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Å l a n d a l a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med för-

slag till landskapslag angående landskapsi'ör .,~ 

valtningen underlydande _tjänstemäns och be
f-at-tnin~3ha-varee i landskapet Åland semester~ 

le di g;het. 

Tjänsteroännens.och- beiattningshavarnas i landskapet seroesterledighet 
är ordnad genom landskapslagen den 4 juli 1946 (25/46), delvis ändrad den 

1 augusti 1947 (20/47). Stadgandena i dessa landskapslagar hava vid den 

praktiska tillämpningen visat sig vara otillräckliga och bri~tfälliga. 

Sålunda säges ingenting om huru förfa~as skall, då tjänsteman eller be

f'e ttnin~shAvare avgår före · den l juni. Bör vederbörande då v ara berättigad 
till semester för ifrågavarande år eller ersättning därför? Bestämmelser 

saknas helt om förfarandet vid sådant avbrott i tjänstetiden, som medför 

innehållande av hela avlöning~n, eller då ådömt straff icke avbryter 

tjänsteförhållandet. Stadgandena om militärtjänstgöringstiden äro även i 

behov e.v komplettering och förtydliganden. De särskilda stadganden, vilka 

ingå i lmdskapsle.garna om vid sjukhus och polisen anställda kunna utgå, 

då sagda befattningshavare numera åtnjuta samma semesterledighet som öv~ 

riga l andskapsförvaltningen undorlydande tjänstemän och befa ttningshnvare. 

Landskapsnämnden h ar uppgjort försl ag till helt ny landsk2pslag i äm-
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net. De hittills gällande stadgandena utom de som skola utgå, hava inta- I 

!~~s s~m f::~;g::;i ~:c :t:~=~~;:~:r;a;ö;::n:~::: 
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ring av förordningen angående arbetstiden via statens ämbetsverk och se

mester för innehavare av statens tjänst eller befattning (570/48) samt 
. I 
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.,. · statsrådets kanslis beslut av d8n 31 mars 1949 om tillämpningen av för--
I .. 

----

ordningen angående arbetstiden vid statens ämbetsverk och semester för 

·~innehavare av statens tjänst e lle.1' be.fattning (255/49). Innehållet i för

slaget är i korthet följnnde: 

L3nosk9ps~tlrvaltningen underlydande tjänsteman eller befattningshavare 

åtnjuter årligen semester mellm l juni och 30 september en vecka, trettio 

dagar eller sex vecko~, om vederbörande omedelbart före semestern varit 

i lnndskapets eller statens tjänst resp. minst sex månader, ett år el ler 

femton år. Om arbetets ·beskaffenhet så påkallar, ka n semestern förläggas 

till annan tid på året än mellan 1.6. och 30.9. Semestern beräknas för ka

lender år. Avgår innehavare av tjänst eller befattning ff1&1 landskapets 

tjänst före den 1 juni eller avbrytes el~est tjänsteförhållandet före 

nämnda dag, är vederbörande ej berättigad till semester eller ersättning 

därför. Såsom tjänsteår räknas den tid tjänstemarmen eller befottningsha-



GjS 

-2-

varen vid övergån~ till landskapets tjänst på grund ag tjänsteförhållande 

varit i landskapets eller ~tatens ar~ete. Krigstjänst under tiden för 

krigstillstånd, med undantag av regelbunden värnplikt, räknas även så .s0r:t 

till semester berättiga,---0.e tjänstgöring. Person, som· från kommuns, kommu .... 

nal centralorganisPtion.s, sammFtnslutning;s av kommuner eller religiöst 

samfunas bef,ottniniz eller 1n1'.1n~1.r8ps- ellAr s-ti=itsunder>stödd organisations 

eller inrättnings tjänst bvergått i l andskapets tjänst eller befattning, 

äver i avseende å semester tillgodoräkna sig den tid han tidigare tjänst~ 

sjort på de villkor, som för tilldelande av ålderstillägg är stadgat. 

Avbrott i tjänstgöring på grund av stadgandena i 17-19 ~§ i landskaps

l agen den 17 juli 1943 om avlöning 1 l andsk npsförvaltningen underlydande 

tjänste r och befattning8r uti l AnQskApet Pland (17/43), då vederbörnndes 

helA avlöning innehålles, utgör hinder för erhållande av semester under 

avbrottet samt rätt att räkna denna tid sås om till semester berättigade 

tjänstetid. Har tjänstledighet åter bevilj nts för i 17 § 2 mom. av av

löningslagcn avsett ändnmål, sk81. 1 tiden för tjänstledighet icke nvdragas 

från den tid som berättigar till semester. Av ådömt straff, som icke av

bryter tjänsteförhållandet till landskape t, förorsakat avbrott i tjänst ... 

göringen, medför ej hinder för beräknnnde av s åd '.m tid som grund för se

mester, och under fredstid fullgjord värnplikt avbryter ej tjänsteförhål

landet till landskapet, om vederbörende efter fullgjort värnplikt omedel-
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b art återinträder i sin tjänst eller beflattning. 
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Plan för semestern skall Er> ligen godkännas av verkchefen, som samtidigt // j 

ska ll bestämm~ å vem ne.t sKoll Pnk~mm~ Rtt h~nnhRVR den semesteråtnjutan~ 

des ålig~Pnden under semest e rtiaen. DärviC! bör 1 ec'liP-;heten om möjligt ord ... 

n a s på grundva len a v ömsesidig tjänstgöringsskyldighet ut an ersättning. 

Skulle dett a ej v ara möjligt, bör vikarie anställ~s rch a vlöna s med l a nd-

skapsmede l., Skulle å:; er semester a lls ej kunna anordna s, skall dens mnma 

ersättas i penningar. 

Hänvisande till före stående får l andskapsnämnden vördsamma st förelägga 

V'inrstin~et till a nta0'.anae ned R. nst Re nde 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående l nnd_skapsförval tningen underlyd ande tjänstemäns och befattnings ..... 

h D.v ares i l a ndske.;_Jet Åland semesterledighet. 

I enlighet med Ålands l andstings beslut stadgas: 

1 ~ . 
Innehavare av l andskapsförvaltningen underlydnnde tjänst eller befatt ... 

ning åtnjuter årligen under tiden mell nn den 1 juni och den 30 september 

semester, som beräknas för k alenderår, en vecka , om h 2,n före dens nmma o""" 

me delbart varit i landskap ets eller stntens tjänst minst sex månader, 
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- 0.Ch t-re-tt1:o dagar, om· tj änsteförhål lanret fortbest 8tt ett år, samt sex 

veckor, om han varit i landskapets eller statens tjänst minst femton å:ci,., 

Såvida arbetets be.ska.fi'enhet eller andra orsaker sådant påkalla, kcc1• 

semestern helt och hållet eller till någon del förläggas även ti 11 annan 
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tid, än ovan är sagt. ~ 

Il 
Avgår innehavare av tjänst eller be.fattning .från landskapets tjänst I 

före den 1 juni eller avbrytes eljest tjänsteförhållandet till landskapet 1 

I före nämnda dag, är vederbörande icke berättigad till semester för ifråga

varande år eller ersättning därför. 

2 ~. 
111 

Som sådan tjänstgöring, vilken berättigar till semester, räknas vid 

övergång från landskapets arbete till landskapstjänst eller -befattning 

även den tid, som vederbörande på grund av arbetsförhållande tjänstgjo~t 
\1 

i landskapets eller statens arbete. 

Krigstjänst under tiden för krigstillstånd, dock med avdrag av don 

tid, som åtgått till fullgörande av regelbunden värnplikt, räkzy.as såsom 

sådan tjänstgöring vilken berättigar till semester. 
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Den som fullgjort krigstjäns·t är även berättigad att, då han inträder 

i landsk9pets t.iänst elle r - befQtt:niniz, r~Jmq enlii:i;t 2 mom• beräknad 

tj~nstgöring såsom omedelbar tjänstgöring i l andsknpets tjänst. 

Person, som från kommuns, kommunal centralorganis ations, sammanslutnings 

av kommuner eller religiöst samfunds eller befattning eller- från tjänst 

hos l andskaps~ eller statsunderstödd organisation eller enskild inrätt
ning övergått i landskapets tjänst eller befattning, är berättigad att 

för rätt till semester räkna sig till godo den tid hti.n tidignre tjänst
gjort på SRmma villkor, som för tillaelande av ålderstillägg är stadgat. 

3 ~. 
Innehavare av tjänst eller befa ttning, som i de uti 17-19 §§ av l and

skapslagen den 17 juli 1943 om avlöning i lendskapsförva ltningen underly-. 

dande tjänster och befattningar uti lendskapet Åland (17/43) nämnda fa l~ 

len är förhindrad att handhava sin tjänst eller befa ttning och vars hela 

avlöning med anledning därav innehålles, är icke berättigad att under 

denna tid e rhålla semester och att räkna denna tid såsom till semester be

rättigande tjänstgöring. 

Har tjänstledlghGt bevilj a ts för ändamål, som avses i 17 § 2 mom. av 

avlöningslagen, avdrages tiden för.tjänstledigheten icke från den till 

semester be.rättig::in0e t ,i än~ te tiClen. 

I de frill o å innPh f:'.I VC\rA "IV li:>nr'lskopPt~ t .iänst 0ller befAttning ådömt 

straff icke avbryter tjänsteförhåll a ndet till 12. ndskspet ska ll dä'l'.' a V för

orsakt avbrott i tjänstgöringen icke heller avbryta det omedelbara tjänste-
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förhållande, som utgör förutsättning för semester~ i 1 

Under fredstid fullgjord värnplikt avbryter icke tj änsteförhållanc.c. ~ 
till landskapet om vederbörande efter fullgjord värnplikt omedelbart 

återinträder i sin tjänst eller befattning. 

4 ~· 
Plan för semestern bör årligen godkännas av verkchefen, som samtidigt 

skall bestämma å vem det skall ankomma att handhava semesteråtnjutande 

tjänstemans eller befattningshagares åligganden under semestertiden. Där~ 

vid bör ledigheten om möjligt ordnas på grundvalen av ömsesidig tij.äns tgö

ringsskyldighet utan ersättning. Skulle ej detta visa sig möjligt, skall 
anställas vikarie, åt vilken erlägges vikariatsarvode såsom i 16 ~ 1 mom. 

i landskapslRgen den 17 juli 1943 om avlöning i landskaps.förvaltningen 

underlydande tjänster och befcittningsr uti lqnnsk~pet 1lm~.d stadgas. Kan 

semester ej anordnas, skall densamma ersättas i penningar .. 

5 ~· 
Semesterledighet må icke utan giltigt skäl förlängas genom beviljande 

av tjänstledighet. 

6 ~J 
Semesterledighet bör anovdnas så, att minsta möjliga för.fång för det 

regelbundna arbetet uppstår. 

7 ~· 
Angående semesterns längd för tjänstemän och befattningshavare vid 

läroverk och skola är särskilt stadgat. 

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft och skall tillämpas från 

den 1 juni 1949 och genom densamma upphävas l o.ndskapslagr.rna den 4 juli 

1946 angående landskapsfä>valtningen underlydande tjänstemäns och befatt

ningshavares i landskapet Åland semesterledighet (25/46) och den 1 augusti 

1947 om ändring av landskapslngen angfu nde landsknpsförv s. Jt ningen under

lydande tjänstemäns och befAttningshavares i landskapet Åland semester-

ledighet (20/47). 1 

Mariehamn den 8 juni 1949. 

På land skapsnämndens vägnar: 

Lantråd ry-~~ 
Vi 1-<:tor Strandfält -. ~ 

Landskapssekreterare _ A 
Ch 8tormbom . 
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