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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 38 § i lagen om sjömanspensioner 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att 38 § i lagen om 

sjömanspensioner ändras så, att den som fö-
reträder radiotelegrafisterna inte längre skall 
ha rätt att vara närvarande och yttra sig vid 
Sjömanspensionskassans styrelses samman-
träden.  

Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 ja-
nuari 2006. Åtgärder som verkställigheten av 
lagen förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 
 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna ändring-

ar 

Enligt 2 § i lagen om sjömanspensioner 
(72/1956) ankommer försäkringsverksamhet 
enligt lagen på Sjömanspensionskassan. I la-
gens 35, 35 b och 36 - 39 § finns bestämmel-
ser om Sjömanspensionskassans styrelse, om 
behörighetsvillkoren för och utnämnandet av 
styrelsemedlemmarna samt om styrelsens 
uppgifter och verksamhet. Enligt 36 och 38 § 
i sjömanspensionslagen har olika personal-
grupper, som företräder de mest erkända or-
ganisationerna inom respektive område, rätt 
till representation i Sjömanspensionskassans 
styrelse. Fram till år 1998 var radiotelegrafis-
terna och de övriga befälsgrupperna turvis 
företrädda i styrelsen. Sjömanspensionskas-
sans styrelses sammansättning har för befäls-
organisationernas vidkommande ändrats så, 
att bara representanterna för däcksbefälets 
och maskinbefälets organisationer är turvis 
företrädda. Radiotelegrafisternas representant 
har dock fortfarande rätt att närvara och delta 
i överläggningarna.  

I 38 § 5 mom. i lagen om sjömanspensio-
ner sägs bland annat att den som företräder 

radiotelegrafisterna har rätt att vara närva-
rande vid Sjömanspensionskassans styrelses 
sammanträde och att delta i överläggningar-
na. Enligt samma moment utnämner social- 
och hälsovårdsministeriet en representant för 
radiotelegrafisterna och en personlig supple-
ant för honom då styrelsemedlemmarna för 
Sjömanspensionskassan utnämns.   

Den tekniska utvecklingen har lett till att 
det inte längre finns några radiotelegrafister 
inom den finska handelssjöfarten. De radiote-
legrafister som tidigare försäkrats enligt sjö-
manspensionslagen har antingen pensionerats 
eller arbetar med andra uppgifter. Antalet ra-
diotelegrafister som lyfter pension enligt la-
gen om sjömanspensioner från Sjömanspen-
sionskassan är 71. Från och med år 2000 
finns det ombord på finska fartyg, där man i 
fråga om arbetet tillämpar lagen om sjö-
manspensioner, inga radiotelegrafister alls. 
Därför föreslås i propositionen att den som 
företräder radiotelegrafisterna inte längre 
skall ha rätt att vara närvarande vid Sjö-
manspensionskassans styrelses sammanträde 
och delta i överläggningarna. Ändringen 
genomförs så, att från 38 § 5 mom. i sjö-
manspensionslagen slopas andra, tredje och 
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fjärde meningen, i vilka radiotelegrafister 
nämns.   
 
2.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Under beredningen har Sjömanspensionskas-
san hörts. 
 
3.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2006. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Den gällande mandattiden för Sjömanspen-
sionskassans styrelse går ut den 31 december 
2005. Social- och hälsovårdsministeriet ut-
nämner på senhösten 2005 i enlighet med 

36 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner en 
styrelse för Sjömanspensionskassan för en 
mandattid som börjar den 1 januari 2006 och 
går ut den 31 december 2009. Den föreslagna 
ändringen skall vid detta utnämnande beaktas 
så, att en representant för radiotelegrafisterna 
och en personlig suppleant för honom eller 
henne inte utnämns.   
 
4.  Lagst if tningsordning 

Enligt regeringens uppfattning kränker den 
föreslagna lagen inte de i grundlagen före-
skrivna grundläggande fri- och rättigheterna 
och strider inte heller i övrigt mot grundla-
gen. Lagförslaget kan därför behandlas i van-
lig lagstiftningsordning.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslagen 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 38 § 5 mom., sådant det 

lyder i lag 1174/2003, som följer: 
 

38 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som särskilt bemyndigats av den er-
kända befälsorganisation vars representant 
enligt 36 § 1 mom. inte är medlem av styrel-
sen har rätt att vara närvarande vid styrelsens 

sammanträde och att delta i överläggningar-
na. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 

Helsingfors den 21 oktober 2005 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 38 § 5 mom., sådant det 

lyder i lag 1174/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

38 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som särskilt bemyndigats av den er-
kända befälsorganisation vars representant 
enligt 36 § 1 mom. inte är medlem av sty-
relsen har rätt att vara närvarande vid sty-
relsens sammanträde och att delta i över-
läggningarna. Samma rätt har den som fö-
reträder radiotelegrafisterna. Social- och 
hälsovårdsministeriet utnämner en repre-
sentant för radiotelegrafisterna och en per-
sonlig suppleant för honom eller henne då 
styrelsemedlemmarna utnämns. Om den 
som representerar radiotelegrafisterna och 
hans eller hennes suppleant befrias från sitt 
uppdrag eller utnämns under styrelsens 
mandattid, skall i tillämpliga delar iakttas 
vad som föreskrivs om styrelsemedlemmar-
na och deras suppleanter. 

38 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som särskilt bemyndigats av den er-
kända befälsorganisation vars representant 
enligt 36 § 1 mom. inte är medlem av sty-
relsen har rätt att vara närvarande vid sty-
relsens sammanträde och att delta i över-
läggningarna. 

 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2006. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 
 

 
 


