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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

m 30/1959. -
s e s framställning till Ålands lands t ing 

med förslag till landskapslag om ändring av 

6 ~ i landskapslagen den 5 juni 1945 om ut-

verkande av tillstånd till föranstaltande av 

vissa n ö jen samt hållande av spelautomat och 

penningautomat. 

Landskapsstyrelsen har konstaterat, att landskapslagen den 5 juni 

1945 om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa n ö jen 

samt hållande av spelautomat och penningautomat skulle tarva översyn 

och förnyelse f ör att motsvara en modernare uppfattning om s å dana av 

lagen reglerade nöjestillställningar och spelapparater. Man kan så

lunda väl hävda, att vissa av dessa lagstadganden kunde s åväl lindras 

som utsträckas omfatta även s å dana typer av n ö jen och spel, som nu 

icke alls förutsättas i lagen. En s ådan översyn erfordrar dock grund

liga f örarbeten och en synnerligen noggrann granskning av varje . enskilt 

stadgande f ör att f örebygga i dylika fall mycket tänkbara missbruk. Eme

dan landskapPstyrelsen icke för närvarande har mö jligheter att f ramlägga 

ett f örslag till total revision av mernämnda landskapslag har l andskaps

styrelsen sett sig n ödsakad ingå till landstinge t med förslag en~ast 

till ändring av den paragraf, som i praktiken befunnits mest oändamåls

enlig och f ör å ldrad. 

Landskapsstyrelsen har vid handhavandet av på den ankommande förvalt

ningsuppgifter konstaterat, att ett flertal av de inom landskapet verk

samma föreningarna med välgörenhet på sitt program eftersträvat att på 

olika ställen i Mariehamn och på l andsbygden f å utplacera sk. penning

automater för att med hjälp av s ådana finansiera en del av verksamheten. 

Landskapsstyrelsen har icke heller principiellt haft något att invända 

emot en utökning av antalet dylika spelautomater, dels emedan s åväl 

vinsterna som förlusterna vid deras begagnande måste anses relat ivt små 

och automaternas eventuella inverkan på medborgarnas ekonomi s å lunda 

bör vara obetydlig och dels emeda n den nettovinst dessa automater läm

nar ägaren . går till välgörande ändamå l. Landskapsstyrelsens mö jligheter 

att bevilja tillstå nd till hå llande av s å dana spelautomater äro dock 

med en sträng tolkning av lagens stadganden mycket begränsade. 

Det nu framlagda ändringsförslaget medgiver landskapsstyrelsen full 

prövningsrätt ifråga om lokalen, där en penningautomat kan f å placeras. 

Tillståndssökanden är dock skyldig a t t under eget ansvar och vid även

tyr av indragning av beviljat tillstå nd ombesörja s å dan övervakning av 
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penningautomat att densamma icke begagnas av barn under sexton år. 

Det har nämligen f örefallit landskapsstyre l sen mest angeläget att söka 

motverka spe l automaternas användning av minderåriga, som knappast varken 

ha egna medel att spela med ell er sådant förnuftigt ekonomiskt s i nnelag 

och sinne för proportioner, som en vuxen person. Däremot har landskaps-

8tyrelsen icke l ängre ansett det skäligt att skilja mellan bemedlade 

eller mindre bemedlade fu l lvuxna personer. 

Ifrågavarande ändrade stadgande skulle göra det möjligt för land

skapsstyre l sen att till åta spe l automater, förutom i restauranger, jämväl 

också i cafeer, matserver i ngar o.dyl. , varvid dock röre l sens pers ona l -

gentemot i första hand tillståndshavaren - måste påtaga sig ansvaret för 

automatens overvakning. Emedan i de flesta :'all en viRs hyra av spel-,,. 
automatens ägare erlägge.$ ti ll rörelseinnehavaren synes det också ligga 

i dennes intresse att öve'rvaka automaten så att icke till ståndet på 

grund av missbruk indrages. 

Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt före

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om utverkande av tillstånd till för

anstal tande av vissa nöjen samt hållande av spelautomat och penning

automat. 

I enl ighet med Ålands l andstings beslut ändras 6 ~ landskapslagen 

om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen samt hål

lande av spelautomat och penningautomat (11/1945) såsom följer: 

6 ~ . 

~illstånd till hållande av penningautomat, varmed avses sådan i 1 0 § 
av gällande lag om stämpelskatt nämnd, för nöjesändamål tillverkad au

tomat, som står til l begagnande emot avgift, eller annan därmed jämför

lig anordning, vid vars begagnande kan utfal l a en vinst om högst 50 
mark i penningar, gives av landskapsstyre l sen och må beviljas blott en 

för välgörande ändamål bildad, vederbörligen registrerad förening. 

Penningautomat må icke begagnas av barn under sexton år. 

Tillstånd att håll a penningautomat må beviljas endast under förut

sättning, att sökanden förebringar tillförlitlig utredning om möjlig

heterna att effektivt övervaka automatens användning. Landskapsstyrel

sen är berättigad att omedelbart indraga beviljat ti l lstånd att hålla 

penningautomat om missbruk av automaten konstateras. 

Mariehamn, den 13 november 1959. På 
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landskapsst~ ~ns vägnar: 

Lantråd ~ rha~ ~ ' 

Biträdande l andskapssekreterare f an-Erik Lind 


