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Huvudsakligt innehäll 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

tiJJ Landstinget med förslag tiJJ 

l) tjänstemannalag för landskapet Åland, 

2) landskapslag orn införande av tjänstemanna

lagen för landskapet Åland, 

3) landskapslag angående ändring av 4 § land

skapslagen om Ålands landskapsstyrelse, samt 

4) landskapslag om tilLnpn ing i landskapet 

Åland av avgångsbidrn;::;s f ,:~;ro rdningen. 

den föreliggande framställningen föreslås att de centrala bestämmelserna som 

berör landskapets tjänstemän skall införas i en tjänstemannalag för landskapet Åland. 

Tjänstemännens rättsliga ställning skulle förenhetligas genom att de olika slagen av 

tjänsteförhållanden reduceras till två huvudtyper; ordinarie och tillfälliga tjänsteförhål

landen. De nuvarande innehavarna av tjänster och fasta befattningar samt de extraordi

narie tjänstemännen skulle i och med lagens ikraftträdande bli ordinarie t jänstemän, 

medan de tillfälliga funktionärerna skuUe bli tillfälJiga tjänstemän. 

I den föreslagna lagen skulle ingå allmänna bestämmelser om tjänstemännens 

skyldigheter. I tjänstemannalagstiftningen ingår för närvarande endast bestämmelser 

om disciplinära åtgärder mot tjänsteman som bryter mot sina skyldigheter. Tjänsteman

nalagen skulle även innehålla bestämmelser om tjänstledighet och andra avbrott i 

tjänstgöring. 

Bestämmelserna om tjänsteförhållandes upphörande skulle förenhetligas och för

enklas. Ett närmande till arbetsavtalslagstiftningen skulle ske bland annat genom att 

bestämmelserna om uppsägningsskydd för tjänstemännen i stort sett skulle överens

stämma med bestämmelserna om uppsägningsskydd för privaträttsligt anställda. Ett 

tjänsteförhållande skulle kunna sägas upp såväl av landskapsstyrelsen som av tjänste-

mannen. 

Införandet av tjänstemannalagen skulle innebära att flera gällande lagar upphävs. 

Så är fallet med bland annat de lagar som reglerar de olika slagen av tjänsteförhål

landen, samt de lagar som gäller uppförande på indragningsstat samt disciplinärt 

förfarande. Motsvarigheter till dessa bestämmelser skulle ingå i tjänstemannalagen. 

Eftersom det under övergångsperioden mellan den gamla och den nya tjänste

mannalagstiftningen kommer att krävas detaljerade ikraftträdelsebestämmelser, före-
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slår landskapsstyrelsen att dessa skulle ingå i en särskild landskapslag om införande av 

tjänstemannalagen för landskapet Åland. 

I samband med revisionen av tjänstemannalagstiftningen föreslås att de bestäm

melser som berör lantrådet och som för närvarande ingår i tjänstemannalagstiftningen i 

stäJlet införs i landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse. I samband härmed föreslås 

att lantrådets rätt till pension blir överensstämmande med bestämmelserna om pension 

för ledamot av Ålands landskapsstyrelse. 

Allmän motivering 

Behovet av lagstiftning 

Landskapstjänstemännens rättsliga ställning är för närvarande reglerad på ett 

oenhetligt sätt. De bestämmelser som rör landskapets tjänstemän finns spridda 1 ett 

flertal olika författningar. Flera av dessa författningar härstammar från den första 

hälften av 1900-talet och har blivit föråldrade. För närvarande förekommer det fem 

huvudtyper av tjänsteförhållanden inom landskapsförvaltningen, vilket i praktiken har 

lett till att personer som utför samma slag av uppgifter inte har samma rättsliga 

ställning. Villkoren i tjänsteförhålJandena regleras idag till stor del genom tjänste

kollektivavtal, vilket har lett till att det förekommer lagstiftning som aldrig tillämpas. 

Den lagstiftning som berör landskapstjänstemännen har därmed blivit oklar. 

Skillnaderna mellan offentligrättsliga och privatr:Htsliga anställningsförhållanden 

har minskat under de senaste decennierna. Arbetskraftens rörlighet mellan den offentli

ga och den privata sektorn har ökat. Ett närmande mellan tjänstemännens och 

arbetstagarnas rättsliga ställning bör därför ske även i lagstiftningen. 

I riket har regeringen år 1984 avlämnat en proposition (RP 238/84) till riksdagen 

med förslag till förnyande av lagstiftningen om statens tjänstemän. Nämnda proposition 

har använts som förebild vid beredningen av föreliggande framställning. 

I samband med ärendets beredning har AKAVA-Åland r.f., FOA-Å r.f., TOC-TÅ 

r.f., avdelningarna vid centrala ämbetsverket, landskapets skolor, Ålands polisdistrikt 

och personalrådet för Ålands centralsjukhus beretts tillfälle att avge yttrande i 

anledning av förslaget. 

Den föreslagna reformen skulle beröra över 700 landskapstjänstemän. Inom land

skapsförvaltningen tjänstgjorde år 1985 217 innehavare av tjänster eller fasta befatt

ningar, 429 extra ordinarie befattningshavare samt cirka t 20 tillfälliga funktionärer. De 

största enheterna inom landskapsförvaltningen· utgörs av centralförvaltningen, Ålands 

polisdistrikt, Ålands centralsjukhus samt landskapets skolor. 
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Gällande lagstiftning 

Inom landskapsförvaltningen förekommer för närvarande fem kategorier av tjänste

män. Landskapet har i sin tjänst innehavare av tjänster som utnämns genom öppet brev 

eller fullmakt, innehavare av befattningar som utnämns genom befattningsbrev, samt 

extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer vilka utnämns genom 

förordnande. Bestämmelser angående innehavare av tjänster och befattningar finns i 

landskapslagen angående utnämningsbrev för innehavare av landskapet Ålands tjänster 

och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning 

ävensom skyldighet att därifrån avgå (7 /29), nedan kallad landskapslagen angående 

utnämningsbrev. Angående extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer 

stadgas i landskapslagen angående landskapsförvaltningen underlydande extraordinarie 

befattningshavare och tillfälliga funktionärer i landskapet Åland (17/50), nedan kallad 

landskapslagen om extraordinarie befattningshavare. Landskapet har även i sin tjänst 

personer i privaträttsligt anställningsförhållande. Dessa arbetstagare betraktas dock 

inte som tjänstemän. 

De olika slagen av tjänsteförhållanden skiljer sig från varandra inte bara vad gäller 

utnämningen utan också vad gäller sättet för tjänsteförhållandets upphörande. Lantrå

det entledigas av landstinget om landstinget förklarar att han förlorat dess förtroende. 

Innehavare av tjänst kan endast efter laga rannsakan och dom skiljas från tjänsten, 

medan innehavare av fast befattning kan entledigas när tillräckligt skäl därtill prövas 

föreligga. Extraordinarie befattningshavares och tillfällig funktionärs tjänsteförhållande 

upphör genom uppsägning eller genom återkallande av förordnandet. 

Angående rätten för innehavare av tjänster och fasta befattningar att säga upp 

tjänsteförhållande finns inga bestämmelser. Ingenting hindrar dock innehavare av 

tjänster och fasta befattningar att anhålla om avsked. Extraordinarie befattningshavare 

och tillfälliga funktionärer har rätt att säga upp tjänsteförhållande att upphöra efter 

utgången av en uppsägningstid om två veckor. 

En annan skiljaktighet mellan dels innehavare av tjänster och fasta befattningar 

och dels extraordinarie befattningshavare oc:h tillfälliga funktionärer är tidpunkten för 

löneutbetalningen. Enligt landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underly

dande tjänster eller befattningar uti landskapet Åland ( l 7 /4 3), nedan kallad landskapsla

gen om avlöning, erhåller innehavare av tjänst eller fast befattning sin lön i förskott 

den första vardagen i månaden, medan extraordinarie befattningshavare och tillfälliga 

funktionärer erhåller sin lön i efterskott, den sista vardagen i månaden. Angående 

tjänstemännens avlöning har avtalats genom kollektivavtal, varför en stor del av 

landskapslagen om avlöning inte tillämpas. 
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Ytterligare en ski11nad mellan tjänste- och befattningsinnehavarnas och de övriga 

tjänstemännens rättsliga ställning är att innehavare av tjänst eller befattning med 

grundlön, vars tjänst indras, har rätt till lön på indragningsstat i enlighet med 

bestämmelserna i landskapslagen om rättigheter och skyldigheter, som tillkomma 

innehavare av Ålands landskapsförvaltning underlydande tjänst eller befattning som 

indrages (4/46). 

Bestämmelser angående tjänstemäns rätt till bisyssla finns i landskapslagen angå

ende rätt för innehavare av landskapsförvaJtningen underlydande tjänst eller befattning 

i landskapet Åland att inneha annan avlönad befattning (16/46). Lagen gäller innehavare 

av tjänst eller befattning med grundlön eller extraordinarie huvudbefattning. 

Gemensamma för samtliga tjänstemän är bl.a. bestämmelserna om disciplinärt 

förfarande, vilka ingår i landskapslagen om disciplinära åtgärder mot Ålands landskaps

förvaltning underlydande tjänstemän (27 /73). 

Utöver de ovan nämnda författningarna finns det dessutom flera andra författ

ningar som berör tjänstemän, bl.a. landskapslagen om tjänstekollektivavtal och land

skapslagen om semester för landskapets tjänstemän (27 /74). Bestämmelserna i dessa 

skulle dock inte införas i tjänstemannalagen. 

Detaljmotivering 

Tjänstemannalagen för landskapet Åland 

l kap. Allmänna bestämmelser 

kapitlet anges lagens tillämpningsområde samt definieras vad som avses med 

tjänsteman och tjänsteförhållande. 

~ Paragrafen innehåller en allmän bestämmelse om lagens tillämpningsområde. I 

tjänstemannalagen skulle ingå den centrala delen av de bestämmelser som rör tjänste-

män. 

2 §. I paragrafen definieras de centrala begreppen tjänsteman och tjänsteförhål

lande. Tjänsteförhållandet skiljer sig från ett privaträttsligt anställningsförhållande 

därigenom att tjänsteförhållandet är offentligrättsligt och uppkommer i den ordning 

som stadgas i den nu föreslagna lagen. 

Tjänstemännen är antingen ordinarie tjänstemän, tjänstemän utsedda på prövotid, 

tjänstförrättande tjänstemän eller tillfälliga tjänstemän. Med tjänstförrättande tjänste-
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man förstås tjänsteman som interimistiskt eller såsom vikarie handhar en tjänst. En 

tillfällig tjänsteman anställs för att handha uppgifter av sådan art att behovet av 

arbetskraft endast är tillfälligt. På tjänstemän som anställts på prövotid och på 

tjänstförrättande tjänstemän skulle tillämpas aJla bestämmelser i lagen som inte 

uttryckligen begränsats att gälla enbart ordinarie eller tillfälliga tjänstemän. 

Landskapet företräds i tjänsteförhållandet av Jandskapsstyrelsen om inte annat är 

särskilt föreskrivet. T.ex. direktionerna vid vissa av landskapets skolor har rätt att 

1ediganslå tjänster eller anställa timlärare. 

3 §. Arbetstagare i privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet skulle 

såsom tidigare lyda under arbetsavta1s1agstiftningen, och tjänstemannalagen skulle inte 

tillämpas på dessa personer. Tjänstemannalagen skulle inte heller tillämpas på den som 

fullgör offentligrättslig skyldighet som föranleds av annat än tjänsteförhållande. Med 

sådan offentligrättslig skyldighet avses bl.a. medborgares skyldighet att delta i sådan 

räddningstjänst varom stadgas i 24 § 1andskapslagen orn polisverksamheten. 

U I paragrafen hänvisas till 36 § självstyrelselagen, i vilken det stadgas att 

tjänster inrättas och tjänstemän utnämns av 1andskapsstyre1sen. 

2 kap. Ansökningsförfarande och utnämning till tjänst 

5 §. I paragrafen föreslås en allmän behörighetsålder om 18 år för tjänstemän. I 

vissa fall kunde även yngre personer, dvs. personer som fyllt 15 år, vara tjänstemän. 

Även ungdomar som fullgjort sin läroplikt, men som ännu inte fyllt 18 år, bör ha 

möjlighet att erhålla tjänst. En sådan tjänst skall dock inte innefatta utövande av 

offentlig makt. Skulle för en tjänst särskilt vara stadgad högre behörighetsålder än 18 

år, kan en yngre person inte komma i fråga. 

6 §. Ordinarie tjänster skulle alltid 1ediganslås. Endast om annat särskilt är stadgat 

skulle det vara möjligt att tillsätta ordinarie tjänster utan 1edigans1ående. Landskaps

styre1sen finner det ändamålsenligt att begränsa skyldigheten att lediganslå tjänster så 

att den skulle gälla enbart ordinarie tjänster. Vikariat och tillfälliga tjänster skulle 

kunna tillsättas utan lediganslående. Särskilt då fråga är om kortare vikariat och 

tillfälliga arbetstoppar bör det vara möjligt att snabbt anställa tillfällig arbetskraft. 

Landskapsstyrelsen har dock för avsikt att i mån av möjlighet Jediganslå även vikariat 

och tiUfälliga tjänster, trots att det inte skulle vara obligatoriskt. 

Ansökningstiden skulle kunna bestämmas till minst l 4 och högst 30 dagar, vilket 
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skulJe möjliggöra en viss flexibilitet vid tillsättandet av tjänster. Trots att en tjänst 

lediganslagits skulle den inte behöva besättas, om skäl därtill föreligger. Även om en 

tjänst lediganslagits skulle en tjänsteman från en annan tjänst kunna förflyttas till den 

lediga tjänsten. 

Det skulle vara möjligt att lediganslå tjänst på nytt eller förlänga ansökningstiden 

med högst 30 dagar om skäl därtill föreligger. Ett sådant skäl kan vara t.ex. att 

kompetenta personer inte sökt tjänsten. 

I paragrafen föreslås dessutom ingå en bestämmelse om att en försenad ansökan 

inte skall beaktas. 

7 §. I paragrafen ingår bestämmelser om hur en tjänst skall sökas. Enligt förslaget 

skall ansökan vara skriftlig. Erforderlig utredning skall bifogas ansökan. Utredningen 

skall visa sökandens kompetens för tjänsten. Sådan utredning är till exempel matrikelut

drag. 

Om mindre bristfälligheter förekommer i ansökan, skall sökanden beredas möjlighet 

att komplettera ansökan. Om endast en liten brist finns i ansökan skulle ansökan trots 

denna kunna beaktas. 

8 §. Endast en person som sökt en tjänst skulle kunna utnämnas till tjänsten, om 

inte annat är särskilt stadgat. Om det är möjligt att utnämna även en person som inte 

sökt en tjänst, bör ifrågavarande person ge sitt samtycke tiJI utnämningen. Samtycke 

kan ges skriftligen eller på annat sätt, men oklarhet får inte uppstå om huruvida 

samtycke har givits eller inte. 

I samband med utnämning tiJl tjänst skulle sökandena inte utan fog få försättas i 

olika ställning sinsemellan. 

9 §. Enligt paragrafen skulle det vara möjligt att vid behov anställa interimistisk 

handhavare av tjänst eller vikarie. Sådana tjänstförrättande tjänstemän skall anställas 

för begränsad tid, antingen så att anställningstiden anges exakt (t.ex. i månader) eller 

att tiden begränsas på annat sätt ( t.ex. att omfatta ordinarie tjänstemans tjänstledig

het). 

10 §. I paragrafen stadgas om möjligheten att anställa tjänsteman på prövotid. En 

sådan anställning ger en utmärkt möjlighet att undersöka en persons förmåga att sköta 

en tjänst. 

· Prövotiden skulle vara minst tre och högst sex månader. I vissa fall, t.ex. då fråga 

är om lärartjänster, kan det dock vara ändamålsenligt med en längre prövotid. 
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Prövotiden skulle dock i sådana fall inte kunna vara längre än ett år. 

Beslut om utnämningen skall fattas före prövotidens utgång. Om utnämning inte 

sker före denna tidpunkt, upphör tjänsteförhållandet vid prövotidens utgång. På 

tjänsteman som är anställd på prövotid skulle inte tillämpas de uppsägningsbestäm

melser som gälJer övriga tjänstemän. Det är dock inte landskapsstyrelsens avsikt att en 

på prövotid anställd tjänsteman skulle sägas upp utan orsak. Om tjänsteman på prövotid 

sägs upp eller inte utnämns, skall ifrågavarande tjänst lediganslås före en annan person 

utnämns eller anställs på. prövotid. 

~ Landskapsstyrelsen skulle ha rätt att på. ansökan av person som redan har 

utnämnts till tjänst eHer anställts på prövotid återkalla utnämningen eller anställningen 

på prövotid före den tidpunkt då vederbörande skulle ha tillträtt tjänsten. I dylika fall 

skulle det inte vara nödvändigt att lediganslå tjänsten på nytt, utan en annan person 

som har sökt tjänsten skulle kunna utses i stället. 

12 §. I paragrafen konstateras att ett tjänsteförhållande börjar då en person har 

utnämnts eller förflyttats till tjänst, antagits i tjänst på prövotid eller att handha 

tjänsten interimistiskt eller såsom vikarie. Som bevis för utnämning till tjänst skulle 

utfärdas utnämningsbrev. Till tjänsteman på prövotid, till tjänstförrättande tjänsteman 

och till tillfällig tjänsteman skulle ges förordnande. 

3 kap. Tjänstemans allmänna rättigheter och skyldigheter 

I kapitlet finns allmänna bestämmelser om tjänstemännens rättigheter och skyldig

heter. Sådana bestämmelser av allmän karaktär saknas i den gällande lagstiftningen. 

Bestämmelserna om tjänstemännens skyldigheter har i huvudsak koncentrerats på 

påföljder av felaktigt förfarande. Genom att positivt stadga om tjänstemännens 

skyldigheter kan tjänstemännens strävan att arbeta på ett så effektivt och ekonomiskt 

sätt som möjligt befrämjas. 

l3 §. I paragrafen ingår en allmän bestämmelse om tjänstemännens rättighet att bli 

korrekt bemötta av arbetsgivaren. Landskapsstyrelsen är skyldig att såsom arbetsgivare 

tillse att tjänstemännen kommer i åtnjutande av de förmåner och rättigheter som följer 

av ett tjänsteförhållande på basen av bestämmelser i tjänstemannalagen och i annan 

lagstiftning samt i avtal. 

Landskapsstyrelsen är skyldig att bemöta tjänstemännen opartiskt i tjänsten. Även 

tjänstemännens föreningsfrihet skulle tryggas genom paragrafen. 
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~ Enligt den föreslagna paragrafen är tjänsteman skyldig att fullgöra sina 

tjänsteåligganden på ett tillfredsstäUande sätt och utan dröjsmål. Detta innebär att 

tjänstemannen bör fullgöra sina åligganden så effektivt och ekonomiskt som möjligt. 

Tjänstemannen bör i sin verksamhet iaktta normal, sedvanlig omsorg samt därutöver 

förfara på sätt som följer av tjänstens art. 

Tjänsteman skall iaktta bestämmelser som gäller arbetsledning och arbetsövervak

ning. Sådana bestämmelser kan vara antingen permanenta eller givna av förman från 

faJ1 till fall. Fråga kan även vara om fastställda arbetsordningar och reglementen. 

Tjänsteman skulle vara skyldig att delta i utbildning som bör anses nödvändig med 

tanke på verkets eller inrättningens verksamhet. På grund av den snabba utvecklingen 

på olika områden är det nödvändigt för tjänstemännen att komplettera sina kunskaper. 

Deltagande i sådan utbildning som avses i momentet bör betraktas som handhavande av 

tjänsten. Med begreppet utbildning avses även vägledning i arbetet och arbetsoriente

ring. Arbetsgivaren skulle svara för de kostnader som föranleds av den här avsedda 

utbildningen. 

Enligt 3 mom. är tjänsteman skyldig att uppträda sakligt. Tjänstemannens ställning 

och uppgifter inverkar på de krav som ställs på hans uppträdande. I allmänhet har 

utvecklingen gått mot att högre krav inte kan ställas på tjänstemän angående deras 

uppträdande utom arbetstid, än på övriga medborgare. Av tjänstemän i tjänster som 

kräver speciellt förtroende kan man dock kräva att tjänstemännen även på fritiden 

uppträder på ett sätt som är förenligt med deras tjänstemannaställning. 

~ Enligt paragrafen är tjänsteman skyldig att avhålla sig från bestickning. 

Tjänstemannen får inte fordra, acceptera eller ta emot ekonomisk eJler annan förmån 

om förmånen kan försvaga förtroendet för tjänstemannen eller arbetsgivaren. Det krävs 

således inte att tjänstemannen tar emot förmånen i avsikt att gynna någon. 

En straffbestämmelse om tagande av muta ingår i strafflagen, men det bör anses 

ändamålsenligt att en sådan bestämmelse intas även i tjänstemannalagen. 

16 §. Tjänsteman som representerar landskapet såsom arbetsgivare skulle ha rätt 

att höra till tjänstemannaförening. Däremot skuJJe han inte få ha en sådan ställning 

inom föreningen att hans verksamhet i föreningen skulle strida mot tjänsteåliggandena. 

17 §. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak den straffbestämmelse angående tyst

nadsplikt som finns i strafflagen. Någon allmän bestämmelse om tjänstemans tystnads

plikt har hittills inte funnits i tjänstemannalagstiftningen. I paragrafen regleras dels de 

fall då tystnadsplikten följer av särskilda bestämmelser och dels de fall då tystnadsplik-
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ten följer av ärendets natur. 

~ I paragrafen regleras tjänstemans rätt att ta emot eller inneha bisyssla. 

Tjänsteman skulle få motta bisyssla endast med landskapsstyrelsens tillstånd. Tillstånd 

skulle dock inte krävas om tjänstemannens arbetstid inte går åt till skötseln av 

bisysslan. Beviljandet av tillstånd skulle vara beroende av landskapsstyrelsens prövning 

från fall till fall. I allmänhet bör det inte anses godtagbart att en tjänsteman sköter 

bisyssla under arbetstid. I vissa fall kan dock bisysslan vara till nytta vid skötseln av 

tjänsteåliggandena. Det skulle vara möjligt att bevilja tillstånd till bisyssla även för viss 

tid eller på annat sätt begränsat, så att vissa villkor ställs för skötseln av bisysslan. 

Landskapsstyrelsen skulle ha rätt att återkalla tillstånd om skäl därtill föreligger. 

Tillstånd till bisyssla skall inte beviljas om tjänsteman på grund av bisysslan blir 

jävig i tjänsten, om bisysslan äventyrar förtroendet för tjänstemans opartiskhet i 

tjänsteutövningen eller om bisysslan på annat sätt inverkar menligt på handhavandet av 

tjänsten. Med jäv avses i det föreliggande fallet att tj<lnsternan på grund av bisysslan 

mer än tillfälligt blir jävig i tjänsten. Om en bisyssla inte inverkar menligt på skötseln 

av tjänsten bör tillstånd i allmänhet beviljas. 

Angående bisyssla som inte förutsätter frånvaro från tjänsteutövning eJler utfö

rande av till bisysslan hörande uppgifter under arbetstid, skulle tjänsteman vara skyldig 

att göra anmälan till landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skulle ha rätt att förbjuda 

tjänstemannen att ta emot eller inneha sådan bisyssla. Även om bisysslan inte behöver 

skötas under arbetstid kan den av andra orsaker inverka menligt på handhavandet av 

tjänsten. Beslutar landskapsstyrelsen att förbjuda här avsedd bisyssla, skall beslutet 

följas oaktat besvär anförs över beslutet. 

I 4 mom. definieras begreppet bisyssla. Med bisyssla avses tjänst, avlönat arbete 

eller avlönat uppdrag som tjänstemannen har rätt att avsäga sig, samt yrke, näring och 

rörelse. Detta innebär att t.ex. olika slag av kommunala förtroendeuppdrag inte 

betraktas som bisyssla. 

Utöver de ovan nämnda bestämmelserna skulle specialbestämmelser angående 

bisysslor som gäller inom olika förvaltningsområden äga til1ämpning. Sådana special

bestämmelser finns bl.a. i landskapslagen om polisverksamheten (10/71). 

19 §. I paragrafen stadgas en allmän skyldighet för tjänsteman att till arbetsgiva

ren lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd som har att göra med arbetsförmågan. 

Sådana uppgifter är nödvändiga bl.a. för att det skall vara möjligt att fördela och 

organisera arbetsuppgifterna samt för att hindra att tjänstemannens arbetsförmåga 

försämras. Om vissa tjänstemäns skyldighet att underkasta sig hälsokontroll finns 
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bestämmelser i specialJagstiftning. Uppgifter om tjänstemäns hälsotiJlstånd skall be

handlas konfidentiellt. Därom finns en uttrycklig bestämmelse i 17 §. 

20 §. Vissa tjänster förutsätter att tjänstemannen bor på bestämd ort eller i för 

honom reserverad tjänstebostad. Det är ofta nödvändigt med tjänstebostad då fråga är 

om tjänster vilkas skötsel förutsätter att tjänstemannen oavbrutet är anträffbar på den 

plats där han tjänstgör. Så är fallet med t.ex. gårdskarlstjänster. Landskapsstyrelsen 

skulle fastställa de grunder som gäller vid nyttjandet av tjänstebostad. Sådana grunder 

är t.ex. möjligheten att tillfälligt upplåta bostaden att nyttjas av annan, möjligheten att 

ha underhyresgäster samt tjänstemannens eventuella rätt att tillfälligt bo kvar även 

efter det att tjänsteförhållandet upphört. 

Bestämmelser i speciallagstiftning om tjänstemäns boendeskyldighet skall iakttas. 

Sådana bestämmelser finns bl.a. i landskapslagen om polisverksamheten. 

~ I paragrafen stadgas om tjänstemans skyldighet att utge ersättning för 

tjänstebostad och övriga naturaförmåner. Landskapsstyrelsen fastställer grunderna för 

ersättningarna inom ramen för speciallagstiftning och kollektivavtal. Ersättningarna 

skulle inte få överstiga gängse priser på respektive ort. De i paragrafen avsedda 

ersättningarna skulle få uppbäras månatligen i förskott från tjänstemannens lön. 

22 §. Ordinarie tjänsteman skulle kunna förordnas att interimistiskt eller såsom 

vikarie handha annan tjänst än sin egen. Den andra tjänsten bör vara likartad som 

tjänstemannens egen tjänst och höra till samma verk eller inrättning. Tjänstemannens 

samtycke skulle inte behövas om förordnandet gäller endast tillfälJigt. Är fråga om en 

längre tidsperiod om flera månader skulle tjänstemannens samtycke dock krävas. 

Tjänsteman som förordnats att handha annan tjänst skulle under tiden vara tjänstledig 

från sin egen tjänst. Möjligheten att förordna tjänsteman att sköta annan tjänst bör 

anses ändamålsenlig för att verksamheten inom ett verk eller en inrättning skall 

fungera smidigt även vid en tillfäl11g brist på arbetskraft. 

Landskapsstyrelsen skulle även kunna förordna tjänsteman att under en begränsad 

tidsperiod sköta ett arbete vid ett annat verk eller en annan inrättning inom landskaps

förvaltningen. En förutsättning för ett sådant förordnande skulle vara att tjänsteman

nen givit sitt samtycke. En dylik cirkulation kan vara nyttig såväl för tjänstemännen 

som för Iandskapsförvaltningen. 
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4 kap. Villkoren i anställningsförhållande 

24 §. Paragrafen innehåller en allmän hänvisning till lagstiftningen om landskapets 

t jänstekoUekti vavtal. 

~ Med tjänstemän med avtalslön skulle det, i motsats till vad som är faJJet med 

övriga tjänstemän, vara möjligt att ingå individuella avtal om de villkor som skall följas 

i tjänsteförhållandet. Även angående uppsägningstid skulle i avtalet kunna överenskom

mas särskilt. Uppsägningstiden bör dock i regel vara lika som för vanliga tjänstemän. 

I avtalet skulle nämnas de individuella villkor som gäller vederbörande tjänsteman. 

I övrigt skulle i avtalet intas en allmän hänvisning till bestämmelser i lagstiftning och 

tjänstekollektivavtal. 

26 §. I denna paragraf stadgas om återkrav av lön som betalts utan grund. Rättelse 

skulle ske så att när landskapsstyrelsen konstaterat felet, skulle ifrågavarande belopp 

avdras i samband med kommande löneutbetalningar. Tjänstemannen skulle få yrka på 

rättelse om han anser återkravet obefogat. I beslut som fattas i anledning av rättelse

yrkande vore det möjligt att söka ändring genom besvär. Om däremot tjänsteman anser 

att återkravet är felaktigt och att felet beror på feltolkning av kollektivavtal skulle i 

saken förfaras på sätt som följer av huvudavtalet om proceduren för förhandlingar om 

landskapets tjänstekollektivavtal. 

Vid återkrav av grundlöst utbetald lön skulle det inte vara tillåtet att driva in 

större del av lönen än vad som enligt lag får utmätas av lön. Detta är nödvändigt för att 

trygga tjänstemannens försörjning. Tjänsteman bör alltid meddelas grunden för återkra

vet och den summa som skall avdras. Sådant meddelande är formfritt, och skall ges i 

god tid innan avdraget verkställs. 

Det i paragrafen avsedda förfarandet är avsett att iakttas vid uppenbara och 

ostridiga felaktigheter. Om fråga inte är om ett tydligt fel bör saken i vederbörlig 

ordning underkastas rättslig prövning. Det skulle givetvis i samtliga fall fortfarande 

vara möjligt att handlägga i paragrafen avsedda ärenden som normala fordringsmål. 

27 §. Landskapets rätt att återkräva utan grund utbetald avlöning skulle preskribe

ras om återkravet inte, antingen i den ordning som i 26 § stadgas eller på annat sätt, 

inleds inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket den felaktiga 

utbetalningen skedde. En kortare preskriptionstid än 10 år bör anses ändamålsenlig så 

att återkrav sker någorlunda snabbt efter den felaktiga utbetalningen. A terkrav som 

sker i den ordning som i 26 § stadgas anses ha inletts då tjänstemannen meddelats om 
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återkravet. 

5 kap. Förflyttning och omplacering av tjänsteman 

~ I paragrafen finns bestämmelser om förflyttning och omplacering av 

tjänsteman tH! annan tjänst. Bestämmelsernas ändamål är dels att trygga fortbeståndet 

av tjänstemännens anstäJJningsförhåJlande och dels att öka förvaltningens smidighet, 

genom att tjänstemän kan förflyttas ti11 tjänster där behovet av arbetskraft är som 

störst. 

Ordinarie tjänsteman skulle kunna förflyttas till annan tjänst om hans egen tjänst 

indras. En tjänst indras om den har blivit obehövlig. Tjänsteman sku11e även kunna 

förflyttas om en förflyttning är påkallad av att tjänstemannens arbetsuppgifter eller 

arbetsmängd förändrats. För att förflyttning av tjänsteman skall vara möjlig krävs att 

förändringen i arbetsuppgif tema eller arbetsmängden ska11 vara väsentlig. 

Det skulle även vara möjligt att förflytta tjänsteman ti11 annan tjänst om 

tjänstemannen på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte längre förmår fullgöra 

sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt. Förflyttning kan i vissa fa11 

förutsätta rehabilitering och omskolning. 

I vissa tjänster är det möjligt att ändra arbetsuppgifterna inom ramen för tjänsten. 

I sådana faJ1 behöver tjänsteman vars arbetsförmåga nedgått inte förflyttas, utan 

tjänstemannen kan ges lämpliga arbetsuppgifter i samma tjänst. 

Förflyttning av tjänsteman skulle, förutom på ovan nämnda grunder, även vara 

möjlig om en förflyttning kan främja att tjänstemannens arbetsförmåga återstä11s eller 

hindra att den försämras eller om annan godtagbar orsak som har samband med 

tjänsteutövningen föreligger. Härvid skulle dock alltid förutsättas samtycke av tjänste

mannen. Även om en tjänsteman själv ansöker om förflyttning bör det dessutom alltid 

finnas en godtagbar orsak ti11 förflyttningen. 

Förutom vad ovan är sagt om förflyttning kan dessutom specialbestämmelser i 

annan lagstiftning komma i fråga. 

Det skulle endast vara möjligt att förflytta tjänsteman till en tjänst som kan anses 

vara lämplig för honom och vars kompetenskrav han uppfyller. När lämpligheten bedöms 

skaJI bl.a. tjänstemannens ålder, utbildning och yrkesskicklighet beaktas. I allmänhet 

bör man sträva till att förflytta tjänsteman endast till tjänst som är huvudsyssla och 

som beträffande avlöningen motsvarar tjänstemannens tidigare tjänst. Om tjänste

mannens egen tjänst har varit huvudsyssla och tjänsten har indragits, och om tjänste

mannen inte kan erbjudas annan tjänst än deltidstjänst, skulle det vara möjligt att 

förflytta tjänstemannen även till sådan tjänst. Om tjänstemannens arbetsförmåga har 
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försämrats, eller för att förhindra att så sker, skulle tjänstemannen kunna förflyttas till 

deltidstjänst, orn detta är motiverat med tanke på arbetsförmågan. En deltidstjänst bör 

dock i allmänhet vara enbart en tillfällig lösning. 

Vid förflyttning av en tjänsteman kan hörande av vederbörande förtroendeman 

komma i fråga med stöd av 64 §. 

29 §. Då tjänsteman förflyttas till annan tjänst, skulle det vara möjligt att besätta 

tjänsten utan att den lediganslås. Tjänstemannen bör höras innan beslut om förflyttning 

fattas. I mån av möjlighet skall tjänstemannen höras beträffande flera olika tjänster 

som han kan förflyttas till. 

30 §. I paragrafen finns bestämmelser angående omplacel-ing av tjänstemän. 

Landskapsstyrelsen skulle kunna besätta ledig tjänst med i l mom. avsedda personer. En 

förutsättning för omplacering av person med invalidpension skall vara att personen är 

förmögen tiJJ förvärvsarbete. I sådana fall vore det mi)jligt att indra pensionen, stoppa 

utbetalningen eller nedsätta beloppet. Efter det att invalidpensionen ombildats till 

ålderspension skulle omplacering givetvis inte längre vara möjlig. 

En tjänsteman som skall omplaceras, skulle få utnämnas till tjänsten utan att den 

lediganslås. Härvid besätts tjänsten alltså på ett sätt som avviker från det normala 

förfarandet. Har tjänst lediganslagits skulle detta inte hindra landskapsstyrelsen att till 

tjänsten utse en person som kan förflyttas till tjänst eller omplaceras. 

Landskapsstyrelsen skulle ha rätt att besluta att inte besätta en ledig tjänst om det 

föreligger behov av att omplacera en tjänsteman på grund av att en omorganisation av 

ifrågavarande verk eller inrättning är aktuell. Här avses organisatoriska ändringar som 

är kända på förhand. 

6 kap. Avbrott i tjänstgöringen 

Kapitlet innehåller bestämmelser orn tjänstledighet. Bestämmelser om avlöning 

under tjänstledighet och andra avbrott i tjänstgöringen ingår för närvarande i landskaps

lagen om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster eller befattningar uti 

landskapet Åland (17 /43). Nämnda lag föreslås upphävd. Genom tjänstekollektivavtal 

kan man med stöd av landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22/78) överenskomma om 

avlöning under avbrott i tjänstgöring i samtliga fall, samt om tjänstledighet på grund av 

studier, sjukdom, havandeskap och förlossning. I detta kapitel skulle ingå sådana 

bestämmelser om avbrott i tjänstgöring som inte omfattas av kollektivavtal. 
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31 §. Den föreslagna paragrafen innehåller huvudregeln angående tjänstledighet, 

det vill säga att tjänstemannen inte får avbryta sin tjänstgöring om han inte beviljats 

tjänstledighet. 

Paragrafen innehåller ingen definition på avbrott i tjänstgöring. Huruvida avbrott 

föreligger bör avgöras från fall till fall. T.ex. tjänstemans deltagande i utbildning som 

anordnats av arbetsgivaren och som är nödvändig för handhavandet av tjänsten bör inte 

betraktas som avbrott i tjänstgöringen. Däremot bör tjänsteman som för att erhålla 

bättre kompetens avlägger examen vid en läroinrättning anhålla om tjänstledighet om 

han på grund av studierna är frånvarande från tjänsten. 

Beviljandet av tjänstledighet och tjänstledighetens längd är beroende av prövning. I 

allmänhet bör tjänstemannen beviljas så lång tjänstledighet som han ansökt om. 

Avgörandet skal! i princip gtil!a om tjänstledighet beviljas i enlighet med ansökan eller 

inte alls. 

Då beviljande av tjänstledighet övervägs skall även beaktas hur tjänstemannens 

arbetsuppgifter kan skötas under tjänstledigheten, t.ex. om arbetsuppgifterna kan 

omfördelas eller om en vikarie kan anställas, samt om en vikarie kan anses lämplig att 

sköta tjänsten. 

Angående tjänstledighet på grund av studier, sjukdom, havandeskap och förlossning 

kan överenskommelse träffas i tjänstekollektivavtal. Om tjänsteinannen framlägger 

erforderlig utredning över dessa grunder, skall tjänstledighet beviljas. Tjänstemannen 

bör dock aUtid även i dessa fa11 formellt anhålla om tjiinstledighet, så att det är möjligt 

att bedöma om utredningen är tillräcklig. 

32 §. Om tjänsteman på grund av tvingande hinder är frånvarande från tjänstgö

ringen, och han inte på grund av hindret kunnat ansöka om tjänstledighet, skall han 

enligt den föreslagna paragrafen ansöka om tjänstledighet utan dröjsmål efter det att 

hindret upphört. Tvingande hinder som kan komma i fråga är plötslig sjukdom, avbrott i 

trafiken under utlandsresa och andra liknande orsaker, som gör det omöjligt att ansöka 

om tjänstledighet i tid. Hindret bör således ha gjort det omöjligt för tjänstemannen att 

infinna sig på arbetsplatsen, och det bör ha uppstått så plötsligt att tjänstemannen inte 

kunnat känna till det på förhand. Tjänstemannen bör dock alltid så fort som möjligt 

meddela arbetsgivaren om hindret, så att vikarie vid behov kan anställas eller 

arbetsuppgifterna omfördelas. 

Även om tjänstemannen inte har ansökt om tjänstledighet, skulle det vara möjligt 

att bevilja honom tjänstledighet, om arbetsgivaren på annat sätt har erhållit tillräcklig 

utredning över orsakerna till tjänstemannens frånvaro. Ändamålet med bestämmelserna 

är att åstadkomma ett smidigt förfarande för det fall att tjänstemannen inte förmår 
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ansöka om tjänstledighet. Förfarandet skulle dock komma i fråga endast i undantagsfall, 

t.ex. vid sådana sjukdomsfall då tjänstemannen en längre tid är ur stånd att ansöka om 

tjänstledighet. Tjänstemannen skall om möjligt höras innan beslut om tjänstledighet 

fattas. 

33 §. Tjänstledighet innebär att tjänstemannen befrias från samtliga tjänsteålig

ganden. Ordinarie tjänsteman skulle dock kunna beviljas även partiell tjänstledighet. 

Partiell tjänstledighet kan innebära ledighet från en del av arbetstiden eller befrielse 

från en del av tjänsteåliggandena. Partiell tjänstledighet skulle kunna komma i fråga 

t.ex. på grund av studier, barnavård eJJer i samband med att tjänstemannen återhämtar 

sig från sjukdom . 

Avsikten är att i varje enskilt fall överväga om det :-ir motiverat att bevilja partiell 

tjänstledighet. Härvid skaJJ bl.a. beaktas möjligheten att anställa vikarie eller möjlig

heten att ordna skötseln av tjänsteåliggandena på annat sätt. Om inte annat uttryckli

gen bestäms när tjänstledighet beviljas, innebär det alltid att tjänstemannen befrias 

från samtliga tjänsteåligganden. 

Oberoende av om tjänsteman beviljats fullständig eller partiell tjänstledighet skulle 

han dock, om han samtyckt därtill, kunna förordnas att fullgöra vissa uppgifter. 

34 §. T jänsternan som på grund av sjukdom eller havandeskap och förlossning 

beviljats tjänstledighet med lön, bör uppfylla sina skyldigheter i enlighet med sjuk

försäkringslagen (FFS 364/63) så att dag- och moderskapspenning kommer arbetsgivaren 

till del. Försummar tjänstemannen nämnda skyldighet, skulle det vara möjligt att avdra 

den under tjänstledigheten utbetalda avlöningen från tjänstemannens lön, till den del 

avlöningen motsvarar dag- eJJer moderskapspenningen. 

35 §. Ordinarie tjänsteman som har utnämnts eller förflyttats till tjänst för viss tid 

eller anstälJts på prövotid skulle automatiskt vara tjänstledig från sin tidigare tjänst. 

Tjänstledigheten innebär en befrielse från samtliga tjänsteåligganden, och tjänste

mannen skulle alltså inte behöva ansöka om tjänstledighet. 

Med utnämning eller förflyttning till tjänst för viss tid avses anställning i tjänst 

som är inrättad så att den kan besättas för viss tid. Så kan vara fallet t.ex. beträffande 

vissa tjänster med avtalslön. Ordinarie tjänsteman so1 n önskar sköta annan tjänst 

interimistiskt eller såsom vikarie måste i vanlig ordning ansöka om tjänstledighet, om 

inte annat följer av 22 §. Även ordinarie tjänsteman som anställs som tillfällig 

tjänsteman måste ansöka om tjänstledighet. 

Rätten till tjänstledighet med stöd av 35 § skulle endast tillkomma tjänsteman som 
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inte redan tidigare är anställd för viss tid. 

36 §. Tjänsteman som valts till riksdagsman skulle vara tjänstledig under hela 

mandatperioden. Även tjänsteman som fullgör värnplikt skulle vara tjänstledig från sin 

tjänst. Med fuUgörande av värnplikt avses här tjänstgöring i aktiv trupp, i reservens 

repetitionsövningar, extra tjänstgöring, tjänstgöring under tiden för mobilisering, 

arbetstjänst, vapenfri tjänst och civiltjänst, eller annan tjänstgöring som motsvarar 

fullgörande av värnplikt. 

I paragrafen har beaktats landskapsstyrelsens framställning nr 30/ 1985-86 angåen

de tjänstemäns rätt att inneha politiska förtroendeuppdrag. 

7 kap. Uppsägriing av tjänsteförhålland~ 

38 §, Den föreslagna paragrafen innehåller grundregeln om uppsägning av tjänste

förhållande. Så väl landskapsstyrelsen som tjänsteman skulle har rätt att säga upp 

tjänsteförhållande att upphöra efter utgången av viss uppsägningstid. Paragrafen 

innehåller ingen bestämmelse om uppsägningstidens längd, eftersom därom kan överens

kommas i tjänstekollektivavtal. I landskapslagen om införande av tjänstemannalagen för 

landskapet A.Jand skulle dock ingå bestämmelser om uppsägningstidens längd för den tid 

man inte överenskommit om saken i kollektivavtal. Uppsägning skall enligt den 

föreslagna bestämmelsen alltid ske skriftligen. 

Landskapsstyrelsen skulle endast ha rätt att säga upp tjänsteman på någon av de 

fyra grunder som uppräknas i paragrafen. Uppsägningsgrunderna är dels sådana som är 

oberoende av tjänstemannen och dels sådana som är beroende av tjänstemannens person 

eller beteende. 

Den första uppsägningsgrunden som nämns i paragrafen är indragning av tjänst. 

Indragning av tjänst skulle komma i fråga som uppsägningsgrund endast orn det inte är 

möjligt att förflytta tjänstemannen till en annan tjänst. 

Det andra skälet som skulle berättiga till uppsägning är att tjänstemannen inte 

förmår fullgöra sina åligganden. Detta kan t.ex. bero på. nedsatt arbetsförmåga till följd 

av sjukdom eller lyte. Om tjänstemannen inte kan ges andra arbetsuppgifter, eller om 

hans åligganden ändrats och han trots omskolning och andra åtgärder inte förmår sköta 

tjänsten, bör han dock i första hand förflyttas. 

Det tredje skälet som nämns 1 paragrafen är att tjänstemannen fortgående och på 

ett väsentligt sätt försummar sina uppgifter, eller på. annat sätt väsentligt bryter mot 

sin tjänsteplikt. De två tidigare nämnda uppsägningsgrunderna sammanfaller med 

förflyttningsgrunderna. Den nu avsedda grunden är däremot ingen förf lyttningsgrund, 
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eftersom det inte föreligger skäl att förflytta en tjänsteman som bryter mot sin 

tjänsteplikt. 

Ovan har uppräknats de skäl som skulle berättiga landskapsstyrelsen att säga upp 

tjänsteman. I paragrafen ingår dessutom en förteckning över exempel på skäl som inte 

kan vara uppsägningsgrunder. Förekomsten av de i exempelförteckningen nämnda skälen 

skulle på ett undantag när inte utgöra hinder för uppsägning i sådana fall då även en 

giltig uppsägningsgrund föreligger. Grunderna överensstämmer i huvudsak med motsva

rande grunder i 37 § lagen om arbetsavtal. 

Sjukdom, lyte eller kroppsskada skulle inte i och för sig berättiga till uppsägning. 

Endast om följden av sjukdom, lyte eller skada har varit en väsentlig och varaktig 

försämring av tjänstemannens arbetsförmåga och tjänstemannen på grund av detta har 

rätt till invalidpension, skulle det vara möjligt att säga upp tjänstemannen. När 

nedgången i arbetsförmågan bör anses väsentlig och varaktig bör bedömas utgående från 

tjänsteåliggandena i varje enskilt fall. Arbetsförmågan har nedgått väsentligt t.ex. om 

tjänstemannen av hälsoskäl är tvungen att vara helt frånvarande från tjänstgöringen, 

eller om hans hälsotillstånd är så pass försvagat att han inte kan uppfylla de krav som 

normalt ställs i tjänsten. Nedgången bör anses vara varaktig om tjänstemannens 

hälsotillstånd hindrar honom från att fullgöra sina åligganden. En väsentlig och varaktig 

nedgång av arbetsförmågan skulle inte i och för sig vara en tillräcklig grund för 

uppsägning. En förutsättning skulle dessutom vara att tjänstemannen är berättigad till 

invalidpension. En utgångspunkt är härvid att pensionen beviljats att gälla tillsvidare. 

På detta sätt kan man säkerställa att tjänsteman som sagts upp på grund av invaliditet 

inte blir utan invaJidpension. 

Havandeskap och förlossning skulle inte berättiga till uppsägning av tjänsteman. 

Detta innebär att tjänstemannen inte skulle få sägas upp under den tid för vilken 

tjänstledighet på grund av havandeskap eller förlossning har beviljats, och inte heller 

sedan myndigheten erhållit kännedom om havandeskapet. Under ovannämnda tid skulle 

tjänstemannen inte få sägas upp på någon grund. 

Övriga orsaker som inte skulle berättiga till uppsägning av tjänsteman är tjänste

mannens deltagande i av tjänstemannaförening föranstaltad arbetsstridsåtgärd sarnt 

tjänstemannens politiska, religiösa eller andra åsikter eller deltagande i samhälls-eller 

föreningsverksamhet. 

I de fal! då tjänsteman säger upp sig skulle det vara tillåtet att avvika från 

gällande uppsägningstid om landskapsstyrelsen samtycker till detta. Tjänstemannen 

skulle alltså kunna få tillstånd att säga upp sig med kortare uppsägningstid än normalt. 

Samtycke bör ges om skötseln av tjänsten omedelbart kan ordnas på ett tillfredsställan

de sätt och inte heller annat men förorsakas av att uppsägningstiden förkortas. 
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Samtycke kan ges antingen innan tjänstemannen säger upp sig eller därefter, men 

samtycket bör dock gälla ett särskilt fall av uppsägning. 

Tjänsteförhållande som är ingånget för viss tid skulle upphöra utan uppsägning vid 

utgången av den bestämda tiden. Tjänsteförhållandet skulle dock kunna uppsägas även 

innan tiden utgått. Detta skiljer tjänsteförhållandet från ett privaträttsligt anstä11-

ningsförhållande. Enligt lagen om arbetsavtal får en arbetstagare som är anställd för 

viss tid inte sägas upp innan den avtalade tiden utgått. Med tanke på vikten av att 

förvaltningen sköts effektivt, bör det dock anses ändamålsenligt att tjänsteman kan 

sägas upp även medan den bestämda tiden pågår, då i lagen stadgade grunder föreligger. 

39 §. TjänsteförhåJlandet för tjänstförrättande tjänsteman skuJle av såväl tjänste

mannen som av landskapsstyrelsen kunna uppsägas med iakttagande av uppsägningstid. 

Landskapsstyrelsen skulle ha rätt att säga upp tjänstförrättande tjänsteman utan 

hinder av vad som i Jagen är stadgat om grunderna för uppsägning. F\estämmelsen 

baserar sig på att tjänsteförhållandet är av tillfällig natur. Det är dock inte meningen 

att uppsägning skulle ske utan orsak. 

40 §. Innan tjänstemannen sägs upp bör han beredas tiJlfälJe att yttra sig. Den 

föreslagna bestämmelsen är till för tjänstemannens rättsskydd. Tjänstemannen bör i god 

tid underrättas om den förestående uppsägningen och orsaken tiJI denna. 

Om Jandskapsstyrelsen har sagt upp tjänsteman skuJle landskapsstyrelsen med 

tjänstemannens samtycke ha rätt att före uppsägningstidens utgång återta uppsäg

ningen. I vissa falJ kan det efter uppsägningen framkomma omständigheter som 

motiverar att uppsägningen återtas. Även tjänsteman skuJle ha rätt att före uppsäg

ningstidens utgång återta sin uppsägning, om landskapsstyrelsen samtycker till detta. 

8 kap. A vgångsålder 

41 §. I paragrafen stadgas en aJlmän avgångsålder för tjänstemän. Liksom för 

närvarande skulle denna ålder bli 67 år. Vissa speciella tjänster kan kräva en lägre 

avgångsålder, varför om sådan avgångsålder kan stadgas särskilt. Ett exempel på 

tjänster rned lägre avgångsåJder är polistjänsterna. 

Tjänsteförhållande skulle upphöra utan uppsägning vid utgången av den månad, 

under vilken tjänstemannen uppnår avgångsåldern. Tjänsteförhållandet skulle således 

inte upphöra mitt i en månad, vilket förenklar uträknandet av lön och pension. 

Såväl landskapsstyrelsen som tjänstemannen själv skulle ha möjlighet att ta 

initiativ till fortsättande av tjänsteförhållandet. Någon maximiålder fram till vilken 
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förlängning kan ske finns inte, utan landskapsstyrelsen skulle pröva frågan i varje 

enskilt fall. Bestämmelserna om fortsättande i tjänst skulle gälla även tjänstemän vilka 

har en lägre avgångsålder. 

9 kap. Avgångsbidrag och periodisk ersättning 

42 §, I paragrafen stadgas om de allmänna föruts:ittningarna för betalning av 

avgångsbidrag och periodisk ersättning. Avgångsbidrag skulle betalas till tjänsteman 

som blivit uppsagd från ett långvarigt anställningsförhållande till landskapet på grund 

av att hans tjänst indragits. Dessutom förutsätts att det på grund av tjänstemannens 

ålder eller annan orsak är svårt att på nytt placera honom i arbete. Tjänstemannen bör 

även uppfylla vissa krav som framgår av den föreslagna landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av avgångsbidragsförordningen. Avgångsbidrag skulle inte betalas om 

tjänstemannen efter tjänsteförhållandets upphörande kan anvisas annan tjänst, annat 

arbete eller annan uppgift. 

Bestämmelserna om avgångsbidrag och periodisk ersättning motsvaras i nu gällande 

lagstiftning av bestämmelserna om indragningsstat, vilka ingår i landskapslagen om 

rättigheter och skyldigheter som tillkomma innehavare av Ålands landskapsförvaltning 

underlydande tjänst eller befattning, som indrages (4/46). 

De föreslagna bestämmelserna om avgångsbidrag skulle gälla alla de tjänstemän, på 

vilka tjänstemannalagen tillämpas. Däremot skulle enbart ordinarie tjänsteman som har 

beviljats avgångsbidrag och som uppfyller i den föreslagna landskapslagen om tillämp

ning i landskapet Åland av avgångsbidragsförordningen stadgade krav, enligt prövning 

kunna erhålla periodisk ersättning. Avsikten med periodisk ersättning är att trygga den 

ekonomiska ställningen för äldre personer, vilka det på grund av olika orsaker, t.ex. på 

grund av yrkets speciella karaktär, dröjer särskilt länge att återplacera i arbete. 

Periodisk ersättning skulle beviljas enligt prövning, medan avgångsbidrag däremot skulle 

beviljas envar som uppfyller stadgade krav. Då beviljande av periodisk ersättning 

övervägs skall bl.a. rådande sysselsättningsläge samt personens möjligheter att i 

framtiden erhålla annat arbete beaktas. 

43 §. Landskapsstyrelsen skulle på ansökan av tjänsteman fatta beslut i ärenden 

som gäller avgångsbidrag och periodisk ersättning. 

44 §. Enligt paragrafen skulle landskapsstyrelsen, då särskilt skäl därtill föreligger, 

ha möjlighet att bevilja även annan än i 42 § 2 mom. avsedd ordinarie tjänsteman 

periodisk ersättning, även om stadgade förutsättningar för periodisk ersättning inte 
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skulle vara för handen. Förutsättningar för erhållande av avgångsbidrag och periodisk 

ersättning skulle bland annat vara en viss bestämd ålder och ett bestämt antal 

tjänsteår. l vissa fall kan det dock vara motiverat för tryggandet av en tjänstemans 

utkomst och omplacering i samband med indragning av tjänst, att även en tjänsteman 

som inte har stadgad ålder eller stadgat antal tjänsteår kan erhålla periodisk 

ersättning. I dylika fall skulle Jandskapsstyrelsen enligt prövning ha möjlighet att bevilja 

periodisk ersättning. Ersättningen skulle kunna komma i fråga också för den som deltar 

i utbildning i anslutning till omplacering. 

45 §. Paragrafen gäller rättande av beslut som gäller avgångsbidrag eller periodisk 

ersättning. Landskapsstyrelsen skulle ha rätt att till ny behandling uppta ett laga kraft 

vunnet beslut som gäller avgångsbidrag eller periodisk ersättning och som grundar sig på 

felaktig eller bristfällig utredning eller som uppenbart inte överensstämmer med 

gälJande bestämmelser, om fråga är om beviljande av förvägrad eller ökande av beviljad 

förmån. 

Har landskapsstyrelsen gjort framställning om återbrytande av laga kraft vunnet 

beslut som gäller periodisk ersättning, skulle det vara möjligt att avbryta utbetalningen 

av den periodiska ersättningen tills återbrytningsbeslutet är klart. Det skulle även vara 

möjligt att under nämnda tid betala ut periodisk ersättning tUI det belopp som i enlighet 

med framställningen om återbrytning bör anses riktigt. 

46 §, Utan grund utbetalda avgångsbidrag och periodisk ersättning skulle förutom 

på vanligt sätt kunna återkrävas även så., att beloppet avdras från framtida avgångs

bidrag eller periodisk ersättning. 

Det skulle även vara möjligt att avstå från att återkräva utan grund utbetalda 

avgångsbidrag och periodisk ersättning. En förutsättning för detta skulle dock vara att 

beviljandet eller utbetalningen av det grundlösa bidraget eller den grundlösa ersätt

ningen inte beror på mottagarens eller hans ombuds svikliga förfarande. 

l 0 kap. Disciplinärt förfarande och skadeståndsansvar 

I kapitlet finns bestämmelser om disciplinärt förfarande mot tjänsteman. Om 

tjänsteman handlar mot sin tjänsteplikt eller försummar denna skulle det vara möjligt 

att väcka åtal eller inleda disciplinärt förfarande mot honom eller med stöd av 

bestämmelserna i 7 kap. säga upp honom. Vilka åtgärder som vidtas mot tjänstemannen 

beror på sakens beskaffenhet och på hur aJivarlig gärningen eller försummelsen har 

varit samt på huruvida förseelsen föranleder avslutande av tjänsteförhållandet. Om 
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disciplinärt förfarande har inletts och där bestämd avsättning senare upphävs med 

anledning av att ändring söks, skulle detta innebära att alla dittiUs fattade beslut i 

ärendet samtidigt upphävs. Däremot skulle högre instans inte kunna ändra avsättning 

till uppsägning. 

47 §. I paragrafen stadgas att en tjänsteman som handlar mot sin tjänsteplikt eller 

försummar denna kan påföras disciplinstraff. De olika typerna av disciplinstraff skulle 

vara skriftlig varning, skiljande från tjänsteutövning och avsättning. De föreslagna 

bestämmelserna om disciplinstraff överensstämmer i stort sett med gällande lagstift

ning. HittiJls har dock inte avsättning genom disciplinärt förfarande varit möjlig. 

Bestämmelser om disciplinär avsättning av tjänsteman finns även i rikslagstiftningen. 

En tjänsteman skulle således på grund av sitt förfarande antingen kunna uppsägas eller 

avsättas. Möjligheten till avsättning bör anses motiverad med tanke på att det vid vissa 

allvarliga förseelser kan vara påkallat att avsluta tjänsteförhållandet utan uppsägnings

tid. Även privata arbetsgivare har motsvarande möjlighet att i vissa fall häva 

arbetsavtalet med omedelbar verkan. 

Enligt 47 § 2 mom. skulle det vara möjligt att skilja tjänsteman från tjänsteutöv

ning för minst en och högst sex månader. 

Disciplinstraff skulle endast kunna påföras tjänsteman. Detta innebär att det inte 

skulle vara möjligt att påföra disciplinstraff efter det att tjänsteförhållande upphört. 

48 §. Paragrafen innehåller en bestämmelse om att disciplinärt förfarande inte 

skuJle få inledas om saken är av sådan natur att den skall anhängiggöras vid domstol. 

Ärenden som skulJe avgöras vid domstol är t.ex. åtgärder och fel, genom vilka en 

enskild målsägandes rätt har blivit kränkt, eller som utgör brott mot andra bestämmel

ser i strafflagen än dem som gäller brott i tjänsten, eller mot allmän lag. Även ärenden 

som gäller sådana grövre brott i tjänsten för vilka det vid disciplinärt förfarande inte är 

möjligt att utdöma tillräcklig påföljd, bör anhängiggöras vid domstol. Detta motsvarar 

nu gällande praxis vad gäller väckande av tjänsteåtal vid domstol. 

49 §. Enligt paragrafen skulle tjänsteman ha rätt att yttra sig i saken, då 

disciplinärt förfarande inletts mot honom. Yttrande skulle i allmänhet avges skriftligen, 

men om tjänstemannen det begär, eller landskapsstyrelsen finner det erforderligt, skulle 

även muntligt förfarande kunna komma i fråga. 

50 §. Preskriptionstiden för inledande av disciplinärt förfarande skulle vara ett år. 

Tiden skulle börja löpa från den tidpunkt landskapsstyrelsen erhåller kännedom om den 
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omständighet som föranleder det disciplinära förfarandet. 

I paragrafen regleras ytterligare det inbördes förhållandet mellan disciplinärt 

förfarande och domstolsbehandling. Efter det en domstol givit sitt utslag i ett ärende, 

skulle det inte vara möjligt att påföra tjänsteman disciplinstraff för samma gärning som 

domstolsutslaget gällde. 

51 §. En förman skulle oberoende av bestämmelserna i 10 kapitlet ha rätt att ge 

underlydande tjänsteman en anmärkning. Rätten att utdela anmärkning hör ihop med 

förmannens rätt att övervaka och leda arbetet. En anmärkning skulle ges antingen 

muntligen eller skriftligen och inledandet av disciplinärt förfarande skulle inte hindra 

givandet av anmärkning. En anmärkning skulle inte antecknas i matrikeln. 

52 §. I paragrafen stadgas om skadestå.ndsansvar. Skadeståndsfrågor skulle inte 

handläggas i disciplinärt förfarande, utan de skulle handläggas separat i enlighet med 

bestämmelserna i skadeståndslagen (FFS 412/74). 

I paragrafens 2 mom. begränsas landskapets och tjänstemans skadeståndsskyldighet 

beträffande skada som åstadkommits genom stridsåtgärd. Tjänsteman skulle vara 

skyldig att ersätta landskapet skada för avbrott i arbetet som har föranletts av 

stridsåtgärd endast om åtgärden har vidtagits utan att bestämmelserna om medling i 

arbetstvister har iakttagits eller åtgärden strider mot bestämmelserna i Jandskapslagen 

om tjänstekollektivavtal eller mot bestämmelserna i tjänstekollektivavtal, och om inte 

avbrottet förorsakat avsevärd skada. Motsvarande bestämmelser skulle gälla landska

pets skadeståndsskyldighet gentemot tjänsteman. Tjänstemans skadestå.ndsansvar är 

ytterligare begränsat sä att han inte skulle ansvara för skada som förorsakats av 

stridsåtgärd som vidtagits på. grund av beslut som fattats av tjänstemannaförening. Det 

kan ofta vara svårt för en enskild tjänsteman att avgöra lagligheten av en arbetsstrid 

som inletts på grund av beslut av tjänstemannaförening. 

11 kaR· Avstängning från tjänsteutövning 

Avstängning från tjänsteutövning innebär att landskapsstyrelsen av administrativa 

orsaker och utan ansökan av tjänsteman fattar beslut om avbrytande av tjänstemans 

tjänstgöring. Angående avlöningen under tiden för avstängning från tjänsteutövning kan 

överenskommas i tjänstekollektivavtal. 

53 §. Om tjänsteman har sagts upp, skulle han alltid avstängas från tjänsteutövning 

efter uppsägningstidens utgång i de fall då uppsägningen inte vunnit laga kraft. Här 
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avses fall då ändring har sökts i beslutet om uppsägning, och ärendet inte vunnit laga 

kraft vid uppsägningstidens utgång. Eftersom tjänsteförhållandet inte upphör förrän 

uppsägningen vunnit Jaga kraft, är det skäl att avstänga tjänstemannen från tjänste

utövning. Högre instans skulle dock av särskilt skäl kunna förordna att tjänsteman inte 

skall avstängas från tjänsteutövning, även om beslutet inte vunnit laga kraft. 

Landskapsstyrelsen sku11e dessutom enligt prövning ha rätt att avstänga tjänsteman 

från tjänsteutövning i vissa fall. För det första skulle avstängning vara möjlig medan 

åtal eller disciplinärt förfarande gentemot tjänsteman är anhängigt, eller medan 

förundersökning som hänför sig till dessa pågår. För det andra skulle landskapsstyrelsen 

ha möjlighet att avstänga tjänsteman på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada som 

väsentligt hindrar skötseln av tjänsten. Detta skulle gälJa fall då tjänstemannen inte på 

eget initiativ avbrutit tjänstgöringen och ansökt om tjänstledighet, och landskapsstyrel

sen inte heller med stöd av 32 § utan ansökan beviljat tjänstemannen tjänstledighet. 

Avstängning skulle även vara möjlig om tjänstemannen vägrar lämna uppgifter om sina 

förutsättningar att med avseende på. hälsan sköta tjänsten. För det tredje skulle 

Jandskapsstyrelsen ha rätt att omedelbart avstänga uppsagd tjänsteman från tjänste

utövning om allmänt intresse kräver detta. Tjänstemannen skall dock i detta fall erhålla 

av löning även under uppsägningstiden. 

54 §. Innan beslut fattas om avstängning av tjänsteman från tjänsteutövning, skulle 

landskapsstyrelsen i regel bereda tjänstemannen tillfälle att bli hörd. I vissa fall, t.ex. 

då tjänsteåtal är anhängigt mot tjänstemannen, kan det dock vara ändamålsenligt att 

beslutet om avstängning från tjänsteutövning träder i kraft omedelbart. I allmänhet bör 

Jandskapsstyrelsen dock även i dylika fall försöka utröna tjänstemannens uppfattning om 

saken. 

Beslut om avstängning från tjänsteutövning skall skriftligen meddelas tjänste

mannen. Denna bestämmelse överensstämmer med gällande lagstiftning. 

För att syftet med avstängningen från tjänsteutövning skall uppnås, är det 

nödvändigt att beslutet följs oaktat besvär anförs däröver. 

12 kap. Tillfälliga tjänstemän 

~ Det skulle vara möjligt att för viss tid anställa tillfälliga tjänstemän inom 

ramen för landskapets inkomst- och utgiftsstat. Avsikten är att tillfälliga tjänstemän 

endast skall anställas för tillfälliga uppgifter. 

56 §. Såväl tillfällig tjänsteman som landskapsstyrelsen skulle ha rätt att säga upp 
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tjänsteförhållande att upphöra efter utgången av en uppsägningstid, varom överenskom

mits i kollektivavtal. Landskapsstyrelsen skulle ha rätt att säga upp tillfällig tjänsteman 

då skäl därtill föreligger. Uppsägning skulle inte få ske utan orsak. I de fall då tillfällig 

tjänsteman säger upp sig skulle det vara tiJlåtet att göra avvikelse från uppsägningsti

den, om landskapsstyrelsen samtyckt tlll detta. 

57 §. I övrigt skulle på tillfälliga tjänstemän tillämpas vad i den nu föreslagna lagen 

stadgas om tjänstemän. På tillfäUiga tjänstemän skulle dock inte tillämpas sådana 

bestämmelser i vilka stadgas enbart om ordinarie tjänstemän och tjänstemän på 

prövotid. 

13 kap. Sökande av ändring 

58 §. I paragrafen stadgas om möjligheten att framställa rättelseyrkande i ärenden 

som gäller av tjänsteförhållande härflytande ekonomisk förmån. Har till tjänsteman inte 

utgivits avlöning eller annan av tjänsteförhållandet härflytande ekonomisk förmån sådan 

den borde ha givits tjänstemannen, skulle tjänstemannen ha rätt att skriftligen yrka på 

rättelse hos landskapsstyrelsen. Rättelse skulle dock inte få yrkas i ärende varom med 

stöd av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal har avtalats i kollektivavtal och 

som hör till arbetsdomstolens behörighet. 

Till arbetsdomstolens behörighet hör enligt 1 § Jagen om arbetsdomstolen tvistemål 

som gäller bl.a. kollektivavtals giltighet, bestånd, innebörd och omfattning samt den 

rätta tolkningen av en bestämd avtalspunkt. Beror talan som gäller förpliktelse till 

fulJgörelse eller tillämpning av kollektivavtal i ett visst enstaka fall på avgörande i 

ovan avsedd tvist, kan arbetsdomstolen samtidigt handlägga och avgöra även sådan 

talan. Om arbetsdomstolen dock inte anser sig kunna avgöra ett yrkande, skall part 

anvisas att väcka talan vid behörig domstol. Med stöd av ovan nämnda bestämmelse har 

det i praktiken ansetts att en allmän domstol kan tillämpa arbetskollektivavtal då det 

inte råder tvist mellan parterna om avtalets innebörd elJer dess rätta tolkning. På 

samma grunder bör det anses möjligt att i administrativ ordning handlägga på 

tjänstekollektivavtal grundat yrkande, ifalJ det i ärendet inte råder tvist om tjänste

kollektivavtalets innebörd eller rätta tolkning. Ärenden som kan komma att handläggas 

i administrativ ordning är t.ex. yrkanden som framställs på grund av räknefel eller 

annat misstag, eller yrkanden som har att göra med den faktiska grunden för 

prestationen. Rättelseyrkande skulle även kunna framstäl!as beträffande ekonomiska 

förmåner som inte grundar sig på tjänstekollektivavtal, t.ex. avgångsbidrag. 

I 2 mom. finns en bestämmelse om att ändring i landskapsstyrelsens beslut i 
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anledning av i ett mom. avsett rättelseyrkande få.r sökas genom besvär hos högsta 

förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt

ningsärenden (FFS 154/ 50). 

59 §. I landskapsstyrelsens beslut i ärenden som gäller disciplinärt förfarande eller 

uppsägning av tjänsteman skulle ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Härvid 

skall bestämmelserna i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden, nedan förvalt

ningsbesvärslagen, iakttas. Enligt lagen om tillämpningen i landskapet Åland av 

förvaltningsbesvärslagen är landskapsstyrelsen en i förvaltningsbesvärslagen avsedd 

högre förvaltningsmyndighet. I 40 § självstyrelselagen stadgas att besvär över land

skapsstyrelsens beslut anförs på sätt som är stadgat om anförande av besvär i 

motsvarande fall över länsstyrelsens beslut. Över länsstyrelses beslut som gäller 

avstängning från tjänsteutövning och bisyssla skulle besvär med stöd av propositionen 

till statstjänstemannalag anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Disciplinära 

<lrenden skulle i riket handläggas av tjänstemannanämnder. Över tjänstemannanämnds 

beslut skulle besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. I länsstyrelses beslut som 

gäller uppsägning av tjänsteman skulle enligt statstjänstemannalagen rättelse yrkas hos 

tjänstemannanämnd. Över tjänstemannanämnds beslut skulle det vara möjligt att anföra 

besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Tjänstemannanämnderna är enligt propositio

nen i förvaltningsbesvärslagen avsedda högre förvaltningsmyndigheter. Eftersom ingen 

tjänstemannanämnd föreslås inrättad i landskapet skulle alltså landskapsstyrelsen 

handha likartade uppgifter som tjänstemannanämnderna i riket. Därför bör det med stöd 

av 14 § 4 mom. självstyrelselagen vara möjligt att i samtliga i paragrafen avsedda fall 

anföra besvär över landskapsstyrelsens beslut direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. 

60 §. I paragrafen stadgas om besvärsrätt för tjänsteman som förflyttats till annan 

landskapstjänst på grund av bestämmelserna i 28 § 1 mom. 2-3 punkterna. Har 

förflyttning skett till annat verk eller annan inrättning och anser tjänstemannen att 

förflyttningen kränker hans rätt skulle han ha möjlighet att besvära sig över beslutet 

till högsta förvaltningsdomstolen. Har däremot förflyttningen skett inom samma verk 

eller inrättning skulle besvärsrätt inte föreligga. I länsstyrelsens beslut i motsvarande 

fall skulle statstjänsteman enligt propositionen till statstjänstemannalag ha rätt att 

yrka på rättelse hos tjänstemannanämnd och därefter, om förflyttning skett till annat 

ämbetsverk, söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. Har förflyttning skett till 

tjänst inom samma ämbetsverk, skulle tjänsteman däremot inte ha besvärsrätt över 

tjänstemannanämndens beslut. De i paragrafen avsedda bestämmelserna bör således i 

sak anses överensstämma med bestämmelserna i propositionen. 
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61 §. I paragrafen begränsas rätten att söka ändring i beslut som fattats med stöd 

av tjänstemannalagen. Det skuJle inte vara tillåtet att anföra besvär över andra med 

stöd av tjänstemannalagen fattade beslut än sådana över vilka det med stöd av 58-60 §§ 

är tiJiå tet att anföra besvär. Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestäm

melse i propositionen till statstjänstemannalag. 

Det bör anses ändamålsenligt att begränsa besvärsrätten i vissa fall med tanke på 

att en snabb handläggning av personalärenden inom förvaltningen befrämjar hand

havandet av myndigheternas uppgifter och gör förvaltningen effektivare. 

14 kap. Särskilda bestämmelser 

62 §. I paragrafen stadgas en preskriptionstid för rättelseyrkande. I 58 § avsett 

rättelseyrkande skall enligt paragrafen framställas inom tre år räknat från utgången av 

det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum. Preskriptionstiden för 

tjänsteman att framställa rättelseyrkande skulle alltså vara lika lång som preskriptions

tiden för myndighet att med stöd av 27 § återkräva lön eller annan förmån som 

utbetalts utan grund. 

Gäller framställandet av rättelseyrkande ärende som arbetsdomstolen beslutat att 

inte avgöra, skulle dock rätten att framstäJla rättelseyrkande preskriberas efter 60 

dagar från den tidpunkt tjänstemannen erhöll del av beslutet. 

I paragrafens 2 mom. stadgas om preskriptionstid för talan som gäller av 

tjänsteförhållande härflytande ekonomisk förmån och som hör till arbetsdomstolens 

kompetens. Preskriptionstiden skulle även i detta fa!l vara tre är från utgången av det 

kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum. 

63 §. Om ordinarie tjänsteman har utnämnts eller förflyttats till annan landskaps

tjänst, innebär detta samtidigt att han anses ha avgått från den tidigare tjänsten. En 

tjänsteman kan inte samtidigt inneha två ordinarie tjänster. Det har ingen betydelse i 

sammanhanget om den nya tjänsten är hel- eller deltidstjänst. Även tjänsteman som på 

annat sätt än för viss tid utnämnts till tjänst vid Alands landsting eller vid Nordiska 

rådet, Ålands delegation, anses ha avgått från sin tjänst. Tjänsteman som utnämnts till 

tjänst hos t.ex. staten eller kommun, eller som anställts av privat arbetsgivare, skulle 

däremot vara skyldig att säga upp sig i vanlig ordning. 

64 §. I paragrafen föreslås att innan beslut fattas om förflyttning av tjänsteman till 

annan tjänst eller om uppsägning av tjänsteman med stöd av 38 §, skall vederbörande 
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förtroendeman beredas tillfälle att bli hörd. På motsvarande sätt skall förtroendeman 

beredas tillfälle att bli hörd om tjänsteman med stöd av 53 § 2 mom. avstängs från 

tjänsteutövning. Ett undantag till denna bestämmelse skulle dock vara att 

avstängningen på grund av sakens natur skall bringas i kraft omedelbart. Så kan vara 

fallet t.ex. då tjänsteåtal är anhängigt mot tjänstemannen. 

65 §. I paragrafen föreslås en möjlighet att förordna en person som uppnått stadgad 

avgångsålder att interimistiskt eller såsom vikarie handha en tjänst, om det är svårt att 

få en kompetent person att sköta tjänsten. Med kompetent person avses en person som 

uppfyller kompetenskraven och som är lämplig för tjänsten. 

~ Tjänsteman skulle kunna förordnas att jämte sin egen tjänst även tillfä11igt 

sköta annan tjänst. Förfarandet, som förutsätter samtycke, bör dock komma i fråga 

endast i undantagsfall och under korta tidsperioder. 

67 §. Tjänsteman skulle ha rätt att på begäran erhålla arbetsintyg. Samma rätt 

tillkommer för närvarande med stöd av !andskapslagen angående tillämpning i landska

pet Åland av vissa riksförfattningar rörande arbetsavtal arbetstagare i privaträttsliga 

anställningsförhållanden. Även tjänstemännen bör ges samma rätt att få arbetsintyg. 

Intyget skall innehålla uppgift om den tid tjänsteförhållandet varat och om arbetsupp

gifternas art. Om tjänstemannen så önskar skall i intyget dessutom anges orsaken till 

att tjänsteförhålJandet upphört samt ges vitsord över tjänstemannens arbetsskicklighet, 

föt och uppförande. Begärs arbetsintyg senare än tio år efter det att tjänsteförhållan

det upphörde, skulle arbetsgivaren vara skyldig att utge arbetsintyg endast om det inte 

åsamkar arbetsgivaren oskälig olägenhet. Tjänstemans rätt att erhålla arbetsintyg 

skulle inte åsidosätta rätten att erhåJJa matrikelutdrag. 

Landskapsstyrelsens skyldighet att föra matrikel över tjänstemännen skulle 

utsträckas från att gälla tjänstemännen vid centrala ämbetsverket till att gälla 

samtliga landskapstjänstemän. li3 § 1andskapslagen om landskapet Ålands centrala 

ämbetsverk (25/73) föreslås upphävd. 

Landskapslagen om införande av tjänstemannalagen för 

landskapet Åland 

Enligt den föreslagna nya tjänstemannalagen skulle den gä11ande tjänstemanna

Jagstiftningen ändras i många avseenden. Den nya tjänstemannalagen kräver därför 

detaljerade ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser. Enligt Jandskapsstyrelsens me

ning är det därför ändamålsenligt att bestämmelserna om tjänstemannalagens ikraftträ

dande skulle ingå i en särskild lag. 

En allmän princip vid ikraftträdandet av tjänstemannalagen skulle vara att lagen 

inte föranleder någon ändring i beslut som fattats innan lagen träder i kraft. Lagens 



- 28 -

ikraftträdande sku!le sålunda inte föranleda någon ändring t.ex. i beslut om utnämning 

för viss tid, eller i beslut som gäller beviljande av tjänstledighet, om sådant beslut 

fattats innan lagen träder i kraft. Detta följer redan av allmänna principer, varför 

någon uttrycklig bestämmelse om detta inte föreslås ingå i lagen. 

l kap. IkraftträdeJsebestämmelser 

li Någon dag för tjänstemannalagens ikraftträdande anges inte i framställningen. 

Tiden mellan utfärdandet och ikraftträdandet av lagen bör dock enligt landskaps

styrelsens mening vara cirka ett år, för att de åtgärder som tillämpningen av den nya 

lagen förutsätter skall kunna vidtas. 

~ I vissa gällande författningar ingår bestämmelser i vilka hänvisas till 

tjänstemannalagstiftningen. Har härvid de bestämmelser sorn avses ersatts med bestäm

melser i den nya tjänstemannalagen, skuUe detta innebära att bestämmelserna i 

tjänstemannalagen i stället skulle tillämpas. Hänvisningar av ovan nämnt slag ingår 

t.ex. i landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse (42/71), landskapslagen om lagbered

ningen (13/72) och landskapslagen om fysisk och ekonomisk planering (67 /74). 

2 kap. Författningar som upphävs 

3 §. De i paragrafen nämnda lagarna och lagrummen föreslås upphävda. I förslaget 

ti11 tjänstemannalag sammanförs en stor del av de bestämmelser som gäller landskapets 

tjänstemän, vilket innebär att de i paragrafen nämnda lagarna och lagrummen skulle bli 

onödiga. Vid tjänstemannalagens ikraftträdande skulle även sådana bestämmelser som 

gäller frågor varom kan överenskommas genom tjänstekollektivavtal upphävas. Innan 

avtal har ingåtts bör dock vissa författningar och bestämmelser fortfarande bibehållas i 

kraft. 

4 §. Bestämmelsen bör anses nödvändig eftersom bestämmelser som rör landskaps

tjänstemän och som till vissa delar strider mot den föreslagna tjänstemannalagen, finns 

i ett flertal olika författningar. 

3 kap. Ombildning av tjänster 

ti Enligt paragrafen skulle tidigare inrättade tjänster, fasta befattningar och 

extraordinarie befattningar ombildas tllJ tjänster som avses i tjänstemannalagen. Det 
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skulle således inte vara nödvändigt att vidta några särskilda åtgärder för att ombilda 

eller inrätta tjänster, utan ombildningen skuJle följa direkt av lagen. Vid tjänstens 

inrättande bestämda villkor skulle förbli i kraft då tjänsten ombildats. Sålunda ändras 

t.ex. en tjänst som inrättats så att den kan besättas för viss tid, till tjänst som även i 

fortsättningen kan besättas för viss tid. I paragrafens 2 mom. föreslås för klarhetens 

skull ingå en bestämmelse om att tjänstemannalagen i hela dess omfattning tillämpas på 

de ombildade tjänsterna. 

~ Beträffande tjänster som ombildats enligt den föreslagna lagen skulle 

fortfarande iakttas vad som angående motsvarande tidigare tjänster eller fasta befatt

ningar är föreskrivet. Bl.a. bestämmelser om de uppgifter som ankommer på enskilda 

tjänstemän samt om de kompetenskrav som gäller för enskilda tjänster skulle således 

fortfarande tiJlämpas. Eftersom bestämmelserna till sin ordalydelse gä1ler tjänster och 

befattningar som inte längre skulle förekomma efter att tjänstemannalagen trätt i 

kraft, anser landskapsstyrelsen det vara nödvändigt att i lagen inta en förtydligande 

bestämmelse om att ovannämnda särskilda bestämmelser fortfarande tillämpas. 

Även på extraordinarie befattningar som ombildats till tjänster skulle på motsva

rande sätt tillämpas vad om motsvarande tjänst eller fasta befattning är föreskrivet. 

Om t.ex. en extraordinarie kanslisttjänst ändras till tjänst, och det även funnits en 

ordinarie kanslisttjänst vid ifrågavarande inrättning, skulle i fråga om den ombildade 

extraordinarie befattningen iakttas vad om den ordinarie tjänsten är stadgat. Avsikten 

med den föreslagna tjänstemannalagen är att förenhetliga tjänstemännens rättsliga 

ställning. Om det inte inom en inrättning funnits någon tjänst eller fast befattning som 

motsvarar den ombildade extraordinarie befattningen, skulle de bestämmelser som 

gäller den tidigare extraordinarie befattningen fortfarande iakttas. 

7 §. Innehavare av tjänst eller fast eller extraordinarie befattning, som enligt 5 § 

har ombildats, skulJe utan särskilda åtgärder förflyttas till den ombildade tjänsten. Det 

skulle således inte vara nödvändigt att vidta några utnämnings- eller förflyttningsåtgär

der, utan tjänstemannen skulle förflyttas till den ändrade tjänsten direkt med stöd av 

lag. Det skulle inte heller vara nödvändigt att tilldela tjänstemannen nytt utnämnings

brev i anledning av förflyttningen. Anteckning skulle dock göras i tjänstemannens 

matrikel. 

Även tjänsteman som före tjänstemannalagens ikraftträdande förordnats att interi

mistiskt, såsom vikarie eller på prövotid handha en tjänst skulle utan vidare åtgärder på 

ovannämnt sätt förflyttas att interimistiskt eller såsom vikarie handha motsvarande 

ombildade tjänst. 
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8 §. På tjänsteman som då tjänstemannalagen träder i kraft är innehavare av tjänst 

eller fast befattning eller handhar tjänst eller fast befattning interimistiskt eller såsom 

vikarie, och som i enlighet med 7 § har förflyttats till ombildad tjänst, skulle 

fortfarande tillämpas vad som är särskilt föreskrivet om den som innehar motsvarande 

tidigare tjänst eller fast befattning. Bestämmelser som står i strid med tjänstemanna

lagen skulle dock inte tillämpas, utan till sagda delar skulle i stället tjänstemannalagen 

tillämpas. 

Vad som ovan är sagt skulle på motsvarande sätt gälla tjänsteman som innehaft 

eller handhaft extraordinarie befattning eller som förordnats på prövotid. I paragrafen 

föreslås dessutom ingå en bestämmelse som motsvarar 6 § 2 mom. för det falJ att 

innehavare av extraordinarie befattning blir ordinarie tjänsteman, och några bestäm

melser som gäller innehavare av motsvarande tjänst eller fasta befattning inte finns. 

9 §. Tjänstemannalagens ikraftträdande skulle inte medföra några ändringar i avtal 

som ingåtts före lagens ikraftträdande med tjänsteman med avtalslön. 

4 kap. Övergångsbestämmelser 

~ Av bestämmelserna i 3 kap. följer att tjänstemannalagen i regel skulle 

tillämpas på den som utnämnts till tjänst innan lagen träder i kraft. På det sättet skulle 

man under övergångstiden inte vara tvungen att tillämpa flera olika Jagar samtidigt. I 

10 § föreslås dock ett undantag från nämnda huvudregel. Undantaget skulle gä!la 

tjänstemän som då tjänstemannalagen träder i kraft är innehavare av tji4nst eJler fast 

befattning med grundlön. 

Om tjänst tiH vilken innehavare av tjänst eller fast befattning förflyttats indras 

inom fem år från tjänstemannalagens ikraftträdande, skulle landskapslagen om rättig

heter och skyldigheter, som tillkomma innehavare av Alands landskapsförvaltning 

underlydande tjänst eller befattning, som indrages, nedan kallad landskapslagen om lön 

på indragningsstat, fortfarande tillämpas. Detta innebär att om i paragrafen avsedd 

tjänsteman inte kan anvisas annan landskapstjänst, skulle han uppföras på indragnings

stat. 

Bestämmelserna om indragningsstat i den ovan nämnda landskapslagen skulle 

endast gälla tjänstemän som med stöd av 7 § 1 mom. förflyttas till tjänst. Innehavare av 

tjänst eller fast befattning som efter tjänstemannalagens ikraftträdande utnämnts eller 

förflyttats till tjänst på annat sätt, skulle däremot inte uppföras på indragningsstat, 

utan på sådan tjänsteman skuJle bestämmelserna om avgångsbidrag i tjänstemannalagen 

tillämpas. Landskapslagen om lön på indragningsstat gäller enbart innehavare av tjänst 
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eller befattning med grundlön. Härav följer att tjänstemannalagen omedelbart efter 

ikraftträdandet skulle bli tillämplig på tjänstemän med avtalslön. 

Bestämmelserna om uppförande på indragningsstat skulle endast gälla ordinarie 

innehavare av tjänst eller fast befattning, men däremot inte interimistisk handhavare 

av tjänst eller fast befattning e!Jer vikarie. Om innehavare av tjänst eller fast 

befattning då tjänstemannalagen träder i kraft handhar annan tjänst eller fast befatt

ning interimistiskt eller såsom vikarie, skulle tjänstemannalagen tillämpas på honom i 

denna tjänst eller befattning. Däremot skulle lagen om lön på indragningsstat i enlighet 

med vad som ovan anförts gälla tjänstemannen i hans egen tjänst. 

Enligt 2 mom. skulle bestämmelserna om avgångsbidrag i stället för bestämmel

serna om indragningsstat tillämpas på tjänsteman som anmält att han så önskar. 

Anmälan skulle göras ti11 landskapsstyrelsen före den dag från vilken tjänsten indras, 

och skulle inte få återkallas. 

Enligt 3 mom. skulle på tjänsteman som redan är uppförd på indragningsstat 

landskapslagen om lön på indragningsstat fortfarande tillämpas. I övrigt skulle dock 

tjänstemannalagen tillämpas på sådan tjänsteman • 

.11....1:. Paragrafen innehå!ler närmare bestämmelser om lön på indragningsstat. 

Enligt l mom. skulle bestämmelserna om lön på indragningsstat inte längre tillämpas 

om den på indragningsstat uppförda tjänstemannen tar emot landskapstjänst som är 

huvudsyssla eller om han utnämns eller förflyttas till sådan tjänst. Tjänsteförhållandet 

för tjänsteman som är uppförd på indragningsstat skulle således avbrytas även då 

tjänstemannen tillträder tjänst med avtalslön. Enligt nu gällande bestämmelser avbryts 

tjänsteförhållandet då på indragningsstat uppförd tjänsteman tillträder landskapstjänst 

eller -befattning med grund1ön, men efter tjänstemannalagens ikraftträdande skulle 

rätten till lön på indragningsstat inte längre ha någon anslutning till tjänst med 

grundlön. Däremot skulle det vara en förutsättning för att tjänsteförhållandet avbryts 

att den nya tjänsten är huvudsyssla. Tjänsteförhållandet för tjänsteman som är uppförd 

på indragningsstat skulle omedelbart avbrytas då tjänstemannalagen träder i kraft i det 

fall att den på indragningsstat uppförda tjänstemannen, då han varit anställd i 

landskapsförvaltningen underlydande extraordinarie befattning eller tjänst med avtals

lön och i enlighet med 7 § förflyttas ti1J ombildad tjänst. 

Enligt 2 mom. skulle även till tjänsteman, vars tjänsteförhållande avbrutits i 

enlighet med bestämmelserna i 1 mom., dock erläggas i landskapslagen om lön på 

indragningsstat avsett personellt avlöningstillägg, under de förutsättningar som stadgas 

i nämnda lags 6 §. 

I 3 mom. ingår en bestämmelse om att tjänsteman som före tjänstemannalagens 
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ikraftträdande uppförts på lön på indragningsstat, och som erhåller i 6 § landskapslagen 

om lön på indragnlngsstat avsett personellt avlöningstillägg, även i fortsättningen har 

rätt till sådant tillägg. 

12 §. Paragrafen innehåller bestämmelser om besättande av tjänster i samband med 

övergången till den nya lagstiftningen. Om en tjänst, fast befattning e11er extraordi

narie befattning ombildas medan den är lediganslagen skulle det inte på grund av 

ombildningen vara nödvändigt att lediganslå den på nytt. 

13 §. På beviljande av avsked samt på uppsägning skulle tiUämpas de bestämmelser 

som gällde innan tjänstemannalagen trädde i kraft, om tjänstemannen har anhållit om 

avsked eller sagt upp sig eller om han har blivit uppsagd före tjänstemannalagens 

ikraftträdande. Om en extraordinarie befattningshavare har sagt upp sig innan tjänste

mannalagen träder i kraft, skaU den uppsägningstid sorn gällde före tjänstemannalagens 

ikraftträdande tiJJämpas. På motsvarande sätt gäller ingen uppsägningstid för inneha

vare av tjänst eller fast befattning som anhåUit om avsked före tjänstemannalagens 

ikraftträdande. 

~ Paragrafen innehåller en övergångsbestämmelse som gäller bisysslor. Om 

tjänsteman då tjänstemannalagen träder i kraft handhar bisyssla till vilken tillstånd 

enligt 18 § tjänstemannalagen erfordras, skulle tjänstemannen vara tvungen att ansöka 

om tillstånd inom tre månader från nämnda lags ikraftträdande. 

15 §. I paragrafen finns övergångsbestämmelser om preskriptionstiden för ekono

misk förmån som härflyter av tjänsteförhållande. Enligt l mom. skall indrivning av utan 

grund utbetald avlöning eller annan av tjänsteförhållande härflytande ekonomisk förmån 

anhängiggöras senast inom tre år från det att tjänstemannalagen trätt i kraft. Ifall den 

tidigare gällande preskriptionstiden om tio år går ut tidigare än ovannämnda tid om tre 

år, skall dock den tidigare preskriptionstiden tillämpas. Tjänstemannalagens ikraftträ

dande skulle alltså inte innebära att preskriptionstiden förlängs. 

Enligt 2 mom. skulle tjänsteman ha rätt att framstä11a rättelseyrkande inom tre år 

från utgången av det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum, orn rätten 

att framstälJa rättelseyrkande inte har preskriberats då tjänstemannalagen trädde i 

kraft. Preskriptionstiden skulle alltså förlängas i vissa fall. 

16 §. Enligt paragrafen skulle före tjänstemannalagens ikraftträdande anhängig

gjort disciplinärt ärende slutbehandJas med iakttagande av de bestämmelser som gällde 
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före lagens ikraftträdande. 

~ I de fall att förseelse i tjänsten har begåtts före tjänstemannalagens 

ikraftträdande, men disciplinärt förfarande vid nämnda tidpunkt inte har anhängig

gjorts, skulle de bestämmelser som gällde före lagens ikraftträdande iakttas. 

5 kap. Villkoren i anställningsförhållande under övergångstiden 

I kapitlet ingår bestämmelser om villkoren i anstäUningsförhållande under över

gångstiden. Bestämmelserna skulle tillämpas tills man genom kollektivavtal överens

kommit om de aktuella frågorna. 

18 §. Från och med tjänstemannalagens ikraftträdande skuUe löneutbetalning ske i 

enlighet med den allmänna bestämmelsen i l inom. För närvarande erhåller innehavare 

av tjänster och fasta befattningar sin lön vid en annan tidpunkt än extraordinarie 

befattningshavare. Den i 1 mom. avsedda avlöningen skulle erläggas åt samtliga 

tjänstemän den 15 dagen i kalendermånaden. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. innehåller bestämmelser om tidpunkten för 

betalningen av annan avlöning än den som avses i 1 mom. I 3 rnom. stadgas från vilken 

tidpunkt avlöningen för tjänsteman skall räknas, medan t.i. mom. innehåller bestämmelser 

om utbetalning av avlöning efter det att tjänsteförhållandet har upphört. I 5 mom. finns 

några definitioner av begrepp som används i paragrafen. 

19 §. Tidpunkten för löneutbetalningen till samtliga tjänstemän skulle etappvis 

under ett års tid före tjänstemannalagens ikraftträdande förflyttas så att tidpunkten för 

löneutbetalningen är den 15 dagen i månaden då tjänstemannalagen träder i kraft. 

20 §. Enligt paragrafen skulle man särskilt genom tjänstekollektivavtal överens

komma om avlöning för tjänsteman som förflyttas till annan tjänst med lägre lön. Om 

tjänsteman på grund av förflyttning till annan tjänst måste flytta till annan ort, skulle 

han få skälig ersättning för flyttningskostnaderna. 

21 §. I paragrafen ingår bestämmelser om uppsägningstidens längd. Uppsägnings

tiden skulle bestämmas i enlighet med tjänstgöringstiden. Då tjänsteman säger upp sig 

skuJJe uppsägningstiden vara kortare än då landskapsstyrelsen säger upp tjänsteman. 

22 §. Paragrafen innehåUer bestämmelser om avlöning i samband med att ändring 
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sökts i beslut som gäller uppsägning eller avsättning. 

23 §. I paragrafen ingår bestämmelser för tjänstemans avlöning under tiden för 

avstängning från tjänsteutövning i de fall som uppräknas i 53 § 2 mom. tjänstemanna

lagen. 

21./. §. Enligt paragrafen skulle tjänsteman som på grund av att tjänsten indragits 

blivit uppsagd och som anvisats tjänst eller arbete på annan ort och som för att kunna 

ta emot tjänsten eller arbetet är tvungen att flytta, ha rätt att erhålla ersättning för 

skäliga flyttningskostnader. 

25 §. I paragrafen stadgas för tydlighetens skull att bestämmelserna i 5 kap. endast 

skuJle tillämpas tills tjänstekollektivavtal eller avtal mellan tjänsteman med avtalslön 

och myndighet ingåtts i de aktuella frågorna. 

6 kap. TiJlfäUiga tjänstemän 

26 §. I paragrafen ingår bestämmelser om överföringen av tiJJfälJiga funktionärer 

till tjänstemannalagens tillämpningsområde. Bestämmelsen gäUer även timlärare i 

landskapets skolor samt tillfälliga biträden som anställts såsom semestervikarier eller 

på grund av säsongbrådska eller an annan liknande orsak. 

27 §. På det sätt som i paragrafen stadgas skulle på tjänsteman som överförts på 

sätt som i 26 § stadgas bestämmelserna i tjänstemannalagen och i denna lag tillämpas. 

28 §. Särskilda bestämmelser som rör motsvarande tillfällig funktionär, timlärare 

eller biträde skulle fortfarande tillämpas på tjänsteman som förflyttats i enlighet med 

26 §, om bestämmelserna inte står i strid med tjänstemannalagen. 

29 §. Paragrafen innehåller bestämmelser om uppsägningstid för övergångstiden. 

30 §. De i paragrafen nämnda bestämmelserna skuJle gälla endast tills överenskom

melse om frågorna träffats i tjänstekollektivavtal. 

7 kap. S.ärskilda bestämmelser 

31 §. I 8 § ingår bestämmelser om tillämpning av bestämmelser som gäller 
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tjänstemän vilka överförs till i tjänstemannalagen avsedda tjänster. Enligt 31 § skulle 

dessa bestämmelser på motsvarande sätt tillämpas även på tjänstemän som efter 

tjänstemannalagens ikraftträdande utnämnts eller förflyttats till eller anställts i sådan 

tjänst • 

.32 §. I paragrafen ingår bestämmelser om tillämpning av tjänstemannalagen på 

andra än i landskapets tjänst varande personer. 

33 §. I paragrafen ingår bestämmelser om tiIJämpning av tjänstemannalagen på 

person som är uppförd på indragningsstat och som tar emot i 32 § avsedd tjänst eller 

befattning. 

Landskapslag angående ändring av 4§ landskaps

lagen om Alands landskapsstyrelse 

I Jandskapslagen angående utnämningsbrev ingår för närvarande även bestämmelser 

om lantrådets ställning. Bestämmelserna om utnämnande och entledigande av lantrådet 

samt om lantrådets kvarhållande i ämbetet efter uppnådd avgångsålder skiljer sig dock 

från motsvarande bestämmelser om övriga landskapstjänstemän. Lantrådet utnämns av 

landstinget och kan endast entledigas av landstinget då landstinget förklarat att han 

förlorat landstingets förtroende. Landstinget fattar även beslut om lantrådets bibehål

lande i ämbetet efter det att lantrådet uppnått 67 års ålder. Eftersom lantrådet i 

jämförelse med övriga landskapstjänstemän har en ställning som förutsätter särskilt 

förtroende, föreslås att bestämmelser om lantrådets ställning inte skall ingå i den nya 

tjänstemannalagen. I stället föreslås att de bestämmelser som berör lantrådet och som 

ingår i landskapslagen angående utnämningsbrev införs i 4 § landskapslagen om Alands 

landskapsstyrelse. I nämnda paragraf ingår redan för närvarande bestämmelser om 

lantrådets ställning. 

Bestämmelserna om lantrådet som finns i landskapslagen om utnämningsbrev skulle 

överföras till landskapslagen om Aland landskapsstyrelse i huvudsak oförändrade. En 

skillnad från nu gälJande bestämmelser skulle dock vara att lantrådet som bevis över sin 

utnämning inte längre skulle erhålla öppet brev, utan liksom övriga landskapstjänste

män, utnämningsbrev. Även inom statsförvaltningen skulle de tjänstemän som tidigare 

utnämnts genom öppet brev efter statstjänstemannalagens ikraftträdande utnämnas 

genom utnämningsbrev. 

En annan skillnad skulle vara att lantrådet ifråga om rätten till pension skulle 

jämställas med ledamot av landskapsstyrelsen. 
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Landskapslagen om tillämpning 

av avgångsbidragsförordningen 

landskapet Aland 

I 10 kap. tjänstemannalagen föreslås ingå bestämmelser om avgångsbidrag och 

periodisk ersättning. Bestämmelserna motsvarar till stora delar de bestämmelser som 

ingår i 12 kap. statstjänstemannalagen. Enligt 51 § 3 mom. statstjänstemannalagen 

stadgas angående avgångsbidrag och periodisk ersättning samt om förutsättningarna för 

beviljandet av dem genom förordning. Landskapsstyrelsen finner det ändamålsenligt att 

nämnda riksbestämmelser i tillämpliga delar bringas i kraft även i landskapet. I riket 

skall för handläggning av ärenden som gäller avgångsbidrag och periodisk ersättning 

inrättas en delegation för avgångsbidragsärenden. Eftersom de fall då avgångsbidrag 

och periodisk ersättning kommer i fråga torde vara rätt så få, bör det inte anses 

ändamålsenligt att inrätta en dylik delegation i landskapet. I landskapet skulle samtliga 

förvaJtningsuppgifter som gäller avgångsbidrag och periodisk ersättning handhas av 

landskapsstyrelsen, såvitt fråga är om ärenden som hör till landskapets 

behörighet so mr åde. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Tjänstemannalag 

för landskapet Aland 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

l § 

Om landskapstjänstemän och tjänster vid verk och inrättningar som lyder under 

Jandskapsförvaltningen samt om tjänsteförhållande gäller vad i denna lag stadgas. 

2 § 

Tjänsteman är 

1) den som är utnämnd eller förflyttad till tjänst (ordinarie tjänsteman), 

2) den som är antagen i tjänst på prövotid (tjänsteman på prövotid), 
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3) den som är antagen såsom interimistisk handhavare av tjänst eller vikarie 

(tjänstförrättande tjänsteman), eller 

4) den som är antagen såsom tillfällig tjänsteman (tillfällig tjänsteman). 

Med tjänsteförhållande avses ett offentligrättsligt anställningsförhållande, där 

landskapet är arbetsgivare och tjänstemannen den som utför arbetet. Landskapet 

företräds av Jandskapsstyrelsen om inte annat följer av särskilda bes!Limmelser. 

3 § 

Denna lag tillämpas inte på arbetstagare som står i privaträttsligt anstäJJningsför

hålJande tiU landskapet. Lagen ti1Jämpas inte heller på den som fullgör offentligrättslig 

skyldighet som föranleds av annat än tjänsteförhållande. 

lJ. § 

Angående inrättande av tjänster och utnämning av tjänstemän gäller vad därom i 

36 § självstyrelselagen för Åland är stadgat. 

2 kap. 

Ansökningsförfarande och utnämning till tjänst 

5 § 

Den som utnämns till tjänst skall ha fyJJt 18 år (aUmän behörighetsålder), om inte 

högre behörighetsåJder särskilt har föreskrivits för viss tjänst. 

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat om allmän behörighetsålder kan till tjänst 

utnämnas person som fyllt l 5 år och som fullgjort sin läroplikt, om utnämningen kan 

anses vara lämplig med tanke på ifrågavarande persons förmåga att sköta tjänsten på 

ett tillfredsställande sätt. 

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat gäller även den som förflyttas tiJl tjänst, den som 

anställs på prövotid och den som anställs såsom tjänstförrättande tjänsteman. 

6 § 

Ordinarie tjänst skall lediganslås innan den besätts såvitt annat inte särskilt 

stadgas. Ansökningstiden får inte vara kortare än 14 dagar eller längre än 30 dagar. 

Tjänst kan lediganslås på nytt eller ansökningstiden förlängas med högst 30 dagar, 

om skäl därtHl föreligger. Den som tidigare sökt tjänsten beaktas härvid utan ny 

ansökan. 

Ansökan som inte har anlänt i tid beaktas inte. 
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7 § 

Tjänst skaH sökas skriftligen. Till ansökan ska11 fogas erforderlig utredning. 

Har erforderlig utredning inte fogats till ansökan eller är ansökan bristfällig av 

annan orsak, skall sökanden inom för honom förelagd skälig frist beredas tillfälle att 

avhjälpa bristen. Ar bristen ringa, får ansökan beaktas oaktat bristen • 

Ansökan som återtagits före utnämningen beaktas inte. 

8 § 

Till tjänst kan utnämnas endast den som sökt tjänsten. Om dock tjänst enligt 

särskilda bestämmelser får besättas utan att den anslås ledig, kan till tjänsten utnämnas 

person som har samtyckt till utnämningen. Vid behov kan sådan person anställas på 

prövotid i enlighet med vad i 10 § stadgas. 

I samband med utnämning till tjänst skall sökandena bemötas opartiskt i enlighet 

med vad 1 13 § stadgas. 

9 § 

I tjänst som inte är besatt kan vid behov anställas interimistisk handhavare av 

tjänsten. Vid avbrott i ordinarie tjänstemans tjänstgöring kan anställas vikarie 

tjänsten. 

Interimistisk handhavare av tjänst och vikarie anställs för begränsad tid. 

10 § 

Den som valts till tjänst kan före utnämningen anställas på prövotid, om detta är 

påkallat för att utröna om den som valts till tjänsten förmår fullgöra sina tjänsteålig

ganden på ett tillfredsställande sätt. Prövotiden är minst tre och högst sex månader. 

Prövotiden får dock uppgå till högst ett år om tjänstens art eller annan särskild orsak 

det kräver. 

Före prövotidens utgång skall beslut fattas om huruvida på prövotid anställd 

tjänsteman skall utnämnas till tjänsten. Om på prövotid anställd tjänsteman inte senast 

före prövotidens utgång utnämns till tjänsten, upphör hans tjänsteförhållande utan 

uppsägning vid prövotidens utgång. På prövotid anställd tjänsteman får sägas upp utan 

hinder av vad i denna lag är stadgat om grunderna för uppsägning. 

11 § 

På ansökan av den som utnämnts till tjänst kan landskapsstyrelsen återta utnäm

ningen före den tidpunkt då tjänsten skall tillträdas. På ansökan av den som anställts på 

prövotid kan landskapsstyrelsen på samma sätt återta anställningen på prövotid. 
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I fall som avses i 1 mom. får annan sökande utnämnas eller anställas på prövotid 

utan att tjänsten på nytt lediganslås. 

12 § 

Tjänsteförhållande börjar vid den tidpunkt från vilken vederbörande har utnämnts 

eller förflyttats till tjänst, antagits i tjänst på prövotid eller antagits i tjänst såsom 

interimistisk handhavare av tjänst eller såsom vikarie. 

Som bevis på utnämning eller förflyttning till tjänst utfärdas utnämningsbrev. Som 

bevis på antagande i tjänst på prövotid, såsom interimistisk handhavare av tjänst eller 

såsom vikarie ges förordnande. 

J kap. 

Tjänstemans allmänna rättigheter och skyldigheter 

13 § 

Tjänstemännen skall i tjänsteförhållande bemötas opartiskt. Ingen tjänsteman får 

utan fog ges en annan ställning än andra på grund av börd, religion, kön, ålder, politisk 

verksamhet eller annan därmed jämförbar omständighet. 

Landskapsstyrelsen får inte förbjuda tjänsteman att ansluta sig till eller tillhöra 

förening, ej heller utöva påtryckning på tjänsteman för att förmå honom att ansluta sig 

till förening eller förbjuda honom att utträda ur förening. 

Landskapsstyrelsen skall tillse att tjänsteman kommer i åtnjutande av sina lagstad

gade och avtalsenliga rättigheter. 

14 § 

Tjänsteman skall fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt och 

utan dröjsmål. 

Tjänsteman skall följa de bestämmelser som gäller arbetsledning och arbetsöver

vakning. Han är skyldig att delta i utbildning som är nödvändig för handhavandet av 

tjänsten. 

Tjänsteman skall uppträda på det sätt hans ställning förutsätter. 

15 § 

Tjänsteman får inte fordra, acceptera eller ta emot ekonomisk eller annan förmån, 

om förtroendet för tjänstemannen eller myndigheten därigenom kan försvagas. 
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16 § 

Tjänsteman tilJ vars åligganden hör att företräda landskapet såsom arbetsgivare, 

får inte i en förening som företräder landskapsanställda verka i en sådan ställning att 

hans verksamhet i föreningen står i strid med nämnda tjänsteåliggande. 

17 § 

Tjänsteman får inte utnyttja eller olovligen yppa sådan omständighet som kommit 

tiH hans kännedom i tjänsten och som enligt särskilda bestämmelser skall hemlighå1Jas 

elJer som gäller annans hälsotillstånd eller som på grund av sakens beskaffenhet annars 

uppenbarligen inte får yppas. 

18 § 

Tjänsteman får inte ta emot eller inneha bisyssla som kräver att arbetstiden 

används för utförande av uppgifter som hör till bisysslan, om inte landskapsstyrelsen 

beviljar honom tillstånd till bisyssla. Tillstånd kan beviljas även för viss tid och 

begränsat. Tillstånd kan återkaJlas om skäl därtHI föreligger. 

Tlllstånd till bisyssla får inte beviljas om tjänsteman på grund av bisysslan bllr 

jävig i tjänsten, om bisysslan äventyrar förtroendet för tjänstemans opartiskhet i 

tjänsteutövningen eller om bisysslan på annat sätt inverkar menligt på handhavandet av 

tjänsten. 

Angående annan än i 1 mom. avsedd bisyssla skall tjänsteman göra anmälan till 

Jandskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen kan på ovan i 2 mom. stadgade grunder förbjuda 

tjänstemannen att ta emot eller inneha sådan bisyssla. Landskapsstyrelsens beslut skall 

följas oaktat besvär anförs över beslutet. 

Med bisyssla avses i 1-3 mom. tjänst och annat sådant av lönat arbete eller av lönat 

uppdrag som tjänsteman har rätt att avsäga sig samt yrke, näring och rörelse. 

Utöver vad i denna paragraf är stadgat skall särskilda bestämmelser om bisysslor 

äga tillämpning. 

19 § 

Tjänsteman är skyldig att på begäran lämna uppgifter tiJJ landskapsstyrelsen om 

sina förutsättningar att med avseende på hälsan sköta tjänsten. 

Angående skyldighet för tjänsteman att delta i kontroll eller undersökning av 

hälsotHlståndet och lämna uppgifter om detta stadgas särskilt. 

20 § 

Tjänsteman är skyldig att bo på bestämd ort eller i tjänstebostad som reserverats 
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för honom om det är nödvändigt för att tjänsten skall kunna handhas på ett tillfredsstäl

lande sätt. Landskapsstyrelsen kan dock i enskilda fall bevilja dispens från nämnda 

skyldighet. 

Landskapsstyrelsen fastställer grunderna för nyttjande av tjänstebostad. 

Angående tjänstemans boendeskyldighet gäJler, förutom vad i denna lag sägs, vad 

därom särskilt är stadgat. 

21 § 

För tjänstebostad och övriga naturaförmåner i anslutning till tjänsten skall 

tjänstemannen utge ersättning till landskapet enligt grunder som landskapsstyrelsen 

fastställer, om inte annat följer av särskilda bestämmelser eller av överenskommelse i 

tjänstekollektivavtal om ersättningens belopp. Ersättningarna får inte överstiga gängse 

pris på respektive ort. 

I 1 mom. avsedda ersättningar får uppbäras månatligen i förskott från tjänsteman

nens lön. 

22 § 

Ordinarie tjänsteman är skyldig att i stället för sin egen tjänst vid behov 

interimistiskt eller såsom vikarie tillfälligt sköta annan likartad tjänst vid samma verk 

eller inrättning. Tjänsteman är härvid för motsvarande tid tjänstledig från sin egen 

tjänst. 

Tjänsteman kan för viss tid förflyttas till arbete vid annat verk eller annan 

inrättning inom Jandskapsförvaltningen, om tjänstemannens förutsättningar att fullgöra 

sina tjänsteåligganden härigenom förbättras och om tjänstemannen samtyckt till 

förflyttningen. Beslut om förflyttning fattas av landskapsstyrelsen. 

23 § 

Angående tjänstemans skyldigheter under tiden för arbetsstrid finns bestämmelser i 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22/78). 

4 kap. 

Villkoren i anställningsförhållande 

24 § 

· Angående fastställande av villkoren i anställningsförhållande för landskapets 

tjänstemän genom tjänstekollektivavtal finns bestämmelser i landskapslagen om 

tjänstekollektivavtal. 
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25 § 

Med tjänsteman som antagits i tjänst med avtaJslön ingår landskapsstyrelsen avtal 

om de villkor som skall iakttas i tjänsteförhålJandet. 

26 § 

Lön eller annan ekonomisk förmån som följer av tjänsteförhållandet och som 

utbetaJts utan grund får avdras från tjänstemannens lön i samband med följande 

Jöneutbetalning eller Iöneutbetalningar. Innan avdrag görs skall tjänstemannen meddelas 

grunden härför samt det belopp som skall avdras. 

Från det avlöningsbelopp som varje gång skall utbetalas får inte med stöd av 1 

mom. uppbäras mera än vad som enligt lag får utmätas av lön. 

27 § 

A terkrav av lön eller annan ekonomisk förmån som följer av tjänsteförhållandet 

och som utbetalts utan grund skall inledas på i 26 § stadgat sätt eller anhängiggöras i 

annan ordning inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket den felaktiga 

utbetalningen har skett, vid äventyr att rätten till återkrav förverkas. 

5 kap. 

Förflyttning och omplacering av tjänsteman 

28 § 

Ordinarie tjänsteman kan, utöver på grund av vad annorstädes är stadgat, förflyttas 

tilJ annan tjänst 

1) om tjänstemannens tjänst indras, 

2) om en förflyttning är påkaJJad av att uppgifterna eller arbetsmängden förändrats 

i väsentlig män, eller 

3) om tjänstemannen på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte längre 

förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt. 

Utöver vad i 1 mom. är stadgat kan ordinarie tjänsteman som gett sitt samtycke 

förflyttas till annan tjänst 

1) om försämring av tjänstemannens arbetsförmåga kan undvikas eller om återstäl

lande av nedsatt arbetsförmåga kan främjas genom förflyttningen, eller 

2) om förflyttningen beror på annan godtagbar orsak som gäller tjänsteutövningen. 

Ordinarie tjänsteman får på ovan i 1 och 2 mom. stadgade grunder förflyttas enbart 

till sådan tjänst vars kompetenskrav han uppfyller och som kan anses vara lämplig för 

honom. Tjänsteman skall i första hand förflyttas till tjänst på samma ort. 
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29 § 

Då tjänsteman förflyttas till annan tjänst, får denna tjänst besättas utan ledig

anslående. 

Innan beslut om förflyttning fattas, skall tjänstemannen underrättas härom. Han 

skall beredas tillfälle att inom förelagd skälig frist yttra sig i saken. 

30 § 

Landskapsstyrelsen kan, förutom på sätt som i 28 § stadgas, besätta ledig tjänst 

med 

1) person som åtnjuter invalidpension som avses i landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner 

(33/84) och som innan han uppnått pensionsåldern befinns vara förmögen till förvärvsar

bete; 

2) person som åtnjuter arbetslöshetspension som avses i landskapslagen om tillämp

ning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner; 

samt 

3) person som sagts upp på grund av att tjänsten indragits och som på grund av 

ålder eller annan orsak är svår att på nytt placera i arbete. 

Tjänst får på sätt som avses i 1 mom. besättas utan att den lediganslås. 

Landskapsstyrelsen kan låta bli att besätta tjänst som är eller blir ledig om det 

finns behov av att förflytta tjänsteman till annan tjänst på grund av en omorganisering 

av ett verk eller en inrättning. 

6 kap. 

Avbrott i tjänstgöringen 

31 § 

Tjänsteman får inte avbryta sin tjänstgöring, om han inte på ansökan beviljats 

tjänstledighet eller annat följer av denna lag eller särskilda bestämmelser. I ansökan 

skall uppges de grunder med stöd av vilka tjänstledighet söks. 

Beslut om beviljande av tjänstledighet och tiden för tjänstledigheten fattas enligt 

prövning, om inte annat följer av särskilda bestämmelser eller landskapets tjänste

kollektivavtal. 

32 § 

Om tjänsteman på grund av arbetsoförmåga som beror på sjukdom, lyte eller 

kroppsskada eller på grund av annat tvingande hinder har avbrutit tjänstgöringen utan 
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att före avbrottet ha kunnat ansöka om tjänstledighet, skall han ansöka därom utan 

dröjsmål efter det att hindret upphört. 

Såvida tilJräcklig utredning erhållits om skäl som avses i 1 mom. kan tjänstledighet 

beviljas även utan ansökan. 

33 § 

Har tjänsteman beviljats tjänstledighet, befrias han från fullgörandet av samtliga 

tjänsteåligganden. Ordinarie tjänsteman kan dock även beviljas partiell tjänstledighet. 

Tjänstledig tjänsteman, som givit sitt samtycke, kan av särskilt skäl förordnas att 

fuJlgöra vissa tjänsteåligganden. 

34 § 

Tjänsteman som på grund av sjukdom eller havandeskap och förlossning beviljats 

tjänstledighet med lön, är skyldig att iaktta de bestämmelser och anvisningar som 

utfärdats för sökande av den dag- och rnoderskapspenning, som enligt sjukförsäkrings

lagen (FFS 364/63) utbetalas till arbetsgivaren. 

Försummar tjänsteman att iaktta ovan i 1 mom. avsedda bestämmelser och 

anvisningar, kan under tiden för tjänstledigheten till tjänstemannen utbetald avlöning, 

ti11 den del den motsvarar dag- elJer moderskapspenningen, avdras från följande 

löneutbetalning eller löneutbetalnir\gar på sätt som stadgas i 26 §. 

35 § 

Den som är anställd i ordinarie tjänst hos landskapet och som för viss tid utnämnts 

eller förflyttats till annan tjänst eller antagits i annan tjänst på prövotid, är under tiden 

tjänstledig från förstnämnda tjänst. Detta gäller dock inte den som sedan tidigare är 

anställd för viss tid. 

36 § 

Tjänsteman är ledig från sin tjänst medan han är riksdagsman eller medan han 

fullgör sin värnplikt. Tjänsteman skall omedelbart efter det han valts till riksdagsman 

eller inkallats att fullgöra värnplikt meddela landskapsstyrelsen därom. Landskapssty

relsen skall härvid genom beslut konstatera att tjänstemannen under den tid hindret 

varar är tjänstledig från sin tjänst. 

Landskapsstyrelsen kan genom beslut konstatera i denna paragraf avsedd tjänst

ledighet efter att ha erhållit tillräcklig utredning om hindret, trots att meddelande om 

hindret inte givits. 

Angående tjänstledighet under handhavande av uppdrag som landstingsman eller 
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ledamot av landskapsstyrelsen finns bestämmelser i landskapslagen om tjänstledighet 

för uppdrag som landstingsman eller ledamot av landskapsstyrelsen ( I ). 

37 § 

Angående tjänstemans semester gäller vad därom är särskilt stadgat eller med stöd 

av landskapslagen om tjänstekollektivavtal överenskommet. 

7 kap. 

Uppsägning av tjänsteförhållande 

38 § 

Tjänsteförhållande kan sägas upp såväl av landskapsstyrelsen som av tjänsteman att 

upphöra efter utgången av viss uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen. 

Landskapsstyrelsen får säga upp tjänsteman endast av följande skäl: 

1) ifrågavarande tjänst indras och tjänstemannen kan inte förflyttas till annan 

tjänst; 

2) tjänstemannen förmår inte fullgöra sina tjänsteåligganden på vederbörligt sätt; 

eller 

3) tjänstemannen bryter fortgående eller på ett väsentligt sätt mot sin tjänsteplikt 

eller försummar den fortgående eller på ett väsentligt sätt. 

Skäl som åtminstone inte berättigar till uppsägning av tjänsteman är: 

1) sjukdom, lyte eller kroppsskada, om inte följden härav har varit en väsentlig och 

varaktig försämring av tjänstemannens arbetsförmåga och tjänstemannen därför har 

rätt till invalidpension; 

2) havandeskap och förlossning; 

3) deltagande i arbetsstridsåtgärd som föranstaltats av tjänstemannaförening; eller 

4) tjänstemannens politiska, religiösa eller andra åsikter eller hans deltagande i 

samhäUs- eller föreningsverksamhet. 

Landskapsstyrelsen får inte av någon orsak säga upp tjänsteman under den tid 

tjänstemannen har beviljats tjänstledighet på grund av havandeskap eller förlossning, 

inte heller, sedan landskapsstyrelsen fått kännedom om tjänstemannens havandeskap, 

säga upp tjänsteförhållandet att upphöra då sagda tjänstledighet börjar eller medan den 

pågår. 

Då tjänsteman säger upp sig får avvikelse ske från gällande uppsägningstid om 

landskapsstyrelsen samtycker till detta. 

Tjänsteförhållandet för tjänsteman som utnämnts eller anställts för viss tid upphör 

utan uppsägning då den bestämda tiden utgått, om inte tjänsteförhållandet med 
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anledning av uppsägning har upphört därförinnan. 

39 § 

Landskapsstyrelsen kan säga upp tjänstförrättande tjänsteman med iakttagande av 

viss uppsägningstid. Också tjänstförrättande tjänsteman har rätt att säga upp sig med 

iakttagande av viss uppsägningstid. 

LandskapsstyreJsen får säga upp tjänstförrättande tjänsteman utan hinder av vad i 

denna lag är stadgat om grunderna för uppsägning. 

40 § 

Innan tjänsteman sägs upp skall han beredas tillfälle att yttra sig i saken. 

Landskapsstyrelsen kan, då tjänsteman uppsagts, före uppsägningstidens utgång 

återta uppsägningen om tjänstemannen ger sitt samtycke därtill. Tjänsteman får återta 

sin uppsägning om Jandskapsstyrelseh samtycker därtill. 

8 kap. 

A vgångsålder 

41 § 

Allmän avgångsålder för tjänsteman är 67 år, om inte lägre avgångsålder särskilt 

föreskrivits. 

Tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning vid utgången av den månad, under 

vilken tjänstemannen uppnår avgångsåldern. Landskapsstyrelsen kan dock av vägande 

skäl berättiga tjänsteman att fortsätta i samma tjänst en viss tid efter uppnådd 

avgångsålder, för högst två år åt gången, varvid tjänsteförhållandet upphör utan 

uppsägning senast då den bestämda tiden har utgått. Beslut om rätt för tjänsteman att 

fortsätta i tjänsten skall fattas innan tjänstemannen uppnått avgångsåldern. Landskaps

styrelsen skall utge intyg över att tjänsteförhållandet upphört. 

9 kap. 

Avgångsbidrag och periodisk ersättning 

42 § 

Avgångsbidrag betalas till tjänsteman som efter långvarig tjänstgöring hos landska

pet blivit uppsagd på grund av att tjänsten indragits och som på grund av ålder eller av 

annan orsak är svår att på nytt placera i arbete. 

Till ordinarie tjänsteman som beviljats avgångsbidrag kan enligt prövning ytterli-



- 47 -

gare betalas periodisk ersättning. 

Angående avgångsbidrag och periodisk ersättning samt angående förutsättningarna 

för beviljande av dessa skall dessutom iakttas vad i landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av avgångsbidragsförordningen stadgas. Landskapsstyrelsen fastställer 

de grunder enligt vilka storleken av avgångsbidraget bestäms. 

43 § 

Ärenden som gäller avgångsbidrag och periodisk ersättning avgörs av landskaps

styrelsen på ansökan. 

44 § 

Landskapsstyrelsen kan av särskilt skäl på viss tid bevilja även annan än i 42 § 2 

rnom. avsedd ordinarie tjänsteman periodisk ersättning, även om i den i 42 § 3 mom. 

avsedda lagen stadgade förutsättningar för beviljande av periodisk ersättning inte skulle 

föreligga. 

45 § 

Om laga kraft vunnet beslut som gäller avgångsbidrag eller periodisk ersättning 

grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller om det uppenbart inte överens

stämmer med vad som angående avgångsbidrag eller periodisk ersättning är föreskri

vet, får landskapsstyrelsen uppta ärendet till ny behandling såvida fråga är om 

beviljande av förvägrad eller ökande av beviljad förmån. 

Har landskapsstyrelsen gjort framställning om återbrytande av laga kraft vunnet 

beslut som gäller periodisk ersättning, kan landskapsstyrelsen till dess ärendet avgjorts 

avbryta utbetalningen av den periodiska ersättningen eller utbetala den till det belopp 

som i enlighet med framställningen om återbrytande bör anses riktigt. 

46 § 

Avgångsbidrag och periodisk ersättning som utbetalts utan grund får återkrävas så 

att beloppet avdras från framtida avgångsbidrag eller periodisk ersättning. Från det 

belopp av periodisk ersättning som varje gång skall utbetalas får dock inte avdras mer 

än vad som enligt Jag får utmätas av lön. 

Landskapsstyrelsen kan avstå från att återkräva avgångsbidrag och periodisk 

ersättning som utbetalts utan grund om beviljandet eller utbetalningen inte bör anses ha 

förorsakats av mottagarens eller hans ombuds svikliga förfarande. 
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10 kap. 

Disciplinärt förfärande och skadeståndsa.nsva.r 

47 § 

Tjänsteman som handlar mot sin tjänsteplikt eller försummar denna kan av 

Jandskapsstyrelsen påföras disciplinstraff. Disciplinstraffen är: 

1) skriftlig varning; 

2) skiljande från tjänsteutövning; samt 

3) avsättning 

Tjänsteman kan skiljas från tjänsteutövning för minst en och högst sex månader. 

48 § 

Disciplinärt förfarande får inte inledas i ärende som är av sådan natur att det skall 

anhängiggöras vid domstol. 

49 § 

Har disciplinärt förfarande inletts mot tjänsteman, skall han beredas tillfälle att 

avge skriftlig förklaring. Om tjänstemannen så yrkar eller landskapsstyrelsen finner det 

erforderligt, skall han även höras muntligen inför landskapsstyrelsen. 

50 § 

Disciplinärt förfarande kan inledas inom ett år räknat från den dag landskapsstyrel

sen erhöH kännedom om omständighet som kan föranleda sådant förfarande. 

Disciplinärt förfarande får inte inledas eller disciplinstraff påföras om domstol 

redan på grund av samma omständighet har ådömt straff eller om domstol frikänt 

tjänstemannen eller avstått från att döma ut straff. 

Medan åtal mot tjänsteman är anhängigt vid allmän domstol, får inte disciplinärt 

förfarande mot honom inledas på grund av samma omständighet. Disciplinärt förfarande 

förfaller om åtal väcks på grund av samma omständighet som föranlett det disciplinära 

förfarandet. 

51 § 

Utan hinder av vad som i detta kapitel sägs kan vederbörande förman tilldela 

underlydande tjänsteman anmärkning. 

52 § 

Angående ersättande av skada som förorsakats i tjänsteförhållande finns bestäm-
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melser i skadeståndslagen (FFS 412/74). Skadeståndsyrkande handläggs särskilt, 

oberoende av att disciplinärt förfarande enligt denna lag anhängiggörs mot tjänsteman. 

Tjänsteman är inte skyldig att ersätta landskapet, och landskapet är inte skyldigt 

att ersätta tjänsteman skada förorsakad av avbrott i arbetet på grund av stridsåtgärd 

såvida stridsåtgärden inte vidtagits utan iakttagande av bestämmelserna om medling i 

arbetstvister elJer åtgärden strider mot bestämmelserna i landskapslagen om tjänstekol

lektivavtal eller bestämmelserna i tjänstekollektivavtal och om inte avbrottet förorsa

kat avsevärt men. Tjänsteman är inte heller skyldig att ersätta landskapet skada 

förorsakad av avbrott i arbetet på grund av deltagande i stridsåtgärd, som vidtagits av 

tjänstemannaförening i strid med i detta moment avsedda bestämmelser. 

11 kap. 

Avstängning från tjänsteutövning 

53 § 

Har beslut om uppsägning av tjänsteman inte vunnit laga kraft vid uppsägnings

tidens utgång, skall landskapsstyrelsen avstänga tjänstemannen från tjänsteutövning om 

inte högre instans av särskilt skäl bestämmer annorlunda. Har tjänsteman avsatts, skall 

han omedelbart avstängas från tjänsteutövning även om beslutet inte vunnit laga kraft. 

Landskapsstyrelsen kan dessutom avstänga tjänsteman från tjänsteutövning 

1) om åtal eller disciplinärt förfarande är anhängigt eller förundersökning pågår, 

2) om tjänstemannen lider av sjukdom, lyte eller kroppsskada, som i väsentlig mån 

hindrar skötseln av tjänsten eller om tjänstemannen vägrar lämna i 19 § avsedda 

uppgifter om sitt hälsotillstånd, eller 

3) om tjänstemannen blivit uppsagd och allmänt intresse kräver att han omedelbart 

efter uppsägningen avstängs från tjänsteutövning. 

Tjänsteman får inte avstängas från tjänsteutövning längre än vad behovet påkallar. 

54 § 

Innan tjänsteman avstängs från tjänsteutövning skall han beredas tillfälle att yttra 

sig i saken, såvida han inte på grund av sakens natur skall avstängas från 

tjänsteutövning med omedelbar verkan. 

Beslut om avstängning frän tjänsteutövning skall skriftligen meddelas tjänste-

mannen. 

Beslut om avstängning från tjänsteutövning skall iakttas oaktat besvär anförts över 

beslutet. 
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12 kap. 

Tillfälliga tjänstemän 

55 § 

LandskapsstyreJsen kan vid behov anställa tillfälliga tjänstemän. 

TiJlfälllg tjänsteman anställs för viss tid, om inte av särskilt skäl annat följer. 

Tillfällig tjänsteman anses vara anstä1Jd för viss tid även då tjänstemannen anställts för 

bestämt arbete eller bestämd uppgift eller på annat sätt för begränsad tid. Som bevis 

över anställningen ges förordnande. 

A t tillfä1lig tjänsteman erläggs arvode som landskapsstyrelsen bestämmer inom 

ramen för landskapets inkomst- och utgiftsstat. 

56 § 

Tillfällig tjänstemans tjänsteförhålJande kan sägas upp såväl av landskapsstyrelsen 

som av tjänstemannen att upphöra efter utgången av viss uppsägningstid. Landskaps

styrelsen får säga upp tillfä1Hg tjänsteman då skäl därtill föreligger. Tjänsteförhållan

det för tiJlfällig tjänsteman som anställts för viss tid upphör utan uppsägning då den 

bestämda tiden utgått, om inte tjänsteförhållandet med anledning av uppsägning har 

upphört därförinnan. 

Då ti11fä1Hg tjänsteman säger upp sig får avvikelse ske från den i 1 mom. avsedda 

uppsägningstiden, om landskapsstyrelsen samtycker till detta. 

I landskapsstyrelsens beslut att säga upp ti11fä11ig tjänsteman får ändring inte sökas 

genom besvär. 

57 § 

På tillfällig tjänsteman skall i tillämpliga delar iakttas de bestämmelser i denna lag 

som gäller tjänstemän. På tillfällig tjänsteman ti11ämpas dock inte de bestämmelser i 

vilka stadgas enbart om ordinarie tjänsteman och tjänsteman på prövotid. 

13 kap. 

Sökande av ändring 

58 § 

Den som anser att tilJ honom inte utgivits av tjänsteförhållande härflytande 

ekonomisk förmån så som den borde ha givits honom får, om inte i lag annat stadgas, 

skriftligen yrka på rättelse hos landskapsstyrelsen. Rättelseyrkande får inte framstäl

las i ärende som hör till arbetsdomstolens behörighet, om inte sagda domstol med stöd 
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av 1 § 2 mom. lagen om arbetsdomstolen (FFS 646/74) beslutat att inte avgöra ärendet. 

I landskapsstyrelsens beslut i anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom 

besvär hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet på det sätt 

som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/50). 

59 § 

I landskapsstyrelsens beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning, bisyssla, 

disciplinärt förfarande eller uppsägning av tjänsteman får ändring sökas genom besvär 

hos högsta förvaltningsdomstolen såvitt gäller lagligheten av beslutet med Iakttagande 

av vad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden är föreskrivet. 

60 § 

Anser tjänsteman som med stöd av 28 § 1 mom. 2-3 punkterna förflyttats till tjänst 

vid annat verk eller annan inrättning att beslutet om förflyttning kränker hans rätt, får 

han söka ändring i beslutet genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med 

iakttagande av vad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden är föreskrivet. 

I beslut varigenom tjänsteman förflyttats till annan tjänst vid samma ämbetsverk 

eller inrättning får ändring inte sökas genom besvär. 

61 § 

I andra än ovan i 58-60 §§ avsedda beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd 

av denna lag, får ändring inte sökas genom besvär. 

14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

62 § 

Har inte i 58 § avsett rättelseyrkande framställts inom tre år från utgången av det 

kalenderår, under vilket prestationen borde ha ägt rum, eller inom 60 dagar från den 

dag tjänstemannen erhöll del av arbetsdomstolens i 58 § avsedda beslut, är rätten till 

förmånen förverkad. 

Har inte talan 1 ärende som gäller av tjänsteförhä11ande härflytande ekonomisk 

förmån och som hör till arbetsdomstolens kompetens anhängiggjorts vid arbetsdomsto

len inom tre år från utgången av det kalenderår, under vilket prestationen borde ha ägt 

rum, är rätten till förmånen förverkad. Skall i de fall som avses i 11 § 2 mom. lagen om 

arbetsdomstolen underhandlingar först föras i saken, är rätten till förmånen förverkad, 

om underhandJingar inte har påyrkats på därom avtalat sätt inom ovan avsedd tid. 
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63 § 

Ordinarie tjänsteman anses ha avgått från sin tidigare tjänst räknat från den 

tidpunkt, från vilken han utnämnts eJler förf Jyttats till annan landskapstjänst, om inte 

av 3.5 § annat följer eller annat är särskilt föreskrivet. 

Ordinarie tjänsteman anses ha avgått från landskapstjänst räknat från den tidpunkt, 

från vilken han på annat sätt än för viss tid utnämnts till tjänst vid Ålands landsting 

eller vid Nordiska rådet, AJands delegation. 

64 § 

Innan beslut fattas om förflyttning av tjänsteman till annan tjänst eller om 

uppsägning av tjänsteman med stöd av 38 § skall landskapsstyrelsen, om tjänstemannen 

det begär, bereda vederbörande huvudförtroendeman eUer förtroendeman tillfälle att 

bli hörd. Under samma förutsättningar skall huvudförtroendemannen eller förtroende

mannen beredas til!fälle att bli hörd innan tjänsteman med stöd av 53 § 2 mom. 

avstängs från tjänsteutövning, om inte avstängningen från tjänsteutövning på grund av 

sakens natur skaH bringas i kraft omedelbart. 

65 § 

Utan hinder av vad i 41 § är stadgat, kan person som uppnått avgångsålder anställas 

såsom interimistisk handhavare ·av tjänst eHer såsom vikarie,. om det är svårt att få en 

kompetent person att sköta tjänsten. 

66 § 

Ordinarie tjänsteman kan av särskilt skäl förordnas att interimistiskt eller såsom 

vikarie jämte egen tjänst handha annan tjänst, om han samtycker därtill. 

67 § 

Tjänsteman har rätt att på begäran utfå intyg över den tid tjänsteförhållandet 

varat och över arbetsuppgifternas art (arbetsintyg). Dessutom skall, om tjänstemannen 

det begär, i arbetsintyget anges orsaken till att tjänsteförhållandet upphör samt ges 

vitsord över tjänstemannens arbetsskicklighet, flit och uppförande. Då tjänstemannen 

avlidit har hans dödsbo rätt att utfå arbetsintyg. 

Begär tjänsteman arbetsintyg senare än tio år från det tjänsteförhållande upphörde, 

behöver intyg inte utges om det förorsakar oskälig olägenhet. Under samma förutsätt

ning skall istället för arbetsintyg som förkommit eller förstörts på begäran utges nytt 

intyg. 

Arbetsintyg får inte förses med sådant märke eller utfärdas i sådan form som avser 
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att om tjänstemannen lämna andra uppgifter än vad som framgår av arbetsintygets 

ordalydelse. 

Över tjänsteman skall fortlöpande föras matrikel på sätt som landskapsstyrelsen 

närmare bestämmer. 

68 § 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfär

das vid behov genom landskapsförordning. 

69 § 

Angående införande av denna lag stadgas 

tjänstemannalagen för landskapet Åland. 

landskapslagen om införande av 

Landskapslag 

om införande av tjänstemannalagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l kap. 

lkraftträdelsebestämmelser 

1 § 

Tjänstemannalagen för landskapet Åland, nedan kallad tjänstemannalagen, träder i 

kraft den • Åtgärder som verkställigheten av tjänstemannalagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

2 § 

Har annorstädes hänvisats till bestämmelse som ersatts av bestämmelse i tjänste

mannalagen skall sistnämnda bestämmelse tillämpas om inte nedan eller annorstädes 

annat stadgas. 

2 kap. 

Författningar som upphävs 

3 § 

Oä tjänstemannalagen träder i kraft upphävs följande lagar och lagrum: 
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1) 1andskapslagen den 31 maj 1929 angående utnämningsbrev för innehavare av 

landskapet Ålands tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin 

tjänst eller befattning ävensom skyldighet att därifrån avgå (7 /29), nedan kallad 

landskapslagen angående utnämningsbrev; 

2) landskapslagen den 17 maj 1950 angående landskapsförvaltningen underlydande 

extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer i landskapet Åland (17/50); 

3) landskapslagen den 26 mars 1946 angående rätt för innehavare av 1andskaps

förva1tningen underlydande tjänst eJler befattning i landskapet Åland att innehava 

annan avlönad befattning (16/46); 

4) landskapslagen den 4 januari 1946 om rättigheter och skyldigheter som till

komma innehavare av Åland Jandskapsförval tning under lydande tjänst eller befattning, 

som indrages (4/46); 

5) landskapslagen den 27 april 1973 om disciplinära åtgärder mot Ålands landskaps

förvaltning underlydande tjänstemän (27 /73); 

6) Jandskapslagen den 17 juli 1943 om av löning i landskapsförvaltningen under

lydande tjänster e!Jer befattningar uti landskapet Åland (17 /43); 

7) 24 och 43 §§ landskapslagen den 10 maj 1973 om landskapet Ålands centrala 

ämbetsverk (25/73); samt 

8) 23 § landskapslagen den 28 mars 1974 om semester för landskapets tjänstemän 

(27 /74). 

Då tjänstemannalagen träder i kraft upphävs, om inte nedan annat stadgas, även 

sådana bestämmelser som utfärdats med stöd av i 1 mom. nämnda lagar. 

Utan hinder av vad som i 1 och 2 mom. är stadgat, tillämpas i sagda moment 

angivna bestämmelser på sätt i denna lag stadgas. 

4 § 

Då tjänstemannalagen träder i kraft upphör även övriga bestämmelser som står i 

strid med nämnda lag att gälla, till den del de rör landskapets tjänstemän. 

J kap. 

Ombildning av tjänster 

5 § 

Tjänster, fasta befattningar och extraordinarie befattningar som inrättats före 

tjänstemannalagens ikraftträdande, ombildas då. sagda Jag träder i kraft till tjänster. 

med tidigare benämning och i samma avlöningsklass eller avtalsJöneklass samt eljest till 

motsvarande i tjänstemannalagen avsedda tjänster som följer: 

1) tjänst med grundlön till tjänst med grundlön; 
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2) tjänst med avtalslön till tjänst med avtalslön; 

3) fast befattning till tjänst med grundlön; 

4) extraordinarie befattning till tjänst med grundlön. 

På tjänst som ombildats i enlighet med 1 mom. skall tjänstemannalagen tillämpas. 

6 § 

Angående i · 5 § 1 mom. 1-3 punkten avsedd ombildad tjänst gäJler dessutom 

fortfarande vad som är särskilt föreskrivet om lika benämnd och eljest motsvarande 

tidigare tjänst eUer fast befattning, såvida bestämmelserna inte står i strid med 

tjänstemannalagen. 

Angående i 5 § l mom. 4 punkten avsedd ombildad tjänst gäller vad som är särskilt 

föreskrivet om lika benämnd och eljest motsvarande tidigare tjänst eller fast befatt

ning, så vida bestämmelserna inte står i strid med tjänstemannalagen. Om det inte finns 

tidigare tjänst eller fast befattning som till benämning eller i övrigt motsvarar 

extraordinarie befattning som enligt 5 § ombildats till tFinst, gäller dock om tjänsten i 

övrigt fortfarande vad som är särskilt föreskrivet om lika benämnd och eljest 

motsvarande tidigare extraordinarie befattning, såvida bestämmelserna inte står i strid 

med tjänstemannalagen. 

7 § 

Den som innehar tjänst, fast befattning eller extraordinarie befattning som 

inrättats före tjänstemannalagens ikraftträdande förflyttas då sagda lag träder i kraft 

tilJ motsvarande i enlighet med 5 § ombildade tjänst. På sådan tjänsteman tillämpas vad 

som i tjänstemannalagen är stadgat om ordinarie tjänsteman, såvida inte i 10 § annat 

stadgas. 

Den som förordnats att interimistiskt, såsom vikarie eller på prövotid handha 

tjänst, fast befattning eller extraordinarie befattning som inrättats före tjänstemanna

lagens ikraftträdande förflyttas då sagda lag träder i kraft att på tidigare grunder 

handha motsvarande i enlighet med 5 § ombildade tjänst. På tjänsteman som 

interimistiskt eller såsom vikarie handhar tjänst eller befattning tillämpas vad som i 

tjänstemannalagen är stadgat om tjänstförrättande tjänsteman och på tjänsteman som 

förordnats på prövotid vad som i tjänstemannalagen är stadgat om tjänsteman på 

prövotid. 

8 § 

På tjänsteman som då tjänstemannalagen träder i kraft är innehavare av tjänst 

eller fast befattning eller handhar tjänst eller fast befattning interimistiskt eller såsom 



- 56 -

vikarie, och som i enlighet med 7 § har förflyttats till ombildad tjänst ti1Jämpas 

fortfarande bestämmelser om verkets eJler inrättningens förvaltning, eUer andra 

bestämmelser som gäller innehavare av lika benämnd och i övrigt motsvarande tidigare 

tjänst eJJer fast befattning, eller tjänsteman som handhar tjänsten eller den fasta 

befattningen interimistiskt e!Ier såsom vikarie, om inte bestämmelserna står i strid 

med bestämmelserna l tjänstemannalagen. 

På tjänsteman som då tjänstemannalagen träder i kraft är innehavare av extraor

dinarie befattning eller innehar extraordinarie befattning interimistiskt eller såsom 

vikarie, och som i enlighet med 7 § har förflyttats till ombildad tjänst, tillämpas 

fortfarande bestämmelser om verkets eller inrättningens förvaltning, eller andra 

bestämmelser som gäller innehavare av lika benämnd och i övrigt motsvarande tidigare 

tjänst eller fast befattning, eller tjänsteman som handhar tjänsten interimistiskt eller 

såsom vikarie, om inte bestämmelserna står i strid med tjänstemannalagen. Har 

innehavare av extraordinarie befattning, eller tjänsteman som interimistiskt eller såsom 

vikarie handhar extraordinarie befattning som saknar till benämningen eller i övrigt 

motsvarande tidigare tjänst eller fast befattning, i enlighet med 7 § förflyttats till 

ombildad tjänst, tiJlämpas på tjänstemannen dock fortfarande vad som är föreskrivet 

om innehavaren av lika benämnd och i övrigt motsvarande tidigare extraordinarie 

befattning eller om tjänsteman som handhar befattningen interimistiskt eller såsom 

vikarie, om inte bestämmelserna står i strid med tjänstemannalagen. 

På tjänsteman som då tjänstemannalagen träder i kraft är förordnad på prövotid 

och som i enlighet med 7 § har förflyttats till ombildad tjänst tillämpas fortfarande 

bestämmelser om verkets eller inrättningens förvaltning eller andra bestämmelser som 

gäller tjänsteman som på prövotid förordnats att handha motsvarande tidigare tjänst 

eller befattning, om inte bestämmelserna står i strid med tjänstemannalagen. 

9 § 

Utan hinder av att tjänst med avtalslön i enlighet med 5 § denna lag har ändrats till 

tjänstemannalagen avsedd tjänst med avtalslön gäller avtal som före tjänste

mannalagens ikraftträdande ingåtts med tjänsteman med avtalslön, efter det sagda Jag 

trätt i kraft fortfarande på det sätt som är bestämt i avtalet, om inte i denna lag annat 

sta~gas. 
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4 kap. 

övergångsbestämmelser 

10 § 

Indras tjänst, till vilken innehavare av tjänst eller fast befattning enligt 7 § 1 mom. 

denna lag har förflyttats, innan fem år har förf Jutit från det tjänstemannalagen trädde i 

kraft, tillämpas inte på tjänstemannen bestämmelserna i 9 kap. tjänstemannalagen om 

avgångsbidrag och periodisk ersättning, utan på honom tillämpas fortfarande land

skapslagen om rättigheter och skyldigheter, som tillkomma innehavare av Alands 

landskapsfärvaltning underlydande tjänst eller befattning, som indrages (4/46), nedan 

kallad 1andskapslagen om lön på indragningsstat. 

På i l mom. avsedd tjänsteman tillämpas dock i stället för landskapslagen om lön 

på indragningsstat bestämmelserna i 9 kap. tjänstemannalagen, såvida han före den dag 

från vilken tjänsten indras anmäler till landskapsstyrelsen att han så önskar. Anmälan, 

som skall vara skriftlig, kan inte återtas. 

På den som är uppförd på indragningsstat då tjänstemannalagen träder i kraft 

tillämpas efter sagda lags ikraftträdande fortfarande landskapsJagen om lön på indrag

ningsstat, om inte av 11 § denna lag annat följer. Dessutom tillämpas på sådan 

tjänsteman tjänstemannalagens bestämmelser om uppsägning, avgångsålder och avsätt

ning samt i tillämpliga delar även andra bestämmelser i tjänstemannalagen. 

11 § 

Pä tjänsteman som under den i. l 0 § 1 mom. stadgade tiden om fem år uppförts på 

indragningsstat, eller på tjänsteman som är uppförd på indragningsstat då tjänstemanna

lagen träder i kraft, och som efter sagda lags ikraftträdande tar emot landskapstjänst 

som är huvudsyssla, eller som utnämns eller förf Jyttas till sådan tjänst, tillämpas inte 

från ifrågavarande tidpunkt landskapslagen om lön på indragningsstat utan i alla 

avseenden tjänstemannalagen. Detsamma gäller den som då tjänstemannalagen träder i 

kraft varit uppförd på indragningsstat och som varit utnämnd till tjänst med avtalslön 

eller anställd i extraordinarie befattning och i enlighet med 7 § förf 1yttats till tjänst. 

Utan hinder av vad i 1 mom. stadgas tillämpas på tjänsteman som avses i sagda 

moment dock fortfarande vad i 6 § landskapslagen om lön på indragningsstat är stadgat 

om de rättigheter som tillkommer innehavare av tjänst eller befattning. 

På tjänsteman som är uppförd på indragningsstat och som vid tjänstemannalagens 

ikraftträdande innehar i 6 § l mom. landskapslagen om lön på indragningsstat avsedd 

tjänst eller befattning, tillämpas efter det tjänstemannalagen trätt i kraft fortfarande 

6 § landskapslagen om lön på indragningsstat. 
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12 § 

Ombildas tjänst, fast befattning eller extraordinarie befattning som lediganslagits 

före tjänstemannalagens ikraftträdande innan den har besatts till tjänst som avses i 

tjänstemannalagen, får tjänsten besättas utan att den Jediganslås på nytt. 

13 § 

Om innehavare av tjänst eller fast befattning har anhållit om avsked eller 

extraordinarie befattningshavare sagt upp sig eller blivit uppsagd före tjänstemanna

lagens ikraftträdande, skalJ de bestämmelser iakttas som gällde innan tjänstemann~da

gen trädde i kraft. 

I beslut som fattats före tjänstemannalagens ikraftträdande, genom vilket befatt

ningshavare har entledigats eller extraordinarie befattningshavare sagts upp eller 

extraordinarie befattningshavares förordnande återkalJats, söks efter det att tjänste

mannalagen trätt i kraft ändring med iakttagande av de bestämmelser som gällde innan 

sagda lag trädde i kraft. 

14 § 

Om tjänsteman då tjänstemannalagen träder i kraft sköter i lagens 18 § 1 morn. 

avsedd bisyssla utan att ha tillstånd till bisyssla skall han inom tre månader efter 

tjänstemannalagens ikraftträdande ansöka om tillstånd av 1andskapsstyrelsen • 

• 
15 § 

På preskription av fordran på lön eller annan ekonomisk förmån som följer av 

tjänsteförhållande och som före tjänstemannlagens ikraftträdande utan grund utbetalts 

till tjänsteman, tillämpas de bestämmelser som gällde innan tjänstemannalagen trädde i 

kraft. Har indrivning av sådan förmån inte inletts eller anhängiggjorts inom tre år efter 

tjänstemannlagens ikraftträdande är rätten till indrivning av förmånen dock förverkad. 

I 58 § tjänstemannalagen avsett rättelseyrkande som gälJer prestation vilken borde 

ha ägt rum före tjänstemannalagens ikraftträdande och beträffande vilken framställan

de av rättelseyrkande när tjänstemannalagen träder i kraft enligt då gällande bestäm

melser inte har preskriberats, skall efter tjänstemannalagens ikraftträdande framställas 

inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum. 

I annat fall har rätten till förmånen förverkats. 

16 § 

Disciplinärt ärende som anhängiggjorts före tjänstemannalagens ikraftträdande, 

slutbehandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde innan tjänstemannalagen 
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trädde 1 kraft. 

17 § 

Har tjänsteman före tjänsternannalagens ikraftträdande handlat mot sin tjänste

plikt eller försummat denna och har härpå grundat disciplinärt förfarande inte an

hängiggjorts före tjänstemannalagens ikraftträdande, skaJl det disciplinära ärendet, om 

sådant anhängiggörs, handläggas och avgöras med iakttagande av de bestämmelser som 

gällde innan tjänstemannalagen trädde i kraft. 

5 kap. 

i anställningsförhållande under övergångstiden 

18 § 

Tjänstemans ordinarie lön, allmänna tillägg samt sådana tilläggsarvoden och 

lönetillägg, vilka betalas i regelbundet återkommande månatliga rater till bestämt 

belopp, betalas räknat från det tjänstemannlagen trätt i kraft, utan hinder av vad som 

med stöd av landskapslagen om tjänstekollektivavtal är överenskommet, för varje 

kalendermånad den 15 l månaden. Infaller den 15 i månaden på en lördag, söndag eller 

helgdag, betalas avlöningen den dag som föregår nämnda dagar. 

Andra än i 1 mom. avsedda ti11äggsarvoden och Jöneti1lägg betalas så snabbt som 

möjligt efter det beräkningsperioden för dem utgått, dock senast före utgången av den 

kalendermånad som följer närmast efter beräkningsperioden. 

Tjänstemans ordinarie avlöning och allmänna tillägg beräknas från och med den dag 

han tillträder sin tjänst tlll och med den dag hans tjänsteförhållande upphör. Annan 

avlöning beräknas från och med den dag från vilken den har beviljats honom till och med 

den dag då tjänsteförhållande upphör eller den avlöning som har beviljats honom eljest 

upphör. Tidsbestämd höjning, antingen motsvarande skillnaden mellan avlöningsklasser 

eller till ett bestämt belopp, som skall betalas till tjänsteman på grund av tjänstgörings

tidens längd, betalas från början av den månad som följer efter den, under vilken han 

uppnått de tjänstgöringsår som krävs. 

Då tjänsteförhållandet upphör, betalas till tjänsteman avlöning ända till dagen för 

tjänsteförhållandets upphörande, sagda dag medräknad. Upphör tjänsteförhå.llandet 

under kalendermånaden på grund av att tjänstemannen avlider, betalas dock till hans 

rättsinnehavare ett belopp som motsvarar den egentliga avlöningen för den återstående 

delen av månaden. 

Med egentlig avlöning avses i tjänst som hör till av1öningsk1assen A eller C 

grundlön och eventuella ålderstillägg samt i tjänst som hör till avtalslöneklassen S 
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avtalslön, samt i tjänst tillhörande avtalslöneklass S, i vilken erläggs tabellön enligt 

lnplaceringslöneklassen, dessutom ålderstillägg. Med allmänna tillägg avses dyrorts

ti11ägg och f järrortstillägg. 

19 § 

Avlöningen för i denna paragraf avsedd tjänsteman bett.llas, utan hinder av vad som 

med stöd av landskapsJagen om tjänstekollektivavtal är överenskommet, för de tolv 

kalendermånader som föregår tjänstemannalagens ikraftträdande, som följer: 

1) tHl innehavare av ordinarie tjänst och fast befattning samt till tjänsteman som 

tjänstledig från ordinarie tjänst eller fast befattning sköter extraordinarie befattning 

betalas annan avlöning än i 18 § 2 mom. avsedda tilläggsarvoden och lönetillägg 

för .................. månad den 2 i månaden, 

för ••••••••••.••••••• månad den 3 i månaden, 

för .................. månad den 4 i månaden, 

för .•.•••••••.••••••• månad den 5 i månaden, 

för .................. månad den 6 i månaden, 

för .................. månad den 7 i månaden, 

för •••••••••••••.•••• månad den 8 i månaden, 

för •••••••••••••••••• månad den 10 i månaden, 

för .................. månad den 11 i månaden, 

för .................. månad den 13 i månaden, 

för .................. månad den 14 i månaden, och 

för .................. månad den 15 i månaden; 

2) till andra än i 1 punkten avsedda personer i tjänsteförhållande betalas annan 

avlöning än i 18 § 2 mom. avsedda ti!läggsarvoden och lönetillägg 

för .................. månad den 30 i månaden, 

för .................. månad den 28 i månaden, 

för .................. månad den 27 i månaden, 

för .................. månad den 26 i månaden, 

för .................. månad den 25 i månaden, 

för .................. månad den 24 i månaden, 

för .................. månad den 23 i månaden, 

för .................. månad den 21 i månaden, 

för .................. månad den 20 i månaden, 

för .................. månad den 18 i månaden, 

för .................. månad den 17 i månaden, och 

för .................. månad den 15 i månaden. 
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I 18 § 2 mom. avsedda lönetil1ägg och tilläggsarvoden betalas för l denna paragraf 

nämnda månader på sätt som stadgas i 18 § 2 mom. 

Utan hinder av vad som i denna paragraf stadgas, betalas avlöning i enlighet med 1 

punkten även till övriga tjänstemän till vilka avlöningen ett år före tjänstemannalagens 

ikraftträdande med stöd av tjänstekollektivavtal eller annan bestämmelse betalas 

månatligen i förskott den första vardagen i månaden. 

20 § 

Förflyttas tjänsteman till annan tjänst med lägre lön, överenskommes särskilt 

genom tjänstekollektivavtal om avlöningen. 

Är tjänsteman på grund av förflyttning till annan tjänst tvungen att flytta till 

annan ort, skall han få ersättning för skäliga flyttningskostnader. 

21 § 

Ordinarie tjänstemans tjänsteförhållande kan av landskapsstyrelsen sägas upp att 

upphöra tidigast 

1) efter 2 månader om anställningsförhållandet till landskapet har fortgått utan 

avbrott högst 5 år, 

2) efter 3 månader om anställningsförhållandet till landskapet har fortgått utan 

avbrott över 5 men högst 10 år, samt 

3) efter 4 månader om anställningsförhållandet till landskapet har fortgått utan 

avbrott över 10 år. 

Tjänsteförhållandet för tjänsteman på prövotid och för tjänstförrättande tjänste

man kan sägas upp så väl av landskapsstyrelsen som av tjänstemannen att upphöra 

tidigast efter 14 dagar. 

Då annan tjänsteman än tjänsteman på prövotid elJer tjänstförrättande tjänsteman 

säger upp sig iakttas en uppsägningstid om en månad. 

Har genom tjänstekollektivavtal eller genom avtal som ingåtts med tjänsteman 

med avtalslön överenskommits om annan än ovan i denna paragraf stadgad uppsägnings

tid, iakttas utan hinder av vad i denna paragraf stadgas vad som sålunda har 

överenskommits. 

22 § 

Har beslut om uppsägning av tjänsteman inte vunnit laga kraft och tjänstemannen 

på grund härav efter uppsägningstidens utgång med stöd av 53 § 1 mom. tjänstemanna

lagen har avstängts från tjänsteutövning, innehålls hela hans avlöning under denna tid. 
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Om uppsägningen till följd av att ändring sökts upphävs, betalas den innehållna 

avlöningen till tjänstemannen. 

Har tjänsteman genom domstols utslag eller i disciplinärt förfarande avsatts, 

innehålls tjänstemannens hela avlöning även om utslaget eller beslutet inte vunnit laga 

kraft. Om avsättningen upphävs till följd av att ändring sökts, betalas den innehållna 

avlöningen till tjänstemannen. Ändras avsättning till lindrigd.re straff, betalas till 

tjänstemannen hälften av den avlöning som innehållits. Ändras avsättning till varning 

betalas dock hela den innehållna avlöningen till tjänstemannen. 

23 § 

Har tjänsteman med stöd av 53 § 2 mom. 1 punkten tjänstemannalagen avstängts 

från tjänsteutövning under tiden för åtal, disciplinärt förfarande eller förundersökning, 

innehålls under denna tid hälften av hans avlöning. 

Har tjänsteman med stöd av 53 § 2 mom. 2 punkten tjänstemannalagen avstängts 

från tjänsteutövning, betalas till honom för denna tid avlöning vars storlek bestäms i 

enlighet med tjänstemans avlöning under tiden för sjukdom. 

Till tjänsteman som avstängts från tjänsteutövning med stöd av 53 § 2 mom. 3 

punkten tjänstemannalagen betalas för denna tid avlöning, vars storlek bestäms 

enlighet med vad som gäller om tjänstemans avlöning under tiden för semester. 

24 § 

Har tjänsteman som uppsagts på i 42 § 1 mom. tjänstemannalagen stadgad grund, 

genom landskapets försorg anvisats tjänst eller arbete hos landskapet på annan ort, och 

är tjänstemannen därigenom tvungen att flytta för att kunna ta emot ifrågavarande 

tjänst eller arbete, har han rätt till ersättning för skäliga flyttningskostnader. 

25 § 

Vad i 18-24 §§ är stadgat tillämpas endast till dess överenskommelse saken 

träffas med stöd av landskapslagen om tjänstekollektivavtal. 

Vad i 18-2'+ §§ är stadgat tillämpas på tjänsteman som anställts i tjänst med 

avtalslön endast till dess överenskommelse i saken träffas mellan landskapsstyrelsen 

och tjänstemannen. 
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6 kap. 

Tillfälliga tjänstemän 

26 § 

Tillfälliga funktionärer, timlärare och övriga personer i offentligrättsligt anställ

ningsförhållande till landskapet som är jämförbart med tjänsteförhållande förflyttas då 

tjänstemannalagen träder i kraft till tillfälliga tjänstemän i tillfällig uppgift som har 

tidigare benämning och hör till tidigare avlöningsklass eller som eljest i fråga om 

avlöningen samt i övrigt motsvarar tidigare tillfällig funktion eller uppgift. 

27 § 

På tjänsteman som på i 26 § stadgat sätt förflyttas till tillfällig tjänsteman 

tilJämpas vad i 55-57 §§ tjänstemannalagen är stadgat om tillfällig tjänsteman. 

På. i 1 mom. avsedd tjänsteman tillämpas även, om inte nedan annat stadgas, vad i 

denna lag är stadgat om tjänsteman. På honom tillämpas dock inte de bestämmelser 

vilka stadgas enbart om ordinarie tjänsteman och tjänsteman på prövotid. 

28 § 

På tjänsteman som på i 26 § stadgat sätt förflyttats tiJl tillfäl1ig tjänsteman 

tillämpas vad som är stadgat särskilt om motsvarande tillfällig funktionär eller annan i 

26 § avsedd motsvarande person, såvida bestämmelserna inte står i strid med bestäm

melserna i tjänstemannalagen. 

29 § 

Tillfällig tjänstemans tjänsteförhållande kan sägas upp av landskapsstyrelsen att 

upphöra tidigast efter förloppet av en månad och av tjänstemannen efter förloppet av 

14 dagar. 

30 § 

Vad ovan i 27 och 29 §§ är stadgat, tillämpas endast tilJ dess överenskommelse i 

saken träffats med stöd av landskapslagen om tjänstekollektivavtal. 

7 kapa 

Särskilda bestämmelser 

31 § 

Vad 8 § är stadgat om tillämpningen av där avsedda bestämmelser gäller även 
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tjänsteman som efter tjänstemannalagens ikraftträdande har utnämnts eller förflyttats 

till eller anställts i tjänst som avses i sagda paragraf. 

32 § 

Tjänstemannalagen och denna lag skall till de delar som motsvarar bestämmelserna 

landskapslagen angående utnämningsbrev tillämpas även på annan än i landskapets 

tjänst varande person, på vilken landskapslagen angående utnämningsbrev fortfarande 

tillämpas, såvitt inte annat följer av särskilda bestämmelser. 

33 § 

Om den som är uppförd på indragningsstat tar emot eller utnämns till tjänst eller 

befattning på vars innehavare tjänstemannalagen tillämpas med stöd av 32 §, tillämpas 

inte på honom från nämnda tidpunkt Jandskapslagen om lön på indragningsstat, utan i 

tillämpliga delar tjänstemannalagen. Detsamma gäller på lndragningsstat uppförd som 

då tjänstemannalagen träder i kraft innehar i 32 § avsedd tjänst eller befattning. 

Utan hinder av vad i 1 mom. stadgas tillämpas på tjänsteman som avses i sagda 

moment dock fortfarande vad som i 6 § landskapslagen om lön på indragningsstat är 

stdgat om de rättigheter som tillkommer innehavare av tjänst eller befattning. 

34 § 

Närmare bestämmelser om verkstäUigheten och tillämpningen av denna lag utfär

das vid behov genom landskapsförordning. 

35 § 

Denna lag träder i kraft den 

Bestämmelserna i 19 § om erläggande av avlöning till tjänsteman får tillämpas 

innan denna lag träder i kraft. 

Även andra åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan 

lagen träder i kraft. 
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Landskapslag 

angående ändring av l/ § landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 4 § l mom. landskapslagen den 5 november 1971 om Ålands landskapsstyrel

se (42/71), samt 

fogas till 4 § nya 3 och 4 mom., som följer: 

4 § 

Lantrådet kallas till sitt ämbete av landstinget och kvarstår i detsamma så länge 

han åtnjuter landstingets förtroende. I ämbetet tillkommer honom de allmänna rättighe

ter som är tillförsäkrade landskapets tjänstemän, samt åligger honom de skyldigheter 

som är påbjudna i denna Jag eJler annorstädes. Angående pension för samt famiJjepen

sion efter lantrådet gäller i tillämpliga delar vad om pension för och famiJjepension 

efter ledamot av Ålands landskapsstyrelse är föreskrivet. De befogenheter som i fråga 

om landskapets tjänstemän ankommer på landskapsstyrelsen, ankommer i tillämpliga 

delar i fråga om lantrådet på landstinget. 

Landstinget utfärdar utnämningsbrev för lantrådet. 

Lantrådet är skyldig att vid 67 års ålder avgå från sitt ämbete. Lantrådet kan dock 

på grund av vägande skäl bibehållas i sitt ämbete efter det han uppnått nämnda ålder. 

Landskapsstyrelsen skall hos landstinget göra framställning därom senast vid den session 

som först infaller efter det att lantrådet fyJlt 66 år. Landstinget skall avgöra ärendet 

innan lantrådet uppnått 67 års ålder. 

Denna lag träder i kraft den 

Bestämmelserna i f./. § 1 mom. denna lag angående lantrådets rätt till pension samt 

rätten till famlljepension efter lantrådet tillämpas beträffande den som efter den 31 

december 1969 varit innehavare av lantrådsämbetet, dock så att pension eller höjning 

av tidigare fastställt pensionsbelopp betalas tidigast frän och med lagens ikraftträdande 

med stöd av denna lag. 
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Landskapslag 

om ti!lämpning i landskapet Åland av avgångsbidragsförordningen 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l § 

A vgångsbidragsförordningen den (FFS I ) skall med i denna lag angivna 

avvikelser äga tillämpning i landskapet Åland. 

Ändring av den i 1 morn. avsedda förordningen gäller i landskapet såvida inte annat 

följer av vad i denna lag stadgas. 

2 § 

De uppgifter som enligt den i l § avsedda förordningen ankommer pä riksrnyndighet 

skall i landskapet omhänderhas av landskapsstyrelsen, såvitt fråga är om angelägenheter 

som faller inom landskapets behörighetsområde. 

I 16-18 §§ avgångsbidragsförordningen avsedd delegation för avgångsbidragsärenden 

skall inte inrättas i landskapet. De uppgifter som enligt avgångsbidragsförordningen 

ankommer på delegationen skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen. 

3 § 

Vad i avgångsbidragsförordningen är stadgat om anstä11ningsförhå1Jande till och 

tjänstgöring hos staten, skall i landskapet avse anställningsförhållande till och tjänst

göring hos landskapet. 

4 § 

Hänvisningen i 2 § 2 mom. 1 punkten avgångsbidragsförordningen till 51 § 

statstjänstemannalagen skall i landskapet avse 42 § tjänstemannalagen för landskapet 

Åland. 

Bestämmelserna i 8 §, 9 § och 12 § avgångsbidragsförordningen skall inte tillämpas 

i landskapet Åland. 

5 § 

Vad i 2 § 2 morn. 4 punkten avgångsbidragsförordningen är stadgat om ålderspen

sion av statens medel skall i landskapet avse ålderspension av landskapets medel. 
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6 § 

Hänvisningen till Jagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (FFS 31/76) skaU i 

landskapet avse landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (28/77). 

7 § 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna Jag utfär

das vid behov genom 1andskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 4 november 1986 

Vicelantråd Cunnevi Nordrnan 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist. 




