra-alueella ja siihen välittömästi liit
tyvillä Neuvostoliiton vesialueilla. 

Tätä lakia sovelletaan silloinkin, kun aluk
sella liikennöidään tilapäisesti 1 momentissa 
tarkoitettujen vesialueiden ulkopuolella. 

3 § 

Poikkeukset soveltamisalasta 

Tätä lakia ei sovelleta työhön: 

1) jota tekee aluksen päällikkö, jos alukses
sa hänen lisäkseen on työssä vähintään neljä 
henkilöä, joista yhdellä on perämiehen päte
vyys, paitsi mitä 21 §:ssä säädetään; 

2) jota tekee henkilö, joka saa palkkansa 
yksinomaan voitto-osuutena; 

3) jota tekee työnantajan puoliso tai lapset; 
4) jota tekee lääkäri, joka on otettu työhön 

yksinomaan sairaanhoitoa varten; 
5) jota tehdään kalastusaluksessa, paitsi mi

tä 11 ja 12 §:ssä on säädetty vähimmäislepo
ajoista; 
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6) jota tehdään uittokalustolla, uittoon käy
tettävää kuljetuskalustoa lukuunottamatta; tai 

7) jota tehdään valtion puolustus- tai raja
vartiotarkoituksiin käytettävässä aluksessa. 

Tätä lakia ei sovelleta myöskään työhön, jota 
tehdään alusta seuraamatta vain aluksen ollessa 
kiinnitettynä laituriin tai varmalla ankkuripai
kalla, jos mainitut työt kuuluvat jonkin muun 
työaikaa koskevan lain alaan taikka jota on 
pidettävä pelkästään tilapäisenä tarkastus-, huol
to-, luotsaus- tai muuna näihin rinnastettavana 
työnä. 

4 § 

Säännöllinen työaika 

Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia 
vuorokaudessa ja enintään 40 tuntia viikossa. 

Vuorokaudella tarkoitetaan kello OO:n ja 
kello 24:n välistä aikaa. 

Viikolla tarkoitetaan aikaa maanantaista kello 
OO:sta sunnuntaihin kello 24:ään. 

5 § 

Työajan järjestely ja sijoittaminen 

Jos työntekijät alusta käytettäessä asuvat 
aluksessa, voidaan työ järjestää vähintään nel
jän tunnin ja enintään kuuden tunnin pituisiin 
vuorokaudessa säännöllisesti vaihtuviin vuo
roihin, milloin se on välttämättä tarpeen aluk
sen jatkuvan turvallisen kulun kannalta. Kahteen 
vuorokaudessa säännöllisesti vaihtuvaan vuoroon 
työ voidaan kuitenkin järjestää vain, jos lisäksi 
työntekijäin asuintilat aluksessa ovat aluksen 
pienen koon vuoksi sellaiset, ettei kahta useam
man vuoron käyttämistä voida pitää työntekijäin 
kannalta tarkoituksenmukaisena. 

Jos työtä ei ole järjestetty vuoroihin tai jos 
alus on vuorokautta pitemmän ajan kiinnitettynä 
laituriin tai varmalla ankkuripaikalla, on sään
nöllinen työaika järjestettävä yhdenjaksoiseksi 
11 §: ssä tarkoitettuja lepoaikoja lukuunotta
matta ja sijoitettava kello 7 :n ja kello 17 :n vä
liseksi ajaksi. Taloustyöntekijäin säännöllinen 
työaika voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n 
ja kello 19:n väliseksi ajaksi. 

6 § 

Poikkeukset työajan järjestelyä ja sijoittamista 
koskevista säännöksistä 

Jos työntekijäin työ liittyy kiinteästi jonkin 
teollisuuslaitoksen muiden työntekijäin työhön 

ja työntekijät asuvat vapaa-aikanaan kotonaan, 
voidaan heidän säännöllinen työaikansa sijoittaa 
5 § :n 2 momentissa säädetyn estämättä yhden
mukaisesti teollisuuslaitoksen muiden työnteki
jäin työaikojen kanssa. 

Työehto-, virkaehto- ja toimiehtosopimuksel
la voidaan sopia työajan järjestelystä ja sijoit
tamisesta toisin kuin 5 §: ssä on säädetty, mutta 
ottaen huomioon, mitä muualla tässä laissa sää
detään. 

7 § 

Valmiusajat ja työaika 

Jos työntekijä on merimieslain ( 423/78) 
10 §: ssä tarkoitetulla tai siihen rinnastettavana 
tavalla taikka muutoin sopimuksen mukaan vel
vollinen määräaikoina oleskelemaan vapaa-aika
naan aluksessa ja olemaan tarvittaessa heti val
miina ryhtymään työhön, on valmiuteen käy
tetty aika luettava kokonaisuudessaan työaikaan. 

Jos työntekijän valmius aluksessa on 1 mo
mentissa tarkoitettua lievempää, ei siihen käy
tettyä aikaa lueta työaikaan. Tällaiseen valmiu
teen käytetystä ajasta on työntekijälle kuitenkin 
suoritettava korvaus vähintään puolesta siihen 
käytetystä ajasta joko rahana tai vapaa-aikana. 

Jos työntekijä on sopimuksen mukaan vel
vollinen määräaikoina oleskelemaan asunnossaan, 
josta hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön, 
ei aikaa, jonka hän työtä suorittamatta joutuu 
olemaan sidottuna, lueta työaikaan. Tästä ajasta 
on työntekijälle kuitenkin suoritettava korvausta 
niin kuin 2 momentissa on säädetty. 

8 § 

Vuorokautinen ylityö 

Työntekijä on korvausta vastaan velvollinen 
tekemään ylityötä 4 §:n 1 momentissa säädetyn 
vuorokautisen säännöllisen työajan lisäksi enin~ 
tään 16 tuntia viikossa. Työaika vuorokaudessa 
saa olla kuitenkin enintään 14 tuntia. 

Milloin työ on järjestetty kahteen vuoroon, 
on työntekijä 1 momentissa säädetystä poi
keten velvollinen tekemään vuorokautista yli
työtä enintään 28 tuntia viikossa ja tämän lisäksi 
suostumuksensa mukaisesti enintään 7 tuntia 
viikossa, jos hänellä on oikeus säännöllisesti 
enintään 30 päivän välein toistuviin vapaa
aikajaksoihin. Vapaa-aikajakson on oltava vähin
tään 7 vuorokauden pituinen ja siihen tulee 
lisäksi sisältyä kokonainen viikonloppu. 
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Edellä 2 momentissa tarkoitettujen työ- ja 
vapaa-aikajaksojen pituudesta voidaan sopia 6 
§:n 2 momentin mukaisilla työehto-, virkaehto
tai toimiehtosopimuksilla. 

9 § 

V iikoittainen ylityö 

Työntekijä on velvollinen tekemään 8 §:ssä 
tat'koitetun vuorokautisen ylityön lisäksi yli
työtä, joka ylittää 4 § :n 1 momentissa säädetyn 
säännöllisen viilkoittaisen työajan, mutta ei yli
tä säännöllistä vuorokautista työaikaa, enintään 
16 tuntia kahdessa viikossa. 

Jos työntekijän työ- ja vapaa-aikojen määräyty
misessä noudatetaan 8 § :n 2 momentissa tarkoi
tettua vuorottelujärjestelmää, on työntekijä kui
tenkin velvollinen tekemään viikoittaista yli
työtä enintään 16 tuntia viikossa. 

10 § 

Poikkeukset ylityörajoituksista 

Edellä 8 ja 9 § :ssä säädettyjä rajoituksia ei 
sovelleta säännöllisen työajan ylittävään työ
hön: 

1) jota on ehdottomasti suoritettava ihmis
henkeä, alusta tai tavaraa uhkaavan vaaran 
vuoksi; 

2) joka on tarpeen merilain (167 /39) 51, 
201 ja 202 §:ssä säädetyn avun antamiseksi; 

3 ) jota on tehtävä satama- tai vastaavan 
viranomaisen määräämän toimenpiteen suoritta
miseksi; tai 

4) joka aiheutuu työntekijäin ennalta-arvaa
mattomasta vähentymisestä, jos aluksen miehis
töä ei voida heti täydentää kohtuullisin toimen
pitein. 

11 § 

Päivittäiset lepoajat 

Milloin työaika, jota ei ole jaettu vuoroihin, 
on kuutta tuntia pitempi, on työntekijälle an
nettava työn aikana ainakin yksi säännöllinen, 
vähintään tunnin kestävä lepoaika, jonka aika
_na hän saa poistua työpaikaltaan. 
_ Jos työ on 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla sovittu järjestettäväksi kuutta tuntia pi
tempiin vuoroihin, on työntekijälle annettava 
kuuden tunnin välein vähintään 20 minuutin 
pituinen lepotauko. 

Työaikaan ei lueta vähintään puolen tunnin 
ruokailuaikaa eikä vähintään tunnin kestävää 

lepoaikaa, jos työntekijä saa sen ajaksi poistua 
työpaikaltaan. 

12 § 

Vuorokautinen lepoaika ja viikkolepo 

Työntekijälle on annettava riittävä, vähintään 
kahdeksan tunnin pituinen yhdenjaksoineo vuo
rokautinen lepoaika. Kahdeksantoista vuotta 
täyttäneelle työntekijälle annettavaa lepoaikaa 
voidaan kuitenkin lyhentää enintään kahdella 
tunnilla, jos hänen työnsä on järjestetty vuo
roihin 5 § :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Säännöllistä ylityön teettämistä on vältettävä. 

Jos työntekijän työ- ja vapaa-aikojen määräy
tymisessä ei noudateta vuorottelujärjestelmää, 
on työntekijälle annettava kerran viikossa vä
hintään 30 tuntia kestävä yhdenjaksoineo viikko
lepo. 

13 § 

Vuorokautisen ylityön korvaaminen 

Edellä 4 § :n 1 momentissa tarkoitetun sään
nöllisen Vuorokautisen työajan ylittävästä työstä 
on suoritettava korotettu palkka, jonka suuruus 
tunnilta on arkipäivänä tehdystä ylityöstä vähin
tään 1/102 sekä pyhäpäivänä ja 8 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta työntekijän suostumuk
sella tehdystä ylityöstä vähintään 1/63 työnte
kijän kuukausipalkasta. 

Vuorokautisesta ylityöstä suoritettava koro
tettu palkka voidaan vaihtaa jäljempänä 16 §:ssä 
säädetyllä tavalla annettavaan vapaa-aikaan, jos 
se on välttämätöntä aluksessa nuodatettavan 
vuorottelujärjestelmän kannalta. Työntekijän 
pyynnöstä on korotettu palkka muutoinkin vaih
dettava purjehduskauden ulkopuolella annetta
vaan vapaa-aikaan. 

Vapaa-aikaa on annettava arkipäivänä teh
dystä ylityöstä 1,7 tuntia ja pyhäpäivänä sekä 
8 §:n 2 momentissa tarkoitetusta työntekijän 
suostumuksella tehdystä ylityöstä 2,7 tuntia 
tehtyä ylityötuntia kohden. 

14 § 

Viikoittaisen ylityön korvaaminen 

Säännöllisen viikoittaisen työajan lisäksi tehty 
työ korvataan vapaa-aikana siten, että jokaista 
ylityötuntia kohden annetaan 1,5 tuntia vapaa
aikaa. Viikoittainen ylityö voidaan, jos se aluk~ 
sessa noudatettavan vuorottelujärjestelmän kan
nalta on mahdollista, korvata työntekijän suos-
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tumuksella myös korotetulla palkalla, jonka suu
ruus on tunnilta vähintään 1/114 työntekijän 
kuukausipalkasta. 

15 § 

Ylityön kir;aaminen. Korotetun palkan 
laskeminen 

Ylityö on kirjattava erikseen jokaiselta ker
ralta, kun ylityötä on tehty, ja ylityökorvauksia 
määrättäessä on aloitettu puolitunti laskettava 
täydeksi puoleksi tunniksi. Laskettaessa ylityös
tä suoritettavaa korotettua palkkaa ei ruoka
rahaa tai sitä vastaavaa korvausta lueta palk
kaan. 

Jos 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuin sopi
muksin sovitaan, että säännöllinen työaika voi
daan sijoittaa 5 § :ssä ja 6 § :n 1 momentissa 
tarkoitettujen kellonaikojen ulkopuolelle, on 
sopimuksessa mainittava myös ne perusteet, 
joiden mukaan tällaisesta työstä maksettava ko
rotettu palkka on laskettava. 

16 § 

Ylityön korvauksena annettava vapaa-aika 

Edellä 13-14 §:ssä tarkoitettua vapaa-aikaa 
annettaessa on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä merimiesten vuosilomalaissa (3 53/7 5 ) on 
säädetty vuosilomapalkan laskemisesta ja maksa
misesta sekä loman ajankohdan ilmoittamisesta. 
Jos vapaa-aika annetaan työntekijän pyynnöstä 
poikkeuksellisesti lyhyehkönä, enintään kolmen 
päivän pituisena vapaana, voidaan sen ajan
kohdasta sopia sen estämättä, mitä edellä on 
säädetty työnantajan ilmoitusvelvollisuudesta. 

Edellä 1 momentissa, 13 §:n 2 momentissa 
ja 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu vapaa-aika 
on annettava muina arkipäivinä kuin lauantaina. 

Vapaa-aika on annettava viimeistään ennen 
ylityön tekemistä seuraavan purjehduskauden 
alkua. Vapaa-aikaa ei saa ilman työntekijän 
suostumusta määrätä irtisanomisaikaan. Milloin 
työnantaja irtisanoo työsopimuksen muista kuin 
työntekijästä johtuvista syistä siten, että irti
sanomisaika sattuu osaksi tai kokonaan ennen 
irtisanomista määrätyn vapaa-ajan ajaksi, on 
irtisanomisajan kanssa yhteensattuvan vapaa
ajan tai sen osan sijasta suoritettava rahakor
vaus niin kuin 14 §:ssä on säädetty, jos työn
tekijä sitä pyytää. 

17 § 

Pyhätyö 

Sunnuntaina, muuna kirkollisena juhlapäivänä, 
jouluaattona, pääsiäislauantaina ja juhannusaat
tona sekä itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä 
säännöllistä vuorokautista työaikaa ylittämättä 
tehdystä työstä on suoritettava korotettu palkka, 
jonka suuruus on tunnilta vähintään 1/86 työn
tekijän kuukausipalkasta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu työ on vii
koittaista ylityötä, on siitä lisäksi suoritettava 
korvaus niin kuin 14 §:ssä on säädetty. Ra
hana suoritettava ylityökorvaus lasketaan työn
tekijän korottamattomasta palkasta. Pyhätyönä 
tehdyn vuorokautisen ylityön korvaamisesta on 
säädetty 13 §: ssä. 

18 § 

V uorotteluiär;estelmä 

Jos työ on järjestetty vuoroihin tässä laissa 
säädetyllä tavalla tai sovittu järjestettäväksi jak
soihin 8 §:n 3 momentissa tarkoitetulla sopi
muksella, on työnantajan ja työntekijäin tai hei
dän edustajansa sovittava aluksessa noudatetta
van vuorottelujärjestelmän pääpiirteistä. Muu
toinkin voidaan aluksessa noudatettavasta vuo
rottelujärjestelmästä sopia. Yksityiskohtaisen 
vuorottelujärjestelmän vahvistaa työnantaja neu
voteltuaan siitä työntekijäin tai heidän edusta
jiensa kanssa. 

Neuvottelut vuorottelujärjestelmän pääpiir
teistä on aloitettava hyvissä ajoin ennen vuorot
telujärjestelmän suunniteltua alkamisen ajankoh
taa. Jos neuvotteluissa ei ole päästy yhteisym
märrykseen ennen juuri mainittua ajankohtaa, 
voi työnantaja ratkaista asian 8 §:n 2 momen
tissa tarkoitetuissa tapauksissa. 

19 § 

Työtuntiiäriestelmä 

Jollei aluksessa noudatettavasta vuorottelujär
jestelmästä ole sovittu 18 § :ssä säädetyllä ta
valla, on työnantajan neuvoteltuaan työnte
kijäin tai heidän edustajansa kanssa, laadittava 
neljäksi viikoksi kerrallaan työtuntijärjestelmä, 
josta käyvät ilmi työajan alkamis- ja päättymis
ajankohdat sekä lepo- ja vapaa-ajat. Työtunti
järjestelmä on laadittava viimeistään viikkoa 
ennen sen alkamishetkeä. 
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20/§ 

Vuorottelu- tai työtuntijärjestelmän muuttami
nen. Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeus 

Ilman työntekijän suostumusta työnantaja ei 
saa muuttaa yksityiskohtaista vuorottelujärjes
telmää tai työtuntijärjestelmää, ellei siihen ole 
painavia syitä. 

Edellä 18 §:n 1 momentissa tarkoitetuista 
vuorottelujärjestelmän pääpiirteistä ja yksityis
kohtaisesta vuorottelujärjestelmästä sekä 19 
§: ssä tarkoitetusta työtuntijärjestelmästä on 
pyydettäessä toimitettava jäljennös työsuojelu
viranomaiselle. 

21 § 

Päällikön vapaa-aikajaksot 

Edellä 3 §: n 1 momentin 1 kohdassa tar
koitetulla päälliköllä on työssäolon ajalta oi:keus 
keskimäärin vähintään 9 paikalliseen vapaapäi
vään kuukaudessa. Vapaapäiviä annettaessa on, 
mikäli mahdollista, noudatettava soveltuvin 
osin, mitä edellä on säädetty vuorottelujärjes
telmästä. 

Jollei vuorottelujärjestelmän tavoin tois
tuvia vapaa-aikajaksoja voida JarJestaa tai 
jos edellä tarkoitettuja vapaapäiviä muutoin 
jää antamatta, on nämä annettava viimeistään 
kuukauden kuluessa purjehduskauden päättymi
sestä. 

22 § 

Säännösten ehdottomuus 

Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tä
män lain mukaan kuuluvia etuja, on mitätön. 

Edellä 6 §:n 2 momentissa ja 8 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettuja työehto-, virkaehto- ja 
toimiehtosopimusten määräyksiä sovelletaan 
kuitenkin 1 momentin estämättä. Mainittuja 
määräyksiä saa sopimukseen sidottu työnantaja 
soveltaa niihinkin työntekijöihin tai virkamie
hiin, jotka eivät ole työehto-, virkaehto- tai 
toimiehtosopimukseen sidottuja, mutta joiden 
työ- tai virkasuhteissa muutoin on noudatetta
va asianomaisen sopimuksen määräyksiä. 

Työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopimuk
sen 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä saa
daan noudattaa sopimuksen lakkaamisen jäl
keen uuden sopimuksen voimaantuloon asti 
niissä työ- ja virkasuhteissa, joissa määräyksiä 
saataisiin soveltaa, jos työehto-, virkaehto- tai 
toimiehtosopimus olisi edelleen voimassa. 

3 168100397E 

23 § 

Työaikaluettelot 

Työnantajan on pidettävä luetteloa säännölli~ 
sen työajan työtunneista, laissa ja työnantajaa 
sitovassa työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopi
muksessa tarkoitetuista yli- ja pyhätyötunneista 
sekä niistä suoritetuista korvauksista. Luettelo 
on pyydettäessä näytettävä työsuojelutarkastuk
sen toimittajalle ja työntekijäin edustajalle sekä 
pyynnöstä annettava työntekijälle tai hänen val
tuutetulleen kirjallisesti tiedot työntekijää kos
kevista merkinnöistä. 

24 § 

Nähtävänäpito 

Työnantajan on pidettävä tämä laki ja sen 
nojalla annetut säännökset ja . määräykset näh
tävänä aluksessa tai muussa sopivassa paikassa. 

25 § 

Kanneaika 

Oikeus 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun 
korvaukseen sekä 13-17 §: ssä säädettyyn kor
vaukseen on rauennut, jollei kannetta ole nos
tettu viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuo
den päättymisestä, jonka aikana sellainen oikeus 
syntyi. 

26 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvovat työsuoje
luviranomaiset. 

27 § 

Rangaistussäännökset 

Työnantaja, joka rikkoo 4-12 tai 18-20 
§:n säännöksiä taikka muutoin kuin maksu
kyvyttömyydestä ei suorita 13-17 §:ssä tar
koitettua ylityö- tai pyhätyökorvausta niin kuin 
tässä laissa on säädetty, on tuomittava työajasta 
kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain sään
nösten rikkomisesta sakkoon. 

Työnantaja, joka hankkiakseen itselleen tai 
toiselle hyötyä taikka aikaansaadakseen vahin
koa on pitänyt väärin 23 § :ssä tarkoitettua luet-
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teloa tai muuttanut sitä tahi sen hävittänyt, 
kätkenyt taikka tehnyt mahdottomaksi lukea, 
on tuomittava virheellisestä työaikakir;anpidosta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu
kaudeksi, jollei teosta muualla ole säädetty anka
rampaa rangaistusta. 

28 § 

Syytteeseenpano-oikeus 

Virallinen syyttäjä ei ua nostaa syy,tet:tä 
7 §:n 2 ja 3 momentissa eikä 13-17 §:ssä tar
koitettujen ylityö- tai pyhätyökorvausten suo
rittamatta jättämisestä, ellei asianomistaja ole 
ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi. 

29 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön
panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

Helsinki 18 päivänä joulukuuta 1981 

30 s 
Tuomiaistuin 

Mitä merilaissa säädetään laillisesta tuomio
istuimesta ja oikeudenkäynnistä merioikeusju
tuissa, koskee myös tämän lain mukaan käsitel
täviä asioita. Merilain 251 §:ssä mainittujen 
asiantuntijain läsnäolo tuomioistuimessa ei kui
tenkaan ole tarpeen, ellei tuomioistuin jonkin 
asian osalta toisin päätä. Asiantuntijain palkkio 
on silloin suoritettava valtion varoista niin kuin 
siitä asetuksella säädetään. 

31 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 198 kuitenkin siten, että jäänmurtajalla 
tehtävässä työssä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä lailla kumotaan ,työajasta lkotimaanlii

kenteen aluksissa 14 päivänä heinäkuuta 1961 
annettu laki ( 410/61) siihen myöhemmin teh
tyine muutoksineen. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luia-Penttilä 


