
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvmerimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2021

261/2021

Laki
merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 4 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa

356/2010, 765/2011 ja 941/2016, seuraavasti:

4 §

Lain soveltamisalaan kuuluva työntekijä

Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka tekee merityösopimuslaissa tarkoitettua työtä:
1) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa;
2) merellä ansiotarkoituksessa toimivassa suomalaisessa pelastus- tai kalastusalukses-

sa;
3) muunlaisessa suomalaisessa jäänmurtaja-aluksessa kuin satamajäänmurtajassa;
4) sellaisessa pääasiassa kotimaan meriliikenteessä olevassa suomalaisessa lastialuk-

sessa, hinaajassa tai työntäjässä, joka on merkitty meriliikenteessä käytettävien alusten
kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 4 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdan
perusteella kauppa-alusluetteloon;

5) suomalaisessa aluksessa, jota käytetään järjestelmälliseen merenmittaustoimintaan
kansainväliselle kilpailulle alttiissa meriliikenteessä;

6) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa, joka on pää-
asiassa ilman miehistöä vuokrattu ulkomaiselle laivanvarustajalle edellyttäen, että työnte-
kijä on työsuhteessa laivan omistajaan tai tämän käyttämään työnantajaan; ja

7) työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muulla kuin 1–6 kohdassa tarkoitetuissa
aluksissa.

Tätä lakia sovelletaan myös työntekijään, joka tekee merityösopimuslaissa tarkoitettua
työtä vastaavaa työtä:

1) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä ulkomaisessa kauppa-aluksessa, jonka suoma-
lainen laivanvarustaja on vuokrannut pääasiassa ilman miehistöä edellyttäen, että työnte-
kijä on työsuhteessa laivanvarustajaan tai sen käyttämään muuhun työnantajaan;

2) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä ulkomaisessa kauppa-aluksessa, kun työnteki-
jään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaalitur-
vasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella;

3) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä ulkomaisessa kauppa-aluksessa edellyttäen,
että hän on lähetettynä työntekijänä työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan; ja

4) suomalaisen yhtiön ulkomaisen tytäryhtiön omistamassa ulkomaisessa ulkomaanlii-
kenteeseen käytettävässä aluksessa edellyttäen, että työntekijä on Suomen kansalainen tai
Suomessa asuva ja että suomalainen emoyhtiö on antanut eläkekassalle sitoumuksen tai
sen hyväksymän vakuuden eläkevakuutusmaksun suorittamisesta; eläkekassan hallitus
voi hakemuksesta hyväksyä tämän lain piiriin samoilla edellytyksillä myös muun ulko-
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maisen yhtiön palveluksessa olevan edellä tarkoitetun työntekijän edellyttäen, että suoma-
laisilla yhtiöillä on ehdoton määräämisvalta sanotussa yhtiössä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.
Lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017 lähtien merityösopimuslaissa tarkoitet-

tua työtä sellaisessa suomalaisessa aluksessa tekevään työntekijään, jota käytetään järjes-
telmälliseen merenmittaustoimintaan kansainväliselle kilpailulle alttiissa meriliikentees-
sä.
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