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Lag
om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 1 kap. 3 §, 2 kap. 5 § samt 13 kap. 6 och

15 §,
av dem 1 kap. 3 § sådan den lyder i lagarna 1449/2016, 469/2018 och 435/2020 och

2 kap. 5 § och 13 kap. 15 § sådana de lyder i lag 1115/2016, samt
fogas till 1 kap. en ny 3 a §, till 2 kap. en ny 24 § och till 13 kap. 9 § 1 mom., sådant det

lyder i lag 1468/2016, en ny 3 a- och en ny 5 a-punkt 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 upp-

gift om att det är fråga om ett i 4 a § avsett avtal för viss tid med en person som är lång-
tidsarbetslös,

5) prövotiden, om en sådan har avtalats,
6) det fartyg där arbetet utförs när anställningsförhållandet inleds,
7) arbetstagarens behörighet och befattning ombord eller huvudsakliga arbetsuppgif-

ter,
8) det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet,
9) de grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperi-

oden,
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,
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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 naturaförmå-
ner som betalas utomlands samt villkoren för hemförlovning av arbetstagaren.

Ett arbetsavtal ska upprättas i fyra exemplar, av vilka arbetstagaren ska ges ett, fartygets
befälhavare ett och arbetsgivaren två.

3 a §

Information till arbetstagaren

Arbetstagaren ska skriftligen ges
1) uppgift om det fartyg där arbetet utförs, om det avviker från vad som anges i arbets-

avtalet,
2) uppgift om eventuell på lag, avtal eller praxis grundad rätt till sådan utbildning som

arbetsgivaren erbjuder,
3) i fråga om hyrt arbete, användarföretagets namn och verksamhetsställe,
4) anvisningar för hur arbetstagaren kan anföra klagomål över sådant förfarande hos

arbetsgivaren som strider mot lagstiftningen om arbete till sjöss,
5) de uppgifter som arbetstagaren anser behövliga om fartygets gällande besiktnings-

bevis och fartygets fartområde.
Uppgifterna ska lämnas när arbetsavtalet ingås, med undantag för i 3 punkten avsedda

uppgifter, som ska lämnas när de är kända.
Om det sker ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten, ska arbetsgivaren

dessutom informera arbetstagaren om ändringen så snart som möjligt, dock senast när änd-
ringen träder i kraft, om inte ändringen beror på att lagstiftning eller kollektivavtal ändrats.

2 kap.

Arbetsgivarens skyldigheter

5 §

Information om platser som blir lediga och skyldighet att på begäran ge information om 
en tryggare anställningsform

Arbetsgivaren ska enligt vedertagen praxis i företaget eller på arbetsplatsen informera
allmänt om platser som blir lediga hos arbetsgivaren för att säkerställa att även deltidsan-
ställda och visstidsanställda har samma möjligheter att söka sig till dessa platser som or-
dinarie arbetstagare och heltidsanställda. Ett användarföretag ska på motsvarande sätt in-
formera också sina inhyrda arbetstagare om platser som blir lediga vid företaget.

Arbetsgivaren ska på begäran av en deltidsanställd eller visstidsanställd ge ett motiverat
svar om möjligheten att förlänga den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet eller arbets-
avtalets längd. Svaret ska ges skriftligen inom en månad från det att begäran lämnades.
Om arbetsgivaren regelbundet har högst 250 anställda i arbetsavtalsförhållande, får svaret
dock ges inom tre månader från det att begäran lämnades och om begäran upprepas får
svaret ges muntligen, om motiveringen till svaret inte har ändrats efter det föregående sva-
ret. Skyldigheten att ge ett skriftligt svar föreligger inte, om arbetstagaren har varit anställd
hos arbetsgivaren mindre än sex månader eller det har förflutit mindre än 12 månader se-
dan arbetstagarens föregående begäran.
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24 §

Kostnadsfri obligatorisk utbildning som räknas som arbetstid

Om arbetsgivaren enligt lag eller kollektivavtal är skyldig att erbjuda arbetstagaren ut-
bildning för att arbetstagaren ska kunna utföra det arbete som arbetstagaren anställts för,
ska utbildningen vara kostnadsfri för arbetstagaren. Dessutom ska utbildningen räknas
som arbetstid och i den mån det är möjligt ordnas under ordinarie arbetsskift.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

6 §

Förtroendemäns rätt att få information

En förtroendeman har rätt att av arbetsgivaren få uppgifter som avses i 1 kap. 3 § och
3 a § 1 mom. 4 och 5 punkten i fråga om de arbetstagare som förtroendemannen företrä-
der.

9 §

Avvikelse genom kollektivavtal

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har med avvikelse från
vad som anges i 8 § rätt att avtala om vad som bestäms

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3 a) i 2 kap. 5 § 2 mom. om skyldigheten att ge ett skriftligt svar, förutsatt att avtalet

uppfyller de krav som anges i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
5 a) i 2 kap. 24 § om kostnadsfriheten för obligatorisk utbildning, kravet på att utbild-

ningen ska infalla under ordinarie arbetsskift eller det att utbildningen ska räknas som ar-
betstid när inget annat följer av sjöarbetstidslagen eller lagen om arbetstiden på fartyg i
inrikesfart (248/1982), dock under förutsättning att avtalet uppfyller de krav som anges i
artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 om tydliga och förut-
sägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen,

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

15 §

Framläggning

Arbetsgivaren ska på fartyget hålla denna lag och ett allmänt bindande kollektivavtal
som avses i 2 kap. 6 § fritt tillgängliga för arbetstagarna. Dessutom ska arbetsgivaren hålla
informationen om de försäkringsanstalter där arbetsgivaren har ordnat arbetstagarens pen-
sionsskydd eller försäkrat arbetstagaren mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar
framlagd på fartyget.

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
Om arbetsavtalet har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag, behöver arbetsgivaren

inte ge sådana uppgifter som avses i 1 kap. 3 a § som inte krävdes före ikraftträdandet av
denna lag. Om det sker ändringar i de uppgifter som avses i den paragrafen ska informa-
tion dock ges till arbetstagaren med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 kap. 3 a § i den-
na lag.
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