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Uppdatering: Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som 
används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner 

 
Vid kommunikationsministeriet bereds en regeringsproposition till riksdagen 
vars syfte är att ändra lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg 
som används för sjötransport (1277/2007) och lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006).  
 
Propositionen baserar sig på lagändringen 940/2016 som sattes i kraft 
villkorligt för att få sjömätningsverksamhet inkluderad i sådan 
stödberättigande verksamhet som avses i lagen. Ikraftsättandet av 
ändringen skulle ha krävt ändringar i Finlands gällande stödprogram och 
kommissionens godkännande av ändringarna. Kommissionen har dock inte 
godkänt de föreslagna ändringarna i den form som Finland har lagt fram 
dem. Därför har Finland tvingats dra tillbaka förslaget från kommissionen, 
vilket leder till ett behov av att upphäva de ändringar som gäller 
sjömätningsfartyg i stödlagen, eftersom det inte är möjligt att sätta dem i 
kraft genom lag. Samtidigt föreslås en teknisk ändring som gäller 
ändringssökande i lagen för att säkerställa uppdaterade bestämmelser.  
 
De föreslagna ändringarna gäller 3, 4, 10 och 27 § i lagen. Ändringarna 
föreslås träda i kraft senast den 1 januari 2020. Det är fråga om en ändring 
av teknisk karaktär som inte orsakar några ändringar i det gällande 
stödprogrammet eller i behovet av anslag för programmet. 
 
Trots den nämnda lagändringen är avsikten att de som arbetar ombord på 
sjömätningsfartyg fortfarande ska omfattas av tillämpningsområdet för lagen 
om sjömanspensioner. Eftersom det i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om 
sjömanspensioner hänvisas till den punkt i lagen om förbättrande av 
konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport som nu föreslås 
bli ändrad, ska den aktuella punkten i lagen om sjömanspensioner också 
ändras. Det är fråga om en ändring av teknisk karaktär. 
 
Kommunikationsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna 
yttrande om propositionen. Propositionen och begäran om utlåtande har 
publicerats på webbplatsen utlåtande.fi. Vi ber er skicka in ert eventuella 
yttrande senast den 13 september 2019 antingen via utlåtande.fi eller på 
adressen kirjaamo@lvm.fi. Vänligen lämna in yttrandet i elektronisk form 
och ange ärendets diarienummer LVM/1015/03/2019. 
 
 

 Begäran om utlåtande  

   

  LVM/1015/03/2019 

 31.7.2019  
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Vi ber er särskilt ta ställning till följande punkter i yttrandet: 
 
• Allmänna kommentarer om regeringens proposition 
• Kommentarer om motivdelen 
• Kommentarer om författningsdelen 
 
 
 
Ytterligare information i ärendet ges av överinspektör Tatu Giordani, tfn 
029 534 2054, tatu.giordani@lvm.fi och överinspektör Emmi Nykänen, tfn 
029 534 2397, emmi.nykanen@lvm.fi. 
 
 
 
 
Mikko Nygård 
Ställföreträdare för enhetsdirektören, specialsakkunnig 
 
 
 
Tatu Giordani 
Överinspektör 
 
 

 
 

 
 
 

Bilagor Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 
lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för 
sjötransport 

 
Sändlista Justitieministeriet 

Arbets- och näringsministeriet 
Finansministeriet 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Transport- och kommunikationsverket 
Trafikledsverket 
Ålands landskapsregering 
 
Arctia Ab 
Finlands näringsliv rf 
Sjömanspensionskassan 
Meritaito Ab 
Finlands Speditions- och Logistikförbund rf 
Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund - Finnish 

Engineers´Association ry  
Finlands Transport och Logistik SKAL rf 
Finlands Skeppsmäklareförbund rf 
Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry 
Finlands Sjömans-Union FSU rf 
Rederierna i Finland rf 
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Företagarna i Finland rf 


