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LAl\JDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till landskanslag angående 

ändring av landskapslagen om semester för land

skapets tjänstemän. 

I riket har den 5 mars 1976 utfärdats en förordning (FFS 219/76) angående 

ändring av förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänste

män. De föreskrifter som utfärdats innebär att de statsanställda i vissa fall 

kommer i åtnjutande av större semesterförmåner än de landskansanställda i 

motsvarande ställning. Ytterligare har en precisering av semesterförmånerna 

i riket gjorts. För att landskapet skulle erbjuda samma semesterförmåner 

som staten föreslås en ändring av landskapslagen den 28 mars 1974 om semester 

för landskapets tjänstemän (27/74) så att de för de statsanställda införda änd

rade semesterförmånerna även skall gälla för de landskansanställda. 

Detaljmotivering. 

3 § 2 mom. En 1 landskapets tjänst anställd nerson som utför tillfälligt 

uppdrag eller som tjänstgör som semestervikarie har rätt till två semester

dagar för varje full kvalifikationsmånad, dock så, att om tjänstetiden är 

tio år beviljas semester för 26 dagar. 

En statsanställd som utför tillfälligt eller brådskande unndra~ beviljas 

26 dagar semester för tolv full kvalifikationsmånader om han har tio till 

semester berättigande tjänstgöringsår. För en precisering av landskanets se

mesterförmåner föreslås att en landskapsanställd med tio tjänstgöriw;sår 

beviljas 26 dagar semester för tolv kvalifikationsmånader. 

4 § 3 mom. 3 p. I rikets förordning finns bestämmelser om att tjänstledi~

het för tjänstgöring i finsk övervakningsstyrka eller utbildning i Finland 

för dylik styrka icke skall frånräknas från tjänstgöringstiden vid beräknan

det av semesterns längd. Samma förmåner föreslås även för landskanets tjäns

temän. 

17 § 4 mom. Rikets förordning ger statsanställd som arbetat under semester

nerioden i minst 70 dagar rätt till förlängning av semestern då den hålles 

utanför semesternerioden trots att avbrott i tjänsteutövnin~en vilken hål

lits under semesterperioden icke förorsakats av sjukdom. Hotsvarande för

ändring föreslås även i landskanets semesterbestämmelser. 

Med hänvisnin,g till det anförda förelägges Landstinp~et till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om semester för landskanets tjänstemän. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 3 § 2 mom., 4 § 3 mom. 3 punkten 



193 
-2-

och 17 § 4 mom, landskapslagen den 28 mars 1974 om semester tör landska~ets 

tjänstemän (27/74), därav 3 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 

6 mars 1975 (12/75) som följer: 

3 §, 

För tillfälligt eller brådskande uppdrag i landskanets tjänst eller som 

semestervikarie anställd person åtnjuter semester två vardagar för varje full 

kvalifikationsmånad. Likväl har i detta moment avsedd person, vars oavbrutna 

tjänstgöring hos landskapet före semesterns början har varat i minst fem år 

eller vars till semester berättigande tjänstetid före semesterns början utgör 

minst tio år, rätt att åtnjuta semester 26 vardagar för tolv fulla kvalifika

tionsmånader. Om den till semester berättip,ande tjänstetiden före semesterns 

början är sammanlagt minst 15 år, har tjänstemannen rätt att att åtnjuta se

mester två och en halv vardag för varje full kvalifikationsmånad. Blir vid 

beräknandet av semesterns längd antalet semesterdagar icke ett helt tal bevil

jas del av dag i form av full semesterdag. 

4 §. 

Såsom med tjänstgöringsdagar jämställda dagar anses vid fastställarrdet 

av semesterns längd även semester samt frånvaro 

3) på grund av inkallelse till reservens re-petitionsövningar eller extra 

tjänstgöring eller förordnande till kurser som avser landets försvar, befolk

ningsskyddsutbildning eller -tjänstgöring eller tjänstledighet för tjänst

göring i finsk övervakningsstyrka eller utbildning i Finland för sådan styrka 
eller beredskapsstyrka; 

17 §. 

Har semester nå grund av avbrott l tiänstutövnin.gen icke kunnat hållas un

der semesterperioden eller då fråga är om semester som beviljas enligt 3 § 

3 mom. ävensom då tjänsteförhållande avbrvts före semesterneriodens början 

eller inträder efter semesterperiodens slut, har vederbörande icke rätt till 

förlängning av semestern. Avbrott i tjänsteutövninp,en förorsakar likväl icke 
förlust av rätt till förlängning såframt 

l) avbrottet föranletts av tjänstemannens sjukdom, men denne under semes

terperioden har tjänstgjort eller varit nå semester minst 30 dagar, eller 

2) avbrottet föranletts av annan orsak än sjukdom, men tjänstemannen un

der semesterperioden har tjänstgjort eller varit på semester minst 70 dagar, 
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Denna lag äger tillämpning från och med den l april 1976 och tillämnas 

på 1976 års semester . 

Mariehamn den 26 oktober 1976 . 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 

i 

l' 


