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Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 217 §,
ändras 2 § 1 mom. och 219 § 2 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna

78/2016 och 1471/2019, samt
fogas till lagen nya 219 a och 221 a § som följer:

2 §

Centrala definitioner

I denna lag avses med
1) arbetstagare sjömän i ett anställningsförhållande enligt lagen om sjöarbetsavtal

(756/2011),
2) anställningsförhållande ett anställningsförhållande som grundar sig på ett arbetsav-

tal enligt 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal eller motsvarande anställningsförhållande på
ett utländskt fartyg,

3) befäl däcksbefäl och maskinbefäl samt med manskap däcksmanskap och maskin-
manskap, ekonomipersonal och annan fartygspersonal,

4) pensionskassa den i 1 § 3 mom. nämnda Sjömanspensionskassan,
5) arbetspension pension enligt de lagar som avses i 3 §,
6) oavlönad tid den tid under vilken en arbetstagare har fått moderskaps-, särskild  mo-

derskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller sjukdagpenning, partiell sjukdagpen-
ning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), dagpenning vid
smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), alterneringser-
sättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002), inkomstrelaterad dagpenning
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), vuxenutbildningsstöd enligt la-
gen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000), rehabiliteringspenning enligt arbetspen-
sionslagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner (566/2005), ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om reha-
bilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller dagpenning eller reha-
biliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015),
lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), lagen om
ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) eller
lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsupp-
drag (1522/2016) eller tillfällig ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringsla-
gen (460/2016),

7) intjänad pension pension som har tjänats in på basis av arbetsinkomster som avses
i denna lag, på basis av tid med pension som upphört och på basis av sådan oavlönad tid
som avses i 6 punkten samt förmån som har tjänats in på basis av lagen om pensionsersätt-
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ning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden
för studier (644/2003),

8) primär förmån en förmån som avses i 97 och 98 § och som oberoende av arbetspen-
sionens belopp betalas till fullt belopp och dras av från en förmån enligt denna lag,

9) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och med EU:s
tillämpningsförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen,

10) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän da-
taskyddsförordning),

11) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet
eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygg-
het när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenska-
pen,

12) överenskommelse om social trygghet en internationell överenskommelse om social
trygghet som är förpliktande för Finland,

13) teoretisk pension en kalkylerad pension; när denna pension fastställs betraktas så-
dan tid i arbete i ett EU- och EES-land som omfattas av arbetspensionslagarna som tid i
arbete enligt denna lag,

14) den lägsta åldern för ålderspension den ålder för ålderspension som fastställs uti-
från arbetstagarens födelseår och som avses i 8 § 2 och 3 mom.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 kap.

Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter

219 §

Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
När arbetsgivaren ombeds att lämna uppgifter som behövs för behandlingen av arbets-

tagarens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren lämnas endast de se-
kretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för att specificera de upp-
gifter som arbetsgivaren ombeds lämna.

219 a §

Pensionskassans rätt att lämna uppgifter för avgörande av pensionsärenden

Pensionskassan har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att
få information rätt att för utredande av sökandens hälsotillstånd eller bedömning av sökan-
dens arbetsförmåga lämna uppgifter som hänför sig till behandlingen av ett invalidpen-
sions- eller arbetslivspensionsärende till en läkare eller någon annan yrkesutbildad person
enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller till en verksam-
hetsenhet för hälso- och sjukvården, om uppgifterna är nödvändiga för avgörandet av ett
anhängigt förmånsärende.
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221 a §

Begränsning av den registrerades rätt

En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den
förordningen att kräva att pensionskassan eller någon annan behörig pensionsanstalt be-
gränsar behandlingen av personuppgifter när de sköter en uppgift enligt denna lag, om den
registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

————
Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

Helsingfors den 17 april 2020
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