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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
ändring av lagen om sjömanspensioner och av vissa lagar
som har samband med den
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås att lagen om sjömanspensioner, lagen om införande av lagen
om sjömanspensioner, inkomstskattelagen
och lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ändras.
Pensionsskyddet enligt lagen om sjömanspensioner och pensionssystemets finansiering
ändras till att i huvudsak motsvara pensionssystemet enligt lagen om pension för arbetstagare. Beträffande ändringarna av pensionsåldern skulle det föreskrivas om en nio år
lång övergångsperiod från och med ingången
av år 2016. Därtill skulle de särskilda tillväxtprocentsaterna enligt lagen om sjömanspensioner upphäväs från och med ingången av år
2016 och begravningsunderstöd skulle inte
längre utbetalas från och med år 2021.
I propositionen föreslås att beloppet av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift enligt
lagen om sjömanspensioner skulle motsvara
beloppet av den försäkrades arbetspensionsförsäkringsavgift enligt lagen om pension för
arbetstagare och att arbetsgivaren skulle svara för resterande del av pensionsförsäkringsavgiften. Därtill skulle man för de arbetsgi-

vare som omfattas av lagen om sjömanspensioner ta i bruk en kostnadsbaserad drivfjäder
i avsikt att minska på invalidpensionernas antal.
Den statsandel som staten betalar åt Sjömanspensionskassan för sjömanspensionerna
skulle stegvis minska från nuvarande
33,3 procent och den skulle uppgå till
31 procent för åren 2016—2020 och till
29 procent från och med år 2021.
I propositionen föreslås därtill att staten
från och med år 2016, i enlighet med lagen
om förbättrande av konkurrenskraften för
fartyg som används för sjötransport, i stöd till
arbetsgivarna skulle betala arbetsgivarens
pensionsförsäkringsavgift,
arbetsgivarens
olycksfallsförsäkringspremie och på arbetstagarnas löner innehållna skatter. I stöd skulle inte längre betalas arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie eller några
frivilliga försäkringspremier. Dessutom föreslås att det avdrag för sjöarbetsinkomst som
görs i beskattningen ska minskas.
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
2016.
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ALLMÄN MOTIVERING
1 Nuläge och bedömning av det
1.1

Allmänt

Sjömanspensionssystemet är en del av det
lagstadgade arbetspensionssystemet. Beträffande sjömanspensionssystemet föreskrivs i lagen om sjömanspensioner
(1290/2006;SjPL) och i lagen om införande
av lagen om sjömanspensioner (1291/2006).
Pensionsskyddet enligt SjPL motsvarar till
stor del pensionsskyddet enligt lagen om
pension för arbetstagare (395/2006; ArPL).
Enligt SjPL har sjömännen dock på ett sätt
som avviker från ArPL under vissa förutsättningar rätt till en lägre pensionsålder än den
nuvarande flexibla allmänna pensionsåldern
och till större tillväxtprocenter för pensionen
än de allmänna tillväxtprocenterna. Finansieringen av sjömanspensionssystemet avviker
därtill från finansieringen av ArPL-pensionssystemet bland annat genom det sätt på vilket
pensionsförsäkringsavgiften fördelar sig mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och genom statens betalningsandel.

1.2

Pensionsskyddet

Pensionsåldern
Enligt SjPL har arbetstagaren rätt att gå i
ålderspension flexibelt vid 63—68 års ålder
på motsvarande sätt som i ArPL. Därtill kan
en person som hör till befälet gå i ålderspen-

sion tidigast vid fyllda 60 år och en person
som hör till manskapet tidigast vid 55 år, så
att pensionsåldern sänks från 63 år med en
månad för varje månad med vilken tjänstgöringstiden överstiger 324 månader. Därtill
förutsätts, att sjömannens anställningsförhållande fortgår tills han eller hon uppnår den på
nämnda sätt beräknade sänkta pensionsåldern
och att han eller hon har stått i ett anställningsförhållande som omfattas av SjPL i
minst 18 månader under de tre sista åren innan anställningen som berättigar till pension
upphör.
Även en arbetslös sjöman kan ha rätt att gå
i ålderspension vid sänkt pensionsålder. Härvid förutsätts att anställningsförhållandet,
som omfattats av SjPL, upphört av orsak som
inte berott på sjömannen och att sjömannen
uppnår den sänkta pensionsåldern inom fem
år räknat från anställningsförhållandets slut
och att han eller hon under denna tid av arbetslöshet har haft rätt att erhålla arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetspension.
Systemet med de sänkta pensionsåldrarna
enligt SjPL motsvarar de åldrar fram till vilka sjömännen ansågs orka arbeta enligt betänkandet givet av den kommittee som utredde sjömännens pensionsskydd år 1955.
Egentligen har det inte gjorts några ändringar
i bestämmelserna i SjPL rörande sänkt pensionsålder under den tid sjömanspensionssystemet funnits till. Däremot har bestämmelserna rörande pensionsåldrarna för de
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sjömän som inte varit berättigade till sänkt
pensionsålder, följt de ändringar som gjorts i
ArPL.
Pensionens tillväxt
Enligt SjPL tillväxer sjömannens pension
antingen med allmän eller särskild tillväxtprocentsats. De allmänna tillväxtprocentsatserna motsvarar tillväxtprocentsatserna enligt
ArPL. De särskilda tillväxtprocentsatserna är
0,1 procentenhet större än de allmänna tillväxtprocentsatserna med undantag för den
tillväxtprocent om 4,5 som är avsedd för
63 år fyllda, och som är lika stor även som
allmän tillväxtprocentsats.
Enligt bestämmelserna i SjPL har alla de
sjömän som har intjänat sänkt pensionsålder
även rätt till särskilda tillväxtprocentsatser.
Därtill har även de sjömän vilka går i ålderseller invalidpension direkt från ett anställningsförhållande som omfattats av SjPL rätt
till särskilda tillväxtprocentsatser.
De särskilda tillväxtprocentsatserna enligt
SjPL hör ihop med systemet med sänkta pensionsåldrar. Om sjömannen går i pension vid
sänkt pensionsålder enligt SjPL kan den pensionsgrundande tiden enligt SjPL bli kortare
än i det fall att han eller hon skulle ha gått i
ålderspension vid den allmänna flexibla pensionsåldern. Med hjälp av de särskilda tillväxtprocentsatserna tillväxer pensionen
snabbare än med de allmänna tillväxtprocensatserna och på så sätt intjänar en till sänkt
pensionsålder berättigad sjöman fram till den
sänkta pensionsåldern ett motsvarande pensionsskydd som en till de allmänna tillväxtprocentsatserna berättigad sjöman fram till
den allmänna pensionsåldern.
Enligt SjPL 65 § har sjömannen rätt till
särskilda tillväxtprocentsatser: 1) om sjömannen går i ålderspension vid sänkt pensionsålder från ett anställningsförhållande
som omfattats av SjPL eller; 2) om sjömannen går i ålderspension vid allmän pensionsålder från ett anställningsförhållande som
omfattats av SjPL och Sjömanspensionskassan i egenskap av sista pensionsanstalt är behörig att handlägga pensionsansökan eller; 3)
om sjömannen har rätt till invalidpension i
fråga om vilken Sjömanspensionskassan i
egenskap av sista pensionsanstalt är behörig

att handlägga pensionsansökan och sjömannens arbetsinkomster enligt SjPL under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 22 680 euro enligt
2014 års nivå.
Begravningsunderstödet
Enligt SjPL beviljas begravningsunderstöd
efter en sjöman som varit försäkrad enligt
SjPL och som avlidit före 67 års ålder under
förutsättning att sjömannen vid sin död erhållit ålders- eller invalidpension som bestämts
enligt särskilda tillväxtprocentsatser i SjPL
eller att sjömannen vid sin död skulle ha haft
rätt till en dylik pension.
I första hand är det den efterlevande maken
som är berättigad till begravningsunderstöd.
Om sjömannen inte var gift vid tidpunkten
för sin död, beviljas begravningsunderstödet
åt sjömannens dödsbo under förutsättning att
det som delägare i dödsboet finns någon
släkting i rakt nedstigande led, sjömannens
adoptivbarn eller en förälder.
Beloppet av begravningsunderstödet varierar mellan 3 440 euro och 13 757 euro (2014
års nivå) beroende på vilken ålder förmånslåtaren hade vid sin död. Årligen betalas begravningsunderstöd uppgående till sammanlagt ca 200 000 euro.
Begravningsunderstödets betydelse som
ekonomiskt stöd för den avlidna sjömannens
familj har med tiden minskat. Detta beroende
på att sjömännens genomsnittliga livslängd
har ökat och samtidigt har den allmänna levnadsstandarden stigit. Begravningsunderstöd
ingår inte som förmån i ArPL eller övriga
lagstadgade pensionssystem.

1.3

Finansieringen av sjömanspensionssystemet, beskattningen och sjöfartsstödet

Finansieringen av sjömanspensionssystemet
Pensionerna enligt SjPL finansieras med
arbetsgivarnas och arbetstagarnas försäkringsavgifter samt med statens andel av SjPL
-pensionsutgiften.
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Enligt SjPL åligger det arbetsgivaren och
arbetstagaren att vardera på basis av den pensionsgrundande inkomsten erlägga en lika
stor pensionsförsäkringsavgift till Sjömanspensionskassan. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av Sjömanspensionskassan procentsatserna för arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift. Den för år 2014 fastställda pensionsförsäkringsavgiften uppgår till 11,4 procent för såväl arbetsgivarna som arbetstagarna. Pensionsförsäkrings-avgiften enligt SjPL
fördelar sig således jämnt mellan arbetsgivarna och arbetstagarna i lika stora andelar,
vilket avviker från pensionsförsäkringsavgiften enligt ArPL. Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL är för år
2014 för personer yngre än 53 år 5,55 procent och för 53 år fyllda 7,05 procent, medan
arbetsgivarens avgift uppgår till i genomsnitt
17,75 procent.
Staten är enligt SjPL skyldig att till Sjömanspensionskassan betala en tredjedel av
alla de pensioner enligt lagen om sjömanspensioner som Sjömanspensionskassan eller
någon annan pensionsanstalt betalat. Staten
betalar varje år i förskott ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel. Det slutliga beloppet av statens andel fastställs årligen utgående från föregående kalenderår och detta beaktas i samband med betalandet av följande förskottsrat.
Sjömanspensionssystemet införlivades år
1991 i den privata sektorns pensionsanstalters ansvarsfördelningssystem. I detta sammanhang behöll man den principen att staten
betalar en tredjedel av alla kostnader hänförande sig till SjPL-pensioner åt Sjömanspensionskassan.
Arbetsgivarens ansvar för invalidpensionerna
I sjömanspensionssystemet innehåller arbetsgivarens försäkringsavgift ingen skild del
för beviljade invalidpensioner.
Inom övriga lagstadgade pensionssystem
inom den privata sektorn ansvarar arbetsgivaren för de kostnader som beror på invalidpensioner, som beviljats åt arbetstagare i arbetsgivarens tjänst, genom ett s.k. premieklassystem. Genom systemet försöker man
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påverka antalet invalidpensioner. I premieklassystemet indelas arbetsgivarna i premieklasser på grundval av deras risk angående
invalidpensioner och denna premieklass bestämmer i sin tur arbetsgivarens avgiftsprocent för arbetsoförmåga.
Inom ArPL har arbetsgivarnas premieklassystem allmänt ansetts vara ändamålsenligt,
emedan det för arbetsgivaren skapar en kostnadsbaserad drivfjäder att försöka påverka
antalet invalidpensioner.
Sjöfartsstödet enligt lagen om förbättrande
av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport
I lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
(1277/2007) föreskrivs om sjöfartsstöd som
beviljas ur statsmedel för fartyg i utrikes sjöfart för minskande av bemanningskostnaderna och för förbättrande av fartygens konkurrenskraft. För erhållande av stödet förutsätts
att fartyget är inskrivet i utrikesfartens handelsfartygsförteckning och att fartyget under
stödåret varit i huvudsak i utrikes sjöfart.
Alla fartyg i utrikesfart erhåller inte sjöfartsstöd.
Enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport betalas åt rederierna för allmänt
skattskyldiga sjömäns del ett stöd som motsvarar under stödperioden betald:
1) förskottsinnehållning som verkställts på
sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del
som förskottsinnehållningen har höjts så som
anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996);
2) arbetsgivares socialskyddsavgift;
3) arbetsgivarandel av sjömanspensionsförsäkringsavgiften;
4) arbetsgivarandel av arbetslöshetsförsäkringspremien;
5) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien;
6) arbetsgivarandel av grupplivförsäkringspremien; samt
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7) arbetsgivarandel av premien för frivillig
olycksfallsförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkring för fritiden;
Dessutom betalas i stöd för begränsat skattskyldiga sjömän ombord på fartyg berättigade till sjöfartsstöd ett belopp motsvarande för
stödperioden betald källskatt och arbetsgivares socialskyddsavgift.
Arbetsgivaren erhåller i av staten betalt sjöfartsstöd ett belopp motsvarande på sjömannens lön innehållen förskottskatt samt ovannämnda obligatoriska socialförsäkringsavgifter och frivilliga försäkringspremier. År 2014
betalades i sjöfartsstöd ca 85,2 miljoner euro.
Beskattningen av sjöarbetsinkomst
Med sjöarbetsinkomst avses enligt 74 § i
inkomstskattelagen (1535/1992) löneinkomst
i pengar eller pengars värde för arbete som
ombord på ett fartyg med en bruttodräktighet
om minst 100 registerton i samband med fartygets trafik utförs i anställning hos en redare. Bestämmelsen gäller såväl finländska som
utländska fartyg.
Vid beskattningen av sjöarbetsinkomst beaktas de särskilda omständigheter som är
förknippade med sjömansyrket. Därför får
det för löneinkomster som intjänats till sjöss
göras ett särskilt avdrag för sjöarbetsinkomst.
Avdrag för sjöarbetsinkomst beviljas också
den som arbetar på ett utländskt fartyg.
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som beviljas för nettoförvärvsinkomsten utgör vid
statsbeskattningen 18 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten,
dock högst 6 650 euro, och vid kommunalbeskattningen 30 procent av sjöarbetsinkomsten, dock högst 11 350 euro. För sjöarbetsinkomst beviljas alla avdrag som avses i inkomstskattelagen med undantag för naturliga
avdrag till den del de överstiger avdraget för
inkomstens förvärvande. De utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande som
överstiger avdraget för inkomstens förvärvande, såsom medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och resekostnader,
anses ingå i avdraget för sjöarbetsinkomst.
Inte heller sjömansavgiften är avdragsgill. År
2013 beviljades ca 9 800 skattskyldiga avdrag för sjöarbetsinkomst.

För personer som arbetar i fjärrtrafik och i
s.k. cross trade-trafik, dvs. i trafik mellan
tredjeländer, beviljas avdraget för sjöarbetsinkomst förhöjt vid kommunalbeskattningen.
Förhöjningen är 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper
finsk hamn eller annars rör sig inom finskt
territorium, om den skattskyldige då arbetar
på fartyget. År 2013 beviljades ca 430 skattskyldiga cross trade-avdrag.
Den pensionsförsäkringspremie som betalas till Sjömanspensionskassan är avdragsgill
med stöd av 96 § i inkomstskattelagen. Avdragsrätten för pensionsförsäkringspremien
minskar sjömännens beskattningsbara inkomst mer än andra arbetstagares, eftersom
sjömän procentuellt sett betalar högre obligatorisk pensionsförsäkringspremie av sin lön
än andra arbetstagare.

2 Propositionens målsättning och
de viktigaste förslagen
En av regeringens centrala målsättningar är
att förlänga arbetskarriärerna och att höja den
genomsnittliga åldern för då arbetstagarna
går i pension. Inom sjömanspensionssystemet är det möjligt att under vissa förutsättningar gå i ålderspension betydligt tidigare än inom det allmänna pensionssystemet.
Propositionen har som målsättning att höja
den genomsnittliga pensionsåldern inom
sjömanspensionssystemet och att till denna
del befrämja att regeringen målsättning förverkligas.
Målsättningen med de förändringar som
görs i sjömanspensionssystemet är därtill att i
sin helhet förenhetliga sjömännens pensionsskydd med övriga arbetstagares pensionsskydd samt att på lång sikt minska på sjömanspensionssystemets kostnader och på den
därav föranledda statsandelen. En minskning
av beloppet av den statsandel som hänför sig
till finansieringen sjömanspensionerna är
dock inte motiverad i det fall statens utgifter
samtidigt ökar i motsvarande grad eller mera
via andra stödsystem eller via beskattningen.
Av denna orsak föreslås det att det i samband
med de föreslagna ändringarna av sjömanspensionssystemet görs ändringar även beträffande sjöfartsstödet och beskattningen.
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2.1

Sjömanspensionssystemet

I propositionen föreslås att den i SjPL ingående möjligheten att gå i ålderspension i
en särskild sänkt pensionsålder slopas och att
sjömanspensionssystemets ålder för erhållande av ålderspension ändras till att till alla
delar motsvara den flexibla pensionsåldern i
ArPL.
Det föreslås att systemet med sänkt pensionsålder avslutas genom en övergångsbestämmelse, enligt vilken nu gällande SjPLbestämmelser tillämpas i nio år från lagändringens ikraftträdande under åren 2016—
2024. Detta betyder att sänkt pensionsålder
kan intjänas ännu under övergångsperioden
fram till utgången av år 2024. Dessutom
skyddas den sänkta pensionsålder som intjänats under ovannämda övergångsperiod så att
sjömannen kan gå i ålderspension även efter
år 2024 vid den sänkta pensionsålder som
han intjänat fram till utgången av 2024, under förutsättning att han uppfyller övriga nu
gällande förutsättningar rörande sänkt pensionsålder.
Under övergångsperioden skulle sjömannens sänkta pensionsålder räknas med avvikelse från nu gällande regler från 65 år. Pensionsåldern skulle sjunka med en månad för
varje månad med vilken tjänstgöringstiden
enligt SjPL skulle överstiga 300 månader.
Den nya beräkningstekniken skulle beträffande pensionsåldrarna 55—63 år leda till
samma lägre pensionsålder som räknesättet
enligt ikraftvarande 8 § 2 mom. Därutöver
skulle den nya beräkningstekniken för de
sjömän, som under övergångsperioden intjänar sänkt pensionsålder, möjliggöra en stegvis övergång till en jämfört med nuvarande
regler högre lägre åldersgräns gällande den
allmänna pensionsåldern. Detta skulle möjliggöra en flexibel övergång till den nya allmänna pensionsåldern som träder i kraft år
2017. Om den sänkta pensionsåldern enligt
den föreslagna beräkningstekniken skulle
vara högre än den allmänna pensionsåldern,
skulle sjömannen dock ha rätt att gå i pension
vid den allmänna pensionsåldern.
Det föreslås att de särskilda tillväxtprocentsatserna rörande SjPL-pensionen upphävs
från och med ingången av år 2016.
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I propositionen föreslås därtill, att man
inom SjPL-systemet slutar med att betala begravningsunderstöd från och med ingången
av år 2021. Målsättningen är att förenhetliga
pensionsskyddet enligt SjPL med pensionsskyddet enligt ArPL. Någon ersättning motsvarande begravningsunderstödet i SjPL
finns inte i övriga lagstadgade pensionssystem.
Då förmånerna enligt SjPL skulle motsvara
förmånerna i ArPL skulle det även vara motiverat, att fördelningen av pensionsförsäkringsavgifterna mellan rederierna och arbetstagarna skulle bestämmas utifrån utgångspunkterna i ArPL. Av denna orsak föreslås
det i propositionen att helhetsavgiften enligt
SjPL skulle utformas så att arbetstagaren
pensionsförsäkringsavgift från och med år
2016 skulle bindas till arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift enligt ArPL och att
arbetsgivaren skulle stå för resterande del av
pensionsförsäkringsavgiften. Helhetsavgiften
enligt SjPL, skulle även i fortsättningen fastställas på samma sätt som nu på grundval av
en försäkringsteknisk undersökning.
Därtill föreslås att grunderna rörande den
statsandel som betalas till Sjömanspensionskassan ändras på så sätt att staten i stället för
nuvarande 33,3 procent av SjPL-pensionerna,
skulle betala 31 procent under åren 2016—
2020 och 29 procent från och med år 2021.
De föreslagna ändringarna rörande sjömännens pensionsskydd och antagandet att sjömännen börjar gå senare i pension skulle
möjliggöra en minskning av statens andel på
ovan framfört sätt.
I propositionen föreslås att för sjöarbetsgivarna införs en kostnadsbaserad drivfjäder
för att minska på antalet invalidpensioner. I
den föreslagna modellen skulle antalet invalidpensioner i förhållande till sjömännens
genomsnittliga risk för arbetsoförmåga inverka antingen höjande eller nedsättande på
arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.
Den föreslagna drivfjädern för att minska
på antalet invalidpensioner, skulle i princip
vara likadan som drivfjädern för arbetsgivarana inom ArPL-branscherna. Beträffande
detaljerna skulle man dock beakta rederiarbetsgivarnas proportionella litenhet och antal. Målsättningen är att minska på antalet invalidpensioner samt att minska på samhällets
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och sjömanspensionssystemets kostnader
föranledda av arbetsoförmåga.

2.2

Sjöfartsstödet enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för
fartyg som används för sjötransport

I denna proposition föreslagna ändringar
skulle tillsammans innebära en skärpning av
arbetstagarnas beskattning och en ökning av
det sjöfartsstöd som betalas åt arbetsgivarna,
ifall grunderna för sjöfartsstödet inte på
samma gång skulle ändras. Målsättningen
med förslaget är att nå en finansieringsjämvikt så att statens helhetsfinansiering av sjömanspensionssystemet och sjöfartsstödet,
som ett resultat av ändringarna, de facto skulle minska.
I propositionen föreslås att lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg
som används för sjötransport skulle ändras så
att staten i sjöfartsstöd till arbetsgivarna skulle betala endast arbetsgivarens egen SjPLavgift, arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie och av arbetstagarna innehållna förskottsskatter. I stöd skulle således inte längre
betalas arbetsgivarens socialförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie eller frivilliga försäkringspremier.
Åt arbetsgivarna skulle i sjöfartsstöd betalas ett belopp motsvarande beloppet av den
fastställda SjPL-avgiften, i vilken inte beaktats den möjliga förhöjningen eller nedsättningen av SjPL-avgiften. Avsikten är att säkerställa effekten av i denna proposition föreslagna drivfjäder för att minska på antalet
invalidpensioner. Om arbetsgivarens SjPLavgift på grund av stor risk för arbetsoförmåga skulle vara högre än den genomsnittlig
avgiftsnivån, skulle staten inte betala sjöfartsstöd för den förhöjda delen av avgiften.
På motsvarande sätt skulle rederiet inte gå
miste om sjöfartsstöd på den grund att SjPLavgiften på grund av liten risk för arbetsoförmåga är mindre än genomsnittet.
2.3 Sjöarbetsinkomsavdraget i kommunal- och statsbeskattningen
år

2016

milj.€ 0,2

2017

0,2

2018

0,3

2019

0,3

2020

0,4

2021

0,5

De ändringar som föreslås i sjömanspensionssystemet minskar sjömännens arbetspensionsavgift. Den minskade avgiften påverkar för sin del beloppet av det stöd som
beviljas rederierna och sjömännens skattegrad. Sett till hela stödsystemet för sjöfarten leder en minskad arbetspensionsavgift till
att det stöd som beviljas rederierna ökar och
att de anställdas skattegrad minskar, alltså att
arbetstagarnas disponibla inkomster ökar.
Som en åtgärd som hör samman med reformen av sjömanspensionssystemet och som
skärper sjömännens beskattning föreslås det
att det avdrag för sjöarbetsinkomst som avses
i 97 § i inkomstskattelagen ska begränsas.
Det föreslås att begränsningen av avdraget
för sjöarbetsinkomst ska förverkligas så att
den disponibla inkomsten för aktiva sjömän
dock ökar något med beaktande av en minskad arbetspensionsavgift och en begränsning
av avdraget för sjöarbetsinkomst. Syftet med
ändringen är att reformen av sjömanspensionssystemet i sin helhet på lång sikt ska
leda till besparingar för staten i fråga om
pensionskostnader, vara så kostnadsneutral
som möjligt för rederierna och kunna godkännas av arbetstagarna.

3 Propositionens konsekvenser
Ett av målen med de föreslagna ändringarna är att minska på statens andel av de av
sjömanspensionssystemet föranledda kostnaderna. Vid uppskattandet av utvecklingen av
statens utgifter bör även de föreslagna ändringarna gällande sjöfartsstödet beaktas. Likaså måste man vid uppskattandet av de helhetsekonomiska verkningarna, beakta även
de förslag till ändringar av sjöarbetsinkomstavdraget.
På grundval av de föreslagna ändringarna
minskar pensionsutgiften enligt lagen om
sjömanspensioner enligt följande (2014 års
nivå):

2022

0,7

2023

0,9

2024

1,1

2025

1,9

2030

5,8

2050

36,6
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Statens andel av pensionerna enligt lagen
om sjömanspensioner skulle enligt förslaget
minska stegvis från nuvarande 33,3 procent
till 31 procent åren 2016 – 2020 och till
29 procent från och med år 2021. Statens andel räknat i euro skulle därtill på lång sikt
minska i och med att SjPL-pensionsutgiften
kommer att minska som en följd av ändringarna rörande pensionsåldern och de särskilda
tillväxtprocentsatserna. Som en följd av ändringarna skulle statens andel av SjPLpensionsutgiften åren 2016—2020 vara ungefär 4—5 miljoner euro per år mindre än
statens andel uträknad enligt nu gällande bestämmelser och på motsvarande sätt från och
med år 2021 ungefär 10 miljoner mindre än
statens andel uträknad enligt nu gällande bestämmelser.
På grundval av de föreslagna ändringarna
borde de reserverade anslagen för sjöfartsstödet enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för
sjötransport höjas från och med år 2016 med
14 miljoner euro per år. Stödets belopp skulle
stiga på grund av att rederiernas andel av
sjömanspensions-systemets pensionsförsäkringsavgifter stiger och ökningen uppskattas
år 2016 uppgå till 13 miljoner euro. De ändringar vilka görs senare i samband med ändringarna gällande beskattningen för år 2016
skulle höja stödets belopp med ungefär
11 miljoner euro vilket på motsvarande sätt
skulle höja beloppet av skatteintäkterna med
11 miljoner euro.
Enligt den bedömning som Arbetsgruppen
för att utveckla förmåner och finansiering
som ingår i sjömanspensions-systemet (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och
promemorior 2014:29) gjorde kommer de
ändringar som föreslås i avdraget för sjöarbetsinkomst att på 2014 års nivå öka skatteinkomsterna med sammanlagt ca 12 miljoner
euro. Skattegraden för löntagare med en sjöarbetsinkomst på 30 000—60 000 euro bedömdes sjunka med i genomsnitt 1—2 procentenheter, vilket innebar en ökning av de
disponibla inkomsterna med i genomsnitt
535 euro per år. Samtidigt bedömdes beloppet av det stöd som beviljas rederierna öka
med ca 12 miljoner euro. I och med att beräkningsmodellernas dataunderlag uppdate-
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ras kommer även effekterna av de föreslagna
åtgärderna att förändras, de ändringar som
föreslås i avdraget för sjöarbetsinkomst
kommer enligt en aktuell bedömning att 2016
öka skatteinkomsterna med ca 16 miljoner
euro, varav statens andel är ca 4 miljoner
euro, kommunernas ca 11 miljoner euro,
Folkpensionsanstaltens ca 0,5 miljoner euro
och församlingarnas ca 0,5 miljoner euro.
Samtidigt kommer de föreslagna ändringarna i avdraget för sjöarbetsinkomst att öka
beloppet av det stöd som beviljas rederierna
med ca 16 miljoner euro.
Enligt en aktuell bedömning kommer
sänkningen av sjömännens pensionsförsäkringspremie och de föreslagna ändringarna
av avdraget för sjöarbetsinkomst att sänka
skattegraden för löntagare som får en sjöarbetsinkomst på 30 000—60 000 euro med i
genomsnitt 1 procentenhet 2016. Detta innebär att de disponibla inkomsterna ökar med i
genomsnitt 450 euro per år. Eftersom inga
ändringar föreslås i det s.k. cross tradeavdraget kommer cross trade-avdragets relativa betydelse att öka jämfört med nuläget.
Tabell 1 visar hur förslagen till ändring av
inkomstskattegrunderna i denna proposition
kommer att ändra genomsnittliga skattesatser
och disponibla inkomster på olika sjöfartsinkomstnivåer. Sifferuppgifterna i tabellen omfattar inkomstskatt till staten, genomsnittlig
kommunalskatt, genomsnittlig kyrkoskatt,
sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie samt arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagarnas
arbetslöshetsförsäkringspremie. I tabellens
sifferuppgifter har barnavdraget inte beaktats. I kalkylerna har de genomsnittliga skattesatserna för kommunal- och kyrkoskatten
för 2014 samt löntagaravgifterna använts. De
ekonomiska konsekvenserna av de i denna
proposition föreslagna ändringarna av avdraget för sjöarbetsinkomst är preliminära eftersom ändringarna tas i bruk från och med början av år 2016. Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av de i denna proposition föreslagna ändringarna av avdraget för
sjöarbetsinkomst preciseras framöver bland
annat av ändringar i övriga skattegrunder och
makroekonomiska prognoser.
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Tabell över konsekvenserna för skattegraden

Sjöfartsinkomst,
€/år.

Skattegrad,
%-enheter,
grunderna
för 2016,
under 53 år

5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000

12,84
13,47
13,49
14,37
17,46
20,17
22,16
24,97
27,74
29,96
31,80
33,60
35,13
36,44
37,57
38,56
39,43
40,21
41,25
42,17

Skattegrad,
%-enheter,
grunderna
för 2016 +
ändring,
under 53 år
7,29
7,92
7,94
12,95
16,28
18,99
20,70
23,93
26,45
28,47
30,54
32,37
33,92
35,25
36,40
37,41
38,45
39,67
40,76
41,70

Ändring i
skattegrad,
%-enheter,
under 53 år

Ändring i
disponibel
inkomst,
€/år.
under 53 år

Ändring i
disponibel
inkomst,
€/år.
över 53 år

-5,55
-5,55
-5,55
-1,42
-1,18
-1,18
-1,46
-1,04
-1,29
-1,49
-1,26
-1,23
-1,21
-1,19
-1,17
-1,15
-0,98
-0,54
-0,49
-0,47

277,50
555,00
832,50
283,56
296,75
356,12
511,00
413,19
579,63
746,08
694,38
739,67
784,95
830,26
875,54
920,85
839,63
481,87
465,00
466,77

197,50
395,00
592,50
48,60
29,06
34,86
127,66
29,31
147,77
266,24
201,76
202,26
202,75
203,28
203,78
204,30
190,51
-205,44
-260,50
-296,91

Finansministeriets skatteavdelning har
gjort en specificerad statisk kalkyl över hur
de ändringar i skattegrunderna som förslås i
denna proposition påverkar inkomstskillnaderna. Den sammantagna effekten av de föreslagna ändringarna av beskattningsgrunderna mätt med Ginikoefficienten är 0,01
procentenheter, dvs. åtgärderna ökar inkomstskillnaderna något.
Totalt skulle statens utgifter, på grundval
av de ändringar som görs beträffande sjömanspensionssystemet, sjöfartsstödet och
sjömännens beskattning, minska med 2 miljoner euro år 2016, med 3 miljoner euro per

år åren 2017—2020 och från och med år
2021 med ungefär 7 miljoner euro per år.
Rederiarbetsgivarnas utgifter skulle inte på
grund av de föreslagna ändringarna ändra
jämfört med nuvarande. Ibruktagandet av
riskavgiften för arbetsoförmåga skulle dock i
någon mån påverka de enskilda rederiernas
avgifter. Den andel av invalidpensionerna
som de större rederierna själva ansvarar för,
skulle bero på storleken på risken för arbetsoförmåga.
Sjömännens pensionsålder skulle efter
övergångsperioden ändras så att sjömännen
framdeles skulle har rätt till ålderspension
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enligt den allmänna pensionsåldern i SjPL,
vilket motsvarar den inom arbetspensionssystemet allmänt tillämpade pensionsåldern.
Under övergångsperioden skulle sjömannen
ännu intjäna lägre pensionsålder enligt nu
gällande bestämmelser och de som intjänat
lägre pensionsålder skulle även efter övergångsperiodens slut kunna gå i ålderspension
vid den ålder de intjänat under förutsättning
att de även uppfyller övriga förutsättningar.
De föreslagna ändringarnas inverkningar
på sjömannens pension skulle variera beroende på den försäkrades ålder och tidpunkten för erhållande av pension. Vid den föreslagna tidpunkten för ändringarnas ikraftträdande skulle inverkningarna vara, i förhållande till förmånerna enligt nu gällande lag,
desto mindre ju äldre sjöman och ju längre
SjPL-tjänstgöring det skulle vara fråga om.

4 Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet i samarbete med Sjö-
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manspensionskassan, kommunikationsministeriet och finansministeriet. Propositionen
baserar sig på det enhälliga förslag som uppgjorts av arbetsgruppen som utvecklat sjömanspensionssystemet (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior
2014:29). Sjömanspensionskassan, Rederierna i Finland rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf,
Finlands Sjömans — Union FSU rf, Pensionsskyddscentralen, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet var representerade i arbetsgruppen. Därtill har erhållits utlåtanden rörande arbetsgruppens
promemoria av trafik- och kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet,
Trafikverket och Suomen erikoisalusten työnantajaliitto ry. Erhållna utlåtanden har beaktats vid beredningen av propositionen.
Det har inte begärts några särskilda utlåtanden om propositionen, eftersom de centrala intressegrupperna har hörts i samband med
beredningen.
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DETALJMOTIVERING
1 Lagförslag
1.1

Lag om sjömanspensioner

. Lagens syfte. Föreslås att 1 mom. ändras så att omnämnandet av begravningsunderstödet stryks emedan det föreslås att bestämmelserna rörande begravningsunderstödet upphävs.
Rätten till ålderspension. Föreslås att
2 mom.,i vilket det föreskrivs om sjömännens pensionsålder till den del den kan vara
lägre än 63 år, upphävs. I lagens ikraftträdandebestämmelse skulle det föreskrivas om
en övergångsperiod under vilken sjömännen
under vissa förutsättningar skulle ha rätt till
ålderspension vid sänkt pensionsålder. Under
övergångsperioden skulle sjömännens sänkta
pensionsålder, med avvikelse från nu gällande bestämmelser, räknas nedåt från 65 års ålder. Härvid skulle pensionsåldern sjunka med
en månad för varje månad med vilken tjänstgöringstiden
enligt
SjPL-överstiger
300 månader. Den nya beräkningstekniken
skulle beträffande pensionsåldrarna 55—63
år leda till samma lägre pensionsålder som
det nuvarande räknesättet i enlighet med nu
gällande SjPL 8 § 2 mom. Därutöver skulle
den nya beräkningstekniken för de sjömän,
som under övergångsperioden intjänar sänkt
pensionsålder, möjliggöra en stegvis övergång till en jämfört med nuvarande regler
högre lägre åldersgräns gällande den allmänna pensionsåldern. Detta skulle möjliggöra
en flexibel övergång till den nya allmänna
pensionsåldern som träder i kraft år 2017.
Om den sänkta pensionsåldern enligt den föreslagna beräkningstekniken skulle vara högre än den allmänna pensionsåldern, skulle
sjömannen dock ha rätt att gå i pension vid
den allmänna pensionsåldern.
1 §

8 §.

9 §. Tid som skall beaktas vid beräkningen
av sänkt pensionsålder. I paragrafen före-

skrivs om de dagar, som arbetsgivaren anmäler till Sjömanspensionskassan och på grundval av vilka den tid, som skall beaktas vid beräkningen av sänkt pensionsålder, bestäms.

Föreslås att en till sakinnehållet motsvarande
bestämmelse intas i lagen i form av nya
224 a §.

10 §. Arbetslösa arbetstagares rätt till ålderspension vid sänkt pensionsålder. I para-

grafen föreskrivs om arbetslösa sjömäns rätt
till ålderspension vid sänkt pensionsålder.
Föreslås att paragrafen upphävs. Föreslås att
i lagens ikraftträdandebestämmelse intas en
bestämmelse, motsvarande den upphävda paragrafen, rörande en arbetslös sjömans rätt att
gå i ålderspension vid sänkt pensionsålder
under den övergångsperiod som gäller angående sjömännens sänkta pensionsålder.
. Ålderspensionens belopp. I lagrummet föreskrivs om bestämmandet av ålderspensionens belopp. Föreslås att 1 mom. ändras så att omnämndet av den pensionsålder
som kan vara lägre än 63 år stryks.
. Invalidpensionens belopp. I paragrafen föreskrivs om invalidpensionens belopp.
Föreslås att hänvisningen till 67 § rörande
särskild tillväxtprocentsats stryks emedan det
föreslås att 67 § upphävs.
. Begravningsunderstöd. I paragrafen
föreskrivs om rätten till begravningsunderstöd och det föreslås att den upphävs. I
lagens ikraftträdandebestämmelse skulle det
föreskrivas om den övergångsperiod, under
vilken sjömännens efterlevande makar eller
dödsbon under vissa förutsättningar skulle ha
rätt till begravningsunderstöd.
. Grunderna för pensionstillväxten. I
paragrafen föreskrivs om grunderna för pensionstillväxten. Föreslås att 2 mom. ändras så
att hänvisningen till 67 § rörande särskild
tillväxtprocentsats stryks emedan det föreslås
att 67 § upphävs.
. Rätten till särskilda tillväxtprocentsatser. I paragrafen föreskrivs under vilka
förutsättningar sjömannen är berättigad till
särskilda tillväxtprocentsatser enligt 66—70
§. Föreslås att paragrafen upphävs. I anledning av ändringen föreslås att lagen om införande av lagen om sjömanspensioner 2 §
2 mom. ändras så att i det skulle föreskrivas
om pensionens tillväxt enligt särskild till11 §

38 §

63 §

64 §

65 §
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växtprocentsats jämlikt 66—70 § under åren
2007—2015.
66 §. Pensionstillväxt på grund av arbetsinkomster enligt särskild tillväxtprocentsats.

I paragrafen föreskrivs om pensionens tillväxt på grundval av arbetsinkomster enligt
särskild tillväxtprocentsats och det föreslås
att paragrafen upphävs. Pensionen skulle tillväxa på grundval av arbetsinkomster jämlikt
72 § enligt en tillväxtprocentsats motsvarande den i ArPL.
. Bestämmande av pension för återstående tid enligt särskild procentsats. I paragrafen föreskrivs om pensionens tillväxt för
den återstående tiden enligt särskild tillväxtprocentsats och det föreslås att paragrafen
upphävs. Pensionen skulle tillväxa på grundval av den återstående tiden jämlikt 73 § enligt en tillväxtprocentsats motsvarande den i
ArPL.
. Pensionstillväxt enligt särskild till67 §

68 §

växtprocentsats för arbete som utförts under
tiden i pension. I paragrafen föreskrivs om

pensionens tillväxt på grundval av arbete utfört under tiden i pension enligt särskild tillväxtprocentsats och det föreslås att paragrafen upphävs. Pensionen skulle tillväxa på
grundval av arbete utfört under tiden i pension jämlikt 74 § enligt en tillväxtprocentsats
motsvarande den i ArPL.

69 §. Pensionstillväxt enligt särskild tillväxtprocentsats för tid med invalidpension
som upphört. I paragrafen föreskrivs om pen-

sionens tillväxt på grundval av tid med invalidpension som upphört enligt särskild tillväxtprocentsats och det föreslås att paragrafen upphävs. Pensionen skulle tillväxa på
grundval av tid med invalidpension som
upphört jämlikt 75 § enligt en tillväxtprocentsats motsvarande den i ArPL.
. Pensionstillväxt enligt särskild till70 §

växtprocentsats på basis av deltidsarbete och
för tid med deltidspension. I paragrafen före-

skrivs om pensionens tillväxt på basis av deltidsarbete och för tid med deltidspension enligt särskild tillväxtprocentsats och det föreslås att paragrafen upphävs. Pensionen skulle
tillväxa på basis av deltidsarbete och för tid
med deltidspension jämlikt 76 § enligt en
tillväxtprocentsats motsvarande den i ArPL.
71 §. Rätten till allmänna tillväxtprocentsatser. I paragrafen föreskrivs om i vilka si-
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tuationer pensionen tillväxer enligt allmänna
tillväxtprocenter jämlikt 72—76 §. Föreslås
att paragrafen upphävs emedan pensionen
alltid skulle tillväxa jämlikt 72—76 § enligt
en tillväxtprocentsats motsvarande den i
ArPL.
. Pensionstillväxt på grundval av arbetsinkomster. Föreslås att paragrafens rubrik
ändras. Emedan det föreslås att alla paragrafer rörande särskilda tillväxtprocentsatser
upphävs, finns det inte längre behov att i rubriken nämna att pensionen tillväxer med allmän tillväxtprocentsats.
. Bestämmande av pension för återstående tid. Föreslås att paragrafens rubrik ändras emedan det inte längre finns behov att
nämna att pensionen tillväxer med allmän
tillväxtprocentsats. I paragrafen föreskrivs
om pensionens tillväxt för den återstående tiden. I 1 mom. föreskrivs om den ålder fram
till vilken den återstående tiden räknas. Vid
bestämmandet av invalidpensionen berättigar
tiden fram till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 63 år
till pension (återstående tid). Föreslås att 1
mom. ändras så att nuvarande bestämmelse,
om räknandet av den återstående tiden fram
till sjömannens sänkta pensionsålder i vissa
fall, överförs till lagens ikraftträdandebestämmelse.
. Pensionstillväxt för arbete som utförs
under tiden i pension. Föreslås att paragrafens rubrik ändras emedan det inte längre
finns behov att nämna att pensionen tillväxer
med allmän tillväxtprocentsats.
. Pensionstillväxt för tid med invalidpension som upphört. Föreslås att paragrafens rubrik ändras emedan det inte längre
finns behov att nämna att pensionen tillväxer
med allmän tillväxtprocentsats.
72 §

73 §

74 §

75 §

76 §. Pensionstillväxt på basis av deltidsarbete och för tid med deltidspension. Före-

slås att paragrafens rubrik ändras emedan det
inte längre finns behov att nämna att pensionen tillväxer med allmän tillväxtprocentsats.
. Pensionsansökan. I paragrafen föreskrivs om sökande av pension och begravningsunderstöd. Föreslås att 2 mom. gällande
begravningsunderstöd upphävs. Föreslås att
omnämnandet av begravningsunderstödet i
3 mom. stryks.
103 §
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121 §. Överföring eller pantsättning av
pension samt förbud mot utmätning av kostnadsersättning. Föreslås att paragrafen änd-

ras så att omnämnandet av begravningsunderstödet stryks från rubriken och 2 mom.
Preskription av pension. Föreslås att
paragrafen ändras så att omnämnandet av begravningsunderstödet stryks ur paragrafen
och dess rubrik.
122 §.

139 §. Anmälningar som krävs för ordnandet och skötseln av pensionsskydd. I paragra-

fen föreskrivs om anmälningar som krävs för
ordnandet och skötseln av pensionsskyddet.
Föreslås att 3 punkten ändras så att däri hänvisas till den nya 224 a § i stället för till 9 §
vilken föreslås bli upphävd.
Pensionsförsäkringsavgift. Föreslås
att förmånerna enligt SjPL i och med lagändringen skall motsvara förmånerna i ArPL. Av
denna orsak skulle det även vara motiverat
att fördelningen av pensionsförsäkringsavgifterna mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
skulle bestämmas i enlighet med utgångspunkterna i ArPL. Emedan sjömannens pensionsförsäkringsavgift föreslås motsvara arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift enligt
ArPL, skulle man i paragrafen hänvisa till
paragrafen i ArPL rörande arbetstagarens
pensionsförsäkringsavgift. Sosial- och hälsovårdsministeriet skulle fastställa arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift på ansökan av
pensionskassan.
141 §.

141 a §. Förhöjning eller nedsättning av
arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift. Den

föreslagna paragrafen skulle vara ny. Inom
sjömanspensionssystemet har beviljade invalidpensioner åt arbetstagare anställda av arbetsgivaren, inte tidigare påverkat pensionsförsäkringsavgiftens belopp. Motsvarande
system inom ArPL (arbetsgivarens premieklassmodell) har allmänt ansetts vara ändamålsenligt, emedan det för arbetsgivaren
skapar en kostnadsbaserad drivfjäder att påverka antalet invalidpensioner. För den skull
föreslås det, att man även inom sjömanspensionssystemet skulle ta i bruk en modell, i
vilken man skulle beakta åt arbetstagarna beviljade invalidpensioner. Enligt den nya föreslagna paragrafen skulle arbetsgivarens i
141 § nämnda pensionsförsäkringsavgift höjas eller nedsättas beroende på förhållandet
mellan den utgift som förorsakas av beviljade

invalidpensioner åt arbetstagare som varit
anställda av arbetsgivaren och den teoretiska
utgift som uträknas på grundval av åldersfördelningen på de arbetstagare som varit anställda av arbetsgivaren (riskförhållande).
Förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift, bestäms
för varje år på grundval av riskförhållandet
för de två år som föregår året före betalningsåret. Avsikten är att förfarandet dock
skulle beröra endast de största arbetsgivarna.
Beträffande förhöjningens eller nedsättningens belopp, skulle närmare bestämmas i de
av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade i 202 § nämnda beräkningsgrunderna.

142 §. Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift. Fö-

reslås att 2 mom. ändras så att däri beaktas de
föreslagna ändringarna av 141 § rörande fördelningen av pensionsförsäkringsavgiften
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
Statens andel. Enligt paragrafen är
staten för närvarande skyldig att till Sjömanspensionskassan årligen betala en tredjedel av alla betalda SjPL-pensioner. De föreslagna förändringarna rörande sjömännens
pensionsförmåner och det faktum att sjömännen framdeles antas gå i pension senare
möjliggör en minskning av statsandelen. I
och med att sjömanspensionssystemet närmar
sig ArPL-systemet är det också möjligt att
sänka de framtida förvaltningskostnaderna.
Föreslås att 1 mom. ändras så att staten, i
stället för nuvarande 33,3 procent av SjPLpensionerna, under åren 2016—2020 skulle
betala 31 procent och från och med år 2021
29 procent av SjPL-pensionerna.
152 §.

202 §. Beräkningsgrunder för den försäkringstekniska ansvarsskulden samt för förhöjningen eller nedsättningen arbetsgivares
pensionsförsäkringsavgift. I paragrafen före-

skrivs om beräkningsgrunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden. Föreslås att
paragrafen och dess rubrik ändras så att de av
social- och hälsovårdsministeriet genom förordning utfärdade beräkningsgrunderna även
skulle innehålla beräkningsgrunder för den i
141 a § nämnda förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.
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. Arbetsgivarens rätt att få uppgifter.
I paragrafen föreskrivs om arbetsgivarens rätt
att få uppgifter. Föreslås att paragrafen ändras så att däri inte längre skulle hänvisas till
8 § 2 mom. emedan det föreslås att momentet
skall upphävas. I paragrafen skulle allmänt
konstateras att arbetsgivaren har rätt att få
uppgifter om sin arbetstagares pensionsålder.
218 §

224 §. Beräkning av tidsperiodernas längd.
I paragrafen föreskrivs om beräkningen av
tidsperiodernas längd. Föreslås att paragra-

fen ändras så att hänvisningen till 9 § ersätts
med en hänvisning till den nya 224 a §, emedan det föreslås att 9 § upphävs. I 9 § föreskrivs om om de dagar som skall anmälas till
pensionskassan och vilka skall beaktas vid
beräkningen av sänkt pensionsålder. I den föreslagna nya 224 a § skulle det föreskrivas
om den tid som skall beaktas vid beräkningen av tjänstgöringstiden.

224 a §. Tid som skall beaktas vid beräkningen av tjänstgöringstid. Den föreslagna

paragrafen skulle vara ny och den skulle till
sakinnehållet motsvara 9 § beträffande vilken
det föreslås att den upphävs.

1.2

Lag om införande av lagen om sjömanspensioner

I 1 mom. föreskrivs om på vilket sätt
arbetstagarens fram till utgången av år 2004
intjänade pension bestäms i de fall att arbetstagarens pension bestäms i enlighet med
SjPL 66—70 §. Enligt 1. mom. 2 punkten
omräknas det pensionsbelopp som uträknats
enligt på i 1 punkten föreskrivet sätt med en
koefficient som fås genom att talet 1,6 som
utvisar den tillväxtprocent för pensionen som
anges i SjPL 66 § 1 mom. 1 punkten divideras med talet 2. Koefficienten är således 0,8.
I 2 mom. föreskrivs om på vilket sätt det
beviljade sammanlagda beloppet, av enligt
SjPL intjänad pension, av pension intjänad
enligt den gamla lagen om sjömanspensioner
16 § från den 1 januari 2005 till den 31 december 2006 och av fram till utgången av år
2004 intjänad pension, bestäms, i de situationer då den enligt SjPL intjänade pensionen
bestäms enligt särskild tillväxtprocentsats
jämlikt SjPL 66—70 §. Enligt 2 mom.
1 punkten läggs den pension som intjänats
2 §.
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enligt SjPL och den pension som intjänats
från den 1 januari 2005 till den 31 december
2006 till den pension som räknats ut enligt
1 mom. 1 punkten. Beloppet av den ålderspension eller invalidpension som räknats ut
på detta sätt kan dock överskrida det maximibelopp som anges i 1 mom. 1 punkten endast till den del pensionen enligt SjPL och
pensionen enligt den gamla lagen om sjömanspensioner från den 1 januari 2005 till
den 31december 2006 har intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken
arbetstagaren har uppnått 63 års ålder eller
den sänkta pensionsålder som anges i SjPL
8 § 2 mom. eller i 14 § 2 mom i den gamla
lagen om sjömanspensioner som var i kraft
före den 1 januari 2007.
I 3 mom. föreskrivs om på vilket sätt arbetstagarens fram till utgången av år 2004 intjänade pension bestäms i de fall att arbetstagarens pension bestäms enligt allmän tillväxtprocentsats jämlikt SjPL 72—76 §.
I 4 mom. föreskrivs om på vilket sätt det
beviljade sammanlagda beloppet, av enligt
SjPL intjänad pension, av pension intjänad
enligt den gamla lagen om sjömanspensioner
17 § från den 1 januari 2005 till den 31 december 2006 och av fram till utgången av år
2004 intjänad pension, bestäms, i de situationer då den enligt SjPL intjänade pensionen
bestäms enligt allmän tillväxtprocentsats
jämlikt SjPL 72—76 §.
I 5 mom. föreskrivs om på vilket sätt fram
till utgången av år 2004 intjänad SjPLpension, från och med den 1 januari 2005 intjänad SjPL-pension, pension intjänad för
oavlönade tider och pension intjänad enligt
lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av
barn under tre år eller för tiden för studier
samordnas i vissa fall. Om pensionernas
sammanlagda belopp överstiger det i 1 mom.
1 punkten föreskrivna 50 procentiga maximibeloppet avdras det överstigande beloppet
från SjPL-pensionen. Vid uträknandet av
pensionernas sammanlagda belopp beaktas
SjPL-pensionen inte till den del som den intjänats efter den kalendermånad under vilken
arbetstagaren fyllt 63 eller en pensionsålder
lägre än 63 år.
Emedan det föreslås, att SjPL 66—70 § rörande särskilda tillväxtprocentsatser upphävs
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måste man i 1 och 2 mom. på nytt fastställa
den grupp av sjömän på vilken bestämmelserna i 1 och 2 mom. skall tillämpas.
Föreslås att 1 och 2 mom. ändras till ovannämnda delar så att 1 och 2 mom. skulle tilllämpas om arbetstagaren går i ålderspension
från ett anställningsförhållande som omfattas
av lagen om sjömanspensioner och Sjömanspensionskassan jämlikt bestämmelserna gällande den sista pensionsanstalten är behörig
att handlägga pensionsänsökan samt i situationer i vilka arbetstagaren har rätt till invalidpension i fråga om vilken Sjömanspensionskassan jämlikt bestämmelserna gällande
den sista arbetspensionsantalten är behörig
att handlägga pensionsansökan och arbetstagarens arbetsinkomster enligt SjPL under
månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro
enligt 2004 års nivå.
Föreslås att 1 mom. 2 punkten ändras så att
det skulle föreskrivas direkt att det enligt
1 punkten uträknade pensionsbeloppet skall
multiplicera med talet 0,8.
Föreslås att ordalydelsen gällande den allmänna pensionsåldern och den sänkta pensionsåldern ändras i 2 mom. 1 punkten.
Genom förändringarna av 1 och 2 mom.
skulle man säkerställa, att arbetstagaren under ovannämnda förutsättningar skulle intjäna SjPL-pension enligt särskild tillväxtprocentsats för tiden före år 2016. 1 och 2 mom.
skulle sålunda till sakinnehållet förbli oförändrade och samma arbetstagare som hittills
skulle även framdeles vara berättigade till det
bättre SjPL-pensionsskyddet som dessa moment medför.
Föreslås att 3 och 4 moment ändras på så
sätt SjPL-pensionen skulle bestämmas på i
3 och 4 moment föreskrivet sätt i alla situationer i vilka 1 och 2 mom. inte är tillämpliga.
Föreslås att ordalydelsen gällande den allmänna pensionsåldern och den sänkta pensionsåldern ändras i 5 mom.
3—5 mom. skulle dock till sakinnehållet
förbli oförändrade.
I paragrafen föreskrivs om bestämmandet av den teoretiska pensionens belopp i
situationer i vilka arbetstagaren arbetat i
SjPL-tjänst före år 2005. Föreslås att para17 §.

grafen ändras på så sätt att hänvisningen till
SjPL 66 § 3 mom. stryks emedan det föreslås
att nämnda lagrum upphävs.
I paragrafen föreskrivs om pensionens tillväxt på grundval av arbetsinkomster
som erhållits under tid med pension, i de fall
att invalid- eller arbetslöshetspension beviljats i enlighet med bestämmelserna i den lag
om sjömanspensioner som varit i kraft före
den 1 januari 2005. Föreslås att paragrafen
ändras på så sätt att hänvisningen til SjPL
66—70 § stryks emedan det föreslås att
nämnda lagrum upphävs.
. I paragrafen föreskrivs om pension
som intjänats vid sidan av ålderspenion. Föreslås att paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen till SjPL 66—70 § stryks emedan
det föreslås att nämnda lagrum upphävs.
. I paragrafen föreskrivs om pensionens bestämmande i enlighet med särskilda
tilväxtprocentsatser jämlikt SjPL 66—70 § i
vissa situationer. Paragrafen gäller endast
personer födda före år 1950 och paragrafen
kan inte längre bli tillämplig och därför föreslås det att paragrafen upphävs.
I paragrafen föreskrivs om rätt till begravningsunderstöd i situationer i vilka förmånslåtaren beviljats ålders- eller invalidpension enligt SjPL redan före år 2005. Föreslås att paragrafen upphävs emedan det även
föreslås att bestämmelserna rörande begravningsunderstöd i SjPL 63 § upphävs.
. I paragrafen föreskrivs hur den den
SjPL-tjänstgöringstid som sänker pensionsåldern bestäms för tiden före 2007. Föreslås
att paragrafen ändras så att det inte längre
hänvisas till SjPL 8 § 2 mom. emedan det föreslås att nämnda lagrum upphävs. Föreslås
att paragrafens ordalydelse ändras så att det
skulle föreskrivas om tjänstgöringstiden enligt lagen om sjömanspensioner för tiden före
år 2007.
25 §.

26 §

27 §

29 §.

33 §

1.3

Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport

11 §. Stöd som betalas utifrån allmänt
skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst. För

närvarande betalar staten via sjöfartsstödet
beträffande allmänt skattskyldiga arbetstagare åt arbetsgivaren ett stödbelopp motsvaran-
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de den förskottsinnehållning som verkställts
på sjöarbetsinkomst, arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetsgivarens andel av SjPLpremien, arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien, arbetsgivarens andel
av olycksfallsförsäkringspremien, arbetsgivarens andel av grupplivförsäkringspremien
samt arbetsgivarens andel av premien för frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden och
tilläggsförsäkring för fritiden.
De förslag om minskning av sjöarbetsinkomstavdraget, skulle leda till en höjning av
den förskottsskatt som innehålls av sjömännen och sålunda till en ökning av det sjöfartsstöd som beviljas arbetsgivarna. Av denna
orsak föreslås att paragrafen ändras på så sätt
att beträffande allmänt skattskyldiga sjömän
skulle stöd betalas endast ett belopp motsvarande enligt inkomstskattelagen 74 § innehållen förskottsskatt på sjöarbetsinkomst, arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift enligt
lagen om sjömanspensioner och arbetsgivarens andel av olycksfallsförsäkrings-premien.
Beträffande arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift enligt lagen om sjömanspensioner
skulle stöd betalas till ett belopp motsvarande
den i SjPL 141 § föreskrivna pensionsförsäkringsavgiften. I stödbeloppet skulle inte beaktas den i SjPL 141 a § föreskrivna förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens
pensionsförsäkringsavgift.
Sjöfartsstödet
ökar således inte på grund av en möjlig förhöjning av pensionsförsäkringsavgiften, och
det minskar inte på grund av en nedsättning
av pensionsförsäkringsavgiften.

1.4

Inkomstskattelagen

. Avdrag för sjöarbetsinkomst. I paragrafen föreskrivs det om avdraget för sjöarbetsinkomst som görs vid både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen. Enligt
1 mom. ska avdrag för sjöarbetsinkomst även
i fortsättningen beviljas dem som får sjöarbetsinkomst enligt 74 §.
Det föreslås att bestämmelsen ändras så att
avdraget för sjöarbetsinkomst i fortsättningen
ska vara lika stort vid både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen. En bestämmelse om detta föreslås i 2 mom. Avdraget
ska utgöra 20 procent av det sammanlagda
beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst
97 §
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7 000 euro. I avdraget för sjöarbetsinkomst
föreslås dessutom en avfasning så att när det
sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro, minskar avdraget
för sjöarbetsinkomst med 5 procent till den
del det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro. Avdragen
beviljas till fullt belopp när sjöarbetsinkomsten är ca 35 000 euro per år. När nettosjöarbetsinkomsten överstiger ca 190 000 euro
beviljas inte längre något avdrag.
Det föreslås inga ändringar i det gällande
4 mom. som gäller det s.k. cross tradeavdraget.

2 Ikraftträdande
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2016.
Lagarna skulle tillämpas på pensioner i
fråga om vilka pensionsfallet har inträffat sedan lagen trätt i kraft och på stöd som betalas
ut för kostnader som har uppkommit den
1 januari 2016 och därefter. Pensionens tillväxt för tid med invalidpension som upphört
och för tid med deltidspension skulle dock
från och med början av år 2016 alltid bestämmas i enlighet med allmän tillväxtprocentsats trots att pensionsfallet för invalidpensionen som upphört eller deltidspensionen skulle ha inträffat före år 2016.
Föreslås att bestämmelserna i SjPL rörande
pensionsåldrar lägre än 63 år upphävs. I
3 och 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen
till den föreslagna lagen om ändring av lagen
om sjömanspensioner skulle det föreskrivas
hur övergångsperioden rörande upphävandet
av de sänkta pensionsåldrarna skulle utformas. Enligt 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen skulle bestämmelserna rörande sjömännens sänkta pensionsålder under åren
2016—2024 motsvara nu gällande regler.
Rätten att gå i ålderspension vid sänkt pensionsålder skulle under denna tid bestämmas
enligt nu gällande regler. Under övergångsperioden skulle sjömannens sänkta pensionsålder med avvikelse från nu gällande regler
räknas från 65 år. Härvid skulle pensionsåldern sjunka med en månad för varje månad
med vilken tjänstgöringstiden enligt SjPL
skulle överstiga 300 månader. Den nya beräkningstekniken skulle beträffande pen-
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sionsåldrarna 55—63 leda till samma lägre
pensionsålder som räknesättet enligt ikraftvarande 8 § 2 mom. Därutöver skulle den nya
beräkningstekniken för de sjömän, som under
övergångsperioden intjänar sänkt pensionsålder, möjliggöra en stegvis övergång till en
jämfört med nuvarande regler högre lägre åldersgräns gällande den allmänna pensionsåldern. Ifall den lägre åldersgränsen för den
allmänna pensionsåldern möjligtvis skulle
ändras, skulle det härvid inte finnas något
behov av att föreskriva om någon ny övergångsperiod rörande de de sjömän som intjänat sänkt pensionsålder. Om den sänkta pensionsåldern enligt den föreslagna beräkningstekniken skulle vara högre än den allmänna
pensionsåldern, skulle sjömannen dock ha
rätt att gå i pension vid den allmänna pensionsåldern. Efter år 2024 skulle man inte
längre kunna intjäna sänkt pensionsålder.
Enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till den föreslagna lagen om ändring av
SjPL skulle arbetstagarens pensionsålder efter år 2024 bestämmas på basis av vilken
sänkt pensionsålder arbetstagaren möjligtvis
har intjänat fram till utgången av år 2024.
Arbetstagaren skulle framdeles ha rätt att gå i
ålderspension vid den fram till utgången av
år 2024 intjänade pensionsåldern, under förutsättning att han eller hon uppfyller även
alla övriga nu gällande förutsättningar rörande sänkt pensionsålder. Det förutsätts SjPLanställningsförhållandet fortgår fram till
uppnåendet av pensionsåldern och arbetstagaren har varit i SjPL-tjänst under sammanlagt minst 18 månader under de tre sista åren.
I 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till
den föreslagna lagen om ändring av SjPL
skulle det föreskrivas om räknandet av den i
73 § nämnda återstående tiden i samband
med invalidpension fram till en pensionsålder som är lägre än den allmänna pensionsåldern i vissa fall. Under förutsättning att Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner 108 § skulle vara behörig att
handlägga ansökan om invalidpension, skulle
den i 73 § 1 mom. föreskrivna återstående tiden räknas fram till utgången av den kalendermånad, då arbetstagaren skulle ha uppnått
den i 3 eller 4 mom. i ikräftträdandebestämmelsen avsedda sänkta pensionsåldern om
arbetstagaren utan avbrott haft ett anställ-

ningsförhållande som omfattas av lagen om
sjömanspensioner från ingången av månaden
efter den under vilken arbetsoförmågan började tills den nämnda pensionsåldern uppnåddes, om den sålunda beräknade pensionsåldern är lägre än den lägre åldersgränsen för
ålderspension.
I 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till
den föreslagna lagen om ändring av SjPL
skulle det föreskrivas om en arbetslös sjömans rätt till ålderspension vid sänkt pensionsålder. Enligt bestämmelsen skulle en arbetslös sjöman ha rätt att gå i ålderspension i
den i 3 eller 4 mom i ikraftträdandebestämmelsen avsedda sänkta pensionsåldern under
förutsättning att han eller hon uppfyller de i
10 § föreskrivna förutsättningarna sådana de
var den 31 december 2015.
I 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till
den föreslagna lagen om ändring av SjPL
skulle det föreskrivas om efterlevande makes
och dödsbos rätt till begravningsunderstöd
efter förmånslåtare som avlidit under tiden
från den 1 januari 2016 till den 31 december
2020. Rätten till begravningsunderstöd skulle
bestämmas i enlighet med nu gällande 63 §
om förmånslåtaren vid sin död skulle ha uppfyllt de förutsättningar om vilka det föreskrivs i nu gällande 63 § eller i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner 29 §.
I 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till
den föreslagna lagen om ändring av SjPL
skulle det föreskrivas om ikraftträdandet av
den nya 141 a §. Paragrafen skulle tillämpas
så att förhöjningen eller nedsättningen av den
i 141 § föreskrivna pensionsförsäkringsavgiften skulle fastställas första gången i samband
med den pensionsförsäkringsavgift som skall
erläggas för år 2017. Som grund för förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens
pensionsförsäkringsavgift för år 2017 skulle
man använda talen för arbetsgivarens riskförhållande för åren 2014 och 2015 dock så,
att talet för riskförhållandet för år 2014 alltid
är talet 1. Från och med år 2018 skulle förhöjningen eller nedsättningen av pensionsförsäkringsavgiften beräknas på grundval av
riskförhållandet för de två år som föregår året
före betalningsåret så att fastställandet av beloppet av förhöjningen eller nedsättningen av
arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift för
år 2018 sker på grundval av talen för riskför-
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hållandena för åren 2015 och 2016. Förhöjningen eller nedsättningen av pensionsförsäkringsavgiften för följande år skulle fastställas på motsvarande sätt.

3 Lagstiftningsordning
Enligt grundlagen 15 § är envars egendom
skyddad. Enligt grundslagsutskottets praxis
skall en pension som faller inom ramen för
egendomsskyddet vara intjänad. Beträffande
grundlagsskyddet för rätten till pension har
det enligt grundlagsutskottets uppfattning uttryckligen varit frågan om en som intjänad
ansedd konkret ekonomisk förmån, men däremot inte frågan om skyddandet av ett visst
ikraftvarande pensionssystem.
I propositionen har inte föreslagits ändringar beträffande redan beviljade pensioner
och inte heller beträffande den pension som
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sjömännen intjänat fram till utgången av år
2015. Bland de enligt SjPL-försäkrade sjömännen finns även sådana som intjänat
tjänstgöring som berättigar till sänkt pensionålder enligt SjPL och vilkas anställningsförhållande fortfarande fortgår. I propositionen beaktas dessa försäkrade genom en
nio år lång övergångsperiod i anledning av
upphävandet av de i SjPL föreskrivna sänkta
pensionåldrarna. Övergångsperioden skall
anses skydda individens rättigheter och förväntningar gällande tillräcklig stabilitet och
förutsebarhet, vad gäller förmögenhetsrättsliga förhållanden. Förslagen som ingår i propositionen kan således behandlas i vanlig
lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 8 § 2 mom., 9 §, 10 §, 63 §, 65—71 §
och 107 § 2 mom.,
av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 765/2011 och 292/2012, 65 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 635/2009, 67 § och 69 § sådana de lyder delvis ändrade i lag
629/2009 samt 70 § sådan den lyder i lag 629/2009,
ändras 1 § 1 mom., 11 § 1 mom., 38 §, 64 § 2 mom., rubriken för 72 §, 73 §, rubriken för
74—76 §, 103 §, 121 §, 122 §, 139 §, 141 §, 142 § 2 mom., 152 § 1 mom., 218 § och 224 §,
av dem 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 629/2009, rubriken för 76 § sådan den lyder
i lag 629/2009, 139 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1337/2009, 142 § 2 mom. sådant det
lyder i lag 765/2011, 218 § sådan den lyder i lag 796/2012 och 224 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 1103/2008, samt
fogas till lagen nya 141 a och 224 a § som följer:
1§
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om den rätt till ålderspension, deltidspension, rehabilitering
och invalidpension som sjömän har samt om
den rätt till familjepension som sjömännens
förmånstagare har.
——————————————
11 §
Ålderspensionens belopp

Börjar ålderspensionen vid ingången av
månaden efter den under vilken 63—68 års

ålder uppnåtts är ålderspensionens belopp
den pension som intjänats fram till begynnelsetidpunkten för pensionen.
——————————————
38 §
Invalidpensionens belopp

Beloppet av full invalidpension är summan
av den intjänade pensionen före utgången av
det år som föregick pensionsfallsåret och
pensionsdelen för återstående tid enligt 73 §.
Delinvalidpensionen utgör hälften av full invalidpension.
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64 §

75 §

Grunderna för pensionstillväxten

Pensionstillväxt för tid med invalidpension
som upphört

——————————————
Till pension berättigar inte arbetsinkomsterna under det år under vilken arbetsoförmågan började, om den återstående tiden vid
fastställandet av invalidpensionen har räknats
såsom till pension berättigande tid på det sätt
som föreskrivs i 73 §.
72 §
Pensionstillväxt på grundval av arbetsinkomster

——————————————
73 §
Bestämmande av pension för återstående tid

När invalidpensionen bestäms berättigar tiden från ingången av det kalenderår under
vilket arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 63 år till pension (återstående tid). En förutsättning för att
arbetstagaren skall få pension för återstående
tid är att han eller hon under de tio kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började har haft sammanlagt
minst 12 566,70 euro i arbetsinkomster enligt
arbetspensionslagarna.
Av den i 82 § avsedda inkomst som pensionen för återstående tid grundar sig på utgör pensionen för återstående tid 1,5 procent
per år fram till utgången av den månad under
vilken arbetstagaren fyller 63 år.
74 §
Pensionstillväxt för arbete som utförs under
tiden i pension

——————————————

——————————————
76 §
Pensionstillväxt på basis av deltidsarbete
och för tid med deltidspension

——————————————
103 §
Pensionsansökan

Pension skall sökas hos pensionskassan på
en blankett som Pensionsskyddscentralen
fastställer för detta ändamål. Till ansökan
skall fogas den utredning som behövs för att
pensionsärendet skall kunna avgöras.
Närmare bestämmelser om de blanketter
och intyg som behövs för ansökan om pension utfärdas genom förordning av statsrådet.
121 §
Överföring eller pantsättning av pension
samt förbud mot utmätning av kostnadsersättning

Pension får inte överföras på någon annan
person. Ett avtal som avser pantsättning av
pension är ogiltigt.
Kostnadsersättning som betalas enligt denna lag får inte mätas ut.
122 §
Preskription av pension

Rätten att få pension preskriberas fem år
efter den dag då pensionen borde ha betalats,
om inte preskriptionen har avbrutits innan
dess. Från avbrytandet av preskriptionstiden
börjar en ny fem år lång preskriptionstid
löpa. Preskriptionen avbryts på det sätt som
föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskrip-
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tion av skulder (728/2003). Preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som anges i
11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

Staten deltar i bekostandet av pensionsskydd enligt denna lag så som bestäms i
152 §.

139 §

Förhöjning eller nedsättning av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift

Anmälningar som krävs för ordnandet och
skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensionsskydd skall arbetsgivaren anmäla sina identifieringsuppgifter till pensionskassan och göra
en månadsanmälan till pensionskassan separat för var och en av de arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren under kalendermånaden. Månadsanmälan till pensionskassan skall göras senast den 10 dagen i den
andra kalendermånaden efter arbetsmånaden
och i anmälan skall i enlighet med pensionskassans anmälningsförfarande uppges
1) arbetstagarens namn och personbeteckning,
2) arbetstagarens arbetsinkomst under kalendermånaden,
3) arbetstagarens antal dagar i kalendermånaden enligt 224 a § som skall beaktas vid
beräkningen av tjänstgöringstiden, och
4) arbetstagarens tjänsteställning i Trafiksäkerhetsverkets sjömansregister vid utgången av månaden.
141 §
Pensionsförsäkringsavgift

För bekostande av pensionsskydd enligt
denna lag är arbetsgivaren och arbetstagaren
skyldiga att vardera betala en pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan. Den arbetsinkomst
pensionsförsäkringsavgiften
grundar sig på bestäms enligt 78 §. Arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift är lika stor
som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, om vilken det föreskrivs i 153 § i
lagen om pension för arbetstagare. Socialoch hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av pensionskassan procentsatsen för arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.

141 a §

Arbetsgivares i 141 § föreskrivna pensionsförsäkringsavgift förhöjs eller nedsätts beroende på förhållandet mellan den utgift som
förorsakas av beviljade invalidpensioner åt
arbetstagare som varit i tjänst hos arbetsgivaren och den teoretiska utgift som uträknas på
grundval av åldersfördelningen på de arbetstagare som varit i tjänst hos arbetsgivaren
(riskförhållande). Förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift bestäms för varje år på grundval
av riskförhållandet för de två år som föregår
året före betalningsåret. Förhöjningen eller
nedsättningen av pensionsförsäkringsavgiften
bestäms närmare i enlighet med de i 202 §
avsedda beräkningsgrunderna.
142 §
Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens
pensionsförsäkringsavgift

——————————————
Arbetsgivaren ska betala den pensionsförsäkringsavgift som han innehållit på arbetstagarens lön och sin egen pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan senast den
10 dagen i den andra kalendermånaden efter
den lönebetalningsperiod som avses i 2 kap.
17 § i lagen om sjöarbetsavtal (förfallodag
för pensionsförsäkringsavgift). Inom samma
tid ska arbetsgivaren kalendermånadsvis sända pensionskassan en redovisning över pensionsförsäkringsavgifterna per fartyg av vilken framgår beloppet av de pensionsförsäkringsavgifter som innehållits på arbetstagarnas löner och arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.
——————————————
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152 §
Staten är skyldig att till pensionskassan betala under åren 2016—2020 31 procent och
under år 2021 och senare år 29 procent av de
pensioner och rehabiliteringspenningar som
hänför sig till nämnda år och som pensionskassan eller någon annan pensionsanstalt betalar.
——————————————

30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så att den sista dagen i en månad alltid
betraktas som den 30 dagen i en kalendermånad.
Tidsperiodens längd och antalet dagar som
avses i 224 a § omvandlas till månader genom att antalet dagar divideras med trettio.
Högst 360 dagar beaktas per kalenderår. Om
det vid omvandlingen till månader av de dagar som avses i 224 a § utöver fulla månader
återstår minst femton dagar anses de motsvara en månad.

202 §

224 a §

Beräkningsgrunder för den försäkringstekniska ansvarsskulden samt för förhöjningen
eller nedsättningen av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift

Tid som skall beaktas vid beräkningen av
tjänstgöringstid

Statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar
genom förordning beräkningsgrunder för den
försäkringstekniska ansvarsskulden samt för
förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift med beaktande av 141 a §, 152 § 1 mom. och 153—
160 § i denna lag samt 167, 168, 170 och
171 § i lagen om pension för arbetstagare.
218 §
Arbetsgivarens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för sin ekonomiförvaltning och personaladministration
och för att kunna kontrollera företagets arbetspensionsavgifter av pensionskassan få
nödvändiga uppgifter om pensioner som beviljats enligt denna lag och om pensionsformen, om begynnelse- och slutdatum för beviljade pensioner samt om arbetstagarens
pensionsålder.
224 §
Beräkning av tidsperiodernas längd

Vid beräkning av i denna lag avsedda tidsperioders längd och de dagar som avses i
224 a § anses i en kalendermånad ingå

Vid beräkningen av tjänstgöringstid enligt
denna lag beaktas följande dagar:
1) dagar för vilka lön har betalats på
grundval av arbete,
2) dagar för vilka lön för sjukdomstid har
betalats,
3) semesterdagar,
4) dagar för vilka semesterersättning har
betalats vid anställningsförhållandets slut,
5) dagar för vederlagsledighet eller andra
motsvarande dagar för avlönad ledighet som
ingår i avlösningssystemet,
6) dagar för vilka vid anställningsförhållandets slut har betalats ersättning för vederlag eller ersättning för annan liknande avlönad ledighet som ingår i avlöningssystemet,
och
7) oavlönad ledighet som i fråga om arbetstagare som beviljats deltidspension eller delinvalidpension ingår i avlösningssystemet för
ett anställningsförhållande på deltid.
Vid beräkningen av tjänstgöringstiden omvandlas de dagar som skall beaktas till månader på det sätt som föreskrivs i 224 §.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
Denna lag tillämpas på pensioner i fråga
om vilka pensionsfallet har inträffat sedan
lagen trätt i kraft. Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen om sjömanspensioner 69 och
70 § i den lydelse dessa hade innan denna lag
trädde i kraft, tillväxer pensionen från och
med den 1 januari 2016 enligt lagen om sjö-
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manspensioner 75 och 76 § i den lydelse de
har efter att denna lag trätt i kraft.
Från den 1 januari 2016 till den 31 december 2024 har en arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid en pensionsålder som är lägre än den i 8 § i lagen om sjömanspensioner
föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension, med tillämpning av lagen om sjömanspensioner 8 § 2 och 4 mom. i den lydelse de hade den 31 december 2015, dock på så
sätt, att för varje månad med vilken den
tjänstgöringstid som uträknats på det sätt som
anges i 224 a § i denna lag överstiger
300 månader, sänks pensionsåldern från
65 år med en månad.
Från och med den 1 januari 2025 har en arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid den i
3 mom. föreskrivna sänkta pensionsåldern,
till vilken den fram till den 31 december
2024 beaktade tjänstgöringstiden enligt lagen
om sjömanspensioner berättigar. Därvid förutsätts det att arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter tills han eller hon uppnår
den i 3 mom. på nämnda sätt beräknade
sänkta pensionsåldern och att arbetstagaren
har haft ett anställningsförhållande som omfattas av lagen om sjömanspensioner i minst
18 månaders tid under tre år innan anställningsförhållandet som berättigar till pension
upphör samt även att arbetstagaren inte längre är i det anställningsförhållande från vilket
han eller hon går i pension.
Om pensionskassan med stöd av 108 § i lagen om sjömanspensioner är behörig att
handlägga pensionsansökan, räknas den i
73 § 1 mom. i denna lag föreskrivna återstående tiden till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren skulle ha
uppnått den i 3 eller 4 mom. nämnda sänkta
pensionsåldern om arbetstagaren utan avbrott
stått i ett anställningsförhållande som omfattas av lagen om sjömanspensioner från ingången av månaden efter den under vilken
arbetsoförmågan började tills det att den
nämnda pensionsåldern uppnås, om den så-

lunda beräknade pensionsåldern är lägre än
den i 8 § i lagen om sjömanspensioner föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension.
Från och med den 1 januari 2016 har en arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid den i
3 eller 4 mom. nämnda sänkta pensionsåldern, om han eller hon uppfyller de föreskrivna förutsättningarna i 10 § i lagen om
sjömanspensioner i den lydelse den hade den
31 december 2015.
Från den 1 januari 2016 till den 31 december 2020 har en efterlevande make till eller
ett dödsbo efter en förmånslåtare som avlidit
under nämnda tid rätt till begravningsunderstöd enligt 63 § i lagen om sjömanspensioner
i den lydelse den hade den 31 december
2015, om förmånslåtaren vid sin död skulle
ha uppfyllt de föreskrivna förutsättningarna i
63 § i lagen om sjömanspensioner och i 29 §
i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner i den lydelse de hade 31 december
2015.
Lagens 141 a § tillämpas så att förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift fastställs första gången i samband med den pensionsförsäkringsavgift som skall erläggas för år 2017. Som
grund för förhöjningen eller nedsättningen av
arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift för
år 2017 används talen för arbetsgivarens riskförhållande för åren 2014 och 2015 dock så,
att talet för riskförhållandet för år 2014 alltid
är talet 1. Från och med år 2018 räknas riskförhållandet på grundval av riskförhållandet
för de två år som föregår året före betalningsåret år så att vid fastställandet av beloppet av förhöjningen eller nedsättningen av
arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift för
år 2018 används talen för riskförhållandet för
åren 2015 och 2016. Efter år 2018 räknas
riskförhållandet på motsvarande sätt som för
år 2018 på grundval av riskförhållandet för
de två år som föregår året före betalningsåret.

—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 27 och 29 §, och
ändras 2, 17, 25, 26 och 33 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1430/2011, som följer:
2§
Under förutsättning att en arbetstagare går i
ålderspension från ett anställningsförhållande
som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är
behörig att handlägga pensionsansökan eller
under förutsättning att arbetstagaren har rätt
till sådan invalidpension i fråga om vilken
pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen
är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens inkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de
trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro,
bestäms pension som intjänats före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1—3
punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 16 § och 20 § 1 mom.
1—5 meningen i den gamla lagen, i den lydelse de hade i den lag som gällde före den
1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen
om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:
1) de pensioner som bestäms särskilt för
varje anställningsförhållande sammanräknas;
maximibeloppet av en pension som intjänats
före den 1 januari 2005 är dock 50 procent av
arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för arbetstagarens anställningsförhållanden under de tio sista sjötjänsteåren; vid
beräknandet av de tio sista sjötjänsteåren beaktas 2004 och de kalenderår som föregår
detta år, dock så att högst fyra kalenderår beaktas i fråga om den tid som föregår 1996

och så att sådana sjötjänsteår för vilka arbetstagaren har betalats deltidspension inte beaktas; den genomsnittliga månadslönen bestäms
dock på basis av de kalenderår och de inkomster på grundval av vilka den skulle ha
bestämts om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, eller om
den ovan nämnda genomsnittliga månadslönen är väsentligt lägre eller högre än den lön
som arbetstagaren har fått för sjömansarbete
under en så lång tid att den högre eller lägre
lönen kan anses stabiliserad, beaktas såsom
genomsnittlig månadslön den genomsnittliga
arbetsinkomst som arbetstagaren skulle ha
haft om någon förändring inte hade inträffat,
2) den pension som räknats ut enligt
1 punkten multipliceras med talet 0,8,
3) den intjänade pensionen bestäms enligt
22 a § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade i den lag som gällde före den
1 januari 2005.
Under förutsättning att en arbetstagare går i
ålderspension från ett anställningsförhållande
som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är
behörig att handlägga pensionsansökan eller
under förutsättning att arbetstagaren har rätt
till sådan invalidpension i fråga om vilken
pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen
är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens inkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de
trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro,
bestäms den pension som intjänats enligt den
nya lagen under åren 2007—2015 med till-
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lämpning av 66—70 § i den nya lagen i den
lydelse de hade den 31 december 2015. I
dessa fall bestäms det beviljade sammanlagda beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats
enligt 16 § i den gamla lagen för åren 2005
och 2006 och en pension som anges ovan i 1
mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005, på det sätt som föreskrivs i 1, 2
eller 3 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1, 2 eller 3 punkten tillämpas
som ger det största pensionsbeloppet, som
följer:
1) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av pension som intjänats
för 2005 och 2006 läggs till den pension som
räknats ut enligt 1 mom. 1 punkten; beloppet
av den ålderspension eller invalidpension
som räknats ut på detta sätt kan dock överskrida det maximibelopp som anges ovan i
1 mom. 1 punkten endast till den del pensionen enligt den nya lagen och pensionen
enligt den gamla lagen för 2005 och 2006 har
intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått
den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre
åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än denna.
2) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 1 mom. 2 punkten.
3) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 1 mom. 3 punkten.
Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de
situationer beträffande om vilka det föreskrivs 1 och 2 mom. ska den pension som intjänats före den 1 januari 2005 bestämmas på
det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i
detta moment, i fråga om 1 punkten med tilllämpning av 17 § 3—5 och 7—9 mom. samt
20 § 1 mom. 1—5 meningen, sådana de lydde i den gamla lag som gällde före den
1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen
om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:
1) den intjänade pensionen bestäms på det
sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,

2) den intjänade pensionen bestäms enligt
17 § 3—5 och 7 – 9 mom. i den gamla lagen,
sådana de lydde den 31 december 2004, till
den del den till pension berättigande tiden
hänför sig till 1991 – 2004; beloppet av en
pension som intjänats före den 1 januari 1991
utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som
utgör grund för pensionen.
Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de
situationer beträffande om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. bestäms den pension
som intjänats enligt den nya lagen med tilllämpning av 72—76 §. I dessa fall bestäms
det sammanlagda beviljade beloppet av en
pension som intjänats enligt den nya lagen,
en pension som intjänats enligt 17 § i den
gamla lagen för 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 3 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005 på det
sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta
moment, så att den bestämmelse i 1 eller
2 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:
1) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av pension som intjänats
för 2005 och 2006 läggs till den pension som
räknats ut enligt 3 mom. 1 punkten; det belopp som beviljas i ålderspension eller invalidpension och som räknats ut på detta sätt
kan dock vara högst lika stort som det maximibelopp som avses ovan i 1 mom. 1 punkten.
2) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 3 mom. 2 punkten.
Om det sammanlagda beloppet av en ålders- eller invalidpension som uträknats enligt 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. 1 punkten, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 11 b § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den
nya lagens ikraftträdande, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i
80 § i den nya lagen och enligt lagen om
pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under
tre år eller för tiden för studier (644/2003)
överstiger det maximibelopp som avses i
1 mom. 1 punkten, avdras från beloppet av
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en pension som intjänats enligt den gamla lagen före den 1 januari 2005, en pension som
intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen
i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, det belopp som överstiger det nämnda maximibeloppet. När pensionernas sammanlagda belopp räknas ut beaktas dock inte en i 2 mom.
1 punkten angiven pension som intjänats på
grundval av arbetsinkomster som avses i 11 a
§ i den gamla lagen i den lydelse paragrafen
hade vid den nya lagens ikraftträdande eller
en pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, om den intjänats efter utgången av den
kalendermånad under vilken arbetstagaren
har uppnått den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än
denna.
17 §
Om en arbetstagare har arbetat i Finland
före den 1 januari 2005, räknas det särskilda
tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 72 § 3 mom. i den nya lagen ut på basis
av lönen i det anställningsförhållande på
grundval av vilket återstående tid borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av
den gamla lagen i den lydelse den hade före
den 1 januari 2005.
25 §
Om en invalidpension eller en arbetslöshetspension har beviljats med tillämpning av
bestämmelserna i den gamla lag som gällde
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före den 1 januari 2005, intjänas ny pension
efter den nya lagens ikraftträdande på basis
av inkomster som erhållits under en tid med
pension, utan hinder av vad som bestäms i
20 § 1 och 2 mom. i denna lag, i enlighet
med 72—76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas när
invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder.
26 §
Utan hinder av vad som bestäms i 20 §
2 mom. i denna lag intjänas ny pension efter
den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med ålderspension i enlighet med 72—76 § i den nya
lagen, och den pension som intjänats på detta
sätt beviljas enligt 13 § 3 mom. i den nya lagen, även om arbetstagaren före den 1 januari
2005 har uppnått den pensionsålder som anges i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen i
den lydelse de hade före den 1 januari 2005.
33 §
Tjänstgöringstiden enligt lagen om sjömanspensioner bestäms för tiden före den
1 januari 1991 enligt 11 § i den gamla lagen i
den lydelse paragrafen hade den 31 december
1990, samt i fråga om åren 1991—2006 enligt 14 § 6 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade vid den nya lagens
ikraftträdande.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På de penningbelopp som föreskrivs i denna lag tillämpas lagen om sjömanspensioner
101 §.

—————
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3.
Lag
om ändring av 11 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
(1277/2007) 11 § som följer:
11 §
Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen
(1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald
1) förskottsinnehållning som verkställs på
sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del
som förskottsinnehållningen har höjts så som
anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996),

2) arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift
som föreskrivs i 141 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006); förhöjning eller nedsättning av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift som föreskrivs i 141 a § i lagen
om sjömanspensioner beaktas inte i stödets
belopp; samt
3) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
Lagen tillämpas på stöd som betalas ut för
kostnader som har uppkommit den 1 januari
2016 och därefter.

—————
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4.
Lag
om ändring av 97 § i inkomstskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 97 §, sådan den lyder i lagarna 896/2001 och
858/2005, som följer:
97 §
Avdrag för sjöarbetsinkomst

Vid stats- och kommunalbeskattningen beviljas under de förutsättningar om vilka föreskrivs nedan de som får sjöarbetsinkomst enligt 74 § avdrag för sjöarbetsinkomst från
nettoförvärvsinkomsten.
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen beviljas är 20 procent av det
sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 7 000 euro. När det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges sjöarbetsinkomst överstiger 50 000 euro, minskar
avdraget för sjöarbetsinkomst med 5 procent

av det belopp med vilket det sammanlagda
beloppet av sjöarbetsinkomsten överstiger
50 000 euro.
Trots 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med
170 euro för varje hel kalendermånad under
vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller
annars rör sig inom finskt territorium, om
den skattskyldige då arbetar på fartyget. Vid
utgången av en tidsperiod som berättigar till
förhöjning beviljas dock denna även för del
av en kalendermånad.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016.

—————
Helsingfors den 4 december 2014

Statsminister

ALEXANDER STUBB
Social- och hälsovårdsminister Laura Räty
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 8 § 2 mom., 9 §, 10 §, 63 §, 65—71 §
och 107 § 2 mom.,
av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 765/2011 och 292/2012, 65 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 635/2009, 67 § och 69 § sådana de lyder delvis ändrade i lag
629/2009 samt 70 § sådan den lyder i lag 629/2009,
ändras 1 § 1 mom., 11 § 1 mom., 38 §, 64 § 2 mom., rubriken för 72 §, 73 §, rubriken för
74—76 §, 103 §, 121 §, 122 §, 139 §, 141 §, 142 § 2 mom., 152 § 1 mom., 218 § och 224 §,
av dem 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 629/2009, rubriken för 76 § sådan den lyder
i lag 629/2009, 139 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1337/2009, 142 § 2 mom. sådant det
lyder i lag 765/2011, 218 § sådan den lyder i lag 796/2012 och 224 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 1103/2008, samt
fogas till lagen nya 141 a och 224 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

Lagens syfte

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om den rätt till ålderspension, deltidspension, rehabilitering
och invalidpension som sjömän har samt om
den rätt till familjepension och begravningsunderstöd som sjömännens förmånstagare
har.
——————————————

I denna lag föreskrivs om den rätt till ålderspension, deltidspension, rehabilitering
och invalidpension som sjömän har samt om
den rätt till familjepension som sjömännens
förmånstagare har.

8§

8§

Rätten till ålderspension

Rätten till ålderspension

——————————————

Arbetstagaren har dock rätt att få ålderspension vid en lägre pensionsålder, den som

——————————————

——————————————
(2 mom. upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

hör till befälet tidigast vid fyllda 60 år och
den som hör till manskapet tidigast vid fyllda
55 år, så att pensionsåldern sänks från 63 år
med en månad för varje månad med vilken
den tjänstgöringstid som uträknats på det sätt
som anges i 9 § överstiger 324 månader.
Dessutom förutsätts det att arbetstagarens
anställningsförhållande fortsätter tills han eller hon uppnår den på nämnda sätt beräknade sänkta pensionsåldern och att arbetstagaren har stått i ett anställningsförhållande som
omfattas av denna lag i minst 18 månaders
tid under tre år innan anställningsförhållande
som berättigar till pension upphör.

——————————————

——————————————

9§

9§

Tid som skall beaktas vid beräkningen av
sänkt pensionsålder

Tid som skall beaktas vid beräkningen av
sänkt pensionsålder

Vid beräkningen av sänkt pensionsålder enligt 8 § 2 mom. beaktas följande dagar:
1) dagar för vilka lön har betalats på
grundval av arbete,
2) dagar för vilka lön för sjukdomstid har
betalats,
3) semesterdagar,
4) dagar för vilka semesterersättning har
betalats vid anställningsförhållandets slut,
5) dagar för vederlagsledighet eller andra
motsvarande dagar för avlönad ledighet som
ingår i avlösningssystemet,
6) dagar för vilka vid anställningsförhållandets slut har betalats ersättning för vederlag eller ersättning för annan liknande avlönad ledighet som ingår i avlösningssystemet,
och
7) oavlönad ledighet som i fråga om arbetstagare som beviljats deltidspension eller delinvalidpension ingår i avlösningssystemet för
ett anställningsförhållande på deltid.
Vid beräkningen av sänkt pensionsålder
omvandlas de dagar som skall beaktas till
månader på det sätt som föreskrivs i 224 §.

(upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §

10 §

Arbetslösa arbetstagares rätt till ålderspension vid sänkt pensionsålder

Arbetslösa arbetstagares rätt till ålderspension vid sänkt pensionsålder

En arbetstagare, vars anställningsförhållande har upphört innan han eller hon har
nått den sänkta pensionsålder som anges i 8 §
2 mom. till följd av att fartyget sålts eller tagits ur trafik eller att arbetskraften minskats
eller att arbetstagaren sagt upp sitt arbetsavtal eller hävt det på grunder som anges i
7 kap. 5 § eller 9 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal, har rätt att gå i ålderspension vid
den i 8 § 2 mom. angivna sänkta pensionsålder som arbetstagaren har intjänat före anställningsförhållandets slut, och den ålderspension som beviljas honom eller henne bestäms i enlighet med 66–70 §. Dessutom förutsätts att arbetstagaren uppnår den i 8 §
2 mom. angivna sänkta pensionsåldern inom
fem år efter det att anställningsförhållandet
upphörde och att arbetstagaren för denna tid
har rätt till dagpenning eller arbetsmarknadsstöd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller till arbetslöshetspension i enlighet med 22 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
(1291/2006). Ett avbrott i utbetalningen av
arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller pension lämnas dock obeaktat, om
avbrottet inte har fortgått i en sammanhängande period på mer än 60 dagar.
Om arbetstagaren har tagit emot ett av arbetskraftsmyndigheten erbjudet arbete som
avses i 2 a kap. 4 § i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa, vilket arbetstagaren inte kan
vägra ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd, tillämpas 1 mom. på rätten att få ålderspension vid sänkt pensionsålder. Dessutom krävs det att arbetstagaren fortlöpande
har sökt sådant arbete som avses i 4 § 1 mom.
genom arbetskraftsmyndighetens förmedling.

(upphävs)

11 §

11 §

Ålderspensionens belopp

Ålderspensionens belopp

Börjar ålderspensionen vid ingången av Börjar ålderspensionen vid ingången av
månaden efter den under vilken 63—68 års månaden efter den under vilken 63—68 års
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

ålder uppnåtts eller vid en sänkt pensionsålder enligt 8 § 2 mom. som är lägre än 63 år,
är ålderspensionens belopp den pension som
intjänats fram till begynnelsetidpunkten för
pensionen.
——————————————

ålder uppnåtts är ålderspensionens belopp
den pension som intjänats fram till begynnelsetidpunkten för pensionen.

38 §

38 §

Invalidpensionens belopp

Invalidpensionens belopp

Beloppet av full invalidpension är summan
av den intjänade pensionen före utgången av
det år som föregick pensionsfallsåret och
pensionsdelen för återstående tid enligt 67 eller 73 §. Delinvalidpensionen utgör hälften av
full invalidpension.

Beloppet av full invalidpension är summan
av den intjänade pensionen före utgången av
det år som föregick pensionsfallsåret och
pensionsdelen för återstående tid enligt 73 §.
Delinvalidpensionen utgör hälften av full invalidpension.

63 §

63 §

Begravningsunderstöd

Begravningsunderstöd

En efterlevande make till en förmånslåtare
som vid sin död inte hade fyllt 67 år beviljas
begravningsunderstöd förutsatt att förmånslåtaren vid sin död fick ålderspension eller
invalidpension i enlighet med 66–70 § eller
vid sin död hade varit berättigad till sådan
pension.
Begravningsunderstödets storlek bestäms enligt nedanstående tabell:
Förmånslåtarens
ålder vid dödsfallet
–50 år
51–55 år
56–60 år
61–66 år

Begravningsunderstödets belopp
10 190 euro
7 643 euro
5 096 euro
2 548 euro

Om en förmånslåtare som avses i 1 mom.
inte var gift vid sin död, beviljas förmånslåtarens dödsbo begravningsunderstöd förutsatt
att en släkting i rätt nedstigande led, ett adoptivbarn eller en förälder till förmånslåtaren
är delägare i dödsboet.

——————————————

(upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

64 §

64 §

Grunderna för pensionstillväxten

Grunderna för pensionstillväxten

——————————————
Till pension berättigar inte arbetsinkomsterna under det år under vilket arbetsoförmågan började, om den återstående tiden vid
fastställandet av invalidpensionen har räknats
såsom till pension berättigande tid på det sätt
som föreskrivs i 67 eller 73 §.

——————————————
Till pension berättigar inte arbetsinkomsterna under det år under vilken arbetsoförmågan började, om den återstående tiden vid
fastställandet av invalidpensionen har räknats
såsom till pension berättigande tid på det sätt
som föreskrivs i 73 §.

65 §

65 §

Rätten till särskilda tillväxtprocentsatser

Rätten till särskilda tillväxtprocentsatser

Pensionen tillväxer enligt 66—70 §, under
förutsättning att
1) arbetstagaren går i ålderspension vid
sänkt pensionsålder enligt 8 § 2 mom. från ett
anställningsförhållande som omfattas av
denna lag,
2) arbetstagaren går i ålderspension vid en
ålder enligt 8 § 1 mom. från ett anställningsförhållande som omfattas av denna lag och
pensionskassan på grundval av 108 § är behörig att behandla pensionsansökan, eller
3) arbetstagaren har rätt till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionskassan enligt 108 § är behörig att handlägga pensionsansökan, och arbetstagarens arbetsinkomster
enligt denna lag under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro.

(upphävs)

66 §

66 §

Pensionstillväxt på grundval av arbetsinkomster enligt särskild tillväxtprocentsats

Pensionstillväxt på grundval av arbetsinkomster enligt särskild tillväxtprocentsats

Pensionen tillväxer på grundval av de pensionsgrundande arbetsinkomster som avses i
78 § för varje enskilt år (årsinkomst) med
1) 1,6 procent fram till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fylller 53 år,

(upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2) 2,0 procent från och med ingången av
kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 53 år fram till utgången av
den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 63 år, och
3) 4,5 procent från och med ingången av
kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 63 år fram till utgången av
den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år.
Om en i 1 mom. angiven procentsats ändras
under kalenderåret, fastställs pensionstillväxten enligt en genomsnittlig procentsats på
grundval av andra inkomster än sådana som
intjänats efter ålderspensionens början. Den
genomsnittliga tillväxten räknas ut genom att
tillväxtprocentsatserna enligt 1 mom. beaktas
i förhållande till det antal kalendermånader
under kalenderåret till vilka procentsatserna
hänför sig.
Arbetar arbetstagaren i något annat EUeller EES-land än i Finland efter att ha uppnått 53 års ålder, fogas till den teoretiska
pensionen ett särskilt tillägg som räknas ut på
basis av skillnaden mellan den procentsats
som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten och den
procentsats som avses i 1 mom. 1 punkten.
Det särskilda tillägget räknas ut på basis av
arbetsinkomsterna i Finland.

67 §

67 §

Bestämmande av pension för återstående tid
enligt särskild tillväxtprocentsats

Bestämmande av pension för återstående tid
enligt särskild tillväxtprocentsats

När invalidpensionen bestäms berättigar
tiden från ingången av det kalenderår under
vilket arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 63 år till pension (återstående tid). När en pensionskassa
med stöd av 108 § är behörig att handlägga
pensionsansökan, räknas den återstående tiden dock till utgången av den kalendermånad
under vilken arbetstagaren skulle ha uppnått
den sänkta pensionsåldern enligt 8 § 2 mom.
medan arbetstagaren utan avbrott haft ett anställningsförhållande som omfattas av denna
lag från ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan började tills den

(upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

nämnda pensionsåldern uppnåddes, om den
sålunda beräknade pensionsåldern är lägre
än 63 år. En förutsättning för att arbetstagaren skall få pension för återstående tid är att
han eller hon under de tio kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan
började har haft sammanlagt minst 12 566,70
euro i arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna.
Av den i 82 § avsedda inkomst som pensionen för återstående tid grundar sig på utgör pensionen för återstående tid 1,6 procent
per år fram till utgången av den månad under
vilken arbetstagaren fyller 63 år.

68 §

68 §

Pensionstillväxt enligt särskild tillväxtprocentsats för arbete som utförs under tiden i
pension

Pensionstillväxt enligt särskild tillväxtprocentsats för arbete som utförs under tiden i
pension

Pensionen tillväxer med 1,6 procent på
grundval av de pensionsgrundande årsinkomster som pensionstagaren har under en
tid för vilken han eller hon enligt arbetspensionslagarna får invalidpension eller ålderspension eller motsvarande pension från utlandet.

(upphävs)

69 §

69 §

Pensionstillväxt enligt särskild tillväxtprocentsats för tid med invalidpension som upphört

Pensionstillväxt enligt särskild tillväxtprocentsats för tid med invalidpension som upphört

Om en arbetstagare som har fått invalidpension senare beviljas pension på nya grunder på basis av ålder eller arbetsoförmåga,
räknas såsom till pension berättigande tid
även den tid under vilken arbetstagaren fick
invalidpension. När pensionen för denna tid
räknas ut används som grund den inkomst för
återstående tid som hänför sig till den invalidpension som upphört.
På basis av 1 mom. tillväxer pensionen,
från och med ingången av det år under vilket
arbetsoförmågan började till utgången av den
kalendermånad under vilken invalidpensio-

(upphävs)
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nen upphörde, med 1,6 procent per år på
grundval av den inkomst som pensionen för
återstående tid grundar sig på och som hänför sig till invalidpensionen
Har arbetstagaren utöver invalidpension
enligt denna lag fått invalidpension enligt
någon annan arbetspensionslag, utgör den
inkomst för återstående tid som omfattas av
denna lag och som hänför sig till den invalidpension som upphört samma relativa andel
av de inkomster för återstående tid som hänför sig till de invalidpensioner som arbetstagaren fått som den andel arbetsinkomsterna
enligt denna lag utgör av summan av inkomsterna enligt arbetspensionslagarna under den
granskningstid som avses i 82 och 84 §.
Har arbetstagaren fått invalidpension utan
grund, räknas vid beräkningen av ny pension
inte denna tid med pension såsom till pension
berättigande tid.

70 §

70 §

Pensionstillväxt enligt särskild tillväxtprocentsats på basis av deltidsarbete och för tid
med deltidspension

Pensionstillväxt enligt särskild tillväxtprocentsats på basis av deltidsarbete och för tid
med deltidspension

På grundval av inkomster av deltidsarbete
som utförs vid sidan av deltidspension och på
grundval av inkomster som ligger till grund
för i 80 § avsedda förmåner för oavlönad tid
under tiden för deltidsarbete tillväxer pensionen i enlighet med 66 och 77 §.

(upphävs)

71 §

71 §

Rätten till allmänna tillväxtprocentsatser

Rätten till allmänna tillväxtprocentsatser

Om en arbetstagare som omfattas av denna
lag inte enligt 65 § har rätt till ålders- eller
invalidpension som bestäms i enlighet med
66—70 §, tillväxer pensionen på det sätt som
föreskrivs i 72—76 §.

(upphävs)
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72 §

72 §

Pensionstillväxt på grundval av arbetsinkomster enligt allmän tillväxtprocentsats

Pensionstillväxt på grundval av arbetsinkomster

——————————————

——————————————

73 §

73 §

Bestämmande av pension för återstående tid

Bestämmande av pension för återstående tid

enligt allmän tillväxtprocentsats

När invalidpensionen bestäms berättigar tiden från ingången av det kalenderår under
vilket arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 63 år till pension (återstående tid). När en pensionskassa

med stöd av 108 § är behörig att handlägga
pensionsansökan, räknas den återstående tiden dock till utgången av den kalendermånad
under vilken arbetstagaren skulle ha uppnått
den sänkta pensionsåldern enligt 8 § 2 mom.
medan arbetstagaren utan avbrott haft ett anställningsförhållande som omfattas av denna
lag från ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan började tills den
nämnda pensionsåldern uppnåddes, om den
sålunda beräknade pensionsåldern är lägre
än 63 år. En förutsättning för att arbetstaga-

ren skall få pension för återstående tid är att
han eller hon under de tio kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan
började har haft sammanlagt minst 12 566,70
euro i arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna.
Av den i 82 § avsedda inkomst som pensionen för återstående tid grundar sig på utgör
pensionen för återstående tid 1,5 procent per
år fram till utgången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 63 år.

När invalidpensionen bestäms berättigar tiden från ingången av det kalenderår under
vilket arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 63 år till pension (återstående tid). En förutsättning för att
arbetstagaren skall få pension för återstående
tid är att han eller hon under de tio kalenderår
som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började har haft sammanlagt minst 12
566,70 euro i arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna.

Av den i 82 § avsedda inkomst som pensionen för återstående tid grundar sig på utgör pensionen för återstående tid 1,5 procent
per år fram till utgången av den månad under
vilken arbetstagaren fyller 63 år.
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74 §

74 §

Pensionstillväxt enligt allmän tillväxtprocentsats för arbete som utförs under tiden i

Pensionstillväxt för arbete som utförs under
tiden i pension

pension

——————————————

——————————————

75 §

75 §

Pensionstillväxt enligt allmän tillväxtprocentsats för tid med invalidpension som upp-

Pensionstillväxt för tid med invalidpension
som upphört

hört

——————————————
76 §

——————————————

76 §

Pensionstillväxt enligt allmän tillväxtpro- Pensionstillväxt på basis av deltidsarbete och
centsats på basis av deltidsarbete och för tid
för tid med deltidspension
med deltidspension

——————————————

——————————————

103 §

103 §

Pensionsansökan

Pensionsansökan

Pension skall sökas hos pensionskassan på
en blankett som Pensionsskyddscentralen
fastställer för detta ändamål. Till ansökan
skall fogas den utredning som behövs för att
pensionsärendet skall kunna avgöras.

Pension skall sökas hos pensionskassan på
en blankett som Pensionsskyddscentralen
fastställer för detta ändamål. Till ansökan
skall fogas den utredning som behövs för att
pensionsärendet skall kunna avgöras.

Begravningsunderstöd skall sökas hos pensionskassan genom en skriftlig ansökan. Till
ansökan skall fogas den utredning som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Närmare bestämmelser om de blanketter Närmare bestämmelser om de blanketter
och intyg som behövs för ansökan om pen- och intyg som behövs för ansökan om pension och begravningsunderstöd utfärdas ge- sion utfärdas genom förordning av statsrådet.
nom förordning av statsrådet.
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107 §

107 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

Beslutsfattande och delgivning av beslut

——————————————

——————————————
(2 mom. upphävs)

——————————————

——————————————

Rätten till begravningsunderstöd enligt
denna lag avgörs genom beslut av pensionskassan. Pensionskassan skall avgöra en ansökan om begravningsunderstöd utan dröjsmål efter det att den har fått nödvändiga upplysningar.

121 §

121 §

Överföring eller pantsättning av pension samt
förbud mot utmätning av begravningsunderstöd eller någon annan kostnadsersättning

Överföring eller pantsättning av pension
samt förbud mot utmätning av kostnadsersättning

Pension får inte överföras på någon annan Pension får inte överföras på någon annan
person. Ett avtal som avser pantsättning av person. Ett avtal som avser pantsättning av
pension är ogiltigt.
pension är ogiltigt.
Begravningsunderstöd eller annan kost- Kostnadsersättning som betalas enligt dennadsersättning som betalas enligt denna lag na lag får inte mätas ut.
får inte mätas ut.
122 §

122 §

Preskription av pension och begravningsun-

Preskription av pension

derstöd

Rätten att få pension och begravningsun- Rätten att få pension preskriberas fem år
derstöd preskriberas fem år efter den dag då efter den dag då pensionen borde ha betalats,
pensionen borde ha betalats ut eller då för- om inte preskriptionen har avbrutits innan
månslåtaren dog, om inte preskriptionen har dess. Från avbrytandet av preskriptionstiden
avbrutits innan dess. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa. Preskriptionen avbryts på
det sätt som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen
om preskription av skulder (728/2003). Preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som
anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription
av skulder.

börjar en ny fem år lång preskriptionstid
löpa. Preskriptionen avbryts på det sätt som
föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som anges i
11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.
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139 §

139 §

Anmälningar som krävs för ordnandet och
skötseln av pensionsskydd

Anmälningar som krävs för ordnandet och
skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensionsskydd skall arbetsgivaren anmäla sina identifieringsuppgifter till pensionskassan och göra
en månadsanmälan till pensionskassan separat för var och en av de arbetstagare som varit
anställd hos arbetsgivaren under kalendermånaden. Månadsanmälan till pensionskassan
skall göras senast den 10 dagen i den andra
kalendermånaden efter arbetsmånaden och i
anmälan skall i enlighet med pensionskassans
anmälningsförfarande uppges
1) arbetstagarens namn och personbeteckning,
2) arbetstagarens arbetsinkomst under kalendermånaden,
3) arbetstagarens antal dagar i kalendermånaden enligt 9 § som skall beaktas vid beräkningen av sänkt pensionsålder, och
4) arbetstagarens tjänsteställning i Trafiksäkerhetsverkets sjömansregister vid utgången av månaden.

För ordnandet och skötseln av pensionsskydd skall arbetsgivaren anmäla sina identifieringsuppgifter till pensionskassan och göra
en månadsanmälan till pensionskassan separat för var och en av de arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren under kalendermånaden. Månadsanmälan till pensionskassan skall göras senast den 10 dagen i den
andra kalendermånaden efter arbetsmånaden
och i anmälan skall i enlighet med pensionskassans anmälningsförfarande uppges
1) arbetstagarens namn och personbeteckning,
2) arbetstagarens arbetsinkomst under kalendermånaden,
3) arbetstagarens antal dagar i kalendermånaden enligt 224 a § som skall beaktas vid
beräkningen av tjänstgöringstiden, och
4) arbetstagarens tjänsteställning i Trafiksäkerhetsverkets sjömansregister vid utgången av månaden.

141 §

141 §

Pensionsförsäkringsavgift

Pensionsförsäkringsavgift

För bekostandet av pensionsskydd enligt
denna lag är arbetsgivaren och arbetstagaren
skyldiga att vardera betala en lika stor pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan.
Den arbetsinkomst pensionsförsäkringsavgiften grundar sig på bestäms enligt 78 §. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av pensionskassan procentsatserna för
arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift.
Staten deltar i bekostandet av pensionsskydd enligt denna lag så som bestäms i
152 §.

För bekostande av pensionsskydd enligt
denna lag är arbetsgivaren och arbetstagaren
skyldiga att vardera betala en pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan. Den arbetsinkomst pensionsförsäkringsavgiften grundar
sig på bestäms enligt 78 §. Arbetstagarens

pensionsförsäkringsavgift är lika stor som
arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, om vilken det föreskrivs i 153 § i lagen
om pension för arbetstagare. Social- och häl-

sovårdsministeriet fastställer på ansökan av
pensionskassan procentsatsen för arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.
Staten deltar i bekostandet av pensionsskydd enligt denna lag så som bestäms i
152 §.
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141 a §
Förhöjning eller nedsättning av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift
Arbetsgivares i 141 § föreskrivna pensionsförsäkringsavgift förhöjs eller nedsätts beroende på förhållandet mellan den utgift som
förorsakas av beviljade invalidpensioner åt
arbetstagare som varit i tjänst hos arbetsgivaren och den teoretiska utgift som uträknas
på grundval av åldersfördelningen på de arbetstagare som varit i tjänst hos arbetsgivaren (riskförhållande). Förhöjningen eller
nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift bestäms för varje år på
grundval av riskförhållandet för de två år
som föregår året före betalningsåret. Förhöjningen eller nedsättningen av pensionsförsäkringsavgiften bestäms närmare i enlighet med de i 202 § avsedda beräkningsgrunderna.

142 §

142 §

Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens
pensionsförsäkringsavgift

Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens
pensionsförsäkringsavgift

——————————————
Arbetsgivaren ska betala den pensionsförsäkringsavgift som han innehållit på arbetstagarens lön och sin egen motsvarande pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden efter den lönebetalningsperiod som avses
i 2 kap. 17 § i lagen om sjöarbetsavtal (förfallodag för pensionsförsäkringsavgift). Inom
samma tid ska arbetsgivaren kalendermånadsvis sända pensionskassan en redovisning
över pensionsförsäkringsavgifterna per fartyg
av vilken framgår beloppet av de pensionsförsäkringsavgifter som innehållits på arbetstagarnas löner och arbetsgivarens motsvarande pensionsförsäkringsavgift.
——————————————

——————————————
Arbetsgivaren ska betala den pensionsförsäkringsavgift som han innehållit på arbetstagarens lön och sin egen pensionsförsäkringsavgift till pensionskassan senast den
10 dagen i den andra kalendermånaden efter
den lönebetalningsperiod som avses i 2 kap.
17 § i lagen om sjöarbetsavtal (förfallodag
för pensionsförsäkringsavgift). Inom samma
tid ska arbetsgivaren kalendermånadsvis sända pensionskassan en redovisning över pensionsförsäkringsavgifterna per fartyg av vilken framgår beloppet av de pensionsförsäkringsavgifter som innehållits på arbetstagarnas löner och arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.
——————————————
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152 §

152 §

Statens andel

Statens andel

Staten är skyldig att till pensionskassan betala en tredjedel av alla de pensioner och rehabiliteringspenningar enligt denna lag som
pensionskassan eller någon annan pensionsanstalt betalar.

Staten är skyldig att till pensionskassan betala under åren 2016—2020 31 procent och

——————————————

under år 2021 och senare år 29 procent av
de pensioner och rehabiliteringspenningar
som hänför sig till nämnda år och som pen-

sionskassan eller någon annan pensionsanstalt betalar.
——————————————

202 §

202 §

Beräkningsgrunder för den försäkringstekniska ansvarsskulden

Beräkningsgrunder för den försäkringstekniska ansvarsskulden samt för förhöjningen

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar
genom förordning beräkningsgrunder för den
försäkringstekniska ansvarsskulden för pensionskassan med beaktande av 152 § 1 mom.
och 153—160 § i denna lag samt i 167, 168,
170 och 171 § i lagen om pension för arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar
genom förordning beräkningsgrunder för den
försäkringstekniska ansvarsskulden samt för

eller nedsättningen av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift

förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift med beaktande av 141 a §, 152 § 1 mom. och 153—

160 § i denna lag samt 167, 168, 170 och
171 § i lagen om pension för arbetstagare.

218 §

218 §

Arbetsgivarnas rätt att få uppgifter

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för sin ekonomiförvaltning och personaladministration
och för att kunna kontrollera företagets arbetspensionsavgifter av pensionskassan få
nödvändiga uppgifter om pensioner som beviljats enligt denna lag och om pensionsformen, om begynnelse- och slutdatum för beviljade pensioner samt om arbetstagares i 8 §
2 mom. avsedda sänkta pensionsålder.

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för sin ekonomiförvaltning och personaladministration
och för att kunna kontrollera företagets arbetspensionsavgifter av pensionskassan få
nödvändiga uppgifter om pensioner som beviljats enligt denna lag och om pensionsformen, om begynnelse- och slutdatum för beviljade pensioner samt om arbetstagarens
pensionsålder.
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224 §

224 §

Beräkning av tidsperiodernas längd

Beräkning av tidsperiodernas längd

Vid beräkning av i denna lag avsedda tidsperioders längd och de dagar som avses i 9 §
anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så att den
sista dagen i en månad alltid betraktas som
den 30 dagen i en kalendermånad.
Tidsperiodens längd och antalet dagar som
avses i 9 § omvandlas till månader genom att
antalet dagar divideras med trettio. Högst
360 dagar beaktas per kalenderår. Om det vid
omvandlingen till månader av de dagar som
avses i 9 § utöver fulla månader återstår minst
femton dagar anses de motsvara en månad.

Vid beräkning av i denna lag avsedda tidsperioders längd och de dagar som avses i
224 a § anses i en kalendermånad ingå
30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så att den sista dagen i en månad alltid
betraktas som den 30 dagen i en kalendermånad.
Tidsperiodens längd och antalet dagar som
avses i 224 a § omvandlas till månader genom att antalet dagar divideras med trettio.
Högst 360 dagar beaktas per kalenderår. Om
det vid omvandlingen till månader av de dagar som avses i 224 a § utöver fulla månader
återstår minst femton dagar anses de motsvara en månad.
224 a §
Tid som skall beaktas vid beräkningen av
tjänstgöringstid
Vid beräkningen av tjänstgöringstid enligt
denna lag beaktas följande dagar:
1) dagar för vilka lön har betalats på
grundval av arbete,
2) dagar för vilka lön för sjukdomstid har
betalats,
3) semesterdagar,
4) dagar för vilka semesterersättning har
betalats vid anställningsförhållandets slut,
5) dagar för vederlagsledighet eller andra
motsvarande dagar för avlönad ledighet som
ingår i avlösningssystemet,
6) dagar för vilka vid anställningsförhållandets slut har betalats ersättning för vederlag eller ersättning för annan liknande avlönad ledighet som ingår i avlöningssystemet,
och
7) oavlönad ledighet som i fråga om arbetstagare som beviljats deltidspension eller
delinvalidpension ingår i avlösningssystemet
för ett anställningsförhållande på deltid.
Vid beräkningen av tjänstgöringstiden omvandlas de dagar som skall beaktas till månader på det sätt som föreskrivs i 224 §.

Gällande lydelse
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Denna lag träder i kraft den 1 januari
2016.
Denna lag tillämpas på pensioner i fråga
om vilka pensionsfallet har inträffat sedan
lagen trätt i kraft. Utan hinder av vad som
föreskrivs i lagen om sjömanspensioner
69 och 70 § i den lydelse dessa hade innan
denna lag trädde i kraft, tillväxer pensionen
från och med den 1 januari 2016 enligt lagen
om sjömanspensioner 75 och 76 § i den lydelse de har efter att denna lag trätt i kraft.
Från den 1 januari 2016 till den 31 december 2024 har en arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid en pensionsålder som är lägre än den i 8 § i lagen om sjömanspensioner
föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension, med tillämpning av lagen om sjömanspensioner 8 § 2 och 4 mom. i den lydelse de hade den 31 december 2015, dock på
så sätt, att för varje månad med vilken den
tjänstgöringstid som uträknats på det sätt
som anges i 224 a § i denna lag överstiger
300 månader, sänks pensionsåldern från
65 år med en månad.
Från och med den 1 januari 2025 har en
arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid
den i 3 mom. föreskrivna sänkta pensionsåldern, till vilken den fram till den 31 december 2024 beaktade tjänstgöringstiden enligt
lagen om sjömanspensioner berättigar. Därvid förutsätts det att arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter tills han eller hon
uppnår den i 3 mom. på nämnda sätt beräknade sänkta pensionsåldern och att arbetstagaren har haft ett anställningsförhållande
som omfattas av lagen om sjömanspensioner
i minst 18 månaders tid under tre år innan
anställningsförhållandet som berättigar till
pension upphör samt även att arbetstagaren
inte längre är i det anställningsförhållande
från vilket han eller hon går i pension.
Om pensionskassan med stöd av 108 § i lagen om sjömanspensioner är behörig att
handlägga pensionsansökan, räknas den i
73 § 1 mom. i denna lag föreskrivna återstående tiden till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren skulle ha
uppnått den i 3 eller 4 mom. nämnda sänkta
pensionsåldern om arbetstagaren utan avbrott stått i ett anställningsförhållande som
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omfattas av lagen om sjömanspensioner från
ingången av månaden efter den under vilken
arbetsoförmågan började tills det att den
nämnda pensionsåldern uppnås, om den sålunda beräknade pensionsåldern är lägre än
den i 8 § i lagen om sjömanspensioner föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension.
Från och med den 1 januari 2016 har en
arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid
den i 3 eller 4 mom. nämnda sänkta pensionsåldern, om han eller hon uppfyller de
föreskrivna förutsättningarna i 10 § i lagen
om sjömanspensioner i den lydelse den hade
den 31 december 2015.
Från den 1 januari 2016 till den 31 december 2020 har en efterlevande make till eller
ett dödsbo efter en förmånslåtare som avlidit
under nämnda tid rätt till begravningsunderstöd enligt 63 § i lagen om sjömanspensioner
i den lydelse den hade den 31 december
2015, om förmånslåtaren vid sin död skulle
ha uppfyllt de föreskrivna förutsättningarna i
63 § i lagen om sjömanspensioner och i 29 §
i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner i den lydelse de hade 31 december
2015.
Lagens 141 a § tillämpas så att förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens
pensionsförsäkringsavgift fastställs första
gången i samband med den pensionsförsäkringsavgift som skall erläggas för år 2017.
Som grund för förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift för år 2017 används talen för arbetsgivarens riskförhållande för åren 2014
och 2015 dock så, att talet för riskförhållandet för år 2014 alltid är talet 1. Från och
med år 2018 räknas riskförhållandet på
grundval av riskförhållandet för de två år
som föregår året före betalningsåret år så att
vid fastställandet av beloppet av förhöjningen eller nedsättningen av arbetsgivarens
pensionsförsäkringsavgift för år 2018 används talen för riskförhållandet för åren
2015 och 2016. Efter år 2018 räknas riskförhållandet på motsvarande sätt som för år
2018 på grundval av riskförhållandet för de
två år som föregår året före betalningsåret.
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om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 27 och 29 §, och
ändras 2, 17, 25, 26 och 33 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1430/2011, som följer:
Gällande lydelse

2§
När en pension enligt den nya lagen bestäms enligt 66—70 §, bestäms pension som
intjänats före den 1 januari 2005 på det sätt
som föreskrivs i 1—3 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning
av 16 § och 20 § 1 mom. 1—5 meningen i
den gamla lagen, i den lydelse de hade i den
lag som gällde före den 1 januari 2005, samt
7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen
om ändring av lagen om sjömanspensioner
(1745/1995), som följer:

1) de pensioner som bestäms särskilt för
varje anställningsförhållande sammanräknas;
maximibeloppet av en pension som intjänats
före den 1 januari 2005 är dock 50 procent av
arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för arbetstagarens anställningsförhållanden under de tio sista sjötjänståren; vid beräknandet av de tio sista sjötjänståren beaktas
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2§

Under förutsättning att en arbetstagare går
i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och
pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen
är behörig att handlägga pensionsansökan
eller under förutsättning att arbetstagaren
har rätt till sådan invalidpension i fråga om
vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya
lagen är behörig att handlägga ansökan och
arbetstagarens inkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och
under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst
16 800 euro, bestäms pension som intjänats

före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1—3 punkten i detta moment, i fråga
om 1 punkten med tillämpning av 16 § och
20 § 1 mom. 1—5 meningen i den gamla lagen, i den lydelse de hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i
ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner
(1745/1995), som följer:
1) de pensioner som bestäms särskilt för
varje anställningsförhållande sammanräknas;
maximibeloppet av en pension som intjänats
före den 1 januari 2005 är dock 50 procent av
arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för arbetstagarens anställningsförhållanden under de tio sista sjötjänsteåren; vid
beräknandet av de tio sista sjötjänsteåren be-
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2004 och de kalenderår som föregår detta år,
dock så att högst fyra kalenderår beaktas i
fråga om den tid som föregår 1996 och så att
sådana sjötjänstår för vilka arbetstagaren har
betalats deltidspension inte beaktas; den genomsnittliga månadslönen bestäms dock på
basis av de kalenderår och de inkomster på
grundval av vilka den skulle ha bestämts om
arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen
den 31 december 2004, eller om den ovan
nämnda genomsnittliga månadslönen är väsentligt lägre eller högre än den lön som arbetstagaren har fått för sjömansarbete under
en så lång tid att den högre eller lägre lönen
kan anses stabiliserad, beaktas såsom genomsnittlig månadslön den genomsnittliga arbetsinkomst som arbetstagaren skulle ha haft om
någon förändring inte hade inträffat,
2) en pension som räknats ut enligt 1 punkten omräknas med en koefficient som fås genom att talet 1,6, som utvisar den tillväxtprocent för pensionen som anges i 66 § 1 mom.
1 punkten i den nya lagen, divideras med talet
2,
3) den intjänade pensionen bestäms enligt
22 a § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade i den lag som gällde före den
1 januari 2005.
När en pension enligt den nya lagen bestäms med stöd av 66—70 §, bestäms det beviljade sammanlagda beloppet av en pension
som intjänats enligt den nya lagen, en pension
som intjänats enligt 16 § i den gamla lagen
för åren 2005 och 2006 och en pension som
anges ovan i 1 mom. vilken intjänats för tiden
före den 1 januari 2005, på det sätt som föreskrivs i 1, 2 eller 3 punkten i detta moment,
så att den bestämmelse i 1, 2 eller 3 punkten
tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:
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aktas 2004 och de kalenderår som föregår
detta år, dock så att högst fyra kalenderår beaktas i fråga om den tid som föregår 1996
och så att sådana sjötjänsteår för vilka arbetstagaren har betalats deltidspension inte beaktas; den genomsnittliga månadslönen bestäms
dock på basis av de kalenderår och de inkomster på grundval av vilka den skulle ha
bestämts om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, eller om
den ovan nämnda genomsnittliga månadslönen är väsentligt lägre eller högre än den lön
som arbetstagaren har fått för sjömansarbete
under en så lång tid att den högre eller lägre
lönen kan anses stabiliserad, beaktas såsom
genomsnittlig månadslön den genomsnittliga
arbetsinkomst som arbetstagaren skulle ha
haft om någon förändring inte hade inträffat,
2) den pension som räknats ut enligt
1 punkten multipliceras med talet 0,8,
3) den intjänade pensionen bestäms enligt
22 a § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade i den lag som gällde före den
1 januari 2005.
Under förutsättning att en arbetstagare går
i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och
pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen
är behörig att handlägga pensionsansökan
eller under förutsättning att arbetstagaren
har rätt till sådan invalidpension i fråga om
vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya
lagen är behörig att handlägga ansökan och
arbetstagarens inkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och
under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst
16 800 euro, bestäms den pension som intjänats enligt den nya lagen under åren 2007—
2015 med tillämpning av 66—70 § i den nya
lagen i den lydelse de hade den 31 december
2015. I dessa fall bestäms det beviljade

sammanlagda beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som
intjänats enligt 16 § i den gamla lagen för
åren 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 1 mom. vilken intjänats för tiden
före den 1 januari 2005, på det sätt som föreskrivs i 1, 2 eller 3 punkten i detta moment,
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1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats
för 2005 och 2006 läggs till den pension som
räknats ut enligt 1 mom. 1 punkten; beloppet
av den ålderspension eller invalidpension som
räknats ut på detta sätt kan dock överskrida
det maximibelopp som anges ovan i 1 mom.
1 punkten endast till den del pensionen enligt
den nya lagen och pensionen enligt den gamla
lagen för 2005 och 2006 har intjänats efter
utgången av den kalendermånad under vilken
arbetstagaren har uppnått 63 års ålder eller
den sänkta pensionsålder som anges i 8 §
2 mom. i den nya lagen eller i 14 § 2 mom. i
den gamla lagen i den lydelse moment hade
vid den nya lagens ikraftträdande,
2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 1 mom. 2 punkten,
3) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 1 mom. 3 punkten.
Om en arbetstagare inte efter den 31 december 2004 har intjänat någon pension
överhuvudtaget enligt den gamla eller den
nya lagen eller om pensionen enligt den nya
lagen bestäms i enlighet med 72—76 § i den
lagen, ska den pension som intjänats före den
1 januari 2005 bestämmas på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, i
fråga om 1 punkten med tillämpning av 17 §
3—5 och 7—9 mom. samt 20 § 1 mom. 1—5
meningen, sådana de lydde i den gamla lag
som gällde före den 1 januari 2005, samt
7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen
om ändring av lagen om sjömanspensioner
(1745/1995), som följer:
1) den intjänade pensionen bestäms på det
sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,
2) den intjänade pensionen bestäms enligt
17 § 3—5 och 7—9 mom. i den gamla lagen,
sådana de lydde den 31 december 2004, till
den del den till pension berättigande tiden
hänför sig till 1991—2004; beloppet av en
pension som intjänats före den 1 januari 1991
utgör för varje till pension berättigande betal-
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så att den bestämmelse i 1, 2 eller 3 punkten
tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:
1) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av pension som intjänats
för 2005 och 2006 läggs till den pension som
räknats ut enligt 1 mom. 1 punkten; beloppet
av den ålderspension eller invalidpension
som räknats ut på detta sätt kan dock överskrida det maximibelopp som anges ovan i
1 mom. 1 punkten endast till den del pensionen enligt den nya lagen och pensionen
enligt den gamla lagen för 2005 och 2006 har
intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått
den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre
åldersgränsen för ålderspension eller en
pensionsålder som är lägre än denna.

2) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 1 mom. 2 punkten.
3) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 1 mom. 3 punkten.

Om arbetstagaren beviljas ålderspension
eller invalidpension i andra situationer än de
situationer beträffande om vilka det föreskrivs 1 och 2 mom. ska den pension som intjänats före den 1 januari 2005 bestämmas på

det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i
detta moment, i fråga om 1 punkten med tilllämpning av 17 § 3—5 och 7—9 mom. samt
20 § 1 mom. 1—5 meningen, sådana de lydde i den gamla lag som gällde före den
1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen
om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) den intjänade pensionen bestäms på det
sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,
2) den intjänade pensionen bestäms enligt
17 § 3—5 och 7 – 9 mom. i den gamla lagen,
sådana de lydde den 31 december 2004, till
den del den till pension berättigande tiden
hänför sig till 1991 – 2004; beloppet av en
pension som intjänats före den 1 januari 1991
utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som

50

Gällande lydelse

RP 321/2014 rd

ningsmånad 1/8 procent av den lön som utgör
grund för pensionen.
När en pension enligt den nya lagen bestäms med stöd av 72—76 § bestäms det
sammanlagda beviljade beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en
pension som intjänats enligt 17 § i den gamla
lagen för 2005 och 2006 och en pension som
anges ovan i 3 mom. vilken intjänats för tiden
före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, så
att den bestämmelse i 1 eller 2 punkten tilllämpas som ger det största pensionsbeloppet,
som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats
för 2005 och 2006 läggs till den pension som
räknats ut enligt 3 mom. 1 punkten; det belopp som beviljas i ålderspension eller invalidpension och som räknats ut på detta sätt
kan dock vara högst lika stort som det maximibelopp som avses ovan i 1 mom. 1 punkten,
2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 3 mom. 2 punkten.
Om det sammanlagda beloppet av en ålders- eller invalidpension som uträknats enligt 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. 1 punkten, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 11 b § i den gamla lagen
i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande, en pension som intjänats
för sådan oavlönad tid som avses i 80 § i den
nya lagen och enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) överstiger det
maximibelopp som avses i 1 mom. 1 punkten,
avdras från beloppet av en pension som intjänats enligt den gamla lagen före den 1 januari
2005, en pension som intjänats på grundval
av sådana arbetsinkomster som avses i 11 a §
i den gamla lagen i den lydelse paragrafen
hade vid den nya lagens ikraftträdande eller
en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 78 § i den
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utgör grund för pensionen.

Om arbetstagaren beviljas ålderspension
eller invalidpension i andra situationer än de
situationer beträffande om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. bestäms den pension
som intjänats enligt den nya lagen med tilllämpning av 72—76 §. I dessa fall bestäms

det sammanlagda beviljade beloppet av en
pension som intjänats enligt den nya lagen,
en pension som intjänats enligt 17 § i den
gamla lagen för 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 3 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005 på det
sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta
moment, så att den bestämmelse i 1 eller
2 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:
1) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av pension som intjänats
för 2005 och 2006 läggs till den pension som
räknats ut enligt 3 mom. 1 punkten; det belopp som beviljas i ålderspension eller invalidpension och som räknats ut på detta sätt
kan dock vara högst lika stort som det maximibelopp som avses ovan i 1 mom. 1 punkten.
2) beloppet av en pension enligt den nya
lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension
som har räknats ut enligt 3 mom. 2 punkten.
Om det sammanlagda beloppet av en ålders- eller invalidpension som uträknats enligt 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. 1 punkten, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 11 b § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den
nya lagens ikraftträdande, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i
80 § i den nya lagen och enligt lagen om
pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under
tre år eller för tiden för studier (644/2003)
överstiger det maximibelopp som avses i
1 mom. 1 punkten, avdras från beloppet av
en pension som intjänats enligt den gamla lagen före den 1 januari 2005, en pension som
intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen
i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, det be-
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nya lagen, det belopp som överstiger det
nämnda maximibeloppet. När pensionernas
sammanlagda belopp räknas ut beaktas dock
inte en i 2 mom. 1 punkten angiven pension
som intjänats på grundval av arbetsinkomster
som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens
ikraftträdande eller en pension som intjänats
på grundval av arbetsinkomster som avses i
78 § i den nya lagen, om den intjänats efter
utgången av den kalendermånad under vilken
arbetstagaren har nått 63 års ålder eller den
sänkta pensionsålder som anges i 8 § 2 mom.
i den nya lagen eller i 14 § 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse moment hade vid den
nya lagens ikraftträdande.

lopp som överstiger det nämnda maximibeloppet. När pensionernas sammanlagda belopp räknas ut beaktas dock inte en i 2 mom.
1 punkten angiven pension som intjänats på
grundval av arbetsinkomster som avses i
11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande
eller en pension som intjänats på grundval av
arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya
lagen, om den intjänats efter utgången av den
kalendermånad under vilken arbetstagaren
har uppnått den i 8 § i den nya lagen före-

17 §
Om en arbetstagare har arbetat i Finland
före den 1 januari 2005, räknas det särskilda
tillägg till den teoretiska pensionen som avses
i 66 § 3 mom. eller 72 § 3 mom. i den nya lagen ut på basis av lönen i det anställningsförhållande på grundval av vilket återstående tid
borde beaktas vid bestämmandet av pension
som beviljas före den 1 januari 2005 med
stöd av den gamla lagen i den lydelse den
hade före den 1 januari 2005.

17 §
Om en arbetstagare har arbetat i Finland
före den 1 januari 2005, räknas det särskilda
tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 72 § 3 mom. i den nya lagen ut på basis
av lönen i det anställningsförhållande på
grundval av vilket återstående tid borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av
den gamla lagen i den lydelse den hade före
den 1 januari 2005.

25 §
Om en invalidpension eller en arbetslöshetspension har beviljats med tillämpning av
bestämmelserna i den gamla lag som gällde
före den 1 januari 2005, intjänas ny pension
efter den nya lagens ikraftträdande på basis
av inkomster som erhålls under en tid med
pension, utan hinder av vad som bestäms i
20 § 1 och 2 mom. i denna lag, i enlighet med
66—70 § eller 72—76 § i den nya lagen, och
den pension som intjänats på detta sätt beviljas när invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 år
ålder.

25 §
Om en invalidpension eller en arbetslöshetspension har beviljats med tillämpning av
bestämmelserna i den gamla lag som gällde
före den 1 januari 2005, intjänas ny pension
efter den nya lagens ikraftträdande på basis
av inkomster som erhållits under en tid med
pension, utan hinder av vad som bestäms i
20 § 1 och 2 mom. i denna lag, i enlighet
med 72—76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas när
invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder.

skrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än
denna.
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26 §
Utan hinder av vad som bestäms i 20 §
2 mom. i denna lag intjänas ny pension efter
den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med ålderspension i enlighet med 66—70 § eller 72—76
§ i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas enligt 13 § 3 mom. i
den nya lagen, även om arbetstagaren före
den 1 januari 2005 har uppnått den pensionsålder som anges i 14 § 1 eller 2 mom. i den
gamla lagen i den lydelse de hade före den
1 januari 2005.
27 §

Utan hinder av vad som bestäms i 65 § i
den nya lagen har en arbetstagare som är
född före 1950 rätt till invalidpension eller
arbetslöshetspension som fastställs enligt
66—70 § i den nya lagen, under förutsättning
att pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan om
pensionen och arbetstagaren vid tidpunkten
för pensionsfallet skulle ha rätt till återstående tid enligt 12 a—12 c § i den gamla lagen i
den lydelse de hade före den 1 januari 2005.
Utan hinder av vad som bestäms i 65 § i
den nya lagen skall ålderspension som beviljas i enlighet med 15 e § 11 mom. i den gamla
lagen i den lydelse momentet hade vid den
nya lagens ikraftträdande fastställas enligt
66 och 68—70 § i den nya lagen, under förutsättning att pensionskassan enligt 108 § i den
nya lagen är behörig att handlägga ansökan
om pensionen och arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet skulle ha rätt till återstående tid enligt 12 a—12 c § i den gamla
lagen i den lydelse de hade före den 1 januari
2005 om pensionen i stället för i form av ålderpension skulle beviljas i form av arbetslöshetspension.

29 §

Utan hinder av vad som bestäms i 63 § i
den nya lagen har en efterlevande make som
avses i 63 § 1 mom. i den nya lagen eller ett
dödsbo som avses i 3 mom. i samma paragraf
rätt till begravningsunderstöd också om för-

26 §
Utan hinder av vad som bestäms i 20 §
2 mom. i denna lag intjänas ny pension efter
den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med ålderspension i enlighet med 72—76 § i den nya
lagen, och den pension som intjänats på detta
sätt beviljas enligt 13 § 3 mom. i den nya lagen, även om arbetstagaren före den 1 januari
2005 har uppnått den pensionsålder som anges i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen i
den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

(upphävs)

(upphävs)

27 §

29 §
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månslåtaren vid sin död fick ålderspension
enligt 14 § eller invalidpension enligt 15 § i
den gamla lagen i dess lydelse före den 1 januari 2005 eller ålderspension eller invalidpension som fastställts enligt 16 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade före
den nya lagens ikraftträdande och de övriga
villkoren för beviljande av begravningsunderstöd som anges i 63 § i den nya lagen uppfylls.

33 §
Vid beräkning av den sänkta pensionsålder
som avses i 8 § 2 mom. i den nya lagen bestäms den tid som skall beaktas i fråga om tid
före den 1 januari 1991 enligt 11 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade den 31
december 1990, samt i fråga om åren 1991—
2006 enligt 14 § 6 mom. i den gamla lagen i
den lydelse momentet hade vid den nya lagens ikraftträdande.

33 §

Tjänstgöringstiden enligt lagen om sjömanspensioner bestäms för tiden före den

1 januari 1991 enligt 11 § i den gamla lagen i
den lydelse paragrafen hade den 31 december
1990, samt i fråga om åren 1991—2006 enligt 14 § 6 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade vid den nya lagens
ikraftträdande.
———

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2016.
På de penningbelopp som föreskrivs i denna lag tillämpas lagen om sjömanspensioner
101 §.
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3.
Lag
om ändring av 11 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
(1277/2007) 11 § som följer:
Gällande lydelse
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11 §

11 §

Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst

Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen
(1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald
1) förskottsinnehållning som verkställts på
sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del
som förskottsinnehållningen har höjts så som
anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996),
2) arbetsgivares socialskyddsavgift,
3) arbetsgivarandel av sjömanspensionsförsäkringsavgiften,
4) arbetsgivarandel av arbetslöshetsförsäkringspremien,
5) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien,
6) arbetsgivarandel av grupplivförsäkringspremien, samt
7) arbetsgivarandel av premien för frivillig
olycksfallsförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkring för fritiden.

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen
(1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald
1) förskottsinnehållning som verkställs på
sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del
som förskottsinnehållningen har höjts så som
anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996),

2) arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift
som föreskrivs i 141 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006); förhöjning eller nedsättning av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift som föreskrivs i 141 a § i lagen
om sjömanspensioner beaktas inte i stödets
belopp; samt
3) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien.

Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

———

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2016. Lagen tillämpas på stöd som betalas ut
för kostnader som har uppkommit den 1 januari 2016 och därefter.
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4.
Lag
om ändring av 97 § i inkomstskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 97 §, sådan den lyder i lagarna 896/2001 och
858/2005, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

97 §

97 §

Avdrag för sjöarbetsinkomst

Avdrag för sjöarbetsinkomst

Vid stats- och kommunalbeskattningen beviljas under de förutsättningar om vilka föreskrivs nedan de som erhåller sjöarbetsinkomst
enligt 74 § avdrag för sjöarbetsinkomst från
nettoförvärvsinkomsten.
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
statsbeskattningen beviljas utgör 18 procent
av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 6 650 euro.
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
kommunalbeskattningen beviljas utgör
30 procent av det sammanlagda beloppet av
sjöarbetsinkomsten, dock högst 11 350 euro.
Utan hinder av 3 mom. höjs avdraget för
sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen
med 170 euro för varje hel kalendermånad
under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn
eller annars rör sig inom finskt territorium,
om den skattskyldige då arbetar på fartyget.
Vid utgången av en tidsperiod som berättigar
till förhöjning beviljas dock denna även för
del av en kalendermånad.

Vid stats- och kommunalbeskattningen beviljas under de förutsättningar om vilka föreskrivs nedan de som får sjöarbetsinkomst enligt 74 § avdrag för sjöarbetsinkomst från
nettoförvärvsinkomsten.

Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen beviljas är 20 procent av det
sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 7 000 euro. När det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges sjöarbetsinkomst överstiger 50 000 euro, minskar
avdraget för sjöarbetsinkomst med 5 procent
av det belopp med vilket det sammanlagda
beloppet av sjöarbetsinkomsten överstiger
50 000 euro.
Trots 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med
170 euro för varje hel kalendermånad under
vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller
annars rör sig inom finskt territorium, om
den skattskyldige då arbetar på fartyget. Vid
utgången av en tidsperiod som berättigar till
förhöjning beviljas dock denna även för del
av en kalendermånad.

———

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2016.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016.

