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Landskapsnämndens redogörelse angående nämndens åtgärder beträf-

fande arbetspliktslagens tillämpning 1 landskapet. . I 

i 
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I 
tandstinget har 1 skrivelse ~ 9 av den 16 mars 1943 till landskaps- ~~ 

nämnden Bversä.nt utdrag ur dess protokoll för den 27 därförutgångne feb- I 
ruar1, innehållande landstingets beslut att uppdraga åt landskapsnämnden . 

att, 1 den ordning ~ 18 1 självstyrelselagen förutsätter, söka utverka, ~ 
att arbetspliktslagens tillämpning 1 landskapet inskränkes i enlighet med \ 

de synp-µnkter, som uttalas i lagutskottets såsom grund för beslutet lig-

framställning till sta.tsrM.et, som här avskriven, 

"Till statsrM.et • 
1943 inlämnat s en petiti on,1 

Till Älands landsting hade den 20 februari 

giva landskapsnämnden 1 uppdrag att: 
var1 föreslogs , att landstinget ville 



: , 
beträffande arbetsplikt in,.,,.. 

askapslB.P: . VUJ le. I 

1 till ie.n vars utlå'.tande med ani ll.Q, 
. utarbeta förs ag iagutskott, ednt11.., 

« d Landstingets betänkande av den 26 1 
"a1 

skapet .alan • rrrunhöll uti sitt . sagd i 

inbegärdes, an arbetsplikt av den22 e.~\1 
ti t±-onen tt lagen llla.j , 

t"ndigheten a ~9 
att redan den o111s a syntes o.ftsrtydbart giva V1dP.a.nd ~< \ 

nlig ordning e11 
stiftats i grundlag-se de hänföras under landska.ps111Ynd 'att 

rätt sgeb1 t 1 cke kU!1 1~föet 
ifrågavarande lagen inskränktes nämligen de av D':r 

6
' 

~~ ~~ -

l ngstiftningSkOil1P9tens. E ar" s ål d '1• 
.. "ttigheterna. n un a lag11 "" ' 

llmänna medborgerliga ra g belib 
skyddade a · tt lag stifta på detta område, och ' 

t saknades a :t'ika~. ighet för landskape ~ 
r dni g antagit en lag om arbetsplikt ~ 

grundlagsenlig or n ' ~öre, 

avböjande• 
gen redan i 

Slog.lagutskottet petitionens 
t böra föreslå åtgärder från landska.psn-

Dock ansåg sig lagutskotte "'J11dt 

• 1 tillämpning inom landskapet så 0 d 
ida i syfte att fa agens r. heternas s · . 

.. tämde med andan och meningen i 27 § av lagen om Sj'"" nad; att den overenss ~ 

t d i n aen 6 maj 1920. Fl:lr erniende av detta skulle 
s~yrelse för ~lan , g ve · 

k .. d genom hä .... vändelse till Regeringen söka. f'å till stånd en lands apsnamn en """" 

k 1 f ··rordning som me dgåve befrielse för landskapets inbygga., överens omme se o , 

re att 1 arbetspliktsordning utföra militära arbeten • 

.Al.ands landsting godk~de vid plenum den- 27 februari 1943 enhälligt 

lagutskottets betänkande och· beslöt avböja ovannämnda. petition, men gav 

la:ndskapsnämnden i uppdrag att, 1 den ordning 18 ~ självstyre lselagen ~~ 

utsatte, saka utverka, att arbetspliktslagens tillämpning i landskapet ~ 

skränktes 1 enlighet med de 1 betänkandet uttalade synpunkterna. Detta 
1 

landstingets beslut har· delgivits landskapsnämnden den 18 innevars 

mars. 

Med anledning av landstingets berörda beslut skrider ' landskapsnämnden 

till säd.an Atgä.rd för att tillrättalägga det påtalade förhållandet och 1 

för att stilla den oro som all .. t . åd , ma.n r er bland 

och vilken framkallats därav, att mynaigheterna 

befollalingen på !land, ' 

på p;rund av rikets arbe\ 
Pliktålag tvingar befolkningen bef~ 

att deltaga i undAr kriget pågående 
ningsarbet en och för tt h" "lf· 

a. avda den rätt, som bestämmelserna i 27 § sja 
styrelselagen in håll 

ne er• Denna uppfattning synes det la.ndskapsnäznnden 
böra- motiveras främst ill' 

· , ur synpunkten därav om arbetsplikt slagens t ·, 
lämpning PÄ .hand kan .. , i 

aga rum enligt 27 § självstyrelsela.gen, sorn stadg 

~ 
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att Al.ands inbyggare 
äro k 

tt 
s yldiga att bitra··da 

genom e. , i sta··iiet vid r··d för a e.rneslandets försvar 
fU.llgörande 

tjänst vid lots- och f . 1 .. av värnplikt, fullgöra motsvarande 

sistnämnda tj ·· t yr nrattningen • De närmar f ans göring e öreskrifter angående 
sskyldighet som 

1ag efter det landstin e ' skola utfärdas genom en special-
g t beretts tn1r·· . 

geringsproposi tionen 
1 

.. alle att avgiva utlåtande över re-
amnet ha , va visserligen 

kommit till stånd, men d
0 

av sär skilda orsaker icke 
a man måste hävda 

Sj
älvstyrelsel den åsikt. att den åla··ndska 

agen såsom e • n undan tags la i 
densamma fastmer sås g cke bör tolkas ~triktivt, utan 

' om varje annan la b . 
varje dess stadgande kr"" g, ör tolkas s·å, som syftet med 

aver, och syftet me A 
trAngt kan landsk .. d 

27 
-r fordrar att den tolkas 

, apsnanmden i , cke komma till annan f ttni an·· att 
sagda lagrum befriar å . upp a ng 

länningarna rr JL. ~1 vapentjänst och frAn arbeten, til l 

Mrande försvarsverket sAsom bet'ä ·t . , s ningsarbeten och arbeten 1 en anmuni-

ti onsfabrik. 

Under förutsättning att 1 r kets övriga medborgare i allmänhet äro un-

derkastade arbetsplikt syna 11 ' · 8 en gt landskapsnämndens uppfattning som 

i detta avseende sammangår med 1 d t 

1 

an 8 ingets, ålänningarna icke vara be-

• s va under vinterkriget som under friade från arbetsplikt 1 övrigt Och å ··1 

pågående krig ha.va landskapets inbyg~ere. deltagit i de bördor och upp

offringar, som pålagts den civila befollmingen för try~~e.nde av folkför

sörjn1ngen och landets ekonomiska ryggrad. 

Men enär land skapats inbyggare, tryggade genom grundle.g, den iländska 

självstyrelsela.gen, fast förlita sig på Regeringens goda vilja att under 

internationellt stormig tid bevara de åländska konstitutionella rättighe

terna. oförkl'änkta, synes n§got tvång att deltaga i befästningsarbeten ic

ke böra påläggas dem. Fördenskull och då erfarenheten ådagalagt, att å

länningar 1 stor myckenhet fri villigt deltagit också i dessa arbeten, sy

nes det landskapsnämn.den lämpligast och mest ändamålsenligt att anordna 

ifrågavarande befästningsarbeten genom anllta.nde av frivillig arbets-

kraft, som torde stå till buds. 
JI., får landskapsnärnnden vördsamt anhålla., 

På grund av det ovanframhtu.lne. 

att statsrådet behagade ratta ett sådant beslut, att ].andskapet Al.ands 
. . 1 1 aen därmed avser, fritages 

befoUming, i den betycielse 2 f sjålvs.t:vre se a~ 
å e t ä.lle·r arbeten för försvarets 

från obligatorisk arbet splik t i a en m n ° · g 
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Efter att i 
erendet }le. ve. 

;.;,..t utlåt and en av 
inbeg""" 

Högsta do"' 
"•Stol 

el'\ 
,., d försvarsmaktens huvudstab 1 

t IUe.n I Sa,ll\t 
1andskape Ch 

landsh15vdin.gen 1 har mini st er1 et för kommunikatt er~ 
ftsdistrikt ons11a.·· 

f o.tr Ålands e.rbetskre. 15 oktober 19 a~, 
u skrivelse av den 43 h " q, 

1
1 änne. arbetena i , ar b1l 

det och a m tt statsrådet vid samma dag Sk ~( 
ft ne dde le. t , e. · 6dd ro 

i bestyrkt avskri , ·1 t 1 ~e 
17 ~ le.gen om s ja vs yre se fC5r Åla.n.1 ' .. 

hänsyn till att 2 "1! o.i .h 
dragning, med <!: .. d 1 b '11 

kn
·ng att landskapet JU.an s n ygg~re På gl'll,~ d 

n så.dan tol 1 ' -u.n ~ 
kan givas e m arbetsplikt utföra. 8.""b t jämlikt lagen o ~- ete 

befriade från at 1 e 
av vore r och med beaktande jämväl av a.tt arb 
är av vikt för landets försve. , etap 

1 11 
antal förständit?;at s t111 f8rsvarsväse 

1 

tiga ålänningar blott 1 r ng . lldet1 
.. k ta landskapsnämndens ovanintagna an ~ 

arbeten, prövat rättvist for as s kan 
.. d ~ som av Landstinget erhål.11 t uppdraget att 

Emedan landska.psnamn · e ' e~ 
arbet.splikUlegens tillämpning 1 landskaPet ~ 

ka utverka inskränkning av I 

tt tlll Ie.ndstinget ingiva e.11 den utredning 
ans äg sig vara skyldig e. · - 1 !~ 1 

· .. 11 jämte ntldigt fl:Srsleg, gjordes omedelbart efter 
i ärendet· kunde erha. as, e: 

t mi 1 teriets för k6mmunikationsväsendet och allmänna arbete 
hållande av n s 

na skrivelse först muntligt hos vederb<:lrande föredragande samt därefter ·· 

skriftligen hos nämnda ministerium anhållan om att ministeriet Ville ti 

sända landskapsnäninden bestyrkta avskrifter av de ovannämnda utlåtanden. 

vHka avgivits av .Högsta domstolen, landshövdingen i landskapet Ål.and, , 

försvarsmaktens · huvudstab och chefen för Äl.ands at'betskraftsdistrikt, 

Men i skrivelse av den 31 december l943 meddelade nämnde. ministerium, al 

detsamma 11i anseende till ärendets natur icke ansett sig kunna bifalla 

landskapsnämndens e.nh311an f'Xl' så vitt. p;äller dalgivning av de utU.tan· 

den, som a7gi vits av landshövdingen i landskapet Ål.and, försvarsmaktens 
I 

huvudstab och chefen för .Ålands arbetskraftsd1str1kt", varemot ministe· 

riet översände besannad avskrift av Högsta domstolens utlåtande pä finsl 

spr Öket ävensom i svensk översättning. 

Högste. domstolens utlåtand·e, som här 1 besannad avskrift bilägges, iil 

s j älvfallet av största betydelse för ärende1D i fråge. avgörande. På gruri 

av de motiv, som i utlåtandet framhållas, anser Högsta domstolen, att 

tjänstgöring vid l t h f .. j "lV' 0 s- oc yrinrattningen enligt 27 ~ lagen om s a 1 

styre l se ersäiter d t .t'u de en as llgörandet av värnplikt, men nämnda stadgan I 
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Il 

befriar icke landskapets i L 

nvc:u;iare från övri a 
g personliga prestationer, .,itka avse biträde Vid landets 

..... fCirsvar 0 h il 
c v ka, oberoende av värnplikt l!U11na med stöd av lag åläggas samtli ' 

ga medborgare• Då fråga nu är om ar
betsplikt 1 krigstid, skall beslut a·· 

arom fattas i rikslagstiftningsord
i g ty enligt 9 ~ 2 mom. l p 

1 
• .. 

1 n n ' • SJa vstyrelselagen hava rikets lag-
tiftande organ uteslutande lagstift · 

s ningskompetens, i den mån det gäller 
1 k!'igstid oundvikliga inskränkningar 

i finska medborgares allmänna rät-
t igheter• Enligt Högsta domst elens förmenande 

står sålunda ifrågavarande 

stadgande i lagen om arbetsplikt icke i strid med innehållet och meningen 

1 Z't ~ lagen om självst'Y!'else. 

tandstingets fCirevaranae up~ära~ 1nnebär, att land~kapets befolkning 

i överensstämmelse med andan och meningen i 27 § självstyrelselagen ble-

'• 

ve befriad från att i om arbetsplikt stadgad ordning utföra militära ar

beten. Alldenstund enligt lB ~ självstyrelselagen endast å rikets allmänna 

f.§rvaltning ankommande uppgifter kunna med landskapsnärnndens begivande för, 

viss tid eller tillsvidare tilldelas landskapsförvaltningen och tvärt-

om, fördenskull och med beaktande av Statsrådets i det föreg!ende fram

h~llna beslut och Högste. domstolens utlåtande, förefinnes enligt lend

slrn.psnämndens uppfattning icke m!:Sjlighet att i den ordning landstinget ~- 11 

syftat utverka, att arbetspliktslagens tillämpning i landskapet inskrän

kes 1 enlighet me d de i lagutskottets ovanåberopade betänkande uttalade 

synpunkterna • 

På ·iandske.penämndens vägnar: 

~D. 14/ 18-43. 
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TILL STATSR.AnET. 

Sedan landskapet Älands 1 
andsting vid behandling den 27 februari 1943 

e.v en den 20 i samma månad till 1 andstinget inlämnad lagmotion, i vilken 
föreslogs, att landskapsnämnde 

n skulle få i uppdrag att uppgöra rorslag 
till landskapslag angående arbetsplikt å ~, 

P ru.and, hade i enlighet med be -
tänkande av landstingets lagutskott, 

enär ifrågavarande rättsgebit icke 
kUnde hänföras under landskapsmyndigheternas 

lagstiftningskompetens, då 
le.gen rörande det~a rätts~ebit inskrän~te ae 

av ~rundlagen skyddade all-
~änna medborgerliga rättigheterna, e.nha"'lligt 

beslutat förkasta lagmotio-

nen samt givit landskapsnämnden 1 uppdrag att 1 den ordning som förutsät , -
tes 1 18 ~ lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för Al.and söka utverka 

' I I 

att tillämpningen av den i riket den 22 maj 1942 utfärdade lagen om ·ar-

betsplikt inskränktes sålunda, att landskapets befolkning i överensstäm

melse med andan och meningen i 27 § självstyrelselagen bleve befriad frAn.. 

att i om arbetsplikt stadgad ordning utföra militära. arbeten, har land

skapsnämnden i brev till statsrådet av den 24 sistlidne mars anfört, att 

inbyggarna 1 landskapet hand enligt 27 ~ självstyrelselagen vore förplik~ 

te.de att biträda vid fäderneslandets försvar genom att, i stället för 

fullgörande av värnplikt, göra motsvarande tjänst vid lots- och fyrinrätt· 

ningen samt att detta stadgande, tolkat 1 självstyrelselagens mening, be

fria.de ålänningarna från krigstjänst och från deltagande 1 försvarsver

kets arbeten, såsom i befästnin~ssrhAten och arbete i annnunitonsfabriker. 

Myndigheterna hade likväl med stö d av förenämnda lag om arbetsplikt tvin

gat landskapets invånare att utföra befästningsarbeten, På grund härav 

och då erfarenheten ådagalagt, att ålänningarna i stor myckenhet hade 

frivilligt deltagit även i befästningsarbeten, och då det enligt landskap! 

nämndens förmenande var lämpligast och mest ändamålsenligt att utföra 1-

fr' d t e.n,'"tande av fr ivillig arbetskraft, har land-agavaran e arbe en genom JU. 

skapsnämnden anhållit, att statsrådet måtte besluta, att .hands befolk-

ning skall befrias frän obligatorisk arbetsplikt, i den mån f r åga är om 

arbete till förmån för försvarsverket • 
.. H"gs ta domstolens utlåtande i sa.Sedan statsrådet beslutat inbegara 0 

ken 
J 

· .. d t och allmänna arbetena har mini steriet för kommunikationsvasen e 



10.9 

i denna avsikt jämte brev av nen 2 1 . nnevi:i-,..anae t 
iir'enaet tillkomna handlingar, sep ember hit översänt 1 

Med anledning härav .fram.håller .. 
sådan Hegsta domstole 

nde icke hemställts/meningsskil' n, att till dess avgö-
rs. Jaktighet om bef h 

1 ogen et som avse · 35 
" sji}lvstyre selagen, och att fr&~ - , 8 1 

f . "'Oa ej heller är om 
et :m;gstll doms tolen enligt la en .. sådant fall, om vil-

k g om sjalvstyrel ·· 
·· t d se ar ~kyld:!.g avgiva ut-

iåt9nde, Hogs a omstolen önskar likv" . 
. al icke undandraga sig avgivande av 

utlåtande 1 förevarande ärende me .. 
, n inskranker sig till att utlåta sig en~ 

aast aärom, huruvida lagen den 22 j l I 
ma 942 om arbetsplikt, i den mful frå

ga är om skyldighet att deltaga i b 
ar ete till förmån för försvarsverket 

strider mot stadgandet 1 27 ~ 1 ' 
agen om självstyrelse, och anför följande: 

Med stöd av lagen om arb t 1 
e sp ikt kan arbetspliktig f'örordnas att utfö-

ra arbete, som är av vikt för landets försvar eller .fo··r befolkningens ut_ 

komst eller oundgängligt för upprätthållande av landets ekonomiska liv, 

Även enligt landskspsnä~ndenP ~_sikt har sk:vlrHo;het att deltaga i arbeten, I 
vilka avse säkerställande av befolkningens utkomst och upprätthållande av. 

det ekonomiska ll vet ., kunnat med stöd av lagen om arbetsplikt åläggas 

landskapet Ålands inbyggare. Däremot anser landskapsnämnden, att landska- 1 

pets invånare på grund av stadgandet 1 27 ~ lagen om självstyrelse äro be" 

friade från att utföra arbete till förmful för försvarsverket. I nämnda 

lagrum stadgas, att inbyggarna 1 landskapet Äland äro skyldiga att bi trä

da vid fäderneslandets försvar genom att, i stället för fullgörande av 

värnplikt, göra motsvarande tjänst vid lots- och fyrinrättningen. Frågan 

gäller således tolkning av 27 ~ lagen om självstyrelse. Enligt 75 § l mom. 

regeringsformen är varje finsk medborgare skyldig att deltaga i fosterlan

dets försvar eller att biträda vid detsamma, på sätt härom i lag stadgas, 

I lagen om värnplikt äter s.tadgas, att varje man i Finland är värnplik-

tig till fosterlandets och den lagliga samhällsordningens försvar• Med 

stöd av stadgandet 1 2r; ~ la~en om A jä.1v~t-yY'e1 se äro ålänningarna befri-

ad f "- förutom vä""nplikten finna s även andra skyldigheter, e r..n värnplikt, men ....... 

tl.·11 förmån för försvarsverket. Tjänstgö
Vilka medborgarna böra fullgöra 

r1n11en Vid "ttni gen i avsikt att biträda vid landets för· 
o lo·ts- och fyrinra n 

svar bera··r lands,Pnpets manliga medborgare , 
vilka annars en-

endast dem av AO 
ch ersätter 

ligt la~ borde som v~rnpliktiga deltaga 1 landets försvar, o 
.. da st aagande i lagen 

Således endast f'ullgHrandet av värnplikt, men namn 
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om självstyrelse befriar icke landskapets 
invånare från övriga -personli-

gn prestationer, Vilka avse biträde 
~ Vid landets försvar och vilka obere-

ende av värnplikt kwma med .stöd av lag ål:i:i.O'gas 
-o samtliga nedborgare. Då 

f~~"~ nu är om arbetsplikt 1 krigstid. ska·1·1 ~ 1:11:>~ , beslut därom fattas i riks-

iegstiftningsordning, ty enlip;t 9 § 2 mom. l punkten lagen om självsty-

relse hava republikens lagstiftande organ uteslutande la gstiftn1ngskompe

tens, i den mån det gäller 1 krigstid oundvikliga inskränkningar i finska 

medborgares allmänna. rättigheter. Enligt Högsta domstolens förmenande stål 

sålunda 1 fråga.varande s tadgande i lagen om arbetsplikt icke i strid med 

j.nnehållet och meningen i 27 ~ lagen om självstyrelse. 

f s.:r kommunikati onsväsendet och allmänna. arbetena brev åtW.ni sterie ts u 

h andlingar bifogas härmed. Helsingfors, den 29 september 1943 • följande 

John stenström 

Matti Piipponen 

HÖGSTA DOMSTOLEN: 

N.Hj. Neovius. 

.Aleksis Ekholm 
Onni Heinonkosld. 

/Allan z.P.Dahlbeck. 

Avskri ftens rik t ighet bestyr 

å 1 andskaps styrelsens re
kar; Mariehe.mn, 

28 januari 1944. 
gistratorskontor, den Ex offic1o: 

Ll_ \J\N.. L~-- , 
- - - - ---- 1 s t rato • reg 

~---------
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B.D. 14/18-43, 

111 

Ank. 18/10-43, ~ll?I1 FÖR KOMMUNIKATIONS-

~J~!S oCH ALLMÄNNA ARBETENA 
"Si~pf.,"11 

~~ fl:5r ar be tskra.ft särenden 
gen 

i11!Il ' 
~oe den 15 oktober 1943, 

i rors, 
!!lg 

6et8 ~ u .. 4957 /43. 

T-:31664 • 
Till Ål L anas andskapsnämnd. 

I skrivelse av den 24 mars 1943 h Äl. 
ar ands landskapsnämnd anfört att 

Alands landsting vid plenum den 27 f b ' 
e ruari samma Ar beslutat giva land-

skapsnämnden i uppdrag att, 1 den 0 dni t 
r ng 18 ~ lagen den 6 maj 1920 om 

självstyrelse för band f"rutsätter "ka 
' Sv utverka, att tillämpningen i 

landskapet han-d av lagen den 22 maj 1942 om arbetsplikt inskränkes i så 

måtto, att landskapets inbyggare bleve befriade från att i arbetsplikts-

ordning utföra militära arbeten I anlednin h'' h 1 .. • g a:rav ar andskapsnamnden, 

__ Jaä.nvis~nde därtill'ratt·-la-ndskapets 1nbyggare jämlikt 27 § lagen om själv·! 

styrelse för hand ä:ro skyldiga att biträda vid fäderneslandets försvar 

genom att, 1 stället för fullgö~and~ av värnplikt, fullgöra motsvarande 

tjänst vid lots- och fyrinrättnin~en, uttalat som sin uppfattning, att 

sagda lagrum befriar ålänningarn~ från vapentjän~t och frful arbeten till

hörande försvarsverket såsom befsätningsarbeten och arbeten i en ammuni

tionsfabrik. På grund härav och då erfarenheten visat, att landskapets 

inbyggare i stor myckenhet frivilligt deltagit också 1 dessa arbeten och 

det sålunda vore lämpligast och mest ändamålsenligt, att anordna ifråga

varande befästnings arbeten genom enlitande av frivillig arbetskraft, som 

torde stå till buds, har landskapsnämnden anhållit, att Statsrådet måtte 

fatta ett så.dant beslut, att landskapet hands befolkning, i den betydelse 

2 ·~ självstyrelselagen därme:i avser, fritages från arbetsplikt i den mån / 

fråga är om arbeten för försvarets räkning. 

I ärendet hava Högsta domstolen, landshövdingen i landskapet .hand, 

h f ftlr ~ands arbetskraftsdistrikt in
försvarsmaktens huvudstab samt c 8 en 

kommit med nv dem begärda utlåtanden. 
. h StatArMet med hänsyn till att 27 ·~ 

Vid i dag skedd föredragning ar • ' 
t ' icl{e kan gives en sådan tollrning, att 

lagen om självstyrelse f~r Fland 



'. landskapet fu.ands inbyggare på grund därav vore befriade fi>~ 
,, ' . likt :tagen ont arbetsplikt utföra arbete, som- är av vikt f" att j~ . or land ' 

svar, och med beaktande j äznväl av att arbet spl1ktiga ålä •ta t ' nningar b ~ 

ring• an tal förständigats till f6r svars väsendets ar be ten, Pl'1i1T 

10

tt 1 
at l'ät~ 

för k8 sta lands I<apsnämndens ansl:lkan •, ·~ 
Jämlikt Statsrådets beslut meflnelar m1n1stPriet flir k .. Olmnun1kat1 

sen det och a llmanna arbetena det ta land ska psnärmden ti ll k .. lllis11 annedom. 

M i n i s t e r Toi vo Ikonen . 

Extraordinarie föredragande 1. Roschi er-Hol.tnb 
9l'g, 

Avskriftens ikt r ighet bestyrker; Marieha 
i . mn, 

g stratorskontor den 28 j , anuari 1944. 

å landskRpsst 

Ex offi cio: 

yrelsens r e 

I \ (\\ .~ 

---~~·~~Qf \)~ 
. registrato~--~-----

.. 

J 


