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LANDSKAPSSTYP.ELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstin get med försla g till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om semester för landskapets tjänste
män . 

I riket har den 7 april 1977 givits en förordning (FFS 306/77) 

angående ändring av förordningen om semester för statens tjänste

män . Enligt denna förordning har statstjänstemännens förmåner i 

vissa avseenden utvidgats och förbättrats. Då det icke finnes någon 

anledning till att landskapets tjänstemän skulle vara sämre ställda 

än statens tjänstemän i nämnda hänseende, föreslås att ändringar 

motsvarande dem som införts i riket genom den omförmälda förord

ningen göres i landskapslagen om semester för landskapets tjänste

män ( 2 7 I 7 4) . 

I enlighet med det ovan sagda föreslås sådana ändringar av 3 § 

att åtskillnad beträffande semesterförmåner icke längre göres 

mellan tillfälliga befattningshavare å ena sidan och övriga kate

gorier av tjänstemän å den andra. Den som har tillfälligt eller 

brådskande uppdrag i landskapets tjänst eller är semestervikarie 

skall alltså jämställas med landskapets övriga tjänstemän och åt

njuta samma semesterförmåner som dessa, varför bestämmelserna i 

3 § 2 mom . föreslås utgå . 

I 5 § 2 mom. ingår en bestämmelse om att innehavare av tjänst 

eller befattning san förordnats . att tillfälligt handha annat land

skapets uppdrag är berättigad att erhålla semester i enlighet med 

11 

sin egentliga tjänst eller befa ttning. Denna bestämmelse föreslås 

s å som obehövlig upphävd , emedan enligt lagförslaget semesterförmåner- i 

na är lika för alla kategorier av tjänstemän. 

Emedan även praktikant i landskapets tjänst skall jämställas med 

övriga tjänstemän föreslås 6 § upphävd . 

7 § 1 mom . föresl å s sålunda ändrat att bland de uppräknade 

dagar, vilka icke skall räknas som vardagar, införes självstyrelse

dagen, som enligt förslag till ändring av landskapslagen om Ålands 

självstyrelsedag skall vara en betald fridag för landskapets 

tjänstemän. 

I 17 § stadgas om vintersemesterförlängning. Av dessa stadganden 

föreslås en ändring av 1 mom. så att den nuvarande hänvisningen 

till lagens 3 § 2 mom., vilket föreslagits utgå, bortfaller och 

hänvisning i stället göres till 3 § 1 mom. 1 punkten . Momentets 

ordalydelse föreslås dessutom förtydl.igat . Ändringsförslaget med 

avseende på 17 § 4 mom. 1 punkten innebär en utvidgning av tjänste

mans rätt till förlängd semester del~ så, att avbrott i tjänste-
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utövningen under semesterperioden på grund av sjukdom icke 

längre göres beroende av hur länge tjänstemannen tjänstgjort 

eller varit på semester, dels att förlust av rätt till för

längning icke skall inträda om avbrottet föranletts av havande

skap eller förlossning till den del till vilken moderskaps

penning enligt sjukförsäkringslagen anses hänföra sig. Förslaget 

till ändring av 17 § 4 mom. 2 punkten innebär närmast ett för

tydligande. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om semester för landskapets 

tjänstemän. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphäves 5 § 2 mom. och 6 § landskapslagen den 28 mars 1974 om 

semester för landskapets tjänstemän (27/74) och 

ändras 3 §, 7 § 1 mom. samt 17 § 1 och 4 mom., av dessa lagrum 

3 § 2 mom. och 17 § 4 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 

4 mars 1977 (7/77), som följer: 

3 §. 

Tjänsteman åtnjuter semester: 

1) två vardagar för varje kvalifikationsmånad, dock så att 

tjänsteman för tolv kvalifikationsmånader äger rätt till semester 

tjugosex vardagar; och 

2) tre vardagar för varje kvalifikationsmånad, om hans till 

semester berättigande tjänstetid före semesterns begynnande 

sammanlagt är femton år. 

Om tjänsteman före utgången av semesteråret uppnår i 1 mom. 

2 punkten ,avsedd tjänstgöringstid som berättigar till längre 

semester, erhåller han härav föranledd semesterförlängning 

trots sin under samma semesterår tidigare åtnjutna semester. 

7 § • 

Såsom vardagar räknas ej vid tillämpningen av denna landskaps

lag självständighetsdagen, självstyrelsedagen, julaftonen,midsommar

aftonen, påsklördagen eller första maj. 
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1 7 § • 

Om en del av semester , som bestämmes enligt 3 § 1 mom . 1 

punkten , hålles under annan tid än semesterperioden men senast 

före den 1 maj påföljande år, beviljas semestern till denna del 

förlängd med hälften . 

Då semestern på grund av avbrott i tjänsteutövningen icke 

kunnat hållas under semesterperioden eller då fråga är om semester , 

som beviljats enligt 3 § 2 mom . ävensom då tjänsteförhållande av 

brytes före semesterper i odens början eller inträder efter den före

gående semesterperiodens slut , har vederb6rande icke rätt till för

längning av semester. Avbrbtt i tjänsteutövningen under semester

perioden förorsakar likväl icke förlust av rätt till förlängning , 

såframt 

1) avbrottet har föranletts av tjänstemannens sjukdom eller av 

havandeskap eller förlossning till den del till vilken moderskaps

penning som_ utgår enligt sjukförsäkringslagen anses hänföra sig , 

eller 

2) avbrottet har föranletts av andra än i 1 punkten nämnda 

orsaker , men tjänstemannen under semesterperioden har tjänstgjort 

eller åtnjutit semester minst 70 dagar . 

Denna lag tillämpas vid beviljande av semester som åtnjutes 

efter den 31 mars 1977 vid bestämmandet av semester och semester

ersättning som har intjänats på grund av det kvalifikationsår 

som gick till ända den 31 mars 1977. 

Mariehamn, den 22 december 1977. 
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L a n t r å d Alarik 

Lagberedningssekreterare ~~ 
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