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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten palvelu
ja opintotoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitybessä ehdotetaan muutettavaksi meri
miesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun 
lain säännöstä, joka koskee merimiespalvelutoi
miston hallituksen määräämistä. Nykyi·sen sään
nöksen mukaan mevenkul!kijoiden päällystöä 
edustavan jäsenen vara:mieheksi on määrättävä 
muun kuin jäsenvuorossa olevan päällystöryh
män edustaja. Koska jokainen kyseessä oleva 

päällystöryhmä, laivanpäällystö, lwnepäällystö 
ja radiosähköttäjät, kuuluvat eri ammattijärjes
töihin ja osaksi myös eri keskusjärjestöihin, ei 
voimassa oleva varamiesjärjestelmä ole tältä 
osin toiminut tyydyttävästi. Esityksen .tarkoi
tuksena on poistaa tämä epäkohta. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
heti kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

Merimiesten palvelu- ja opintot01m1nnas•ta 
annetun lain (452/72) 14 §:n mukaan meri
miespalvelutoimiston hallitukseen kuuluu vHsi 
jäsentä, joilla kulla~kin on henkilökohtainen 
varamies. Jäsenistä ja vastaavasti varamiehis
tä on yksi valtion edustaja ja kaksi laivanvarus
tajain ja kaksi merenkulkijain edustajaa. Me
l.1enkulkijain edustajista on toisen edustettava 
päällystöä, toisen miehistöä. 

Koska päätlystöjärjestöjä on kolme, määrä
tään päällystöjäsen vuoron perään kalenterivuo
deksi kerrallaan, kun muut jäsenet määrätään 
kolmivuotiskaudeksi. Jäsenvuorossa olevaa ryh
mää edustavan jäsenen varamieheksi on mää
rättävä ensimmäiselle ja toiselle ,sijalle lähinnä 
seuraavana ja sitä seuraavana vuorossa olevan 
päällystöryhmän edustaja. 

Laki merimiesten palvelu- ja opintotoimin
nasta annettiin kesäikuussa vuonna 1972 ja tuli 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. Tällöin 
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olivat kaikki kolme kyseessä olevaa päällystö
järjestöä keskusjärjestöihin kuulumattomia jär
jestöjä. Suomen Konepäällystöliitto liittyi Suo
men Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskus
liittoon (STTK) merenkulkijajäsentensä osalta 
vuonna 1972, Suomen Laivanpäällystöliitto 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön 
(SAK) vuonna 1973 ja Suomen Radiosähköt
täjäliitto Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjes
töjen Keskusliittoon vuonna 1977. Tämä on 
käytännössä vaikeuttanut edellä kuvatun vara
miesjärjestelmän toimivuutta. 

Suomen Laivanpäällystöliitto lähetti 22 päi
vänä tammikuuta 1980 sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle kirjelmän, jossa kiinnitettiin huo
miota asiaan ja pyydettiin ministeriötä ryhty
mään toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi. 
Asiasta on pyydetty muiden merenkulun työ
markkinajärjestöjen lausunnot. Lausunnoissa 
painotettiin toisaalta sitä, että työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen tasapuolinen edustus tulee 
säilyttää edelleen ja, että hallituksen kokoon
panoa ei tulisi lukumääräisesti laajentaa nykyi
sestä. 
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2. E h d o te t t u muu t o s 

Selostetun epäkohdan korjaamiseksi ehdote
taan, että merimiespalvelutoimiston hallituk
sen jäsenten lukumäärä ja järjestöjen edus
tus säilytetään nykyisellään, mutta poiste
taan säännöksestä kohta, jonka mukaan pääl
lystöä edustavan jäsenen varamiehiksi on mää
rättävä seuraavana ja 1shä seuraavana jäsenvuo
rossa olevLetn päällystöryhmien edustaja. Tämän 
toteuttamiseksi ehdotetaan, että 14 § :n 2 mo
menttiin tehdään tarvittava muutos. Tällöi.fJ 
päällystöä edustavan jäsenen varamies määrät
täisiin kulloinkin samasta järjestöstä kuin 
jäsen. 

3. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i s et 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

4. Voimaan t u 1 o 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteclla annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merimiesten palvelu- ja opintotoimininasta 8 
päivänä kesäkuuta 1972 annetun lain (452/72) 14 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

14 § 

Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Kullakin 
jäsenellä on henkilökohtainen varamies. Jäse
nistä ja vastaavasti varamiehistä yksi on 
valtion edustaja, kahden tulee edustaa 
laivanvarustajia ja kahden merenkqlkijoi
ta, toisen miehistöä ja toisen päällystöä. 
Päällystöä edustava jäsen ja hänen varamiehen-
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sä määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan siten, 
että hallituksessa ovat vuorollaan edustettuina 
kansipäällystö, konepäällystö ja radiosähköttä
jät. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jacob Söderman 
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Liite 

merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merimiesten palvelu- ja opintotoimi.n!nasta 8 
päivänä kesäkuuta 1972 annetun lain (452/72) 14 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Jäsenillä 
on henkilökohtaiset varamiehet. Jäsenistä ja 
vastaavasti varamiehistä yksi on valtion edus
taja, kahden tulee edustaa laivanvarustajia ja 
kahden merenkulkijoita, toisen miehistöä ja toi
sen päällystöä. Päällystöä edustava jäsen määrä
rään kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että 
hallituksessa ovat vuorollaan edustettuina kan
sipäällystö, konepäällystö ja radiosähköttäjät. 
Samaksi ajaksi määrätään päällystöä edustavalle 
jäsenelle varamies ja myös toinen henkilökoh
tainen varamies. Ensimmäisenä varamiehenä 
tulee olla seuraavana jäsenvuorossa olevan 
päällystöryhmän edustaja ja toisena varamie
henä sitä seuraava jäsenvuorossa olevan pääl
lystöryhmän edustaja. 

Ehdotus 

14 § 

Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Kullakin 
jäsenellä on henkilökohtainen varamies. Jäse
nistä ja vastaavasti varamiehistä yksi on val
tion edustaja, kahden tulee edustaa laivanva
rustajia ja kahden merenkulkijoita, toisen mie
histöä ja toisen päällystöä. Päällystöä edusta
va jäsen ja hänen varamiehensä määrätään 
kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että 
hallituksessa ovat vuorollaan edustettuina kan
sipäällystö, konepäällystö ja radiosähköttäjät. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




