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laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain

(395/2012) 4, 7 ja 8 § seuraavasti:

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) bruttovetoisuudella vuoden 1969 kan-

sainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen
(SopS 31/1982) liitteen I säännön 3 mukaista
bruttovetoisuutta; puskijan ja proomun muo-
dostaman kiinteän yhdistelmän bruttovetoi-
suus on näiden yhteenlaskettu bruttovetoi-
suus;

2) laivaväellä aluksella säännöllisesti työs-
kenteleviä;

3) laivanisännällä sellaista aluksen omista-
jaa, koko aluksen vuokraajaa tai muuta luon-
nollista tai oikeushenkilöä, joka joko yksi-
nään tai yhdessä toisten henkilöiden kanssa
käyttää tosiasiallista määräysvaltaa aluksella;

4) työympäristöllä aluksessa sisällä ja ul-
kona olevia työtiloja, henkilöstötiloja ja kul-
kuteitä sekä niiden fysikaalisia olosuhteita ja
varustusta;

5) asuintiloilla makuuhyttejä, päivähyttejä,
ruokailutiloja, saniteettitiloja, virkistys- ja va-

paa-ajanviettotiloja, sairashyttejä sekä näihin
tiloihin liittyviä käytäviä;

6) merityöyleissopimuksella kansainvälisen
työjärjestön merityötä koskevaa vuoden 2006
yleissopimusta (SopS 52/2013);

7) päällystöllä aluksen päällikköä, kone-
päällikköä, perämiestä, konemestaria, talous-
osaston esimiestä ja muuta esimiesasemassa
olevaa henkilöä.

7 §

Määräaikaistarkastus

Työsuojeluviranomaisen on vähintään kol-
men vuoden välein käyttöönotosta tarkastet-
tava alus, jota käytetään kansainvälisessä lii-
kenteessä, ja bruttovetoisuudeltaan yli 199
alus, jota käytetään kotimaan liikenteessä.

8 §

Merityösertifikaattiin liittyvät tarkastukset ja
lausunnot

Työsuojeluviranomainen antaa Liikenteen
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turvallisuusvirastolle merityöyleissopimuk-
sessa tarkoitetun merityösertifikaatin myöntä-
mistä varten lausunnon sopimuksen liitteessä
A5-1 mainituista asioista.

Työsuojeluviranomaisen on ennen 1 mo-
mentissa tarkoitetun lausunnon antamista
suoritettava aluksella toimivaltaansa kuuluvat
merityöyleissopimuksessa tarkoitetut väliai-
kaisen ja varsinaisen merityösertifikaatin
myöntämisen, voimassa pitämisen tai uusimi-
sen kannalta tarpeelliset tarkastukset. Laivan-
isännän on haettava edellä mainittuja tarkas-
tuksia kirjallisesti hyvissä ajoin ennen tarkas-
tuksen ajankohtaa. Työsuojeluviranomaisen
on tehtävä hyväksytystä merityösertifikaatin
voimassa pitämiseksi tarkoitetusta välitarkas-
tuksesta asianmukainen merkintä merityöser-
tifikaattiin.

Työsuojeluviranomainen antaa Liikenteen
turvallisuusvirastolle lausunnon väliaikaisen

sertifikaatin myöntämistä varten. Lausunto
on annettava viivytyksettä. Lausunnon anta-
misen edellytyksenä on, että laivanisäntä on
osoittanut työsuojeluviranomaiselle noudatta-
vansa merityöyleissopimuksen vaatimuksia ja
että työsuojeluviranomainen on tarkastanut
aluksen. Tarkastus aluksella voidaan jättää
tekemättä, jos se arvioidaan tarpeettomaksi.

Merityösertifikaatista ja sen myöntämisen
edellytyksistä säädetään aluksen teknisestä
turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä an-
netun lain (1686/2009) 57 ja 58 §:ssä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tarkastuksen vireille
saattamisesta, tarkastuksen ajankohdasta ja
suorittamisesta sekä tarkastuksen johdosta
merityösertifikaattiin tehtävistä merkinnöistä.

Tämä laki tulee voiman 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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