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Valtioneuvoston asetus

1023/2011

merimiesasiain neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §:n nojalla:

1 §

Merimiesasiain neuvottelukunnan tehtävät

Merimiesasiain neuvottelukunnan tehtä-
vänä on:

1) edistää yhteistyötä asianomaisten viran-
omaisten ja laitosten sekä merenkulkualan
työmarkkinajärjestöjen välillä;

2) tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulki-
joiden työolojen kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista
asioista ja suorittaa muut valtioneuvoston
määräämät merimieslainsäädännön toimeen-
panoa ja kehittämistä koskevat tehtävät;

4) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita val-
tioneuvostolle asioissa, jotka koskevat Kan-
sainvälisen työjärjestön ILO:n toimialaan
kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyk-
siä.

2 §

Kokoonpano ja toimikausi

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Lisäksi neuvottelukun-
nassa on yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tu-
lee edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä, kah-
den muun jäsenen sosiaali- ja terveysministe-
riötä, yhden liikenne- ja viestintäministeriön

hallinnonalaa sekä kolmen jäsenen merenkul-
kualan edustavimpia työnantajajärjestöjä ja
kolmen jäsenen merenkulkualan edustavim-
pia työntekijäjärjestöjä.

Valtioneuvosto määrää jäsenet kolmeksi
vuodeksi kerrallaan.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministe-
riö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hä-
nen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen
saman viranomaisen tai järjestön esityksestä
kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on
määrätty.

3 §

Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohta-
jan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kuusi
jäsentä sitä pyytää. Neuvottelukunta on pää-
tösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja sekä
vähintään kuusi muuta jäsentä, joista vähin-
tään yksi on työnantajajärjestöjen edustaja ja
vähintään yksi työntekijäjärjestöjen edustaja.

4 §

Terveysjaosto

Neuvottelukunnan alaisena toimii meren-
kulun terveysjaosto. Merenkulun terveysja-
osto käsittelee merimiehen terveydenhuolto-



järjestelmää ja erityisesti merimiehen lääkä-
rintarkastukseen liittyviä periaatteellisia ky-
symyksiä.

Neuvottelukunta nimeää terveysjaostoon
jäsenet ja puheenjohtajan. Terveysjaoston pu-
heenjohtajana toimii neuvottelukunnan sosi-
aali- ja terveysministeriötä edustava jäsen.
Terveysjaoston yhden asiantuntijajäsenen,
jonka neuvottelukunta nimeää työterveyslai-
toksen esityksestä, on oltava perehtynyt meri-
miesten työterveyshuoltoon. Terveysjaoston
jäseniksi ja puheenjohtajaksi voidaan kutsua
myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asian-
tuntijoita.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan merimiesasiain
neuvottelukunnasta annettu työministeriön
asetus (858/2007).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.
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