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Å 1 a h ~ s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag angäende ä.Ildring av
m 6/196 2.
landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar uti
\
landskapet Åland.
Under de senaste åren ha ett antal ändringar vidtagits i rikets lag
'
'
om avlöning i statens tjänster och befattningar oeh tillhörande
verk.
st ällighetsförordning . Genom att Landstinget år 1957 antog en lagändring, som beträffande avlöriingsklasserna hänvisar t1i1 rikets motsvarande stadganden, har det icke varit av behovet att för varje förändring i lönebeloppen i riket antaga särskilda lagändringar för landskapet. l samband därmed uttalade Landstinget önskemålet om, att då förhållandena på lönemarknaden stabiliserat sig lönebeloppen i de fast ställda avlöningsklasserna åter borde införas i landskapslagen. Tillsvidare anser landskapsstyrelsen, att tiden icke är mogen för en sådan
ändring , i synnerhet som en omläggning av hela lönesystemet föreslagits i riket och måh~da kommer att genomföras inom en nära fram4~d .
Bland ändringarna i rikets avlöningsförordning finnas stadganden,
som gijlla tjänstem~ ~ vilka motsvara vissa av landskapets tjänst~~än.
I dessa fall äro landskapets motsvarande tjänstemän berättigade till
enahanda löneförmåner enligt stadganden i överenskommelsefåiordningar,
varför det icke ansetts påkallat att antaga motsvarande stadganden . I
riket har dock antagits så många ändringar i avlöningsförordningen~ att
några paragrafer i landsk apets avlöningslag nume r a icke giva en riktig
uppfattning om principerna för ålderstillägg och avlöningsklass, --var för
land skapsstyrelsen anser , a tt dessa paragrafer borde ändras nu, även
om den utlovade totalrevisionen av lönelagstiftningen i riket skulle
inträffa under detta år.
Landskapsstyrelsen föreslår, att 4 och 5 §§ landskapslagen den 17
juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster
och befattningar uti landskapet Åland (17/43) ändras med beaktande av
de ändringar, som i riket utfärdats den 18.4 1958 (FFS 162/58) och den
20.11 1959 (FFS 432/59) gällande stadgandena i 4 § och den 2.12 19 55
(FFS 481/55), den 23 . 12 1958 (FFS 539/58) och den 10 . 8 1959 (FFS 339/59 )
gällande stadgandena i 5 §.
Dessutom borde i lagen införas en ny 5a § med anledning av att genom
ett tillägg till rikets avlöningsförordning den 30 december 1961 (FFS
60 7/61) vissa innehavare av tjänster , för vilka viss sjöfartsutbildning
utgör kompetensvillkor , tillerkänts rätt att tillgodoräkna sig upp
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~
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-2till 10 år s tjänst på handelsfartyg för ålderstillägg. Denna ändring ,
s om skall tillämpas från den 1 juni 1961, äger tillämpning på lärare
v i d Ålands sjöfartsläroverk.
Med h änvisning till det ovan anförda får landskaps s tyrelsen vördsamt
fö r elägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen
underly dande tjäns ter och befattningar uti landskapet Åland.

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 och 5 §§ landskapslagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltningen .underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland (17/43), sådana stadgandena l yda i la~dskap sl agen den 16 april 1952 (12/52) samt fogas en
ny 5a § till sagda lag ~ås om följer :

'

4 §.

Äldre och yngre lektor vid Ålands lyceum , folkskolinspektören i landskapet Åland, lektor vid Ålands sjöfartsläroverks maskintekniska avdelning samt sådan lärare vid Ålands lantmanna skola, av vilken fordras genom s lutexamen vid universitet ådagalagd kompetens, erhålla efter sammanlagt tio års tjänst som ordinarie eller extraordinarie i nämnda
tjänster eller befattningar eller i motsvarande tillfällig syssla avlöning enligt en avlöningsklass, som är en klass högre än den, enligt
vilken avlöningen eljest utgår i nämnda tjänster eller befattningar .
Yhgre lektor vid Ålands lyceum, som avlagt filosofiekandidatexamen
eller, om han är religionslärare, teologiekandidatexamen uppbär avlöning enligt en avlöningsklass, som är en klass högre än den enligt vilken avlöningen eljest utgår i nämnda tjänst.
Diplomingenjör, som tjänstgör såsom lärare i teoretiska yrkesämnen
för gossar vid Ålands yrke s skola, uppbär avlöning enligt en avlöningsklass högre och diplomingenjör och filosofiekandidat, som tjänstgör såsom lärare i allmänna ämnen enligt två avlöningskla$ser högre än vad i
nämnda tjänster eljest erlägges.
Yngre poliskonstapel , som tjänstgjort såsom yngre konstapel med
grundlön eller såsom extraordinarie konstapel eller handhaft motsvarande tillfällig syssla under sammanlagt mindre än tre år, uppbär avlöning
enligt en avlöningsklass, som är en klass lägre än den enligt vilke n
avlöning för denna befattning eljest erlägges .

5 §.
Innehavare av tjänst eller befattning beviljas efter 3, 6 , 9, 12 och
l5 tjänsteår ett ålderstillägg varje gång.
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-3Säsom tjänste å r räknas den tid vederbörande efter fyllda tjuguett
år varit i sådan landskapets eller statens tjänst som bör anses som
huvudsyssla, Såsom staten s tjänst anses även tjänstgöring såsom riksdagens justitieombudsman e i ler såsom innehavare av tjänst eller befattning
vid riksdagen samt s åsom innehavare av befattning vid Finlands Bank, vid
folkpensionsanstalten och postsparbanken ävensom tjänstgöring vid statens industriella inrättningar. Under samma förutsättningar som statstjäns t må. innehavare av tjänst eller befattning för å ljerstillägg tillgodor äkna sig den tid han tjänstgjort inom organisation, som är förhandlingsberättigad enligt lagen den 22 januari 1943 om förhandlingsrätt för
innehavare av statens tjänst eller befattning (FFS 82/43). Såsom landskapet s t jänst anses även sådan tjänst vid Ålands landsting, som bör betraktas s å som huvudsyssLa.
Av de n tid innehavare av tjänst eller befattning efter fyllda tjuguett år var it anställd
i kommuns tjänst, vid kommunal centralorganisation, sammanslutning
av kommuner eller religionssamfund,
såsom lärare vid privat högskola eller landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande privat läro- eller uppfostringsanstalt,
såsom läkare , djurläkare, sjuksköterska, hälsosyster, barnmorska,
sinnessjuksköterska eller sinnessjukvå rdare i bolags, sammanslutnings
eller privat anstalts tjänst,
vid landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande lantbruksorganisatioh
eller organisation för huslig ekonomi, skogsvårdsnämnd, centralt skogssällskap , centralhandelskammaren, handelskammare , organisation eller
anstalt för vetenskap eller konst , kommunal eller enskild järnväg i samtrafik med statsjärnvägarna,
får han tillgodoräkna sig den del, som överstiger fyra år, försåvitt
denna tjänst eller befattning varit huvudsyssla och till sin art och
ifråga om kompetensvillkoren varit jämförlig med den landskapets eller
statens tjänst eller befattning, i vilken han efter avgången från ifrågavarande tjänst eller befattning först anställts.
Oavsett vad i 3 mom. stadgas, må innehavare av tjänst eller befattning för ålderstillägg tillgodoräkna sig den tid han varit lagfaren
ledamot av rådstuvurätt eller magistrat eller stadsfiskal eller efter
fyllda tjuguett år varit anställd vid av staten övertagen kommunal eller
enskild järnväg eller av staten övertagen telefoninrättning eller vid
Maatalousseurojen Ke skusliitto benämnda förbunds kolonisationsutskott
för den förflyttade befolkningen, återuppbyggnadsutskott eller kolonisationsut skott eller inom lantbruks- eller hushållningssällskap tillsatt
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-4kommission för handhavande av uppgift er i samband med ko l onisationen
av den förflyttade befolkningen, lantbrukssällskaps återuppbyggnadskommission, lantbruks- eller hushållning ssällskaps kolonisationskommission
eller hos kolonisationsledare i syssla, som kan anses sås om huvudsyssla ,
eller såsom kolonisationsledare i huvudsyssla vid lantbruks- eller hushå llningssällskap . Likaså är innehavare av tjänst eller befattning,
som innehaft tjänst vid det kommunala folkskolväsendet berätt igad att
för åldersti llägg tillgodoräkna sig hela den tid han i enlighet med
land skapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58) får tillgodoräkha sig för å lderstillägg under sin tjänstgöring inom folkskolväsendet. Innehavare av tjänst eller befattning, på vars avlöning även
efter det ovannämnda lag trätt i kraft tillämpats landskapslagen den
31 mars 1954 angående kostnaderna för folkskolväsendet i landskapet
Åland (10/54), är berättigad att för ålderstillägg tillgodoräkna sig
hela de n tid han jämlikt sistnämnda lag fått tillgodoräkna s i g för ålderstillägg under sin tjänstgöring s å som folkskollärare.
Likaså må innehavare av tjänst eller befattning för å lderstill ägg
r äkna sig tillgodo den tid han under tiden för krigstillstånd varit i
krigstjänst, med undantag likv ä l för den tid han fullgjort stadgad värnplikt.
Landskapsstyrelsen må på ·synnerliga skäl berättiga innehavare av
tjänst eller befattning att för ålderstillägg tillgodoräkna sig även
annan än i 3 och 4 mom. nämnd tjänst g öring s tid , dock högst å tta år.
Vid sammanräkning för ålderstillägg av olika tjänstgöringstider tagas endast hela månader i beaktande.
Är tjänst gö ringstid uppdelad på terminer , anses en ~e~mins tjänstgöring motsvara sex må nader. Tjänstgö ring så~om lkra r e ; vid fem månader
'
omfatt ande sommarkurs vid läroanstal t för huslig ekonomi räkrias såsom
ett halvt å rs tjänstgöring.
5a §.
Sådan innehavare av tjänst eller befattning vid Å1ands sjöfartsläroverk, för vars tjänst eller befattning kompetensvillkor är unQarstyrmansbrev eller undermaskinmästarbrev eller kompetensbrev för radiotelegrafist av andra klass eller motsvarande högre kompetensbrev , får
för ålderstillägg räkna sig tillgodo h ögst tio år av den tid, som han
efter att hava fyllt tjuguett å r såsom innehavare av ovan avsett kompetensbrev varit i tjänst på handelsfar tyg, som är infört i Finlands fartygsregister.
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-5Tienna lag äger tillämpning från o ch med den 1 juni 1961 där icke
av vad annorstädes är stadgat följer , att innehavare av tjänst eller
befattning är berättigad till avlöning enligt stadgandena i &enna lag
från en tidigare tidpunkt.

Mariehamn, den 22 februari 1 962.
På landskap :~relsens vägnar:
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Till Ålands landstings lagutskott.

N:o .......................... .

I landskapsstyrelsens framställning

m 6/1962

med förslag till

landskapslag angående ändring av landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland har av förbiseende felaktiga moment 2 och 3 ingått
i 4

§.

Momentet bör lyda:

"Yngre lektor vid Ålands lyceum, som avlagt filosofiekandidatexamen eller, om han är religionslärare, teologiekandidatexamen,
uppbär avlöning enligt en avlöningsklass, som är två klasser högre
än den, enligt vilken avlöningen eljest utgår i nämnda tjänst. Person med annan slutexamen från universitet eller med teckningslärarexamen uppbär avlöning enligt en avlöningsklass, som är en klass
högre än den eljest gällande."
I

följande mom. 3 bör på tredje raden utgå orden 'och diplom-

ingenjör' varjämte efter den föreslagna texten i momentet bör
tilläggas: "Lärare i allmänna ämnen vid yrkesskolan med annan
slutexamen vid universitet erhåller avlöning enligt en avlöningsklass, som är en klass högre än den eljest gällande. Till lärare
vid yrkesskolan, som saknar pedagogisk utbildning, frånsett före
den 1 januari 1959 anställda arbetslärare, som icke uppfylla kompetensfordringarna, utgår avlöning enligt en avlöningsklass, som
är en klass lägre än den eljest gälland e."
I motiveringen hade hänvisningen till rikets förordning beträf-

fande 4 § bort vara FFS 18/62.
Landskapsstyrelsen anhåller, att utskottet ville beakta ovannämnda ändringar i lagtexten.
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