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1976-77 Lt - Ls framst.nr. 66. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om semesterpenning för småföretagare. 

Den 26 oktober 1976 överlämnade landskapsstyrelsen till landstinget en 

framställning med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om semesterpenning för småföretagare (1976-77 Lt- Ls framst.nr. 16). På grund 

av framställningen fattade landstinget den 17 december 1976 beslut om antagan

de av en landskapslag angående ändring av landskapslagen om semesterpenning 

för småföretagare. Den 18 mars 1977 förordnade dock republikens president 

att förenämnda landskapslag skulle förfalla. Presidentens skrivelse i ärendet 

var av följande lydelse: 

"Till Alands landskapsstyrelse 

Alands landsting har den 17 december 1976 fattat beslut om antagande av 

landskapslag angående ändring av landskapslagen om semesterpenning för småföre

tagare. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, efter att ha infordrat Högsta 

domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även Ålandsdelegationen avgivit 

sitt yttrande, funnit att landstingsbeslutet gäller social omvårdnad, på vil

ket område landstinget jämlikt 13 § l mom. 15 punkten självstyrelselagen för 

Aland äger rätt att stifta lag. Landstingsbeslutet innehåller även ett stad

gande om bötesstraff och om frihetsstraff samt ett stadgande om åligganden för 

rikets myndigheter. Enligt 13 § l mom. 11 punkten självstyrelselagen kan lands

tinget stadga om bötesstraff. Däremot är stadgandena om frihetsstraff och om 

åligganden för rikets myndigheter av rikslagstiftningsnatur och har jämlikt 

14 § 4 mom. självstyrelselagen kunnat intas i landstingsbeslutet endast för 

vinnande av enhetlighet och överskådlighet och förutsatt, att stadgandena i 

sak överensstämt med motsvarande stadganden i rikets lag. De ifrågavarande 

stadgandena i landstingsbeslutet överensstämmer också i sak med motsvarande 

föreskrifter i lagen den 14 maj 1976 om semesterpenning för småföretagare. 

Denna lag gäller emellertid endast till den31mars 1977, och landstingsbeslutet, 

som enligt sitt slutstadgande träder i kraft först den l därpåföljande maj, 

skulle alltså vid tiden för sitt ikraftträdande sakna motsvarighet i rikets lag. 

Landstinget har alltså i förenämnda avseende överskridit sin behörighet. Där-

för har Jag med stöd av 14 § 2 mom. självstyrelselagen för Aland beslutat för

ordna, att förevarande landskapslag skall förfalla; vilket Landskapsstyrelsen 

härmed till kännedom meddelas. 

Helsingfors, i statsrådet den18mars 1977. 

Republikens President Urho Kekkonen 

Justitieminister Kristian Gestrin". 
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Presidentens ställningstagande baserade sig på de utlåtanden som i ärendet 

avgivits av Ålandsdelegationen och högsta domstolen. Emedan i riksdagen för 

närvarande behandlas ett lagförslag (Prop.nr.l4/1977 rd) som motsvarar ifråga

varande landskanslag och vari stadgas bl.a. om frihetsstraff för brytande av 

tystnadsplikt, föreligger - med hänsyn till att lagförslaget säkerligen kommer 

att godkännas - numera ej hinder för antagande av en landskapslag som är iden

tiskt lika med den förfallna lagen, varför föreliggande framställning i ifråga

varande hänseende icke i sak avviker från det tidigare lagförslaget. 

Trots det ovan sagda föreligger dock skäl att föreslå vissa avvikelser 

jämfört med det tidigare lagförslaget. Orsaken härtill är att den kommande 

rikslagen i ämnet innehåller vissa förbättringar jämfört med den förra riks

lagen och med gällande landskapslag. De ändringar som nu föreslås innebär 

att lagen utvidgas att omfatta även fiskare samtföretagare som med tillhjälp 

av traktor utför skogsarbete, att företagarnas ekonomiska ställning bedörres 

på basen av den vid statsbeskattningen senast fastställda beskattningsbara 

inkomsten och icke i enlighet med den inkomst som fastställts i stöd av 

lagen om pension för företagare, att fixeringen av semesterpenningens belopp 

till 1/42 av maximiårsinkomsten såsom oändamålsenlig slopas, varvid dock 

semesterpenning även i fattsättningen skulle utgå med samma belopp som i 

riket, att semesterpenning i undantagsfall kan beviljas även företagare som 

i sin tjänst har högst två utanför familjen stående arbetstagare samt att 

semesterpenning i visst fall skall kunna utbetalas även då den beskattnings

bara inkomsten överstiger maximiårsinkomsten. 

För att de nya förmånligare bestämmmelserna skall kunna tillämpas redan 

vid erläggande av semesterpenning för semester som hålles inkommande sommar 

föreslås att de skall tillämpas redan från den l maj 1977. Ytterligare före

slås att de nya företagargrupper som blir delaktiga av de i lagen stadgade 

förmånerna för år 1977 skall kunna ansöka om semesterpenning även efter det 

semester hållits men dock senast före årets utgång, enär de i annat fall ej 

kommer att hinna ansöka om semesterpenning för år 1977. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om semesterpenning för småföretagare. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras l § 2 mom., 2 §l mom 2 och 3 punkterna samt 3 §landskapslagen 

den 24 juli 1975 om semesterpenning för småföretagare (32/75) samt 

fogas till lagen nya 12a och" 12b §§ samt till 2,4 och 9 §§ nya 3 mom, som 

följer: 
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l §. 

Med småföretagare avses l denna lag person som har i lagen om pension för 

företagare (FFS 468/69) avsedd försäkring. Såsom småföretagare anses även enligt 

lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 467/69) försäkrad fiskare samt i 

la § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (FFS 470/ 

69) avsedd företagare som med tillhjälp av traktor eller traktordriven anordning 

utför skogsarbete. 

2 §. 
Småföretagare kan beviljas semesterpenning under förutsättning 

2) att han i sin tjänstiföretagsverksamheten under det föregående kalender

året regelbundet haft högst en utom familjen stående avlönad arbetstagare. I 

undantagsfall kan lagen likväl tillämpas även på sådan småföretagare som regel

bundet i sin tjänst har högst två utom familjen stående avlönade arbetstagare. 

Härvid förutsättes likväl att företagaren, trots de avlönade arbetstagarna, icke 

l fall som avses i l § kan frigöra sig från sina uppgifter för semester, 

3) att hans vid den senast verkställda beskattningen fastställda, vid stats

beskattningen beskattni~g~bara inkomst icke överstiger beloppet av den maximi

årsinkomst, som statsrådet årligen fastställer. Har företagare icke mder det år, för 

vill<:et hmsvidstatsbeskattningen beskattningsbara inkomst senast fastställts, verkat 

såsom småföretagare eller har han verkat såsom småföretagare endast en del av året, 

skall beloppet av hans inkomst bedömas enligt uppskattning. 

Företagare anses regelbundet l sin tjänst ha en utom familjen stående arbets

tagare, om totalantalet arbetsdagar, som under ovannämnda kalenderår inom före

taget utförts av en eller flera utom familjen stående arbetstagare, uppgått till 

högst 252, och två utomstående arbetstagare, om totalantalet av ovan avsedda 

arbetsdagar uppgått till 504. 

3 §. 
Beträffande semesterpenningens storlek gäller l riket utfärdade bestämmelser. 

4 §. 

Även om företagares beskattningsbara inkomst överstiger i 2 § l mom. 3 punk

ten nämnd maximiårsinkomst, kan semesterpenning likväl beviljas honom, om det är 

uppenbart, att han icke utan ekonomiskt stöd har möjlighet att hålla semester 

utan att äventyra sin e~en eller sin familjs utkomst. 

9 §. 

Om företagare icke lnom tre månader efter semestern gjort anspråk på semester

penning, har han förlorat sin rätt därtill. 
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12a § . 

Person i landskauets tjänst eller medlem av företagarsemesternämnden 

eller person som anlitats som sakkunnig vid anordnandet av i denna lag 

stadgad verksamhet får icke yppa enskilds eller familjs hemlighet , vilken 

han på grund av sin ställning eller sitt uppdrag eller eljest fått känne-

dom om. Uitan hinder av det sagda kan under tystnadsplikt fallande angelägen

het dock yppas om den till vars förmån tystnadsplikten stadgats eller hans för

myndare eller annan vårdnadshavare lämnar sitt medgivande till att saken 

yppas. 

Den som bryter mot i l mom. stadgad tystnadsplikt dömes till böter 

eller fängelse i högst sex månader såvida för gärningen icke annorstädes 

stadgats strängare straff. Allmän åklagare får väcka åtal endast om sakägaren 

anmält gärningen till åtal. 1
1 

12b §. 

Företagarsemesternämnden har rätt att av beskattnings- och andra myndig

heter erhålla för verkställigheten av'.•denna lag erforderliga uppgifter 

och utredningar . 

Denna lag tillämpas från den l maj 1977. Har företagare,som erhållit 

rätt till semesterpenning innan denna lag trätt i kraft, icke inom tre 

månader från lagens ikraftträdande gjort anspråk på semesterpenningen, 

förlorar han sin rätt därtill. 

För företagare som enligt tidigare gällande bestämmelser icke varit 

berättigad att erhålla semesterpenning, utgår tiden för ansökan om semester

penning för år 1977 den 31 december sagda år, varvid semesterpenning kan 

beviljas oaktat semester redan hållits. 

Mariehamn, den 19 april 1977 

V 1 c e l a n t r å d 

Lagberedningschef 

l 
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Sundbfom 

;/j/ / 
Chr~i§'ty Jansson 


