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~ 15/1962. 

I 
I 

Ålands lan d skapssty- \I 

r e 1 s e s framställning ti 11 Ålands lands- ! 
1 

ting me d förslag till landskapslag om landska- \\ 

I 
pets arb e tares pensioner. 

Den 30 juni 1960 utfärdades i riket en ny förordning om statens 

arbetares pensioner (FFS 331/60). Förordning en är i stort sett över- I 
ensstämmande med den tidigare i ämnet gällande förordning en av den 30 Il 
september 1950 ( 465/50), som ligger till grund för gällande landskaps- I i 

lag av den 7 februari 1951 om landskapsförval tning en underlydande ar-
1

, 

betares i landskape t Åland pensioner (9/51). Då likväl vissa detaljer I 

reglerats på ett från tidi g are stadg anden något avvikande sätt och 

landskapets arbetare borde beredas samma förmåner som statens, bör 

nämnda landskapslag underg å ändring . Me d hänsyn till att ungefär hälf

ten av lag ens paragrafer häri g enom borde ändras, har landskaps styrelsen 

funnit det ur praktisk synpunkt mera "ändamålsenlig t föreslå, att liksom 

i riket landskap slag en förnyas i sin helhet. 

I jämförelse med gällande lag i ämnet må följande ändringar påpekas. 

I 1 § 2 mom. stadg as, att arbetare, som i egenskap av arbet s pliktig 

varit i landskapets arbete är berätti g ad till pension. Stadg andet tor-

de få betydelse i det fall, a tt arbetsplikti g i landskapet placeras 

g enom överenskommelse med landskapsmyndig h e terna i landskapets arbete 

på den grund, att särskilt arbete för arbetspliktig a icke anordnas på 

statens försorg . Arbetspliktig a i statens arbete inom landskapet böra '\ 

vara berättig ade till pension ur statsmedel. 

I 3 § har de arbetare, som äro berättig ade till pension vid en lägre 

ålder än 63 å r på grund av arbetets art uppräknats. I statens arbeten 

förekomma ytterlig are vissa grupper med sådan rätt, men motsvarande 

grupper finnas icke i landskapets arbeten. 

Stadg andet om rätt att räkna pensionsår har ändrats såtillvida, 

a tt såsom arbetsveckor får räknas den tid arbetaren åtnjutit semester. 

Utöver vad tidig are g odkänts som i pensionsår ingående arbetstid får 

numera också inräknas den tid om hö gst fyra veckor, som arbetare varit 

frånvarande från arbetet på grund av förflyttning från en landskapets 

arbetsplats till en annan. 

P ensionsgrupp erna i 7 § äro i någon mån annorlunda bestämda, var

i genom det blivit något klarar e gräns er mellan grupperna. Någ on saklig 

skillnad i förhållande till tidi g are gruppering tord e dock icke före

ligga. 

Stadgandena om pensionens belopp har ändrats genom förordning en av 

den 26.1 1962 (FFS 87/62). Ehuru hö gs~ och lägs ta beloppet av pensioner- , 

na bestämmes efter tjänstemannapensionen i viss l öneklass, synes det 
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mGd hänsyn till utlovade just e ring a r av tjäns t emann aavlöningarna pr ak- \ 

tiskt att tillsvidare e ndast hänvisa till motsvarand e stadg and Gn i rik ~ 

§ 11 

I gällandG lag stadg ades i 8 om justering av p ensionerna enligt 

levnadskostnadsindex. Då denna automatiska justering av avlöning och : \ 

pension numera slopats, saknar stadgand e t motsvarighet i förslag et. 1

1 Då arbetare på grund av skada eller försvaGad hälsa måste förflyt

tas till ett arbete, som hör till en lägre pens ionsgrupp än den hans 

tidigare arbete förutsatt, har han likväl fått pension enli r,t det ti

dig are arbetets pensionsgrupp, om han under pensionsåren huvudsaklig en 

utfört detta a rbete. Stadg andet härom har ändrats så, att arbetaren 

skall ha utfört det tidig are arbetet huvudsakliGen under fem års tid 

närmast före förflyttning en. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landsting et till antag and e nedanstående 

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

om landskapets arbetares pensioner. 

I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgas: 

1 §. 

~. 
I 

I landskapets arbete ans tälld arbetare, som därav erhåller sin hu- , ~ 1 
vudsaklig a utkomst, är berättigad att, sedan han avgått fr å n sitt ar

bete, av landskapsmedel uppbära livstidspension enlig t vad i denna lag 

stadg as. 

Såsom arbetare i landskapets arbete anses även den, som på grund av 

lag en om arbetsplikt såsom arbetspliktig utför landskapets arbete. 

Landskapets arbetare anses erhå lla sin huvud saklig a utkomst av land

skapets arbete, om hans arbete i allmänhet pågår minst fem timmar i 

dygnet. 

2 §. 
Allmän förutsättning för erhålland e a v pension är: 

1) att arbetaren fyllt 63 år elle r des sförinnan på grund av kropps 

lyte eller nedsatta kropps- eller själskrafter blivit varakti g t oför

mö g en till sitt arbete; 

2) att han har mins t tio pensionsår; s amt 

3) att han under tre år närmast före den dab , då han fyllt 67 år, 

eller, om han dessförinnan avgått från landskapets arbete, under tre 

år närmast före avg ång en varit i landskapets arbete minst tolv arb ets-

· Veckor varje år och under d ess a tre år s ammanlag t minst sextio arbets

veckor~ 

I punkterna 2 och 3 n ämnd a förutsättning ar fordras icke i det fall, 

I 
I 
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som avses i 9 § 1 mom. 

3 §. 
Utan hinder av vad i 2 § 1 och 3 punkten är stadgat tillkommer pen

sion vid uppnådd sextio års ålder den, som under tio år närmast före 

sin avt:~ång från landska
0

pets arbete var je år varit sammanlagt minst fyr 

tio arbetsveckor i landskapets arbete såsom lastbilschaufför eller fö

rare av väghyvel, röjning straktor eller tung grävmaskin, så ock kvinn

lig arbetare i tungt kroppsarbete i mekanisk verkstadj depå, m~asin 

eller i väg- eller annat byggnadsarbete. 

I ovan i 1 mom. avsedda tid inräknas jämväl den tid arbetare enlig t 

6 § 1 mom. får räkna si t:. till&;odo vid beräknandet av pensionsår. 

4 §. 
Såsom pensionsår, vilka landskapets arbetare får tillg odoräkna sig , 

anses den tid han efter fyllda 21 år och före uppnå~d 67 års ålder va

rit i arbete, som nämnes i 1 §. Likaså må landskapet~ arbetare som 

pensionsår tillg odoräkna sig den tid, som enlig t 3 § 1 mom. landskaps

lag en den 7 februari 1951 om tjänstemannapensioner i landskapet Åland 

(9/51) skulle tillg odoräknas honom såsom pensionsår i hans eg enskap av 

innehavare av tjänst eller befattning . 

Ang ående landskapets arbetares rätt att såsom pensionsär tillgodo

räkna sib den tid han varit i kommuns, kommunal centralorganisations, 

sammanslutning s av kommuner, reli c;ionssamfunds eller enskilds tjänst 

gäller i tillämplig a delar vad i landskapslag en den 7 f ~bruari 1951 

om tjänstemannapensioner i landskapet Åland är stadgat (9/51). 
Landskapsstyrelsen må på synnerlig a skäl berättig a landskapets ar

betare att såsom pensionsår tillg odoräkna sig även annan ~n i 2 mom. 

avsedd tjänstgöring stid, dock hö g st åtta år. 

Arbetare 1 som dömts förlusti g medborg erlig t förtroende, är icke b~ 

rättig ad att för pension tillg odoräkna si g den tid han des~förinnan 

varit i landskapets arbete. 

5 §. 
Pensionsår räknas i arbetsveckor. Har i landskapets arbete under 

den tid pensionsåren räknas, inträffat avbrott, sammanräknas vid be

stämmandet av pensionsåren antalet arbetsveckor och delarbetsveckor 

under de skilda arbetsperioderna, varvid femtiotvå fulla arbetsveckor 

motsvara ett pensionsår. 

6 §. 
Som arbetsveckor räknas vid beräknandet av pensionsår även: 

1) den tid arbetare åtnjutit semester; 

2) den tid arbetare till följd av i landskapets arbete ådrag en 

kroppsskada eller av arbetet förorsakad sjukdom eller på r,rund av 
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offentli t::: t uppdrag varit förhindrad att utföra sitt arbete; 

3) hö gst tretton veckor av den tid arbetare varit borta från sitt 

arbete på grund av havandeskap eller barnsbörd; 

4) den tid arbetare ::i,.cke kunnat utföra sitt arbete på grund av 

att han utan orsak varit anhållen; 

5) hö gst tjugusex vecko.r av den tid arbetare i en fortsättning 

varit borta från sitt arbete på grund av annan än i punkt 2 nämnd 

sj:ukdom; 
6) hö gst fyra veckor per kalenderår av den tid arbetare till följd 

av avbrott i arbetet, som icke berott av honom, icke fått utföra sitt 

arbete; 

7) hö gst fyra veckor per kalenderår av den tid arbetare varit borta 

från arbetet under flyttning från en landskapets arbetsplats till en 

annan; samt 

8) hö gst fyra veckors utevaro från arbetet per kalenderår av annat 

av den ansvarig a arbetsledning en Godkänt skäl än ovan nämnts. 

Nhnskas antalet arbetsdagar i veckan för någon tid till följd av 

minskning av arbetet eller av annan orsak till tre da0ar i veckan eller 

mindre, räknas hö bst fyra sådana veckor per kalenderår som fulla veckor \ 

och de övriga som halva arbetsveckor. 

7 §. 
Enligt arbet ets eller uppgiftens beskaffenhet och med den allmänna 

lönenivå,, som cäller för arbetet eller uppgiften, såsom Grund hänföras 

arbetarna till följande pensions grupper: 

pensions grupp I: arbetare, som utföra hjälp- och grovarbeten; 

pensionsgrupp II: arbetare i facrkarbete, som icke höra till grupp III · 
I 

pensionsgrupp III~ arbetar e , vilka i löneavtal i branschen hänförts 

till lönekategorin för arbetare i arbete, som kräver full yrkesskick

lighet .; 

pensions grupp IV: personer i ledande, ansvarig ställning i arbets

avtalsförhå llande till landskapet. 

Vid pensionsgruppering en beaktas, såframt e j annat följer av stad

gandena i 10 §, det arbete arbetaren under fem å~ · riärmast före sih ~~~ 
gång från landskapets arbete utfört såsom sitt huvudsaklig a arbet e.. 

8 §. 
Pensionen b est~mmes i pensinns gruppe r n a I-III enli gt den arbetsin

kotnst arb e taren häft i landskapets arbete under året före sin avgång ~ 

lön för övertidsarb et e beräknat. Full pension utcör 66 % av beloppet 

av sagda arbetsinkomster, avrundat till närmaste tal, som motsvarar 

fulla beloppet av tjänstemannapension, elle r , om två tal stå lika nära, 
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till det större av d em, likväl s å , att i envar av pensionsgrupp:erna 

I-III läg sta och hö g sta beloppet av full pension skall vara det härför 

i rikets förordnin e_:;· om statens arbetares pensioner fastställda. 

Full pension för arbetar e i pensionsgrupp IV motsvarar fulla belop

pet av tjänstemannapensionen i den avlöning sklass, till vilken inne

havare av landskap ets tjänst eller befattninc; i motsvarande ställning 

hör. Landskapsstyrelsen bestämmer, vilken innehavare av tjänst e ller 

befattnint;: , som skall anses innehava motsvarande ställning . 

Pension må icke beviljas till hö gre belopp än arbetsinkomsterna, 

dock så, att lägsta beloppet av full pension för arbetare, som arbe

tar normala arbetsdagar, mot svarar lägsta beloppet av full p ens ion 

i pensionsgrupp I och för arbetare, som icke arbetat fulla arbetsda&;ar, 

så mång a åttondedelar därav som vederbörandes g enomsnittlig a daglig a 

arbetstid är av den normala å ttatimmars arbetsdag en. 

Hava de arbe tsinkomster, enligt vilka storleken av arbetares pension 

skall bestäillD.las, på grund av utevaro från arbet e t minskats, skall den 

årlig a arbetsinkomsten beräknas sålunda, att till de verklig a arbets

inkomsterna lägges det belopp, som a rb etaren beräknas av nämnda orsak 

hava gått miste om. Naturaförmåner skola likaså beräknas i penningar 

enlig t medelprisen på orten. 

Tio pensionsår berättig a till tio tr e ttiondedelar av beloppet av 

full pension och varje därpå följande fullt pensionsår ytterlig are till 

en trettionded e l därav, till dess fullt pensionsbelopp uppnås. 

Den årli g a pensionens b e lopp utjämnas till närmaste tal, som är 

delbart med ettusentvåhundra. Kunna två t a l komma ifråg a sker utjäm

ning en till d et större av dem. 

9 §. 
Nöd~as arbetare till följd av i landskapets arbete ådrag e n kropps

skada eller sjukdom såsom oförmö g en till statens arbete därifrån avg å, 

tilldelas honom full pension, obero,ende av antalet p ensionsår. Har han 

själv avs iktlig en eller g enom grov vårdslöshet vållat kroppsskadan eller 

sjukdomen eller väsentli g en medverkat till dess uppkomst, kan pension 

heltoch hållet förvä gras honom eller dess belopp enlig t prövning ned

sättas. 

Sjukdom anses förorsakad av l andskap e ts arbete, där omständigheter 

i samband med a rbetet på sannolika skäl kunna antag as hava föranlett 

insjuknandet elle r väsentli g en bidrag it till at t s jukdomen uppkommit 

eller förvärrat s. 

10 §. 
Har arbetare till följd av å lde r e ller försvag ad hälsa eller ådrag en 

skada, som icke vållats av honom själ v, före inträd et i pensionsåldern 
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överförts eller nödgats överc å till arb ete, som på grund av s in beskaf

f enhet hör till en lägr e pensionsgrupp än hans huvudsakli t;a arbet e un

der de fem s enast e å ren för e övergång en förutsätter, erhåller han vid 

avg ång en från landskapets arbete pension enliGt d en p ensionsgrupp som 
. ' 

motsvarar hans tidig ar e arbet e . 

11 §. 
Pension beviljas av l andskapsstyrels e n på ansökan. 

Har arbetare anhållit om: pension medan han varit i stat ens arb e te 

eller inom sex månader från arbetsförhållandets upphörande, bebynner 

rätten att uppbära pension vid d en tidpunkt då arbetsförhållandet upphö 

Har pension e j sökts inom den i 2 mom. stadGade tiden och har l a c a 

skäl för försummelsen ick e föreburits, be ~:ynner rätten att uppbära 

pension med ingång en av månaden efter den, då ansökan om pension in

lämnade s. 

12 § . 
.Ansökan om pension skall åtföljas av: 

1) arbetsbok med b ehörig a anteckning ar; samt 

2 ) ämbetsbetyg för ansökan om pension utfärdat av vederbörande kyr

koherdeämbete eller annan myndi ghet, som för b efolkninGsreg ister. 

Söker arbetare pension på de n grund, att han för e p ensionsåld erns 

inträde till följd av kroppsskada eller nedsatta kropps- eller s jäls

krafter blivit varaktig t oförmö g en att sköta sitt arb e te elle r att han 

blivit oförmö g e n till l andskapets arbete rno. d anle dning av kroppsskada, 

som han ådrag it si t; i landskapets arbet e , eller av arbet e t förorsakad 

sjukdom, skall till ansökan d essutom fo g as läkarintyg . 

Sökande är plikt i g att utöver ovan i 1 och 2 mom. avsedd utredni~: 

förete annan utredning , som landskapss tyrels en finner påkallad. 

13 §. 
Sakäg are, s om anser b e slut i p ensionsärende kränka hans laglig a 

rätt, må söka ändrinb i beslut e t g enom besvär hos hö g sta förvaltning s

domstol en, Besvär skall anföras inom tr e ttio dag ar från den dag b e slu

t e t d el g avs. 

14 §. 
Pension utbetalas av l andska psstyrels en på fastställda tider, på 

sätt därom är särskilt stadg at. Pension erläg g es för h ela den månad, 

under v ilken pensionstag are avli dit. 

Har pensionsbelopp icke lyfts inom tre år från förfallodag en, inb e

sparas den till l andskapet. 

15 §. 
Rätt till pension upphör: 
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1) om pensionstagar e förlorar sitt finska modborc arskap; 

2) om pensionst aGare ut a n avbrott vistats utomlands unde r längr e 

tid än tre år och icke inom nämnda tr e år hos landskapsstyrelsen sökt 

och beviljats rätt att uppbära pension; 

3) om pensionstag are utan vederbörlig t tillstånd träder i främmand e 

makts tjänst; samt 

4) om pensionstag are dömes till förlust av medborgerli gt förtroende 

för alltido 

Har den, som förlorat sitt finska medborgarskap 7 återvunnit det, el

l er har pension förverkats av ovan i 1 mom. 2 eller 3 punkt erna nämnda 

orsaker, må landskapsstyre l sen på ansökan återställa rätten till pen

sion, men de olyftade pensionsbeloppen vare dock förverkad e . 

Till pensionstagare, som unders år frihe tsstraff i str affanstalt, er

lägges icke p ension för strafftiden, e j h ell er till pensionstag are, som 

gå tt förlusti G me dborc erlig t förtroonde på viss tid, förrän han åter

fått medborgerli ~t förtroende. 

Inträffar någon i 1 mom. nämnd händ e lse efter det arbetares arbets

förhållande upphört, men innan honom beviljats p ension, skall pensions

rätten ans e s förverkad . Landsk apsstyrels en må likväl i ovan i 2 mom. 

nämnda fall på ansökan återställa rätt en ti ll p ension. 

1 6 §. 
Till arbetare i sådant landskapets arbete, som b erätti gar till 

p ension, skall utg ivas arbetsbok, varom land skapsstyrelsen utfärdar 

närmare anvisning .ar. 

17 §. 
Utöver vad i denna l ag stadc as gäller i tillämplig a delar vad om 

tjänst emannapensioner är stadcat. 

18 §. 
Närmare föreskrifter anc;åendG tillämpning en av d enna l ag meddel as 

vid behov av landskapsstyrel sen. 

19 §. 
Denna l ag tillämpas från d en 1 f ebruari 1962 och g enom densamma 

upphäves landskapslag en den 7 f ebruari 1951 om l andskapsförvaltning en 

underlydande arb etares i landskapet Åland pensioner (9/51). 

· Marie hamn, d en 8 mars 1962. 

P~'llj;:::;:::_s väbnar· ) I 
'r/hansson . 1~//iL-

La gtleredning ssekreterare· R lf Sundman ~ 

Lantråd 


