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1987-88 L t-Ls framst. nr 9 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

l) landskapslag om tillämpning i landskapet 

Aland av avgå.ngsbidragsförordningen samt 

2) landskapslag om ändring av 42 § tjänste

mannalagen för landskapet Aland. 

Landskapsstyrelsen överlämnade i november må.nad 1986 till landstinget en 

framställning med: förslag till tjänstemannalag för landskapet Aland jämte följd

ändringar (framst., nr l 2/ 1986-87). På. grundvalen av framställningen antog lands

tinget den 4 maj 1987 tjänstemannalagen för landskapet Aland, landskapslagen om 

införande av tjänstemannalagen för landskapet Aland och landskapslagen angå.ende 

ändring av 4 § landskapslagen om Alands landskapsstyrelse (61-63/87). Samtidigt 

förkastade landstinget ett förslag till landskapslag om tillämpning i landskapet 

Aland av avgå.ngstildragsförordningen, ett förslag som också det ingick i nämnda 

framställning. 

Det förkastade lagförslaget var ett förslag till en s.k. blankettlag. Orsaken till 

förkastandet var att den riksförfattning, avgå.ngsbidragsförordningen, som skulle 

bringas i kraft i . landskapet genom blankettlagen inte hade utfärdats vid den 

tidpunkt då landstinget slutbehandlade den ovan nämnda framställningen. 

Bestämmelserna om avgångsbidrag och periodisk ersättning i 9 kap. tjänste

mannalagen för landskapet Aland (42 och 44 §§), nedan kallad tjänstemannalagen, 

är utformade på ~tt sådant sätt att det krävs kompletterande lagstiftning där 

förutsättningarna för beviljande av förmånerna anges. Landskapsstyrelsen föreslår 
I 

att dessa förutsättningar intas i en särskild lag, genom vilken den i riket utfärdade 

avgångsbidragsförordningen (FFS 726/87), bringas i kraft i landskapet. Vissa av

vikelser föreslås dQ~k från bestämmelserna i avgångsbidragsförordningen. 

Enligt avgångsbidragsförordningen skall ärenden som gäller periodisk ersätt

ning beredas av eh särskild delegation som skall inrättas enligt 53 § 2 mom. 

statstjänstemannalagen (FFS 7 55/86). Eftersom det i landskapet inte, med tanke på 

det ringa antal ärehden som kan komma i fråga, finns behov av att ha ett särskilt 
i 

organ för att bereda ärendena och eftersom nå.got sådant organ inte heller 

förutsätts finnas enligt tjänstemannalagen, föreslås de bestämmelser i avgångs

bidragsförordningeh vilka gäller delegationen för avgå.ngsbidragsärenden (16-18 §§) 

uteslutna från lagens tillämpningsområde. Likaså föreslås de i 8, 9 och 12 §§ 

avgångsbidragsfördtdningen ingående bestämmelserna uteslutna ur lagens tillämp-
1: 

ningsområde, eftefsom de situationer som regleras i nämnda paragrafer inte kan 
I ! ! 
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uppkomma enligt tjänstemannalagen. Dessutom föreslås nödvändiga avvikelser från 

den terminologi och de hänvisningar som ingår i avgångsbidragsförordningen. 

Den föreslagna lagen kräver även en ändring av 42 § 3 mom. tjänstemanna

lagen. Orsaken härtill är att det i lagens 44 § hänvisas till den lag som avses i 42 § 

3 mom. 

De lagförslag som ingår i framställningen bör behandlas så att de kan träda i 

kraft den l mars 1988, samtidigt som tjänstemannalagen träder i kraft. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om tillämpning i landskapet Åland av avgångsbidragsförordningen 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § 

Avgångsbidragsförordningen den 21 augusti 1987 (FFS 726/87) skall, med 

denna lag angivna avvikelser, äga tillämpning i landskapet Åland. 

Ändring av den i 1 mom. avsedda förordningen gäller i landskapet, om inte 

annat följer av vad i denna lag stadgas. 

2 § 

Vad i avgångsbidragsförordningen är stadgat om anställningsförhållande till 

staten, anställning hos staten och ålderspension av statens medel skall i landskapet 

avse anställningsförhållande till landskapet, anställning hos landskapet och ålders

pension ur landskapets medel. 

Den i avgångsbidragsförordningen ingående hänvisningen till 51 § statstjänste

mannalagen skall i landskapet avse 42 § tjänstemannalagen för landskapet Åland 

(61/87). 

I 3 § 2 punkten avgångsbidragsförordningen avsett hinder för att bevilja någon 

grundavgängsbidrag: skall i landskapet gälla vägran att utan giltigt skäl delta i 

sysselsättningsfrämjande utbildning som är lämplig för honom, om en skälig 

utkomst för honom och andra som han skall försörja tryggas under utbildningstiden. 
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3 § 

Bestämmelserna i 8, 9, 12, 16, 17 och 18 §§ avgångsbidragsförordningen skall 

inte tilJämpas i landskapet. 
I 

4 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt avgångsbidragsförordningen ankommer på 

riksmyndighet skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, såvitt fråga är om 

angelägenheter som faller inom landskapets behörighetsområde. 

5 § 

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988. 

Landskapslag 

om ändring av 42 § tjänstemannalagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 42 § 3 mom. tjänstemannalagen den 6 

augusti 1987 för landskapet Åland (61/87) som följer: 

42 § 

Angående avgångsbidrag och periodisk ersättning samt förutsättningarna för 

beviljande av dessa skall, utöver vad i denna lag stadgas, iakttas även bestämmel

serna i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av avgångsbidragsförord

ningen ( I ). Storleken av avgångsbidraget. bestäms av landskapsstyrelsen. 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988. 

Mariehamn den. 5 november 1987 

V i c e 1 a n t r lä d Gunnevi Nordman 

T .f. lagberednlngschef Lars Karlsson 
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! !A vgångsbidragsförordning 
! Given i Helsingfors den 21 augusti 1987 
'! 

'i 
På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets 

verksamhetsområde stadgas me,d stöd av 3 § 2 mom. samt 51-53 §§ statstjänstemannalagen av den 
24 oktober 1986 (755/86): · 

: j, 
Allmänt 

1 § : ! 

Denna förordning gäller avgångsbidrag och 
periodisk ersättning som betal~s till en tjänste
man på grun~ av att tjäns~~förhållandet har 
upphört. En tjänsteman kallas' i denna förord-
ning förmånstagare. , 1 , 

Med anställningsförhålland~I avses i denna 
förordning ett sådant tjänsteförhållande, arbets
avtalsförhållande och med !tjänsteförhållande 
jämförbart offentligrättsligt ~~ställningsförhål-
lande där ! l 

1) arbetstiden per vecka har' varit i medeltal 
minst 20 timmar, eller 'I 

2) arbetstiden per vecka har; varit i medeltal 
minst 16 timmar och inkomsten från anställ
ningsförhållandet har varit minst 1 270 mark per 
månad, eller 

3) undervisningsskyldighete~: eller antalet lek
tioner har varit minst 420 timmar per läsår eller 
minst 210 timmar per termin. 

Avgångsbidrag 

2 § 
Avgångsbidrag betalas som grundavgångsbi

drag och tilläggsavgångsbidragi . 
De allmänna förutsättningarna för beviljande 

; I 
' : 

' i 
!i: 

I I, , , 
il 

av grundavgångsbidrag och tilläggsavgångsbidrag 
är: 

1) att förmånstagarens tjänsteförhållande har 
upphört av skiil som nämns i ) 1 § statstjän:;te
mannalagen eller att förmånstagaren, som då 
tj;insteförhållandet upphörde varit tillfa!lig tjäm
teman, har sagts upp på grund av att arbetskraf
ten har inskränkts eller verksamheten har lagts 
ned, 

2) att förmånstagaren fortlöpande har stått i 
anställningsförhållande till staten under minst 
fem år omedelbart innan tjänsteförhållandet 
upphörde och från detta anställningsförhållande 
fått sin huvudsakliga inkomst, 

3) att förmånstagaren då tjänsteförhållandet 
upphör 

a) har fyllt 50 men inte 63 år, eller 

b) har fyllt 40 år och fortlöpande innan 
tjänsteförhållandet upphör har stått i anställ
ningsförhållande till staten så länge att summan 
av hans fulla levnadsår och fulla tjänstgöringsår 
är minst 50, 

4) att förmånstagaren då tjänsteförhållandet 
upphör inte åtnjuter och inte då har rätt att 
erhålla ålderspension av statens medel, samt 

5) att förmånstagaren inte har beviljats extra 
pension eller berettS möjlighet att under särskilda 
förutsättningar få extra pension. · ... · .. 

·.·.•.·: 
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,, 1 I I: 3 § 
En särskild förutk«ttning för beviljande av 

grundavgångsbidrag ~r att förmånstagaren ome
. · de~bart ·efter det .ha$f tjäilstef~rhållande upppör
. de ·har'Vårit.arfiet:Slos/Mb~tssökande hos arbetsför
medlingen under m:ipst en månads tid och att 
han inte under dentia tid utan giltigt skäl har 

1) vägrat ta emo~: honom till buds stående 
arbete, som inte omfattas av sm:jk, lockout eller 
blockad och som med beaktande av hans yr
kesskicklighet och arb~tsförmåga kan anses lämp
ligt för honom och för vilket lön betalas enligt 
tjänste· eller arbetskollektivavtal, eller om ett 
sådant avtal inte finns, gängse lön för sådant 
arbete på arbetsorten, eller 

2) vägrat delta i :titbildning som avses i 9 § 
lagen om utkomstskYJd för arbetslösa (602/84) 
eller under motsvaralride förutsättningar i annan 
yrkesutbildning. 

4 § 
En särskild föru(l;ättning för beviljande av 

tilläggsavgångsbidrag är att 
1) förmånstagaren; har beviljats grundavgångs-

bidrag, och att ·; 
2) förmånstagaren! :omedelbart efter det hans 

tjänsteförhållande uJ?,Phörde har varit arbetslös 
arbetssökande hos : arbetsförmedlingen under 
minst tre månaders 'tid och att han inte under 
denna tid utan giltig~ skäl har vägrat att ra emot 
honom till buds stående arbete som avses i 3 § 1 

, punkten eller att deha i utbildning som avses i 
3 § 2 punkten. ; 1 

I i 

Pen'odisk ersättning 

I i 5 § 
Periodisk ersättnin1g kan enligt prövning bevil

jas en förmånstagare .som beviljats grundavgångs
bidrag och tilläggsavgångsbidrag och som sedan 
dessa förmåner bevilj~des fortfarande är arbetslös 

·ärbctssökande hos arbetsförmedlingen.· Periodisk 
ersättning får dock inte beviljas en förmånstaga-
re, 

1) som inte då tj~nsteförhållandet upphörde 
har varit ordinarie tlänsteman i tjänsten, eller 

2) som inte innan tjänsteförhållandet upphör
de har stått i anställdingsförhållande till staten så 
länge att summan :i.v hans fulla levnadsår och 
fulla tjänstgöringsår : är minst 7 5. 

Om förmånstagåreh har fyllt 50 år kan han 
dock beviljas periodisk ersättning, om han innan 
tjänsteförhållandet upphörde har stått i anställ

: I 
I 

ningsförhållande till staten minst 15 anställ
ningsår. 

Vid prövning av fr;'\gan ~m en förm:instagare 
skall beviljas periodisk ersättning skall beaktas 
förmånstagarens möjligheter att under rådande 
sysselsättningsläge få arbete, hans behov av eko
nomiskt stöd samt andra· omständigheter som 
inverkar på saken. 

6 § 
Beloppet av periodisk ersättning fasrsrälls en

ligt prövning särskilt i varje enskilt fall. Då 
beloppet av den periodiska ersättningen prövas, 
beaktas längden av förmånstagarens tjänstgö
ringstid hos staten, den avlöning han senast fick i 
tjänsten, övriga inkomster som förmånstagaren 
efter det tjänsteförhållandet upphörde får eller 
kunde ha fått samt andra omständigheter som 
inverkar på saken. Beloppet av förmånstagarens 
periodiska ersättning får dock inte överstiga två 
tredjedelar av den avlöning som enligt gällande 
tjänstekollektivavtal vid varje tidpunkt i fråga 
skulle betalas till honom i en tjänst som motsva
rar den indragna tjänsten. 

7 § 
Periodisk ersättning beviljas för en bestämd 

tid, dock för högst sex månader åt gången. 
Periodisk ersättning kan beviljas högst till dess 
förmånstagaren uppnår pensionsåldem. Periodisk 
ersättning beviljas tidigast från ingången av den 
månad som följer efter den då ansökan gjordes. 

En förutsättning för att periodisk ersättning 
skall betalas är att förmånstagaren fortfarande är 
arbetslös arbetssökande hos arbetsförmedlingen 
och att han inte efter d('t hans tjiinsteförhållandc 
upphört utan giltigt skäl har vägrat ta emot 
honom till buds stående arbete som avses i 3 § 1 
punkten eller vägrat att delta i utbildning som 
avses i 3 § 2 punkten. Förmånstagaren eller 
dennes företrädare skall utan dröjsmål, i enlighet 
med vad statskontoret bestämmer, meddela stats
kontoret sådan förändring i förmånstagarens för
hållanden som kan inverka på beloppet eller 
utbetalningen av ersättningen. 

Periodisk ersättning skall omedelbart indras, 
utbetalningen av den avbrytas för en bestämd tid 
eller dess belopp nedsättas, om det efter det 
beslutet gavs konstateras att det skett väsentliga 
förändringar i de förhållanden på vilka beslutet 
om beviljande av periodisk ersättning eller fast
ställande av dess belopp grundar sig. Periodisk 
ersättning skall likaså omedelbart indras, utbetal
ningen av den avbrytas eller dess belopp nedsät-
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tas. om förmånstagaren genom att lämna oriktiga 
upplysningar eller d9lja det verkliga sakförh~llan

. d~t har åstadkomµiit. at~,peri~disk. ersättning har 
. betalts utan grun~.!' · .. 

, , 

8 § 
Periodisk ersättnl~g beviljas en förmånstagare 

på de grund<.:r som 1nämns i 52 s statstjänsteman
nalagen även om fqrmånstagaren inte uppfyller 
villkorrn enligt 5 §. I fråga om beloppet, bevil
jande, betalning 9ch indragning av periodisk 
ersättning iakttas i' övrigt i tillämpliga delar vad 
som stadgas i denP;a förordning. 

i i 
i 1 
. I 9 § 

Om en mottagare av sådan periodisk ersätt
ning som beviljats med stöd av 52 § statstjänste
mannalagen senarei ~av samma skäl som föranled
de uppsättningen ;Qch beviljandet av periodisk 
ersättning, genom 1domstols utslag döms till ett 
straff i stället för ay~ättning, skall den periodiska 
ersättningen omed~lbart indras. 

i i 
I• 

Så'rski/da stadganden 

i: 10 § 
Om en förmåns~agare, som då tjänsteförhål

landet upphörde annars hade kunnat beviljas 
grundavgångsbidrag eller tilläggsavgångsbidrag, 
placeras i arbete på nytt och inom fem år från det 
tjänsteförhållandet I Upphörde förlorar den nya 
arbetsplatsen av s~dant skäl som medför att 
avgångsbidrag enlig.t stadgandena och bestäm
melserna i fråga kunde beviljas, kan han på 
grund av det tidigJre tjänsteförhållandet beviljas 
grundavgångsbidrag! och tilläggsavgångsbidrag 
med iakttagande av vad som stadgas i 3 och 4 §§. 

; i 11 § 
, I 

En förmånstagare 1 som uppfyller övriga villkor 
för beviljande av grundavgångsbidrag eller 
tilläggsavgångsbidr11-g, men som inte omedelbart 
efter det arbetsförhållandet upphörde varit ar
betssökande hos ai:b~tsförmedlingen på grund av 
att han placerats i .Jihete som är att betrakta som 
tillfälligt eller varit[ $juk eller haft annat tvingan
de hinder, kan beylljas grundavgångsbidrag och 
tilläggsavgångsbidrag, om han omedelbart efter 

. det arbete som är at.1: betrakta som tillfälligt eller 
nämnda hinder upphört har varit arbetssökande 
hos arbetsförmedl~~fen på d_et sätt som stadgas i 
3 och 4 §§. . l 1 • 

I 

i, 
! 
I 

I 
! 

12 § 
Har periodisk c1s~itrniug som beviljats rn('d 

stöd av 52 § statstjänstemannalagen indragits på 
grund av att förmånstagaren tagit emotrett;nytt 
arbete och förlorar han därefter utan egen 
förskyllan den nya arbetsplatsen, kan han på 
ansökan på nytt beviljas periodisk ersättning med 
ial:ttagande av ,·:1d ~om stadgas m·a n. Period j,I: 
ersättning får ime beviljas på nytt scdan ett :ir 
har förflutit från det förmånstagaren tog emot 
det nya arbetet. 

Periodisk ersättning kan i fall som avses i 1 
mom., utan hinder av den tidsfrisL sum nämm i 
1 mom., beviljas på nytt, om förmånstagaren 
före uppsägningen varit anställd hos staten minst 
15 år, dock inte sedan fem år har förflutit från 
det han tog emot det nya arbetet. 

13 § 
Avgångsbidrag och periodisk ersättning får 

inte beviljas, om inte ansökan därom har till
ställts statskontoret senast inom två år från ut
gången av det kalenderår under vilket tjänsteför
hållandet upphörde. I fall som avses i 10 och 
11 §§ får avgångsbidrag inte beviljas, om inte 
ansökan har tillställts statskontoret senast inom 
två år från utgången av det kalenderår under 
vilket förmånstagaren har förlorat den nya arbets
plats som avses i 10 § eller det arbete eller hinder 
som avses i 11 § har upphört. 

14 § 
Ansökan om avgångsbidrag och periodisk er

sättning skall göras på en blankett som fastställts 
av statskontoret. Till ansökan om avgångsbidrag 
skall fogas matrikelutdrag eller motsvarande ut
redning samt ett intyg av arbetskraftsmyndighe
ten över att sökanden uppfyller villkoren enligt 
3 §, 4 § 2 punkten och 5 § samt annan nödvän
dig utredning som statskontoret fordrar. 

Till ansökan om periodisk ersättning skall 
fogas ett intyg av arbetskraftsmyndigheten över 
att sökanden fortfarande är arbetslös arbetssökan
de hos arbetsförmedlingen, samt att han inte 
efter det hans tjänsteförhållande upphörde utan 
giltigt skäl har vägrat att ta emot honom till buds 
stående arbete som avses i 3 § 1 punkten eller 
vägrat att delta i utbildning som avses i 3 § 2 
punkten. 

15 § 
Avgångsbidrag och periodisk ersättning bevil

jas och utbetalas av statskontoret. . 
Periodisk ersättning betalas månatligen på de 

betalningsdagar som bestäms av statskontqret. 

:.··· 
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16 § 

Ärenden som gäller periodisk ersättning skall 
förberedelsevis handlägga~ i den delegation för 
avgångsbidragsärenden sotn nämns i 53 § stats-

.. tjänstemannalagen.. j i : : ' .·. 
Ett ärende som gäller: ~vgångsbidrag kan vid 

behov förbercdelsevis hah1dläggas i delegationen 
för avgångsbidragsärcnd~ri. 

i I 
ni§ 

Delegationen för avg~gsbidragsärenden be
står av en ordförande, eq !vic.:e ordförande och sex 
andra medlemmar. Deras mandattid är tre år. 

Ordföranden, vice ordföranden och två andr~ 
medlemmar i delegatio11en förordnas av stats
rådet på förslag av fin1msministeriet, och fyra 
andra medlemmar på f{>tslag av de mest repre
sentativa cemralorgani~ationerna för tjänste
mannaföreningarna. för varje medlem, med 
undantag av ordförand~p, förordnas på samma 
sätt en personlig supplellnt. 

Avgår eller avlider e?j medlem eller en supp
leant under mandattiden, förordnas i hans ställe 
en ny medlem eller suppleant för den återståen
de mandattiden på det nu som stadgas i 2 mom. 

I• 

18 !§ 
Delegationen för avgå:Qgsbidragsärenden är be

slutför då minst två på 1förslag av finansministe
riet och minst två på f~tslag av centralorganisa
tionerna förordnade medlemmar är närvarande. 

·I 

Helsingfors den 21 augusti 1987 
'. 
I i 

! ; 

Vid delegationens sammanträden skall föras 
protokoll, i vilket antecknas de medlemmar som 
varit närvarande och de beslut delegationen har 
fattat . 

Arvodena för delegationens brdförande, vice 
ordförande och övriga medlemmar samt för sek
reteraren och sakkunniga fastställs av finansmi
nisteriet. 1 fråga om dcltga1ioncn för avgångsbi
dragsärenden gäller i övrigt i tillämpliga delar 
vad sum bcst:ims om stalcrn kommirtfrr. 

19 § 
1 statskontorcts beslut i ärenden som gäller 

periodisk ersättning får ändring inte sökas genom 
besvär, ej heller får rättelseyrkande framställas. 

20 § 
Närmare bestämmelser om verkställighet och 

tillämpning av denna förordning utfärdas av 
finansministeriet. 

21 § 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 

1988. 
Genom denna förordning upphävs statsrådets 

beslut av den 29 december 1977 om avgångsbi
drag för statens tjänstemän (1075/77) jämte 
senare ändringar, dock så att beslutet jämte 
senare ändringar skall tillämpas på anställnings
förhållanden som har upphört innan denna 
förordning träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

'' I i 

! I 

Minister Ulla Puolanne 
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