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1449/2016
Lag
om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 1 kap. 3 och 5 §, 2 kap. 10 §, 7 kap. 9 § och
13 kap. 7 §,
av dem 1 kap. 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1332/2014, samt
fogas till 1 kap. en ny 4 a § som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
3§
Arbetsavtalets form och innehåll
Arbetsgivaren ska se till att ett arbetsavtal ingås skriftligen.
Av ett arbetsavtal ska framgå
1) arbetsgivarens namn, adress och hemort eller driftställe samt arbetstagarens namn,
personbeteckning, födelseort och hemort,
2) ort och datum för arbetsavtalets undertecknande,
3) den tidpunkt då arbetet inleds,
4) ett tidsbegränsat avtals längd och grunden för att avtalet ingåtts för viss tid eller uppgift om att det är fråga om ett i 4 a § avsett avtal för viss tid med en person som är långtidsarbetslös,
5) prövotiden, om en sådan har avtalats,
6) det fartyg där arbetet utförs när anställningsförhållandet inleds,
7) arbetstagarens behörighet och befattning ombord eller huvudsakliga arbetsuppgifter,
8) det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet,
9) de grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden,
10) social trygghet och hälsovård som arbetsgivaren bekostar,
11) den ordinarie arbetstiden eller grunden för bestämmande av den,
12) semestern eller grunden för bestämmande av den,
13) uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den,
14) arbetstagarens rätt till hemresa,
15) i fråga om utlandsarbete som varar minst en månad, uppgift om hur länge arbetet
varar, den valuta i vilken penninglön utbetalas, de penningersättningar och naturaförmåner som betalas utomlands samt villkoren för hemförlovning av arbetstagaren.
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När ett arbetsavtal ingås ska arbetstagaren få de uppgifter han eller hon anser behövliga
i fråga om
1) fartygets gällande besiktningsbevis,
2) fartygets fartområde.
Ett arbetsavtal ska upprättas i fyra exemplar, av vilka arbetstagaren ska få ett, fartygets
befälhavare ett och arbetsgivaren två.
Om arbetstagaren under avtalets giltighetstid flyttar från ett fartyg till ett annat ska Trafiksäkerhetsverket underrättas om detta enligt vad som föreskrivs i lagen om registrering
av fartygspersonal (1360/2006).
4a§
Ingående av arbetsavtal för viss tid med en person som är långtidsarbetslös
Ingående av arbetsavtal för viss tid förutsätter inte en sådan grundad anledning som avses i 4 § 1 mom., om den som anställs är en person som enligt uppgift från arbets- och näringsbyrån har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna.
En anställning på högst två veckor utgör emellertid inget avbrott i arbetslösheten. Det att
arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent på det sätt som avses i 4 § 2 mom. utgör
inget hinder för att avtalet ingås för viss tid.
En person betraktas som arbetslös arbetssökande i enlighet med vad som föreskrivs i 1
kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).
Den maximala längden för arbetsavtalet för viss tid är ett år. Avtalet kan förnyas högst
två gånger inom ett år från det att det första avtalet för viss tid började löpa. Den sammanräknade totala längden för avtalen får dock inte överskrida ett år.
5§
Prövotid
Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid, som börjar när arbetet inleds och varar högst sex månader. Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att
förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Arbetsgivaren ska innan prövotiden går ut underrätta arbetstagaren om att prövotiden förlängs.
I ett anställningsförhållande för viss tid får prövotiden med förlängning vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, dock inte längre än sex månader. Om arbetstagaren efter
det att ett anställningsförhållande som uthyrd arbetstagare upphört anställs av det användarföretag som avses i 8 § 3 mom. i samma eller liknande uppgifter, ska den tid som han
eller hon var uthyrd till användarföretaget dras av från prövotidens maximilängd som avses i 1 mom. i denna paragraf.
Om det i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren finns en bestämmelse om
prövotid, ska arbetsgivaren när arbetsavtalet ingås informera arbetstagaren om bestämmelsen tillämpas.
Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av vardera parten. Arbetsavtalet får dock inte
hävas på diskriminerande grunder eller grunder som annars är ovidkommande med tanke
på syftet med prövotiden. Arbetsgivaren får inte heller häva arbetsavtalet om arbetsgivaren har försummat den informationsskyldighet som anges i 3 mom.
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2 kap.
Arbetsgivarens skyldigheter
10 §
Lön för sjukdomstid
En arbetstagare som på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att utföra sitt
arbete har under den tid hindret varar rätt till full lön, fartygets befälhavare för högst 90
dagar, andra arbetstagare i utrikestrafik för högst 60 dagar och i inrikestrafik för högst 30
dagar.
En arbetstagare har rätt till lön för sjukdomstid under permittering, förutsatt att det klart
kan visas att arbetsoförmågan beror på förhållanden som hänför sig till arbetet.
En arbetstagare som har orsakat sin arbetsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har inte rätt till lön för sjukdomstid. Arbetstagaren ska på begäran lämna en tillförlitlig
utredning om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren.
En arbetsgivare som betalt lön för sjukdomstid till en arbetstagare har rätt att för motsvarande tid få den dagpenning som enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller lagen
om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) tillkommer arbetstagaren,
dock högst ett belopp motsvarande den lön som arbetsgivaren har betalat.
7 kap.
Allmänna bestämmelser om upphävande av arbetsavtal
9§
Återanställande av arbetstagare
En arbetsgivare ska erbjuda arbete åt en tidigare arbetstagare som på grunder som anges
i 8 kap. 3 eller 6 § har sagts upp och som fortfarande är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, om arbetsgivaren inom fyra månader från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Om anställningsförhållandet när det upphörde hade fortgått utan avbrott minst 12 år, är tiden för återanställande emellertid sex månader.
13 kap.
Särskilda bestämmelser
7§
Bostadsförmån
En arbetstagare som getts en bostadslägenhet som löneförmån har rätt att under sådana
avbrott i utförandet av arbetet som beror på godtagbara skäl samt när anställningsförhållandet upphör använda lägenheten under en tid som motsvarar hyresvärdens uppsägningstid enligt 92 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995). Om anställningsförhållandet upphör på grund av arbetstagarens död, har hans eller hennes i lägenheten boende familjemedlemmar rätt att efter dödsfallet använda bostaden under den tid till vilken arbetstagaren varit berättigad, dock högst tre månader.
Sedan anställningsförhållandet upphört har arbetsgivaren rätt att för användningen av
en lägenhet som avses i 1 mom. i vederlag ta ut högst det belopp som motsvarar de maximala boendeutgifterna enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). Arbetstagaren
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eller familjemedlemmarna ska underrättas om att vederlag tas ut. Vederlag får tas ut från
ingången av den månad som närmast följer efter det att 14 dagar förflutit från underrättelsen.
På motsvarande sätt har arbetsgivaren rätt att ta ut vederlag för användningen av lägenheten vid avbrott i arbetsgivarens skyldighet att betala lön medan anställningsförhållandet
fortsätter. Vederlag får tas ut tidigast från ingången av den andra hela kalendermånaden
efter det att skyldigheten att betala lön har upphört. Arbetstagaren ska underrättas om att
vederlag tas ut senast en månad innan betalningsskyldigheten börjar.
Om viktiga skäl kräver det, kan arbetsgivaren för tiden för ett avbrott i utförandet av
arbetet eller efter att anställningsförhållandet upphört enligt 1 mom. ställa en annan lämplig bostad till förfogande för arbetstagaren eller den avlidnes familjemedlemmar. De flyttningskostnader som orsakas av detta betalas av arbetsgivaren.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På arbetsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 1 kap. 5 § som gällde vid ikraftträdandet.
På arbetsavtal som upphör före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser
i 7 kap. 9 § som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 29 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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