
Till Ålands landsting. 

Genom lagen angående ändring av Självstyrelselagen för Åland 1, 

(6/75) kan i landskapslagen stadgas om att villkoren i landskaps

tjänstemännens anställningsförhållande får bestämmas genom tjänste

kollektivavtal. I anledning därav är i landskapsstyrelsen under 

beredning förslag till landskapslag om tjänstekollektivavtal. Sist

nämnda lagförslag föranleder ändringar i landskapslagen om avlö

ning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar 

uti landskapet Åland, varför härmed till kännedom meddelas att land

skapsstyrelsen denna dag beslutat återtaga framställningen nr 3/ 
1974-75 med förslag till landskapslag angående ändring av sistnämnda 

lag. 

Mariehamn, den 16 maj 1975 

u~ 
Sven Karlsson V i c e 1 a n t r å d 

Lagberedningschef 
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LANDSKAPSSTYRELSEJ::i!S FRAJ:fJ:STÄLLNING 
till landstinget med förslag till 

landskapslag angående änd:ring av land

skapslagen om avlöning ilanlskapsför

valtningen underlydande tjänster och 

befattningar uti landskapet Åland. 

Landskapets nuvarande avlöning slag ( 17 I t~3) ~ir ti:·o ts vissa 

tidigare företagna ändringar till stora delar föråldrad. Att 

så ö:r fallet beror dels på att i rikets motsvarande lag före

tagits ändringar 9 som ej följts upp i landskapets lag och dels 

på att statens tjänstekollektivavtal' vilka tillämpas även i 

landskapet, delvis avviker från stadgandena i såväl rikets som 

vår lag. Oavsett om rikets tjänstekollektivavtal följes eller 

en tjänstekollektivavtalslag stiftas för landskapets egen del 

torde det vara skäl att upphäva eller ändra de bestämmelser i 

landskapets avlöningslag som är att anse såsom föråld:.'ade. Dess

utom bö:; av avlöning.slagen framgå att avvikelser kan göras från 

laten på gi-und av tjänstekollektivavtal. 

Sålunda föreslås att 1 § 1 mom. på ovansagt sätt kompletteras 

med en bestämmelse om giltigheten av tjänstekollektivo.vtal. 

Hänvisningen till det officiella levnadskostnadsL1dexet före

slås utgå ur' 2 § 2 mom.Någon sådan hänvisning ingår nämligen 

ej i rikets nu gällande motsvarande lagrum 9 d.v.s. 12 § för

ordningen angående avlöning i statens tjän~ eller befattning i 

lagrummets lydelse den 13 december 1963 (FFS 551/63). 

I 4 § avlöningslagen föreslås vissa kompletteringa::c av lag

texten, föranledda av att ändringar företagits i 4 § ovannämnda 

:riksförord11.ing beträffande däri avsedda motsvaTande tjänster i 

riket (FFS 622/70). 

Enär 20 år nume:ca utgör myndighetsålder fö:ceslås att bestäm

melserna i 5 och 5a §§ avlöningslagen om uppnådd 2iår·s å1c1er 

såsom föi-utsättning för räknande av tjänsteår änd:cas så att 

uppnådd 20 å:cs ålde:c i fortsättningen skulle utgö:i.:a grund för 

räknande av tjänsteår. 
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Enligt 9 § slr.all åt tj änstemanj som bestrideI' annan tjänst än 
sin egen erläggas ålderstillägg enl~ till den ordinarie tjänsten 
horande grundlönen. Denna bestämmelse är likalydande som motsvaran
de stadgande i 11 § rikets avlöningsförordning i dess ursprungliga 
lydelse (FFS 36/43). Enl~ 11 §rikets avlöningsförordning i dess 
ändrade lydelse den 14 december 1951 (FFS 597/51) e:rlägges d.ock 
ålderstillägg numera enligt grundlönen för den tjänst som vederbö
rande tjänsteman faktiskt bestrider. Enär 16 § 2, 3 och 4 mom. av
löningslagen i lydelse av den 15 juli 1952 (30/52) är likalydande 
som 11 § rikets avlöningsförordning i dess ändrade lydelse, är· 

bestämmelserna i 9 och 16 §§ 2vlöningslagen således delvis mot
stridiga. I anledning härav f'öreslås att 9 § upphäves. Tillika före
slås att även 8 § upphäves? enär också däri ingående bestämmelser 
blivit inaktuella genom ändringen av 16 §. 

Enligt 11 § avlöningslagen skall ordinarie avlöning utbetalas 
första vardagen i månaden. Är första vardagen en lördag uppstår 
dock problem vid löneutbetalningen, enär penninginrättningarna är 
stängda på lördagarna. För att lö'S8. :detta problem företogs i riket 
den 31 maj 1968 en äl::rlring av 7 § rikets avlöningslag (FFS 314/68)? 
inrrbärande att avlöning i förenämda fall ska 11 utbetalas på måna
dens andra vardag. I anledning härav föreslås att 11 § avlönings
lagen ändras på det sätt som skett i riket. 

Enligt i 11 § avlöniJ:§3lagen ingående bestämmelser utbetalas 
ordinarie avlöning blott fä' heJamånader Landskapsstyrelsen anser 
att skäl föreligger att på denna punkt jämställa ordinarie och 
extraordinarie tjänstemän och föreslår därför att sagda bestämmel
ser ändras så att avlöning i princip skall erläggas för de:itid 
ordinarie tjänsteförhållande består obero,ende av den tidpunkt då 
tjänsteman tillträder elle:;:" f:cånträder tjänsten. 

Enligt 13 § avlöningslagen erhåller kvinnlig tjänsteman två 
månaders tjänstledighet för havandeskap och barnsbörd. I 9 ~ 9a 
§§ rikets avlöningslag i deras lydelse av den 20 dec·ember 1966 
(FFS, 688/66) har närmare preciserats hur tiden för tjänstledigheten 
skall fördelas före och efter förlossningen samt även stadgats 
on; pf1följder fö.r mderlåtenhet att iakttaga i sjukförsäkringslagen 

ingaende bestammelser 
(FFS 364/63)/fied beaktande härav anser landskapsstyrelsen att skäl 
föreligger att ändra 13 § avlöningslagen så att den överensstämr:oe:<_' 
med 9 § rikets avlöningsllg och att till avlöningslagen foga en 
13a § som motsvarar 9a § rikets avlöningslag. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 
antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsför
val tningen under lydande tjänster och befa ttningaT uti landskapet 

Åland. 
- - - - - - - - - - -

I enlighet med Landstingets beslut upphäve@ 8 och 9 §§ land
skapslagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen 
underlydande tjänster och befattningar ut i landskapet Aland ( 17 / 

43) och ändras 1 § 1 mom. 2 § 2 mom, 4 § 2 mom 9 5 § 2 9 3 och 
4 mom, 5a §, 11 § samt 13 § , av dessa Jfgrum 2 § 2 mom. sådant 
det lyder i landskap slagen den 18 april 1963 ( 15/63), 4 § 2 mom 
och 5a § sådana de lyder i landskapslagen den 4 juli 1962 (32/62 ) 
5 § 2, 3 och 4 mom. sådana de lyder i landskap slag en den 6 juli 

1966 (36/66) och 11 § sådan den lyder i landskapslagen den 30 

november 1948 ( 31I48) samt foga~ till lagen en ny 13a § som 

följer~ 

1 §. 

Till inne hava:r:'e av Ålands landskcpsförval tning under lydande 

tjänst eller fast huvudbefattning erlägges avlöning enligt 
denna landskapslag, såvitt ej av. tjänstekollekti 'Viavtal annat 

följer. 

2 §. 

Till innehavare av .. tjänst eller befattning i arlöningskla ssen 

A utbetalas inom ramen för landskC!PBts utgiftsstat i enlighet 
med vaa. därom i riket är stadgat dyrortstillägg i enlighet med 

den ort, till vilken verksamheten är för]fgd. 

4 §. 

Yngre lektor· vid Ålands lyceum 9 som avlagt filosofi ekan 
examen, politices kandidatexamen eller pedagogie kandidatexamen9 
eller i fråga om lärare i religion teologielrandidatoxamen9 
ler avlöning enligt en avlöningsklass som är två avlöningsklasser 
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bögre än den i ·tjänsten eljest gällande. Person med annan slut
examen vid universitet eller med examen för lärare i musik er
håller avlöning enligt en avlöning skla ss som är en avlöning slda ss 
bpgre än den i tjänsten eljest gällande. 

5 §. 

Såsom tjänsteår räknas den tid vederbörande efter fyllda 20 
år varit i sådan landskapets eller statens tjänst som bör anses 
såsom huvudsyssla. Såsom statens tjänst anses även tjänstgöring 
såsom riksdagens justitieombudsman eller såsom innehavare av tjänst 
eller befattning vid riksdagen samt såsom innehavare av befattning 
vid Finlands bank, vid folkpensionsanstalten och postbanken även
som tjänstgöring vid statens industriella inrättningar. Under 
samma förutsättningar som statstjänst får innehavare av tjänst 
eller befattning för ålde:rstillägg tillgodoräkna sig den tid han 
tjänstgjort inom organi sa ti on, som är förhandlingsbeJ:ättigad en
ligt lagen den 22 januari 1943 om förhandlingsJ7ä tt för inneha vare 
av statens tj iinst eller befattning (FFS 82/ 43). Såsom landskapets 
tjänst anses även sådan tjänst vid Ålands landsting, som bör 
betraktas såsom huvudsyssla. 

Av den tid innehavare av tjänst eller befattning efter fyllda 
20 år varit anställd 

1) i tjänst hos kommun, kommunal centralorganisation, sammanslutning 
av kommuner eller religionssamfund, 

2) vid privat universitet, högskola eller landskaps- eller stats~ 
understöd åtnjutande privat läro- och uppfo-stringsanstalt 9 

3) såsom läkare, veterinär, sjukskötare 9 hälsosyster, barnmorskc:l, sin
nessjuksköterska elleT sinnes sjukvårdare, proviso:c ellor farrm ceut 

i bolags, sammanslutnings eller privat anstalts tjänst, 
4) vid landskaps~ eller statsunderstöd åtnjutande lantt;i;ruksorganisa

tion eller organisation för huslj_g ekonomi, skogsnämnd, c 

skogsnämnd, distriktskogsnämnd? centralhandelskammaren, handels~ 
kammare, organisation eller anstalt för vetenskap eller konst 
eller vid kommunal eller enskild järnväg i samtrafik med stats
järnvägarna 

får han tillgodoräkna sig den del, som överstiger fy:ca 0 ar, 
såvitt denna tjänst elle'..' befattning varit huvudsys och till 
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sin art och i fråga om kompetensvillkoren varit jämförlig med den 

iandskq:ets ellE;;r statens ;tjänst eller befattilin;g, i vilken 'lan 

efter avgången från ifrågavarande tjänst eller befattning först 

anställts. 
Oavsett vad i 3 mom. är stadgat, får innehavare av· tjänst eller 

befattning för ålderstillägg tD1gogdoräkna sig hela den tid han 

varit lagfaren ledamot cw rådstuvurätt ~ller magistrat eller stads

fiskal eller efter fyllda 20 år varit a~ställd vid av staten över -

tagen kommunal eller enskild järnväg vid av staten övertagen te

lefoninrättning eller vid Lanthushållningssällskapens Centralfö:r ... 

bund benämda förbunds kolonisationsht skott :tör den förflyttade 
" - ,• ~c;." 

befolkningen, återuppbyggnadsutskott eller kolonisationsutskott 

eller inom lantbruks- eller hushållningssällskap tillsatt kommis

sion för handhavande av uppgifter i samband med kolonisation av 

den förflyttade befolkningen, vid lantbrukssällskaps återuppbygg

nadskommission, lan tb::t.'V.ks~ eller hushållnip.gssällskaps kolonisations

kommission eller hos kolonisationsledare i sysala, som kan anses 

såsom huvudsyssla eller såsom kolonisationsledare i huvudsyssla 

vid lantb:cuks:... eller hushållningssäll~ko,p. Likaså är innehavare 

av tjänst eller befattnings som innehaft tjänst inom kommuns 

folkskolväsende, berättigad att för ålderstillägg tillgodori::Uma 

sig hela .den tid han en+igt landskapslagen den 16 oktober 1958 

om avlöning och pensio;n_f.ör tjäi'1$tE;i:nnehavare inom folkskolväsen

det i landskapet Åland (24/58? får tillgodoräkna sig för ålders

tillägg i folkskolväsendets tjänst. Innehavare av tjänst eller 

befattning på vars avlöning även efter det ovan nämnda lag t1:ä tt 

i kraft tillämpats landskapslagen den 31 ~ars 1954 angående kost

naderna för folkskol väsendet i landskapet Åland ( 10/54) är be

rättigad att för ålderstillägg tillgodoräkna sig hela den tid han 

enligt sistnämnda lag fått tillgodoräkna sig för ålderstillägg 
--

under sin tjänstgöring såsom folkskollärare. Li:kaså får innehavare 

av tjänst eller befattning vid landskapets läro- eller uppfo·strin@

anstal t för ålderstillägg tillgodoräkna sig hela den tid han efte:;:: 

fyllda 20 år haft anställning som kan anses såsom hu1.ru·dsyssla vid 

privat universitet? högskola eller landskaps- eller statsunderstöd 

åtnjutande läro~ eller uppfostringsanstalt~ 
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5a §. 

Sådan innehavare av tjänst eller befattning för vars· tjänst 
eller befattning kompetensvxllkor är understyrmansbrev eller 
undermasltinmästarbrev eller kompetensbrev :för radiotelegrafist 
av andra klass eller motsvarande högre kompetensbrev, får för 
ålderstillägg räkna sig tillgodo högst tio år av den tid; som 
han efter fyllda 20 är såsom innehavare av ovan avsett kompetens
brev varit i tjänst på handelsfarty,g~ som är infört i Finlands 
fartygsregistere 

11 §. 

Ordinarie avlöning utbetalas månatligen i förskott den första 
vardagen i månaden. Infaller månadens första vardag på en lördag, 
fåravlöning utbetalas den andra vardagen i månaden. 

Till tjänst eller befattning utnämd persons rätt till ordinarie 
avlöning vidtager då han tillträder sin tjänst eller befattning. 

Upphör tjänsteförhållande under loppet av någon månad är veder
börande tjänsteman skyldig att till landskapet återbetala den 
del av den utbetalade avlöningen som hänför sig till tiden efter 
tjänsteförhållandets upfhörande. Återbetalningsskyldighet före
ligger dock ej om tjänsteförhållandet upphör på grund av att 
vederbörande tjänsteman. uppnår avgångsålder, eller på grund av 
kroppslyte eller nedsatta kropps- eller sjäh~krafter blir varaktigt 

oförmögen att handha befattningen eller avliAer. 
Till innehavare av tjänst eller befattning utbetalas ålders

tillägg från början av den månad, som följer efter den, under vil
ken han förvärvat sådan rätt. 

13 §. 

Kvinnlig innehavare av tjänst eller befattning beviljas efter 
ansökan på grund av havandeskap och barnsbörd tjänstledig~et~ 
med fulla löneförmåner för entidsperiod vari ingår 54 vardagar 
och vilken begynner den 18: e vardagen före den b:eräknade ·.tiden 
för nedkomsten. Inträffar nedkomsten tidigare än 18:e vardagen 
före den beräknade tidpunkten, begynner tjänstledigheten dage:i 
efter re dkomsten. 
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13a §. 

Innehavare av tjänst eller befattning, som på grund av sjukdom 
eller havandeskap och barnsbörd beviljats tjänstledighet med 1ön, 
är skyldig att iakttaga de>bestämmelser och anvisningar, som ut
färdas för sökande av den dag- och moderskapspenning, som enligt 
28 § sjukfärsäkring~lagen (FFS 364/63) utbetalas till arbetsgiva-

ren. 
Försummar innehavare av '"tjänst eller befattning att iakttaga 

i 1 mom. avsedda bestämmelser och anvisningar, kan under tiden 
för tjänstledigheten utbetalad avlöning, till den del den motsva
rar dag- eller moderskapspenningen, återindrivas i samband med 
senare löneutbetalning. 

Mariehamn den , 3 ,..,,.,.,..4mb""r .., 974. .. 
På landskapsstyrelsens vägnar: 
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