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Hallituksen esitys Eduskunnalle merimiesten vuosilomalaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi meri
miesten vuosilomalaki. Laki korvaisi vuodelta 
1975 olevan samannimisen lain. Vaikka voimassa 
oleva laki on suhteellisen uusi, ei se useastakaan 
syystä ole enää tyydyttävä. Voimassa olevan meri
miesten vuosilomalain perusteella kerran vuodes
sa syntyvä oikeus vuosilomaan saattaa joissakin 
tapauksissa - aluksen liikennealueesta tosin riip
puen - suoda merenkulkijoille lähes ainoan 
mahdollisuuden pitemmäksi aikaa irtautua aluk
sesta, jossa hän muutoin viettää niin työ- kuin 
vapaa-aikansakin. Vuosiloman sekä merityöaika
lain ja työehtosopimusmääräysten perusteella 
syntyvän niin sanotun vastikevapaan viettämises
tä on tosin työehtosopimuksin sovittu siten, että 
vapaa-aikajaksot maissa yleensä toistuvat vähin
tään kaksi kertaa vuodessa (vuorottelujärjestel
mä). Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä että me
renkulkijoille turvataan myös lainsäädännöllä 
mahdollisimman säännöllinen ja riittävän usein 
toistuva loma kotimaassaan, koska tähän aikaan 
rajoittuvat pääasiallisesti myös merenkulkijain 
perhe-elämä, yhteiskunnallinen osallistuminen ja 
henkilökohtaisten asioitten hoitaminen. 

Esityksen mukaan työntekijälle syntyisi oikeus 

168300381) 

vuosilomaan aina kuuden kuukauden välein. 
Tällä pyritään lyhentämään niitä ajanjaksoja, 
joina työntekijä voi lain mukaan joutua olemaan 
aluksessa sekä työ- että vapaa-aikansa. Samasta 
syystä ehdotetaan, että mahdollisuuksia siirtää 
vuosilomaa joko yksipuolisesti tai sopimuksin 
supistettaisiin selvästi. Esityksessä ehdotetaan 
edelleen, että lain soveltamispiiriin kuuluvalla 
työntekijällä olisi oikeus saada lomaa vähintään 
2 1/6 arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta. 
Työntekijällä, jonka työsuhde on jatkunut yh
denjaksoisesti yli vuoden, olisi puolestaan oikeus 
saada 2 1/2 arkipäivää lomaa kultakin kalenteri
kuukaudelta. 

Ehdotuksella pyritään edellä sanotun lisäksi 
selkeyttämään merimiesten vuosilomalainsäädän
töä sekä yhdenmukaistamaan merenkulun työ
lainsäädäntöä eräiltä osin. Viimeksi sanotussa 
tarkoituksessa esityksessä ehdotetaan myös eräitä 
vähäisiä muutoksia ja lisäyksiä merimieslakiin, 
merityöaikalakiin sekä työajasta kotimaanliiken
teen aluksissa annettuun lakiin. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on ne hyväksynyt. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja asian val
mistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

1.1.1. Lainsäädäntö 

Voimassa olevan menm1esten vuosilomalain 
(353/75) mukaan täyden vuosiloman pituus on 
24 arkipäivää; kuitenkin työsuhteen jatkuttua 
viisi vuotta tai sitä pitempään on täyden vuosilo
man pituus 30 arkipäivää. Laissa ei ole nimen
omaisesti säädetty, milloin työntekijällä on oi
keus täyteen vuosilomaan. Tämä käy vain välilli
sesti ilmi muun muassa lain 4 §:stä, jossa on 
säännökset työssäoloajan veroisesta poissaoloajas
ta: Työntekijällä on oikeus täyteen vuosilomaan 
oltuaan työssä ("toimessa") täydet 12 kuukautta. 

Merimiesten vuosilomalain mukaan kullakin 
työntekijällä on henkilökohtainen lomanmääräy
tymiskausi, johon on samalla kytketty lomaoi
keuden syntyminen. Ensimmäinen vuosiloman 
määräytymiskausi alkaa työsuhteen alkaessa. Oi
keus vuosilomaan työntekijälle syntyy ensimmäi
sen kerran kuuden kuukauden kuluttua työsuh
teen alkamisesta. Tällöin työntekijällä on oikeus 
puoleen täyden vuosiloman määrästä. Ensimmäi
sen puolivuotiskauden päättymisen jälkeen työn
tekijällä on oikeus vuosilomaan vuosittain. 

Vuosiloma on henkilökohtaisesta lomanmää
räytymiskaudesta huolimatta annettava touko
kuun 2 päivän ja syyskuun 30 päivän välisenä 
aikana, jos loman antaminen mainittuna ajanjak
sona on mahdollista siirtämättä lomaa yli kahdel
la kuukaudella. Mikäli lomaa ei voida antaa juuri 
sanotulla tavalla, on se annettava niin pian 
lomaoikeuden syntymisen jälkeen kuin se aluk
sen työvoimatilanteen kannalta on mahdollista, 
kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kulues
sa. Loman antamista voidaan kuitenkin määrä
tyin edellytyksin siirtää yksipuolisesti vielä kah
della kuukaudella ja sopimuksin yhdeksällä kuu
kaudella lomaoikeuden syntymisestä. 

Jos työntekijä, jolla on oikeus (enintään) edellä 
tarkoitettuun lyhyempään täyteen lomaan, saa 
lomansa syyskuun 30 päivän ja toukokuun 2 
päivän välisenä aikana, on hänellä oikeus talvilo-

mapitennykseen, joka on suuruudeltaan puolet 
loman tai sen osan pituudesta, mutta joka anne
taan vain enintään täyden loman puolesta mää
rästä. 

Voimassa olevaan lakiin sisältyy edelleen sään
nökset muun muassa loman ajankohdasta ilmoit
tamisesta, loman alkamisesta ja päättymisestä, 
sen jakamisesta, vuosilomapalkasta ja lomakor
vauksesta, vuosilomasta aiheutuvien matkojen 
kustannusten korvaamisesta sekä loman vaiku
tuksesta työsuhteeseen. Osa näistä säännöksistä 
vastaa periaatteiltaan yleisen vuosilomalain (272 1 
73) säännöksiä, osa taas poikkeaa viimeksi maini
tuista hyvinkin olennaisesti. 

1.1.2. Muutosten syyt 

Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi vuoden 
1976 merityökonferensissa merenkulkijain paikal
lista lomaa koskevan sopimuksen (n:o 146). Sopi
muksessa edellytetään, että merenkulkijalle on 
annettava vähintään 30 kalenteripäivän pituinen 
paikallinen loma. Suomi on ratifioinut kaksi 
aikaisempaa sopimusta merenkulkijain pai
kallisista !omista (n:o 72; SopS 49/49 sekä 
n:o 91; SopS 28/51). Vuonna 1976 hyväk
syttyä sopimusta Suomi ei ole ratifioinut, koska 
voimassa olevan merimiesten vuosilomalain mu
kainen täysi vähimmäisloma muodostuu yleensä 
28 kalenteripäivän pituiseksi. 

Vuosien 1977 ja 1979 tulopoliittisissa koko
naisratkaisuissa sovittiin myös eräistä vuosilomia 
koskevista uudistuksista. Näissä sopimuksissa tar
koitetut uudistukset on toteutettu yleisessä vuosi
lomalaissa samoin kuin valtion virkamiesten vuo
silomasta annetussa aseruksessa ( 69217 3 ), jonka 
soveltamispiiriin osa merenkulkijoistakin kuuluu. 
Sen sijaan merimiesten vuosilomalakia ei toistai
seksi ole uudistettu tulopoliittisissa ratkaisuissa 
edellytetyllä tavalla. _ _ 

Merenkulun työlainsäädäntöä alettiin uudistaa 
voimakkaasti 1970-luvun alkupuolella. Voimassa 
oleva merimiesten vuosilomalaki, joka on vuodel
ta 1975, valmistui näistä laeista ensimmäisenä; ja 
siten jo ennen kuin merenkulkijain työsopimuk
sia koskeva merimieslaki (423/78). Merimiesten 
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vuosilomalakiin tehtiin joitakin vähäisiä muutok
sia merimieslain säätämisen yhteydessä. Tuolloin 
ei kuitenkaan laajemmalti uudistettu merimies
ten vuosilomalain rakennetta eikä siinä käytettyä 
käsitteistöä. Tältäkään kannalta merimiesten 
vuosilomalaki ei siten ole täysin tyydyttävä. Vaik
ka esityksessä pääosa voimassa olevan lain sään
nöksistä ehdotetaan säilytettäväksi periaatteiltaan 
ennallaan, on laki muun muassa juuri terminolo
gisen selkeyden ja yhtenäisyyden vuoksi kirjoitet
tu lähes kokonaan uudelleen. 

1.2. Valmisteluvaiheet 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
r.y. huomautti sosiaali- ja terveysministeriölle 
osoittamallaan, 16 päivänä tammikuuta 1979 
päivätyllä kirjelmällään, että tulopoliittisessa ko
konaisratkaisussa edellytetyt lainsäädännön muu
tokset muun muassa vuosilomalakeihin toteutet
taisiin pikaisesti myös merenkulun työlainsäädän
nössä. Saman vuoden kevään aikana merenkul
kuhallitus, Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työn
antajaliitto RASILA r.y., Suomen Varustamoyh
distys ry., Alands Redarförening r.f., Suomen 
Konepäällystöliitto r. y., Suomen Laivanpäällystö
liitto r.y., Suomen Merimies-Unioni r.y. ja Suo
men Radiosähköttäjäliitto r. y. lähettivät yhdessä 
ja erikseen sosiaali- ja terveysministeriölle viisi 
kirjelmää, joissa kaikissa esitettiin merimiesten 
vuosilomalain muuttamista. Kaikissa kirjelmissä 
esitettiin edellä mainitun Kansainvälisen työjär
jestön sopimuksen toteuttamista kansallisessa 
lainsäädännössämme sekä viitattiin siihen, että 
tulopoliittisten kokonaisratkaisujen muutokset 
oli toteutettu yleisessä vuosilomalaissa ja valtion 
virkamiesten vuosilomasta annetussa asetuksessa. 
Kirjelmiin ei sisältynyt yksityiskohtaisia ehdotuk
sia merimiesten vuosilomalain muuttamiseksi. 

Lainvalmistelutyö aloitettiin virkamiestyönä so
siaali- ja terveysministeriössä. Valmistelutyön 
osoittauduttua sittemmin odotettua laajemmaksi 
ja vaikeammaksi se siirrettiin valtioneuvoston 
asettaman merimiesasiain neuvottelukunnan teh
täväksi. Merimiesasiain neuvottelukunta aloitti 
valmistelutyön 16 päivänä maaliskuuta 1981 ja 
sai työnsä valmiiksi 17 päivänä maaliskuuta 1982. 

Merimiesasiain neuvottelukunnassa, joka avus
taa sosiaali- ja terveysministeriötä merenkulun 
työlainsäädännön valmistelussa, ovat edustettui
na sosiaali- ja terveysministeriö, merenkulkuhalli
tus, Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnanta
jaliitto RASILA r. y., Suomen Varustamoyhdistys 

r.y., Ålands Redarförening r.f., Suomen Kone
päällystöliitto r. y., Suomen Laivanpäällystöliitto 
r.y., Suomen Merimies-Unioni r.y. sekä Suomen 
Radiosähköttäjäliitto r. y. 

2. Ehdotetut muutokset 

Voimassa olevan merimiesten vuosilomalain 
mukaan lomanmääräytymiskausi on työntekijä
kohtainen, ja se alkaa työsuhteen alkaessa. Täl
lainen. vuosilomalaista poikkeava järjestely on 
merenkulun alalla monestakin syystä tarkoituk
senmukainen. Lomanmääräytymiskausi, joka 
samalla on ajanjakso jonka kuluttua työntekijälle 
syntyy oikeus vuosilomaan, ehdotetaan säilytettä
väksi mutta lyhennettäväksi nykyisestä kahdesta
toista kuukaudesta kuuteen kuukauteen, jotta 
merenkulkijoille voitaisiin turvata mahdollisuus 
kohtuullisin väliajoin viettää vapaa-aikaa koti
maassaan. 

Vuosiloman pituus määräytyy Suomen työlain
säädännössä niin sanotun ansaintaperiaatteen 
mukaisesti. Näin on myös voimassa olevassa me
rimiesten vuosilomalaissa, vaikka tämä käykin 
ilmi laista vain välillisesti. Esityksessä ansaintape
riaate lausutaan selvästi julki ja samalla ehdote
taan lomaa ansaittavaksi niin, että saavutetaan 
Kansainvälisen työjärjestön edellä mainitussa so
pimuksessa edellytetty taso. Ehdotuksen mukaan 
työntekijä ansaitsisi vuosilomaa työsuhteensa en
simmäisenä vuotena 2 1 16 arkipäivää kutakin 
täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden ja tä
män jälkeen työsuhteen jatkuessa vastaavasti 2 
112 arkipäivää. Täysi vähimmäisloma olisi siten 
26 arkipäivää vuodessa, joka vastaa aina vähin
tään 30 kalenteripäivää. 

Koska työntekijän oikeus vuosilomaan syntyy 
ehdotuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa, on 
sekä loman antamista että sen jakamista koskevia 
säännöksiä tarpeen muuttaa vastaavasti. Tätä 
edellyttää myös edellä mainittu tavoite pyrkiä 
turvaamaan työntekijöille mahdollisuus viettää 
vapaa-aikaansa kotimaassa kohtuullisin väliajoin. 
Ehdotuksen mukaan toinen kahden peräkkäisen 
lomanmääräytymiskauden lomasta on annettava 
toukokuun 2 päivän ja syyskuun 30 päivän välise
nä aikana. Loma on yleensäkin annettava lomaoi
keuden synnyttyä niin pian kuin se aluksen 
työvoimatilanteen kannalta on mahdollista ja 
viimeistään kuukauden kuluessa lomaoikeuden 
syntymisestä. Lomaa ei voida sopimuksinkaan 
siirtää yli kuudella kuukaudella. 
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Vuosiloman jakamista koskevat säännökset on 
kirjoitettu niin, että vain toinen kahden peräk
käisen lomanmääräytymiskauden lomasta voi
daan antaa kahdessa tai useammassa osassa; toi
sen kahdesta toisiaan seuraavasta lomasta tulee 
aina olla yhdenjaksoisen, paitsi jos työntekijä 
loman ajaksi sattuvan työkyvyttömyytensä perus
teella haluaa siirtää loman tai sen osan myöhem
pään ajankohtaan. Loman antamista ja jakamista 
koskevien säännösten muutosten vuoksi säännös 
talvilomapitennyksestä ehdotetaan poistettavaksi. 

Voimassa olevan merimiesten vuosilomalain 
nimenomaisen säännöksen mukaan työsuhde ei 
katkea päästökatselmoitaessa työntekijä vuosilo
malle. Vaikka katselmusmenettely on edelleen 
käytössä, on tämä merimiesten vuosilomalain 
säännös tullut uuden merimieslain vuoksi tar
peettomaksi ja ehdotetaan poistettavaksi. Sen 
sijaan voimassa olevassa laissa on hyvin puutteel
lisesti säännelty yrityksen omistajan tai haltijan 
vaihtumisen vaikutukset työsuhteisiin ja siten 
vuosilomaetuihin samoin kuin työntekijän siirty
misen vaikutukset vuosilomaetuihin hänen siirty
essään saman johdon alaisesta aluksesta toiseen 
tai toisen työnantajan palveluksesta sellaisen 
työnantajan palvelukseen, jossa aikaisemmalla 
työnantajalla on määräysvalta. Esitykseen sisältyy 
näistä yleisen vuosilomalain vastaavien säännös
ten kaltaiset säännösehdotukset. 

Merimiesten vuosilomalain soveltamisalaan 
kuuluvat työt ovat varsin moninaiset ja niitä 
tehdään paljon toisistaan poikkeavissa oloissa. 
Tämän vuoksi lakiin esitetään otettavaksi sään
nös, jonka nojalla valtakunnalliset työnantajain 
ja työntekijäin yhdistykset voisivat työehto- tai 
toimiehtosopimuksin sopia vuosiloman antami
sesta ja jakamisesta sekä vuosilomapalkan ja lo
makorvauksen laskemisesta ja maksamisesta laissa 
säädetystä poiketen. Myös yleisessä vuosilomalais
sa on vastaava säännös. 

Merenkulun työlainsäädäntöä sovelletaan pää
sääntöisesti kansainvälisessä yksityisoikeudessa 
yleisesti noudatettavan lipun lain periaatteen 
mukaisesti suomalaisissa aluksissa tehtävään työ
hön. Lipun lain periaatteen poikkeukseton sovel
taminen on kuitenkin käytännössä osoittautunut 
epätarkoituksenmukaiseksi ja epätyydyttäväksi, 
osin jopa mahdottomaksi. Niinpä merimieslaissa 
onkin säännökset toisaalta siitä, että sosiaali- ja 
terveysministeriö voi vapauttaa ulkomaalaisen 
työnantajan noudattamasta työsuhteissaan meri
mieslain säännöksiä ja toisaalta siitä, että valtio
neuvosto voi määrätä merimieslain noudattami
sesta ulkomaalaisessakin aluksessa suomalaisen 

työnantajan ja suomalaisten työntekijäin välisissä 
työsuhteissa. 

Merimieseläkelakia lukuunottamatta muissa 
merenkulun työlaeissa ei ole vastaavia säännök
siä. Tämä puute on aiheuttanut käytännössä 
epätietoisuutta ja epävarmuutta; esimerkiksi on
ko ulkomaalaisen työnantajan, joka on vapautet
ru noudattamasta työsuhteissaan merimieslakia, 
kuitenkin noudatettava merimiesten vuosiloma
lakia ja merityöaikalakia (296/ 76). Tällaisten 
epäselvyyksien vähentämiseksi ehdotetaan, että 
merimiesten vuosilomalakiin ja merityöaikalakiin 
lisättäisiin merimieslain edellä mainittujen sään
nösten kaltaiset säännökset. 

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain 4 §:n mukaan ei kauppamerenkulkuun Suo
men satamain välillä saa käyttää muita kuin 
suomalaisia aluksia. Vaikka juuri mainitun lain
kohdan mukaan eräillä pohjoismaisilla erikois
aluksilla voidaan kauppa- ja teollisuusministeriön 
vuodeksi kerrallaan antamin luvin liikennöidä 
myös Suomen satamien välillä, ei kyseessä ole
vien säännösten lisäämistä työajasta kotimaanlii
kenteen aluksissa annettuun lakiin ole katsottu 
tarpeelliseksi. 

Merimieslakiin, merimiesten vuosilomalakiin, 
merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen 
aluksissa annettuun lakiin (248/82) sisältyy sään
nökset eräistä näihin lakeihin perustuvien saata
vien erityisistä vanhentumisajoista. Säädetyt van
hentumisajat (kanneajat) vaihtelevat yhdestä 
vuodesta viiteen vuoteen. Tämän varsin epätar
koituksenmukaisen tilanteen korjaamiseksi ehdo
tetaan, että säännökset kanneajoista yhtenäiste
tään. Koska mahdollisten erimielisyyksien selvit
tely muun muassa pitkistä etäisyyksistä ja huo
noista yhteyksistä johtuen edellyttää merenkulun 
alalla pitempää aikaa kuin maissa, ehdotetaan 
kanneajaksi kolmea vuotta. 

Merenkulun työlainsäädännöstä mahdollisesti 
aiheutuvat erimielisyydet on nimenomaisten 
säännösten mukaan käsiteltävä ja ratkaistava sa
moissa tuomioistuimissa ja samanlaisessa oikeu
denkäyntimenettelyssä kuin yleiset merioikeusrii
dat. Ainakin osittain tämä perustuu pelkästään 
historiallissystemaattisiin syihin. Merenkulun voi
massa oleva työlainsäädäntö on niin periaatteil
taan kuin osin yksityiskohdiltaankin laadittu ylei
sen työlainsäädännön pohjalta. Myös merenku
lun työmarkkinajärjestelmä on varsin pitkälti ke
hittynyt samanlaiseksi kuin maissa. Sanotun 
vuoksi ehdotetaan, että merenkulun työlainsää
dännöstä mahdollisesti syntyvät riidat ratkaistai
siin samanlaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä 
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kuin työlainsäädännöstä yleensä syntyvät erimie
lisyydet. Riita-asiain laillista oikeuspaikkaa koske
vat säännökset ehdotetaan säilytettäviksi ennal
laan. Sen sijaan rikosasiain oikeuspaikaksi ehdo
tetaan nykyisistä säännöksistä poiketen riita-asi
ain laillista tuomioistuinta. 

Ensimmäinen tuomioistuin olisi siten aina 
raastuvanoikeus niin kuin merilaissa on säädetty. 

3. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Merenkulun työlainsäädännön noudattamisen 
valvonta siirrettiin merenkulkuviranomaisilta työ
suojeluviranomaisille jo 1 päivänä heinäkuuta 
1974. Alan työsuojeluvalvontaa on pyritty tämän 
jälkeen kehittämään ja tehostamaan osana yleistä 
työsuojelua. Tällä esityksellä sinänsä ei kuiten
kaan ole vaikutuksia työsuojeluorganisaatioon. 

Valtio osallistuu merenkulkijain vuosilomista 
aiheutuvien matkakustannusten korvauksiin. Nä
mä valtionosuusasiat käsitellään, kuten tähänkin 
saakka, sosiaali- ja terveysministeriössä. Ehdotet
tu poikkeuslupamenettely kuuluu niin ikään so
siaali- ja terveysministeriön tehtävänalaan. Mää
räyksen merimiesten vuosilomalain ja merityöai
kalain noudattamisesta ulkomaalaisessa aluksessa 
voi antaa valtioneuvosto. Koska merimieslaissa 
on jo nyt vastaavat järjestelyt, ei esityksellä ole 
välittömiä vaikutuksia julkisyhteisöjen organisaa
tioihin. 

4. Esityksen vaikutukset julkiseen 
talouteen 

Työvoimapoliittisesti on tärkeää, että suoma
laisissa aluksissa käytetään mahdollisimman pal
jon suomalaisia työntekijöitä. Sosiaalipoliittisesti 
on taas mielekkäämpää ja tarkoituksenmukai
sempaa pyrkiä työllistämään työntekijät esimer
kiksi osallistumalla heidän matkakustannuksiinsa 
työpaikalle kuin maksamalla työttömyysavustuk
sia. Sanotuilla perusteilla muutettiin voimassa 

olevaa merimiesten vuosilomalakia merimieslain 
säätämisen yhteydessä niin, että valtio osallistuu 
suomalaisen työvoiman käytöstä johtuviin vuosi
lomamatkojen kustannuksiin. 

Valtion osuus merenkulkijain matkakustan
nuksista oli vuonna 1980 2 810 783, vuonna 
1981 5 055 803 markkaa ja vuonna 1982 
4 160 066 markkaa. Vuoden 1983 menoarvion 
vastaava luku on 4 000 000 markkaa. Valtion 
osuuden suhteelliseen suureen vuosittaiseen vaih
teluun vaikuttaa erityisesti muualla kuin Suo
meen suuntautuvassa linjaliikenteessä olevien 
alusten ja niissä työskentelevän henkilökunnan 
lukumäärä. Huomattava vaikutus kustannuksiin 
on myös aluksen sijaintipaikalla sekä työntekijöi
den vuosittaisten lomamatkojen määrällä. 

Lomaoikeutta ehdotetaan nyt laajennettavaksi 
siten, että työntekijällä on, ellei muusta sovita 
oikeus lomaan aina kuuden kuukauden loman
määräytymiskauden jälkeen. Valtion osuus mat
kakustannuksista ehdotetaan säilytettäväksi en
nallaan. Useissa varostarnoissa noudatetaan jo nyt 
ehdotettua vuosilomajärjestelmää, josta aiheutu
viin kustannuksiin valtio voimassa olevan lain 
mukaan osallistuu. Ehdotettu uudistus lisäisi val
tion menoja niissä tapauksissa, joissa ei ole 
sovittu tiheämmästä loma- ja vapaa-aikajärjestel
mästä ja on noudatettu voimassa olevan lain 12 
kuukauden jaksoja. Tällaisessa työsuhteessa on 
kuitenkin enää vain noin 10 prosenttia kolman
sien maiden välisissä liikenteessä työskentelevistä. 
Valtiolle aiheutuvien lisäkustannusten on tältä 
osin arvioitu olevan noin 500 000 markkaa vuo
dessa. 

Muuta julkisyhteisöille aiheutuvaa vähäistä 
kustannusten nousua aiheutuu siitä, että ehdo
tuksen mukaan työntekijä ansaitsisi työsuhteensa 
ensimmäisenä vuotena kaksi ja yksi kuudesosaa 
arkipäivää kuukaudelta eikä kaksi arkipäivää ku
ten voimassa olevassa laissa. Valtiolle saattaa 
aiheutua keskimääräistä enemmän kustannuksia 
myös sijaisten palkkaamisen johdosta eräissä kau
siliikennetilanteissa. 

Muilta osin ei esityksestä aiheudu olennaisia 
kustannuksia valtiolle tai muille julkisyhteisöille. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Merimiesten vuosilomalaki 

1 §. Sove/tamisa/a. Merenkulkijoita koskevaa 
työlainsäädäntöä uudistettaessa on eri lakien so-

veltamisaloja koskevat säännökset laadittu mah
dollisimman yhdenmukaisiksi. Aivan täydellistä 
yhtäläisyyttä ei ole voitu saavuttaa, koska eri 
laeilla on toisistaan poikkeavat tarkoitukset. La
kiehdotusta laadittaessa on otettu huomioon, 
paitsi voimassa oleva merimiesten vuosilomalaki, 
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mahdollisimman laajalti merimieslain soveltamis
alasäännös. Huomioon on otettu myös vuonna 
1982 annettu uusi laki työajasta kotimaanliiken
teen aluksissa. 

Esityksessä on lähtökohtana se, että lakia sovel
letaan työsuhteessa suomalaisessa aluksessa tai 
työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla 
tehtävään työhön. Lakia olisi voimassa olevan 
lain tavoin sovellettava siitä riippumatta, onko 
työnantajana aluksen omistaja vai joku muu, 
esimerkiksi aluksen tai sen osan käytön vuokran
nut henkilö. Lakia ei sovellettaisi julkisoikeudel
lisissa palvelussuhteissa tehtävään työhön, koska 
julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa olevien oi
keudesta vuosilomaan on säädetty tai sovittu 
erikseen. Lakiehdotukseen sisältyy erikseen sään
nökset merimiesten vuosilomalain soveltamisesta 
suomalaisessa aluksessa, kun työnantajana on 
ulkomaalainen ja sen soveltamisesta ulkomaalai
sessa aluksessa suomalaisen työnantajan ja työnte
kijän välisessä työsuhteessa (26-28 §). 

Lakiehdotuksen 1 §:n 2 ja 3 momentissa on 
mainittu työt, joihin merimiesten vuosilomalakia 
ei ole katsottu voitavan soveltaa. Näitä säännök
siä on voimassa olevaan lakiin verrattuna pyritty 
täsmentämään ja samalla ottamaan huomioon 
edellä mainittu merenkulun työsuhteita koskeva 
muu lainsäädäntö. Lakia ei sovellettaisi ensiksi
kään työhön, josta palkka suoritetaan yksin
omaan voitto-osuutena. Toiseksi lain soveltamisa
lan ulkopuolelle jäisi työnantajan puolison ja 
lasten tekemä työ. 

Lakia ei sovellettaisi myöskään työhön, jota 
tehdään uittokalustolla, paitsi jos työtä tehdään 
uittoon käytettävällä kuljetuskalustolla. Meri
miesten vuosilomalakia sovellettaisiin näin ollen 
uittotyöhön vain sikäli kuin on kysymys aluksista, 
jotka ovat varustetut yleisellä kulkuväylällä suori
tettaviin puutavaran tai muun materiaalin hi
naus- tai työntötehtäviin. Tämän rajauksen puit
teissa lakia sovellettaisiin siitä uiton vaiheesta 
alkaen, kun hinaus- tai muu vastaava lautta tai 
lautan osa on siirretty tai rakennettu kuljettamis
ta varten. Kuorman kokoaminen siirtäminen, 
suluttaminen ja purkaminen pudotuspaikalla, 
suluissa, siirtolaitoksissa tai tehdasvarastoissa sa
moin kuin irtouitossa tarvittava alusavustus mat
kahinausta lukuun ottamatta olisivat näin ollen 
pääsääntöisesti merimiesten vuosilomalain piiriin 
kuulumatonta uittotyötä. 

Aluksissa suoritetaan erilaisia tarkastus-, 
huolto- tai muita vastaavia töitä aluksen ollessa 
satamassa tai varmalla ankkuripaikalla. Tällaisia 
aluksen käytön kannalta tilapäisiä töitä, kuten 

kompassintarkistus-, tutkan, radiolaitteen tai 
muun vastaavan teknisen erityislaitteen huolto
ja korjaustehtäviä, joita ei voida pitää aluksen 
normaaliin käyttöön liittyvinä ja joita ei voida 
teettää aluksen työntekijöillä suoritetaan toisi
naan myös matkojen aikana. Puheena olevia 
lyhytaikaisia tarkastus-, huolto- ja muita vastaa
via töitä tekevien työntekijäin työolot eivät juuri 
poikkea muualla samanlaisia töitä tekevien työn
tekijäin työoloista ja useimmiten heidän teke
määnsä työhön onkin sovellettava yleisen vuosilo
malain säännöksiä, jolloin merimiesten vuosilo
malakia ei ehdotuksen mukaan sovellettaisi. 

Edellä mainitut työt voivat aiheuttaa sovelta
misalaongelmia sekä ulkomaan- että kotimaanlii
kenteessä. Erityisesti kotimaanliikenteen kannalta 
ovat lakiehdotuksen ja yleisen vuosilomalain so
veltamisalarajan kannalta ongelmallisia vielä 
muun muassa erilaiset vesi- ja väylänrakennukses
sa tehtävät työt. Viimeksi mainitut ovat eräiltä 
osin maissa suoritettavien töitten kaltaisia, mutta 
joiltakin osin niitä tehdään vesiliikenteelle omi
naisissa olosuhteissa. Soveltamisalarajaa ei näytä 
olevan mahdollista määrittää tyhjentävän täsmäl
lisesti useankaan tunnusmerkin avulla. Ehdotuk
sessa onkin jätetty rajatapausten ratkaisut vastai
sen käytännön ja tuomioistuinratkaisujen varaan. 
Samalla on kuitenkin pyritty varmistamaan, et
teivät mitkään lakien raja-alueille sijoittuvat työt 
jäisi kokonaan vuosilomalainsäädännön ulkopuo
lelle. 

Soveltamiskysymystä ratkaistaessa on otettava 
huomioon, että ehdotuksella on pyritty mahdol
lisimman yhdenmukaiseen soveltamisalaan mui
den merenkulkua koskevien lakien, ennen kaik
kea merimieslain kanssa. Toisaalta on mahdollis
ta, että jotkut työt voivat kuulua ehdotuksen 
piiriin, vaikka näihin ei olisikaan sovellettava 
jotakin toista merenkulun työsuhteita koskevaa 
lakia. Yleisenä ratkaisuohjeena on pidettävä 
muun ohessa sitä tehdäänkö työtä ''merimies
työlle'' ominaisissa oloissa vai onko työ pikem
minkin luonnehdittavissa esimerkiksi työskente
lyksi jollakin työkoneella. 

2 §. Vuoszloman pituus. Kuten yleisperuste
luissa on mainittu, lakiehdotuksen säännökset 
vuosiloman pituuden määräytymisestä ja vuosilo
maoikeudesta poikkeavat rakenteeltaan melko 
olennaisesti voimassa olevan lain vastaavista sään
nöksistä. Ehdotuksen 2 §:n 1 momentin mukaan 
työntekijä ansaitsisi vuosilomaa työsuhteensa en
simmäisenä vuotena kaksi ja yksi kuudesosa arki
päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskau
delta. Saman työsuhteen jatkuttua yhdenjaksoi-
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sesti yli vuoden eli siis työsuhteen toisena vuotena 
ja sitä seuraavina vuosina työntekijä ansaitsisi 
lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kutakin täyttä 
lomanmääräytymiskuukautta kohden. Kahden 
peräkkäisen täyden lomanmääräytymiskauden eli 
kahdentoista kuukauden pituisen ajanjakson täy
det vuosilomat olisivat siten 26 tai 30 arkipäivän 
pituiset. 

Arkipäivinä ei ehdotuksen mukaan pidettäisi 
itsenäisyyspäivää, joulu- ja juhannusaattoa, pää
siäislauantaita eikä vapunpäivää, vaikka ne muu
toin olisivatkin arkipäiviä. Ehdotus vastaa tällä 
kohden sekä voimassa olevaa lakia että yleistä 
vuosilomalakia. Täytenä lomanmääräytymiskuu
kautena pidetään sellaista kalenterikuukautta, 
jonka aikana työntekijä on ollut työnantajan 
työssä vähintään neljänätoista päivänä. Kukin 
kalenterikuukausi muodostaa itsenäisen ajanjak
son neljäntoista päivän sääntöä sovellettaessa. 
Päivällä tarkoitetaan vuorokautta; saman vuoro
kauden aikana tehty työ oikeuttaa siis vain yh
teen "päivään". Työajan pituudella ei sen sijaan 
ole merkitystä, eikä myöskään sillä, onko työ 
tehty säännöllisenä työaikana, ylityönä tms. 

3 §. Työssäolopäivien veroiset päivät. Kun lo
man pituuden määräytyminen perustuu ansain
taperiaatteelle,on ehdotuksessa, kuten voimassa 
olevassa laissakin, otettu huomioon, että joissa
kin tapauksissa lomaan oikeuttaviksi työssäolo
päivien veroisiksi päiviksi on katsottava työnteki
jän poissaolopäivät, kun poissaolo on perustunut 
hyväksyttävään syyhyn. Pykälän 1 momentissa on 
pääsääntö, jonka mukaan työssäolopäivien veroi
sina päivinä pidetään niitä päiviä, jolloin työnte
kijä on ollut vuosilomalla tai lakiin tai sopimuk
seen perustuvalla paikallisella vapaalla. Paikalli
sella vapaalla tarkoitetaan tässä sellaisia usein 
vuosilomien yhteydessä annettavia vapaapäiviä, 
jotka on ansaittu tekemällä ylityötä tai viikonlop
putyötä ja joista työehtosopimuksissa on myös 
käytetty ilmaisua '' vastike''. 

Ehdotuksen tyhjentävä luettelo työssäolopäi
vien veroisista päivistä vastaa eräitä vähäisiä täs
mennyksiä ja muutoksia lukuunottamatta voi
massa olevan lain 4 §:n 2 momenttiin sisältyvää 
vastaavaa luetteloa. Muutoksista on tässä yhtey
dessä syytä mainita luettelon ensimmäinen koh
ta, jossa voimassa olevan lain ilmaisu "alus" on 
korvattu ilmaisulla ''työpaikka''. Pääsääntöisesti 
työpaikkana lakia sovellettaessa on tietenkin alus. 
Kun merimiesten vuosilomalakia kuitenkin sovel
lettaisiin työnantajan määräyksestä väliaikaisesti 
muuallakin kuin aluksessa tehtävään työhön, on 
ehdotettu täsmennys katsottu tarpeelliseksi. Eh-

dotuksessa mainitulla työnantajan määräyksestä 
väliaikaisesti muualla kuin aluksessa tehtävällä 
työllä tarkoitetaan esimerkiksi niin sanottujen 
uudisrakennusten valvontatyötä ja merimieslain 
40 §:n 3 momentissa tarkoitettua työtä. 

4 §. Vuostlomaoikeus. Voimassa olevan lain 
mukaan työntekijän oikeus vuosilomaan syntyy 
ensimmäisen kerran, kun työsuhde on jatkunut 
yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta. Tällöin työnte
kijä saa puolet täydestä vuosilomasta eli 12 
arkipäivää lomaa. Tämän jälkeen oikeus täyteen 
vuosilomaan syntyy vuosittain laskettuna juuri 
mainitun puolivuotiskauden täyttymisestä. Ehdo
tuksen 4 §:n 1 momentissa on määritelty loman
määräytymiskausi, jolla tarkoitetaan työsuhteen 
alkamisesta laskettavaa kuuden täyden loman
määräytymiskuukauden jaksoa sekä tätä jaksoa 
seuraavia kuuden kalenterikuukauden muodosta
mia jaksoja. 

Lakiehdotuksen mukaan oikeus vuosilomaan 
syntyisi ensimmäisen kerran työsuhteen alusta 
laskettavan kuuden täyden lomanmääräytymis
kuukauden täyttyessä ja tämän jälkeen aina kuu
den kalenterikuukauden välein riippumatta siitä, 
olisivatko kaikki kuukaudet ehdotuksen 2 §:n 3 
momentissa tarkoitettuja täysiä lomanmääräyty
miskuukausia. Näin ollen vain työsuhteen al
kuun voi sattua sellainen ''vajaa'' kalenterikuu
kausi, jota ei oteta huomioon lomanmääräyty
miskautta laskettaessa ja joka siten vaikuttaisi 
vuosilomaoikeuden syntymiseen. 

Pykälän 2 momentissa on säännös siitä, että 
vuosiloman antaminen merimieslain 32 §:n 1 ja 
2 momentissa tarkoitetun synnytysloman tai sitä 
vastaavan loman yhteydessä katkaisee kulumassa 
olevan lomanmääräytymiskauden. Ehdotus vastaa 
periaatteiltaan voimassa olevan lain 2 §:n 2 
momentin säännöstä. 

5 §. Vuostloman antaminen. Lakiehdotuk
sen säännökset vuosiloman antamisesta on voitu 
laatia työntekijän suojelun kannalta nykyistä pa
remmiksi, koska ehdotuksen mukaan oikeus vuo
silomaan syntyy kaksi kertaa vuodessa. Vuosiloma 
on ehdotuksen mukaan annettava heti vuosilo
maoikeuden synnyttyä, mikäli se aluksen työvoi
matilanteen kannalta on mahdollista, ja kuiten
kin kuukauden kuluessa lomaoikeuden syntymi
sestä. 

Käytännössä näin kaavamaisen säännön sovel
taminen voisi joissakin tapauksissa aiheuttaa vai
keuksia. Merenkulun työmarkkinajärjestöt ovat 
työsopimuksin sopineet niin kutsutun vuo
rottelujärjestelmän käyttämisestä. Tällä tarkoite
taan aluskohtaista järjestelmää, jossa työntekijäin 
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työ- ja vapaa-aikajaksot toistuvat mahdollisim
man säännönmukaisesti niin, että työjakso (aluk
sessa oltava aika) ei ylittäisi viittä kuukautta. 
Vuorottelujärjestelmän käyttäminen edellyttää 
verraten pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja 
näin ollen myös mahdollisuutta sijoittaa työnte
kijäin eri säännösten ja määräysten perusteella 
ansaitsema vapaa-aika vuorottelujärjestelmään 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Edellä sanotun perusteella esitetään, että vuo
siloman antamista voitaisiin pääsäännöstä poike
ten siirtää enintään kahdella kuukaudella loma
oikeuden syntymisestä, jos työntekijän työ- ja 
vapaa-aikajaksot määräytyisivät työehtosopimuk
seen perustuvan vuorottelujärjestelmän mukaan 
ja jos loman alkamisen siirtäminen olisi tarpeen 
vuorottelujärjestelmän toteuttamisen kannalta. 
Loman poikkeuksellinen siirtäminen enintään 
kahdella kuukaudella voisi siten tulla käytännös
sä kysymykseen lähinnä vain silloin, kun työnte
kijällä on vuorottelujärjestelmän mukaan oikeus 
kahta useampaan yhtenäiseen vapaa-aikajaksoon 
kahden peräkkäisen lomanmääräytymiskauden 
muodostaman jakson aikana. 

Edellä selostettujen sääntöjen kaavamainen so
veltaminen voisi taas ainakin periaatteessa johtaa 
siihen, että työntekijä ei koskaan saisi lomaansa 
kesäaikana. Näin voisi käydä, jos työsuhde olisi 
alkanut maaliskuun 15 päivän ja huhtikuun 15 
päivän tai syyskuun 15 päivän ja lokakuun 15 
päivän välisenä aikana niin, että se kalenterikuu
kausi, jona työsuhde on alkanut ei "vajaana" 
oikeuttaisi vuosilomaan. Levon ja virkistyksen 
kannalta kesäaikana pidettävää lomaa voidaan 
kuitenkin pitää edullisempana kuin talviaikana 
pidettävää lomaa. Tämän vuoksi ehdotetaan sää
dettäväksi, että toinen kahden peräkkäisen lo
manmääräytymiskauden lomasta on aina annet
tava toukokuun 2 päivän ja syyskuun 30 päivän 
välisenä aikana, ellei toisin sovittaisi. Lomaa ei 
viimeksi tarkoitetuissa tapauksissakaan saa pää
sääntöisesti siirtää enempää kuin edellä on selos
tettu, jollei toisin sovita. Kuitenkin joissakin 
tapauksissa oikeus vuosilomaan voi syntyä 31 
päivänä maaliskuuta, jolloin vuosiloman alkamis
ta joudutaan ehkä siirtämään muutamalla päiväl
lä yli muutoin sallitun kuukauden, ellei työnteki
jällä ole käytettävissään vastikevapaapäiviä yhdis
tettäväksi vuosilomaan. 

Merimiesten vuosilomalain soveltamispiiriin 
kuuluu hyvin erilaisia ja erilaisissa oloissa tehtäviä 
töitä. Tämän vuoksi on katsottu välttämättömäk
si, että loman antamista koskevista laissa sääde
tyistä pääsäännöistä on voitava jossakin määrin 
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poiketa. Lähinnä työsuojelullisista syistä tätä so
pimisoikeutta ei kuitenkaan voida säätää kovin 
laajaksi. Pykälän 3 momentin mukaan loman 
antamisesta voitaisiin sopia niin, että loman 
alkamisajankohta voisi siirtyä enintään kuudella 
kuukaudella lomaoikeuden syntymisestä. Tämä 
mahdollistaisi kahden peräkkäisen lomanmääräy
tymiskauden loman yhdistämisen toisiinsa. 

6 §. Vuosiloman antaminen synnytys- taivas
taavan loman yhteydessä. Pykälässä on säännös 
vuosiloman tai sen osan antamisesta merimies
laissa säädetyn synnytysloman tai sitä vastaavan 
loman yhteydessä. Ehdotus vastaa eräitä teknisiä 
korjauksia lukuunottamatta voimassa olevan lain 
5 §:n 4 momentin säännöstä. 

7 §. Vuoszloman alkaminen ja päättyminen. 
Säännökset vuosiloman alkamisesta ja päättymi
sestä vastaavat voimassa olevan lain 7 §:n sään
nöksiä seuraavin korjauksin ja täsmennyksin. En
siksikin pykälän 1 momentissa suomalainen ja 
Suomessa asuva ulkomaalainen työntekijä on, 
voimassa olevasta laista poiketen, asetettu keske
nään yhdenvertaiseen asemaan siinä, että vuosi
loma on kummallekin annettava Suomessa. Vain 
työntekijän nimenomaisella, kutakin kertaa var
ten erikseen antamalla suostumuksella loma voi
daan antaa muualla. 

Muille kuin suomalaisille ja Suomessa asuville 
työntekijöille loma voidaan antaa vaihtoehtoisesti 
työntekijän kotimaan satamassa tai satamassa, 
jossa työsopimus on solmittu. 

Pykälän 3 momentti sisältää voimassa olevan 
lain 10 §:n 1 momentin toisen virkkeen säännök
sen työntekijän paluuoikeudesta ensisijaisesti sii
hen alukseen, josta hän lähti lomalle, sekä mai
nitun lain 7 §:n 3 momentin säännöksen työhön 
paluusta vuosiloman päätyttyä. Viimeksi maini
tun mukaan työntekijäin tulee palata 1omaltaan 
siten, että hän säännönmukaisen työaikansa mu
kaisesti voi aloitaa työt aluksessa tai matkan 
alukseen kotimaan satamasta. 

8 §. Vuoszloman jakaminen. Vuosiloman ja
kamista koskevat säännökset on laadittu uudel
leen muun muassa, koska vuosiloma tulee aikai
sempaan verrattuna jo tavallaan olemaan jaettu 
eli vain puolelta vuodelta ansaittu loma. Pykälän 
1 momentin mukaan vuosiloma pitäisi aina pyr
kiä antamaan yhdenjaksoisena. Monestakin syystä 
tämä ei aina ole mahdollista eikä tarkoituksen
mukaistakaan. Loman jakamista koskevissa sään
nöksissä on kuitenkin pidetty lähtökohtana, että 
ainakin toinen kahden peräkkäisen lomanmää
räytymiskauden lomasta on aina annettava yh
denjaksoisena; vain joka toinen puolivuosittain 
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annettava loma voidaan jakaa, vaikka loman 
jakamisen edellytykset muutoin täyttyisivätkin, 
jollei ehdotuksen 6 §:n 2 momentin mukaan 
säännöksestä johdu muuta. 

Vuosiloman jakamisen edellytykset poikkeavat 
toisistaan riippuen siitä, onko kysymys touko
kuun 2 päivän välisenä aikana vai tämän ajanjak
son ulkopuolella annettavan loman jakamisesta. 
Ensinnä mainittuna aikana annettava loma voi
daan jakaa vain työntekijän suostumuksella. 
"Talvikautena" (30.9.-2.5.) annettava loma 
voidaan jakaa, paitsi työntekijän suostumuksella, 
myös jos loman jatkaminen on tarpeen työn 
käynnissä pitämiseksi. 

Suostumuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
lähtökohtaisesti työntekijän henkilökohtaista, ku
takin kertaa varten erikseen antamaa suostumus
ta. Suostumus voidaan kuitenkin antaa kerta
kaikkisena työsopimuksessa, jos aluksessa nouda
tetaan työehtosopimukseen perustuvaa vuorotte
lujärjestelmää. Lisäksi on huomattava, että ehdo
tuksen 24 §:n 1 ja 2 momentin nojalla valtakun
nalliset työmarkkinajärjestöt voivat työehtosopi
muksin poiketa muun muassa vuosiloman jaka
mista koskevista lain säännöksistä. 

''Talvikautena'' annettava loma voidaan siis 
jakaa, jos se ''työn käynnissä pitämiseksi on 
välttämätöntä''. Ehdotus vastaa sanamuodoltaan 
sekä voimassa olevan merimiesten vuosilomalain 
8 §:n 1 momentin että yleisen vuosilomalain 5 
§:n 1 momentin säännöstä. On kuitenkin huo
mattava, että ehdotettua säännöstä ei voida tulki
ta ainakaan samalla tavalla kuin yleisen vuosilo
malain mainittua säännöstä, jolla on tarkoitettu 
lähinnä sellaisia tilanteita, joissa lomat annetaan 
yrityksen kaikille työntekijöille yhtä aikaa. Jos 
tällöin joillakin työntekijöillä on muiden työnte
kijäin lomia pitempi loma, voidaan nämä yleistä 
pitemmät lomat jakaa, jollei työtä muutoin voi
taisi pitää käynnissä. 

Tässä yhteydessä on vielä huomattava, että sen 
paremmin voimassa olevassa merimiesten vuosi
lomalaissa kuin tässä lakiehdotuksessakaan ei ole 
yleisen vuosilomalain 4 §:n 2 momentin kaltaista 
säännöstä, jonka nojalla lomat voidaan kausi
luontoisissa töissä antaa lomakauden ulkopuolel
la, jos lomien antaminen lomakaudella tuottaisi 
vaikeuksia yrityksen toiminnalle. Jos edellä sano
tun perusteella pyritään arvioimaan, milloin lo
man jakaminen voisi olla työn käynnissä pitämi
seksi välttämätöntä, voidaan todeta ainakin se, 
että työnantajan tulee ennakolta pyrkiä esimer
kiksi erilaisin työn järjestelyin ja sijaisia käyttä
mällä siihen, ettei lomia tarvitsisi jakaa. Tämä 

merkitsee puolestaan muun muassa sitä, että 
selvästi ennakoitavat mutta kohtuullisin toimen
pitein poistettavissa olevat syyt eivät voi oikeuttaa 
lomien jakamiseen. 

9 §. Vuoszloman siirtäminen. Pykälässä on 
säännökset työntekijän oikeudesta vaatia siirrettä
väksi työkyvyttömyysajalle sattuva loma tai sen 
osa myöhäisempään, työkyvyttömyyden päätty
misen jälkeiseen ajankohtaan. Nämä säännökset 
vastaavat voimassa olevan lain 8 §:n 2 ja 3 
momenttia. Vaikka voimassa olevassa laissa on 

. säännökset työntekijän oikeudesta siirtää työky
vyttömyysajalle sattuva vuosiloma tai sen osa, ei 
laissa ole säännöstä siitä, milloin näin siirretty 
loma tai sen osa on annettava. Tämän puutteen 
korjaamiseksi ehdotetaan, että työkyvyttömyyden 
perusteella siirretty loma on annettava viimeis
tään seuraavan loman yhteydessä. Aikaisemmin
kin se luonnollisesti voidaan antaa. Tämän lisäksi 
ehdotetaan, että toukokuun 2 päivän ja syyskuun 
30 päivän välisenä aikana annettava siirretty loma 
on, jos se on mahdollista, annettava vielä maini
tun ajanjakson aikana. 

10 §. Työntekzjan kuuleminen vuoszloman 
ajankohdasta ja vuoszloman ajasta zlmoittaminen. 
Ehdotuksen säännökset vastaavat tarkoin voi
massa olevan lain 9 §:n säännöksiä. 

11 §. Työsuhteen jatkuminen. Voimassa ole
va merimiesten vuosilomalaki on säädetty vuoden · 
1955 merimieslain ollessa voimassa. Viimeksi · 
mainitun lain mukaan työsuhteet olivat pääsään
töisesti aluskohtaisia ja lakia tulkittiin niin, että 
työsuhteet päättyivät muun muassa silloin, kun 
työntekijä lopetti työnsä loman vuoksi. Merimies
ten vuosilomalakia valmisteltaessa oli kuitenkin 
tiedossa, että tuolloin vielä valmisteltavana ollut 
uusi merimieslaki rakentuisi olennaisesti toisille 
periaatteille. Niinpä merimiesten vuosilomalain 
10 §:n 1 momenttiin otettiin jo tuolloin säännös 
siitä, että ''työsuhde ei katkea päästökatselmoita
essa työntekijä vuosilomalle". Kun juuri mainit
tu merimieslaki, jonka mukaan lomat sinänsä 
eivät voi vaikuttaa työsuhteen kestoon, on saatet
tu voimaan, ehdotetaan säännös poistettavaksi 
tarpeettomana. 

Sen sijaan ehdotetaan merimiesten vuosiloma
lakiin otettavaksi yleisen vuosilomalain 6 §:n 1 
momentin kaltainen säännös yrityksen omistajan 
tai haltijan vaihtumisen vaikutuksesta työsuhtei
siin. Ehdotuksen mukaan työsuhteen ei ensiksi
kään katsota keskeytyvän yrityksen omistajan tai 
haltijan vaihtumisen johdosta. Ehdotus koskee 
sekä yrityksen myyntiä että vuokralleantoa ja sitä 
on sovellettava niin koko yrityksen kuin yrityksen 



1983 vp. - HE n:o 180 11 

osan omistajan tai haltijan vaihtuessa. Tässä yh
teydessä lienee paikallaan huomauttaa, että osa
keyhtiöissä osakkeitten omistussuhteitten muu
tokset eivät vaikuta siihen, ketä on pidettävä 
työnantajana. Osakeyhtiö pysyy työnantajana, 
vaikka kaikki sen osakkeet vaihtaisivat omistajaa. 

Myös merimieslain 6 §:ssä on säännöksiä työn
antajan liikkeen luovutuksen vaikutuksista työ
suhteisiin. Koska viimeksi mainitut ovat tällä 
kohden eräällä tavalla ensisijaiset ehdotettuihin 
merimiesten vuosilomalain säännöksiin nähden, 
on tässä yhteydessä syytä tarkastella lyhyesti kum
paisiakin säännöksiä. Merimieslain 6 §:n 2 mo
mentissa on, työsopimuslaista poiketen, lähtö
kohtana se, että yritystä tai sen osaa (esimerkiksi 
yksittäistä alusta) luovutettaessa, työsuhteet jat
kuvat luovuttajaa velvoittavina. Luovuttajalla on 
velvollisuus tarjota esimerkiksi myydyn aluksen 
työntekijöille merimieslain 57 § :ssä säädetyllä 
tavalla muuta työtä ja hänen irtisanomis- ja 
lomauttamisoikeutensa määräytyy merimieslain 
yleisten sääntöjen, lähinnä 24 ja 39 §:n säännös
ten mukaisesti. Tällaisia tapauksia ehdotettu me
rimiesten vuosilomalain säännös ei luonnollisesti
kaan voi koskea. 

Toisaalta liikettä tai alusta luovutettaessa työ
suhteet voivat jatkua uutta omistajaa tai haltijaa 
velvoittavina, jos tämä luovutuksensaajana on 
suomalainen henkilö tai yritys ja jos luovutetun 
yrityksen tai aluksen työntekijät kysyttäessä il
moittavat siirtyvänsä luovutuksensaajan palveluk
seen. Tämä käy ilmi merimieslain 6 §:n 3 
momentista. Yrityksen (liikkeen) tai sen osan 
uudella haltijalla ei, toisin kuin työntekijällä, ole 
pelkästään haltijan vaihtumiseen perustuvaa irti
sanomisoikeuttakaan, vaan tämä määräytyy meri
mieslain yleisten sääntöjen mukaan. Tällaisissa 
tapauksissa, joihin on sovellettava merimieslain 
säännösten lisäksi myös nyt ehdotettavaa lakia, 
uusi työnantaja joutuu välittömästi vastuuseen 
luovutuksen jälkeen erääntyvistä työsuhteeseen 
liittyvistä työnantajan velvollisuuksista, myös esi
merkiksi merimiesten vuosilomalain mukaisista 
velvollisuuksista. 

Merimieslain 6 §:n 3 momentissa on tosin 
rajoitus, jonka mukaan ''uusi omistaja ei kuiten
kaan vastaa työntekijän palkka- tai muusta työ
suhteeseen perustuvasta saamisesta, joka on 
erääntynyt ennen luovutusta''. Tässä ei ole mah
dollista selvittää yksityiskohtaisesti, milloin eri 
vuosilomaetuuksien on eri tilanteissa katsottava 
erääntyvän. Pääsääntö on kuitenkin se, että vuo
siloma erääntyy sinä päivänä, jona loma alkaa. 
Vuosilomapalkka eräämyy näin ollen juuri ennen 

loman alkamista, kuten ehdotuksen 15 §:stäkin 
käy ilmi. Ehdotuksen 18 ja 19 §:ssä tarkoitettu 
vuosilomakorvaus erääntyy puolestaan työsuhteen 
päättyessä, lukuunottamatta 19 §:n 2 momentis
sa tarkoitettua tapausta, jossa ei olekaan kysymys 
työsuhteen päättymisestä. 

Toiseksi 11 §:n 1 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että työsuhteen ei katsota keskeyty
neen myöskään siitä syystä, että työntekijä on 
välittömästi siirtynyt sellaisen yrityksen palveluk
seen, jossa aikaisemmalla työnantajalla on mää
räysvalta. Tämä säännösehdotus ei koske yrityk
sen haltijan vaihtumista, vaan oikeudelliselta 
kannalta tarkastellen työntekijän siirtymistä toi
sen työnantajan palveluksesta toisen työnantajan 
palvelukseen. Tällaisissa tapauksissa työsuhde 
katkeaa pääsääntöisesti, eikä merimieslain edellä 
tarkastellut säännöksetkään voi tulla yleensä so
vellettaviksi. On kuitenkin katsottu kohtuullisek
si, että työntekijä ei saa joutua vuosilomaetuuk
sien kannalta huonompaan asemaan siirtyessään 
oikeudellisesti arvioiden toisen työnantajan pal
velukseen, jos kysymyksessä olevaa kahta työnan
tajaa on tosiasiallisesti pidettävä "samana" työn
antajana. 

Ehdotuksella tarkoitetaan tilanteita, joissa 
työnantajalla ei ole oikeutta siirtää työntekijää 
(eikä työntekijällä velvollisuutta siirtyä) toisen 
työnantajan palvelukseen, vaan tämä edellyttää 
työntekijän suostumusta. Jos sitä vastoin työnte
kijä voidaan, työsopimuksesta mahdollisesti joh
tuvien rajoitusten puitteissa, suostumuksettaan 
siirtää työnantajayrityksen hallinnassa olevasta 
aluksesta toiseen tämän hallinnassa olevaan aluk
seen, näiden alusten omistussuhteista riippumat
ta, jatkuu työsuhde luonnollisesti ennallaan siir
rosta huolimatta. 

Ehdotuksessa edellytetään, että työntekijä siir
tyy välittömästi toisen työnantajan palvelukseen. 
Tämä ei merkitse, etteikö siirtymisen yhteydessä 
voisi olla esimerkiksi lomaa tai siirtymisestä joh
tuvaa lyhyttä työttömyysjaksoakin. Mitään aivan 
tarkkoja rajoja siitä milloin siirtymistä on pidettä
vä välittömänä, milloin ei voida, ei ole mahdol
lista esittää. Selvää tietenkin on, että siirtymistä 
ei voida pitää välittömänä, jos työntekijä on 
välillä ollut kolmannen työnantajan palvelukses
sa. 

Ehdotuksessa työntekijän edellytetään siirtyvän 
sellaisen työnantajan palvelukseen, jossa aikai
semmalla työnantajalla on määräysvalta. Aikai
semmalla työnantajalla katsotaan olevan määräys
valta myös silloin, kun henkilöllä on osuus kum
massakin yrityksessä ja hänellä yksin tai yhdessä 
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perheenjäsentensä kanssa on määräysvalta kum
massakin yrityksessä. Jos yritykset ovat osakeyh
tiömuotoisia, voidaan ratkaisua hakea lähinnä 
osakkeenomistuksesta. Muiden yritysmuotojen 
kohdalla ratkaisevana tekijänä voidaan pitää lä
hinnä taloudellisia valtasuhteita. 

Ehdotuksessa yrityksen omistajan tai haltijan 
vaihtuminen ja työntekijän siirtyminen toisen 
työnantajan palveluksesta toisen työnantajan pal
velukseen on työsuhteen jatkuvuuden kannalta 
rinnastettu toisiinsa. Tämä merkitsee sitä, että 
ehdotuksen vaikutus ei rajoitu vain siihen, kun 2 
§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla joudutaan 
arvioimaan, onko työsuhde jatkunut yhdenjak
soisesti yli vuoden, vaan että työntekijällä on 
siirtymistapauksissakin, jos ehdotuksessa tarkoite
tut muut edellytykset täyttyvät, oikeus saada 
uudelta työnantajaltaan kaikkia täysiä loman
määräytymiskuukausia vastaava loma ja sen pe
rusteella määräytyvä vuosilomapalkka. 

Lakiehdotuksen 11 §:n 2 momenttiin sisältyy 
säännös ilmoitusmenettelystä (erityisestä irtisano
mismenettelystä) siltä varalta, että lomalla oleva 
työntekijä ei syystä tai toisesta haluaisikaan lo
man päätyttyä jatkaa työsuhdettaan. Perusajatuk
seltaan ehdotus vastaa voimassa olevan lain 10 
§:n 2 momenttia. Eräiden lähinnä teknisten 
muutosten lisäksi on voimassa olevan lain sana
muodoltaan epäonnistunutta viimeistä virkettä 
korjattu. Ehdotuksen mukaan työsuhde päättyisi 
pääsääntöisesti loman päättyessä. Lomalla tarkoi
tetaan tässä yhteydessä sekä vuosilomaa että eh
dotuksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja päi
viä, joina työntekijä on ollut lakiin tai sopimuk
seen perustuvalla paikallisella vapaalla. Työsuh
teen päättymisen ajankohdasta puheena olevissa 
tapauksissa voitaisiin sopia toisinkin. Voimassa 
olevan lain alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti 
ehdotetaan säädettäväksi nimenomaisesti, ettei 
niitä vuosiloma- ja vastikevapaapäiviä, joiden 
aikana työntekijä on käyttänyt po. erityistä irtisa
nomisoikeuttaan, pidetä työssäolopäivien veroisi
na päivinä. 

Epäselvyyksien välttämiseksi 3 momenttiin on 
otettu säännös siitä, että työntekijän sanoessa 
loman yhteydessä työsuhteensa irti noudattaen 
siinä muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa, hä
nen oikeutensa vuosilomaan tai sitä vastaavaan 
korvaukseen irtisanomisajalta määräytyisi yleisten 
säännösten mukaan. Toisin sanoen poikkeus
säännöstä voitaisiin soveltaa vain, jos työntekijä 
ei loman päättymisajankohdan lähestyessä voisi 
sanoa työsuhdettaan irti normaalia irtisanomisai
kaa noudattaen, vaan joutuisi turvautumaan eh
dotettuun erityiseen irtisanomismenettelyyn. 

Ehdotettu säännös työntekijän erityisestä irtisa
nomisoikeudesta on itsenäinen ja ensisijainen 
merimieslain säännöksiin nähden. Siten esimer
kiksi merimieslain 46 §:n säännöksiä ei voitaisi 
soveltaa työntekijän katkaistessa työsuhteensa eh
dotuksen 11 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. 

12 §. Asevelvollisuusajan vaikutus työsuhteen 
jatkumisaikaan. Pykälän säännös asevelvollisuu
den suorittamisen vaikutuksesta työsuhteen kes
toaikaan vastaa voimassa olevan lain vastaavaa 
säännöstä. 

13 ja 14 §. Vuosilomapalkka ja luontaisedut 
vuosiloman aikana. Vuosilomapalkan laskemista 
koskeviin säännöksiin ei ehdoteta muutoksia, 
vaan ne on otettu ehdotukseen sellaisinaan voi
massa olevasta laista. Yhdenmukaisuuden saavut
tamiseksi ehdotuksen 2 §:n 2 momentin kanssa 
ehdotetaan kuitenkin välipäiviin, joilta työnteki
jällä on oikeus saada rahakorvaus loman johdosta 
käyttämättä jääneistä luontoiseduista, lisättäväksi 
jouluaatto ja pääsiäislauantai. 

15 §. Vuoszlomapalkan maksaminen. Ehdo
tuksen mukaan vuosilomapalkka on maksettava 
kokonaisuudessaan ennen loman tai sen osan 
alkamista, kuten voimassa olevan lainkin mu
kaan. 

Myös 2 momentin säännös työnantajan velvol-
lisuudesta antaa työntekijälle laskelma, josta käy
vät ilmi lomapalkan suuruus sekä sen määräyty
misen perusteet, on sisällöltään voimassa olevan 
lain vastaavan säännöksen kaltainen. 

16 §. Vuoszlomamatkat. Pykälässä on säännös 
työntekijän oikeudesta vapaisiin matkoihin hä
nen tullessaan lomalle ja vastaavasti hänen pala
tessaan loman päätyttyä työhön alukseen. Oikeus 
vapaisiin matkoihin ulottuu sille paikkakunnalle, 
jonka satamassa loma on annettava ja vastaavasti 
takaisin alukseen. Siten vapaisiin matkoihin voi 
kuulua myös esimerkiksi matka lentokentältä, jos 
tämä sijaitsee paikkakunnalla, jolla ei ole ehdo
tuksen 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua satamaa 
ja vastaavasti satamapaikkakunnalta lentokentäl
le. Edelleen pykälään sisältyy työntekijän oikeut
ta rajoittava säännös, jos hän on saanut jo 
vuosilomansa tai osan siitä sekä vapaat matkat 
synnytysloman tai sitä vastaavan loman yhteydes
sä. Eräitä vähäisiä sanamuodollisia muutoksia 
lukuunottamatta ehdotus vastaa voimassa olevan 
lain 13 §:n 1 momentin toisen virkkeen säännös
tä. 

Aluksen tilapäisestä etäisestä sijainnista loma
oikeuden syntyessä saattaa aiheutua huomatta
vasti tavanomaisia matkakustannuksia suurem
mat kustannukset. Toisaalta työnantaja on vel
vollinen antamaan loman heti vuosilomaoikeu-
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den synnyttya, JOS aluksen työvoimatilanne sen 
sallii. Työnantajan ja valtion veivoitteitten rajoit
tamiseksi kohtuullisina pidettäviin matkakustan
nuksiin ehdotetaan, että työntekijän olisi itse 
suoritettava osa omista matkakustannuksistaan, 
jos aluksen voidaan arvioida kuukauden kuluessa 
lomaoikeuden syntymisestä saapuvan satamaan, 
josta matka lomalle voitaisiin järjestää huomatta
vasti pienemmin kustannuksin kuin jos matkalle 
lähdettäisiin heti lomaoikeuden synnyttyä, mutta 
työntekijä ei haluaisi siirtää lomalle lähtöään 
tapahtuvaksi mainitusta satamasta. Työnantaja ja 
valtio vastaisivat tällöin matkakustannuksista vain 
niin kuin matkalle olisi lähdetty edellä tarkoite
tusta satamasta. 

17 §. Vapaiden matkojen kustannukset ja 
matkojen järjestäminen. Niin kuin voimassa ole
vankin lain mukaan työnanataja ja valtio vastaisi
vat puoleksi kumpainenkin laissa tarkoitetuista 
vapaista matkoista aiheutuneista kustannuksista. 
Työntekijällä ei ole oikeutta vapaaseen matkaan 
kotipaikkakunnalleen saakka, vaan vain sellaiselle 
satamapaikkakunnalle, jolla loma voidaan antaa 
ja sieltä loman päätyttyä takaisin alukseen. Jos 
työnantaja joko sopimuksen perusteella tai muu
toin kuitenkin kustantaa matkan työntekijän ko
tipaikkakunnalle saakka tai sieltä takaisin, ehdo
tetaan että valtio osallistuisi myös matkakustan
nusten tähän osaan, jos alus vuosilomamatkan 
alkaessa on ollut ulkomaan satamassa. Valtio ei 
näin ollen osallistu kustannuksiin, jollei matka 
aluksesta ala ulkomailta tai matka alukseen pääty 
ulkomailla. 

18 ja 19 §. Lomakorvaus työsuhteen päättyes
sä. Lomakorvauksen laskeminen ja antaminen 
eräissä tapauksissa. Työsuhteen päättyessä vuosi
loman sijasta suoritettavaa lomakorvausta koske
vat ehdotuksen säännökset vastaavat voimassa 
olevan lain säännöksiä muutoin paitsi, että niissä 
on otettu huomioon vuosiloman ansaitsemispe
rusteisiin ehdotettavat muutokset. Myös ehdotus 
asevelvollisuuttaan suorittamaan lähtevän oikeu
desta vuosilomakorvaukseen vastaa sisällöltään 
voimassa olevaa lakia. 

20 §. Palveluraha!. Ehdotus lomapalkan mää
räämisestä, kun työntekijä saa palkkansa tai osan 
siitä yleisöltä perittävistä palvelurahoista, on si
sällöltään sama kuin voimassa olevan lain vastaa
va säännös. 

21 §. Työn teettäminen tai tekeminen vuosi
loman aikana. Säännösehdotus on voimassa ole
van lain vastaavan säännöksen kaltainen. 

22 §. Kanneaika. Kuten jo yleisperusteluissa 
on mainittu, ehdotetaan merenkulun työsuhteita 

koskevien eri lakien säännökset kanneajoista yh
denmukaistettaviksi siten, että kanne olisi saata
van menettämisen uhalla nostettava kolmen ka
lenterivuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät
tymisestä, jonka aikana oikeus saatavaan on syn
tynyt. Merimiesten vuosilomalaissa tällaisia nor
maalia nopeammin vanhentuvia saatavia ovat 
vuosilomapalkka ja lomakorvaus. 

23 §. Säännösten ehdottomuus. Pykälä sisäl
tää ehdotuksen absoluuttisuutta koskevan pää
säännön. Sen mukaan sopimus, jolla vähenne
tään työntekijälle ehdotuksen mukaan kuuluvia 
etuja, on mitätön. 

24 §. Poikkeukset lain säännöksistä. Lakieh
dotuksen piiriin kuuluvat työt ovat, kuten jo 
edellä on todettu, varsin moninaiset ja tästä 
johtuen tarve toisistaan poikkeaviin järjestelyihin 
on suhteellisen suuri. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että työnantajain ja työntekijäin yhdistykset, joi
den toimintapiiri käsittää koko maan, voisivat 
työehtosopimuksella poiketa vuosiloman anta
mista ja jakamista sekä vuosilomapalkan ja loma
korvauksen laskemista ja maksamista koskevista 
lain säännöksistä. 

Tapaukset, joissa työnantaja on sidottu työeh
tosopimukseen, mutta osa työntekijöistä ei järjes
täytymättöminä sitä olisi, ovat varsin harvinaisia 
ehdotetun lain alalla. Tällainen on kuitenkin 
mahdollista. Tällöin työnantaja joutuisi työehto
sopimuksen määräyksistä huolimatta noudatta
maan lain säännöksiä suhteessa järjestäytymättö
miin työntekijöihin. On selvää, että tällainen 
kahden normiston sattumanvarainen soveltami
nen samalla aluksella yhtä aikaa ei ole käytännös
sä suotavaa. Tästä syystä ehdotuksen 24 §:n 2 
momenttiin on otettu säännös, jonka nojalla 
työehtosopimukseen sidottu työnantaja saa sovel
taa laista poikkeavia sopimusmääräyksiä niiden
kin työntekijäin työsuhteissa, jotka eivät ole si
dottuja työehtosopimukseen, mutta joiden työ
suhteissa työnantajan on muutoin noudatettava 
kysymyksessä olevan sopimuksen määräyksiä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan edelleen 
säädettäväksi, että työehtosopimuksen edellä tar
koitettuja määräyksiä saadaan noudattaa sopi
muksen lakkaamisen jälkeenkin uuden sopimuk
sen voimaantuloon asti niissä työsuhteissa, joissa 
määräyksiä saataisiin soveltaa, jos työehtosopimus 
olisi edelleen voimassa. Ilman tällaista säännöstä 
olisi, usein varsin lyhyiksi muodostuvissa sopi
muksettornissa tiloissa ryhdyttävä noudattamaan 
laissa säädettyä järjestelyä. Tämä aiheuttaisi taas 
useimmiten vain käytännöllisiä hankaluuksia tul-



14 1983 vp. - HE n:o 180 

kinta- ja soveltamisvaikeuksien muodossa. Työ
ehtosopimuksen lakkaamisen jälkeen olisi tieten
kin alettava noudattaa lain säännöksiä, jos asiasta 
ei enää pyrittäisikään sopimaan laissa säädetystä 
poiketen. 

Pykälän 3 momentin mukaan olisi valtion 
viranomaisen, kunnallisen sopimusvaltuuskun
nan tai tämän antaman valtuutuksen nojalla 
kunnan tahi kuntainliiton, evankelis-luterilaisen 
kirkon sopimusvaltuuskunnan tai sen antaman 
valtuutuksen nojalla kirkon, seurakunnan, seura
kuntaliiton tahi muun seurakuntain yhtymän ja 
asianomaisen yhdistyksen solmimaan työehtoso
pimukseen samoin kuin yksityisten valtionapulai
tosten sopiruisvaltuuskunnan tahi tämän anta
man valtuutuksen nojalla yksityisen valtionapua 
saavan yhteisön taikka laitoksen ja asianomaisen 
yhdistyksen välillä solmittuun toimiehtosopi
mukseen sovellettava ehdotuksen 1 ja 2 momen
tin säännöksiä. 

25 §. Oikeus lakisääteistä pitempään vuosi/o
maan. Pykälään sisältyvät säännökset ovat uusia. 
Ensiksikin ehdotetaan, että jos työntekijällä on 
sopimuksen nojalla oikeus laissa säädettyä pitem
pään lomaan, on tällaiseen lakimääräistä pitem
pään lomaan sovellettava lain vuosilomaa ja lo
mapalkkaa koskevia säännöksiä, mikäli tästä ei 
ole toisin sovittu. Ehdotuksen mukaan lakimää
räisen vuosiloman ylittävä osa voitaisiin kuitenkin 
antaa toukokuun 2 päivän ja syyskuun 30 päivän 
välisen ajanjakson ulkopuolella, jollei toisin ole 
sovittu. Tämä "kesäkaudelta" siirretty loman osa 
olisi aina annettava viimeistään seuraavalta lo
manmääräytymiskaudelta annettavan loman yh
teydessä. "Talvikaudella" sekä lakisääteinen että 
sen ylittävä loma olisi siten annettava yhdenjak
soisena, ellei loman jakamiselle olisi muita perus
teita. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväk
si, että työntekijällä työnantajan irtisanoessa työ
sopimuksen on oikeus saada sopimuksen mukais
ta lakimääräistä lomaa pitempää vuosilomaa vas
taava lomakorvaus. Lomakorvaus on tällöin las
kettava noudattaen soveltuvin osin lakiehdotuk
sen lomakorvausta koskevia säännöksiä. Tämäkin 
säännösehdotus on tahdonvaltainen. Lakimää
räistä pitemmästä lomasta työsuhteen päättyessä 
suoritettavasta lomakorvauksesta voidaan siis va
paasti sopia toisinkin. Lisäksi säännösehdotus 
koskee vain niitä tapauksia, joissa työnantaja 
irtisanoo työsopimuksen. 

26 §. Ulkomaalaiselle työnantajalle myönnet
tävä poikkeuslupa. Kun suomalainen alus tai 
aluksen osa vuokrataan ulkomaalaiselle, se silti 

säilyttää Suomen kansallisuuden. Merilain 1 §:ssä 
tarkoitettu aluksen kansallisuus on täysin riippu
maton vuokrasopimuksen sisällöstä. Vuokratulla 
aluksella on näin ollen ainakin periaatteessa nou
datettava Suomen lainsäädäntöä. 

Toisaalta on selvää, että varsinkin niin sanotun 
bare boat-sopimuksin vuokratuo aluksen siteet 
Suomeen voivat käytännössä muodostua varsin 
löyhiksi. Aluksen vuokrannut ulkomaalainen ot
taa uudet työntekijät, aluksen päällikköä lukuun
ottamatta, omasta maastaan. Aluksen liikenne 
saattaa olla hyvinkin kaukana Suomesta ja uudet 
työntekijät tai heidän järjestönsä saattavat vaatia 
oman lainsäädäntönsä ja sopimustensa noudatta
mista. Suomalaisten viranomaisten mahdollisuu
det valvoa Suomen lainsäädännön noudattamista 
voivat muodostua hyvin pieniksi. Jopa tarve nou
dattaa Suomen lainsäädäntöä saattaa olla käytän
nössä vähäinen. 

Hallituksen käsityksen mukaan täytyy kuiten
kin olla hyvin painavia perusteita sille, että 
suomalaisessa aluksessa ilman muuta alitettaisiin 
Suomen työlainsäädännössä työntekijöille turvat
tu kansainvälisestikin katsoen suhteellisen kor
keatasoinen suoja. Merimieslakiin on kuitenkin 
edellä mainituin perustein otettu säännökset eri
tyisestä poikkeuslupamenettelystä, jossa ulko
maalainen työnantaja voidaan vapauttaa noudat
tamasta merimieslain säännöksiä joko kokonaan 
tai osittain työsuhteissaan suomalaisessa alukses
sa. Kun muihin merenkulun työsuhteita koske
viin lakeihin ei ole sisältynyt vastaavia säännök
siä, on käytännössä oltu epätietoisia siitä, koskee
ko mahdollisesti myönnetty poikkeuslupa vain 
merimieslain säännöksiä, vai vapautuisiko ulko
maalainen työnantaja noudattamasta muitakin 
merenkulun työsuhteita koskevia lakeja. 

Yleisperusteluissa esitetyn mukaisesti ehdote
taan myös merimiesten vuosilomalakiin sisällytet
täväksi merimieslain vastaavan säännöksen kaltai
nen säännös ulkomaalaiselle työnantajalle myön
nettävästä poikkeusluvasta. Ehdotuksen mukaan 
voisi sosiaali- ja terveysministeriö aluksen suoma
laisen omistajan hakemuksesta vapauttaa aluksen 
tai sen osan vuokranneen ulkomaalaisen työnan
tajan noudattamasta merimiesten vuosilomalain 
säännöksiä joko osittain tai kokonaisuudessaan. 

27 §.Poikkeusluvan ehdot. Poikkeuslupa voi
taisiin myöntää vain määräajaksi ja siihen voitai
siin liittää tarpeelliseksi katsottavia ehtoja. Täl
löin olisi otettava huomioon muun muassa, missä 
määrin aluksen työntekijän asema tulisi vapau
tuksesta huolimatta turvatuksi. Vapautus meri
miesten vuosilomalain soveltamisesta voitaisiin 
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myöntaa vain, kun siihen on painavia sytta. 
Ennen poikkeusluvan myöntämistä olisi sosiaali
ja terveysministeriön varattava suomalaisille työn
tekijä- ja työnantajajärjestöille tilaisuus lausun
non antamiseen. Edelleen tulisi muutoinkin, 
muun muassa pyrkimällä mahdollisimman tar
koin selvittämään poikkeusluvan myöntämisen 
vaikutukset asianomaisen aluksen työntekijäin oi
keusasemaan, varmistaa, ettei vapautuksen 
myöntäminen olennaisesti heikentäisi työnteki
jäin asemaa merimiesten vuosilomalaissa sääde
tystä. 

Vapautuksen perusteena olevien olosuhteiden 
muutoksista olisivat velvollisia ilmoittamaan so
siaali- ja terveysministeriölle sekä aluksen päällik
kö, joka voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
aina on Suomen kansalainen, että poikkeusluvan 
saanut työnantaja. Tällainen olosuhteiden muu
tos olisi muun muassa vuokraajaa kansallisessa 
lainsäädännössä tapahtunut muutos, joka vaikut
taisi työntekijäin vuosilomaetuihin. Mainittujen 
olosuhteiden muutosten johdosta voitaisiin poik
keusluvassa määrättyjä ehtoja muuttaa tai mikäli 
muutosten katsottaisiin vaarantavan työntekijäin 
tässä laissa tarkoitettua asemaa, poikkeuslupa 
voitaisiin peruuttaa. Lupa voitaisiin peruuttaa 
myös, jos siinä asetettuja ehtoja ei noudatettaisi. 

28 §. Lain soveltaminen ulkomaalaisessa aluk
sessa. Ehdotuksen mukaan merimiesten vuosilo
malakia on sovellettava suomalaisessa aluksessa. 
Käytännössä syntyy kuitenkin tilanteita, joissa 
olisi pyrittävä suojaamaan tehokkaasti myös ulko
maalaisissa aluksissa työskenteleviä suomalaisia 
työntekijöitä, ja joissa tähän on myös käytännön 
mahdollisuudet. Näin esimerkiksi silloin kun 
suomalainen varustamo vuokraa ulkomaalaisen 
aluksen bare boat-sopimuksin ja ottaa alukseen 
suomalaisia työntekijöitä. Tällaisissa tapauksissa 
työmarkkinajärjestöt ovat pyrkineet sopimaan ai
nakin suomalaisten työehtosopimusten noudatta
misesta. Työntekijäin kannalta olisi kuitenkin 
parempi, että työsuhteissa sovellettaisiin suoma
laista lainsäädäntöä mahdollisimman laajalti. 

Niin Norjassa kuin Ruotsissakin on katsottu, 
että kansallista lainsäädäntöä voidaan soveltaa 
joko kokonaisuudessaan tai ainakin osittain 
muun muassa edellä tarkoitetunlaisissa tapauksis
sa ulkomaalaisissakin aluksissa. Esitetyin perus
tein on merimieslain 87 §:ään otettu säännös 
siitä, että valtioneuvosto voi määrätä merimies
lain noudattamisesta myös ulkomaalaisessa aluk
sessa suomalaisen työnantajan ja suomalaisten 
työntekijäin välisissä työsuhteissa. Kun tälläkin 
kohden on syntynyt epäselvyyttä siitä, voiko 

valtioneuvoston päätös koskea vain merimieslain 
noudattamista, ehdotetaan merimiesten vuosilo
malakiin sisällytettäväksi vastaava säännös. 

29 §. Nähtävänäpito. Lakiehdotuksen mu
kaan työnantajan on pidettävä työntekijäin näh
tävänä merimiesten vuosilomalaki sekä sen nojal
la annetut täytäntöönpanosäännökset ja -mää
räykset. Tältä osin ehdotus vastaa voimassa olevaa 
lakia. Nähtävänäpitovelvollisuutta koskevaa sään
nöstä ehdotetaan lisäksi yhdenmukaistettavaksi 
merenkulkijain työsuhteita koskevien eräiden 
muiden lakien kanssa niin, että kotimaanliiken
teessä työnantaja voisi sijoittaa mainitut säännök
set ja määräykset työntekijäin nähtäviksi myös 
aluksen ulkopuolella olevaan tarkoitukseen sopi
vaan paikkaan. 

30 §. Kirjanpito-velvollisuus. Lakiehdotuksen 
kirjanpitovelvollisuutta koskevat säännökset vas
taavat sisällöltään voimassa olevan lain säännök
siä muutoin paitsi säilyttämisvelvollisuutta koske
valta osaltaan. Koska kanneaikaa ehdotetaan pi
dennettäväksi vuodella, on samalla pidennettävä 
myös sitä aikaa, jonka työnantaja on velvollinen 
säilyttämään vuosilomakirjanpitonsa. 

31 ja 32 §. Lain säännösten rikkominen. Vir
heellinen vuosilomakirjanpito. Työnantajan 
edustajan rangaistus-vastuu.. Säännösehdotukset 
vastaavat kokonaisuudessaan voimassa olevan lain 
rangaistussäännöksiä. 

33 §. Syytteeseenpano-oikeus. Ehdotus vastaa 
sisällöltään voimassa olevan lain säännöstä, vaik
ka onkin sanamuodoltaan siitä poikkeava. 

34 §. Valvonta. Säännösehdotus on voimassa 
olevan lain vastaavan säännöksen kaltainen. 

35 §. Tuomioistuin. Kuten yleisperusteluissa 
on selvitetty, ehdotetaan merenkulkijain työsuh
teita koskevien lakien säännöksiä laillisesta oikeu
denkäyntipaikasta ja oikeudenkäyntimenettelystä 
yhdenmukaistettavaksi mahdollisimman lähelle 
muun työlainsäädännön vastaavia säännöksiä. 
Ensimmäinen tuomioistuin määräytyisi ehdotuk
sen mukaan kuitenkin merilain 260 ja 261 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Näin ollen merimiesten vuosi
lomalain mukaan ratkaistavissa niin riita- kuin 
rikosasioissa ensimmäisenä tuomioistuimena olisi 
vastaajan kotipaikan tai aluksen sijaintipaikan 
mukaan määräytyvä raastuvanoikeus tai, jollei 
näillä paikkakunnilla ole raastuvanoikeutta, jom
paa kumpaa paikkakuntaa lähimpänä oleva raas
tuvanoikeus. 

Ahvenanmaan maakunnassa ensimmäisenä 
tuomioistuimena olisi Ahvenanmaan kihlakun
nanoikeus niin kuin siitä on erikseen säädetty 
merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden 
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muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusre
kisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maa
kunnassa annetun lain (894/80) 1 §:ssä. Muutoin 
kuin oikeudenkäyntipaikan määräytymisessä oi
keudenkäynnissä olisi noudatettava, mitä oikeu
denkäymiskaaressa on säädetty. 

36 §. Katselmus. Lakiehdotus on sisällöltään 
voimassa olevan lain kaltainen. 

37 §. Asetuksenantovaltuus. Säännösehdotus 
on voimassa olevan lain vastaavan säännöksen 
kaltainen. 

38 §. Voimaantulo. Pykälä sisältää tavanmu
kaiset voimaantulosäännökset. 

39 §. Szirtymäsäännöksiä. Ehdotettua meri
miesten vuosilomalakia sovellettaisiin ennen sen 
voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin, jos sopimus 
on tehty toistaiseksi, sen jälkeen kun lain voi
maantulopäivästä on kulunut työnantajan nou
datettava irtisanomisaika. Määräaikaiseen työso
pimukseen sovellettaisiin aikaisempaa lakia mää
räajan päättymiseen saakka. On kuitenkin mah
dollista sopia, että merimiesten vuosilomalaki 
tulee voimaan aikaisemminkin tai että se koskee 
myös muita kuin toistaiseksi tehtyjä työsopimuk
sia. Mikäli työsopimus lain voimaantulon jälkeen 
lakkaisi tapahtuneen irtisanomisen, sovitun mää
räajan tai muun syyn takia, mutta työ jatkuu 
merimieslain 42 §:ssä säädetyn sopimussuhteen 
hiljaisen pitennyksen vuoksi, on sopimussuhtee
seen siitä lähtien sovellettava merimiesten vuosi
lomalain säännöksiä. 

1.2. Merimieslaki 

67 §. Hyvike- ja korvausozkeuden vanhentu
minen. Yleisperusteluissa esitetyn mukaisesti eh
dotetaan kanneoikeutta koskevan määräajan yh
denmukaistamista kolmeksi vuodeksi laskettuna 
työsopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta. 

88 §. Tuomioistuin. Säännösehdotus on edel
lä tarkastellun merimiesten vuosilomalain vastaa
van säännöksen kaltainen. 

1.3. Merityöaikalaki 

15 §. Kanneaika. Ehdotus kanneaikaa koske
vaksi säännökseksi on muutoin voimassa olevan 
säännöksen kaltainen, paitsi että siinä säädetty 
määräaika on, yhdenmukaisesti muihin lakeihin 
ehdotettujen muutosten kanssa, kolme vuotta 
laskettuna sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jonka aikana työntekijälle syntyi oikeus tässä 
pykälässä tarkoitettuun saatavaan. 

16 a ja 16 b §. Ulkomaalaiselle työnanta
jalle myönnettävä poikkeuslupa. Pozkkeusluvan 
ehdot. Yleisperusteluissa ja merimiesten vuosilo
malain 26 ja 27 §:n yksityiskohtaisissa peruste
luissa esitetyn perusteella ehdotetaan myös meri
työaikalakiin lisättäväksi säännökset ulkomaalai
selle työnantajalle myönnettävästä vapautuksesta 
noudattaa merityöaikalain säännöksiä suomalai
sessa aluksessa. 

16 c §. Lain soveltaminen ulkomaalaisessa 
aluksessa. Yleisperusteluissa ja merimiesten vuo
silomalain 28 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa 
esitetyn perusteella ehdotetaan myös merityöai
kalakiin lisättäväksi säännös, jonka nojalla val
tioneuvosto voisi määrätä noudatettavaksi meri
työaikalain säännöksiä ulkomaalaisessa aluksessa 
suomalaisen työnantajan ja suomalaisten työnte
kijäin välisissä työsuhteissa. 

20 §. Työaikapäiväkirja. Voimassa olevaan 
merityöaikalakiin ei sisälly säännöstä työaikapäi
väkirjan säilyttämisvelvollisuudesta. Epäselvyyk
sien välttämiseksi ja näyttövaikeuksien helpotta
miseksi ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin jo nyt 
merimiesten vuosilomalakiin sisältyvän säännök
sen kaltainen säännös työnantajan velvollisuudes
ta säilyttää työaikapäiväkirja aina sen päättämis
vuotta seuraavan neljännen kalenterivuoden lop
puun tai jos korvauksista on nostettu kanne, 
siihen saakka kun riita on ratkaistu lainvoimaisel
la tuomiolla. 

28 §. Tuomioistuin. Ehdotus on jo edellä tae
kasteitujen merimiesten vuosilomalain ja meri
mieslain vastaavien säännösten kaltainen. 

1.4. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 

23 §. Työazkaluettelot. Yhdenmukaisesti 
edellä tarkastellun merityöaikalain 20 §:n kanssa 
ehdotetaan työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 
annettuun lakiin lisättäväksi säännös työnantajan 
velvollisuudesta säilyttää työaikaluettelot. 

25 §. Kanneazka. Säännösehdotus on muu
toin voimassa olevan lain vastaavan säännöksen 
kaltainen, paitsi että kanneaika ehdotetaan yh
denmukaistettavaksi muiden edellä taekasteitujen 
lakien mukaisten kanneaikojen kanssa. 

30 §. Tuomioistuin. Ehdotus on jo edellä tae
kasteitujen merimiesten vuosilomalain, meri
mieslain ja merityöaikalain vastaavien säännösten 
kaltainen. 
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2. Voimaan tulo 

Ehdotetut lainmuutokset olisi saatettava voi
maan mahdollisimman pian. Ehdotetulla meri
miesten vuosilomalailla muutetaan eräiltä osin 
melko olennaisesti nyt noudatettavia vuosiloma
järjestelyjä. Lakia joudutaan lisäksi soveltamaan 
varsin paljon toisistaan poikkeavissa töissä. Sano-

1 . 

tun vuoksi on välttämätöntä, että merenkulun 
työmarkkinaosapuolet neuvottelevat ja sopivat 
ennen lain voimaansaattamista voimaantuloon 
liittyvistä teknisistä järjestelyistä yksityiskohtai
sesti. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Merimiesten vuosilomalaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan jäljempänä mainituin 
poikkeuksin työhön, jota työntekijä tekee sopi
muksen perusteella työnantajalle tämän johdon 
ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiket
ta vastaan suomalaisessa aluksessa tai työnantajan 
määräyksestä väliaikaisesti muualla. 

Tätä lakia ei sovelleta työhön, jota: 
1) tekee henkilö, joka saa palkkansa yksin

omaan voitto-osuutena, 
2) tekee työnantajan puoliso tai lapset, .tai 
3) tehdään uittokalustolla, uittoon käytettävää 

kuljetuskalustoa lukuunottamatta. 
Tätä lakia ei sovelleta myöskään työhön, jota 

on pidettävä pelkästään tilapäisenä tarkastus-, 
huolto-, luotsaus- tai muuna näihin rinnastetta
vana työnä tahi jota tehdään seuraamatta alusta 
vain sen ollessa kiinnitettynä laituriin tai varmal
la ankkuripaikalla, jos mainitut työt kuuluvat 
vuosilomalain {272/73) alaan. 

2 § 

Vuosiloman pituus 

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi ja 
yksi kuudesosa arkipäivää kultakin täydeltä lo
manmääräytymiskuukaudelta. Työntekijällä, jon
ka työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti yli 
vuoden, on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli 
arkipäivää kultakin tämän jälkeiseltä täydeltä 
lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos loman pi
tuutta laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule 
kokonaisluku, on päivän osa annettava täytenä 
lomapäivänä. 

Arkipäiviksi ei tätä lakia sovellettaessa lueta 
itsenäisyyspäivää, joulu- eikä juhannusaattoa, 
pääsiäislauantaita eikä vapunpäivää. 

3 168300381] 

Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi kat
sotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana 
työntekijä on ollut työnantajan työssä vähintään 
neljänätoista päivänä. 

3 § 

Työssäolopäivien veroiset päivät 

Työssäolopäivien veroisina pidetään vuosilo
maa määrättäessä niitä päiviä, joina työntekijä on 
ollut vuosilomalla taikka lakiin tai sopimukseen 
perustuvalla paikallisella vapaalla, jollei 11 §:n 2 
ja 3 momentissa säädetystä muuta johdu. 

Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä 
päiviä, joina työntekijä työsuhteen kestäessä on 
ollut estynyt suorittamasta työtä: 

1) työpaikan muiden työntekijäin vuosilomien 
tai 1 momentissa tarkoitettujen vapaiden takia; 

2) reservin harjoituksen tai ylimääräisen palve
luksen takia, jos hän on palannut työhön välittö
mästi tällaisen esteen lakattua; 

3) sairauden tai tapaturman vuoksi, ei kuiten
kaan enempää kuin 75 arkipäivää kahden työsuh
teen alusta laskettavan peräkkäisen lomanmää
räytymiskauden aikana; jos tällainen este jatkuu 
keskeytyksittä edellä tarkoitetun kahden loman
määrätytymiskauden muodostaman jakson päät
tymisen jälkeen, pidetään tämän sairauden tai 
tapaturman osalta työssäolopäivien veroisina yh
teensä enintään 75 arkipäivää; 

4) työnantajan määräämän taikka sairaudesta 
tai tapaturmasta johtuvan lääkärintarkastuksen 
vuoksi; 

5) merimieslaissa ( 4231 78) säädetyn synnytys
loman tai sitä vastaavan loman aikana; 

6) sellaisen kunnallisen tai muun julkisen 
luottamustehtävän taikka todistajana kuulemisen 
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takia, josta lain mukaan ei ole ollut oikeutta 
kieltäytyä tai josta kieltäytyminen olisi ollut sal
littua vain laissa mainitun erityisen syyn perus
teella; 

7) sairauden leviämisen estämiseksi annetun 
viranomaisen määräyksen takia; 

8) työnsä edellyttämän matkustamisen takia, 
mikäli tällaisia matkustuspäiviä ei muuten luet
taisi hänen työssäoloajakseen; 

9) muusta syystä, mikäli työnantaja lain mu
kaan poissaolosta huolimatta on ollut velvollinen 
maksamaan työntekijälle tällaiselta ajalta palkan; 

10) 1omauttamisen takia, kuitenkin enintään 
30 päivää kerrallaan; 

11) 1omauttamista vastaavan työviikkojen ly
hentämisen tai muun siihen verrattavan työaika
järjestelyn takia, kuitenkin enintään kolme kuu
kautta kerrallaan; tällaisen työaikajärjestelyn jat
kuessa keskeytyksettä lomanmääräytymiskauden 
päättymisen jälkeen aloitetaan uuden kolmen 
kuukauden jakson laskeminen lomanmääräyty
miskauden vaihtumisesta; 

12) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun 
opintovapaan johdosta, kuitenkin enintään 30 
päivää kahden peräkkäisen lomanmääräytymis
kauden ajalta, jos työntekijä on välittömästi 
opintovapaan jälkeen palannut työnantajan hä
nelle osoittamaan työhön; 

13) oppisopimuslain (422/67) mukaiseen, voi
massa olevan oppisopimuksen edellyttämään tie
topuoliseen koulutukseen osallistumisen takia; 

14) työnantajan suostumuksella työn edellyttä
mään koulutukseen osallistumisen vuoksi; kui
tenkin voidaan sopia, että työssäoloajan veroisek
si luetaan vain 30 päivää kerrallaan; sekä 

15) kausiliikenteessä olevan aluksen talvehti
misen johdosta. 

4 § 

Vuoszlomaoikeus 

Työntekijällä on oikeus vuosilomaan kuuden 
täyden lomanmääräytymiskuukauden kuluttua 
työsuhteen alkamisesta ja tämän jälkeen aina 
kuuden kuukauden välein (lomanmliiiräytymis
kausz) edellisen vuosilomaoikeuden syntymisestä. 

Jos työntekijälle annetaan vuosiloman osa 6 
§:ssä tarkoitetulla tavalla merimieslain 32 §:n 1 
ja 2 momentissa tarkoitetun synnytysloman tai 
sitä vastaavan loman yhteydessä, alkaa uusi kuu
den kuukauden jakso 1 momentissa säädetystä 
poiketen viimeksi mainitun loman alkaessa. 

5 § 

Vuosiloman antaminen 

Vuosiloma on annettava niin pian kuin aluk
sen työvoimatilanne sallii, kuitenkin kuukauden 
kuluessa lomaoikeuden syntymisestä. Jos työnte
kijän työ- ja vapaa-aikajaksot määräytyvät työeh
tosopimukseen perustuvan vuorottelujärjestel
män mukaan, voidaan vuosiloma kuitenkin antaa 
vuorottelujärjestelmän toteuttamisen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ajankohtana siirtämättä 
lomaa kuitenkaan yli kahdella kuukaudella loma
oikeuden syntymisestä. 

Toinen kahden peräkkäisen lomanmääräyty
miskauden lomasta on 1 momentissa säädetystä 
riippumatta annettava toukokuun 2 päivän ja 
syyskuun 30 päivän välisenä aikana. 

Vuosiloma voidaan sopia annettavaksi muuna
kio kuin 1 ja 2 momentissa säädettynä aikana. 
Lomaa ei voida kuitenkaan sopia siirrettäväksi yli 
kuudella kuukaudella lomaoikeuden syntymises
tä. 

6 § 

Vuoszloman antaminen synnytys- tai vastaavan 
loman yhteydessä 

Edellä 5 §:ssä säädetystä riippumatta voidaan 
työntekijälle antaa vuosiloma tai sen osa meri
mieslain 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
synnytysloman tai sitä vastaavan loman yhteydes
sä. Näin annettavan vuosiloman osan tulee olla 
vähintään kuuden päivän pituinen. 

Loppuosa sen lomanmääräytymiskauden vuosi
lomasta, jonka aikana synnytysloma tai sitä vas
taava loma on alkanut, voidaan antaa seuraavalta 
lomanmääräytymiskaudelta annettavan vuosilo
man yhteydessä. 

7 § 
Vuoszloman alkaminen ja päättyminen 

Ilman työntekijän suostumusta ei lomaa saa 
antaa suomalaiselle eikä Suomessa asuvalle työn
tekijälle muussa kuin jossakin Suomen satamassa. 
Muulle työntekijälle on loma annettava hänen 
kotimaansa satamassa taikka satamassa, jossa työ
sopimus on solmittu. 

Jos loman antaminen 1 momentissa tarkoite
tussa satamassa edellyttää matkustamista, joka 
kestää yli 12 tuntia, katsotaan loman alkavan 
matkallelähtöpäivää seuraavana päivänä kello 24. 
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Muussa tapauksessa katsotaan loman alkavan 
matkallelähtöpäivänä kello 24. 

Vuosiloman tai sen osan päätyttyä on työnteki
jällä oikeus palata ensisijaisesti siihen alukseen, 
josta hän lähti lomalle. Jollei muusta sovita, 
tulee työntekijän palata lomalta siten, että hän 
säännönmukaisen työaikansa mukaisesti voi aloit
taa työn aluksessa tai matkan alukseen. 

8 § 
V uoszloman jakaminen 

Vuosiloman tulee olla yhdenjaksoinen. Toinen 
kahden peräkkäisen lomanmääräytymiskauden 
lomasta voidaan kuitenkin antaa kahdessa tai 
useammassa osassa. 

Edellytyksenä lokakuun 1 päivän ja toukokuun 
1 päivän välisenä aikana annettavan loman jaka
miselle 1 momentissa tarkoitetulla tavalla on, 
että se on tarpeen työn käynnissä pitämiseksi tai 
että työntekijä suostuu siihen. Toukokuun 2 
päivän ja syyskuun 30 päivän välisenä aikana 
annettava loma voidaan jakaa vain työntekijän 
suostumuksella. 

9 § 

Vuoszloman siirtäminen 
Milloin työntekijä vuosilomansa tai sen osan 

alkaessa on sairauden, synnytyksen taikka tapa
turman johdosta työkyvytön, on loma, jos työn
tekijä sitä pyytää, siirrettävä myöhäisempään 
ajankohtaan. Työntekijällä on vastaava oikeus 
loman tahi sen osan siirtämiseen, jos loman tai 
sen osan alkaessa tiedetään, että työntekijä loman 
aikana joutuu sellaiseen sairaan- taikka muuhun 
siihen rionastettavaan hoitoon, jonka aikana hän 
on työkyvytön. 

Milloin sairaudesta, synnytyksestä tai tapatur
masta johtuva työntekijän työkyvyttömyys alkaa 
vuosiloman aikana ja jatkuu yhdenjaksoisena yli 
seitsemän päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa 
työkyvyttömyysajasta ole luettava vuosilomaksi, 
jos työntekijä ilman aiheetonta viivytystä tätä 
pyytää. Työnantajan vaatimuksesta on työntekijä 
velvollinen esittämään lääkärintodistuksen tai 
muun luotettavan selvityksen työkyvyttömyydes
tään. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa siirretty loma on annettava viimeistään siir
rettyä lomaa seuraavan loman yhteydessä. Kui
tenkin on työehtosopimukseen perustuvan vuo
rottelujärjestelmän vuoksi siirretty loma, mikäli 
mahdollista, annettava ennen syyskuun 30 päi
vää. 

10 § 
Työntekijän kuuleminen vuosiloman ajankoh

dasta ja vuoszloman ajasta zlmoittaminen 

Ennen vuosiloman ajankohdan määräämistä 
on työnantajan varattava työntekijälle tai tämän 
edustajalle tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. 

Vuosiloman ajasta työnantajan on ilmoitettava 
työntekijälle mikäli mahdollista kuukautta ja 
kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen loman 
tai sen osan alkamista, paitsi 9 §:n 3 momentin 
viimeisessä virkkeessä tarkoitetuissa tapauksissa 
vähintään kolme päivää ennen sitä. 

11 § 
Työsuhteen jatkuminen 

Työsuhteen ei katsota keskeytyneen yrityksen 
omistajan tai haltijan vaihtumisen johdosta eikä 
siitä syystä, että työntekijä on välittömästi siirty
nyt sellaisen yrityksen palvelukseen, jossa aikai
semmalla työnantajalla on määräysvalta. Aikai
semmalla työnantajalla katsotaan olevan määräys
valta myös silloin, kun henkilöllä on osuus kum
massakin yrityksessä ja hänellä yksin tai yhdessä 
perheenjäsentensä kanssa on määräysvalta niissä 
molemmissa. 

Jos työntekijä ei lomansa tai sen osan päättyes
sä halua jatkaa työsuhdettaan, voi hän työsuh
teessaan muutoin sovellettavasta irtisanomisajasta 
riippumatta saattaa työsuhteensa lakkaamaan il
moittamalla tästä työnantajalleen kirjallisesti vii
meistään viikkoa ennen loman päättymistä, jos 
hän kuuluu miehistöön, ja viimeistään kahta 
viikkoa ennen, jos hän kuuluu päällystöön. Täl
löin työsuhde päättyy loman päättyessä, jollei 
toisin sovita. 

Työntekijän katkaistessa työsuhteensa 2 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla, ei työsuhteen päät
tymistä välittömästi edeltäneitä vuosiloma- ja 
3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vapaapäiviä 
pidetä työssäolopäivien veroisina päivinä. Edellä 
säädettyä ei ole sovellettava, jos työntekijä lo
mansa yhteydessä irtisanoo työsuhteensa noudat
taen siinä muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa. 

12 § 

Asevelvollisuusajan vaikutus työsuhteen 
jatkumisaikaan 

Edellä 2 §:n 1 momentissa ja jäljempänä 19 
§:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ei 
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työsuhteen jatkumisaikaan lueta sitä aikaa, jol
loin työ on keskeytynyt sen johdosta, että työnte
kijä asevelvollisena on ollut suorittamassa vaki
naista palvelusta. 

13 § 
Vuosilomapalkka 

Työntekijälle on vuosiloman ajalta maksettava 
palkka, joka saadaan kertomalla hänen keskimää
räinen päiväpalkkansa lomapäivien ja lomaan 
liittyvien muiden vapaapäivien määrällä. 

Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan jaka
malla työntekijän kuukausipalkka tai, milloin 
kuukausipalkkaa ei ole määrätty, lomanmääräy
tymiskauden keskimääräinen kuukausiansio kol
mellakymmenellä sekä kertomalla näin saatu tu
los kertoimella 1 , 18. 

Vuosilomapalkan perusteena olevaa kuukausi
palkkaa tai keskimääräistä kuukausiansiota mää
rättäessä luetaan palkkaan kuuluvaksi suhteessa 
lomanmääräytymiskauden pituuteen kaikki kiin
teät lisät ja korotukset, jotka työn laadun mu
kaan on tänä kautena maksettu vähintään kuu
kauden ajalta ylityöajalta maksettavaa tai makse
tuksi katsottavaa palkkaa lukuunottamatta. 

14 § 

Luontaisedut vuosiloman aikana 

Palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosiloman 
aikana annettava vähentämättöminä. 

Jos työntekijä ei loman aikana käytä hyväkseen 
luontoisetuja, on hänellä oikeus saada niistä 
rahakorvaus, myös sunnuntailta, kirkolliselta juh
lapäivältä, itsenäisyyspäivältä, joulu- ja juhannus
aatolta, pääsiäislauantailta sekä vapunpäivältä. 
Jollei luontoisedun suuremmasta rahakorvaukses
ta ole sovittu, lasketaan se valtioneuvoston vah
vistamien perusteiden mukaan. 

15 § 
Vuoszlomapalkan maksaminen 

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman 
tai sen osan alkamista. 

Maksaessaan lomapalkan on työnantaja velvol
linen antamaan työntekijälle laskelman, josta 
ilmenevät lomapalkan suuruus ja sen määräyty
misperusteet. 

16 § 
Vuoszlomamatkat 

Vuosilomaan oikeutetulla työntekijällä on oi
keus vapaaseen matkaan ylläpitoineen sille paik-

kakunnalle, jonka satamassa loma on 7 §: n 1 
momentin mukaan annettava, sekä paluumat
kaan takaisin alukselle loman päätyttyä. 

Työntekijällä ei kuitenkaan ole oikeutta 1 
momentissa tarkoitettuihin vapaisiin matkoihin, 
jos hän on aikaisemmin saman lomanmääräyty
miskauden aikana saanut vastaavan etuuden, 
eikä myöskään sellaiselta lomanmääräytymiskau
delta, jonka aikana hän on käyttänyt merimies
lain 54 §:n 3 momentissa säädetyn oikeuden 
vapaisiin matkoihin, jos vuosiloma tai sen osa on 
annettu 6 §:ssä säädetyllä tavalla merimieslain 32 
§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun synnytysloman 
tai sitä vastaavan loman yhteydessä. 

Jos aluksen lasketaan kuukauden kuluessa lo
maoikeuden syntymisestä saapuvan satamaan, 
josta matka lomalle voidaan järjestää huomatta
vasti pienemmin kustannuksin kuin jos matkalle 
lähdettäisiin heti lomaoikeuden synnyttyä, eikä 
työntekijä halua siirtää lomalle lähtöään tapahtu
vaksi mainitusta satamasta, on hänen itse suori
tettava edellä tarkoitettujen kustannusten erotus. 

17 § 
Vapaiden matkojen kustannukset ja matkojen 

järjestäminen 

Edellä 16 §:ssä tarkoitetuista vapaista matkois
ta aiheutuvat kustannukset suoritetaan puoleksi 
valtion ja puoleksi työnantajan varoista. Mikäli 
työnantaja suorittaa myös 16 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun paikkakunnan ja työntekijän koti
paikkakunnan välisistä matkoista aiheutuvat kus
tannukset, maksetaan valtion varoista puolet 
työnantajalle näin aiheutuneista kustannuksista, 
jos alus on vuosilomamatkan alkaessa ollut ulko
maan satamassa. 

Edellä 16 § :ssä tarkoitetut matkat järjestää 
työnantaja. 

18 § 
Lomakorvaus työsuhteen pättyessä 

Työsuhteen päättyessä on työntekijällä, joka 
sen aikana on ollut työssä vähintään neljänätoista 
päivänä, oikeus vuosiloman sijasta saada 13 ja 14 
§:ssä säädettyä vuosilomapalkkaa vastaava loma
korvaus. 

Lomakorvauksena on kultakin täydeltä loman
määräytymiskuukaudelta suoritettava palkka kah
delta ja yhdeltä kuudesosa päivältä. Jos työ-
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suhde on jatkunut yhdenjaksoisesti yli vuoden, 
on lomakorvauksena vastaavasti suoritettava palk
ka kahdelta ja puolelta päivältä. 

19 § 

Lomakoroauksen laskeminen ja antaminen 
eräissä tapauksissa 

Jos työntekijä on niinä kalenterikuukausina, 
jolloin työsuhde alkoi !a pä~ttyi, o!lut työ~sä 
yhteensä vähintään nelJänätots~a pätvänä ~tkä 
siltä ajalta ole saanut lomaa tat korvausta sutä, 
luetaan tämä aika lomakorvausta määrättäessä 
yhdeksi kuukaudeksi. Jos työntekijä on n;tainit
tuina kuukausina ollut työssä yhteensä vähmtään 
neljäkymmentäneljä päivää, luetaan tämä aika 
kahdeksi kuukaudeksi. 

Milloin osa vuosilomasta annetaan, ennen kuin 
oikeus vuosilomaan on syntynyt, on lomaan sisäl
tyvien arkipäivien lukumäärä vähennettävä nii
den päivien lukumäärästä, joiden nojalla loma
korvaus lasketaan. 

Edellä 18 §:ssä ja tässä pykälässä tarkoitettu 
oikeus lomakorvaukseen on myös asevelvollisena 
vakinaista palvelusta suorittamaan ryhtyvällä 
työntekijällä, vaikka hänen työsuhteensa ei ole 
päättynyt. 

20 § 
Palvelurahat 

Jos työn vastike on sovittu tai on katsottava 
edellytetyn suoritettavaksi osaksi tai kokonaan 
yleisöltä saatavilla palvelurahoilla, on työnantaja 
velvollinen maksamaan työntekijälle 13 ja 14 
§:ssä säädetyn vuosilomapalkan tai 18 ja 19 §:ssä 
tarkoitetun lomakorvauksen myös palvelurahoista 
kertyneen ansion perusteella noudattaen soveltu
vin osin, mitä sanotuissa pykälissä on säädetty. 

21 § 
Työn teettäminen tai tekeminen vuosiloman 

azkana 

Työnantaja ei saa pitää työntekijää työssä tälle 
kuuluvan vuosiloman aikana, eikä työntekijä saa 
vuosiloman aikana tehdä ammattiinsa kuuluvaa 
vastikkeellista työtä. 

22 § 
Kanneazka 

Työntekijän oikeus vuosilomapalkkaan tai lo
makorvaukseen on rauennut, jollei kannetta ole 

nostettu kolmen vuoden kuluessa sen kalenteri
vuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma 
olisi ollut annettava tai lomakorvaus maksettava. 

23 § 
Säännösten ehdottomuus 

Sopimus, jolla vastoin tämän lain säännöksiä 
vähennetään työntekijälle tämän lain mukaan 
kuuluvia etuja, on mitätön. 

24 § 
Pozkkeukset lain säännöksistä 

Työnantajain ja työntekijäin yhdistyksillä, joi
den toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus 
työehtosopimuksella sopia vuosiloman antamises
ta ja jakamisesta sekä vuosilomapalkan ja loma
korvauksen laskemisesta ja maksamisesta toisin
kin kuin edellä tässä laissa on säädetty. 

Työehtosopimuksen 1 momentissa tarkoitettu
ja määräyksiä saa sopimuksiin sidottu työnantaja 
soveltaa niihinkin työntekijöihin, jotka eivät ole 
työehtosopimukseen sidottuja, mutta joiden työ
suhteissa muutoin noudatetaan sanottujen sopi
musten määräyksiä. Työehtosopimuksen sano
tunlaisia määräyksiä saadaan noudattaa sopimuk
sen lakkaamisen jälkeen sopimuksen voimaantu
loon asti niissä työsuhteissa, joissa määräyksiä 
saataisiin soveltaa, jos työehtosopimus olisi edel
leen voimassa. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, sovelle
taan vastaavasti valtion viranomaisen taikka kun
nallisen sopimusvaltuuskunnan tahi sen anta
maan valtuutukseen perustuen kunnan tai kun
tainliiton taikka evankelis-luterilaisen kirkon so
pimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuu
tukseen perustuen sanotun kirkon, seurakunnan, 
seurakuntaliiton tai muun seurakuntain yhtymän 
ja asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn työeh
tosopimukseen sekä yksityisten valtionapulaitos
ten sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen yksityisen valtionapua saa
van yhteisön tai laitoksen ja asianomaisen yhdis
tyksen välillä tehtyyn toimiehtosopimukseen. 

25 § 
Oikeus lakisääteistä pitempään vuoszlomaan 

Milloin työntekijällä on sopimuksen mukaan 
oikeus tässä laissa säädettyä pitempään lomaan, 
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on taman lain vuosilomaa ja vuosilomapalkkaa 
koskevia säännöksiä vastaavasti sovellettava myös 
lakisääteistä pitempään lomaan, jollei sopimuk
sesta muuta ilmene. 

Jollei toisin ole sovittu, voidaan lakisääteisen 
vuosiloman ylittävä osa antaa kuitenkin 5 §:n 2 
momentissa tarkoitetun ajanjakson ulkopuolella, 
mutta viimeistään seuraavalta lomanmääräyty
miskaudelta annettavan loman yhteydessä. 

Jollei toisin ole sovittu, on työntekijällä työn
antajan irtisanoessa työsopimuksen oikeus saada 
sopimuksen mukaista tässä laissa säädettyä pi
tempää vuosilomaa vastaava lomakorvaus, joka 
lasketaan noudattaen soveltuvia osin tämän lain 
lomakorvausta koskevia säännöksiä. 

26 § 
Ulkomaalaiselle työnantajalle myönnettävä 

pozkkeuslupa 

Jos suomalainen alus tai sen osa on luovutettu 
ulkomaalaisen käyttöön, voi sosiaali- ja terveys
ministeriö aluksen omistajan hakemuksesta va
pauttaa ulkomaalaisen työnantajan noudattamas
ta tämän lain säännöksiä joko osittain tai koko
naan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa 
voidaan myöntää vain, kun siihen on painavia 
syitä. Ennen luvan myöntämistä on asianomaisil
le suomalaisille työnantaja- ja työntekijäjärjestöil
le varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ja 
muutoinkin pyrittävä varmistamaan, ettei poik
keusluvan myöntäminen aiheuta olennaisia muu
toksia työntekijäin tässä laissa säädettyyn ase
maan. 

27 § 
Poikkeusluvan ehdot 

Edellä 26 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa voi
daan myöntää vain määräajaksi ja siihen voidaan 
liittää tarpeelliseksi katsottavia ehtoja. 

Poikkeusluvan saaneen työnantajan tai aluksen 
päällikön on viivytyksettä ilmoitettava sosiaali- ja 
terveysministeriölle luvan perusteena olevien olo
suhteiden muutoksista. Sanotuissa olosuhteissa 
tapahtuneiden muutosten johdosta voidaan poik
keusluvassa määrättyjä ehtoja muuttaa. Jos muu
tosten katsotaan vaarantavan työntekijän edellä 
tarkoitettua asemaa, voidaan poikkeuslupa pe
ruuttaa. 

Lupa voidaan peruuttaa myös, jos siinä asetet
tuja ehtoja ei noudateta. 

28 § 
Lain soveltaminen ulkomaalaisessa aluksessa 

Valtioneuvosto voi määrätä, että tämän lain 
säännöksiä on noudatettava myös ulkomaalaisessa 
aluksessa suomalaisen työnantajan ja suomalais
ten työntekijäin välisissä työsuhteissa. 

29 § 
Nähtävänäpito 

Työnantajan on pidettävä tämä laki ja sen 
nojalla annetut säännökset ja määräykset työnte
kijäin nähtävänä aluksessa tai merimieslain 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa kotimaanlii
kenteessä muussa sopivassa paikassa. 

30 § 
Kirjanpitovelvollisuus 

Työnantajan on pidettävä työntekijöiden vuo
sitomista ja heille maksetuista vuosilomapalkoista 
sekä lomakorvauksista sellaista kirjanpitoa, josta 
voidaan todeta työsuhteitten alkamisajat, työn
teon keskeytykset, työsuhteitten päättymiset sekä 
lomien ajankohdat ja palkkojen sekä korvausten 
suuruudet samoin kuin ne perusteet, joiden 
nojalla loman pituudet sekä palkkojen ja kor
vausten suuruudet on määrätty. Työsuojeluhalli
tus voi määrätä, että tässä momentissa tarkoitetut 
tiedot on merkittävä sen vahvistaman kaavan 
mukaiselle lomakkeelle. 

Pyydettäessä työnantajan on näytettävä valvon
taviranomaiselle ne asiakirjat, joista 1 momentis
sa mainitut seikat käyvät ilmi. Työntekijällä tai 
hänen edustajallaan on oikeus saada tieto työnte
kijän lomaa koskevista merkinnöistä. Työnanta
jan on pyynnöstä annettava merkinnöistä kirjalli
nen selvitys. 

Kirjanpito on työnantajan säilytettävä vähin
tään neljä vuotta sen päättämisen jälkeen ja, jos 
siinä mainitusta lomasta tai korvauksesta noste
taan kanne, kunnes riita on lainvoimaisella tuo
miolla ratkaistu. 

31 § 
Lain säännösten nkkominen 

Työnantajaa, joka ei anna työntekijälle vuosi
lomaa niin kuin tässä laissa on säädetty tai joka 
vastoin lain säännöksiä pitää työntekijää työssä 
vuosiloman ajaksi määräämänään aikana, on tuo
mittava men.miesten vuosilomalain säännösten 
nkkomisesta sakkoon. Samalla työnantaja on vel
voitettava, jos työntekijä vaatii, suorittamaan 
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tälle työstä maksetun palkan lisäksi saamatta 
jääneeitä vuosilomalta 13 ja 14 §:n mukaan 
lasketut palkkaedut kaksinkenaisina. Työnteki
jällä ei kuitenkaan ole oikeutta tällaiseen kor
vaukseen, jos työssä pitäminen on tapahtunut 
hänen ehdotuksestaan. 

Jos työnantaja ei suorita vuosilomapalkkaa tai 
lomakorvausta niin kuin tässä laissa säädetään, 
hänet on tuomittava niin kuin 1 momentissa on 
säädetty. Työnantajaa ei kuitenkaan ole tuomit
tava rangaistukseen, ellei laiminlyönti ole ollut 
tahallinen tai johtunut törkeästä huolimatto
muudesta, eikä silloin, kun laiminlyönti on joh
tunut maksukyvyttömyydestä. 

32 § 
Virheellinen vuosilomakirjanpito. Työnantajan 

edustajan rangaistusvastuu 

Työnantajaa, joka välttyäkseen antamasta 
työntekijälle tämän lain mukaan kuuluvia etuja 
on pitänyt väärin 30 §:n 1 momentissa tarkoitet
tua kirjanpitoa taikka muuttanut sitä tahi sen 
hävittänyt, kätkenyt tai tehnyt mahdottomaksi 
lukea, on tuomittava virheellisestä merimiesten 
vuosilomakirjanpidosta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta 
muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta. 

Jos työnantajan edustaja syyllistyy 31 §:ssä tai 
tässä pykälässä rangaistavaksi säädettyyn tekoon 
eikä sitä samalla voida lukea myös työnantajan 
syyksi, rangaistaan ainoastaan edustajaa. 

33 § 
Syytteeseenpano-oikeus 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 31 §: n 
2 momentissa tarkoitettujen vuosilomapalkan tai 
lomakorvausten suorittamatta jättämisestä, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

34 § 
Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvovat työsuojelu
viranomaiset. 

35 § 
Tuomioistuin 

Tämän lain mukaan ratkaistavissa jutuissa 

maaraytyy ensimmamen tuomioistuin niin kuin 
merilain (167 1 39) 260 ja 261 §:ssä tai merioi
keusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden 
merilain mukaisten asioiden sekä aluerekisteriasi
oiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
annetun lain (894/80) 1 §:ssä on säädetty. Muu
toin on oikeudenkäynnissä noudatettava, mitä 
oikeudenkäymiskaaressa on säädetty. 

36 § 
Katselmus 

Milloin työntekijän lomalle lähdön tai lomalta 
paluun johdosta on toimitettava päästö- ja otto
katselmuksia, katselmukset on suoritettava palk
kiotta. 

37 § 
Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltami
sesta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

38 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tällä lailla kumotaan 23 päivänä toukokuuta 
1975 annettu merimiesten vuosilomalaki (353/ 
75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

39 § 
Siirtymäsäännöksiä 

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn työso
pimukseen sovelletaan, jollei toisin sovita, tämän 
lain voimaan tullessa ollutta lakia. Jos sopimus 
on tehty toistaiseksi, ei aikaisempaa lakia kuiten
kaan sovelleta kauemmin kuin jos työnantaja 
olisi sen inisanonut tämän lain voimaantulopäi
vänä. Jos sopimus tämän lain voimassa ollessa 
lakkaisi tapahtuneen inisanomisen, sovitun mää
räajan päättymisen tai muun syyn takia, mutta 
työ jatkuu niin kuin merimieslain 42 §:ssä sano
taan, on sopimussuhteeseen siitä lähtien sovellet
tava tätä lakia. 
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2. 
Laki 

merimieslain 67 ja 88 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain 
(423/78) 67 ja 88 § näin kuuluviksi: 

67 § 
Hyvike- ja korvausoikeuden vanhentuminen 

Työntekijän oikeus 65 §:ssä tarkoitettuun hy
vikkeeseen ja 66 §:ssä tarkoitettuun korvaukseen 
on rauennut, jollei kannetta ole nostettu kolmen 
vuoden kuluessa työsopimuksen irtisanomisesta 
tai purkamisesta. 

88 § 
Tuomioistuin 

Tämän lain mukaan ratkaistavissa jutuissa 
määräytyy ensimmäinen tuomioistuin niin kuin 

3 0 

merilain 260 ja 261 §:ssä tai merioikeusjuttujen, 
meriselitysten ja eräiden muiden merilain mu
kaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoita
misesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun 
lain (894/80) 1 §:ssä on säädetty. Muutoin on 
oikeudenkäynnissä noudatettava mitä oikeuden
käymiskaaressa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
merityöaikalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä huhtikuuta 1976 annetun merityöaikalain (296/76) 15 §:n 1 momentti ja 

28 § sekä 
lisätään lakiin uusi 16 a-16 c § ja 20 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

15 § 
Kanneazka 

Työntekijän oikeus tässä luvussa tarkoitettuun 
rahana tai vapaa-aikana suoritettavaan varsinai
seen ylityökorvaukseen tai vastikkeeseen on rau
ennut, jollei kannetta ole nostettu kolmen vuo
den kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jonka aikana sellainen oikeus syntyi. 

16 a § 
Ulkomaalaiselle työnantajalle myönnettävä 

pozkkeuslupa 

Jos suomalainen alus tai sen osa on luovutettu 
ulkomaalaisen käyttöön, voi sosiaali- ja terveys
ministeriö aluksen omistajan hakemuksesta va
pauttaa ulkomaalaisen työnantajan noudattamas
ta tämän lain säännöksiä joko osittain tai koko
naan. 
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Poikkeuslupa voidaan myöntää vain, kun sii
hen on painavia syitä. Ennen luvan myöntämistä 
on asianomaisille suomalaisille työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöille varattava tilaisuus lausun
non antamiseen ja muutoinkin pyrittävä varmis
tamaan, ettei poikkeusluvan myöntäminen ai
heuta olennaisia muutoksia työntekijäin tässä 
laissa säädettyyn asemaan. 

16 b § 
Poikkeusluvan ehdot 

Edellä 16 a §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa voi
daan myöntää vain määräajaksi ja siihen voidaan 
liittää tarpeelliseksi katsottavia ehtoja. 

Poikkeusluvan saaneen työnantajan tai aluksen 
päällikön on viivytyksettä ilmoitettava sosiaali- ja 
terveysministeriölle luvan perusteena olevien olo
suhteiden muutoksista. Sanotuissa olosuhteissa 
tapahtuneiden muutosten johdosta voidaan poik
keusluvassa määrättyjä ehtoja muuttaa. Jos muu
tosten katsotaan vaarantavan työntekijän edellä 
tarkoitettua asemaa, voidaan poikkeuslupa pe
ruuttaa. 

Lupa voidaan peruuttaa myös, jos siinä asetet
tuja ehtoja ei noudateta. 

16 c § 
Lain soveltaminen ulkomaalaisessa aluksessa 

Valtioneuvosto voi määrätä, että tämän lain 
säännöksiä on noudatettava myös ulkomaalaisessa 

4. 

aluksessa suomalaisen työnantajan ja suomalais
ten työntekijäin välisissä työsuhteissa. 

20 § 
Työaikapäiväkirja 

Työaikapäiväkirja on säilytettävä vähintään 
neljä vuotta sen päättämistä seuraavan kalenteri
vuoden päättymisestä ja, jos varsinaisesta ylityö
korvauksesta tai vastikkeesta nostetaan kanne, 
kunnes riita on ratkaistu lainvoimaisella tuomiol
la. 

28 § 
Tuomioistuin 

Tämän lain mukaan ratkaistavissa jutuissa 
määräytyy ensimmäinen tuomioistuin niin kuin 
merilain 260 ja 261 §:ssä tai merioikeusjuttujen, 
meriselitysten ja eräiden muiden merilain mu
kaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoita
misesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun 
lain (894/80) 1 §:ssä on säädetty. Muutoin on 
oikeudenkäynnissä noudatettava mitä oikeuden
käymiskaaressa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun lain 

(248/82) 25 ja 30 § sekä 
lisätään 23 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

23 § 
Työaikaluettelot 

Työnantajan on säilytettävä edellä 1 momen
tissa tarkoitettu luettelo vähintään neljä vuotta 
sen päättämistä seuraavan kalenterivuoden päät
tymisestä ja, jos 25 §:ssä tarkoitetuista korvauk
sista nostetaan kanne, kunnes riita on ratkaistu 
lainvoimaisella tuomiolla. 
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25 § 
Kanneatka 

Oikeus 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun 
korvaukseen sekä 13-17 § :ssä säädettyyn kor
vaukseen on rauennut, jollei kannetta ole nostet
tu kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka aikana sellainen oikeus syn
tyi. 
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30 § 
Tuomioistuin 

Tämän lain mukaan ratkaistavissa jutuissa 
määräytyy ensimmäinen tuomioistuin niin kuin 
merilain 260 ja 261 §:ssä tai merioikeusjuttujen, 
meriselitysten ja eräiden muiden merilain mu
kaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoita-

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1983 

misesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun 
lain (894/80) 1 §:ssä on säädetty. Muutoin on 
oikeudenkäynnissä noudatettava, mitä oikeuden
käymiskaaressa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 


