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Helsinki  -  Helsingfors 	N:o  12/68  

4 	 Merenkulkuhallitus  saattaa me- 

renkulkijain tietoon seuraavan val-

tioneuvoston päätöksen: 

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 

 (533/68)  merimiesten  vuosilomapalk- 

kaan  sisältyvästä vapaan asunnon  ja  

ravinnon  vastikkeesta.  

Annettu Helsingissä  29  päivänä 

elokuuta  1968.  

Valtioneuvosto  on 2  päivänä 

kesäkuuta  1939  annetun merimiesten 

vuosilomalain  (164/39) 6 §:n  nojalla 

sosiaali-  ja  terveysministeriön esit-

telystä määrännyt:  

1 	§.  

I henkilölle  vuosiloman  ajalta suon -

Aluksessa toimessa olevalle 

tettavaan  paikkaan sisältyvä raha- 

0 vinnosta on  laskettava seuraavien 

vastike  vapaasta asunnosta  ja ra-

perusteiden mukaan: 

Asunto päivässä 	Ravinto 

päivässä  Paallikko, 	Muu 
muu päällys- aluksessa 	Aluksessa  
töön  kuuluva toimessa 	toimessa  
ja  radiosäh- 	oleva 	oleva  

köttàijä 	henkilö 	henkilö  

2,10 	1,50 	 6,10 

Sjöfartsstyrelsen bringar  till 

 kännedom för sjöfarande följande 

statsrådsbeslut: 

STATSRÅDETS BESLUT 

 (533/68)  angående i sjömäns 	se- 

mesterlön ingående vederlag för fri 

bostad och kost. 

Utfärdat i Helsingfors  den 29 

 augusti  1968.  

Statsrådet har med stöd av 

 6 §  lagen  den 2  juni  1939  om sjö-

mäns  semester (164/39)  vid före-

dragning från  social-  och hälso-

vårdsministeriet förordnat:  

1 	§:  

Det vederlag  I  penningar för 

fri bostad och kost, som ingår i 

lönen  för  på  fartyg anställd  person  

under  semestertiden skall beräknas 

enligt följande grunder: 

Bostad  per  dag 	 Kost  

Befälhavare, 
	 per  dag  

annan  person  Annan  på 
 

På  fartyg 
tillhörande 	fartyg 	anställd  
befälet och 	anställd 	person 
radiotelegra- person 

fist 
2,10 
	

1,50 	 6,10 



-2- 

2 §. 	 2 §.  

	

Tämä päätös tulee voimaan  1 	 Detta beslut träder i kraft  den  

	

päivänä syyskuuta  1968,  ja sillä ku- 	1  september  1968  och genom det- 

	

motaan  27  päivänä heinäkuuta  1950 	samma upphäves statsrådets beslut  

	

annettu valtioneuvoston päätös meri- 	den 27  juli  1950  angående i sjömäns  

	

miesten vuosilomapalkkaan sisälty- 	semesterlön ingående vederlag för 

västä  vapaan asunnon  ja 	ravinnon 	fri bostad och kost  (394/50). 

vastikkeesta  (394/50). 
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