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Lag
om ändring av 1 kap. 7 § och 13 kap. 17 a § i lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 1 kap. 7 § och 13 kap. 17 a §, av dem

13 kap. 17 a § sådan den lyder i lag 1115/2016, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

7 §

Omyndigs arbetsavtal

Den som är minst 16 år gammal när arbetet inleds kan anställas för att utföra sådant ar-
bete som avses i denna lag. I fråga om arbete som utförs ombord på fiskefartyg förutsätts
dessutom att läroplikten har upphört för den som anställs.

Minderåriga får i egenskap av arbetstagare själva ingå arbetsavtal samt säga upp och
häva sitt arbetsavtal. Vårdnadshavaren har dock rätt att häva ett arbetsavtal som en min-
derårig ingått, om hävandet behövs med tanke på den minderåriges fostran, utveckling el-
ler hälsa.

Den som förklarats omyndig eller vars handlingsbehörighet har begränsats med stöd av
lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) får själv ingå och säga upp sitt arbetsavtal.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

17 a §

Redarens ansvar för dem som arbetar utan arbetsavtal ombord på fartyg

Om det ombord på ett fartyg utförs arbete som inte baserar sig på ett arbetsavtal, ansva-
rar en redare enligt 2 § 9 punkten i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för
fartyg  (1687/2009) för att det med den som utför sådant arbete ombord på fartyget ingås
ett skriftligt avtal med uppgifter som motsvarar de uppgifter som enligt 1 kap. 3 § 2 mom.
i denna lag ska framgå av ett arbetsavtal. Redaren ansvarar också för att 1 kap. 3 § 3 och
4 mom., 2 kap. 12 §, 3 kap. 2 och 3 § samt 13 kap. 16 § tillämpas på den som utför arbete
utan arbetsavtal ombord på fartyget. I fråga om arbete som utförs ombord på sjögående
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fiskefartyg ska dessutom iakttas bestämmelserna i 1 kap. 7 §, om det på fartyget samtidigt 
finns arbetstagare som arbetar på basis av arbetsavtal.

Redaren ska teckna och hålla i kraft en försäkring eller ställa annan ekonomisk säkerhet 
för att säkerställa betalningen av sådana hemresekostnader och kostnader för vård som av-
ses i 13 a § för arbetstagare som avses i 1 mom.

————
Denna lag träder i kraft den 15 november 2019.
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RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:fartyg




