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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimieslain 6 luvun ja 
84 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi meri
mieslain säännöksiä laivatoimikunnan päätöksen
tekomenettelystä ja kokoonpanosta. Esitys liittyy 
merimieskatselmusjärjestelmän kokonaisuudis
tukseen, josta annetaan erillinen hallituksen esi
tys. 

Katselmusjärjestelmän uudistusta valmistel
taessa on haluttu kehittää myös laivatoimikuntaa 
koskevia säännöksiä sekä merimiesten kurinval
vontajärjestelmää niiden toiminnassa havaittujen 
puutteiden tai vaikeuksien poistamiseksi. Katsel
musjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä 
ehdotetaan maissa sijaitsevan merimiesten 

kurinvalvontalautakunnan kokoonpanoa ja tehtä
viä koskevia säännöksiä niuutettaviksi. Laivatoi
mikuntaa koskevia merimieslain säännöksiä eh
dotetaan tässä esityksessä tarkistettaviksi siten, 
että laivatoimikunta tekee päätöksen kaikissa 
niissä tapauksissa, joissa se katsoo pelkän huo
mautuksen olevan riittävä seuraamus, ja vain ne 
asiat, joissa se katsoo ottokatselmuskiellon olevan 
tarpeen, se toimittaa merimiesten kurinvalvonta
lautakunnan käsiteltäväksi. 

Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan saman
aikaisesti katselmusjärjestelmän kokonaisuudis
tuksen voimaantulon kanssa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Merimieslain (423/78) mukaan aluksessa, jossa 
työskentelee vähintään kahdeksan työntekijää, 
tulee olla laivatoimikunta. Laivatoimikunnan on 
tutkittava ne olosuhteet, joihin työnantaja vetoaa 
aikoessaan purkaa tai irtisanoa työsopimuksen. 
Toimikunnan tutkittavia ovat myös kurinpito- ja 
rikosasiat. Suoritettuaan tutkimuksen voi toimi
kunta antaa työntekijälle huomautuksen. Jollei 
toimikunta katso voivansa jättää asiaa sen tärkey
den takia huomautuksen varaan, on siitä tehtävä 
ilmoitus merimieskatselmuksesta ja merimiesten 
luetteloimisesta annetussa laissa ( 2 58 1 3 7) tarkoi
tetulle kurinvalvontalautakunnalle. Katselmus
säännösten uudistamista käsitellessään merimies
asiain neuvottelukunta on katsonut, että voimas
sa olevan kaltainen järjestelmä on edelleenkin 
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tarpeellinen. Koska katselmusjärjestelmän koko
naisuudistuksen yhteydessä ehdotetaan myös 
kurinvalvontalautakuntaa koskevia säännöksiä 
muutettaviksi, on katsottu tarkoituksenmukai
seksi ehdottaa myös merimieslakiin tehtäväksi 
tarvittavat laivatoimikuntaa koskevat säännös
muutokset. 

Ehdotuksen mukaan merimieslain 6 lukua 
muutettaisiin siten, että pykäläotsikointia ja teks
tiä muotoiltaisiin uudelleen. Asiasisällön osalta 
ehdotetaan päätöksentekomenettelyä ja toimi
kunnan kokoonpanoa jonkin verran muutetta
vaksi. Lisäksi on tehty tarpeelliset muutokset 
merimieslain 84 §:ään, joka sisältää laivatoimi
kunnan puheenjohtajaa ja jäsentä koskevat ran
gaistussäännökset. Asiaa on valmisteltu meri
miesasiain neuvottelukunnassa samanaikaisesti 
katselmusjärjestelmän kokonaisuudistuksen kans
sa. 
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2. Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy eduskunnalle erikseen annetta
vaan hallituksen esitykseen merimieskatselmus
laiksi, jolla on tarkoitus toteuttaa merimieskatsel
musjärjestelmän kokonaisuudistus. Katselmusjär
jestelmän uudistamisen yhteydessä on myös eh
dotettu kehitettäviksi merimiesten kurinvalvonta-
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lautakuntaa koskevia säännöksiä lautakunnan toi
minnassa käytännössä havaittujen puutteiden ja 
vaikeuksien poistamiseksi. Koska asiat tulevat 
kurinvalvontalautakuntaan käsiteltäviksi laivatoi
mikuntien pöytäkirjojen pohjalta, on pidetty 
tarpeellisena samassa yhteydessä tehdä laivatoi
mikuntaa koskeviin säännöksiin sen toimintaa 
selkeyttäviä tarkistuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

68 §. Laivatoimikunnan kokoonpano. Ko
koonpanoa koskeviha osin säännöstä ehdotetaan 
uusittavaksi siten, että kokoonpano olisi yksiselit
teisesti määrätty kaikkia ajateltavissa olevia tilan
teita silmällä pitäen. Laivatoimikunnan kokoon
panosta on ollut erilaisia tulkintoja, mikä on 
johtanut siihen, ettei laivatoimikuntien työsken
tely ole tapahtunut merimieslakia säädettäessä 
toivotulla tavalla. 

69 §. Laivatoimikunnan tehtävät. Tähän pykä
lään on kerätty voimassa olevan lain 69 ja 
70 §:ään sisältyvät laivatoimikunnan tehtäviä 
koskevat säännökset. Niiden jakaminen kahteen 
eri pykälään on aiheuttanut ongelmia, koska 
suurin osa lain 39 ja 49 §:ssä tarkoitetuista 
työsuhteen irtisanomis- tai purkamistapauksista 
on sellaisia, jotka perustuvat kurinpitorikkomuk
siin. Näitä ei olisi lain 70 §:n 1 momentin 
säännöstä tiukasti soveltaen voitu saattaa meren
kulkijain kurinvalvontalautakunnan käsiteltävik
si, jos työnantaja eli aluksen päällikkö on aikonut 
irtisanoa tai purkaa työsopimuksen kurinpitorik
komuksen johdosta. 

Yhdistämällä 69 ja 70 §:t tilanne selkiintyy, 
kun kaikki laivatoimikunnan tehtävät on lueteltu 
samassa lainkohdassa, ja kaikki kurinpitoasiat 
sekä asiat, joissa merimiesten kurinvalvontalauta
kunnan tulisi voida harkita henkilön sopivuutta 
merimiestoimeen, voidaan käsitellä merimiesten 
kurinvalvontalautakunnassa. 

70 §. Huomautuksen antaminen ja ilmoituk
sen tekeminen. Vastaavat säännökset sisältyvät 
voimassa olevan lain 70 §:n 1 ja 3 momenttiin. 
Pykälän 1 momenttia on kuitenkin täydennetty 
siten, että milloin laivatoimikunta katsoo käsitel
tävän asian sen laatuiseksi, että siitä tulisi määrä-

tä asianomaiselle henkilölle ottokatselmuskielto, 
on toimikunnan tehtävä asiasta ilmoitus meri
miesten kurinvalvontalautakunnalle. 

Laivatoimikunta voi ehdotetun lainkohdan 
mukaan antaa käsittelemänsä asian johdosta huo
mautuksen tai todeta, ettei asia anna aihetta 
toimenpiteisiin. Laivatoimikunta voi huomau
tuksen antaessaan katsoa, että vaikka huomau
tuksen antaminen on aiheellista, se ei kuitenkaan 
ole riittävä seuraamus. Tällöin lautakunnan on, 
huomautuksen annettuaan, lisäksi toimitettava 
asiaa koskeva aineisto merimiesten kurinvalvonta
lautakunnan käsiteltäväksi. 

Tarkoitus on, ettei laivatoimikunta antaisi 
huomautusta käsitellessään aluksen päällikköä 
koskevaa asiaa. Tällaisesta asiasta olisi sen sijaan 
aina tehtävä ilmoitus työnantajalle sekä tarpeen 
vaatiessa lisäksi merenkulkuhallitukselle. 

71 §. Kokoonkutsuminen Ja asioiden käsittely. 
Ehdotus vastaa voimassa olevaa 71 §:ää. Ehdo
tuksessa säännöstä on täydennetty siten, että 
työntekijä saa kutsua laivatoimikunnan kokouk
seen laivaväkeen kuuluvan avustajan sekä laivavä
keen kuuluvia henkilöitä, jotka voivat antaa 
selvitystä asiasta. 

72 §. Laivatoimikunnan pöytäkirja. Ehdotus 
vastaa voimassa olevaa 72 §:ää. 

73 §. Vaitiolovelvollisuus. Vastaava säännös on 
voimassa olevan lain 73 §:ssä. Säännökseen on 
lisätty maininta 71 §:ssä tarkoitetun avustajan 
vaitiolovelvollisuudesta. 

84 §. Laivatoimikunnan jäsentä ja avustaJaa 
koskevat rangaistussäännökset. Koska laivatoimi
kunnan käsitehäviä asioita koskevat säännökset 
on ehdotuksissa yhdistetty 69 §:ään, on 1 mo
mentin 2 kohtaan tehty tätä vastaava muutos. 
Pykälän 2 momenttia on tarkistettu 73 §:ään 
ehdotetun lisäyksen mukaisesti. 
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2. Voimaan tulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
samanaikaisesti merimieskatselmusjärjestelmän 
kokonaisuudistuksen kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
merimieslain 6 luvun ja 84 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain 
(423/78) 6 luku ja 84 § näin kuuluviksi: 

6 luku 

Laivatoimikunta 

68 § 

Laivatoimikunnan kokoonpano 

Aluksessa, jossa on vähintään kahdeksan työn
tekijää, tutkitaan ja käsitellään jäljempänä tässä 
luvussa tarkoitettuja asioita laivatoimikunnassa, 
jossa on puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. 
Puheenjohtajana on aluksen päällikkö tai päälli
kön ollessa estynyt hänen määräämänsä päällys
töön kuuluva henkilö taikka asian koskiessa pääl
likköä ylin saapuvilla oleva perämies. 

Puheenjohtaja kutsuu kutakin käsiteltävänä 
olevaa asiaa varten yhden päällystöön kuuluvan 
jäsenen, jonka tulee olla, mikäli mahdollista, 
yliperämies, konepäällikkö tai talousosaston esi
mies sen mukaan, mihin työntekijäryhmään kuu
luvaa henkilöä koskevaa asiaa kulloinkin käsitel
lään. 

Laivatoimikunnan muina jäseninä ovat päällys
töön kuuluvaa henkilöä koskevaa asiaa käsitel
täessä yksi päällystön keskuudestaan valitsema 
henkilö ja yksi miehistön keskuudestaan valitse
ma henkilö sekä miehistöön kuuluvaa henkilöä 
koskevaa asiaa käsiteltäessä kaksi miehistön kes-

kuudestaan valitsemaa henkilöä. Jollei päällystö 
tai miehistö ole valinnut edustajiaan toimikun
taan, on puheenjohtajalla oikeus kutsua myös 
nämä jäsenet. 

Laivatoimikunnan jäsenyydestä ei saa kieltäy
tyä ilman pätevää syytä. 

69 § 

Laivatoimikunnan tehtävät 

Kun työnantaja aikoo 39 tai 49 §:n säännösten 
perusteella irtisanoa tai purkaa työsopimuksen 
jonkin aluksella todetun syyn perusteella, on 
laivatoimikunnan tutkittava asia. Ennen tutki
muksen suorittamista työnantaja ei tällaisessa 
tapauksessa saa irtisanoa tai purkaa työsopimusta. 

Laivatoimikunnan on viivytyksettä suoritettava 
tutkimus, jos työntekijä ei ole saapunut alukseen 
määrättyyn aikaan ja sen on lähdettävä ilman 
häntä tai jos hänen tilalleen on otettava toinen 
henkilö. 

Laivatoimikunnan on suoritettava tutkimus, 
kun sille ilmoitetaan työntekijän laiminlyöneen 
työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan tai käyt
täytymisellään aiheuttaneen aluksessa vakavahkoa 
häiriötä. 
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Laivatoimikunnan on suoritettava tutkimus 
myös, kun työntekijä on tehnyt tai hänen epäil
lään tehneen virallisen syytteen alaisen rikoksen. 
Tutkimuksen suorittaminen ei kuitenkaan ole 
tarpeen, jos suomalainen viranomainen voi viivy
tyksettä tutkia asian. Jos suoritetun tutkimuksen 
perusteella on aihetta epäillä työntekijän tehneen 
edellä tarkoitetun rikoksen, on puheenjohtajan 
ilmoitettava siitä viipymättä suomalaiselle poliisi
viranomaiselle tai, jollei se ole mahdollista, lä
himmälle Suomen konsulille. 

Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen tai 
irtisanonut sen 46 tai 61 §:n säännösten nojalla, 
on laivatoimikunnnan käsiteltävä asia ennen kuin 
työntekijä jättää aluksen, jos jompikumpi sopi
muspuolista sitä pyytää. Purkamisen tai irtisano
misen käsittelyä koskeva pyyntö on esitettävä niin 
ajoissa, että laivatoimikunnalla on mahdollisuus 
käsitellä asia ennen edellä tarkoitettua ajankoh
taa. 

70 § 

Huomautuksen antaminen ja ilmoituksen teke
minen 

Laivatoimikunta voi asian tutkittuaan antaa 
muulle työntekijälle kuin päällikölle huomautuk
sen, jos siihen on aihetta. Milloin laivatoimikun
ta katsoo, ettei huomautus ole riittävä seuraa
mus, on laivatoimikunnan antamansa huomau
tuksen lisäksi tehtävä asiasta ilmoitus merimies
ten kurinvalvontalautakunnalle, jos työnantaja 
on purkanut tai irtisanonut työsopimuksen. 

Kun laivatoimikunta on käsitellyt aluksen 
päällikköä koskevan asian, on siitä tehtävä ilmoi
tus työnantajalle sekä tarpeen vaatiessa myös 
merenkulkuhallitukselle. 

Laivatoimikunnan puheenjohtajan on huoleh
dittava siitä, että edellä 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetut ilmoitukset tehdään. Ilmoitukseen on 
liitettävä jäljennös laivatoimikunnan pöytäkirjas
ta sekä selvitys asianomaiselle aikaisemmin aluk
sella annetuista huomautuksista. 

71 § 

Kokoonkutsuminen ja asioiden käsittely 

Laivatoimikunnan kutsuu kokoon puheenjoh
taja. Laivatoimikunta on päätösvaltainen ainoas
taan täysilukuisena. 

Laivatoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten 
on huolellisesti ja puolueettomasti tutkittava ja 
käsiteltävä laivatoimikuntaan saatetut asiat. 

Laivatoimikunnan on, mikäli mahdollista, 
kuultava sitä työntekijää, jota käsiteltävänä oleva 
asia koskee. Työntekijällä saa olla laivatoimikun
nan kokouksessa laivaväkeen kuuluva avustaja, ja 
työntekijä saa kutsua kokoukseen kuultavaksi 
henkilöitä, joiden hän olettaa voivan antaa selvi
tystä käsiteltävästä asiasta. Laivatoimikunnan on 
lisäksi kuultava niitä henkilöitä, joiden laivatoi
mikunta olettaa voivan antaa selvitystä asiasta. 

Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan 70 §:n 1 
momentissa tarkoitettu asia laivatoimikunnassa 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
tulee ratkaisuksi se mielipide, jota puheenjohtaja 
on kannattanut, jos äänestys koskee edellä maini
tussa lainkohdassa tarkoitettua ilmoitusta, mutta 
muutoin se mielipide, joka on työntekijälle lie
vempi. 

72§ 

Laivatoimikunnan pöy tå'kirja 

Laivatoimikunnassa on pidettävä pöytäkirjaa, 
johon on tarkoin merkittävä tutkimuksissa ja 
kuulusteluissa esiin tulleet seikat sekä laivatoimi
kunnan päätös. Myös mahdolliset eriävät mielipi
teet on merkittävä pöytäkirjaan. Laivatoimikun
nan puheenjohtaja ja jäsenet vahvistavat nimikir
joituksillaan pöytäkirjan oikeellisuuden. 

Laivatoimikunnan puheenjohtajan on huoleh
dittava, että työnantaja ja työntekijä saavat viivy
tyksettä jäljennöksen laivatoimikunnan pöytäkir
jasta. 

Laivatoimikunnan kokouksista ja niissä käsitel
lyistä asioista on tehtävä merkintä laivapäiväkir
jaan. Alkuperäinen pöytäkirja on säilytettävä lai
vapäiväkirjan erillisenä liitteenä noudattaen mitä 
merilain 56 §:n 3 ja 4 momentissa on säädetty 
laivapäiväkirjan ja siihen liittyvien muistiinpano
jen säilyttämisestä. 

73 § 
Vaitiolovelvollisuus 

Laivatoimikunnan puheenjohtaja tai muu Ja
sen tai 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu avustaja 
ei saa ilmaista tässä ominaisuudessa saamiaan 
yksityistä työntekijää tai työnantajaa koskevia 
tietoja, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus 
on säädetty, suostu tietojen ilmaisemiseen. Edel
lä tarkoitettuja tietoja saa kuitenkin antaa syyt
täjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi sekä muulle sellaiselle viranomaiselle, jolla 
lain mukaan on oikeus saada mainittuja tietoja. 



1985 vp. - HE n:o 222 5 

84 § 

Laivatoimikunnan puheenjohtajaa ja jäsentä 
koskevat rangaistussäännökset 

Jos laivatoimikunnan puheenjohtaja 
1) jättää toimittamatta 70 §:n 3 momentissa 

tarkoitetun ilmoituksen; 
2) ei kutsu laivatoimikuntaa kokoon 69 §:ssä 

tarkoitetuissa tapauksissa; taikka 
3) ei toimita jäljennöksiä laivatoimikunnan 

pöytäkirjasta 72 §:n 2 momentissa säädetyllä ta
valla, 

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1985 

on hänet tuomittava laivatoimikuntaa koske
vien säännösten rikkomisesta sakkoon. 

Jos laivatoimikunnan puheenjohtaja tai muu 
jäsen tai 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu avusta
ja ilmaisee 73 §:n säännösten vastaisesti yksityistä 
työntekijää tai työnantajaa koskevia tietoja, on 
hänet tuomittava laivatoimikunnan jäsenen vaiti
olovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
merimieslain 6 luvun ja 84 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain 
(423/78) 6 luku 84 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

6 luku 

Laivatoimikunta 

68 § 

Laivatoimikunnan kokoonpano. 

Aluksessa, jossa työskentelee vähintään kah
deksan työntekijää, tutkitaan ja käsitellään jäl
jempänä mainittuja asioita laivatoimikunnassa, 
jossa on puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. 
Puheenjohtajana on aluksen päällikkö tai päälli
kön ollessa estynyt hänen päällystöstä määrää
mänsä työntekijä. Toimikunnan muista jäsenistä 
tulee yhden kuulua päällystöön ja kahden aluk
sen muihin työntekijöihin. 

Päällystöjäsenen, jonka puheenjohtaja kulloin
kin kutsuu, tulee olla, mikäli mahdollista, kone
päällikkö, talousosaston esimies tai yliperämies, 
sen mukaan, mihin työntekijäryhmään se työnte
kijä kuuluu, jota käsiteltävä asia koskee. Toimi
kunnan muina jäseninä ovat työntekijäin valitse
mat luottamusmiehet taikka, jos luottamusmie
hiä ei ole valittu tai he ovat estyneitä, työnteki
jäin muutoin keskuudestaan valitsemat edustajat. 
Jolleivät työntekijät ole valinneet edustajiaan toi
mikuntaan, on puheenjohtajalla oikeus kutsua 
myös työntekijäjäsenet. 

69 § 

Laivatoimikunnan tehtävät. 

Laivatoimikunnan on tutkittava ne olosuhteet, 
joihin työnantaja vetoaa aikoessaan purkaa tai 
inisanoa työsopimuksen. Ennen tutkimuksen 
suorittamista ei työnantaja saa purkaa tai irtisa
noa työsopimusta. 

Ehdotus 

6 luku 

Laivatoimikunta 

68 § 

Laivatoimikunnan kokoonpano 

Aluksessa, jossa on vähintään kahdeksan työn
tekijää, tutkitaan ja käsitellään jäljempänä tässä 
luvussa tarkoitettuja asioita laivatoimikunnassa, 
jossa on puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. 
Puheenjohtajana on aluksen päällikkö tai päälli
kön ollessa estynyt hänen mäiiräämänsä· päällys
töön kuuluva henkilö taikka asian koskiessa pääl
likköä ylin saapuvilla oleva perämies. 

Puheenjohtaja kutsuu kutakin käsiteltävänä 
olevaa asiaa varten yhden päällystöön kuuluvan 
jäsenen, jonka tulee olla, mikäli mahdollista, 
yliperämies, konepäällikkö tai talousosaston esi
mies sen mukaan, mihin työntekijäryhmään kuu
luvaa henkilöä koskevaa asiaa kulloinkin käsitel
lään. 

Laivatoimzkunnan muina jäseninä ovat päällys
töön kuuluvaa henkzlöä koskevaa asiaa käsitel
täessä yksi päällystön keskuudestaan valitsema 
henkzlö j'a yksi miehistön keskuudestaan valitse
ma henkilö sekä miehistöön kuuluvaa henkzlöä 
koskevaa asiaa käsiteltäessä kaksi miehistön kes
kuudestaan valitsemaa henkzlöä. jollei päällystö 
tai miehistö ole valinnut edustajiaan toimikun
taan, on puheenjohtajalla oikeus kutsua myös 
nämä jäsenet. 

Laivatoimzkunnan jäsenyydestä ei saa kieltäy
tyä ilman pätevää syytä. 

69 § 

Laivatoimikunnan tehtävät 

Kun työnantaja azkoo 39 tai 49 §:n säännösten 
perusteella irtisanoa tai purkaa työsopimuksen 
jonkin aluksella todetun syyn perusteella, on 
laivatoimzkunnan tutkittava asia. Ennen tutki
muksen suorittamista työnantaja ei tällaisessa 
tapauksessa saa irtisanoa tai purkaa työsopimusta. 
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Voimassa oleva laki 

Toimikunnan on viivytyksettä suoritettava tut
kimus, jos työntekijä ei ole saapunut alukseen 
määrättyyn aikaan ja sen on lähdettävä ilman 
häntä tai jos hänen tilalleen on otettava toinen 
henkilö. 

(70§ 1 mom. 1 virke) 

(70 § 2 mom.) 

Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen tai 
irtisanonut sen 46 tai 61 §:n säännösten nojalla, 
on toimikunnnan käsiteltävä asia ennen kuin 
työntekijä jättää aluksen, jos jompikumpi sopi
muspuolista sitä pyytää. Purkamisen tai irtisano
misen käsittelyä koskeva pyyntö on esitettävä niin 
ajoissa, että toimikunnalla on mahdollisuus käsi
tellä asia ennen edellä tarkoitettua ajankohtaa. 

70 § 

Kurinpito- ja rikosasiat. 

Jos muussa kuin 69 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
laivatoimikunnalle ilmoitetaan työntekijän lai
minlyöneen työsuhteesta johtuvia velvollisuuksi
aan tai käyttäytymisellään aiheuttaneen aluksessa 
vakavahkoa häiriötä, on sen tutkittava ja käsitel
tävä asia. Suoritettuaan tutkimuksen voi toimi
kunta, mikäli siihen on aihetta, antaa työnteki
jälle huomautuksen. Jollei toimikunta katso voi
vansa jättää asiaa sen törkeyden takia huomau
tuksen varaan, on siitä tehtävä ilmoitus meri
mieskatselmuksesta ja merimiesten luetteloimi
sesta annetussa laissa (258/ 3 7) tarkoitetulle 
kurinvai vontalautakunnall e. 

Toimikunnan on suoritettava tutkimus myös, 
kun työntekijä on tehnyt tai hänen epäillään 
tehneen virallisen syytteen alaisen rikoksen. Tut
kimuksen suorittaminen ei kuitenkaan ole tar-

Ehdotus 

Laivatoimikunnan on viivytyksettä suoritettava 
tutkimus, jos työntekijä ei ole saapunut alukseen 
määrättyyn aikaan ja sen on lähdettävä ilman 
häntä tai jos hänen tilalleen on otettava toinen 
henkilö. 

Laivatoimikunnan on suoritettava tutkimus, 
kun stlle ilmoitetaan työntekijän laiminlyöneen 
työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan tai käyt
täytymisellään aiheuttaneen aluksessa vakavahkoa 
häiriötä. 

Laivatoimikunnan on suoritettava tutkimus 
myös kun työntekijä on tehnyt tai hänen epäil
lään tehneen virallisen syytteen alaisen rikoksen. 
Tutkimuksen suorittaminen ei kuitenkaan ole 
tarpeen, jos suomalainen viranomainen voi viivy
tyksettä tutkia asian. Jos suoritetun tutkimuksen 
perusteella on aihetta epäillä työntekijän tehneen 
edellä tarkoitetun rikoksen, on puheenjohtajan 
ilmoitettava siitä viipymättä suomalaiselle poliisi
viranomaiselle tai, jollei se ole mahdollista, lä
himmälle Suomen konsulille. 

Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen tai 
irtisanonut sen 46 tai 61 §:n säännösten nojalla, 
on laivatoimikunnnan käsiteltävä asia ennen kuin 
työntekijä jättää aluksen, jos jompikumpi sopi
muspuolista sitä pyytää. Purkamisen tai irtisano
misen käsittelyä koskeva pyyntö on esitettävä niin 
ajoissa, että laivatoimikunnalla on mahdollisuus 
käsitellä asia ennen edellä tarkoitettua ajankoh
taa. 

70 § 

Huomautuksen antaminen Ja 
ilmoituksen tekeminen 

(69 § 3 mom.) 

Laivatoimikunta voi asian tutkittuaan antaa 
muulle työntekijälle kuin päällikölle huomautuk
sen, jos sti"hen on aihetta. Milloin laivatoimikun
ta katsoo, ettei huomautus ole riittävä seuraa
mus, on laivatoimikunnan antamansa huomau
tuksen lisäksi tehtävä asiasta ilmoitus merimies
ten kurinvalvontalautakunnalle, jos työnantaja 
on purkanut tai irtisanonut työsopimuksen. 

(69 § 4 mom.) 
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peen, jos suomalainen viranomainen voi viivytyk
settä tutkia asian. Jos suoritetun tutkimuksen 
perusteella on aihetta epäillä työntekijän tehneen 
edellä tarkoitetun rikoksen, on puheenjohtajan 
ilmoitettava siitä viipymättä suomalaiselle poliisi
viranomaiselle tai, jollei se ole mahdollista, lä
himmälle Suomen konsulille. 

Toimikunnan puheenjohtajan on huolehditta
va, että edellä 1 momenteissa tarkoitettu ilmoitus 
tehdään. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös lai
vatoimikunnan pöytäkirjasta. 

71§ 
Kokoonkutsuminen ja asioiden käsittely. 

Laivatoimikunnan kutsuu kokoon sen puheen
johtaja. Toimikunta on päätösvaltainen ainoas
taan täysilukuisena. 

Toimikunnan puheenjohtajan ja muun jäse
nen on huolellisesti ja puolueettomasti tutkittava 
ja käsiteltävä toimikuntaan saatettu asia. 

Toimikunnan on kuultava, mikäli mahdollista, 
sitä työntekijää, jota käsiteltävänä oleva asia kos
kee. Työntekijällä on tällöin oikeus esittää kysy
myksiä seikoista, jotka saattavat selvittää asiaa. 
Toimikunnan on niin ikään kuultava niitä henki
löitä, joiden otaksutaan voivan antaa selvitystä 
asiasta. 

Toimikunnan ratkaistessa 70 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua asiaa, on noudatettava enemmistön 
mielipidettä. Äänten mennessä tasan on nouda
tettava sitä mielipidettä, jota puheenjohtaja on 
kannattanut, jos äänestys koskee edellä mainitus
sa lainkohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemis
tä, mutta muutoin sitä mielipidettä, joka on 
työntekijälle lievempi. 

72§ 

Laz"vatoimtkunnan pöytäkirja. 

Laivatoimikunnassa on pidettävä pöytäkirjaa, 
johon on tarkoin merkittävä tutkimuksissa ja 
kuulusteluissa esiin tulleet seikat sekä toimikun
nan päätös 70 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 

Ehdotus 

Kun laivatoimikunta on käsitellyt aluksen 
päällikköä koskevan asian, on szi"tä tehtävä ilmoi
tus työnantajalle sekä tarpeen vaatiessa myös 
merenkulkuhallitukselle. 

Laivatoimzkunnan puheenjohtajan on huoleh
dittava sti"tä, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut 
ilmoitukset tehdään. Ilmoitukseen on liitettävä 
jäljennös laivatoimikunnan pöytäkirjasta sekä sel
vitys asianomaiselle azkaisemmin aluksella anne
tuista huomautuksista. 

71§ 

Kokoonkutsuminen ja asioiden käsittely 

Laivatoimikunnan kutsuu kokoon puheenjoh
taja. Laivatoimikunta on päätösvaltainen ainoas
taan täysilukuisena. 

Laivatoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten 
on huolellisesti ja puolueettomasti tutkittava ja 
käsiteltävä laivatoimtkuntaan saatetut asiat. 

Laivatoimikunnan on, mzkäli mahdollista, 
kuultava sitä työntekijää, jota käsiteltävänä oleva 
asia koskee. Työntekzjä"llii saa olla laivatoimikun
nan kokouksessa laivaväkeen kuuluva avustaja, ja 
työntekijä saa kutsua kokoukseen kuultavaksi 
henktlöitä, joiden hän olettaa voivan antaa selvi
tystä käsiteltävästä asiasta. Laivatoimikunnan on 
lisäksi kuultava niitä henkilöitä, joiden laivatoi
mzkunta olettaa voivan antaa selvitystä asiasta. 

Laivatoimtkunnan ratkaistessa 70 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua asiaa on noudatettava 
enemmistön mielipidettä. Äänten mennessä tasan 
on noudatettava sitä mielipidettä, jota puheen
johtaja on kannattanut, jos äänestys koskee edel
lä mainitussa lainkohdassa tarkoitettua ilmoitus
ta, mutta muutoin sitä mielipidettä, joka on 
työntekijälle lievempi. 

72§ 

Laivatoimtkunnan pöytäkirja 

Laivatoimikunnassa on pidettävä pöytäkirjaa, 
johon on tarkoin merkittävä tutkimuksissa ja 
kuulusteluissa esiin tulleet seikat sekä laivatoimi
kunnan päätös. Myös mahdolliset eriävät mielipi-
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asioissa. Myös mahdolliset eriävät mielipiteet on 
merkittävä pöytäkirjaan. Toimikunnan puheen
johtaja ja jäsenet vahvistavat nimikirjoituksillaan 
pöytäkirjan oikeellisuuden. 

Toimikunnan puheenjohtajan on huolehditta
va, että työnantaja ja työntekijä saavat viivytyk
settä jäljennöksen toimikunnan pöytäkirjasta. 

Toimikunnan kokouksista ja niissä käsitellyistä 
asioista on tehtävä lyhyt merkintä laivapäiväkir
jaan. Alkuperäinen pöytäkirja on säilytettävä lai
vapäiväkirjan erillisenä liitteenä noudattaen mitä 
merilain 56 §:n 3 ja 4 momentissa on säädetty 
laivapäiväkirjan ja siihen liittyvien muistiinpano
jen säilyttämisestä. 

73 § 

Vaitiolovelvol/isuus. 

Laivatoimikunnan puheenjohtaja tai Jasen ei 
saa ilmaista tässä ominaisuudessaan saamiaan 
yksityistä työntekijää tai työnantajaa koskevia 
tietoja, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus 
on säädetty, suostu tietojen ilmaisemiseen. Edel
lä tarkoitettuja tietoja saa kuitenkin antaa syyt
täjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi sekä muulle sellaiselle viranomaiselle, jolla 
lain mukaan on oikeus saada mainittuja tietoja. 

84 § 

Laivatoimikunnan puheenjohtajaa ja jäsentä 
koskevat rangaistussäännökset. 

Jos laivatoimikunnan puheenjohtaja 
1) jättää toimittamatta 70 §:n 3 momentissa 

tarkoitetun ilmoituksen; 
2) ei kutsu laivatoimikuntaa kokoon 69 ja 

70 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa; taikka 
3) ei toimita jäljennöksiä laivatoimikunnan 

pöytäkirjasta 72 §:n 2 momentissa säädetyllä ta
valla, 

on hänet tuomittava laivatoimikuntaa koske
vien säännösten nkkomisesta sakkoon. 

Jos laivatoimikunnan puheenjohtaja tai muu 
jäsen ilmaisee 73 §:n säännösten vastaisesti yksi
tyistä työntekijää tai työnantajaa koskevia tietoja, 
on hänet tuomittava laivatoimikunnan jäsenen 
vaitiolovelvollisuuden nkkomisesta sakkoon. 

2 438500224H 

Ehdotus 

teet on merkittävä pöytäkirjaan. Laivatoimzkun
nan puheenjohtaja ja jäsenet vahvistavat nimikir
joituksillaan pöytäkirjan oikeellisuuden. 

Laivatoimikunnan puheenjohtajan on huoleh
dittava, että työnantaja ja työntekijä saavat viivy
tyksettä jäljennöksen laivatoimzkunnan pöytäkir
jasta. 

Laivatoimzkunnan kokouksista ja niissä käsitel
lyistä asioista on tehtävä merkintä laivapäiväkir
jaan. Alkuperäinen pöytäkirja on säilytettävä lai
vapäiväkirjan erillisenä liitteenä noudattaen mitä 
merilain 56 §:n 3 ja 4 momentissa on säädetty 
laivapäiväkirjan ja siihen liittyvien muistiinpano
jen säilyttämisestä. 

73 § 
Vaitiolovelvollisuus 

Laivatoimikunnan puheenjohtaja tai muu Ja
sen tai 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu avustaja 
ei saa ilmaista tässä ominaisuudessa saamiaan 
yksityistä työntekijää tai työnantajaa koskevia 
tietoja, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus 
on säädetty, suostu tietojen ilmaisemiseen. Edel
lä tarkoitettuja tietoja saa kuitenkin antaa syyt
täjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi sekä muulle sellaiselle viranomaiselle, jolla 
lain mukaan on oikeus saada mainittuja tietoja. 

84 § 

Laivatoimzkunnan jäsentä ja avustajaa 
koskevat rangaistussäännökset 

Jos laivatoimikunnan puheenjohtaja 
1) jättää toimittamatta 70 §:n 3 momentissa 

tarkoitetun ilmoituksen; 
2) ei kutsu laivatoimikuntaa kokoon 69 §:ssä 

tarkoitetuissa tapauksissa; taikka 
3) ei toimita jäljennöksiä laivatoimikunnan 

pöytäkirjasta 72 §:n 2 momentissa säädetyllä 
tavalla, 

on hänet tuomittava laivatoimzkuntaa koske
vien säännösten nkkomisesta sakkoon. 

Jos laivatoimikunnan puheenjohtaja tai muu 
jäsen tai 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu avusta
ja ilmaisee 73 §:n säännösten vastaisesti yksityistä 
työntekijää tai työnantajaa koskevia tietoja, on 
hänet on tuomittava laivato~imikunnan jäsenen 
vaitiolovelvollisuuden nkkomisesta sakkoon. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




