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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/97), så
att lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar
kortare tid än en månad (FFS 1152/1997) (KoStPL) skulle göras tillämplig i landskapet.
Genom förslaget skulle landskapsanställda som har ett kortvarigt anställningsförhållande
och som inte omfattas av lagen om statens pensioner (FFS 280/1966), lagen om pension
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (FFS 134/1962) och lagen om pension för
vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (FFS 662/1985) erhålla ett lagstadgat
pensionsskydd.
Förutsättningarna för att erhålla ett pensionsskydd enligt KoStPL är att anställningsförhållandet varar kortare tid än en månad. KoStPL omfattar även anställningsförhållanden
som fortgår över en månad, men i vilka förjänsten inte når upp till minimigränsen 1.156,69

rnk per månad. Motsvarande system finns förutom inom den statliga sektorn även inom
arbetspensionssystemet för den privata sektorn på Åland.
Samtidigt föreslås vissa tekniska justeringar av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (5/97) och grundskolelagen för landskapet Åland (18/95).
Avsikten är att de föreslagna ändringarna skall träda i kraft så snart som möjligt.
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ALLMÄN MOTIVERING

I. Gällande bestämmelser

1.1. Anställningsförhållanden som fortgår längre än en månad
Pensionsskyddet för majoriteten av landskapets anställda regleras av landskapslagen
om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riksförfattningar om statens pensioner (4/97).
Genom lagen har riksförfattningarna om statens pensioner i huvudsak oförändrade bringats
i kraft i landskapet. Avsikten med detta system har varit att landskapets anställda skall
komma i åtnjutande av samma pensionsförmåner som statens anställda.
Genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riksförfattningar
om statens pensioner, som trädde i kraft den l januari 1997, anpassades landskapets
pensionslagstiftning till lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland (59/96).
Ändringen av självstyrelselagen (18 § 2a punkten) innebar att lagstiftningsbehörigheten för
arbetspensionsskyddet för landskapets privaträttsligt anställda återfördes till landskapet, en
behörighet som i samband med den nya självstyrelselagens (71 /91) ikraftträdelse övergått
på riket.
Med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riksförfattningar om statens pensioner är den som står i offentligträttsligt eller privaträttsligt
anställningsförhållande till landskapet, med i lagen angivna avvikelser, berättigad till
ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt efter sådan person erläggs
familjepension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig anställning
är föreskrivet i lagen om statens pensioner (FFS 280/1966), lagen angående införande av
lagen om statens pensioner (FFS 281/1966), förordningen om statens pensioner (FFS
611/1966), förordningen om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande
av lagen om statens pensioner (FFS 612/1966), lagen om statens familjepensioner (FFS
774/1968), lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (FFS 775/1968),
förordningen om statens familjepensioner (FFS 796/1968) samt förordningen om
verkställigheten och tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens
familjepensioner (FFS 797/1968). De förvaltningsuppgifter som enligt riksförfattningarna
ankommer på staten handhas i landskapet av landskapsstyrelsen.
Ett av villkoren för pensionsrätt enligt lagen om statens pensioner (nedan StPL) är att
förmånstagaren har fyllt 23 år och innehaft minst en månads oavbrutet fortlöpande anställning. Begränsningarna i fråga om anställningsförhållandets längd har ansetts nödvändig, eftersom det inte är ändamålsenligt att låta StPL omfatta allt för obetydliga och
tillfälliga anställningsförhållanden, som saknar betydelse med tanke på pensionsskyddet
och således skulle föranleda en oskälig belastning för upprätthållandet av systemet. Det
fit1ns dock arbetsområden som kan hänföras till StPL:s tillämpningsområde men som på
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grund av anställningsförhållandets kortvariga och tillfälliga' natur ramlar utanför systemet,
anställningsförhållanden som ofta kan ha väsentlig betydelse för den anställdes inkomst och
pensionsskydd.
1.2 Pensionsbestämmelser för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för vissa
konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
Mot bakgrund av den behörighetsförskjutning som aktualiserats i samband med
ändringen av självstyrelselagen samt mot bakgrnnd av att det inte kunde anses ändamålsenligt att de personer som regelbundet tagit del av arbetslivet skulle stå utanför ett lagstadgat
pensionsskydd på gnmd av ett anställningsförhållande som var helt eller delvis
osammanhängande antog lagtinget den 20 september 1996 en landskapslag om tillämpning
i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (5/97). Genom
,\'·.·
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landskapslagen, som trädde i laaft den 1januari1997, blev lagen om pension fö~ arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (FFS 134/1962, nedan KAPL) och lagen om pension
för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (FFS 66211985, nedan KoPL)
tillämpliga på landskapets privaträttsligt anställda.
KAPL tillämpas på arbetstagare som anställts för bland annat byggnads-, hamn-,
skogs- och lantbruksarbete eller tjänstgör på ett fartyg i inrikestrafik. KAPL är inte
tillämplig på ett arbetsförhållande som är avsett att vara bestående och fmtgå året runt, där
arbetstagaren har rätt till pension med stöd av annan lag.
KoPL tillämpas på konstnärer och andra s.k. frilansar som anställts för att utföra
skapande arbete av tillfällig natur. Arbetsförhållandet skall för att omfattas av KoPL fortgå
kortare tid än ett år. Genom en ändring av KoPL (FFS 1056/1997), som trädde i laaft den

1 januari 1998, har tillän1pningsområdet för KoPL utvidgats till att omfatta även sådana
arbetsförhållanden inom APL 1-sektom som varar kortare tid än en månad eller trots att
arbetsförhållandet varar längre än en månad inte når upp till den nedre förtjänstgränsen när
det gäller förtjänstsskyldigheten inom APL (1.156,69 mark per månad). Tidigare förutsatt~s
att arbetsförhållandet skulle vara kortare än ett år och för att penionsrätt skulle intjänas för
hela året att arbetsinkomsten för ett och samma år var minst 540 mark per månad (6.810,85
mark per månad enligt APL-index år 1997). Gränsbeloppet sänktes i samband med
ändringen av KoPL till 200 mark per månad (3.582 mark per månad enligt APL-index år
1997).
KAPL och KoPL tillämpas oberoende av om arbetstagaren är anställd hos en offentlig
eller privat arbetsgivare.
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Lagen om pension för arbetstagare (FFS 39511961)
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2. Pensionsskyddet för statens anställda
2.1. Pensionsskyddet i kortvariga anställningsförhållanden enligt lagen om statens
pensioner
Lagen om statens pensioner förutsätter att ett anställningsförhållande skall fortgå en
viss minimitid för att ge pensionsskydd. Fram till utgången av juni 1971 var denna
minimitid fyra månader och efter det har den varit en månad. Allteftersom kortvariga
anställningsförhållanden blivit vanligare har StPL:s räckvidd förbättrats genom så kallade
sammanlänkningsbestämmelser, som infördes åren 1989 och 1996. Med stöd av dessa har
tätt återkommande separata anställningsförhållanden på vissa villkor kunnat sammanslås
till enhetliga, minst en månad långa anställningsförhållanden för beräknande av pension.
I fråga om anställningsförhållanden som varar minst en månad har det krävts att
månadsförtjänsten skall nå upp till ett visst minimibelopp för att anställningarna skall
omfattas av pensionsskyddet. År 1998 uppgick detta belopp till 1.156,69 mark i månaden
(justerat i enlighet med APL-indexet). Anställningsförhållanden som ger minst denna
förtjänst omfattas av pensionsskyddet, medan andra inte gör det. När det gäller anställningsförhållanden som har fortgått minst en månad, beräknas den intjänade pensionen på
basis av hela månader.

2. 2. Lag om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar
kortare tid än en månad
Sedan den 1 januari 1998 är lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga
anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad (FFS 1152/1997, nedan
KoStPL) i kraft i riket. Anställningar som omfattas av KoStPL är enskilda StPLanställningsförhållanden som fortgår kortare tid än en månad samt StPL-anställningsförhållanden som fortgår över en månad, men som ger enmånadsförtjänst som underskrider
minimibeloppet (1.156,69 mark i månaden) för att anställningar skall omfattas av
pensionsskyddet.
Oin en arbetstagare utöver en anställning som varar mindre än en månad samtidigt
innehar en sådan långvarigare anställning som omfattas av StPL, skall hela anställningshelheten omfattas enbart av StPL. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver sköta om
definitionen av anställningsförhållandet, utan statskontoret beslutar i efterhand om det är
fråga om StPL-pension eller KoStPL-pension. Liksom StPL (änd. FFS 1153/1997) omfattar
KoStPL uppdrag- och konsultverksamhet av kortvarig karaktär i de fall där den anställde
inte bedriver verksamheten i egenskap av företagare. Huruvida en anställning faller inom
ramen för lagen om pension för företagare (FFS 468/1969, nedan FöPL) skall alltjämt
avgöras på basis av F öPL.
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Pensionsrätten och förutsättningarna för pension enligt KoStPL följer i tillämpliga
delar StPL. Pensionsåldem är 65 år i likhet med vad som är fallet inom den privata sektorn.
Enligt KoStPL skall pensionsbeloppet fastställas enligt en beräkning dagsvis. Varje
korttidsanställningsdag innebär en intjänad pension om 11240 procent. Pensionen växer
beräknad per år med 1,5 procent och den målsatta nivån år 60 procent. KoStPL medför att
korttidsanställningarna omfattas av ett pensionsskydd, varför sammanlänkningsregeln blivit
överflödig och har upphävts.
För alla korttidsanställningar betalas både arbetsgivarens och arbetstagarens
pensionsavgifter till Statens pensionsfond. Verkställigheten av KoStPL sköts liksom det
statliga pensionsskyddet i övrigt av statskontoret.

3. Lagstiftningsbehörigheten
. Enligt 18 § 2a punkten självstyrelselagen (änd. 59/96) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för förtroendevalda
inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor i
landskapet.

4. Landskapsstyrelsens förslag
Under de senaste åren har arbetslivet utvecklats så, att det har blivit allt vanligare med
tidsbundna arbetsförhållanden och med allt kortare arbetsförhållanden. Trots att
arbetspensionssystemet anpassats till att motsvara förändringar i arbetslivet bland annat
genom den ov&1 nämnda sammanlänkningsregeln har detta inte ansetts tillräckligt för att
pensionsskyddet skall kunna tryggas för dem som i stor utsträckning arbetar hos olika·
arbetsgivare i kortvariga och varierande arbetsförhållanden.
Även inom landskapsförvaltningen och övriga enheter som omfattas av landskapets
pensionskydd har det blivit allt vanligare med tidsbundna eller kortare anställningsförhållanden. StPL ändrades även nyligen på ett sådant sätt att den så kallade sammanlänkningsregeln försvann. Genom sammanläkningsregeln kunde tätt återkommande separata
anställningsförhållanden på vissa villkor sammanslås till enhetliga, minst en månad långa ·
anställningsförhållanden för beräknande av pension. I riket kompenserades de

korttidsan~

ställda som omfattades av statens pensionssystem med ett nytt pensionsskydd enligt
KoStPL. Ändringen av StPL och slopandet av sammanlänkningsregeln blev med stöd av
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens
pensioner automatiskt gällande även på Åland.
Enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar
om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för vissa konstnärer och
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redaktörer i arbetsförhållande har landskapets landskapets privaträttligt anställda ett
pensionsskydd inom vissa ovan nämnd~ branscher. Övriga landskapsanställda med
kortvariga anställningsförhållanden sak:llar dock ett lagenligt pensionsskydd.
Landskapsstyrelsen anser inte att rådande situation är tillfredställande och föreslår
därför mot bakgrund av det ovan anförda att även KoStPL skulle göras tillämplig i
landskapet på motsvarande sätt som lagen är tillämplig på statens anställda. Enligt
förslaget skulle den pensionspremie som uppbärs av arbetsgivaren betalas till landskapet
Ålands pensionsfond samtidigt som arbetstagarnas pensionsavgift skulle överföras till
pensionsfonden.

5; Förslagets verkningar
Genom förslaget skulle även KoStPL bli tillämpliga på landskapets anställda. Antalet
personer som kommer att beröras av KoStPL torde uppgå till cirka 1.000 personer per år.
De som kommer att omfattas av KoStPL är bland annat vikarier och tillfällig personal vid
Ålands hälso- och sjukvård, lärarvikarier vid grundskolorna, vikarier, extra lärare och
föreläsare vid landskapets skolor, arbete i form av uppdrag- och konsultverksamhet som
inte omfattas av FöPL samt övriga korttidsanställda som inte omfattas av KAPL eller
KoPL.
Eftersom landskapet saknar den expertis som erfordras för pensionshandläggningen
avser landskapsstyrelsen att köpa dess tjänster utifrån. Landskapet har ett pensionsserviceavtal med statskontoret enligt vilket landskapet erbjuds vissa kunskapstjänster. Trots ökade
uppgifter i pensionshanteringen till följd av de aktuella lagförslagen torde avtalet eller
priset för tjänsten inte påverkas av förändringen.
Kostnaderna för det förslagna pensionsskyddet i form av exempelvis pensionspremier
kommer att beaktas i samband med tilläggsbudgeten för år 1998.
Förslaget torde inte ha några effekter på jämställdheten mellan kvinnor och män eller
några konsekvenser för miljön.

6. Beredningsarbete
Under beredningen har berörda fackorganisationer hörts i ärendet.

Detaljmotivering
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DETALJMOTIVERING
I. Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om tillämpning i landskapet Aland av vissa

riksförfattningar om statens pensioner
1 § Lagens tillämpningsområde I samband med revisionen av rikslagstiftningen av
rehabilitering företogs även vissa ändringar i lagen om statens pensioner (änd. FFS
618/1991, RP 259/1990 rd). Genom ändringen fick den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten rätt till bl.a. yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringspenning och
rehabiliteringsunderstöd enligt prövning enligt i lagen angivna förutsättningar. Lagändringen trädde i kraft den 1 oktober 1991.
För att även de som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande
till landskapet skall ha rätt till motsvarande rehabiliteringsförmåner som statens anställda
föreslås en ändring av inledningssatsen till 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner. Förslaget medför ingen praktisk
förändring eftersom de angivna förmånerna beviljats inom ramen för av lagtinget omfattade
budgetanslag Gfr 1998-års landskapsbudget, budgetmoment 43.90.04).
Eftersom en ny 9 punkt fogas till 1 mom. föreslås vissa tekniska justeringar av 7 och
8 punkten.
Enligt förslagets 9 punkt skulle KoStPL bli tillämplig på den grupp av landskapets
tillfälligt anställda som inte omfattas av StPL, KAPL eller KOPL. Förslaget ger därmed ett
pensionsskydd för den personal inom landskapsförvaltningen som hittills saknat ett lagstadgat pensionsskydd.
4 § Generella avvikelser Eftersom en ny 4 punkt fogas till paragrafen föreslås vissa
tekniska justeringar av 2 och 3 punkten.
Enligt förslagets 4 punkt skulle landskapsstyrelsen och under denna lydande
myndigheter och inrättningar betala pensionspremier och överföra pensionsavgifter till
landskapet Ålands pensionsfond på motsvarande sätt som för övriga anställda inom
landskapsförvaltningen.

Ikraftträdelsebestämme!sen Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt. Förutom
att lagen skall omfatta de korttidsanställningar som inleds efter att lagen har trätt i kraft,
föreslås lagen även omfatta anställningar som har börjat före lagens ikraftträdande, men på
vilka StPL inte tillämpas på grund av att det markbelopp (1.156,69 mark i månaden enligt
index år 1997) som föreskrivs i 2 § 1 mom. 4 punkten StPL inte överskrids. Lagen skall
vara tillämplig på sistnämnda anställningar från det att den träder i kraft.
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2. Landskapslag om ändring av I och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet
Aland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och
för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

Genom de förslagna ändringarna anpassas lagen till de ändringar som nyligen gjordes
i samband med revideringen.av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden
inom den privata sektorn Ofr FFS 1056/1997).
3. Landskapslag om ändring av 40 §grundskolelagen för landskapet Aland

På motsvarande sätt som i den förelagna ändringen av inledningssatsen till I §
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens
pensioner föreslås en komplettering av 40 §grundskolelagen för landskapet Åland (18/95)
så att även rätten till yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringspenning och rehabiliteringsW1derstöd enligt prövning enligt i StPL angivna förutsättningar tillkommer rektorer, lärare
och timlärare vid grnndskolan.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

8

Lagtext

1.

LANDSKAP SLAG
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av vissa riksförfattningar om statens pensioner

I enlighet med lagtingets beslut
ändras 1 § inledningssatsen och 1 mom. 7 och 8 punkten samt 4 § 2 och 3 punkten
landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa
riksförfattningar om statens pensioner (4/97) samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 9 punkt och till 4 §en ny 4 punkt som följer:

1§
Lagens tillämpningsområde
Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till
landskapet är, med i denna lag angivna avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-,
arbetslöshets- och deltidspension samt andra förmåner och efter sådan person erläggs
farniljepension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig anställning
är föreskrivet i
7) förordningen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (FFS 796/1968),
8) förordningen den 31 december 1968 om verkställigheten och tillämpningen av lagen
angående införande av lagen om statens farniljepensioner (FFS 797/1968) samt
9) lagen den 11 december 1997 om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar ko1tare tid än en månad (FFS 1152/1997).

4§
Generella avvikelser
I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. nämnda
författningarna:
2) vad i 8 § 5 mom. lagen om statens pensioner är föreskrivet om där avsedda
föreskrifter skall i landskapet gälla föreskrifter i lagen om statens pensioner (FFS
280/1966), lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS
202/1964), pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (FFS 298/1966), folkpensionsanstaltens pensionsreglemente eller pensionsstadgan för folkpensionsanstalten eller
pensionsstadgan för Finlands bank,
3) 3 § 3 mom. lagen om statens pensioner skall inte tillämpas i landskapet samt
4) med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 §lagen om ordnande av pensionsskydd
i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad skall landskapsstyrel-
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sen och under denna lydande myndigheter och inrättningar betala pensionspremier och
överföra pensionsavgifter

till

landskapet Ålands pensionsfond i enlighet med vad som

närmare föreskrivs i landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond (71/95).

Denna lag träder i kraft den
Lagen skall tillämpas på korttidsanställningar som har påbörjats efter att denna lag har
trätt i kraft. Har en korttidsanställning påbörjats innan denna lag har trätt ikraft och omfattas
anställningen inte av lagen om statens pensioner (FFS 280/1966) på grund av lagens 2 §
1 mom. 4 punkt tillämpas denna lag på anställningen från och med denna Jags ikraftträdelse.

2.

LANDSKAPSLAG
om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
och för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 4 § 1 mom.

3 punkten och 2 mom. 1andskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och
för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (5/97) och lagens rubrik som fö~jer:

LANDSKAP SLAG
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för
konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1§

Lagens tillämpningsområde
Med de awikelser som anges i denna lag skall följande författningar tillämpas i
landskapet Åland i fråga om landskapets privaträttsligt anställda:
3) lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av
arbetstagare (FFS 662/1985) och
4) förordningen den 15 november 1985 om pension för konstnärer och särskilda
grupper av arbetstagare (FFS 870/1985).

Lagtext

JO

4§
I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. nämnda
författningarna:
3) bestämmelserna i 7, 7a, 8, 9 och 9a §§ lagen om pension för konstnärer och
särskilda grupper av arbetstagare skall inte tillämpas i landskapet.
Om landskapsstyrelsen anordnar ett pensionsskydd i enlighet med 2 § 3 mom. skall
de i 1 mom. 1 punkten angivna pensionspremiema och pensionsavgifterna fastställas och
uppbäras på det sätt som landskapsstyrelsen närmare bestämmer. Arbetstagarnas
pensionsavgift skall dock beroende på vilken rikslag som är tillämplig till sin storlek
motsvara. ej.en i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller den i 7 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av
arbetstagare föreskrivna avgiftsprocenten beräknad på den i respektive bestämmelse
angivna lönen.

Denna lag träder i kraft den

3.

LANDSKAPSLAG
om ändring av 40 § grundskolelagen
för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut ändras 40 § l mom. gnmdskolelagen den 2 mars 1995

för landskapet Åland (18/95) som foJjer:
40 §

Pensioner
Den som innehar en rektors- eller lärartjänst eller är timlärare vid grundskolan har rätt
till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt andra förmåner av landskapets
medel i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gäller personer i tjänsteförhållande
eller arbetsavtalsförhållande till landskapet. Den pensionsgrundande lönen bestäms
utgående från det kommunala tjänstekollektivavtalet.

i

.

1fndring av landskapslagstiftningen om landskapets pensioner ifråga om korttidsanställning

Denna lag träder i kraft den

Mariehamn den 12 mars 1998

Lantråd

Roger Jansson

Föredragande ledarnot

Bengt Häger
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I

LANDSKAPSLAG

1.

om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av vissa riksförfättningar om statens pensioner
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 1 § inledningssatsen och 1 mom. 7 och 8 punkten samt 4 § 2 och 3 mom.
landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa
riksförfattningar om statens pensioner (4/97) samt
fogas till 1 § 1 mom. en ny 9 punkt och till 4 § en ny 4 punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

Lagens tillämpningsområde

Lagens tillämpningsområde

Den som står i offentligrättsligt eller
privaträttsligt anställningsförhållande till
landskapet är, med i denna lag angivna
avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-,

Den som står i offentligrättsligt eller
privaträttsligt anställningsförhållande till
landskapet är, med i denna lag angivna

arbetslöshets- och deltidspension och

avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-,
arbetslöshets- och deltidspension samt

efter sådan person erläggs familjepension
ur landskapets medel i enlighet med vad

andra förmåner och efter sådan person
erläggs familjepension ur landskapets

om personer i statlig anställning är före-

medel i enlighet med vad om personer i

skrivet i

statlig anställning är föreskrivet i

7) förordningen den 31 december

7) förordningen den 31 december

1968 om statens familjepensioner (FFS

1968 om statens familjepensioner (FFS

796/68) samt
8) förordningen den 31 december

796/1968),

1968 om verkställigheten och tillämp-

1968

ningen av lagen angående införande av

tillämpningen

lagen om statens familjepensioner (FFS

införande

797/68).

familjepensioner (FFS 797/1968) samt

8) förordningen den 31 december
om

verkställigheten
av

av

lagen

lagen

om

och

angående
statens

9) lagen den 11 december 1997 om
ordnande av pensionsskydd i statliga
anställningsförhållanden som varar
kortare tid än en månad (FFS 1152/1997).

Il
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4§
Generella avvikelser

4§
Generella avvikelser

I landskapet gäller följande avvikel-

I landskapet gäller följande avvikel-

ser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom.

ser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom.

nämnda författningarna:

nämnda författningarna:

2) vad i 8 § 5 mom. lagen om statens

2) vad i 8 § 5 mom. lagen om statens

pensioner är föreskrivet om där avsedda

pensioner är föreskrivet om där avsedda

föreskrifter skall i landskapet gälla före-

föreskrifter skall i landskapet gälla före-

skrifter i lagen om statens pensioner (FFS

skrifter i lagen om statens pensioner (FFS

280/66), lagen om pension för kommuna-

280/1966), lagen om pension för kommu-

la tjänsteinnehavare och arbetstagare

nala tjänsteinnehavare och arbetstagare

(FFS

(FFS

202/64),

pensionslagen

evangelisk-lutherska

lagen
kyrkosamfundet

298/66),

kyrkan

om
(FFS

för

(FFS

-

ortodoxa
521/69),

202/1964),

pensionslagen

evangelisk-lutherska kyrkan
298/1966),

(FFS

pensionsreglemente eller pensionsstadgan
för

pensionsreglemente eller pensionsstadgan

pensionsstadgan för Finlands bank,

folkpensionsanstalten

-

folkpensionsanstaltens

folkpensionsanstaltens
för

för

folkpensionsanstalten

eller

eller

pensionsstadgan för Finlands bank samt

3) 3 § 3 mom. lagen om statens

3) 3 § 3 mom. lagen om statens

pensioner skall inte tillämpas i landskapet

pensioner
landskapet.

skall

inte

tillämpas

samt
4) med avvikelse från vad som
föreskrivs i 4 § lagen om ordnande av
peusionsskydd
i
statliga
anställningsförhållanden som varar
kortare tid än en månad skall
landskapsstyrelsen och under denna
lydande myndigheter och inrättningar
betala pensionspremier och överföra
pensionsavgifter till landskapet Ålands
pensionsfond i enlighet med vad som
närmare föreskrivs i landskapslagen
om landskapet Ålands pensionsfond
(71/95).

Denna lag träder i kraft den
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!Il

Lagen
skall
tillämpas
på
korttidsanställningar som har påbörjats efter att denna lag trätt i kraft.
Har en korttidsanställning påbörjats
innan denna lag trätt ikraft och
omfattas anställningen inte av lagen
om statens pensioner (FFS 280/1966)
på grund av lagens 4 § 2 § 1 mom. 4
punkt tillämpas denna lag på
anställningen från och med denna lags
ikraftträdelse.

LANDSKAP SLAG

2.

om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
och för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 4 § 1 mom.
3 punkten och 2 mom. landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och
för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (5/97) och lagens rubrik som följer:

LANDSKAP SLAG
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för
konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
Gällande lydelse
1§

Lagens tillämpningsområde
Med de avvikelser som anges
denna lag skall följande författningar
tillämpas i landskapet Åland i fråga om
landskapets privaträttsligt anställda:
3) lagen den 26 juli 1985 om pension
för vissa konstnärer och redaktörer
arbetsförhållande (FFS 662/85) och

Föreslagen lydelse
I §
Lagens tillämpningsområde
Med de avvikelser som anges
denna lag skall följande författningar
tillämpas i landskapet Åland i fråga om
landskapets privaträttsligt anställda:

3) lagen den 26 juli 1985 om pension
för konstnärer och särskilda grupper
av arbetstagare (FFS 662/1985) och

IV
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4) förordningen den 15 november

---·
4) förordningen den 15 november

1985 om pension för vissa konstnärer och

1985 om pension för

redaktörer i arbetsförhållande (FFS -

särskilda grupper av arbetstagare (FFS

670/85).

870/1985).

4§
I

landskapet

och

4§
gäller

följande

I

landskapet

gäller

följande

avvikelser från bestämmelserna i de i 1 §

avvikelser från bestämmelserna i de i 1 §

1 mom. nämnda författningarna:

1 mom. nämnda författningarna:

3) bestämmelserna i 7, 7a, 8, 9 och

3) bestämmelserna i 7, 7a, 8, 9 och

9a §§ lagen om pension för vissa

9a §§ lagen om pension för konstnärer
och särskilda
av arbetstagare
skall inte tillämpas i landskapet.

och

konstnärer

redaktörer

arbetsförhållande skall inte tillämpas i

Om landskapsstyrelsen anordnar ett

landskapet.
Om landskapsstyrelsen anordnar ett

pensionsskydd i enlighet med 2 § 3 mom.

pensionsskydd i enlighet med 2 § 3 morn.

skall de i l mom. l punkten angivna

skall de i 1 rnom. 1 punkten angivna

pensionspremierna

och

pensionspremierna

pensionsavgifterna

fastställas

uppbäras

som

landskapsstyrelsen närmare bestämmer.

landskapsstyrelsen närmare bestämmer.

Arbetstagarnas pensionsavgift skall dock

Arbetstagarnas pensionsavgift skall dock

beroende på vilken rikslag som är

beroende på vilken rikslag som är

tillämplig till sin storlek motsvara den i

tillämplig till sin storlek motsvara den i

10 § l mom. lagen om pension för

10 § l rnom. lagen om pension för

arbetstagare

arbetstagare

arbetsför-

hållanden eller den i 7 § lagen om

hållanden eller den i 7 § lagen om

pension för konstnärer och särskilda

pension

redaktörer i arbetsförhållande stadgade

grupper av arbetstagare föreskrivna
avgiftsprocenten beräknad på den i

avgiftsprocenten beräknad på den i

respektive bestämmelse angivna lönen.

uppbäras

på

för

fastställas
det

sätt

kortvariga
vissa

konstnärer

och

det

kortvariga

sätt

och

och

pensionsavgifterna

på

och
som

arbetsför-

respektive bestämmelse angivna lönen.

Denna lag träder i kraft den
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3.

V

LAN SKAPSLA
om ändring av 40 § grundskolelagen
för landskapet Åland

I enlighet med lagtingets beslut ändras 40 § 1 mom. grundskolelagen den 2 mars 1995
för landskapet Åland (18/95) som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

40 §

40 §

Pensioner

Pensioner

Den som im1ehar en rektors- eller
lärartjänst eller är timlärare vid grundskolan har rätt till ålders-, invalid-,
arbetslöshets·· och deltidspension av
landskapets medel i tillämpliga delar
enligt de bestämmelser som gäller personer
tjänsteförhållande eller
arbetsavtalsförhållande till landskapet.
Den pensionsgrundande lönen bestäms
utgående
från
det
kommunala
tjänstekollektivavtalet.

Den som innehar en rektors- eller
lärartjänst eller är timlärare vid
grundskolan har rätt till ålders-, invalid··,
arbetslöshets- och deltidspension samt
andra förmåner av landskapets medel i
tillämpliga delar enligt de bestämmelser
som gäller personer i tjänsteförhållande
eller
arbetsavtalsförhållande
till
landskapet. Den pensionsgrundande
lönen bestäms utgående från det
kommunala tjänstekollektivavtalet.

Denna Jag träder i kraft den

