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Lag
om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 4 §, sådan den lyder i lagarna

356/2010, 765/2011 och 941/2016, som följer:

4 §

Arbetstagare som omfattas av lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbetstagare som utför i lagen om sjöarbetsavtal avsett arbete
1) på ett finländskt handelsfartyg i utrikesfart,
2) på ett sjögående finländskt bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte,
3) på ett annat finländskt isbrytarfartyg än en hamnisbrytare,
4) på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen

går i inrikes sjöfart och som enligt 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om förbättrande
av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) är inskrivna i
handelsfartygsförteckningen,

5) på ett finländskt fartyg som används för systematisk sjömätningsverksamhet och går
i sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens,

6) på ett sådant finländskt handelsfartyg i utrikesfart som hyrts ut till en utländsk redare
i huvudsak obemannat, förutsatt att arbetstagaren står i anställningsförhållande till farty-
gets ägare eller en av denna anlitad arbetsgivare, och

7) någon annanstans än på fartyg som avses i 1–6 punkten, när det är fråga om tillfälligt
arbete som utförs på förordnande av arbetsgivaren.

Denna lag tillämpas också på arbetstagare som utför arbete som motsvarar i lagen om
sjöarbetsavtal avsett arbete på

1) ett sådant utländskt handelsfartyg i utrikesfart som en finländsk redare har hyrt i hu-
vudsak obemannat, förutsatt att arbetstagaren står i anställningsförhållande till redaren el-
ler en av denna anlitad annan arbetsgivare,

2) ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart när på arbetstagaren tillämpas finsk lagstift-
ning med stöd av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om
social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet,

3) ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart, förutsatt att arbetstagaren i egenskap av ut-
sänd arbetstagare står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare, och

4) ett sådant utländskt fartyg i utrikesfart som tillhör ett finländskt bolags utländska
dotterbolag, förutsatt att arbetstagaren är finsk medborgare eller bosatt i Finland och att
det finländska moderbolaget har gett pensionskassan en förbindelse om betalningen av
försäkringsavgiften eller ställt en av kassan godkänd säkerhet för denna betalning; pen-
sionskassans styrelse kan på ansökan under samma förutsättningar godkänna att denna lag
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även tillämpas på en ovan avsedd arbetstagare som är anställd hos något annat utländskt
bolag, förutsatt att finländska bolag har absolut bestämmanderätt i bolaget i fråga.

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.
Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2017 på arbetstagare som utför i lagen om

sjöarbetsavtal avsett arbete på ett sådant finländskt fartyg som används för systematisk
sjömätningsverksamhet och som går i sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens.

Helsingfors den 26 mars 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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