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työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain (248/1982) 8 §, sellaisena

kuin se on osaksi laeissa 409/1996 ja 1027/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

8 §

Vuorokautinen ylityö

Työntekijä on korvausta vastaan velvolli-
nen tekemään ylityötä 4 §:n 1 momentissa
säädetyn vuorokautisen säännöllisen työajan
lisäksi enintään 16 tuntia viikossa. Työaika
vuorokaudessa saa olla kuitenkin enintään
14 tuntia. Näistä enimmäisajoista työ- ja elin-
keinoministeriö voi yksittäistapauksissa
myöntää poikkeuksia varattuaan merimiesasi-
ain neuvottelukunnalle tilaisuuden lausunnon
antamiseen. Poikkeusluvan ehtoina on, että
ylityö tehdään työntekijän suostumuksella ja
että on sovittu aluksessa noudatettavasta
18 §:ssä tarkoitetusta vuorottelujärjestelmästä
tai työaika tasoitetaan kolmen kuukauden ai-
kana vastaamaan edellä säädettyjä enimmäis-
määriä.

Milloin työ on järjestetty kahteen vuoroon,
on työntekijä 1 momentissa säädetystä poike-
ten velvollinen tekemään vuorokautista yli-
työtä enintään 28 tuntia viikossa ja tämän

lisäksi suostumuksensa mukaisesti enintään
7 tuntia viikossa, jos hänellä on oikeus sään-
nöllisesti enintään 30 päivän välein toistuviin
vapaa-aikajaksoihin. Vapaa-aikajakson on ol-
tava vähintään 7 vuorokauden pituinen ja sii-
hen tulee sisältyä kokonainen viikonloppu.

8 a §

Muutoksenhaku työ- ja elinkeinoministeriön
päätökseen

Työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen
8 §:ssä tarkoitetussa asiassa saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa (434/2003) sää-
detään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-

maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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