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LAl~DSKAPSSTYRELSENS FRA.HSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående tillämpning av vissa i riket gällan

de författningar rörande avlöning i skogs

och flottningsarbeten. 

I riket gi:iller alltsedan den l januari 1965 en lag om avlöningen i skogs

och flottningsarbeten (FFS 699/64), vilken lag skall tillämpas i stället för 

lagen om arbetsavtal (FFS 320/70) då fråga är om arbetsavtal som ingås inom 

de branscher på vilka förstnämnda lag är tillämplig. Lagen om avlöningen i 

skogs- och flottningsarbeten gäller ej i landskapet, enär landstinget jämlikt 

13 § l mom. 6 punkten självstyrelselagen tillkommer lagstiftningsrätt i frå

gor rörande arbetsavtal. Denna lagstiftningsrätt har landstinget utnyttjat 

endast i så måtto att lagen om arbetsavtal antagits som blankettlag (5/71), 

varför sist-nämnda· laq · at ~ filliinmli?; 1'i2:r även 118 ~:arbetsavtal sorti ' t:rdffas- i ·· 

skor;sbranschen . .. 

Lagen om avlöningen i skogs- och flottningsarbeten avviker från lagen 

om arbetsavtal huvudsakligen däri att avtalsfriheten beträffande de löner som 

skall erläggas inom ifrågavarande branscher är mer begränsad än enligt lagen 

om arbetsavtal. Sålunda är arbetsgivare enligt lagen om avlöningen i skogs

och flottningsarbeten skyldig att erlägga avlöning i enlighet med det kollek

tivavtal som statsrådet faststi:i.llt att skall anses vara allmänt på området 

i fråga. En motsvarande skyldighet förekornmer visserligen enligt lagen om 

arbetsavtal men med den skillnaden att förekornsten av flere kollektivavtal 

i samrna bransch kan medföra att inget avtal skall anses vara allmänt, varav 

följer att arbetsgivare som ej såsom avtalspart är bunden av kollektivavtal 

överhuvudtaget icke behöver följa något som helst dylikt avtal. I sådana fall 

är avtalsfriheten sålunda total. 

Även om antalet arbetstagare l skogsbranschen hos o~s är relativt l8._gt 

och även om lönerna i allmänhet här ej torde understiga de ~l/,6ner · som ·erlä gges 

för motsvarande arbete i riket, föreligger dock ej skäl att fortsättningsvis 

låta ifrågavarande arbetstagare här befinna sig l ett sämre läge än i riket 

såvitt fråga är om skyldigheten för arbetsgivaren att erlägga viss minimilön. 

Färdensicull är det ändam~lsenligt att bringa ifrågavarande bestämmelser i 

kraft även l landskapet, vilket lämpligast sker genom antagande av lagen om 

avlöningen l skogs- och flottningsarbeten och den på grund därav utfärdade 

förordningen om avlöning i skogs- och flottningsarbeten (FFS 169/65) medelst 

en blankettlag, varvid de på statens myndigheter enligt ifrågavarande för

fattningar ankommande uppgifterna här ankommer på landskapsstyrelsen till 

den del fråga är om uppgifter som omfattas av landskapets förvaltningsbehörig-
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het.Enär lafYen ej kan tillämpas retroaktivt,föreslås att i slutstadgandet 

uttryckligen utsäges att den skall tillämnas enbart nå sådana arbetsavtal 

som ingås efter dess ikraftträdande. 

Lagen om avlöningen i skogs- och flottningsarbeten och förordningen om 

avlöning i skogs- och flottningsarbeten bifogas denna framställning. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande avlöning 

1 skogs- och flottningsarbeten. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 
För tryggande av en rättvis och skälig löne- och förtjänstnivå i skogs

arbeten skall, med i 2 § angivna undantag, lagen om avlöningen i skogs- och 

flottningsarbeten (FFS 699/64) och förordningen om avlöning i skogs- och 

flottningsarbeten (FFS 169/65) äga tillämpning . i landskapet Aland . 

De i l mom. angivna författningarna tillämpas sådana de lyder då denna 

lag träder i kraft. Sker därefter ändring skall de ändrade bestämmelserna, 

såvitt ej annat följer av stadgandena i denna lag, gälla frfultidpunkten för 

deras ikraftträdande 1 riket. Upphäves någon i l mom. angiven författning 

skall dess giltighet i landskapet upphöra samtidigt som i riket. 

2 §. 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i l § l mom. angivna författningarna 

mLkommer på statens myndigheter skall 1 landskapet handhas av landskapsstyrel

sen, såvitt dessa uppgifter enligt 19 § självstyrelselagen för Åland ankommer 

nå landskapet. 

Denna lag träder i kraft dE:m l åugusti 19 77. · Lagen skall' icke tillämpas 

på arbetsavtal som ingåtts före dess ikraftträdande. 

Mariehamn, den 18 februari 1977. 

4.~if)tfo.~ 
1 1 ZIP 
( / 

Ch isl er Jansson. 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 
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Förordning ··. 
om avlöning i skogs- och flottningsarbeten. 

Given i Helsingfors den 12 mars 1965. 

På föredragning av ministern för bandläggning av ärenden hörande till socialminis
teriets '-erksamhetsområde stadgas med stöd av 13 § lagen den 30 december 1964 (699/64) 
om avlöning i skogs- · och flottningsarbeten: ·· 

l §. 
Lagen om avlöning i skogs- och flottnings

arbeten benämnes i denna förordning av
löningslagen. 

2 §. -
Vid den i· 2 § l mom. avlöningslagen a Y

sedda jämförelsen av förtjänstnh·än hiin
föres till arbetstiden den tid, som på den 
egentliga arbetsplatsen använts för arbetet, 
jämte sedvanliga vilostunder. I arbete, i 
fråga om vilket lagen om arbetstid tilläm
pas, hänföres till arbetstiden även färden 
eller transporten· från en av arbetsgivaren 
fastställd utgångspunkt till den egentliga 
arbetsplatsen och återfärden därifrån till ut
gångspunkten. 

Arbetares yrkesskicklighet i skogs- och 
flottningsarbeten bedömes på grundvalen av 
hans utbildning eller genom praktisk er
farenhet inl1ämtad arbetsskicklighet. 

~· .. 
~-. . . ' 3 § .. 
~-- Pi!. socialministeriets skogsJöneavdelning och 

densamma underlydande skogslönemyndighe-
~·;:. · ter ankonuner: . 

~~ l).··att insamla och kontrollera uppgifter 
, .· samt statistik angående avlöningen i skogs-

och flottningsarbeten; 
.. 2). att Yerkställa inspek,tioner och mider-

'· soknlllgar för övervakning av avlönings
lagens efterle\"'Ilad på arbetsplatserna .även
som !lleddela ·arbetsgivare och arbetstagare 
uppgifter ·och am;sningar samt till dem a>
gl~~ Utlåtanden om den avlöning, som skall 

' erlaggas enligt ]ag; . · 
rn·3 ~ att: med ti1lämpning av de nv social

Inistenet med stöd av 5 § 2 mom. av-

löningslagen utfärdade föreskrifterna på an
hållan av arbetsgivare eller arbetstagare un
dersöka meningsskiljaktigheter i fråga om 
avlöningen på skogs~ och flottningsarbets
platser; fö1; utredning av saken vid behov 
höra arbetsgiYaren eller dem1es representant 
samt arbetstagaren och av arbetstagarna 
inom sig måhända utsedd förtroendeman 
samt fi:)r arbetsgiYaren och arbetstagarna 
klargöra till vilken avlöning arbetstagarna 
enligt avlöningslagen äro berättigade; 

4) att då enighet om lön icke genom un
derhandlingar kunnat nås, delgiva arbets
gh·are och arbetstagare sitt heslut angående 
arbetslöner, samt sedan vetskap erhållits 
därom, att parterna icke nöjas at aYgÖran
det, ifall ärendet är av principiell betydelse 
underställa detta skogslönenämndens avgö
rande; 

5) att enligt anvisningar av \ skogslöne
nämnden vidtaga de åtgärder, nlka enligt 
11 § aYlöningslagen äro nödiga för . över
vakningen av att skogslönenämndens beslut 
efterkommes och för bistående' .av arbets
tagarna i de åtgärder, som mähänd~ äro 
nödiga för beslutets T"erkställighet.; 

6) att utföra sädana nndersökningar rö
rande skogs~ och flottningsarbeten, ,;om so: 
cialministeriet finner nödiga för Yerkställig
heten och tillämpningen aT" a-.löningslagen; 

7) att vid behov göra framställningar för 
avhjälpande av missförhållanden och brh:t
fälligheter, som ia1.··tt~gits inom dess verksam
hetsområde; samt 

R) efter att ha konstaterat sildan över
trädelse nv stadgandena i. avlöningslagen, 
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som stadgas i 12 §, hos vederbörande all
männa åklagare göra anmälan om saken för 
väckande av åtal. 

4 §. 
Myndigheter, vilka övervaka skogs- och 

flottningslöne1·na, skola vid utförande av 
uppgifter, som angå övervakning, insamling 
av statistik och undersökning, äga "rätt: 
· l) att" fritt besöka arbetsplats; 

2) att samtala med arbetstagarna . för att 
av dessa erhålla de uppgifter de behöva för 
att ktmna f~lfölja sitt uppdrag; 

3) att av arbetsgivare erhålla uppgifter 
om .avlöningen . på , arbetsplatsen samt att 
genomgå för övervakningsuppgiften nödiga 
handlingar; ä vensom 

4) att vid behov erhålla handräckning av 
myndigheterna. 

5 §. 
Angående insamlingen av uppgifter för 

statistiken över avlöningarna i skogs- och 
flottningsm·beten gäller i tillämpliga delar, 
vad i lagen den 5 mars 1954 om lämnande 
av vissa uppgifter för officiell statistik 
(96;'54) är stadgat. 

6 §. 
Skogsli)neniimnden består av en ordförande 

samt minst tio andra medlemmar och 
samma antal suppleanter, vilka samtliga för
ordnäs av statsrådet. ::\Iedlemmarna och 
suppleanterna förordnas för tre år i sänder. 
Av medlemmarna skola två vara sådana med 
skogs- och flottningsbranschen förtrogna per
soner, som icke kunna anses representera 
vare sig arbetsgivar- eller arbetstagarkret
sarna. · Av de övriga medlemmarna skola 
minst tre repr~ntera de arbetsgivare, 
som undertecknat det kollektivavtal, vilket 
bör anses vara allmänt och minst tre de 
arbetstagarorganisationer, som undertecknat 

Helsingfors den 12 mars 1965. 

sagda kollektivavtal. I fråga om övriga med. 
lemmar böra undertecknarna av kollekth-. 
avtalet beredas tillfälle att göra framställ
ning. 

7 §. 
skogslönenämnden sammanträder på kal

lelse uv ordföranden. Nämnden är beslut. 
för, då . utom ordföranden minst fem med. 
lemmar äro närvarande. 

. Då ärenden behandlas i skogslönenii.muden, 
blir den åsikt beslut, som omfattas av ma
joriteten. Falla rösterna lika, avgör "ord. 
förandens röst. 

. Över ärenden, som behandlas vid skogs. 
lönenämndens sammanträden, skall· föras 
protokoll. _ ... · , 

8 §. 
På skogslönenämnden ankommer: 
l) att följa med utvecklingen av skogs

och flottningslönerna samt vid behov hos 
socialministeriet göra framställningar och 
initiativ rörande dem; 

2) att på begäran av socialministeriet och 
ministeriet underlydande skogslönemyndig
heter avgiva utlåtande därom, huruvida av
löningslagen skall tillämpas i något fall, som 
behandlas a\· dessa; 

3) att handlägga sådana i 9 § avlönings
lagen avsedda samt andra ärenden angående 
Ingens tillämpning eller övervakning av dess 
cfterlentad, som uppdragits åt den av skogs-
1önemyndigheterna; ävensom 

4) att utföra även andra uppdrag an· 
gående skogs- och flottningsarbeten eller med 
dem santmanhängande åligganden som upp· 
dragits åt den av socialministeriet. 

.9 §. 
Närmare föreskrifter om tillämpningen och 

\"erkställigheten av denna förordning utfår· 
das vid behov av socialministeriet. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN. 

)Iinister K. Sorkio. 
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Lag 
om avl~Dingen i skogs- och flottningsarbeten. 

Gi'l"en i Helt>ingfors den 30 december 1964. 

t I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

t . . l t 
t För tryggande av en rättvis och skälioo 
ione- . oclt förtjänstnivå skall i skogs- och 
llottnmgsarbeten iakttagas vad i denna lag 
lt.tdgas. . 

t,r fråga_ om arbetsgivare, som är bunden 
~h k~~ektnravtal, vilket .. om~attar h e~~ landet, 
~lll .. bctstagare, som ar 1 hans tJanst och 
laati~~ a.~betstagarnas arbetsmarlmadsorgani
L. ! galler dock, med an-ikelse från vad 
lVI an l l m om .. t d 
~h 1 · ar sag! va i kollelctivavtalet 
· agen om kollekt1Yavtal är föreskrivet. 

'I'iUsynen .. 3 §. 
a'V so ?Ver_ ~enna lags efterlevnad ut

elalrnmisteriet, som ä''en drager 

försorg om uppgörandet aY statistik ÖYcr av
lönin?en i skogs- och flottningsarbeten . Dessa 
uppgifter skötas av socialministeriets skoo-s
l~_neavdelning, i vilken, inom ramen för stats
forslaget, förutom extraordinarie avdelnings
chef och överinspektör finnas andra extra
ordinarie befattningsh:n·arc samt tillfällio-a 
funktionärer. o 

. Under ministeriet lydande skogslönem;m
digheter äro extraordinarie och tillfälli<>a 
distriktsinspektörer samt biträdande inspck
t~rer för skogslöneärenden. Distriktsindel
rungcn fast.stiilles av socialministerirt. 

Ovan i denna paragraf avsedda uppgifter 
eller en del av dem må genom förordning 
uppdragas även åt annan myndighet. 

4 §. 
Ovan i 3 § avsedda skogslönemmdi.,.heter 

äga rätt att av arbetsgivare och a~betsta.,.are 
erhålla uppgifter om avlöningarna 'På o ar
betsplatsen samt att \erkställa de undersök
ningar, som påkallas av tillsynen över efter:.· 
levnaden av denna lag. · 

. 5 §. 
Skogslönemyndigheterna skola för åstad

k_ommande av enhetlig tillämpning av kollek
tivavtalen samarbeta med distriktsombuds
män och organ, ·dika, utsedda a.Y de arbets
marknadsorganisationer som undertecknat 
kollektiY~ni.alet, ÖYerraka detta. 
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· Socia.lministedet utfårdar efte~ ö~erlägg
ning med arbetsmarknadsorgarusatlonerna 
närmare. anvisningar angående detta sam-

rörande arbetslön, skall ärendet, 
ses ha principiell betydelse, av 
undel'Ställas skogslönenämnden för 

arbete. 10 §. . 
. . . 6 §. . 
Arbetsgivare, pä vars arbetsplats me~u~gs

skiljaktigheter yppa sig om den avlonmg, 
som skall följas, mä anhålla, .. att ~~n myn: 
di het . som utövar tillsyn over lonema l 

sk:gs.' och flottningsarbeten, skall utreda 

Skoaslönenämndens beslut utgives 
derbö;ande avgiftsfritt. Ändring i 
slut må icke sökas. 

11 §. . 

. :· endet Om arbetstagarna på arbetsplatsen 
ar . b'' d b e bland sig valt förtroendeman, or enne er • 

Skogslönemyndigheten älig_~er ~tt · · 
arbetsgivare iakttager sk?.~S.lonena~nden& be.:
slut, och att i män av moJligh~t btstå arbets. 
tagare i de åtgärder, som mållanda erfordras. das tillfälle att deltaga i ärendets utredande. 
för dess verkställande. · 

''7 §. . .· .. 
Arbetstagare som anser, att arbetsgiva~en 12 .~· .. .. · •· : 

till honom erlägger lägre lön ä~ han .. e~hgt Arbetsgi~~re eller .~tallf~retradare · . .. . . 
kollektivavtalet eller denna, lag ar ber~tt1ga~ ,; nom, s~m vagra1: at~ lam~a 1 4 .§ a~se?da:upp.. 
tt hålla mö. ·för- åakens. utredandelgor8l an• 1·-gifter eller avs1kthgt lamna~. onkbga ··UPP-: 

a äl~ där~m till sltog:~lönemynd!gh~e!lla e<·emb.: gifter eller förhind~_ar eller .f orsvårar undc:.r· 
m Arbetar anmäldten ~'! l>vart0 i''ih::§ ~om; sökning, som skogslonemyndtgheten med .~töd 

dd arbetsplats har han rätt att göra sin av denna lag Yerkställer, straffes med bote~. 
avse .. 1 _ antl'naer:. tiP 1 det +i ~,.kolleli:tivavtalet Detsamma gäller beträffan~e a1·betsgi· 
an ma an ., , _>u - - _, b · 1 1 l" e ynd1ghetens ..) an-d d distriktsÖmbudet för ar etsgtvar- e - vare, som trots s wgs on m , 
r::earb~tstagarparten eller till skogslönemyn- märkning 1~Uer a~_na~ fortbgående l:ter l t· 
dl. aheten _ 1 , l? f, _ so1"' o·:1 fora skogs; o1cJt ~~?t!mngs'r j~te'D.-.1 mo -~~~ 

o · "'" · 1.. .. , ~z-ntt• • 1 J l 11 --~ . . ... . ~ 
- l ·s § , >J 

1
• C''llllgi'Il l ' Oetarmng. l. , ' \:' s ct,O(!S . . .. ...,-~ ;;il; 

· :, · ·• 1 , -r O' fi la 1 < l1S ,c.., '~ ' 13' '3 ~ <i• .-t<••~~ 

För behandling flv ' f ragor~ som dUI{P~?r1.W,,mng Na"1rm'llarJe, l föresk~ifUr . . ~oni 1 1
hrkställandet 

d ·n .. er enlia· lll!S ' ... " l a ' •u•lllc. f"rd 
i samband me . ~! ,synen ) ~v'M JaJe'IY"ll'ilfll f_~~ch· ' till~_mplfi,nge~. ~~1J(\1nlJa l ~~f!g ut a . . as 
efterlevnnci1 och ' l sa~ti~nd .m

1 
_ • . st"·hr•~t Oe"'' og~n'on{ föl.·<;~rdnmg: < " •11 a · ' ·. ·.''~ 

l" , 'ntt t'lllsa"ttes vul socla mml enae • ~~ 1 'tn l , ' i 'l ' :L ,1, o.l< u · ·~:c•:: ampm .,, , . ~ ll lf-~kilae ) l '"' · . ., , .... "-· 
sko~lönenänind, vars ordförai'IUe 0 u ft~n-iare 14 §. '\~!l: 
möter förordn~ _:a~k*~~et.",d 'li~de1 mi.IDennn lag , triid:r •· i ~k.~~~~ 1d~n l jan~!~ 

.. 
9

. § L t c.•:;,1 ~r-:-r " :.i:965'. Lagen sknl.ltcke _t~ll~~P.~~~på arb~~~~ 
· • : · _. - ·~, ~·-' .,--L,ns håll .;iiden:hsom uppkomrott fore , dess 1 

Åt ·"a sit7 · arbefsgivlne och "arbe~~tiaga,·e _.,_a . • ,, '_ml;1~ , :; .::li.i.{·~ 
nOJ " h b l t ''o" · ende l' ti•adande - .·· ,. 

icke med skogslönemyndig ets es n Il n~ 1 {'a si - ~ all~" rt . ' sr~ l h' Y. ... ~~ 
" Jllll..,CI ' . 1 Pl) l i j l ··"""' \ b 196.:1 a ·e . " t . • , .... 

Heb.ingfo.rsooen 30Klecem er -t· an l d'lt•a pul .c 1 rM'l'll'.'lt.. ... ~;;4: 
. \>O 11 j_) '"" S ~tl<'l' "l\ ;kl . .r d, 11 ' - · .>;-~t 

ngsarbete galla?. ... uppdiagas n 'l . ' -: J/i 
n. e.. • ·a mr Republikens Pres1dent - · r 

URlJO,a~~~KpN~~l . s ~ r . noighet~r . ~;, ;; 
v • aJwt,\.aJare 

äg .. rätt a,;t ~" arl1 ·l g n a 'på <~r- · · • · ~ .. 
·,. erhålla uppgift or 1 

· 11 1de1 so k 
beJfplatsP.n amt a · r> . efte·,:_ 

. ·ningar. ~;om påk .la · · · 1\linister K. Sol'kw. · 

t t-
' l' 
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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28/1976-77 med anled

ning av landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag angåen

de tillämpning av vissa 1 r i ket gällande författ

ningar rörande avlöning 1 skogs- och flottnings

arbeten . 

Med anledning av ovannämnda framställning , varöver Landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, får utskottet , som i ärendet hört landskapsforstmästa

ren Paul Holmfors och lagberedningschefen Christer Jansson , vördsamt anföra 

följande . 

Lagutskottet , som har noterat att framställningen tillkommit utan att chefen 

för landskapsstyrelsens skogsbruksbyrå eller andra sakkunniga inom branschen 

har hörts , har erfarit att det för skogs- och flottningsbranschen torde före

komma endast ett kollektivavtal i hela r iket , vilket avtal även inom land

skapet Aland tillämpats av såväl landskapsstyrelsen som övriga arbetsgivare 

inom branschen . Kollektivavtalets allmänna bestämmelser och lönetariffer har 

även funnits att tillgå i svensk översättning . 

I riket gällande lag och förordning om avlöning i skogs- och flottningsarbe

ten föreslås medelst blankettlag bliva antagna även inom landskapet Aland, 

dock sålunda att de ur författningarna härrörande förvaltningsuppgifterna 

skulle handhas av landskapsstyrelsen. Författningarna förutsätter emellertid 

en r ätt omfattande f örvaltnings- och övervakningsapparat , som landskapet 

åtminstone inte inom denna bransch för närvarande torde förfoga över och som 

icke heller planerats . Då Landstinget ej heller genom landskapslagstiftning 

kan ålägga riksmyndigheter att åtaga sig förvaltningsuppgifter i ärenden, 

som lyder under självstyrelsen, utan dessa åligganden i så fall skall regle

ras genom överenskommelseförordning, har lagutskottet funnit att lagförsla

get kräver ytterligare beredning . Lagutskottet har även erfarit att avsak

naden av ifrågavarande lagstiftning icke hittills vållat några problem inom 

landskapet enär riksmyndigheterna i praktiken fullt tillfredsställande har 

skött de övervakningsuppgifter författningarna förutsätter . 

Med hänvisning till det anförda f år lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta lagförslaget . 

Mariehanm den 10 mars 1977 . 

På W~f~ 
an-Erik Lindfors 

ordförande 
Närvaranne i utskott t ordföranden Lindfors 
möter;na_.Lq{l)llm<m, Ber . ~c;:h ~lmer .Jansson . ' 

atr1ck Donner 
. ~ekreterare . 

Vlceordt . Andersson samt leda-


