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L a g

762/2011

om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 1 och 3 §, 8 § 2 mom. och 13 §

1 mom., av dem 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1634/2009, som följer:

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med lagen om lönegaranti för sjö-
män är att i händelse av arbetsgivarens insol-
vens trygga betalningen av i lagen om sjöar-
betsavtal (756/2011) avsedda arbetstagares
fordringar som grundar sig på anställnings-
förhållandet.

3 §

Villkor som gäller fordran

Betalning enligt lönegarantin erläggs för
fordringar som grundar sig på en i lagen om
sjöarbetsavtal avsedd arbetstagares anställ-
ningsförhållande och vilkas grund och belopp
har kunnat utredas.

8 §

Maximalt belopp i vissa fall av skadestånd
eller gottgörelse och lön för väntetid vilka

betalas enligt lönegarantin

— — — — — — — — — — — — —
Av den lön för väntetid som avses i 2 kap.

18 § i lagen om sjöarbetsavtal betalas inte
mer än vad som enligt lönegarantin betalas
för de fordringar vars fördröjda betalning
skyldigheten att betala lön för väntetid grun-
dar sig på.

13 §

Betalning enligt lönegarantin

Betalning enligt lönegarantin sker inom en
vecka efter lönegarantibeslutet. På lönegaran-
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tibeloppet verkställs förskottsinnehållning en-
ligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996)
och innehålls övriga avgifter som enligt lag
ska avdras från i lagen om sjöarbetsavtal
avsedda arbetstagares lön, om inte något an-
nat bestäms någon annanstans. Utmätning av

lön och lönebetalningsförbud gäller även vid
betalning enligt lönegarantin.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2011.
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