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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om registrering av fartygsbesättning och om änd-
ring av 4 och 77 § i sjömanslagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om registrering av fartygsbesättning. 
Samtidigt föreslås att mönstringslagen upp-
hävs och att sjömanslagen ändras. Också de 
ändringar som föreslås i sjömanslagen i fråga 
om arbetsavtalets form och innehåll och för-
troendemännens rätt att få uppgifter hänger 
samman med att mönstringen av sjömän slo-
pas. 

I den föreslagna lagen om registrering av 
fartygsbesättning finns bestämmelser om 
skyldigheten för ett fartygs befälhavare att se 
till att det förs ett besättningsregister ombord 
på fartyget. Enligt förslaget innehåller lagen 
också bestämmelser om redarens skyldighet 
att anmäla tiderna för sina anställda sjömäns 
sjötjänst till Sjöfartsverkets sjömansregister 

och om sjömäns rätt att få veta vilka uppgif-
ter som har registrerats i sjömansregistret. 

I sjömanslagens bestämmelse om arbetsav-
tal föreslås heltäckande regler för vilka upp-
gifter som skall framgå av ett arbetsavtal. 
Vidare föreslås i lagen bestämmelser om för-
troendemännens rätt att få motsvarande upp-
gifter om de arbetstagare som de företräder. 
Bestämmelserna om arbetsavtalets innehåll 
skall enligt förslaget flyttas från förordning 
till lag. Samtidigt upphävs förordningen om 
ingående av arbetsavtal som avses i sjömans-
lagen och arbetsministeriets beslut som ut-
färdats med stöd av denna förordning. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

 
1.1. Lagstiftning och praxis 

Mönstringslagen 

Bestämmelser om systemet med mönstring 
av sjömän ingår i mönstringslagen 
(1005/1986). Enligt 1 § tillämpas lagen på 
den som på ett finskt fartyg anställs i tjänste- 
eller arbetsavtalsförhållande eller annars i 
sjömansbefattning samt på finländare som i 
Finland på motsvarande sätt anställs på ett 
utländskt fartyg. Bestämmelserna i 4 kap. om 
sjömansdisciplinnämnden tillämpas ändå inte 
på den som anställts i tjänsteförhållande. 

Enligt en bestämmelse om undantag från 
lagens tillämpningsområde tillämpas lagen 
inte på arbete som utförs endast medan farty-
get ligger i hamn av någon som inte följer 
med fartyget, på arbete som skall anses som 
endast tillfälligt kontroll-, service- eller lots-
ningsarbete eller annat därmed jämförbart 
arbete, på arbete som utförs ombord på fri-
tidsfartyg, på arbete som utförs ombord på 
fartyg som tillhör staten och som används för 
försvars- eller gränsbevakningsuppgifter eller 
på arbete som utförs på flottningsmateriel, 
med undantag av transportmateriel som an-
vänds vid flottning. 

Enligt 2 § i mönstringslagen skall mönst-
ring förrättas då någon anställs i sjömansbe-
fattning ombord på ett fartyg. Enligt be-
stämmelsen är arbetsgivaren och fartygets 
befälhavare skyldiga att se till att mönstring-
en verkställs på det sätt som föreskrivs i la-
gen. I lagen föreskrivs separat om mönstring 
i utrikes- respektive inrikesfart. 

När det gäller fartyg i utrikesfart avses med 
mönstring att den som förrättar mönstringen 
bekräftar att sjömannen är behörig för den 
uppgift i vilken han eller hon skall anställas 
och att ett utnämningsbrev har utfärdats när 
det är fråga om ett tjänsteförhållande, eller att 
ett lagenligt arbetsavtal har ingåtts när det är 
fråga om ett arbetsavtalsförhållande. I sam-
band med mönstring skall den som förrättar 
mönstringen kontrollera att de bestämmelser 
som påverkar sjösäkerheten har iakttagits. 

I mönstringsförordningen (516/1987) finns 
närmare bestämmelser om mönstringsförrät-
tarens arbetsuppgifter och om de uppgifter 
som förrättaren måste få för mönstringen. 

När det gäller fartyg i inrikesfart förrättas 
ingen särskild mönstring, utan såsom mönst-
ring anses utfärdande av ett utnämningsbrev 
eller ingående av ett lagenligt arbetsavtal 
som parterna bekräftar med sina namnteck-
ningar. När utnämningsbrev utfärdas eller ar-
betsavtal ingås skall arbetsgivaren eller ar-
betsgivarens företrädare försäkra sig om att 
de bestämmelser som påverkar sjösäkerheten 
iakttas. 

För fartyg i utrikesfart verkställs enligt la-
gens 3 § mönstring i Finland av mönstrings-
förrättare som har förordnats av sjöfartssty-
relsen, numera Sjöfartsverket, och utomlands 
av Finlands konsulära myndigheter. Dessut-
om föreskrivs att fartygets befälhavare kan 
verkställa temporär mönstring om den som 
skall verkställa mönstringen inte kan kontak-
tas utan att fartyget blir oskäligt försenat. Då 
skall den ordinarie mönstringen verkställas 
omedelbart efter det att fartyget eller den 
som har anställts i en sjömansbefattning har 
anlänt till en ort där mönstringen kan verk-
ställas av en behörig person. Genom mönst-
ringsförordningen bestäms om arvoden och 
lösen som skall betalas till mönstringsförrät-
tarna för förrättningar samt för expeditioner 
och blanketter. 

Enligt lagens 19 § kan handels- och indu-
striministeriet, sedermera kommunikations-
ministeriet, på framställning av sjöfartssty-
relsen eller redaren medge undantag i fråga 
om förrättande av mönstring för någon grupp 
anställda ombord, om mönstring inte behövs 
med hänsyn till sjösäkerheten. Innan undan-
tagslov beviljas skall respektive finska ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationer ges 
tillfälle att avge utlåtande i saken. 

I 3 kap. i mönstringslagen föreskrivs om 
registrering av sjömän. Enligt 5 § skall, när 
det gäller fartyg i utrikesfart, den som verk-
ställt en mönstring meddela sjöfartsstyrelsen 
detta. I fråga om fartyg i inrikesfart skall ar-
betsgivaren eller en företrädare för arbetsgi-
varen meddela sjöfartsstyrelsen att ett tjäns-
te- eller arbetsavtalsförhållande eller en an-
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nan sjömansbefattning har börjat. Arbetsgi-
varen eller arbetsgivarens företrädare skall 
dessutom underrätta sjöfartsstyrelsen om en 
sjömansbefattning börjat eller avbrutits om-
bord, om någon byter fartyg eller sjömansbe-
fattning samt om en sjömansbefattning upp-
hör, om detta inträffar under ett tjänste- eller 
arbetsavtalsförhållande eller i en annan sjö-
mansbefattning. 

Enligt 6 § skall sjöfartsstyrelsen föra ett 
sjömansregister över dem som har mönstrats 
i enlighet med denna lag. I registret kan på 
begäran även göras anteckningar om andra 
finländares sjömansbefattningar. Enligt para-
grafen skall ingen avgift tas ut för inskriv-
ning i sjömansregistret eller för anteckningar 
i och utdrag ur registret. 

I 7 § föreskrivs om manskapsförteckningar. 
Enligt bestämmelsen skall det ombord på ett 
finskt fartyg som omfattas av mönstringsla-
gen finnas en manskapsförteckning, i vilken 
de som vid varje tidpunkt har en sjömansbe-
fattning ombord skall införas. Fartygets be-
fälhavare ansvarar för att manskapsförteck-
ning förs. 

I 4 kap. föreskrivs om sjömansdisciplin-
nämnden. Enligt 8 § tillsätter handels- och 
industriministeriet, numera kommunika-
tionsministeriet, nämnden i anslutning till 
sjöfartsstyrelsen för tre år i sänder. Nämn-
dens uppgifter anges i 9 §. Sjömansdisciplin-
nämnden kan utfärda påmönstringsförbud för 
viss tid, dock högst för sex år, för en arbets-
tagare vars arbetsavtal har avslutats med stöd 
av 39 eller 49 § i sjömanslagen. En förutsätt-
ning för påmönstringsförbudet är att arbets-
tagaren anses vara olämplig för sjömansbe-
fattningen. Disciplinnämnden kan återkalla 
påmönstringsförbudet, om särskilt vägande 
skäl anförs. Nämnden skall utan dröjsmål 
underrätta sjöfartsstyrelsen, sjömännens ar-
betsförmedlingsbyråer, dem som förrättar 
mönstring samt arbetsmarknadsorganisatio-
nerna inom sjöfarten om påmönstringsförbud 
och om återkallande av förbud. 

I lagen finns dessutom bestämmelser om 
nämndens sammansättning, anhängiggöran-
det och handläggningen av ärendena i nämn-
den, nämndens beslutförhet, nämndens arvo-
den, utlämnande av sekretessbelagda uppgif-
ter och sökande av ändring i nämndens be-
slut. 

Förordningen om fartygsbemanning, besätt-
ningens behörighet och vakthållning 

Bestämmelser om fartygsbemanning, be-
sättningens behörighet och vakthållning finns 
i förordning 1256/1997. Den tillämpas på 
maskindrivna finska fartyg som används till 
sjöfart och på sådana fartygs besättningar och 
redare. 

Förordningen innehåller dessutom en be-
stämmelse om undantag i fråga om tillämp-
ningsområdet. Förordningen tillämpas inte på 
fiskefartyg, på försvarsmaktens eller gräns-
bevakningsväsendets fartyg som inte används 
i allmän trafik för befordran av passagerare 
eller last, på fritidsbåtar vars längd är högst 
24 meter eller vars maskineffekt är högst 500 
kW, om inte Sjöfartsverket kräver något an-
nat med hänsyn till fartygens drift och andra 
faktorer som påverkar saken, på fartyg vars 
längd är högst 10 meter och som används 
inom industrianläggningars klart avskilda 
uppdämningsbassänger, på fartyg vars längd 
är högst 10 meter och som inte används i 
allmän trafik för befordran av passagerare, 
för reguljär transport av last eller för bogse-
ring, och inte heller på vägfärjor som sköter 
trafiken på allmän väg, om vilka bestäms sär-
skilt. 

Förordningen har bestämmelser om princi-
perna för bemanningen, förfarandet för fast-
ställande av bemanningen, besättningens be-
hörighet och allmänna principer för den, och 
dessutom separata bestämmelser om däcks- 
och maskinavdelningens behörighetsbrev, 
ekonomiavdelningens behörighetsbrev och 
alternativa behörigheter och specialbehörig-
heter. Dessutom innehåller förordningen be-
stämmelser om vakthållning. 

Enligt förordningens 4 § skall redaren se 
till att fartyget har ett av Sjöfartsverket utfär-
dat bemanningscertifikat och att fartyget är 
bemannat enligt gällande bemanningscertifi-
kat. Innan en besättningsmedlem tar emot en 
befattning ombord, skall redaren försäkra sig 
om att varje medlem av besättningen har den 
behörighet som krävs för att sköta befatt-
ningen. 

Redaren skall försäkra sig om att uppgif-
terna om besättningens utbildning, behörig-
het och arbetserfarenhet håller streck och att 
besättningsmedlemmen i fråga har den hälsa 
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som föreskrivs i bestämmelserna om sjömäns 
hälsa. Dessutom skall redaren se till att dessa 
uppgifter finns i ett register, ur vilket perso-
nen i fråga har möjlighet att få de uppgifter 
till påseende som gäller honom eller henne. 

Enligt 6 § i förordningen skall befälhavaren 
se till att fartyget är bemannat på ett sätt som 
är betryggande med hänsyn till rådande för-
hållanden. Fartyget skall i alla händelser ha 
minst en sådan besättning som motsvarar 
kraven i gällande bemanningscertifikat. Vi-
dare föreskrivs att befälhavaren särskilt skall 
se till att besättningens antal, sammansätt-
ning och anlitande på varje resa är sådana att 
de nödvändiga funktioner som särskilt nämns 
i förordningen kan skötas. 

Enligt 9 § skall bemanningen för ett fartyg 
fastställas innan det sätts i trafik som finskt 
fartyg. Fartygets nuvarande eller blivande re-
dare skall hos Sjöfartsverket skriftligen an-
söka om fastställande av bemanningen. Sö-
kanden skall tillställa Sjöfartsverket alla de 
uppgifter som behövs för fastställandet av 
bemanningen och ett förslag till bemanning 
av fartyget. 

I förordningens 10 § föreskrivs om faststäl-
lande av bemanningen. Fartygets bemanning 
fastställs av Sjöfartsverket. När fartygets be-
manning fastställs skall hänsyn tas till vakt-
hållningens säkerhet, fartygets storlek och 
typ, laster som skall fraktas med fartyget, far-
tygets maskineffekt och maskineriets auto-
mationsgrad, den allmänna standarden på far-
tygets utrustning, service och underhåll, fart-
område, antal passagerare, kosthåll och ren-
hållning samt den utbildning som ges om-
bord. Därtill skall vid fastställandet av be-
manningen särskild vikt fästas vid att fartyget 
har en bemanning som är tillräckligt stor för 
att fartygets räddnings-, brandbekämpnings- 
och övriga säkerhetsutrustning skall kunna 
hanteras och de uppgifter som föreskrivs i 
fartygets alarmlista skall kunna skötas. När 
bemanningen fastställs skall hänsyn också tas 
till de sociala faktorernas indirekta inverkan 
på säkerheten. 

Innan fartygets bemanning fastställs skall 
Sjöfartsverket be arbetarskyddsmyndigheten 
och vederbörande riksomfattande arbets-
marknadsorganisationer inom sjöfarten om 
utlåtande beträffande ansökan om faststäl-
lande av bemanningen. Om någon remissin-

stans gör upp ett välgrundat skriftligt förslag 
som avviker från den bemanning som före-
slagits i ansökan, eller annars framlägger ett 
motiverat krav på förhandlingar, skall Sjö-
fartsverket förhandla med sökanden, veder-
börande riksomfattande arbetsmarknadsorga-
nisationer inom sjöfarten och arbetarskydds-
myndigheten om fartygets bemanning. Innan 
bemanningen fastställs skall Sjöfartsverket 
såvitt möjligt höra fartygets besättning. Om 
enighet inte kan nås i förhandlingarna, fast-
ställer Sjöfartsverket fartygets bemanning för 
en prövotid av högst sex månader. Efter prö-
votiden fastställer Sjöfartsverket fartygets 
bemanning utgående från de erfarenheter 
som samlats under prövotiden. 

Sedan Sjöfartsverket fastställt bemanning-
en för fartyget utfärdar det ett bemannings-
certifikat, varav framgår fartygets minimi-
bemanning samt besättningens sammansätt-
ning och behörighet på olika fartområden. 
 
 
Sjömanslagen och förordningen om ingående 
av arbetsavtal som avses i sjömanslagen 

I sjömanslagens (432/1978) 4 §, som gäller 
arbetsavtalets form, föreskrivs att arbetsavtal 
skall ingås skriftligen och att det är arbetsgi-
varen som skall dra försorg om detta. I para-
grafen ingår dessutom ett bemyndigande att 
genom förordning utfärda närmare bestäm-
melser om ingåendet av avtal och om det för-
farande som därvid skall tillämpas. 

I förordningen om ingående av arbetsavtal 
som avses i sjömanslagen (783/1995) anges 
vad som åtminstone skall framgå av ett ar-
betsavtal. Arbetsavtalet skall innehålla upp-
gifter om parterna i arbetsavtalet och tid-
punkten när anställningsförhållandet börjar 
och ett tidsbundet avtals varaktighet. Av ar-
betsavtalet skall framgå det fartyg på vilket 
arbetet utförs när anställningsförhållandet 
börjar, arbetstagarens behörighet och befatt-
ning på fartyget eller uppgifternas art, lön el-
ler annat vederlag, lönebetalningsperiod, ar-
betstid, semester och uppsägningstid eller det 
sätt på vilket dessa bestäms samt det kollek-
tivavtal som eventuellt skall tillämpas i an-
ställningsförhållandet. Vidare föreskrivs att 
arbetsgivaren så snart som möjligt, dock 
inom en månad, skriftligen skall underrätta 
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arbetstagaren om att ett villkor i arbetsavtalet 
ändras, om inte ändringen föranleds av att 
lagstiftningen eller kollektivavtalet har änd-
rats. 

Enligt 2 § skall arbetsavtalen göras upp i 
fem exemplar, varav arbetstagaren skall få 
ett, fartygets befälhavare ett, arbetsgivaren 
två och den som verkställer mönstringen ett. 
Dessutom föreskrivs att arbetsministeriet 
fastställer blanketten för arbetsavtal och ser 
till att blanketter finns att få. 
 
 
1.2. Hur systemet med mönstring av sjö-

män har fungerat 

Systemet med mönstring av sjömän har 
gällt i sin nuvarande form sedan ingången av 
juni 1987. Såväl de som verkställer mönst-
ringen som redarna har i olika sammanhang 
påpekat att mönstringssystemet i den form 
det har enligt gällande lag inte till alla delar 
fungerar på ett sätt som motsvarar dess ur-
sprungliga syfte. 

Enligt uppgifter från mönstringsförrättarna 
kan en besättning mönstras på ett fartyg utan 
att den som verkställer mönstringen nödvän-
digtvis har någon som helst kontakt med be-
sättningen. Eftersom passagerarfartygen ofta 
har bytt besättning har den som verkställer 
mönstringen inte haft någon möjlighet att i 
samband med mönstringen kontrollera be-
sättningens behörighet och hälsotillstånd el-
ler annat som anges i mönstringsförordning-
en, eftersom mönstringen har gjorts först i ef-
terhand. I vissa fall har mönstringen inte ägt 
rum förrän arbetstagarens arbete ombord på 
fartyget redan har upphört. 

De bestämmelser i förordningen om far-
tygsbemanning, besättningens behörighet och 
vakthållning som gäller redarens och befäl-
havarens skyldigheter har i praktiken ersatt 
mönstringssystemet. I förordningen före-
skrivs uttryckligen om redarens och dessut-
om separat om fartygets befälhavares skyl-
dighet att försäkra sig om besättningens be-
hörighet och hälsotillstånd och om att farty-
get är bemannat enligt det fastställda beman-
ningscertifikatet. 
 
 

1.3. Den internationella utvecklingen och 
mönstringssystemet i Sverige  

Systemet med mönstring av sjömän har 
närmast varit ett nordiskt system för att sä-
kerställa att sjömännens anställningsvillkor 
och behörighet är i enlighet med lagar och 
avtal. 

Den mönstring som verkställs av mönst-
ringsförrättare har ansetts vara problematisk i 
både Sverige och Finland. I Sverige har man 
redan frångått systemet med mönstringsför-
rättare och övergått till att registrera sjömän-
nen. Det system som nu föreslås motsvarar i 
huvuddrag motsvarande svenska system. Det 
svenska systemet skiljer sig ändå från det 
som föreslås i Finland på den punkten att 
man i Sverige har en särskild sjöfartsbok. 
Dessutom innehåller den svenska mönst-
ringslagen bestämmelser om sjömäns behö-
righet och hälsotillstånd. I lagen om registre-
ring av fartygsbesättning föreslås inte ingå 
några bestämmelser om sjömäns behörighet, 
utan bestämmelser om detta ingår i förord-
ningen om fartygsbemanning, besättningens 
behörighet och vakthållning.  

I Sverige använder man sig av ett sjö-
mansregister som förs av Sjöfartsverket och 
dit uppgifterna överförs på elektronisk väg. 
Ombord på fartygen för man på motsvaran-
de sätt en sjömansrulla som motsvarar våra 
manskapsförteckningar. Av sjömansregistret 
framgår uppgifter om de enskilda sjömän-
nens identitet och kvalifikationer, om farty-
gen och om sjömannens tidigare och pågå-
ende tjänstgöring på fartyg. Sjömannen 
skrivs in i sjömansregistret när en sjöfarts-
bok utfärdas för honom eller henne eller när 
ett tjänstgöringsbesked för sjömannen första 
gången kommer in till registret. Sjömansre-
gistret innehåller också uppgifter om han-
delsfartyg. 

Bestämmelserna om registrering av sjö-
mäns anställningsförhållanden utgör i grun-
den nationell lagstiftning, och registreringen 
av anställningsförhållanden har genomförts 
på olika sätt i olika stater. Till skillnad från 
registreringen av anställningsförhållanden 
regleras fartygsbemanningen och besättning-
ens behörighet genom internationella över-
enskommelser som är bindande för Finland 
och som antas i syfte att främja fartygssäker-
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heten, t.ex. Internationella sjöfartsorganisa-
tionen IMO:s STCW-konvention.  
 
 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

I proposition föreslås en ny lag om regi-
strering av fartygsbesättning. Lagen är av-
sedd att ersätta mönstringslagen, mönstrings-
förordningen och förordningen om arvoden 
och lösen till mönstringsförrättare 
(517/1987). 

Ett viktigt mål med lagen är att frångå 
mönstrings- och disciplinsystemen, som har 
blivit föråldrade i och med att den övriga lag-
stiftningen har utvecklats. Den insamling av 
uppgifter om sjömännen som mönstringsför-
rättarna tidigare hade ansvaret för ankommer 
nu på redaren och fartygets befälhavare i en-
lighet med förordningen om fartygsbeman-
ning, besättningens behörighet och vakthåll-
ning. Det är också i första hand befälhavaren 
som skall övervaka disciplinen ombord. 

En målsättning med den nya lagen är att 
trygga myndigheternas tillgång till uppgifter 
om de arbetsavtal för sjömän som ingås en-
ligt finländsk rättsordning. Man försöker med 
hjälp av moderna elektroniska metoder se till 
att uppgifter kan fås så effektivt, tidsenligt 
och tillförlitligt som möjligt. 

Lagen skall enligt förslaget ha bestämmel-
ser om skyldigheten för fartygets befälhavare 
att se till att fartyget har ett besättningsregis-
ter. I lagen föreslås också bestämmelser om 
redarens skyldighet att lämna uppgifter till 
Sjöfartsverket och om Sjöfartsverkets skyl-
dighet att föra sjömansregister. Vidare före-
slås bestämmelser om registrens offentlighet, 
den tid registeruppgifterna skall förvaras och 
arbetstagares och tjänstemäns rätt att få upp-
gifter ur sjömansregistret. Lagen skall också 
ha en straffbestämmelse och bestämmelser 
om tillsynen över lagen och om behörig 
domstol. 

Lagen föreslås inte ha några bestämmelser 
om ett system med mönstring av sjömän. Sy-
stemet enligt den gällande lagen har varit 
osmidigt och dyrt. Fartygen får ofta ny be-
sättning, och därför har mönstringarna i prak-
tiken inte kunnat verkställas i tid. Således har 
systemet inte svarat mot de uppställda målen. 

Eftersom skyldigheterna för redaren och far-
tygets befälhavare efter det att mönstringsla-
gen stiftades har preciserats genom bestäm-
melserna i förordningen om fartygsbeman-
ning, besättningens behörighet och vakthåll-
ning, har mönstringens roll också förändrats. 
Av de orsaker som anges ovan föreslås att 
systemet med mönstringsförrättare frångås. 

För att det skall kunna säkerställas att an-
ställningsförhållandena inom sjöfarten ingås 
på ett riktigt sätt, föreslås en precisering av 
sjömanslagens 4 §, som gäller arbetsavtal. I 
sjömanslagen föreslås heltäckande bestäm-
melser om vad som skall avtalas genom ett 
arbetsavtal. Därför föreslås att förordningen 
om ingående av arbetsavtal som avses i sjö-
manslagen upphävs.   

Dessutom föreslås att 77 § i sjömanslagen 
utökas med en bestämmelse om en förtroen-
demans rätt att beträffande arbetsavtalen få 
uppgifter om de arbetstagare som förtroen-
demannen företräder, till den del bestämmel-
ser om avtalen ingår i 4 §. 

Det föreslås att den sjömansdisciplinnämnd 
om vilken föreskrivs i mönstringslagen slo-
pas. Disciplinnämndens behörighet att utfär-
da påmönstringsförbud för viss tid är pro-
blematisk med tanke på rättsskyddsbestäm-
melsen i 21 § i den gällande grundlagen. En-
ligt 21 § i grundlagen har var och en rätt att 
på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål 
få sin sak behandlad av en domstol eller nå-
gon annan myndighet som är behörig enligt 
lag samt att få ett beslut som gäller hans eller 
hennes rättigheter och skyldigheter behandlat 
vid domstol eller något annat oavhängigt 
rättskipningsorgan. 

Bestämmelser om disciplinnämndens sam-
mansättning ingår i 10 § och om nämndens 
beslutförhet i 13 § i mönstringslagen. Med-
lemmar i nämnden är företrädare för arbets-
marknadsorganisationerna inom branschen 
samt ordföranden och vice ordföranden, vilka 
inte företräder någon arbetsmarknadsorgani-
sation. I disciplinnämndens beslut får ändring 
sökas genom besvär hos Sjöfartsverket. Med 
tanke på disciplinnämndens ställning och 
dessutom dess behörighet att utfärda på-
mönstringsförbud som allvarigt ingriper i en 
sjömans ställning, är den reglering som gäller 
disciplinnämnden inte förenlig med den gäl-
lande grundlagen. 
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I praktiken har disciplinnämndens roll bli-
vit mycket obetydlig, för under de senaste 
åren har den inte sammanträtt över huvud ta-
get. 
 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga betydande ekono-
miska konsekvenser för Sjöfartsverket. Sjö-
fartsverket skall fortfarande föra in anmäl-
ningar i sjömansregistret. Det är inte heller 
framöver meningen att ta ut avgifter för fö-
randet av sjömansregistret. Enligt förslaget 
får Sjöfartsverket ändå möjlighet att i vissa 
fall ta ut en avgift för utdrag ur registret. Då 
får avgiften inte vara högre än kostnaderna. 

Mönstringssystemet har inte orsakat Sjö-
fartsverket några nämnvärda kostnader, ef-
tersom kostnaderna bara har gällt utbildning-
en av mönstringsförrättare. Hittills har Sjö-
fartsverket varit skyldigt att delta i sjömans-
disciplinnämndens verksamhet. Uppdraget 
har inte krävt några nämnvärda personalre-
surser av Sjöfartsverket, så uppgifterna har 
kunnat skötas gratis som tjänsteuppdrag. En-
ligt förslaget blir Sjöfartsverket av med dessa 
arbetsuppgifter. 

Fraktfartygsföreningen rf, Finlands Rederi-
förening rf och Ålands Redarförening rf har 
bland sina medlemsrederier utrett kostnader-
na för mönstringar 2004. Kostnaderna såväl 
för de nämnda organisationernas medlemsre-
derier som för andra finska fartyg låg på upp-
skattningsvis 200 000—250 000 euro. 
Mönstringssystemet leder vid sidan av de 
egentliga på- och avmönstringarna till vissa 
förvaltningskostnader för dem som sköter re-
deriernas och fartygens personalärenden. 
Dessa kostnader ingår inte i den totala sum-
man ovan, huvudsakligen för att de är så svå-
ra att uppskatta. 
 
3.2. Konsekvenser i fråga om organisa-

tion och personal 

I Finland har en mönstringsförrättare med 
tjänsten som huvudsyssla och 17 med tjäns-
ten som bisyssla varit verksamma. Mönst-

ringsförrättarna har varit självständiga före-
tagare. Deras arvoden har med stöd av för-
ordningen om arvoden och lösen till mönst-
ringsförrättare fastställts i form av ett fast be-
lopp som bestäms utgående från prestation.  

Om systemet med mönstringsförrättare av-
skaffas innebär det att de uppgifter som hän-
för sig till mönstringen av sjömän försvinner. 

Upplösningen av sjömansdisciplinnämnden 
påverkar mängden uppdrag för medlemmar-
na i nämnden. Eftersom nämnden inte har 
sammanträtt under de senaste åren, blir de 
praktiska konsekvenserna för personalen 
ringa. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts i delegationen för 
sjömansärenden som finns i anslutning till 
arbetsministeriet och där arbetsministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet, kommuni-
kationsministeriet, Sjöfartsverket och ar-
betsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten 
är företrädda. Propositionen har godkänts en-
hälligt i delegationen. 

Propositionen har varit på remiss hos justi-
tieministeriet och dataombudsmannen. Justi-
tieministeriet hade inget att anmärka i fråga 
om propositionen. I propositionen har tagits 
hänsyn till det som dataombudsmannen har 
föreslått i sin utlåtande. 
 
5.  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

Kommunikationsministeriet tillsatte den 21 
mars 2006 en arbetsgrupp med uppdrag att 
bereda en revidering av lagstiftningen om 
fartygssäkerhet. Arbetsgruppen skall bland 
annat bereda ändringar i lagstiftningen om 
fartygs personlistor och dessutom bereda lag-
stiftning om fartygsbemanning och manska-
pets kompetens och behörighet. De nämnda 
revideringarna av lagstiftningen bereds sepa-
rat från den revidering som gäller registrering 
av besättningens anställningsförhållanden. 

Den arbetsgrupp som bereder en revidering 
av lagstiftningen om fartygssäkerhet har 
mandat till utgången av 2007 när det gäller 
de ovan nämnda uppgifterna.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om registrering av fartygsbe-
sättning  

I denna proposition föreslås en lag om re-
gistrering av fartygsbesättning. Den nya la-
gen är avsedd att ersätta mönstringslagen, 
mönstringsförordningen och förordningen 
om arvoden och lösen till mönstringsförrätta-
re. I lagen föreskrivs om registrering av per-
sonuppgifter. 

1 §. Lagens syfte. I denna paragraf anges 
lagens syfte. Syftet med lagen är att säker-
ställa att registren över besättningens anställ-
ningsförhållanden är tillförlitliga och att be-
sättningens personliga integritet skyddas. 
Lagen föreslås ha bestämmelser om registre-
ring av fartygsbesättning och om principerna 
för behandling av de uppgifter om olika per-
soner som finns i registren. Lagen skall inne-
hålla hänvisningar till personuppgiftslagen 
(523/1999), lagen om integritetsskydd i ar-
betslivet (759/2004) och lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

2 §. Tillämpningsområde. Enligt 1 mom. 
tillämpas lagen på registrering av personer 
som arbetar ombord på ett finskt fartyg. La-
gen tillämpas för det första på arbetstagare 
som utför arbete med stöd av ett arbetsavtal 
enligt 1 § i sjömanslagen. Till lagens till-
lämpningsområde hör också de som är an-
ställda i tjänsteförhållande eller i annat av-
talsförhållande. 

Lagen skall enligt förslaget tillämpas på 
sjömän som arbetar ombord på finska fartyg. 
Dessutom kan en finsk sjöman som tjänstgör 
ombord på ett utländskt fartyg få uppgifter 
om sin sjömansbefattning införda i det sjö-
mansregister som avses i 5 §, om sjömannen 
lägger fram en tillförlitlig utredning om sjö-
mansbefattningen.  

I 2 mom. föreskrivs om undantag från la-
gens tillämpningsområde. Enligt förslaget 
skall lagen inte tillämpas på arbete som ut-
förs på fartyget endast medan fartyget ligger 
i hamn. Tillämpningsområdet omfattar inte 
heller arbete på flottningsmateriel. Lagen fö-

reslås likväl bli tillämpad på transportmateri-
el som används vid flottning. Lagen omfattar 
inte heller dem som arbetar ombord på fri-
tidsbåtar, hyrda båtar eller fartyg som tillhör 
staten och som används för försvars- eller 
gränsbevakningsuppgifter. Likaså faller de 
som utför arbete inom kontroll-, service- el-
ler lotsningsuppgifter eller annat därmed 
jämförbart arbete utanför lagens tillämp-
ningsområde, om arbetet utförs endast tillfäl-
ligt.  

Lagens föreslagna tillämpningsområde 
motsvarar tillämpningsområdet för den gäl-
lande mönstringslagen. 

3 §. Definitioner. Den föreslagna paragra-
fen innehåller definitioner som är viktiga för 
tillämpningen av lagen. Med finskt fartyg av-
ses ett fartyg enligt 1 kap. 1 § i sjölagen 
(674/1994). 

Den besättning som lagen enligt förslaget 
skall tillämpas på avser alla arbetstagare och 
tjänstemän som arbetar ombord på ett fartyg. 
Lagen avses således också t.ex. artister som 
är anställda av en artistförmedling och som 
arbetar ombord. Begreppet besättning före-
slås vara detsamma som i Solaskonventionen 
från 1974 om säkerheten för människoliv till 
sjöss. 

I paragrafen definieras också en sjömans-
befattning, det besättningsregister som skall 
föras ombord och det sjömansregister som 
Sjöfartsverket för. Med sjömansbefattning 
avses besättningens befattning ombord på ett 
fartyg som grundar sig på arbetsavtalsförhål-
lande, tjänsteförhållande eller annat avtals-
förhållande. Sjömansbefattningen kan grunda 
också på arbete som en självständig företaga-
re utför ombord. Med besättningsregister av-
ses enligt förslaget ett register bestående av 
arbetsavtal för de arbetstagare i arbetsavtals-
förhållande och skriftliga förordnanden för 
de tjänstemän som arbetar ombord. Innehål-
let i besättningsregistret skall motsvara inne-
hållet i den manskapsförteckning om vilken 
föreskrivs i 7 § i mönstringslagen. Eftersom 
man med manskapsförteckning också avser 
en lista över besättningen, föreslås att regist-
ret över anställningsvillkor för tydlighetens 
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skull kallas besättningsregister. Sjömansre-
gistret är i sin tur ett register med uppgifter 
över sjömäns sjömansbefattningar. 

4 §. Besättningsregister. I 1 mom. anges 
syftet med besättningsregistret. Det är nöd-
vändigt att föra ett besättningsregister om-
bord för att det skall gå att utreda vilka som 
vid varje tidpunkt arbetar ombord på ett far-
tyg och för vilka arbetsuppgifter de har an-
ställts. 

Enligt förslaget är besättningsregistret ett 
register över arbetsavtal för de arbetstagare 
och skriftliga förordnanden för de tjänstemän 
som vid varje tidpunkt arbetar ombord. Far-
tygets befälhavare skall ansvara för att det 
förs ett besättningsregister. Uppgiften att föra 
register kan givetvis delegeras till en företrä-
dare för arbetsgivaren. Bestämmelsen mot-
svarar 7 § i mönstringslagen. 

I 4 § i sjömanslagen föreskrivs om arbets-
tagares arbetsavtal. Bestämmelsen om ar-
betsavtalets form och innehåll föreslås bli 
preciserad. Samtidigt föreslås en bestämmel-
se enligt vilken arbetsavtal skall upprättas i 
fyra exemplar. Ett exemplar är avsett för det 
besättningsregister som förs ombord.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om redarens skyldighet att lämna in-
gångna arbetsavtal och utfärdade skriftliga 
förordnanden till fartygets befälhavare för 
registrering i besättningsregistret. 

Besättningsregistret skall innehålla uppgif-
ter om alla som arbetar ombord. Eftersom det 
ombord på ett fartyg kan arbeta också andra 
än de som står i anställningsförhållande till 
redaren, föreslås i momentet en bestämmelse 
om redarens skyldighet att också lämna far-
tygets befälhavare en skriftlig redogörelse för 
arbetsuppgifter och arbetstider i fråga om 
dem som arbetar ombord för en annan ar-
betsgivare, t.ex. en artistförmedling eller nå-
got annat personaluthyrningsföretag, eller 
som egna företagare. 

Enligt 3 mom. skall arbetsavtal och skriftli-
ga förordnanden för dem som arbetar ombord 
förvaras ombord på fartyget så länge arbets-
tagarens eller tjänstemannens anställnings-
förhållande varar. Med tanke på syftet med 
besättningsregistret är det viktigt att det ur 
registret går att få uppgifter om dem som vid 
varje tidpunkt arbetar ombord på fartyget. 
Arbetsavtal och skriftliga förordnanden skall 

enligt förslaget förvaras ombord på fartyget 
så länge personen i fråga enligt villkoren i 
arbetsavtalet arbetar ombord. En arbetstagare 
finns således kvar i besättningsregistret t.ex. 
under den tid han eller hon är sjukledig. 

Om en arbetstagare i enlighet med sitt ar-
betsavtal flyttar till ett annat av rederiets far-
tyg, överförs arbetstagarens arbetsavtal till 
besättningsregistret ombord på detta andra 
fartyg. Då avlägsnas uppgifterna om arbets-
tagaren ur det tidigare fartygets besättnings-
register.  

Uppgifter om dem som inte arbetar för re-
daren skall förvaras ombord på fartyget så 
länge dessa personer arbetar ombord. Upp-
gifter om en inhyrd arbetstagare skall således 
förvaras ombord på fartyget så länge arbets-
tagaren arbetar ombord med stöd av ett upp-
dragsavtal som har ingåtts mellan uthyr-
ningsföretaget och rederiet. Stadgandet angår 
de uppgifter som skall förvaras ombord på 
fartyget. Det angår inte arbetsgivarens skyl-
dihet att förvara uppgifter som gäller arbets-
avtals- eller tjänsteförhållanden. 

Enligt 4 mom. skall fartygets befälhavare 
och företrädare för befälhavaren iaktta akt-
samhet och beakta kraven på datasäkerhet 
när de för besättningsregister och behandlar 
uppgifter i registret. På behandlingen av 
uppgifter i besättningsregistret tillämpas 
dessutom lagen om integritetsskydd i arbets-
livet och personuppgiftslagen. 

Arbetsavtalen och de skriftliga förordnan-
dena i besättningsregistret är dokument som 
hänför sig till anställningsförhållandet. På 
behandlingen av uppgifter i register inom 
personalförvaltningen tillämpas lagen om in-
tegritetsskydd i arbetslivet, och via en hän-
visning i denna lag även personuppgiftsla-
gen. Utöver hänvisningsbestämmelsen före-
slås i momentet en bestämmelse om skyldig-
heten att iaktta aktsamhet i uppgiften att föra 
besättningsregister. 

5 §. Sjömansregistret. Paragrafens 1 mom. 
innehåller enligt förslaget en bestämmelse 
om Sjöfartsverkets skyldighet att föra ett 
sjömansregister över de personer som hör till 
tillämpningsområdet för denna lag. I sjö-
mansregistret införs uppgifter om sjömäns 
sjömansbefattningar. Sjömansregistret är ett 
offentligt register där Sjöfartsverket skall 
samla och registrera de uppgifter som reda-
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ren lämnar och, i de fall som avses i 2 mom., 
de uppgifter som sjömannen själv lämnar om 
sina sjömansbefattningar. 

På motsvarande sätt som i 6 § i den gällan-
de mönstringslagen kan enligt förslaget i sjö-
mansregistret på begäran även göras anteck-
ningar om andra finländares sjömansbefatt-
ningar. I det föreslagna 2 mom. föreskrivs att 
en finsk medborgare som vill att sådana upp-
gifter om hans eller hennes sjömansbefatt-
ningar som inte annars införs i sjömansregist-
ret antecknas i det, skall lägga fram en tillför-
litlig utredning om dem för Sjöfartsverket. 
Bestämmelsen kan bli tillämplig i de fall då 
en arbetstagare har arbetat för en utländsk 
arbetsgivare ombord på ett utländskt fartyg. 
Då kan arbetstagaren få också dessa uppgif-
ter införda i sjömansregistret efter att ha lagt 
fram tillförlitlig utredning om sina sjömans-
befattningar. 

6 §. Uppgifter som skall registreras i sjö-
mansregistret. Enligt den gällande mönst-
ringslagen skall mönstringsförrättaren med-
dela Sjöfartsverket om mönstringen. I 5 § fö-
reskrivs dessutom om skyldigheten för ar-
betsgivaren eller arbetsgivarens företrädare 
att underrätta Sjöfartsverket om en sjömans-
befattning börjat eller avbrutits ombord, om 
någon byter fartyg eller sjömansbefattning 
samt om en sjömansbefattning upphör, om 
detta inträffar under ett arbetsavtals- eller 
tjänsteförhållande eller i ett annat avtalsför-
hållande. 

I den föreslagna paragrafen föreskrivs om 
skyldigheten för redaren eller en företrädare 
för redaren att underrätta Sjöfartsverket om 
arbetstagares och tjänstemäns sjömansbefatt-
ningar. 

Enligt 1 mom. 1 punkten i förslaget skall i 
sjömansregistret införas personuppgifter, in-
klusive personbeteckning, för den som har 
anställts i en sjömansbefattning. Bestämmel-
sen motsvarar 5 § i den gällande mönstrings-
förordningen, med den skillnaden att det i 1 
punkten föreslås en uttrycklig bestämmelse 
om att arbetsgivarens eller tjänstemannens 
personbeteckning skall införas i registret. 

Eftersom sjömansregistret är ett personre-
gister i enlighet med personuppgiftslagen och 
eftersom en personbeteckning enligt 13 § i 
personuppgiftslagen får införas i registret 
förutsatt att den registrerade ger sitt samtycke 

eller att saken regleras i lag, föreslås en ut-
trycklig bestämmelse om att personbeteck-
ningen skall införas i sjömansregistret. Per-
sonbeteckningen behövs i sjömansregistret 
för att det skall gå att individualisera dem 
vars uppgifter har registrerats i registret.  

Enligt den föreslagna 2 punkten skall upp-
gifter om en arbetstagares befattning ombord 
lämnas till sjömansregistret. Enligt 3 punkten 
skall redaren eller en företrädare för redaren 
meddela Sjöfartsverket när ett arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande eller ett annat avtals-
förhållande har börjat. Enligt den föreslagna 
4 punkten skall en anmälan också göras om 
att en person har flyttat till ett annat fartyg 
som tillhör samma arbetsgivare eller övergått 
till någon annan sjömansbefattning ombord. 
Enligt 5 punkten skall Sjöfartsverket under-
rättas om att en persons sjömansbefattning på 
ett fartyg har upphört eller avbrutits på grund 
av semester, sjukdom, permittering eller 
kompensationsledighet eller av någon annan 
sådan orsak utan att tjänste- eller arbetsav-
talsförhållandet avbrutits. Enligt 6 punkten 
skall en anmälan göras när en person återgår 
till arbetet efter ett ovan avsett avbrott. Enligt 
den föreslagna 7 punkten skall en anmälan 
också göras när arbetsavtals- eller tjänsteför-
hållandet eller annat avtalsförhållandet för en 
person i en sjömansbefattning upphör. 

I paragrafens 2 mom. föreslås bestämmel-
ser om Sjöfartsverkets skyldighet att hålla 
uppgifterna i sjömansregistret uppdaterade. 
Sjöfartsverket skall således utan ogrundat 
dröjsmål föra in de uppgifter som lämnats till 
det i sjömansregistret. 

7 §. Fullgörande av redarens anmälnings-
skyldighet. I den föreslagna paragrafen anges 
hur uppgifterna skall lämnas och inom vilken 
tid redaren skall lämna uppgifter till Sjöfarts-
verket. 

Enligt 1 mom. skall redaren utan dröjsmål 
lämna Sjöfartsverket en kopia av det skriftli-
ga förordnande som har utfärdats för en 
tjänsteman eller ett exemplar av ett arbetsav-
tal, dock senast 14 kalenderdagar från arbets-
avtals- eller tjänsteförhållandets eller annat 
avtalsförhållandets början eller slut. När en 
sjöman flyttar från ett fartyg till ett annat 
medan arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet 
varar eller när sjömannens arbete avbryts på 
grund av semester, sjukdom, permittering el-
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ler kompensationsledighet eller av någon an-
nan sådan orsak, skall uppgifterna lämnas 
utan dröjsmål, dock senast 14 kalenderdagar 
från händelsen i fråga. 

I 2 mom. föreslås undantag från den tid 
som anges i 1 mom. Enligt momentet får alla 
uppgifter om tiderna för sjötjänst med Sjö-
fartsverkets tillstånd likväl lämnas till Sjö-
fartsverket en gång i månaden. I momentet 
föreslås dessutom ett undantag i fråga om 
flottning i inre fart. Enligt undantagsbestäm-
melsen får anmälningar enligt 1 mom. göras 
en gång per seglationssäsong. 

I det föreslagna 2 mom. anges dessutom på 
vilket sätt uppgifterna kan lämnas till Sjö-
fartsverket. För att systemet skall fungera så 
smidigt som möjligt föreslås att anmälning-
arna får göras till Sjöfartsverket i elektronisk 
form. 

På avsändande av elektroniska anmälningar 
skall lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003) till-
lämpas. Enligt lagens 8 § är det avsändaren 
som bär ansvaret för att elektroniska medde-
landen kommer fram. Enligt 10 § anses ett 
elektroniskt meddelande ha kommit in till en 
myndighet när det finns tillgängligt för myn-
digheten i en mottagaranordning eller ett da-
tasystem på ett sådant sätt att meddelandet 
kan behandlas. Kan ankomsttidpunkten för 
ett elektroniskt meddelande inte utredas på 
grund av att myndighetens elektroniska data-
överföringsmetod varit i olag eller ur bruk el-
ler utredning inte kan läggas fram av någon 
annan jämförbar orsak, anses meddelandet ha 
kommit in vid den tidpunkt då det har av-
sänts, om tillförlitlig utredning om avsänd-
ningstidpunkten kan läggas fram. 

8 §. Behandling av uppgifter i sjömansre-
gistret. Sjömansregistret är ett offentligt re-
gister. Därför skall det omfattas av lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. I 1 
mom. föreslås en hänvisning till den nämnda 
lagen. Bland annat lagens 24 § om sekretess-
belagda myndighetshandlingar är av betydel-
se. När det gäller sjömansregistret enligt den 
gällande mönstringslagen kommer offentlig-
hetsprincipen och principen för sekretessbe-
lagda uppgifter, närmast om den registrera-
des hälsotillstånd, inte att ändras jämfört med 
rådande praxis. 

Primära bestämmelser som gäller sekretess 

och principerna för utlämnande av person-
uppgifter och som berör Sjöfartsverket ingår 
i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Utöver detta skall bestämmelser 
i personuppgiftslagen gällande automatisk 
behandling av personuppgifter och behand-
ling av uppgifter i personregister tillämpas 
som enligt 2 § i personuppgiftslagen tilläm-
pas om inte annat bestäms någon annanstans 
i lag. 

I paragrafens 1 mom. föreslås en informa-
tiv hänvisningsbestämmelse till personupp-
giftslagen som skall tillämpas på behandling-
en av personuppgifter i sjömansregistret och 
på den registrerades rättigheter. 

Enligt 26 § i personuppgiftslagen skall var 
och en utan hinder av sekretessbestämmel-
serna ha rätt att få veta vilka uppgifter om 
honom eller henne som har registrerats i 
sjömansregistret. En förutsättning är att per-
sonen i fråga ger den registeransvarige de 
fakta som behövs för att uppgifter om arbets-
tagaren eller tjänstemannen skall gå att få 
fram. Personbeteckningen är en sådan upp-
gift som individualiserar sjömannen. Rätten 
att få uppgifter ur registret gäller rätten att få 
veta vilka uppgifter om arbetstagaren eller 
tjänstemannen i fråga som har registrerats i 
registret. Om registret inte innehåller anteck-
ningar om arbetstagaren eller tjänstemannen, 
skall arbetstagaren eller tjänstemannen på 
begäran också få veta detta. 

Enligt 2 mom. skall om Sjöfartsverkets rätt 
att ta ut en avgift för utdrag ur sjömansregist-
ret stadgas i personuppgiftslagen. Avgiften 
fastställs i enlighet med lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992) och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Sjöfartsverkets rätt att ta ut en avgift föreslås 
vara begränsad i de fall då en registrerad be-
gär uppgifter som gäller registeranteckningar 
om honom eller henne själv. Alla arbetstaga-
re och tjänstemän som finns införda i regist-
ret har rätt att få uppgifter avgiftsfritt en gång 
om året. Vill en arbetstagare eller tjänsteman 
kontrollera uppgifterna om sig själv oftare än 
så, får Sjöfartsverket ta ut en avgift i enlighet 
med lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten.  

I 3 mom. föreslås en bestämmelse enligt 
vilken förvaringstiden för uppgifter som re-
gistrerats i sjömansregistret skall vara 50 år 
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från registreringen. Uppgifterna behöver för-
varas så länge bland annat för att det med 
hjälp av registret skall gå att klarlägga hur 
länge arbetsavtals- och tjänsteförhållanden 
som påverkar en sjömans pension har varat. 

9 §. Straffbestämmelse. I paragrafen före-
skrivs enligt förslaget om straffet för anmäl-
ningsförseelse som gäller sjömansbefattning. 
Enligt paragrafen skall den som försummar 
att fullgöra sin anmälningsskyldighet eller att 
föra besättningsregister enligt denna lag, dö-
mas till böter för anmälningsförseelse som 
gäller sjömansbefattning, om inte försum-
melsen är ringa eller strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans. 

Bestämmelsen motsvarar 17 § i mönst-
ringslagen, med undantag för mönstrings-
skyldigheten. 

10 §. Ändringssökande och behörig dom-
stol. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
den rätta rättegångsorten vid behandlingen av 
mål som anges i denna lag. Den behöriga 
domstolen skall i tviste- och brottmål be-
stämmas enligt 21 kap. i sjölagen.  

I 21 kap. 1 § i sjölagen föreskrivs om behö-
riga underrätter (sjörättsdomstolar) i de mål 
och ärenden som skall avgöras enligt sjöla-
gen, fördelade på hovrätternas domkretsar. 
Den behöriga domstolen i tvistemål finns en-
ligt 21 kap. 3 § i sjölagen i den hovrätts-
domkrets där svaranden har sin hemort eller 
där han eller hon varaktigt idkar rörelse eller 
där fartyget finns. Som ett rederibolags hem-
ort anses fartygets hemort. Den behöriga 
domstolen i brottmål finns i den hovrätts-
domkrets där brottet har begåtts. Har brottet 
begåtts under resan, behandlas målet av sjö-
rättsdomstolen i den hovrättsdomkrets dit 
svaranden först anländer med fartyget eller 
där svaranden annars anträffas eller där far-
tyget har sin hemort. 

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs om rät-
ten att söka ändring i beslut av Sjöfartsver-
ket. I 5 och 6 § föreslås bestämmelser om 
Sjöfartsverkets skyldighet att föra ett sjö-
mansregister där uppgifter om sjömäns sjö-
mansbefattningar införs. I beslut av Sjöfarts-
verket får ändring enligt förslaget sökas ge-
nom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol. 

Ärenden som gäller lagenligheten i Sjö-
fartsverkets sätt att föra sjömansregister skall 

koncentreras till Helsingfors förvaltnings-
domstol för att praxis skall vara enhetlig och 
för att saken till sin natur gäller registerfö-
ring. På ärenden som gäller sjömansregistret 
tillämpas således inte det som i 12 § 2 mom. 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996) före-
skrivs om behandling av ett ärende i den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets perso-
nen i fråga har sin hemkommun. I fråga om 
ändringssökande gäller i övrigt det som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. 

11 §. Tillsyn. Sjöfartsverket föreslås över-
vaka att uppgifter lämnas i enlighet med 
denna lag och att skyldigheten att göra upp 
ett besättningsregister fullgörs. Verksamhe-
ten vid Sjöfartsverket skall övervakas av de 
allmänna laglighetsövervakarna, dvs. justi-
tiekanslern och riksdagens justitieombuds-
man.  

12 §. Ikraftträdande. I 1 mom. föreslås en 
sedvanlig ikraftträdandebestämmelse.  

I 2 mom. anges vilka författningar som fö-
reslås bli upphävda. Denna lag är avsedd att 
upphäva mönstringslagen. Samtidigt blir 
mönstringsförordningen och förordningen 
om arvoden och lösen till mönstringsförrätta-
re upphävda. 
 
1.2. Sjömanslagen 

4 §. Arbetsavtalets form och innehåll. I 4 § 
i sjömanslagen föreskrivs om arbetsavtalets 
form. Enligt paragrafen skall arbetsavtal 
ingås skriftligen. Det är arbetsgivaren som 
skall dra försorg om detta. Enligt paragrafens 
2 mom. utfärdas närmare bestämmelser om 
ingåendet av avtal och om det förfarande 
som därvid skall tillämpas genom förordning. 

I 1 § i förordningen om ingående av arbets-
avtal som avses i sjömanslagen anges vad 
som skall framgå av ett arbetsavtal. Hit hör 
uppgifter om parterna i arbetsavtalet och tid-
punkten när anställningsförhållandet börjar 
och ett tidsbundet avtals varaktighet. Av ar-
betsavtalet skall också framgå det fartyg på 
vilket arbetet utförs när anställningsförhål-
landet börjar, arbetstagarens behörighet och 
befattning på fartyget eller uppgifternas art, 
lön eller annat vederlag, lönebetalningsperi-
od, arbetstid, semester och uppsägningstid el-
ler det sätt på vilket dessa bestäms samt det 
kollektivavtal som eventuellt skall tillämpas i 
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anställningsförhållandet. I förordningen före-
skrivs dessutom om skyldigheten att upprätta 
arbetsavtal i fem exemplar. 

I paragrafen föreslås bestämmelser om ar-
betsavtalets form och innehåll. De krav på 
arbetsavtalets innehåll som anges i den gäl-
lande förordningen föreslås bli överförda till 
lag, och förordningen föreslås bli upphävd 
som obehövlig. 

Enligt det föreslagna 1 mom. skall arbets-
avtal ingås skriftligen. Kravet på skiftliga av-
tal är fortfarande motiverat med tanke på de 
särskilda förhållandena, och på denna punkt 
föreslås inga ändringar. Det är alltjämt ar-
betsgivaren som skall ansvara för att arbets-
avtalen upprättas skriftligen. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om vad 
som skall framgå av arbetsavtalet. I momen-
tet ställs således minimikrav på innehållet i 
ett arbetsavtal. I förteckningen i momentet 
ingår de krav som i den gällande förordning-
en ställs på innehållet i ett arbetsavtal. Dess-
utom föreslås att man i förteckningen beaktar 
rådets direktiv 91/533/EEG om arbetsgivares 
skyldighet att upplysa arbetstagarna om de 
regler som är tillämpliga på anställningsavta-
let eller anställningsförhållandet. Förteck-
ningen motsvarar i tillämpliga delar också 2 
kap. 4 § i arbetsavtalslagen. I den paragrafen 
föreskrivs om arbetsgivarens skyldighet att 
ge en arbetstagare information om de centra-
la villkoren i arbetet. 

Av arbetsavtalet skall för det första framgå 
avtalsparternas namn och uppgifter om ar-
betsgivarens och arbetstagarens hemort eller 
driftställe. I arbetsavtalet skall dessutom an-
tecknas arbetstagarens personbeteckning, 
som utgör identifieringsuppgift för de regis-
ter som avses i lagen om registrering av far-
tygsbesättning.   

Av arbetsavtalet skall enligt förslaget likaså 
framgå den tidpunkt då utförandet av arbetet 
inleds samt uppgift om avtalet gäller tills vi-
dare eller för viss tid. Om arbetsavtal för viss 
tid tillämpas, skall giltighetstiden för det 
tidsbegränsade avtalet och grunden för att av-
talet ingåtts för viss tid antecknas i arbetsav-
talet. Om prövotid tillämpas i ett anställ-
ningsförhållande, skall också villkoren för 
prövotiden nämnas i arbetsavtalet. 

I regel ingås arbetsavtalen med ett rederi, 
och så länge ett anställningsförhållande varar 

kan arbete utföras ombord på olika fartyg. I 
arbetsavtalet skall antecknas det fartyg där 
arbetet utförs när anställningsförhållandet in-
leds. Av arbetsavtalet skall likaså framgå ar-
betstagarens kompetens och behörighet och 
befattning ombord. Ett alternativ är att räkna 
upp arbetstagarens huvudsakliga arbetsupp-
gifter i arbetsavtalet. 

Arbetsavtalet skall vidare innehålla en hän-
visning till det kollektivavtal som skall till-
lämpas på anställningsförhållandet, med stöd 
av antingen lagen om kollektivavtal 
(436/1946) eller en bestämmelse av allmänt 
bindande karaktär i sjömanslagen. Centrala 
villkor för ett anställningsförhållande är lika-
så de grunder enligt vilka lönen och andra 
vederlag bestäms samt den lönebetalningspe-
riod som tillämpas. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen förutsätts det inte framgå av ar-
betsavtalet hur hög den lön är som i prakti-
ken betalas till arbetstagaren, utan det väsent-
liga är om lönen baserar sig på tidlön, presta-
tionslön eller en kombination av dem. Det 
går att redogöra för arbetstagarens lön också 
genom en hänvisning till de lönebestämmel-
ser i ett kollektivavtal som tillämpas på ar-
betstagaren.  

I arbetsavtalet skall man också avtala om 
arbetstagarens ordinarie arbetstid eller om 
grunden för bestämmande av den, liksom 
även om bestämmandet av semestern. Såväl 
den ordinarie arbetstiden som semestern kan 
bestämmas enligt ett tillämpligt kollektivav-
tal eller enligt lag. Av arbetsavtalet skall li-
kaså framgå den uppsägningstid som tilläm-
pas när ett anställningsförhållande avslutas 
eller grunden för bestämmande av uppsäg-
ningstiden. I praktiken har uppsägningstider-
na avtalats genom kollektivavtal, och upp-
sägningstidens längd är graderad enligt an-
ställningsförhållandets längd. 

I fråga om utlandsarbete som varar minst 
en månad skall i arbetsavtalet införas uppgif-
ter om hur länge arbetet varar, den valuta i 
vilken penninglön utbetalas, de penninger-
sättningar och naturaförmåner som betalas 
utomlands samt villkoren för hemförlovning 
av arbetstagaren. 

Om arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar 
om frågor som nämns i 2 mom. genom ett 
nytt avtal medan anställningsförhållandet va-
rar, skall också det nya avtalet om de nämnda 
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anställningsvillkoren upprättas skriftligen. 
Om en arbetstagare flyttar till ett annat far-

tyg medan anställningsförhållandet varar, 
skall redaren underrätta Sjöfartsverket om 
detta. I den föreslagna lagen om registrering 
av fartygsbesättning föreskrivs om anmäl-
ningsskyldighet. I 3 mom. föreslås en hänvis-
ning till lagen om registrering av fartygsbe-
sättning. 

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs om 
skyldigheten att upprätta arbetsavtal i fyra 
exemplar. Arbetstagaren skall få ett exem-
plar, fartygets befälhavare ett och arbetsgiva-
ren två. Enligt den gällande förordningen 
skall arbetsavtalen göras upp i fem exemplar, 
varav den som verkställer mönstringen skall 
få ett. Eftersom det föreslås att systemet med 
mönstring av sjömän avskaffas, räcker det 
om arbetsavtalen upprättas i fyra exemplar. 

Enligt förordningen om ingående av ar-
betsavtal som avses i sjömanslagen fastställer 
arbetsministeriet blanketten för arbetsavtal 
som avses i sjömanslagen. Enligt förordning-
en skall ministeriet också se till att arbetsav-
talsblanketter tillhandahålls på arbetskrafts-
byråerna och av dem som verkställer mönst-
ringen. Det föreslås att de arbetsavtalsblan-
ketter som arbetsministeriet fastställer slopas. 
På motsvarande sätt som i anställningsförhål-
landen enligt arbetsavtalslagen kan också ar-
betsavtal för sjömän ingås utan någon fast-
ställd blankett. Det viktiga är att de uppgifter 
som anges i 2 mom. framgår av arbetsavta-
len. 

Enligt 5 mom. skall arbetstagaren när ett 
arbetsavtal ingås få de uppgifter han eller 
hon anser nödvändiga i fråga om fartygets 
gällande besiktningsbevis och fartygets fart-
område. På denna punkt motsvarar bestäm-
melsen 2 § 1 och 2 punkten i den gällande 
mönstringsförordningen. Uppgifterna om far-
tygets resor och fartområde är viktiga bland 
annat när fartyget är destinerat till ett krigs-
område. Då kan en arbetstagare som vägrar 
följa med på resan inte anses bryta arbetsav-
talet. 

Den rätt att få uppgifter som avses i mo-
mentet gäller också inhyrd arbetskraft. Om 
arbetsgivarens rätt att leda och övervaka ar-
betet har överförts på användarföretaget ge-
nom ett avtal om uthyrning av arbetskraft, är 
användarföretaget också skyldigt att lämna 

uppgifter till inhyrda arbetstagare. 
77 §. Förtroendemän. I paragrafen före-

skrivs dels om rätten för fartygets huvudför-
troendeman och den förtroendeman som 
valts för en yrkesgrupp eller en arbetssektion 
att få ersättning för den tid som används för 
förtroendemannauppdrag, dels om förtroen-
demannens uppsägningsskydd. I paragrafen 
föreslås ett nytt 3 mom. med en bestämmelse 
om rätten för en förtroendeman som avses i 
paragrafen att få uppgifter av arbetsgivaren 
om villkoren i arbetsavtalen för de arbetsta-
gare som förtroendemannen företräder. 

Förslaget till en bestämmelse om förtroen-
demäns rätt att få uppgifter hänger samman 
med att mönstringssystemet föreslås bli slo-
pat. I den gällande mönstringslagen före-
skrivs om verkställande av mönstring då 
sjömän anställs ombord på finska fartyg. 
Mönstring verkställs i Finland av mönst-
ringsförrättare som har förordnats av Sjö-
fartsstyrelsen och utomlands av Finlands 
konsulära myndigheter. Den som förrättar 
mönstringen skall bekräfta att den som an-
ställs i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållan-
de är behörig för den uppgift i vilken han el-
ler hon skall anställas. Mönstringsförrättaren 
skall likaså försäkra sig om att ett lagenligt 
arbetsavtal har ingåtts med dem som anställts 
i arbetsavtalsförhållande och att ett adekvat 
tjänsteförordnande har utfärdats för dem som 
anställts i tjänsteförhållande. 

Mönstringssystemet har inte till alla delar 
fungerat i enlighet med de mål som satts för 
det. Systemet föreslås bli reviderat på så sätt 
att mönstringslagen upphävs och det stiftas 
en lag om registrering av fartygsbesättning, 
med bestämmelser om redarens anmälnings-
skyldighet och om skyldigheten för fartygets 
befälhavare att föra besättningsregister. I la-
gen föreslås dessutom bestämmelser om Sjö-
fartsverkets skyldighet att föra sjömansregis-
ter över sjömännen. Detta system är avsett att 
bli kompletterat genom de rättigheter som i 
sjömanslagen föreslås för förtroendemän att 
få uppgifter om de anställningsvillkor som 
tillämpas på arbetstagare som anställts om-
bord på ett fartyg.  

Enligt det föreslagna 3 mom. skall en för-
troendemans rätt att få uppgifter omfatta an-
ställningsvillkoren för arbetstagare tillhöran-
de en grupp anställda som förtroendemannen 
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företräder. En förtroendeman som har valts 
med stöd av ett kollektivavtal företräder de 
arbetstagare som har valt honom eller henne. 
I frågor om tolkningen av arbetslagstiftning 
och kollektivavtal företräder förtroendeman-
nen i egenskap av företrädare för en fackav-
delning likväl också de arbetstagare som ar-
betsgivaren enligt lagen om kollektivavtal är 
skyldig att tillämpa kollektivavtalet på. Såle-
des skall förtroendemannen ha rätt att få upp-
gifter också om de oorganiserade arbetstaga-
re som arbetsgivaren enligt 4 § 2 mom. i la-
gen om kollektivavtal är skyldig att tillämpa 
kollektivavtalet på. 

Enligt det föreslagna momentet har en för-
troendeman rätt att beträffande det som före-
slås i 4 § få uppgifter om de arbetstagare som 
förtroendemannen företräder. Förtroende-
mannens rätt att få uppgifter skall således 
gälla det som nämns i arbetsavtalet. I uppgif-
terna enligt 4 § skall inte ingå några sådana 
detaljerade uppgifter som omfattas av skyd-
det för arbetstagarnas personliga integritet. 
En förtroendeman skall således ha rätt att få 
uppgifter om lönegrunderna för de arbetsta-
gare som förtroendemannen företräder, men 
däremot inte om de löner som har betalats till 
enskilda arbetstagare. 

Uppstår det oenighet på arbetsplatsen om 
tillämpningen av kollektivavtalet, företräder 
en förtroendeman som har valts med stöd av 
ett kollektivavtal arbetstagarna vid behand-
lingen av tolkningstvisten. När en enskild 
tvist behandlas har förtroendemannen rätt att 
få de uppgifter som behövs för att lösa tvis-
ten.   
 
2.  Ikraft trädande 

Det föreslås att mönstringslagen, mönst-
ringsförordningen och förordningen om ar-
voden och lösen till mönstringsförrättare 
upphävs. I och med upphävandet av mönst-
ringslagen föreslås att systemet med mönst-
ring av sjömän slopas. Om mönstringssyste-
met ersätts med bestämmelser i sjömanslagen 
om förtroendemäns rätt att få uppgifter, för-
utsätter detta ingen långvarig utbildning av 
förtroendemännen, utan det handlar om sed-
vanliga åligganden i anslutning till förtroen-
demannauppdraget. Därför kräver en ändring 
av systemet i sig inga långvariga förberedel-

ser. 
Om mönstringen av sjömän upphör innebär 

det att mönstringsförrättarna bli utan upp-
drag. Eftersom verksamheten sköts av endast 
en mönstringsförrättare med tjänsten som 
huvudsyssla och 17 med tjänsten som bisyss-
la, behövs det ingen lång övergångstid för att 
avsluta verksamheten. 

Enligt förslaget skall bestämmelser om 
skyldigheterna enligt mönstringslagen när det 
gäller registrering av sjömän införas i en ny 
lag om registrering av fartygsbesättning. Be-
stämmelserna om sjömans- och besättnings-
register motsvarar i sak bestämmelserna i 
mönstringslagen. Dessutom stöder förord-
ningen om fartygsbemanning, besättningens 
behörighet och vakthållning bestämmelserna 
om registrering av sjömän. Därigenom krävs 
inga ändringar i de nämnda personregistren. 
Av denna anledning avses lagen träda i kraft 
så snart som möjligt efter det att den har an-
tagits och blivit stadfäst. 

Bestämmelserna i sjömanslagen om arbets-
avtal och om förtroendemäns rätt att få upp-
gifter ersätter bestämmelserna om mönstring 
i mönstringslagen, som föreslås bli upphävd.  

I samband med ändringen av 4 § i sjömans-
lagen föreslås att förordningen av den 12 maj 
1995 om ingående av arbetsavtal som avses i 
sjömanslagen (783/1995) och arbetsministe-
riets beslut om fastställande av formulär för 
den arbetsavtalsblankett som avses i förord-
ningen om ingående av arbetsavtal som avses 
i sjömanslagen (830/1995) upphävs. 

Ändringarna i sjömanslagen avses träda i 
kraft samtidigt med lagen om registrering av 
fartygsbemanning. 
 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens privatliv tryggat, och där förutsätts 
att närmare bestämmelser om skydd för per-
sonuppgifter utfärdas genom lag. Hänvis-
ningen till lag i grundlagen kräver att det ut-
färdas bestämmer i lag om denna rättighet 
men att detaljerna i regleringen är beroende 
av lagstiftarens prövning. Det spelrum som 
prövningsrätten ger begränsas dock av att 
skyddet för personuppgifter utgör en del av 
skyddet för privatlivet enligt samma moment 
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(GrUU 25/1998 rd, s. 2/I, GrUU 21/2001 rd 
s. 2/I).  

Den föreslagna lagen om registrering av 
fartygsbesättning är en registerlag som är av-
sedd att säkerställa registren över besättning-
ens anställningsförhållanden är tillförlitlig 
och att besättningens personliga integritet 
skyddas. I lagen föreslås bestämmelser om 
registrering av fartygsbesättning och om be-
handling av personuppgifter i registren. I den 
föreslagna lagen anges vilka uppgifter som 
skall registreras i besättningsregistret och 
sjömansregistret. Som identifieringsuppgift 
för den information som registreras i regist-
ren skall sjömännens personbeteckning an-
vändas. Användningen av personbeteckning 
kommer att föreskrivas i lag, precis som per-
sonuppgiftslagen förutsätter. 

På behandlingen av uppgifter i besättnings-
registret och sjömansregistret skall person-
uppgiftslagen och lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet tillämpas. Sjömansregistret skall 
enligt förslaget dessutom omfattas av lagen 

om offentlighet i myndigheternas verksam-
het. Den föreslagna lagens bestämmelser om 
behandling av personuppgifter är i överens-
stämmelse med grundlagen. 

Det föreslås att bestämmelserna om sjö-
mansdisciplinnämnden i den gällande mönst-
ringslagen upphävs genom lagen om registre-
ring av fartygsbesättning. De nämnda be-
stämmelserna har stått i strid med 21 § i 
grundlagen. 

Den föreslagna bestämmelsen i sjömansla-
gen om förtroendemäns rätt att få i lagen sär-
skilt specificerade uppgifter om de arbetsta-
gare som de företräder, strider inte mot 
grundlagens krav på integritetsskydd. 

Den föreslagna lagen om registrering av 
fartygsbesättning och lagen om ändring av 4 
och 77 § i sjömanslagen kan stiftas i vanlig 
lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
 



 RP 239/2006 rd 
  

 

18

     Lagförslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Lag 

om registrering av fartygsbesättning  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att genom be-
stämmelser om registrering av fartygsbesätt-
ning och om behandling av uppgifter i regist-
ren säkerställa att registren över besättning-
ens anställningsförhållanden är tillförlitliga 
och att besättningens personliga integritet 
skyddas.  
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på registrering av per-
soner som arbetar ombord på ett finskt far-
tyg. 

Registreringen enligt denna lag omfattar 
inte personer som utför arbete 

1) på fartyget bara när det ligger i hamn, 
2) på flottningsmateriel, med undantag av 

transportmateriel som används vid flottning, 
3) ombord på fritidsbåtar, 
4) ombord på hyrda båtar, 
5) ombord på fartyg som tillhör staten och 

som används för försvars- eller gränsbevak-
ningsuppgifter, eller 

6) kontroll-, service- eller lotsningsuppgif-
ter eller andra därmed jämförbara uppgifter, 
om arbetet utförs endast tillfälligt.  

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) finskt fartyg ett fartyg enligt 1 kap. 1 § i 

sjölagen (674/1994), 
2) besättning alla arbetstagare och tjänste-

män som arbetar ombord på ett fartyg, 
3) sjömansbefattning besättningens befatt-

ning ombord på ett fartyg som grundar sig på 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller an-
nat avtalsförhållande; 

4) besättningsregister ett register bestående 
av arbetsavtal och skriftliga förordnanden för 
dem som vid varje tidpunkt arbetar ombord 
på ett fartyg,  

5) sjömansregister ett register över sjö-
mansbefattningen för dem som arbetar om-
bord på ett fartyg. 
 

4 § 

Besättningsregister 

För att det skall gå att utreda vilka som vid 
varje tidpunkt arbetar ombord på ett fartyg 
och för vilka arbetsuppgifter de har anställts, 
skall fartygets befälhavare se till att fartyget 
har ett besättningsregister. 

Redaren skall lämna fartygets befälhavare 
arbetsavtal och skriftliga förordnanden för 
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alla som arbetar för redaren samt en skriftlig 
redogörelse för arbetsuppgifter och arbetsti-
der i fråga om övriga som arbetar ombord. 

Uppgifterna i besättningsregistret förvaras 
ombord på fartyget så länge anställningsför-
hållandet varar eller så länge de som inte ar-
betar för redaren arbetar ombord. 

Fartygets befälhavare och den som företrä-
der befälhavaren skall iaktta aktsamhet och 
beakta kraven på datasäkerhet när de för be-
sättningsregister och behandlar uppgifter i 
registret. På behandlingen av uppgifter i be-
sättningsregistret tillämpas dessutom lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 
och personuppgiftslagen (523/1999). 
 
 

5 § 

Sjömansregistret 

För att uppgifter om besättningens anställ-
ningsförhållanden skall kunna registreras på 
ett tillförlitligt sätt skall Sjöfartsverket föra 
ett sjömansregister över arbetsavtals- och 
tjänsteförhållanden för dem som arbetar om-
bord på ett finskt fartyg. 

En finsk medborgare som vill att sådana 
uppgifter om hans eller hennes sjömansbe-
fattningar som enligt 2 § inte annars införs i 
sjömansregistret antecknas i det, skall lägga 
fram en tillförlitlig utredning om dem för 
Sjöfartsverket. 
 

6 § 

Uppgifter som skall registreras i sjömansre-
gistret  

Redaren skall lämna Sjöfartsverket följan-
de uppgifter för registrering i sjömansregist-
ret: 

1) personuppgifter, inklusive personbe-
teckning, för den som har anställts i en sjö-
mansbefattning,  

2) befattning ombord, 
3) tidpunkten när sjömansbefattning, som 

grundar sig på arbetsavtals- eller tjänsteför-
hållande eller annat avtalsförhållandet, bör-
jar, 

4) uppgift om att en person har flyttat till 
ett annat fartyg som tillhör samma arbetsgi-

vare eller övergått till någon annan sjömans-
befattning ombord, 

5) uppgift om att en persons sjömansbe-
fattning på ett fartyg har upphört eller avbru-
tits på grund av semester, sjukdom, permitte-
ring eller kompensationsledighet eller av nå-
gon annan sådan orsak utan att arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållandet avbrutits, 

6) uppgift om att en persons sjömansbe-
fattning fortsätter efter ett avbrott som avses i 
5 punkten, samt 

7) uppgift om att arbetsavtals- eller tjänste-
förhållandet eller annat avtalsförhållandet för 
en person i en sjömansbefattning upphör. 

Sjöfartsverket skall efter att ha fått de upp-
gifter som avses i 1 mom. föra in dem i sjö-
mansregistret utan ogrundat dröjsmål. 
 
 

7 § 

Fullgörande av redarens anmälningsskyldig-
het 

Redaren eller dennes företrädare skall utan 
dröjsmål lämna Sjöfartsverket de uppgifter 
som avses i 6 §, dock senast 14 dagar från 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållandets eller 
annat avtalsförhållandets början eller slut el-
ler från en händelse som avses i 6 § 1 mom. 
4—6 punkten. 

Med Sjöfartsverkets samtycke får dock 
sjömännens tider i sjötjänst meddelas Sjö-
fartsverket månadvis. Uppgifter som gäller 
flottning i inre fart får lämnas Sjöfartsverket 
en gång per seglationssäsong. Meddelandena 
får sändas till Sjöfartsverket på elektronisk 
väg. 
 

8 § 

Behandlig av uppgifter i sjömansregistret 

Sjömansregistret omfattas av lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). På behandlingen av personupp-
gifter i sjömansregistret och på den registre-
rades rättigheter tillämpas personuppgiftsla-
gen. 

Om Sjöfartsverkets rätt att ta ut en avgift 
för utdrag ur sjömansregistret stadgas i per-
sonuppgiftslagen. Avgiften fastställs i enlig-
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het med lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992).  

De uppgifter som registrerats i sjömansre-
gistret bevaras i 50 år från registreringen. 
 

9 § 

Straffbestämmelse 

Den som försummar att fullgöra sin anmäl-
ningsskyldighet eller att föra besättningsre-
gister enligt denna lag skall, om inte för-
summelsen är ringa eller strängare straff för 
gärningen föreskrivs någon annanstans, för 
anmälningsförseelse som gäller sjömansbe-
fattning dömas till böter. 
 

10 § 

Ändringssökande och behörig domstol 

I mål som skall behandlas enligt denna lag 
bestäms den behöriga domstolen enligt 21 
kap. i sjölagen. 

I beslut av Sjöfartsverket får ändring sökas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol. I fråga om ändringssökande gäller i 
övrigt det som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 

 
11 §  

Tillsyn 

Sjöfartsverket övervakar att uppgifter läm-
nas i enlighet med denna lag och att skyldig-
heten att göra upp ett besättningsregister 
fullgörs. 
 

12 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   200 . 
Genom denna lag upphävs mönstringslagen 

av den 19 december 1986 (1005/1986) jämte 
ändringar. 

————— 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Lag 

om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) 4 § och   
fogas till 77 § ett nytt 3 mom. som följer: 

 
4 § 

Arbetsavtalets form och innehåll 

Arbetsavtal skall ingås skriftligen, vilket 
arbetsgivaren skall dra försorg om.  

Av arbetsavtalet skall framgå 
1) arbetsgivarens namn och hemort eller 

driftställe samt arbetstagarens namn, person-
beteckning och hemort, 

2) den tidpunkt då arbetet inleds, 
3) en tidsbegränsat avtals längd och grun-

den för att avtalet ingåtts för viss tid,  
4) prövotiden, om en sådan har avtalats, 
5) det fartyg där arbetet utförs när anställ-

ningsförhållandet inleds, 
6) arbetstagarens behörighet och befattning 

ombord eller huvudsakliga arbetsuppgifter, 
7) det kollektivavtal som skall tillämpas på 

arbetet, 



 RP 239/2006 rd 
  

 

21

8) de grunder enligt vilka lönen och andra 
vederlag bestäms samt lönebetalningsperio-
den, 

9) den ordinarie arbetstiden eller grunden 
för bestämmande av den, 

10) semestern eller grunden för bestäm-
mande av den, 

11) uppsägningstiden eller grunden för be-
stämmande av den, och 

12) i fråga om utlandsarbete som varar 
minst en månad, uppgifter om hur länge ar-
betet varar, den valuta i vilken penninglön 
utbetalas, de penningersättningar och natura-
förmåner som betalas utomlands samt villko-
ren för hemförlovning av arbetstagaren. 

Om en arbetstagare under avtalets giltig-
hetstid flyttar från ett fartyg till ett annat skall 
lagen om registrering av fartygsbesättning 
(  /  ) iakttas. 

Arbetsavtal skall upprättas i fyra exemplar, 
varav arbetstagaren skall få ett, fartygets be-

fälhavare ett och arbetsgivaren två.  
När ett arbetsavtal ingås skall arbetstagaren 

få de uppgifter han eller hon anser nödvändi-
ga i fråga om 

1) fartygets gällande besiktningsbevis, och 
2) fartygets fartområde. 

 
77 § 

Förtroendemän 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förtroendeman har rätt att av arbetsgiva-

ren få de uppgifter som nämns i 4 § om de 
arbetstagare som förtroendemannen företrä-
der. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   200 . 
Genom denna lag upphävs förordningen av 

den 12 maj 1995 om ingående av arbetsavtal 
som avses i sjömanslagen (783/1995). 

————— 

Helsingfors den 19 oktober 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Arbetsminister Tarja Filatov 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

2. 
 

Lag  

om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) 4 § och   
fogas till 77 § ett nytt 3 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  

Arbetsavtalets form 

Arbetsavtal skall ingås skriftligen, varom 
arbetsgivaren skall draga försorg. 

Närmare stadganden om ingåendet av av-
tal och om det förfarande, som därvid skall 
tillämpas, utfärdas genom förordning. 

4 § 

Arbetsavtalets form och innehåll 

Arbetsavtal skall ingås skriftligen, vilket 
arbetsgivaren skall dra försorg om.  

Av arbetsavtalet skall framgå 
1) arbetsgivarens namn och hemort eller 

driftställe samt arbetstagarens namn, per-
sonbeteckning och hemort, 

2) den tidpunkt då utförandet av arbetet 
inleds, 

3) giltighetstiden för ett avtal för viss tid 
och grunden för att det ingåtts för viss tid,  

4) prövotiden, om man har avtalat om en 
sådan, 

5) det fartyg där arbetet utförs när an-
ställningsförhållandet inleds, 

6) arbetstagarens kompetens och behö-
righet och befattning ombord eller huvud-
sakliga arbetsuppgifter, 

7) det kollektivavtal som skall tillämpas 
på arbetet, 

8) de grunder enligt vilka lönen och and-
ra vederlag bestäms samt lönebetalningspe-
rioden, 

9) den ordinarie arbetstiden eller grun-
den för bestämmande av den, 

10) semestern eller grunden för bestäm-
mande av den, 

11) uppsägningstiden eller grunden för 
bestämmande av den, och 

12) i fråga om utlandsarbete som varar 
minst en månad, uppgifter om hur länge ar-
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betet varar, den valuta i vilken penninglön 
utbetalas, de penningersättningar och natu-
raförmåner som betalas utomlands samt 
villkoren för hemförlovning av arbetstaga-
ren. 

Om en arbetstagare under avtalets giltig-
hetstid flyttar från ett fartyg till ett annat 
skall lagen om registrering av fartygsbe-
sättning (  /  ) iakttas. 

Arbetsavtal skall upprättas i fyra exem-
plar, varav arbetstagaren skall få ett, farty-
gets befälhavare ett och arbetsgivaren två.  

När ett arbetsavtal ingås skall arbetsta-
garen få de uppgifter han eller hon anser 
nödvändiga i fråga om 

1) fartygets gällande besiktningsbevis, 
och 

2) fartygets fartområde. 
 

 
 77 § 

Förtroendemän 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förtroendeman har rätt att beträffande 

det som anges i 4 § få uppgifter av arbets-
givaren om de arbetstagare som förtroen-
demannen företräder. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   200 . 
Genom denna lag upphävs förordningen 

av den 12 maj 1995 om ingående av arbets-
avtal som avses i sjömanslagen (783/1995). 

——— 
 

 
 


