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merimiespalvelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimiespalvelulain (447/2007) 2 §:n 1 ja 2 kohta, 3 §:n 1 ja 4 momentti, 6, 11 ja

13 §, 14 §:n 1 momentti, 16 ja 18 §, 19 §:n 1 momentti ja 28 § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) merimiehellä merityösopimuslain

(756/2011) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua työn-
tekijää;

2) suomalaisella työnantajalla merityöso-
pimuslain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua työnan-
tajaa;
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Merimiespalvelutoimisto

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä
toimii merimiespalvelutoimisto. Se toimii yh-
teistoimintaelimenä kotimaassa ja ulkomailla
sekä merellä että satamissa tapahtuvan laki-
sääteisen ja vapaaehtoisen merimiespalvelu-
toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämi-
seksi ja yhtenäistämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

Merimiespalvelutoimistolla ei ilman työ-
ja elinkeinoministeriön suostumusta saa olla
osake-enemmistöä osakeyhtiössä eikä vastaa-
vaa määräämisvaltaa muussa yrityksessä lu-

kuun ottamatta asunto-osakeyhtiötä ja kiin-
teistöyhtiötä.

6 §

Valtion osuus

Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa meri-
miespalvelutoimistolle valtion osuuden, joka
on 4 §:n mukaisista merimiesten ja työnanta-
jien palvelumaksuista sekä 5 §:n mukaisen
sopimuksen perusteella määräytyneistä pal-
velumaksuista kertyvän yhteismäärän suurui-
nen.

11 §

Valtion osuuden maksaminen

Valtion 6 §:ssä säädettyä osuutta varten
merimiespalvelutoimiston tulee toimittaa työ-
ja elinkeinoministeriölle selvitys, josta käy
ilmi työnantajien edellisen vuosineljänneksen
aikana pidättämien palvelumaksujen yhteis-
määrä ja sitä vastaava työnantajien palvelu-
maksu sekä 5 §:n mukaisten sopimusten pe-
rusteella määräytyneet palvelumaksut.

Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa valtion
osuuden merimiespalvelutoimistolle kuukau-
den kuluessa 1 momentissa tarkoitetun selvi-
tyksen toimittamisesta. Valtion osuus makse-
taan vuosineljänneksittäin.
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13 §

Merimiespalvelutoimiston edustajisto

Työ- ja elinkeinoministeriö määrää meri-
miespalvelutoimiston edustajiston neljäksi
kalenterivuodeksi kerrallaan.

Edustajistoon kuuluu 11 jäsentä, joilla on
henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä ja va-
rajäsenistä yhden tulee edustaa työ- ja elin-
keinoministeriötä, yhden valtiovarainministe-
riötä ja yhden liikenne- ja viestintäministe-
riötä. Muista jäsenistä ja varajäsenistä neljän
tulee edustaa työnantajia ja neljän palkansaa-
jia. Palkansaajista kahden tulee edustaa mie-
histöä, yhden kansipäällystöä ja yhden kone-
päällystöä.

Työ- ja elinkeinoministeriö määrää työn-
antajia ja palkansaajia edustavien järjestöjen
tekemien ehdotusten mukaan jäsenet ja vara-
jäsenet. Jos järjestöt eivät tee ehdotustaan
ministeriön määräämässä ajassa, ministeriö
päättää jäsenistä ja varajäsenistä ilman ehdo-
tusta.

Edustajiston kokoonpanosta päätettäessä
sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 2 ja
3 momentin säännöksiä.

14 §

Edustajiston puheenjohtaja ja edustajiston
täydentäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö määrää edusta-
jiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
ministeriöitä edustavista jäsenistä.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Ylimääräinen edustajiston kokous

Ylimääräinen edustajiston kokous on pi-
dettävä, jos työ- ja elinkeinoministeriö niin
määrää, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai
jos vähintään kuusi edustajiston jäsentä sitä
ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaa-
tii. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös,
jos tilintarkastaja toimittamansa tarkastuksen
perusteella sitä vaatii.

18 §

Edustajiston jäsenten palkkiot

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa me-
rimiespalvelutoimiston varoista maksettavat
edustajiston jäsenten palkkiot.

19 §

Merimiespalvelutoimiston hallitus

Työ- ja elinkeinoministeriö määrää meri-
miespalvelutoimiston hallituksen neljäksi ka-
lenterivuodeksi kerrallaan.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset merimiespalvelu-
toimiston toimielimistä, niiden tehtävistä ja
toiminnasta annetaan työ- ja elinkeinominis-
teriön asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2011.
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