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om ändring av sjömansservicelagen
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjömansservicelagen (447/2007) 2 § 1 och 2 punkten, 3 § 1 och 4 mom., 6, 11 och

13 §, 14 § 1 mom., 16 och 18 §, 19 § 1 mom. och 28 § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) sjöman en arbetstagare enligt 1 kap. 1 §

i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011),
2) finsk arbetsgivare en arbetsgivare enligt

1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal,
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Sjömansservicebyrån

Sjömansservicebyrån finns i anslutning till
arbets- och näringsministeriet. Byrån är sam-
arbetsorgan vid organiseringen och förenhet-
ligandet på ett ändamålsenligt sätt av den
lagstadgade och den frivilliga sjömansservi-
ceverksamheten i hemlandet och utomlands
såväl till sjöss som i hamnarna.
— — — — — — — — — — — — —

Sjömansservicebyrån får inte utan arbets-
och näringsministeriets samtycke inneha ak-
tiemajoriteten i aktiebolag eller motsvarande
bestämmanderätt i andra företag, med undan-
tag av bostadsaktiebolag och fastighetsbolag.

6 §

Statsandel

Arbets- och näringsministeriet betalar ett
lika stort belopp i statsandel till sjömansser-
vicebyrån som det sammanlagt inflyter av
sjömäns och arbetsgivares serviceavgifter en-
ligt 4 § samt serviceavgifter som bestäms
utifrån avtal enligt 5 §.

11 §

Betalning av statsandel

För statsandelen enligt 6 § ska sjömansser-
vicebyrån tillställa arbets- och näringsminis-
teriet en utredning över det samlade beloppet
av de serviceavgifter som arbetsgivarna inne-
hållit under det föregående kvartalet och mot-
svarande arbetsgivaravgift samt de serviceav-
gifter som bestämts utifrån avtal enligt 5 §.

Arbets- och näringsministeriet betalar stat-
sandelen till sjömansservicebyrån inom en
månad från det att utredning enligt 1 mom.
har lämnats in. Statsandelen betalas kvartals-
vis.
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13 §

Sjömansservicebyråns representantskap

Arbets- och näringsministeriet utser sjö-
mansservicebyråns representantskap för fyra
kalenderår åt gången.

Representantskapet består av 11 medlem-
mar med personliga ersättare. Av medlem-
marna och ersättarna ska en företräda arbets-
och näringsministeriet, en finansministeriet
och en kommunikationsministeriet. Av de
övriga medlemmarna och ersättarna ska fyra
företräda arbetsgivarna och fyra löntagarna.
Av löntagarna ska två företräda manskapet,
en däcksbefälet och en maskinbefälet.

Arbets- och näringsministeriet utser med-
lemmarna och ersättarna på förslag av de
organisationer som företräder arbetsgivarna
och arbetstagarna. Om organisationerna inte
lägger fram sitt förslag inom den tid som
ministeriet utsatt, bestämmer ministeriet om
medlemmarna och ersättarna utan något för-
slag.

På beslut om representantskapets samman-
sättning tillämpas 4 a § 2 och 3 mom. i lagen
om jämställdhet mellan kvinnor och män
(609/1986).

14 §

Ordföranden för representantskapet och
komplettering av representantskapet

Arbets- och näringsministeriet utser ordfö-
randen och vice ordföranden för represen-
tantskapet bland de medlemmar som företrä-
der ministerierna.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Extra representantskapsmöte

Extra representantskapsmöte ska hållas om
arbets- och näringsministeriet så beslutar, om
styrelsen anser det vara behövligt eller om
minst sex medlemmar av representantskapet
skriftligen kräver det för behandling av ett
uppgivet ärende. Ett extra möte ska också
hållas, om revisorerna på grundval av verk-
ställd revision yrkar på det.

18 §

Representantskapsmedlemmarnas arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer
representantskapsmedlemmarnas arvoden,
som betalas av sjömansservicebyråns medel.

19 §

Sjömansservicebyråns styrelse

Arbets- och näringsministeriet utser sjö-
mansservicebyråns styrelse för fyra kalen-
derår åt gången.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om sjömansservi-
cebyråns organ, deras uppgifter och verksam-
het utfärdas genom förordning av arbets- och
näringsministeriet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2011.
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