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ASETUS 
MERIMIEHEN LÄÄKÄRINTARKASTUKSISTA  (18.6.1980/476)  

Sosiaali-  ja terveysministerin  esittelystä säädetään  9  päivänä kesäkuuta  1939  annetun merilain 
 (167/39) 8 §:n 2 momentinja 7  päivänä kesäkuuta  1978  annetun merimieslarn  (423/78) 90 §:n 

 nojalla, sellaisina kuin niistä  on merilain 8 §:n 2  momentti  26  päivänä toukokuuta  1967  annetussa 
laissa  (237/67): 

1 §. Soveltamisala.  Tätä asetusta sovelletaan henkilöön, joka otetaan työsopimus-  tai  virka- 
suhteeseen taikka muutoin toimeen sellaiseen alukseen, jossa tehtävään työhön sovelletaan 
merimieslakia  (423/78).  

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kalastusalukseen toimeen otettavaan työntekijään, jollei 
kalastusalus ole kannellinen avomeripyyntiin käytettävä alus.  

2 §.  Määritelmät. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  
1)alkutarkastuksella lääkärintarkastusta,  joka suoritetaan laivatyöhön ensimmäistä kertaa 

pyrkivälle;  
2) uusintatarkastu/cs'ella alkutarkastuksessa laivatyöhön kelpaavaksi todetulle  myöhemmin 

laivatyötä varten suoritettavaa lääkärintarkastusta;  
3) merimieslääkärillä laillistettua  lääkäriä, joka  on  erikseen tähän tehtävään kelpuutettu; 

 (26.3.1997/258)  sekä  
4) merimiesterveyskeskuksella kansanterveysasetuksen  (802/1992) 5  §:ssä  tarkoitettua 

terveyskeskusta.  (26.3.1997/258) 
Merimiesterveyskeskuksesta,  joka Ahvenanmaan maakunnassa tuottaa tässä asetuksessa 

tarkoitettuja työterveyshuoltopalveluja, säädetään erikseen.  (19. 12. 1980/980) 

3 §.  Työnantajan velvollisuudet. Työnantajan  tai  tämän sijaisen  on  huolehdittava, ettei 
toimeen oteta työntekijää,  jota  ei suoritetussa alku-  tai uusintatarkastuksessa  ole todettu laiva- 
työhön kelpaavaksi,  ja  että työntekijälle suoritetaan tarkastukset  sen  mukaan kuin tässä asetuksessa 
säädetään.  

4 §. Uusintatarkastus. Uusintatarkastus on  suoritettava:  
1)kun lääkärintarkastuksen  ja  toimeen iyhtymisen välillä  on  kulunut enemmän kuin kaksi 

vuotta;  
2) ennen kuin toimessaolo  on  yhtäjaksoisesti jatkunut kaksi vuotta;  
3) ennen kuin  alle  1 8-vuotiaan toimessaolo  on  yhtäjaksoisesti jatkunut vuoden;  
4) ennen toimeen palaamista työsopimus-  tai virkasuhteen  päätyttyä taikka muun toimessaolon 

vastaavasti lakattua,  jos  henkilön terveydentilassa  on  tapahtunut muutoksia; sekä  
5) jos  henkilön toimessaolo  on keskeytynyt tapaturman tai  pitkäaikaisen sairauden vuoksi.  

(2.6.1995/839) 
Jos  henkilön yhtäjaksoinen toimessaolo  on keskeytynyt  muun kuin  1  momentin  4 tai 5  kohdassa 

mainitun syyn vuoksi,  on  henkilön annettava työnantajalle kirjallinen vakuutus (terveydentila- 
vakuutus) siitä, ettei hänen terveydentilassaan ole tapahtunut muutoksia viimeisen lääkärin-
tarkastuksen jälkeen.  (2.6.1995/839) 

Pakottavasta  syystä työntekijä voidaan ottaa toimeen ilman uusintatarkastusta. Tarkastus  on 
 tällöin kuitenkin suoritettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toimeen ottamisesta.  

Jos uusintatarkastus  olisi suoritettava  matkan  aikana, voidaantarkastusta siirtää, kunnes tarkastus 
voidaan suorittaa  6 §:n  mukaisesti. 
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5 §. Alkutarkastuksen  suorittaminen.  Alkutarkastuksen suorittaa merimieslääkäri merimies- 
terveyskeskuksessa. 

Pakottavasta  syystä merimieslääkäri voi suorittaa alkutarkastuksen muualla kuin merimies- 
terveyskeskuksessa. Alkutarkastus  on  tällöin kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
toimeen ottamisesta uusittava merimiesterveyskeskuksessa. Jollei alus saavu Suomeen, alku- 
tarkastus  on  uusittava merimiesterveyskeskuksessa viimeistään silloin kun työntekijä toimessa- 
olonsa jatkuessa ensimmäisen kerran matkustaa Suomeen. 

Kotimaanliikenteessä alkutarkastuksen  voi kuitenkin suorittaa merimieslääkäri myös muualla 
kuin merimiesterveyskeskuksessa,  jos  kunnassa ei ole merimiesterveyskeskusta.  (2 1.5.1982/373) 

6 §. Uusintatarkastukgen  suorittaminen.  Uusintatarkastuksen suorittaa merimieslääkäri.  
Jos  uusintatarkastus  joudutaan erityisestä syystä suorittamaan paikkakunnalla, jossa ei ole 

merimieslääkäriä, voi tarkastuksen suorittaa muu laillistettu lääkäri  tai  sellaista lääkärin virkaa  tai 
 tointa väliaikaisesti hoitamaan määrätty henkilö, johon voidaan vakinaisesti nimittää  vain  laillis-

tettu  lääkäri. Ulkomaanliilcenteessä uusintatarkastus  on  tällöin kuitenkin suoritettava uudestaan 
merimieslääkärin toimesta ensimmäisessä satamassa, jossa  on  merimieslääkäri,  tai,  jollei alus 
saavu Suomeen, viimeistään silloin kun työntekijä toimessaolonsa jatkuessa ensimmäisen kerran 
matkustaa Suomeen.  

7  §. Lääkärintodistus.  Alku-  ja  uusintatarkastuksen  perusteella annettavan todistuksen tulee olla 
kirjoitettu erityisesti tätä tarkoitusta varten vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. 

Todistuksesta tulee käydä ilmi:  
1) että työntekijä fyysiseltä terveydeltään  on  kelvollinen siihen toimeen, johon  hän  pyrkii,  ja 

 ettei hänellä ole sellaista vammaa  tai  sairautta, joka estää  tai  selvästi vaikeuttaa hänen työtään;  
2) että työntekijässä ei ole todettavissa  tai  todettu merkityksellisiä mielenterveydellisiä häiriöitä 

 tai  luonnevikaa;  
2)  että työntekijän näkö-  ja  kuulokyky  ovat vahvistettujen ohjeiden mukaiset  ja  että kansi- 

palvelukseen otettavalla  on  lisäksi ohjeiden mukainen värinäkö  (26.3.1997/258); 
4) että työntekijä ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan laivatyössä  tai  vaarantavan 

muiden aluksessa olevien henkilöiden terveyden; sekä  
5) että milloin työntekijä ei ole täyttänyt  18  vuotta, toimeen ryhtyminen aluksessa  tai  sen  jatka-

minen ei ole hänen terveydelleen taikka ruumiilliselle  tai  henkiselle kehitykselleen haitallinen. 

• 	8  §.  Tietojen antaminen lääkärintarkastusta varten. Työntekijän tulee lääkärintarkastuksessa 
esittää tarkastavalle lääkärille selvitys henkilöllisyydestään  ja  vahvistaa antamansa esitiedot 
nimikirjoituksellaan. 

Työntekijän suostumuksella  on  tarkastavalla  lääkärillä  ja  työterveyslaitoksella  oikeus saada 
tietoja työntekijän aikaisemmasta terveydentilasta häntä aikaisemmin hoitaneilta lääkäreiltä, 
sairaaloiltaja laitoksilta. Tarkastuksen suorittaneen lääkärin  on  lähetettäväjäljennös  lääkärin- 
todistuksesta työterveyslaitokselle.  (5.2.1999/120) 

9 §. Lääkärintodistuksen  säilyttäminen.  Lääkärintodistus  on  annettava toimeenottamisen jälkeen 
työnantajalle  tai  tämän sijaiselle. Työnantajan  tai  tämän sijaisen  on  säilytettävä lääkärintodistus  ja 

 luovutettava  se  takaisin työntekijälle toimessaolon päättyessä  tai  työntekijän siirtyessä toiseen 
alukseen.  

10  §.  (5.2.1999/120) Poikkeuslupa.  Sen  estämättä, mitä uusintatarkastuksen suorittamisestaja 
kelpoisuudesta laivatyöhön säädetään tässä asetuksessa, voi merenkulkulaitos hakemuksesta sallia 
työntekijän jatkaa ammattiaan,  jos  se  erityisestä syystä katsoo hänet kysymyksessä olevaan tehtä-
vään kelpaavaksi. 
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Jos työntekijäii  ei alkutarkastuksessa ole todettu laivatyöhön kelpaavaksi, voi merenkulkulaitos 
hakemuksesta sallia työntekijän ottamisen toimeen,  jos  tähän  on  erityisen painava syy. 

Ennen  1  ja  2  momentissa tarkoitetun hakemuksen käsittelyä merenkulkulaitoksen  on  pyydettävä 
asiasta työterveyslaitoksen lausunto.  

11 §. (5.2.1999/120)  Kielto jatkaa laivatyössä.  Sen  estämättä, että työntekijä  on  alku-  tai 
uusintatarkastuksessa  todettu laivatyöhön kelpaavaksi taikka hänelle  on  myönnetty  10 § :n 

 mukainen poikkeuslupa, merenkulkulaitos voi kieltää työntekijää jatkamasta ammatissaan 
toistaiseksi,  jos  on  käynyt ilmeiseksi, että työntekijä ei terveyden heikentymisen vuoksi enää 
täytä  7  §:ssä säädettyjä  eikä myöskään poikkeusluvan myöntämisen edellytyksiä. 

Ennen  1  momentissa tarkoitetun asian ratkaiseniista merenkulkulaitoksen  on  pyydettävä 
työterveyslaitoksen  ja merimiesasiain  neuvottelukunnan lausunto.  

12 §. Nähtävänäpito.  Tämä asetus  ja sen  nojalla annetut määräykset  on  pidettävä nähtävänä 
aluksessa  tai,  jollei  se kotimaanliikenteessä  aluksen koon huomioon ottaen ole tarkoituksen-
mukaista, työnantajan osoittamassa sopivassa paikassa.  

13 §.  Valvonta. Tämän asetuksen noudattamista valvovat merenkuilcu-, terveydenhuolto-  ja 
 työ suoj eluviranomaiset.  

14 §.  (2.6.1995/839) Lääkärintodistuksen  ja terveydentilavakuutuksen  kaava. Sosiaali-  ja 
 terveysministeriö vahvistaa  4 §:n 2  momentissa tarkoitetun terveydentilavakuutuksenja  7  §:ssä 

 tarkoitetun lääkärintodistuksen kaavan merimiesasiain neuvottelukuntaa kuultuaan.  

15  §. (26.3.1997/258)  Tarkemmat säännökset. Tarkemmat säännökset asetuksen täytäntöön- 
panosta antaa merimiesasiain neuvottelukuntaa kuultuaan sosiaali-  ja  terveysministeriö.  

16 §. Voimaantulo.  Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä tammikuuta  1981.  
Tällä asetuksella kumotaan merimiehen lääkärintarkastuksesta  4  päivänä huhtikuuta  1952 

 annettu asetus  (157/52).  
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin 

toimenpiteisiin.  

17 §. Siirtymäsäännökset.  Merenkulkuhallituksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa aikai-
sempien säännösten nojalla hyväksymällä laillistetulla lääkärillä  on  oikeus edelleen toimia tässä 
asetuksessa tarkoitettuna merimieslääkärinä  31  päivään joulukuuta  1983.  

Tässä asetuksessa tarkoitettu alkutarkastus voidaan  31  päivään joulukuuta  1980  suorittaa siten 
kuin  6 §:ssä on  säädetty uusintatarkastuksen suorittamisesta. 



.  

S  

SOSIAALI-  JA  TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS 
 MERIMIEHELTÄ VAADITTAVASTA  NÄKÖ-  JA 

 KUULOKYVYSTÄ  (16.1.1985/70)  

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on merimiehen lääkänntarkastuksista 18  päivänä kesäkuuta  1980 
 annetun asetuksen  (476/80) 7 §:n 2  momentin  3  kohdan nojalla päättänyt:  

1 §. Näkö/cyky. Merimiehellä  tulee olla seuraavan taulukon mukainen  näöntarkkuus Snellenrn 
tauluilla tutkittuna: 

Atkutaxkastuksessa  seka uusintararkastuksessa, 

	

jollei henkilö deilisren viiden vuoden aikana ole 	 Muussa uusintazaikastuksessa  
ollut merimiestounessa kysysnykstssk olevalla 

osastolla  

1.  Silmãlaseilia  tai  ilman 	2.  ilman silmalaseja 	I.  Silmilascilla  tai  ilman 	2.  ilman silmälaseja 

Toinen Toinen Toinen Toinen Toinen Toinen Toinen Toinen 
silmä silmä silmä silmä suma silmä silmä silmä 

Kansiheakilökunta ............. 1.0 1.0 0.8 0.5 0.8 0.8 0.2 0.2  

Toinen Toinen Toinen Toinen 	Yhteisnälö 
silmä 	silmä 	silmä 	silmä 

Konehenkilökunta  ja  radio- 
sähköttäiät .................. 0.8 	0.2 	0.2 	0.2 	 0.8  

Yhteisnäkö 	Yhteisnäkö 	Yhteisnikö 

Muuhenkilökunta 	 0,8 	 0,2 	 0,5  

Yhteisnäkö 

Yhteisnäkö 

 0,1 

Jos  työntekijä  vain silmälasein  saavuttaa edellä olevan taulukon  sarakkeen  1 vähimmäisarvot, 
on  hänen ilman silmälaseja saavutettava  sarakkeen  2 vähimmäisarvot.  Tällöin hänen  on  työssä 
ollessaan käytettävä silmälaseja  ja  lisäksi hänellä tulee olla aluksella mukanaan  varasilmälasit.  

Piilolasien käyttö voidaan sallia  vain  merenkulkuhallituksen myöntämällä poikkeusluvalla.  
Kansihenkilökuntaan  kuuluvalla tulee olla normaali  värinäkö  Boström-Kugelbergin taulustolla 

tutkittuna ja  normaali  näkökenttä Dondersin  menetelmällä  tutkittuna. 



2  §. Kuulokyky. Merimiehellä  tulee olla seuraavan taulukon mukainen kuulokyky tutkittuna 
ilman kuulokoj  etta,  jollei toisin ole mainittu: 

Alkutarkastuk- Uusintatarksstuk- 
sesas  audio-  sena puhekuulo  

metrillä turkittuna merreist;  kuulo 
raajuuksilla  tulee kuitenkin  

500-1000-2000 tarkasraa  kuuden  
Hz,  vuoden välein 

keskiarvo  tai audiornetrillä  kuten 
puhckynnys alkutarkastuksessa  

Toinen Toinen Toinen Toinen  
korva korva korva korva  

4m 2m 
Kansi-  ja konehenki-

lökunta  sekä  ra- 

Toinen Toinen 
 korva korva  

Muu henkilökunta  130 dB 	-  

Tutkittuna 
kuulokojeella  

tai  ilman 
Toinen Toinen 

 korva korva 
 3m - 

35dB - 

r  

3 §.  Silmä-  tai  korvasairaudet  tai  -vammat. Työntekijällä ei saa olla sellaista silmä-  tai  korva- 
sairautta  tai  -vammaa, joka voi vaikuttaa hänen kelpoisuuteensa laivatyöhön.  

4  §. Voimaantulo.  Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä maaliskuuta  1985.  Sillä  kumotaan 
merimieheltä vaadittavasta näkö-  ja  kuulokyvystä  2  päivänä maaliskuuta  1983  annettu sosiaali- 
ja  terveysmimsteriön  päätös.  

S  
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LAKI 
MERIMIEHEN LAAKARNTARKASTUKSISTA 
PIDETTÄVÄSTÄ REKISTERISTÄ  (22.1.1999/25)  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  

1 §. Reidsterin tarko itus  ja tietosisältö. Merimiehen lääkärintarkastuksissa  annetuista lääkärin-
todistuksista pidetään työterveyslaitoksessa valtakunnallista rekisteriä. 

Rekisterin  tarkoituksena  on  edistää työntekijöiden laivatyökelpoisuuden sekä terveydentilan 
arviointia  ja  seurantaa, merimieslääkäreiden toiminnan yhdenmukaisuutta sekä työntekijöiden 
yleiseen terveyteen kohdistuvaa tieteellistä tutkimustoimintaa. 

Lääkärintodistuksesta  rekisteriin talletetaan tarkastetun henkilön nimi, muut tunnistetiedot  ja 
yhteystiedot  sekä laivatyökelpoisuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot tarkastetun fyysisestä 
terveydestä, mielenterveydestä, näkö-  ja kuulokyvystä  sekä sairauksista. Milloin tarkastettava ei 
ole täyttänyt  18  vuotta, rekisteriin talletetaan tieto siitä, onko työskentely aluksessa hänen 
terveydelleen  tai kehitykselleen  haitallista.  

2 §. Lää/cärintodistusten  toimittaminen rekisteriin.  Merimiehen lääkärintarkastuksen suorittaneen 
lääkärin  on  lähetettävä jäljennös lääkärintodistuksesta työterveyslaitokselle.  

3 §.  Tietojen luovuttaminen rekisteristä. Työntekijän suostumuksella rekisteristä voidaan antaa 
tarkastavalle lääkärille tietoja työntekijän aikaisemmasta terveydentilasta. 

Merenkulkulaitoksella  on  oikeus saada rekisteristä työntekijän laivatyökelpoisuutta koskevan 
päätöksen tekemistä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi merenkulkulaitoksellaja työsuojeluviran-
omaisilla  on  oikeus saada rekisteristä muita kuin yksittäisen työntekijän terveyttä koskevia tietoja.  

4  §.  Tietojen säilyttäminen re/dsterissä.  Rekisteriin merkityt tiedot  on  säilytettävä kymmenen 
vuoden ajan viimeisen tiedon merkitsemisestä.  

5  §. Voimaantulo.  Tämä laki tulee voimaan  1  päivänä maaliskuuta  1999.  
Ennen  lain  voimaantuloa voidaan ryhtyä  sen  täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.  

S  
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SOSIAALI-  JA  TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS 
 LAAKARINHYVÄKSYMISESTÄ 

 MERIMIESLAAKARIKS! (19.12.1997/1250)  

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on  päättänyt  menmi ehen lääkärintarkastuksista  18  päivänä kesä-
kuuta  1980  annetun asetuksen  (476/1980) 15 §:n  nojalla, sellaisena kuin  se on  asetuksessa 

 258/1997: 

1  §. Merenkulkulaitos  voi myöntää  hakemuksesta laillistetulle  lääkärille oikeuden toimia meri- 
miehen  lääkärintarkastuksista  annetun asetuksen  (476/1980)2 §:n 1  momentin  3  kohdassa tarkoi-
tettuna  merimieslääkärinä.  

2  §. Merenkulkulaitoksen  on  pyydettävä  hakemuksesta  lausunto terveydenhuollon oikeusturva
-keskukselta.  

3  §.  Oikeus toimia  merimieslääkärinä  myönnetään nimettyyn  toimipaikkaan  määräajaksi. 	•  

4  §. Merimieslääkärin  on  osallistuttava vähintään kerran viidessä vuodessa  merimieslääkäreille 
tarkoitettuun  koulutukseen  tai  muuten  perehdyttävä  merimiesten  työolosuhteisim.  

Oikeus toimia  merimieslääkärinä  voidaan  hakemuksesta  uusia,  jos  lääkäri  on  osallistunut meri
-mieslääkäreille tarkoitettuun  koulutukseen  tai  muuten perehtynyt merimiesten  työolosuhteisiin.  

5  §.  Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä tammikuuta  1998.  
Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan  iyhtyä  sen  täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-

piteisiin.  

S  



SOSIAALI-  JA  TERVEYSMINISTERIÖN ILMOITUS 
 MERIMIEHEN LAAKARINTARKASTUSOHJEISTA  (18.9.1998/701)  

Sosiaali-  ja  terveysministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta  17  päivänä lokakuuta  1980 
 annetun asetuksen  (696/1980) 2 b §:n  nojalla, sellaisena kuin  se on asetuksessa 1364/1993:  

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on 18  päivänä syyskuuta  1998  antanut merimiehen lääkärintarkas-
tuksista annetussa asetuksessa  (476/1980)  tarkoitettuja merimiehen lääkärintarkastuksia koskevat 
ohjeet. 

Ohjeet ovat saatavissa Oy Edita Ab:stä maksua vastaan.  

S 

S  
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ASETUS 
 MERIMIESASIAIN NEUVOTTELUXUNNASTA  (9.6.1989/535)  

Työministerin  esittelystä säädetään:  

I §.  Tarkoitus. Merenkulkijoiden työ-  ja  sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön yleisen 
kehityksen sekä merenkulkijoiden työoloihin liittyvien erityiskysymysten käsittelyä varten  on 
työministeriön  yhteydessä valmistelu-, neuvottelu-  ja lausunnonantoelimenä merimiesasiain 

 neuvottelukunta.  

2  §.  Tehtävät. Neuvottelukunnan tehtävänä  on: 
1) seurata merenkulun työ-  ja sosiaalilainsäädännön  yleistä kehitystä  ja  kehittää tarpeellista 

yhteistyötä asianomaisten viranomaisten  ja  laitosten sekä merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen 
välillä;  

2) tehdä esityksiä  ja  aloitteita merenkulkijoidentyöolojen kehittämiseksi;  
3) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista  ja  suorittaa muut valtioneuvoston määräämät 

merimieslainsäädännön toimeenpanoa  ja  kehittämistä koskevat tehtävät  (26.3.1997/257);  sekä 	S 
4) antaa lausuntoja  ja  tehdä aloitteita valtioneuvostolle asioissa, jotka koskevat Kansainvälisen 

työjärjestön ILO:n toimialaan kuuluvia mereniculkualaan liittyviä kysymyksiä.  (26.3.1997/257) 

3  §.  Kokoonpano.  Neuvottelukunnassa  on  puheenjohtaja  ja  9  muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä 
 on  henkilökohtainen varajäsen.  (8.9.1995/1113)  

Puheenjohtajan  ja  hänen varamiehensä tulee edustaa työministeriötä, kanden muun  jäsenen 
 sosiaali-  ja  terveysministeriötä, yhden liikenneministeriön hallinnonalaa sekä kolmen työnantaja- 

jäsenen ja  kolmen työntekijäjäsenen merenkulkualan edustavimpia työnantaja-  ja  työntekijä- 
järjestöjä.  (5.9.1997/850)  

Valtioneuvosto määrää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  
Jos  jäsen  tai  varajäsen eroaa  tai  kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden  jäsenen  tai  varajäsenen saman viranomaisen  tai 
 järjestön esityksestä kuin asianomainen jäsen  tai  varajäsen oli määrätty.  (8.9.1995/1113) 

4  §. (22.12.1989/1220)  Kokoontuminenja päätösvaltaisuus.  Neuvottelukunta kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kuusi jäsentä sitä pyytää. Neuvottelukunta  on 
päätösvaltainen,  kun läsnä  on  puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä, joista vähintään 
yksi  on työnantajajäsen  ja  vähintään yksi työntekijäjäsen.  

5  §. Jaostot.  Neuvottelukunnan alaisina toimivat  ILO-jaosto, laivatyösuojelujaosto sekä meren-
kulun terveysjaosto.  ILO-jaosto käsittelee Kansainvälisen työjärjestön toimialaan kuuluvia meren-
kulkualaan liittyviä kysymyksiä. 

Laivatyösuojelujaosto  käsittelee laivatyöturvallisuusasioita. Merenkulun terveysjaosto käsittelee 
merirniehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen  (476/80) 10 §:ssä  tarkoitettujen poikkeus- 
lupien myöntämisessä noudatettavia suuntaviivoja sekä muita mainitun asetuksen soveltamiseen 
liittyviä periaatteellisia kysymyksiä. 

Neuvottelukunta voi asettaa myös muita jaostoja. 
Neuvottelukunta nimeää jaostoihin puheenjohtajan  ja  muut jäsenet. Jaoston jäseniksi voidaan 

kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Merenkulun terveysjaoston puheen-
johtajana toimii neuvottelukunnan sosiaali-ja  terveysministeriötä edustava jäsen. Terveysjaoston 
yhden asiantuntijajäsenen, jonka neuvottelukunta nimeää työterveyslaitoksen esityksestä,  on  oltava 
perehtynyt merimiesten työterveyshuoltoon.  (27.3.1992/294) 
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6  §. Viittaussäännös.  Neuvottelukunnasta  on  muutoin voimassa, mitä valtion  komiteoista  on 
 määrätty.  

7  §. Voimaantulo.  Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä syyskuuta  1989.  
Tällä asetuksella kumotaan  merimiehen lääkärintarkastuksista  18  päivänä kesäkuuta  1980 

 annetun asetuksen  (476/80) 11  §.  
Toimenpiteisiin tämän asetuksen  täytäntöönpanemiseksi  voidaan ryhtyä  jo  ennen  sen  voimaan-

tuloa.  

S 

S  
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