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745/2022

Laki
merityösopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merityösopimuslain (756/2011) 1 luvun 3 §, 2 luvun 5 § sekä 13 luvun 6 ja

15 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 § laeissa 1449/2016, 469/2018 ja 435/2020 ja 2 lu-

vun 5 § ja 13 luvun 15 § laissa 1115/2016, sekä
lisätään 1 lukuun uusi 3 a §, 2 lukuun uusi 24 § ja 13 luvun 9 §:n 1 momenttiin, sellai-

sena kuin se on laissa 1468/2016, uusi 3 a ja 5 a kohta seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

Työsopimuksen muoto ja sisältö

Työnantajan on huolehdittava, että työsopimus tehdään kirjallisesti.
Työsopimuksesta on käytävä ilmi:
1) työnantajan nimi, osoite ja koti- tai liikepaikka sekä työntekijän nimi, henkilötun-

nus, syntymäpaikka sekä kotipaikka;
2) työsopimuksen tekopaikka ja -aika;
3) työnteon alkamisajankohta;
4) määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että

kysymys on 4 a §:ssä tarkoitetusta määräaikaisesta työsopimuksesta pitkäaikaistyöttömän
kanssa;

5) koeaika, jos siitä on sovittu;
6) alus, jossa työtä tehdään työsuhteen alussa;
7) työntekijän pätevyys sekä toimi aluksessa tai pääasialliset työtehtävät;
8) työhön sovellettava työehtosopimus;
9) palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi;
10) työnantajan kustantama sosiaaliturva ja terveydenhoito;
11) säännöllinen työaika tai sen määräytymisen peruste;
12) vuosiloma tai sen määräytymisen peruste;
13) irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;
14) työntekijän oikeus kotimatkaan;
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15) vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä tieto työn kestosta, valuutasta,
jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavista rahallisista korvauksista ja luontoi-
seduista sekä työntekijän kotiuttamisen ehdoista.

Työsopimus on tehtävä neljänä kappaleena, joista yksi annetaan työntekijälle, yksi
aluksen päällikölle ja kaksi työnantajalle.

3 a §

Työntekijälle annettavat tiedot

Työntekijälle on annettava kirjallisesti:
1) tieto aluksesta, jossa työtä tehdään, jos se poikkeaa työsopimuksessa mainitusta;
2) tieto mahdollisesta lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuvasta oikeudesta

työnantajan tarjoamaan koulutukseen;
3) vuokratyössä käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka;
4) ohje menettelytavoista, joiden mukaisesti työntekijä voi valittaa työnantajan meri-

työtä koskevan lainsäädännön vastaisesta menettelystä;
5) hänen tarpeelliseksi katsomansa tiedot aluksen voimassa olevista katsastustodistuk-

sista ja aluksen liikennealueesta.
Tiedot on annettava työsopimusta tehtäessä lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja

tietoja, jotka on annettava, kun ne ovat tiedossa.
Jos 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, työnantajan

on lisäksi annettava työntekijälle tieto muutoksesta niin pian kuin mahdollista, viimeis-
tään kuitenkin muutoksen tullessa voimaan, jollei muutos johdu lainsäädännön tai työeh-
tosopimuksen muuttamisesta.

2 luku

Työnantajan velvollisuudet

5 §

Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen ja velvollisuus pyynnöstä antaa tietoa 
turvaavammasta työsuhdemuodosta

Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työ-
paikalla omaksutun käytännön mukaisesti varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja
määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin
kuin vakituisilla ja kokoaikaisilla työntekijöillä. Käyttäjäyrityksen on vastaavia menette-
lyjä noudattaen ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan myös vuokraamilleen työnteki-
jöille.

Työnantajan on osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän pyynnöstä annettava perus-
teltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa
tai työsopimuksen kestoaikaa. Vastaus on annettava kirjallisesti kuukauden kuluessa
pyynnöstä. Jos työnantajan työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti
enintään 250, vastaus voidaan kuitenkin antaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä, ja
pyynnön toistuessa vastaus voidaan antaa suullisesti, jos vastauksen perustelut eivät ole
muuttuneet edellisen vastauksen jälkeen. Velvollisuutta antaa kirjallista vastausta ei ole,
jos työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa alle kuuden kuukauden ajan tai
työntekijän edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta. 
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24 §

Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen

Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota työn-
tekijälle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu, koulutuksen
on oltava maksutonta työntekijälle. Lisäksi koulutus on luettava työajaksi ja mahdolli-
suuksien mukaan sen on tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana.

13 luku

Erinäiset säännökset

6 §

Luottamusmiehen tietojensaantioikeus

Luottamusmiehellä on oikeus saada työnantajalta edustamiansa työntekijöitä koskevat
tiedot 1 luvun 3 ja 3 a §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetyistä asioista.

9 §

Poikkeaminen työehtosopimuksella

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on 8 §:ssä säädetystä
poiketen oikeus sopia siitä, mitä säädetään:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3 a) 2 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta antaa kirjallinen vastaus

edellyttäen, että sopimus täyttää avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unio-
nissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1152 14 artiklas-
sa säädetyt vaatimukset; 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
5 a) 2 luvun 24 §:ssä pakollisen koulutuksen maksuttomuudesta, vaatimuksesta sijoit-

taa koulutus tavanomaisten työvuorojen yhteyteen tai työajaksi lukemisesta silloin, kun
merityöaikalaista tai työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetusta laista (248/1982) ei
muuta johdu; sopimisen edellytyksenä kuitenkin on, että sopimus täyttää avoimista ja en-
nakoitavista työehdoista Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin (EU) 2019/1152 14 artiklassa säädetyt vaatimukset;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 §

Nähtävänäpito

Työnantajan on pidettävä tämä laki ja 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu yleissitova työehtoso-
pimus työntekijöiden vapaasti saatavilla aluksella. Lisäksi työnantajan on pidettävä aluk-
sella nähtävänä tiedot vakuutuslaitoksista, joissa työnantaja on järjestänyt työntekijän elä-
keturvan tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
Jos työsopimus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, työnantajan ei tarvitse antaa

sellaisia 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitettuja tietoja, joita ennen tämän lain voimaantuloa ei ole
edellytetty. Jos mainitussa pykälässä tarkoitetuissa asioissa tapahtuu muutoksia, niistä on
kuitenkin annettava tieto työntekijälle noudattaen, mitä tämän lain 1 luvun 3 a §:ssä sää-
detään.
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