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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om semester och vikariehjälp för lantbrukare. 

Regeringen har den 13 februari 1976 till riksdagen avgivit en proposition 

(nr 12 1976 rd) med förslag till lag om anordnandet av semester och vikarie

hjälp för lantbruksföretagare vilken lag antagits av riksdagen men icke ännu 

blivit publicerad . Denna lag ersätter de båda lagarna om anordnandet av se

mester för lantbruksföretagare (FFS 127/74) och om vikariehjälp för lantbruks

företagare (FFS 642/75) , som vardera gällde till utgången av mars månad 1976 . 

I landskapet har semester för lantbrukare anordnats till utgången av mars 

1976 enligt landskapslagen den 30 juli 1974 om semester för lantbrukare (58/ 

74), delvis ändrad genom landskapslagen den 28 augusti 1975 (47/75), medan 

lagstiftning om vikariehjälp för lantbrukare hittills saknats . 

För att lantbrukarna i landskapet ska 11 tillförsäkras samma lagstadgade 

trygghet som lantbrukarna i riket i fråga om skötseln av gårdsbruket under den 

tid de själva på grund av sjukdom eller annan därmed jämförbar tillfällig or

sak är förhindrade att själv sköta de till gårdsbruket hörande nödvändiga göro

målen, föreslås att den tidigare landskapslagen om semester för lantbrukare 

skall ersättas med en landskapslag som innehåller stadganden såväl om semester 

som om vikariehjälp . 

Detaljmotivering 

1~6 §. Bestämmelserna om erhållande av semester föreslås bli de samma som 

i den tidigare landskapslagen om semester för lantbrukare . I föreliggande lag

förslag motsvarar kraven för erhållande av vikariehjälp kraven för erhållande 

av semester . För erhållande av vikariehjälp krävs dock icke enligt förslaget 

att lantbrukaren skall idka kreatursskötsel . 

Då enligt föreliggande lagförslag, semester och vikariehjälp icke1an ges 

åt lantbrukare som har avlönad arbetskraft har i förslaget intagits ett sfadgan

de om när en lantbrukare bör anses ha avlönad arbetskraft . Lantbrukaren bör 

anses ha i sin tjänst en arbetstagare om antalet utförda arbetsdagar uppgår 

till 252 och två arbetstagare om antalet utförda arbetsdagar uppgår till 504 . 

Då man fastställer antalet utförda arbetsdagar skall icke de som utförts av 

lantbrukspraktikanter tagas med i beräkningen . Detta undantag bör göras för att 

icke den arbetspraktik som hör till lantbruksutbildningen skall äventyras. 

7-8 §. Semesterns längd föreslås vara densamma som i den tidigare landskaps

lagen om semester för lantbrukare . I rikets lag stadgas att statsrådet har möj

lighet att med lantbrukarorganisationerna överenskomma om semesterns längd på 

ett sätt som avviker från lagens stadganden . Av denna orsak har i förslaget 

intagits ett stadgande om att ändringar i semesterns längd i riket skall äga 
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tillämpning i landskapet . 

9-10 §. Då det endast finns begränsade medel till förfogande för anord

nandet av den i detta lagförslag föreslagna verksamheten, föreslås en prio

ritetsordning för erhållande av de i detta förslag ingående förmånerna . Vid 

beviljandet av semester och vikariehjälp föreslås att lantbrukarnas ekonomis

ka ställning och lantbrukets art skall beaktas . 

11-14 §. Den förvaltning som uppbyggts med stöd av landskapslagen om semes

ter för lantbrukare föreslås bli bibehållen. De myndigheter som har hand om 

semesterverksamheten föreslås även ha hand omvikariehjälpsverksamheten. För 

att semesternämnden skall kunna arbeta effektivt föreslås i lagförslaget att 

för medlerrrrnarna i semesternämnden skall väljas personliga suppleanter . 

15-21 §. Bestärrrrnelserna om lantbruksavbytare föreslås bli desarrrrna som 

enligt den tidigare lagen . Bestärrrrnelserna om vikariehjälp korrrrner dock att 

leda till en ökning av antalet lantbruksavbytare och detta kan leda till en 

alltför stor arbetsbörda för semesternämnden . För att underlätta semester

nämndens verksamhet föreslås att en ledande lantbruksavbytare för ledning 

och organisering av den i denna lag föreslagna verksamheten skall kunna 

anställas. 

22-25 §. Enligt föreliggande förslag skall lantbrukaren anhålla om lant

bruksavbytare hos semesternämnden . Beslut om beviljande av lantbruksavbytare 

skall fattas i god tid före den uppgivna tiden för semesterns början för att 

lantbrukaren skall ha en möjlighet att planera sin semester . 

26-31 §. För den händelse att de lantbruksavbytare som är anställda av 

landskapet i cke genom den lagenliga semester och vikariehjälpsverksamheten 

blir fullt sysselsatta föreslås att lantbrukarna även i andra än i detta 

lagförslag angivna fall skall ha en möjlighet att mot ersättning anlita lant

bruksavbytarnas tjänster . Denna verksamhet får dock icke inverka på i detta 

förslag angiven semester och vikariehjälpsverksamhet. 

I brådskande fall skall den ledande lantbruksavbytaren eller semester

nämndens sekreterare ha en möjlighet att fatta de beslut som normalt ankorrrrner 

på semesternämnden . Förslaget ger även möjlighet att delegera en del av se

mesternämndens befogenheter till sekreteraren och den ledande lantbruksavby

taren. I de avgöranden som dessa fattar kan ändring icke sökas genom besvär 

men besluten kan inom fjorton dagar underställas semesternämnden för avgöran

de . I semesternämndens beslut anföres besvär på sarrrrna sätt som enligt land

skapslagen om semester för lantbrukare . 

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 

om semester och vi kar i ehjälp för lantbrukare 

I enl i ghet med Landstingets beslut stadgas : 

1 kap . 

Tillämpningsområde 

1 §. 
Semester och vikariehjälp för lantbrukare ordnas och bekostas av land

skapet såsom i denna lag stadgas . 

2 §. 
Vid anordnande av semester skall denna lag med i 4 § nämnda undantag 

tillämpas på lantbrukare, som 

1) får sin huvudsakliga utkomst genom att för egen räkning, för gemensam 

räkning eller såsom familjemedlem bedriva kreatursskötsel och därvid själv 

deltaga i arbetet; samt 

2) på grund av bundenheten till detta arbete icke har möjlighet att hålla 

semester på annat sätt än i denna lag stadgas . 

Lagen tillämpas dock icke på flere än två inom samma gårdsbruk på ovan

nämnt sätt arbetande lantbrukare . 

3 §. 
Vid anordnandet av vikariehjälp skall denna lag med i 4 § nämnda undan

tag tillämpas på lantbrukare, som 

1) får sin huvudsakliga utkomst genom att för egen räkning , gemensam 

räkning eller som familjemedlem bedriva gårdsbruk och därvid själv deltaga 

i arbetet; samt 

2) på grund av sjukdom, olycksfall , barnsbörd eller annan därmed jäm

förbar orsak icke har möjlighet att sköta de till gårdsbruket hörande nöd

vändiga göromålen utan den vikariehjälp varom stadgas i denna lag . 

4 §. 
För anordnandet av semester äger lagen icke tillämpning på lantbrukare, 

som för kreatursskötseln regelbundet har i sin tjänst en eller flera utanför 

familjen stående avlönade arbetstagare och för anordnandet av vikariehjälp 

tillämp.as den icke på lantbrukare som för gårdsbruket regelbundet har i sin 

tjänst en eller flera sådana arbetstagare . 

Arbetar på gårdsbruket endast en i 2 eller 3 § avsedd lantbrukare, skall 

dock lagen tillämpas på honom , även om han regelbundet har i sin tjänst en 

utanför familjen stående avlönad arbetstagare . 
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5 §. 

I undantagsfall kan denna lag tillämpas på sådan lantbrukare som 

regelbundet har i sin tjänst högst två utanför familjen stående avlönade 

arbetstagare . Härvid är dock en förutsättning, att lantbrukaren trots dessa 

avlönade arbetstagare i fall som avses i 2 § icke kan frigöra sig från sina 

göromål för semestertiden eller i fall som avses i 3 § icke kan sköta de till 

gårdsbruket hörande nödvändiga göromålen. 

6 §. 
Lantbrukaren anses ha en utanför familjen stående arbetstagare regel 

bundet i sin tjänst, om sammanlagt minst 252 arbetsdagar har under det i 7 § 

avsedda, sist förflutna kvalifikationsåret utförts av en eller flera utanför 

familjen stående andra arbetstagare än lantbrukspraktikanter . Uppgår antalet 

sådana arbetsdagar till sammanlagt 504 , anses lantbrukaren ha två utanför fa

miljen stående arbetstagare regelbundet i sin tjänst . 

2 kap . 

Semesterns längd. 

7 §. 
Lantbrukare är berättigad att inom ramen för i landskapets ordinarie års-

stat upptaget anslag erhålla avbytare för en semester vars längd är fem sjätte

dels arbetsdag för varje full månad, kvalifikationsmånad, enligt vilken semestern 

fastställes. Blir vid beräkningen antalet semesterdagar icke ett helt tal , be

rättigar del av dag till full semesterdag . 

Som kvalifikat~onsmånad anses varje sådan kalendermånad av det med mars 

månad närmast före semesterperioden utgående kvalifikationsåret , under vilken 

lantbrukaren skött i 2 § avsedda göromål under en tid av minst fjorton dagar . 

Vid uträkningen av i 1 mom . avsedd tid iakttages i övrigt i tillämpliga 

delar vad i 3 § semesterlagen (FFS 272/73) är stadgat om de dagar som vid fast 

ställandet av semesterns längd skall anses likställda med inarbetade dagar . 

Utfärdas i riket bestämmelser som avviker från stadgandena i denna paragraf 

skall dessa tillämpas från dagen för deras ikraftträdande i riket . 

8 §. 
Lantbrukare skall hålla sin i 7 § avsedda semester i högst tre delar under 

semesterperioden . Semesterperioden infaller mellan den 1 april och den 31 

mars närmast följande år . 
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3 kap . 

Prioritetsordning . 
. . . 

9 §. 

Vid anordnandet av semester för lantbrukare skall för varje gårdsbruk 

först godkännas eller anvisas lantbruksavbytare för en tid som sammanlagt 

är högst lika lång som en lantbrukares hela semester . 

Härefter skall, om det inom ramen för de anslag som upptagi ts i den ordi 

narie årsstaten är möjligt, för varje gårdsbruk med två till semester berätti

gade lantbrukare ordnas avbytare för högst så lång tid , den i 1 mom. avsedda 

tiden inberäknad , som de sammanlagda semestrarna för de lantbrukare som arbetar 

inom gårdsbruket förutsätter . 

10 §. 

Vid anordnandet av vikariehjälp skall företräde givas lantbrukare vi lka 

har de minsta möjligheterna att utan vikariehjälp sköta till gårdsbruket höran

de med kreatursskötseln sammanhängande ellerandra nödvändiga uppgifter . Då 

lantbrukarens möjligheter prövas skall uppmärksamhet fästas vid hans ekonomiska 

och sociala förhållanden samt vid kreaturens art och antal . 

4 kap . 

Förvaltningen 

11 §. 

Den allmänna ledningen av och tillsynen över den verksamhet varom stadgas 

i denna lag ankommer på landskapsstyrelsen. 

12 §. 

För handhavandet av i denna lag avsedda förvaltningsuppgifter tillsätter 

landskapsstyrelsen en semesternämnd bestående av en ordförande och fyra leda

möter, jämte personliga ersättare för dem.Två av ledamöterna och deras ersätta

re utses på förslag av Ålands producentförbund eller någon arma motsvarande 

organisation för lantbrukare . Nämnden väljer inom sig viceordförande för nämndens 

mandattid . 

Nämndens medlemmar och sekreteraren handlar under tjänsteansvar . 

13 §. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som åligger semesternämnden utfärdas 

genom reglemente . 

14 §. 
Kommuns lantbruks- och skogsnämnd är skyldig att biträda semesternämnden . 
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5 kap . 

Lantbruksavbytare 

15 §. 
Semester och vikariehjälp för lantbrukare ordnas enligt denna lag så 

att lantbrukaren själv antar eller sammanslutning av lantbrukare tillhan

dahåller lantbruksavbytare . Därutöver kan semesternämnden anvisa lantbruka

ren lantbruksavbytare . 

16 §. 
Lantbruksavbytare som antages av lantbrukaren eller tillhandahålles 

av sammanslutning skall vara godkänd av semesternämnden . 

Som i 1 mom. avsedd lantbruksavbytare får icke godkännas person som 

får sin huvudsakliga utkomst av det gårdsbruk för vilket han antagits eller 

anvisats som avbytare . 

I undantagsfall kan likväl som lantbruksavbytare godkännas i 2 mom. av

sedd person, om avbytare icke på annat sätt kan ordnas och honom av denna or

sak icke kan beredas semester . 

17 §. 
Lantbruksavbytare som anskaffats av lantbrukare eller av sammanslutning 

av lantbrukare står i arbetsavtalsförhållande till landskapet . 

Är lantbruksavbytare som anskaffats av sanrrnanslutning anställd hos denna kan 

han unrer förutsättningar som semesternämnden bestämmer i sin verksamhet som 

avbytare stå i arbetsavtalsförhållande till sammanslutningen. Därvid skall av

bytaren dock iakttaga de föreskrifter som nämnden utfärdat för avbytaruppgif

terna. 

18 §. 
För anvisande av lantbruksavbytare för de lantbrukare som icke själva 

kunnat antaga avbytare eller få en sådan anvisad av sanrrnanslutning skall land

skapet anställa nödigt antal lantbruksavbytare i arbetsavtalsförhållande . 

Om ledningen av och tillsynen över semester- och vikariehjälpsverksamheten 

det kräver kan landskapet anställa en ledande lantbruksavbytare i arbetsavtals

förhållande . 

.Angående kompetensfordringarna för lantbruksavbytare och ledande lantbruks

avbytare gäller vad därom i riket är stadgat . 

19 §. 
Lantbruksavbytare skall, i enlighet med vad i av landskapsstyrelsen god

känt reglemente närmare stadgas, sköta de arbetsuppgifter som i regel hör 

till kreatursskötseln ävensom andra till skötseln av gårdsbruket hörande göro

mål. 
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Till vikariehjälp anvisad eller godkänd avbytare skall vid behov utöver 

i 1 mom. stadgade uppgifter även sköta åligganden som hör till lantbrukarens 

normala hushåll , om det vid sidan av gårdsbrukets kreatursskötsel och övriga 

arbetsuppgifter är möjligt och för lantbrukaren icke samtidigt ordnats hem

vårdshjälp i enlighet med landskapslagen om korrnnunal hemvårdshjälp (14/67) . 

20 §. 
Lantbruksavbytaren har icke rätt att av lantbrukare betinga sig lön eller 

annat vederlag med undantag av fri kost och bostad . 

21 § . 

För vikariehjälp uppbäres av andra än minder bemedlade en skälig ersätt

ning i enl i ghet med grunder som landskapsstyrelsen fastställt . 

6 kap . 

Anordnandet av avbytare 

22 §. 
Lantbrukaren skall på förhand hos semesternämnden anhålla om godkännande 

eller anvisande av lantbruksavbytare för semestertiden. 

Även begäran om vikariehjälp skall såvitt möjligt göras på förhand . Är detta 

icke möjligt , skall begäran göras utan dröjsmål efter det att behov av vikarie

hj älp uppkorrnni t. 

Kan begäran om vikariehjälp icke bifallas på grund av att hjälpen uppenbart 

huvudsakligen behövs för utförande av uppgifter hörande till lantbrukarens hem

bård och hushåll, skall semesternämnden jämste sitt utlåtande omedelbart överföra 

ärendet till vederbörande socialnämnd för behandling . Vid anordnandet av vikarie

hjälp skall semesternämnden även eljest intimt samarbeta med socialnämnderna . 

23 §. 
Om lantbrukare på grund av sjukdom, barnsbörd eller olycksfall som inträffat 

före den fastställda semestertiden eller under semestern eller av annan godtag

bar orsak icke kan hålla sin i denna lag avsedda semester under fastställd tid , 

kan semestern eller del därav på lantbrukarens begäran framskjutas till en se

nare tidpunkt, dock ej längre än till följande semesterperiod . 

24 §. 
Semesternämnden skall avgöra anhållan om semester så snart, att beslut i 

ärendet kan meddelas sökanden i tillräckligt god tid före den uppgivna tid

punkten för semesterns början. 

Begäran om vikariehjälp skall handläggas utan dröjsmål. 
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25 §. 
Lantbrukare får icke under den tid han åtnjuter i denna lag avsedd 

semester sköta göromål som regelmässigt hör till skötseln av gårdsbruket . 

Förfar lantbrukaren i strid med stadgandet i 1 mom. skall han ersätta 

landskapet kostnaderna för ordnandet av avbytare . 

På begäran av lantbrukare eller semesternämnden kan landskapsstyrelsen 

av särskilda skäl besluta att i 2 mom. avsedd fordran helt eller delvis 

skall lämnas oindriven. 

7 kap . 

Särskilda stadganden. 
- - - - -

26 §. 
Semesternämnden äger rätt att av beskattnings- och andra myndigheter 

erhålla för verkställigheten av denna lag erforderliga uppgifter och 

utredningar. 

27 §. 
På begäran av lantbrukare kan semesternämnd såframt det icke försvårar 

ordnandet av semester och vikariehjälp i enlighet med denna lag, anvisa av 

landskapet anställda lantbruksavbytare även för andra än i denna lag avsedda 

uppgifter . 

Lantbrukaren skall i fall . som avses i 1 mom. ersätta de faktiska kostna

der som landskapet åsamkas av lantbruksavbytarens lön, socialskydd och övriga 

villkor i arbetsförhållandet. 

28 §. 
Uppgifter som ankommer på semesternämnd kan genom reglemente överföras 

på nämndens sekreterare ochjpå den ledande lantbruksavbytaren . I brådskande 

fall äger nämndens sekreterare och den ledande lantbruksavbytaren alltid 

rätt att i enlighet med av nämnden utfärdade direktiv och av den fastställda 

grunder fatta beslut om vikariehjälp . 

I beslut av semesternämndens sekreterare eller den ledande lantbruksavby

taren får ändring icke sökas genom besvär. 

Nöjes icke sakägare åt ovan i 2 mom . avsett beslut, äger han rätt att 

få beslutet till behandling i nämnden såvida han, inom fgorton dagar från 

det han erhöll kännedom om beslutet, därpå yrkar . 

29 §. 
I beslut av semesternämnd , varigenom ansökan om förmån som avses i denna 

lag helt eller delvis förkastats eller som rör ersättning som uppbäres för 

vikariehjälp, får ändring sökas i besvärsväg inom 30 dagar från delfåendet. 
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Gäller besvären beslutens laglighet skall besvären anföras hos länsstyrel

sen, men om de endast gäller beslutets ändamålsenlighet, hos landskapsstyrel

sen. I annat av semesternämnden fattat beslut får ändring icke sökas genom 

besvär . 

I beslut som länsstyrelsen eller landskapsstyrelsen meddelat med stöd av 

denna lag får ändring icke sökas genom besvär. 

Vid ändringssökande skall i övrigt iakttagas vad om ändringssökande i 

förvaltningsärenden är stadgat , likväl så, att besvärsskriften kan ingivas 

till semesternämnden, som skall befordra de i saken tillkomna handlingarna 

och sitt eget utlåtande till besvärsmyndigheten . 

30 §. 
Närmare bestärrrrnelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

kan vid behov utfärdas genom landskapsförordning. 

31 §. 
Denna lag äger tillämpning från och med den 1 april 1976. 

Mandattiden för den semesternämnd som tillträdde den 1 januari 1976 

skaliutgå då denna lag trätt i kraft och ny semesternämnd, jämte ersättare, 

valts i enlighet med denna lag. 

Utan hinder av stadgandet i 22 § kan lantbrukare, som under tiden mellan 

den 1 april ochden 1 oktober 1976 anl ita t lantbruksavbytare, i efterhand 

ansöka om godkännande av denna avbytare . 

Mariehamn, den 21 april 1976 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare ~Ingman . 


