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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 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om tjänstemannapensioner i land

skapet Åland. 

I riket har förordningen om tjänstemannapensioner ändrats den 17 

december 1965 (FFS 653/65) sålunda, att rätten att tillgodoräkna sig 

tjänstetid såsom pensionsår i viss mån utvidgats. Ehuru förslag till 

en helt ny pensionslagstiftning för statstjänstemännen framlagts för 

riksdagen, synes det vara behövligt att vidtaga motsvarande ändring i 

landskapslagen om tjänstemannapensioner. Till sitt sakliga innehåll 

motsvarar ändringen den i särskild framställning föreslagna ändringen 

i avlöningslagen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen härmed 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landska

pet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § landskapslagen 

den 7 februari 1951 om tjänstemannapensioner i landskapet Åland (6/51) , 

sådant stadgandet lyder i landskapslagen den 4 juli 1962 (33/62) 1 så

som följer: 

3 §. 
Såsom pensionsår ------ (1 mom.) ------på indragningsstat. 

Rätten att------ (2 mom.) ------nämnda ålder. 

Tjänstgöring såsom------ (3 mom.) ------så som pensionsår. 

Innehavare av ------ ( 4 mom. ) ------ i Finland. 
Av den tid innehavare av tjänst eller befattning, som vid ansökan om 

pension på grund av i 1 mom. avsedd anställning i landskapets och sta

tens tjänst innehar minst tio pensionsår, efter det han fyllt 21 år 

varit anställd: 

1) i"kommuns tjänst, vid kommunal centralorganisation, sammanslut

ning av kommuner eller i tjänst eller befattning hos religionssamfund, 

2) vid privat universitet, högskola eller landskaps- eller stats

understöd åtnjutande privat läro- eller uppfostringsanstalt, 

3) såsom läkare, djurläkare, sjuksköterska, hälsosyster 1 barnmorska, 

sinnessjuksköterska eller sinnessjukvårdare, provisor eller farmaceut 

i bolags, sammanslutnings eller privat anstalts tjänst' lil 
4) vid landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande lantbruksorganisa-
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tion eller organisation för huslig ekonomi , skogsvårdsnämnd , central

skogssällskap , centralhandelskammaren, handelskammare, organi sation 

eller anstalt f ör vetenskap och ·konst eller vid kommunal eller enskild 

jär nväg i samtrafik med stat s järnvägarna, 

får han såsom pensionsår tillgodoräkna sig den del, som överstiger fyra 

år, f örsåvitt denna tjänst eller befattning varit huvudsyssla och till 

sin art och i f r åga om kompetensvillkoren varit j ämförlig med den land_:, 

skaps-- eller statstjänst eller .... befattning, i vi lke n han efter .avgången · 1 
fr ån ifrågav arande tjänst eller befattning först anstäilts. 

Oavsett vad--- --- (6 mom.) ~---~-enskild läroans t alt. 
I ' . 

Innehavare av tjänst eller befattning, som innehaft tjänst i nom 

kommuns folkskoleväsende, är utan hinder av stadgandena i 5 mom •. b~ rä~-:- ' 

tigad att såsom pensionsår tillgodoräkna sig hela den tid han ~nligt 

landskap slagen den 16 oktober 19 58 om avlöning och pehsion för t jänste .: il I 

innehavarna inom f olkskoleväsendet i landskapet Åland ( 24/ 58) må til l - I, I 

11.I godoräkna sig för pensionen på grund av tjänstgöring inom folkskole vä-

sendet samt innehavare av tjänst eller befattning vid landskapet s- ,. elle r 

statens läro- eller uppfostringsanstalt hela den tid han efter fylld a 

21 år haft anställning, som kan anses såsom huvudsyssla, vid privat 

universitet, högskola eller landskaps- eller statsunderstöd åtnjut ande 

· 11! I 

I 

lärCY- eller uppfostringsanstal t. \ 1 

Innehavare av------ (8 mom.) ---~--Finlands fartygsregister. 

Har i (9 mom . ) ------ 4 § 2 mom. 

Landskapsstyrelsen må------ (10 mom.) ------ ätta år . 

Är tjänstgöringstid ------ (11 mom. ) ------års tjänstgöring. 

Denna lag t i llämpas från och med den 1 j anuari 1966 . 

Mariehamn, den 28 februari 1966. 

P å landskapssty~senslvägnar : 

Lantråd ~~ 
I I 


