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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
landsting med förslag till landskapslag
om offentliga nöjestillställningar.
Vid landstingets höstsession 1968 överlämnade lendskapsstyrelsen
framställning med förslag till landskapslag om offentliga nöjes°fillställningar (framst. Nr 29/1968). Syftemålet med framställningen
ratt åstadkomma en revision av den synnerligen splittrade lagiftningen om offentliga nöjen och lagförslaget byggde på en riksav den 9 augusti 1968 om offentliga nöjen (FFS 492/68).
Vid beredningen av framställningen hade landskapsstyrelsen icke
Igång till rikets förordning om offentliga nöjen, som gavs den
.december 1968 (FFS 687/68), vilket gav anledning till att landsget beslöt att förkasta det i landskapsstyrelsens framställning
'~ående lagförslaget, då den åsyftade revisionen icke ansågs kunändamålsenligt genomföras på annat sätt än att riksförordningens
adganden i erforderlig utsträckning skulle intagas i landskapslan. Detta beslut grundade sig på stora utskcttets betänkande nr
/1968-69.
Landskapsstyrelsen har nu uppgjort ett nytt lagförslag i ärendet
stadgandena i sagda riksförordning inarbetas i enlig.t landskapsuppfa ttning erforderlig utsträckning. Dessutom har landpsstyrelsen tagit ställning till de ändringar som lagutskottet
slagit i sitt betänkande nr 2/1968-69.
Då det beträffande utlänningar gäller särskilda bestämmelser i
om utövande av näring, anser landskapsstyrelsen att ordet
tlänning" även borde upptagas i 4 §.
Då landstinget genom landskapslagen den 18 april 1951 angående
elskatt i landskapet Åland (20/51) med vissa undantag, varom
icke är fråga, antagit rikets lag och verkställighetsförordning
ende stämpelskatt, har landskapsstyrelsen ansett det ända.målsatt samma nöjestillställningar, som enligt riksförordningen
offentliga nöjestillställningar kan anordnas endast på grund av
, även skulle få anordnas i landskapet på grund av sådan
·1an. Därigenom undvikes praktiska svårigheter vid tillämpningen
stämpelskattelagen.
På enahanda sätt som gäller i riket skulle tillstånd för anordde av offentlig nöjestillställning inom polisdistrikt beviljas
chefen för distriktet. Om nöjestillställning däremot skulle föri två eller flera polisdistrikt samtidigt, såsom då fråga är
bilrallytävlingar, skulle tillståndet beviljas av landskaps' efter det vederbörande polischefer hörts i ärendet.
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Bestämmelserna i rikets förordning om ordningsman, har även upptagits i lagen.
Jämlikt lagförslaget i landskapsstyrelsens framställning nr
29/1968 skulle landskapsstyrelsen äga rätt att i förordning föreskriva att såsom villkor för tillställning av visst slag kunde föransial taren föreläggas skyldighet att upptaga vederbörlig ansvarsförsäkring för åläggande att erlägga sådan ersättning för under offentlig nöjestillställning uppkommen skada på person eller egendom 1
vilken han i sin förenämnda ställning kan dömas och även vilförsäkringens lägsta belopp skulle vara. I riksförordningen har
stadganden därom utfärdats 1 varför landskapsstyrelsen
föreslår, att dessa stadganden skulle upptagas i lagen.
rikets förordning ingår dessutom ett stadgande, enligt vilket
tjänstemän skulle inom sitt tjänsteområde äga fritt tillträde
offentliga nöjestillställningar. Dessa tjänstemän är utom andlandshövdingen, polisinspektören, chefen för ordningspolis~yrån
vid ministeriets för inrikesärendena avdelning för polisärenden,
för polisdistrikt, länsbrandinspektören och kommuns brand. I tjänsteutövning varande polisman, brandpersonal och ordningshar därutöver fritt tillträde till offentlig nöjestillställning
till vilken de beordrats. Syftemålet med detta stadgande är att giva vederbörande myndigheter rätt att vid nöjestillställningen överYåka ordning och säkerhet. Landskapsstyrelsen föreslår att motsvaFände tjänstemän inom landskapsförvaltningen skulle givas samma möjlighet. Dessutom skulle landshövdingen i landskapet Åland och polis•spektören i .Åbo och Björnborgs län ha samma möjligheter. Den sist~de verkar enligt 5 § 2 mom. förordningen om polisväsendet i landet .Åland (18/61) såsom polisinspektör även i landskapet.
Landskapsstyrelsen avser att inkomma med en särskild framställg med förslag till ny landskapslag om utverkande av tillstånd,,
vissa nöjen samt hållande av spelautomat och
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördförelägga landstinget till antagande
L a n d s k e p s 1 a g

om offentliga nöjestillställningar.
enlighet med .Ålands landstings beslut stadgas:
1 §.
Offentlig nöjestillställning må med myndighets tillstånd anordnas
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myndig person samt av rBgistrerad förening eller annan sammanil.utning med rättslig handlingsförmåga, i enlighet med vad i denna
lag stadgas .
.Angående anordnande av nöjestillställning på grund av anmälan
stadgas i 6

§.
2 §.

Vad i denna lag stadgas angående offentliga nöjestillställningar
gäller offentliga fester, konserter, föreställningar, utställningar,
~ppvisningar, samkväm, tävlingar och andra med dem jämförbara of}l'sntliga tillställningar, till vilka allmänheten har tillträde obe•"Jtoende därav, huruvida inträdesavgift i någon form uppbäres eller
Stadgandena i denna lag tillämpas på i 1 mom. nämnda offentliga
~1lställningar även i det fall att tillställningen anordnas för
'"··;leltagarna i annat än nöjes- eller underhållningssyfte . .Angående
~llmänna samrilankomster är särskilt stadgat.
Förutsätter tillträde till i 1 mom. avsedd tillställning inbju~~n eller medlemskap i viss sammanslutning, tillämpas på tillställ.~;i.ngen stadgandena i denna lag, om av deltagarna eller av en del
dem uppbäres inträdesavgift.
3 §.
Stadgandena i denna lag gäller icke av församling eller i Fin~and register2t religiöst samfund eller av personer, hörande till
~em, föranstaltad gudstjänst eller andaktsstund.
Stadgandena i denna lag angående sökande av tillstånd eller om
~mnälan gäller icke:
1) av landskaps- eller statsmyndighet, kommunal eller kyrklig
dighet föranstaltade officiella tillställningar;
) för elever vid landskapet tillhörig eller landskapsunderstödd
anstalt eller kommunal läroanstalt och för deras anhöriga på
av lärarkåren, anordnade tillställningar utan inträdesavgift;
tillställningar utan inträdesavgift i anslutning till firandet
Ålands flaggas dag och mors dag.

4 §.
Angående rätt för utlänning och annan •person, som saknar åländsk
, att föranstalta offentliga nöjestillställningar, vilka
bär utövande av näring är särskilt stadgat.
5

§.

Offentlig nöjestillställning får icke anordnas dagen före lång-

4
-4dagen, före första påskdagen och före första juldagen under tjufyra timmars tid räknat från klockan 18.00.
Offentlig nöjestillställning må icke anordnas pä de av regeringpåbjudna tacksägelse-, bot- och böndagarna mellan klockan 8.00
18.00 ej heller på söndagar och andra kyrkliga helgdagar mellan
8.00 och 13.00. I detta moment nämnt förbud gäller likväl
öppethållande av museum;
teater ,opera-, operett- och med dem jämförbara föreställningsamt balett- och dockteaterföreställningar,såframt föreställningeller uppvisningen icke bör anses såsom revy eller därmed jämförr föreställning;
filmförevisningar;
4) konserter;
5) konstnärliga dansuppvisningar och folkdansföreställningar samt
läsnings- och recitationsframträdanden;
konstutställningar samt utställningar av till samlingar höde föremål eller annat därmed jämförbart;
7) utställningar och förevisningar, vilkas syfte är att presentenäringslivet eller dess produkter eller förevisa djur eller föför bedömning eller försäljning;
8) tävlingar, vilkas syfte är att främja intellektuella intres~en eller öka skickligheten i något yrke;
9) tävlingar och uppvisningar, vilkas syfte är att främja trafiksäkerheten;
10) schack-, bridge- och andra med dem jämförbara tävlingar och
sningar;
11) modellflygplanstävlingar och -uppvisningar;
2) gymnastiktävlingar och -uppvisningar; samt
3) tävlingar och uppvisningar, vilkas syfte är fysisk fostran.
1andskapsstyrelsen må på ansökan medgiva undantag från i denna
·· b u d .
.ltat'agraf
•·'!~""· ·.
s t a d gad e f or
6 §.
Om följande offentliga nöjestillställningar skall anmälan göras
chefen för vederbörande polisdistrikt:
1) teaterföreställningar, däri medräknade även opera-, operettmed dem jämförliga föreställningar, samt balett- och dockteatereställningar, såframt föreställningen icke skall anses som revy
er därmed jämförbar föreställning;
2) konserter med huvudsakligen annat program än schlager- eller
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'.;dansmusik;
3) konst- och folkdansföreställningar samt sådana uppläsningsreci tationsföreställningar, vilka uteslutande grundar sig på
konstnärlig tolkning och konstnärligt framförande av ett litterärt
4) konstutställningar och utställningar av till samlingar höranföremål eller anr:at med dem jämförbart;
5) utställningar och förevisningar, vilkas syfte är att presentera näringslivet eller dess produkter eller att förevisa djur elföremål för bedömning eller försäljning;
6) tävlingar, vilkas syfte är att främja och öka skickligheten
något yrke, såframt de tävlandes prestationer icke som sådana har
raktären av nöjes- eller underhållningsframföranden;
schacktävlingar och -uppvisningar;
flygtävlingar och -uppvisningar, vilka anordnas av samfund
inrättning för främjande av den civila luftfarten;
9) modellflygsplanstävlingar och -uppvisningar;
gymnastik- och idrottsuppvisningar samt -tävlingar, med unantag av bil-, motorcykel- och rnotorbåtstävlingar och -uppvisningar
sådana gymnastik- och idrottsuppvisningar eller -tävlingar, i
professionella idrottsmän deltar; samt
fotbolls-, ishockey-, korgbolls- eller annan därmed jämförlig
, om professionella idrottsmän uppträder endast i den ena

7 §.
För anordnande av andra än i 6 § nämnda offentliga nöjestillällningar skall tillstånd sökas.
:;rillstånd för anordnande av offentlig nöjestillställning inom
'sdistrikt beviljas av chefen för distriktet. Medelst ett och
tillstånd beviljas för flera offentliga nöjestillllningar som anordnas inom samma polisdistrikt och har samma elr likartat program, danstillställningar likväl undantagna, för
gst ett kalenderår åt gången. Angående beviljande av tillstånd
11 offentliga biografföreställningar är stadgat särskilt.
Tillstånd för anordnande av offentlig nöjestillställning som sarn.igt försiggår i två eller flere polisdistrikt beviljas av landsstyrelsen efter det vederbörande polischefer avgivit sitt utansökan.
8

§.

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen och däri skall angi-

ff 42
-6tills tällningen, dess tid och plats, ordnings-

ens namn, programnumren och de s0111 framför dem. Sökanden är
eldig att lämna den tillstånd beviljande myndigheten de tilläggsgifter och -utredningar so111 denna myndighet kräver .
.Ansökan om tillstånd skall i två exemplar tillställas den tillbeviljande myndigheten senast tre dagar före tillställningen.
aa myndighet må dock handlägga även senare inkommen ansökan.
9

§.

:Vid beviljande av tillstånd till offentlig nöjestillställning
all i beslutet nämnas de villkor och anvisningar, som för upptthsllande av ordning och säkerhet samt till förebyggande av
cksfall eller eljest anses påkallade, tiden för tillställningens
lutande, eller den tid då publiken senast skall avlägsna sig
platsen för tillställningen samt, biogro.fföreställningar untagna, beloppet av den skatt, som skall erläggas på inträdesjetterna.
Tillståndbeslutet skall på platsen för tillställningen hållas
isen till påseende.
10 § .
.Angående anmälan gäller i tillämpliga delar vad i 7 och 8 §§ är
cm sökande av tillstånd. Chefen för polisdistrikt må dock
även muntlig anmälan.
Chefen för polisdistrikt må befria föranstaltnre från skyldigheatt avgiva i 6 § stadgad anmälan, då tillställningar med likarprogram e,nordnas på samm8. plats.
Finner chefen för polisdistrikt av till honom ingiven anmälan,
tillstånd erfordras för tillställning eller att särskilda aningar eller bestämmelser är erforderliga eller att tillställen borce förbjudas, skall beslut i saken utfärdas.
CJhefen för polisdistrikt skall på föranstalta.rens begäran åt den-.
utgiva ett på duplettexemplaret av anmälan utskrivet bevis över
t anmälan gjorts.
11

§.

Landskaps3tyrelsen äger befogenhet att för upprätthållande av
än ordning och säkerhet inom landskapet vid behov förbjuda föraltaLde av offentliga nöjestillställningar eller meddela ino.nde föreskrifter om dem.
amma befogenhet äger länsstyrelsen till förebyggande av spridaY epedemisk sjukdom bland människor och djur.
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12 §.
Ingen må vid offentlig nöjestillställning eller i dess omedelnärhet inneha skjutvapen, patroner, sprängämne, egg- eller
eller annat sådant föreillål eller ämne, som kan användas
av brott mot liv eller hälsa eller utgöra hot om så-

Vad · i 1 mom. är stadgat gäller icke för tjänst eller befattning
eller till tjänstedräkt hörande beväpning ej heller redskap
förnödenheter, som erfordras vid utförandet av program vid
ställning eller vid idrottstävling.
13 §.
Ingen må vid offentlig nöjestillställning eller i dess omedelbanärhet inneha berusningsmedel .
.Angående utskänkning av alkoholdrycker är särskilt stadgat.
14 §.
För övervakande av ordningen vid tillställningar,sow ~v.ses i denlagi må vid behov tillsättas en eller flera ordningsmän~
Ordningsman är skyldig att med iakttagande av stadgandena i lag
h förordning samt polisens med stöd av dem meddelade anvisningar
för upprätthållande av ordning och säkerhet samt förebyggande
brott vid offentlig nöjestillställning och i dess omedelbara närFinnes polisman i tjänsteutövning vid offentlig nöjestillställskall ordningsmännen åtlyda de föreskrifter han meddelar till
och säkerhetens upprätthållande.

15 §.
Ordningsman må av chefen för polisdistrikt godkännas antingen
visst tillfälle eller för viss tid eller ock tillsvidare.
,~ill ordningsman må godkännas person som fyllt 20 år. Chefen
polisdistrikt har dock rii tt att med förmyndarens saro.tycke till
ningsman godkänna :person som fyllt 18 år.
För nöjestillställning tillsatt ordningsman skall vid utförandet
sitt uppdrag om vänstra armen b3ra ett vitt, tio centimeter brett
'· . · . d, på vilket med svarta tydligt synliga bokstäver står ordet
1
!~~~rdningsman". För viss tid eller tillsvidare godkänd ordningsman
11 Vid utförandet av sitt uppdrag dessutom medföra ett ordningsakort, som av chefen för polisdistriktet utskrivits på av landpsstyrelsen fastställd blankett.
Chefen för polisdistrikt äger rätt att återkalla sitt tidigare
ännande av ordningsman 9 om skäl därtill finnes.
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-816 §.
och ordningsman äger rätt att från offentlig nöjestilleller från dess 0111edelbara närhet avlägsna eller där gri-

person:
1) som är drucken eller är påverkad av narkotiskt ämne;
2) som genom hotfullt uppträdande oljud eller våldsamhet stör
'ordningen eller äventyrar säkerheten och icke trots tillsi:igelse
'Upphör därmed; samt
3) som trots tillsägelse underlåter att följa till upprätthållane av allmän ordning och säkerhet givna anvisningar.
Polis- och ordningsman äger rätt att vid offentlig nöjestill!tällning eller i dess omedelbara .närhet fråntaga person i 12 och
§§ nämnda föremål och ämnen, vilka ordningsman ofördröjligen
överlämna till polisen.

17 §.
Föranstaltare av offentlig nöjestillställning är, då ordningen
h säkerheten vid tillställningen äventyras, förpliktad att avbryeller vid behov avlysa tillställningen. Rätt att av förenämnd
ak förordna om avbrott i tillställning, till dess faran härför
, har även polisman och ordningsman, vilka även må förbjuda
t av viss del av programmet, som strider mot lag eller
sed eller kan äventyra ordning eller säkerhet.
Polis- och ordningsman är, ifall andra åtgärder icke visat sig
tillfyllest, skyldiga att avlysa tillställning, om den strider
t lag eller god sed eller om stadganden eller föreskrifter, som
vits angående föranstaltandetav tillställningen, angående stämpeltten på inträdesbiljetterna eller för upprätthållande av allmän
ing eller säkerhet icke iakttages eller vid tillställningen uppt oordning eller fara för dem som vistas på platsen.
ffentlig nöjestillställning skall avslutas senast klockan 01.00,
Tamt icke den myndighet som beviljat tillstånd eller mottagit anan bestämt, att den för ordningens upprätthållande eller av anorsak skall avslutas tidigare. Nämnda myndighet må även tillåta,
tillställningen fortgår ännu efter klockan Ol.00.
Då tillställning avslutas, skall publiken ofördröjligen avlägsna
från platsen för densanuna och från dess omedelbara närhet.
18 §.
~ram.går det, att offentlig nöjestillställning, om vars föranstalde anmälan gjorts till myndighet, skulle komma att kränka lag elgod' sed eller föreligger skäl att misstänka, att ordningen vid
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tällningen förbjudas. Likaledes må föranstaltande av tillställ~ningen förbjudas? då f2ra för spridning av epidemisk sjukdom bland
människor eller djur, lokalens eller platsens olär.a.plighet eller
:':annan giltig orsak påkallar förbudet.
19 §.
Konstruktion 9 anordning och arrangemang, vars beskaffenhet,
eller planering är av uppenbar betydelse för funktionärers,
uppträdande personers eller för allm3.nhetens säkerhet vid offent~ga nöjestillställningar skall på åtgärd av polismyndighet eller
ommunal byggnadsövervaknings-, brand- och hälsovårdsmyndighet beiktigas på ägarens eller innehavarens bekostnad.
Angående lämpligheten av samlingslokaler och samlingsornråden järnbyggnader och konstruktioner för anGrdnandet av i denna lag avedd tillställning samt angående i 1 mom. avsedd besiktning av dem
jämväl tillämpning vad därom är särskilt stadgat.
20 §.
Angående avgifter för i 19 § när.mda besiktningar skall gälla vad
:riket därom är stadgat.
Konrruuns fullmäktiges beslut angående avgifter för av koril.f.a.unal
t utförd besiktning skall underställas landskapsstyrelsen
fastställelse,
21 §.
beviljandet av tillstånd att föranstalta offentnöjestillställning förelägga föranstaltaren vissa villkor, vilär av behovet påkallade för övervakningen eller för upprätthåldet av ordning och säkerhet vid tillställningen.
Föranstaltas uppvisningar, hastighetstävlingar eller med tävling'2t~äI:n.förliga uppvisningskörningo.r eller andra sådana offentliga
Jestillställningar, vid vilka skada kan åsamkas på person eller
ndom för åskådare, funktionärer eller utomstående, har den tillbeviljande myndigheten rätt att såsom villkor för tillställuppställa, att föranstaltaren tagit ansvarsförsäkring för
~fyllande av sin skyldighet att erlägga sådan ersättning för unoffentlig nöjestillställning uppkommen skada på person eller
~ndom, till vilken han i sin ställning kan dömas. Då fråga är om
g- eller fallskärmshoppuppvisning eller -tävling, hastighetstävför ootorfordon, motordrivna anordningar eller motorbåtar elmed tävlingar jämförlig uppvisningskörning eller trav- eller ridling, skall tagande av sådan försäkring alltid sättas som villkor
r tillställningen.
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Försäkringen skall tecknas sålunda9 att försäkringen täck<Jr skabeträffande en person till ett belopp av ninst 20.000 mark och
ador beträffande flera personer till ett sammanlagt belopp av
minst 200.000 mark, varvid ersättningen för skada beträffande varje
~erson tir densamma som oril. fråga vore or,:i skada som drabbat endast
person, samt att försäkringen täcker skada på egendom till ett
belopp av minst 20.000 mark.
Beroende på tillställningens art, antalet åskådare och övriga
ständigheter må den tillstånd beviljande myndigheten höja eller
nka de i 2 mom. nämnda försäkringsbeloppen.
22 §.
Den som olovligen föranstalter i denna lag avsedd tillställning,
·r vars föranstaltande tillstånd av myndighet erfordras, eller bry.r mot i denna lag stadgade eller med stöd av den givna föreskrif~ beträffande dess anordnande, dömes för brott mot bestämmelserna
gående nöjestillställningar till böter eller till fängelse i högst
Den som på annat sätt bryter mot denna lag eller med stöd av den,~~cUUa utfärdade bestärarn.elser, dömes för brott mot bestämmelserna rönöjestillställningar till böter.
som begår våld mot ordningsman, hotar honom eller gör honom
straffas på sätt i 16 kap. 1 och 2 §§ strafflagen är stadgat.

23 §.
som stör i denna lag avsedd tillställning genom att på ett
eväckande sätt uppträda berusad eller sora på annat sätt
förargelse, dömes för störande av nöjestillställning till
24 §.
och an.JLmni tion samt berusningsmedel, sora enligt 12 och 13
innehafts olovligt, må även om de icke tillhör den som gjort sig
ldig till brott mot stadgandena, dömas förbrutna till staten.

25 §.
Lantrådet, föredraganden av polisärenden i landskapsstyrelsen och
dskapets brandinspektör har fritt tillträde till offentliga nöjeslställningar.
Samma rätt tillkommer även landshövdingen i landskapet Åland och
isinspektören i ··Åbo och Björneborgs län.
Dhef en för polisdistrikt och kommuns brandchef har i fråga om
a tjänsteområden fritt tillträde till offentliga nöjestillställ-
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fritt tillträ de till offentlig n ö j e stillstä llning, till vilken de
beordrats.

26 §.
Nä r mare b e stämme lser angående v e rkstä llighet en och tilläm pningen
av denna l ag må utfä rd a s genom landskapsförordning.
27 §.
Denna l ag trä de r i kraft den 1 augusti 1969 och genom densamma
upphäve s l andska pslagen den 31 juli 1942 om ordningsmän vid offentliga nöjen i l andska pet Åland (11/42), l a ndska pslagen den 14 april
1944 angåend e offentliga nöjen på l andsbygden i l a ndskapet Åland
(12/44), landskapslagen den 14 a pril 1944 angående offentliga nöjen
i Mariehamn
(13/44) och landska pslage n den 29 mars 1950 om föranstal t ande av off entliga nöjen på h elgdagar i landskapet Ål a nd (16/50)
jäwte i desamma senare verkstä llda ä ndringa r ä vensom 4 § landskapslagen den 15 juli 1952 a ngåe nde ordningsstadga för landsbygden i
landskapet Åland (32/52).
Mariehamn , den 25 f ebruari 1969.
På

vägnar:

Lantrå d
Lagberedning ss ekre terare

{j

\~,.~
Sune Carlsson.

