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Laki merityösopimuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merityösopimuslain (756/2011) 8 luvun 10 §:n 1 momentti sekä 10 luvun 3
§:n 1 momentti ja 5 § seuraavasti:
8 luku
Työsopimuksen irtisanomisperusteet
10 §
Työntekijän oikeus työllistymisvapaaseen

Jolleivät työnantaja ja työntekijä työnantajan irtisanottua työsopimuksen 3 ja 4 tai 6 §:ssä
tarkoitetuilla perusteilla ole sopineet muuta, työntekijällä on oikeus vapaaseen täydellä
palkalla osallistuakseen irtisanomisaikanaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetussa laissa (916/2012) tarkoitetun työllistymissuunnitelman laatimiseen, sen
mukaiseen työvoimakoulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai työssäoppimiseen
tai oma-aloitteeseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai
uudelleensijoitusvalmennukseen.
10 luku
Työsopimuksen päättämismenettely
3§
Työnantajan selvitysvelvollisuus

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen 8 luvun 3 tai 6 §:n perusteella,
työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja
vaihtoehdot sekä työ- ja elinkeinotoimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä
ajoin kuin mahdollista. Jos työsopimus irtisanotaan 8 luvun 7 §:n perusteella, konkurssitai kuolinpesän on esitettävä selvitys irtisanomisen perusteesta työntekijöille niin pian
kuin mahdollista. Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävästä kartoittaa tarvittavat
työvoimapalvelut yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa säädetään
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa.
5§

Työnantajan tiedottamisvelvollisuus työllistymissuunnitelmasta ja muutosturvalisästä

Työnantajalla on 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa velvollisuus tiedottaa työntekijälle
tämän oikeudesta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun
työllistymissuunnitelmaan sekä oikeudesta työttömyysturvalaissa (1290/2002)
tarkoitettuun muutosturvalisään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
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