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STORA UTSKOTTETS betänkande N~ 8/1962 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

.till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angå ende ändring av landskapslagen om 

tjänstemannapensioner i landskapet Åland. 

(m 9/1962). 

Landstinget, som i ärendet f å tt mottaga lagutskottets betänkande 

m 4/1962, har däröver inbegärt stora utskottets utlå tande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med 

nedannämnda ändringar och tillägg. 

~3 §. I lagförslaget f örutsättes för innehavare av tjänst eller be

fattning genomgående möjlighet att s å som pensionså r tillgodoräkna sig 

viss tid av anställning endast vid statsunderstödda anstalter o.ch orga

nisationer, medan det nuvarande stadg andet beaktar mö jlighet för 

tjänstemännen att gottskriva sig anställning även vid landskapsunder

st ödda anstalter och organisationer av ifrågavarande art. Denna alter -

nativa möjlighet bör enligt utskottets å sikt bibehållas, allra helst 

som bl.a . Ålands hemslöjdsförening r.f:s hemslöjdsskola i detta nu 

utgör en sådan anstalt men även med tanke p å framtida behov . Därtill 

förutsätter det inre sambandet mellan landskapslagarna om tjänstemanna

avlöning och -pension redan i lagtekniskt avseende en utformning av 

stadgandm.a i konformitet med varandra . Då innehavare av tjänst eller 

befattning enligt landskapsstyrelsens framställning m 6/1962 angående 

ändring av avlöning slagen för erhållande av å lderstillägg fortsätt

ningsvis skall få tillgodoräkna sig anställning även vid landskapsun

derstödd anstalt och org anisation, bör han likaså komma i å tnjutande 

av motsvarande förmå n vid beräkning av pensionsår. En omstilisering av 

raragrafen i vissa avseenden har därtill befunnits motiv erad i överens

st ämmelse med lagstiftningen om tjänstemannaavlöningen. 

Med hä.Ilvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet f örty vörd

samt föreslå 

att Landsting et måtte antaga det i land skaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

s å lydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om tjänstemannapensioner i landska

pet Åland . 

I enlighet med Ålands landst ings beslut ändras 3 och 5 §§ land skaps-
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lagen den 7 februari 1951 om tjänstemannapensioner i landskapet Ål .and 

(6/51), 3 § sådan den l yder i landskapslagen den 16 april 195 2 

(14/52) och 5 § s å dan den lyder i landskapslagen den 10 apri l 1957 

(15/57), såsom följer: 

3 §. 
Såsom pensionså r, vilka innehavare av tjänst eller befattning får 

tillgodoräkna sig, anses den tid han efter det han fyllt tjugoett år 

innehaft landskaps- e ller statstjänst eller -befattning med grundlön 

1. 

eller statstjänst med avtalslön eller extraordinarie befattning eller \ 

ock tillfälligt eller såsom vikarie handhaft landskaps- eller stats- I 

tjänst eller -befattning, eller extraordinarie befattning eller e ljest 

innehaft landskaps- eller statsanställning, som bör anses såsom huvud

syssla, eller varit anställd i sådant landskapets eller statens arbete, l
1 

i v ilket arbetaren får tillgodoräkna sig arbetstiden såsom till pen-

sion berättigande tjäpstgöringstid. Såsom pensionsår får innehavare av 

tjänst eller befattning tillgodoräkna sig även den tid han såsom värn

pliktig tjänstgjort i aktiv trupp, f ör såvitt denna tjänstgöring omedel

bart ansluter sig till annan l andskaps- eller statstjänst, samt den tid 

han under krigstillstånd fullgjort militärtjänst , s å ' ock den tid han 

varit uppförd på indragningsstat. 

Rätten att räkna pensionsår upphör, så snart vederbörande uppnått 

den å lder , då han är skyldig att avg å , även om han därefter kvarst å r 

i landskapets tjänst. Är vederbörande skyldig att avgå före uppnådd 

sextiotre års å lder, äger h an likvä l rätt att räkna pensionsår, tills 

han uppnå tt nämnda å lder. 

Tjänstgöring s å som riksdagens justitieombudsman samt tjänst eller 

befattning vid Ålands landsting , riksdagen och sådan befattning vid 

Finlands Bank, folkpensionsanstalten och postsparbanken, som bör an

ses s åsom huvudsyssla, tillgodoräknas s å som pensionsår. 

Innehavare av tjänst eller befattning vid post- och telegrafverket 

får s åsom pensionsår tillgodoräkna sig den tid han under ryska tiden 

såsom finsk medborgare tjänstgjort vid telegrafverket i Finland. 

Av den tid innehavare av tjänt;t eller befattning, som vid ansökan 

om pension på grund av i 1 mom. avsedd anställning i landskapets eller 

statens tjänst innehar minat tio pensiorisår, efter det han fyllt 21 å r 

varit anställd 

1) i kommuns tjänst, vid kommunal centralorganisation 7 sammanslut

ning av kommuner eller religionssamf und, 

2) s å som l ärare vid privat hö g skola e ller landskaps- eller stats

understöd åtnjutande privat läro- eller uppfostringsanstalt, 
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3) såsom läkare, djurläkare, sjuksköterska, hälsosyster~ barnmorska, 

sinnessjuksköterska eller sinnessjukvå rdare i bolags, sammanslutnings 

eller privat anstalts tjänst, 

4) vid landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande lantbruksorgani~a

tion eller organisation för huslig ekonomi, skogsvårdsnämnd, centralt 

skogssällskap, centralhandelskammaren, handelskammare, organisation 

eller anstalt för vetenskap eller konst, kommunal eller enskild järn

väg i samtrafik med statsjärnvägarna, 

får han såsom pensionsår tillgodoräkna sig den del, som överstiger J :I 

fyra år, försåvitt denna tjänst eller befattning varit huvudsyssla 

och till sin art och i fråga om kompetensvillkoren varit jämförlig med 

den landskapets eller statens tjänst eller befattning, i vilken han 

efter avgången från ifrågavarande tjänst eller befattning först an

ställts. 

Oavsett vad i 5 mom, är stadgat, får innehavare av tjänst eller be

fattning såsom pensionsår räkna sig tillgodo hela den tid 

1) han varit lagfaren ledamot av rådstuvurätt eller magistrat eller 

stadsfiskal ; 

2) efter fyllda 21 år varit i tjänst, som bör anses som huvudsyssla 

vid organ, som bildats för utövning av Lanthushå llningssällskapens 

Centralförbund benämnda förbund samt lantbruks- och hushållningssäll

skapen i kolonisationslagstiftningen tillerkänd befogenhet ; samt 

3) efter fyllda 21 år varit i tjänst hos telefonanläggning, som 

övertagits av staten eller vid kommunal eller enskild järnväg eller 

enskild läroanstalt eller före inträdet i ovan avsedd läroanstalts 

tjänst, i tjänst, som bör anses som huvudsyssla hos annan landskaps

eller statsunderstöd åtnjutande enskild läroanstalt. 

Innehavare av tjänst eller befattning, som innehaft tjänst vid 

kommunal folkskola, är, utan hinder av stadgandena i 5 mom., berättigad 

att såsom pensionsår tillgodoräkna sig hela den tid han i enlighe t med 

landskapslagen den 16 oktober 1958 om avlöning och pension för tjänste

innehavarna inom folkskolväsendet i landskapet Åland (24/58) må till

godoräkna sig för pensionen på grund av tjänstgöring inom folkskolvä

sendet, samt innehavare av lärartjänst eller befattning vid landskapets 

eller statens läroverk hela den tid han efter fyllda 21 år varit lärare 

med huvudsyssla vid enskild läroanstalt, som åtn juter landskaps- eller 

statsunderstöd. 

Innehavare av tjänst eller befattning med diplomsjökaptens- eller 

sjökaptensbrev vid Ålands sjöfartsläroverk, för vars tjänst eller be

fattning kompetensvillkor är sjökaptensexamen antingen enbart eller 
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j ämte annan examen, må, därest han vid ansökan om pension innehar 

minst tio pensionsår på grund av tjänstgöring, som är nämnd i 1 mom., 

såsom pensionsår räkna sig tillgodo högst tio år av den tid han efter 

att hava fyllt 21 å r såsom innehavare av understyrmansbrev eller under

maskinmästarbrev eller kompetensbrev för radiotelegrafist av andra klass 

eller motsvarande högre kompetensbrev varit i tjänst på handelsfartyg, 

som är infört i Finlands fartygsregister. 

Ha r i ovan i 5-8 mom. nämnda tjänst göring under den tid, som får 

räknas såsom pensionsår, inträffat avbrott, sammanräknas vid bestäm

mandet av pensionså ren de olika tjänstgöringstiderna. Såsom avbrott räk

nas likväl icke den tid vederbörande varit frånvarande av orsaker, som 

nämnas i 4 § 2 mom. 

Landskapsstyrelsen må på synnerliga skäl berättiga innehavare av 

tjänst eller befattning att såsom pensionsår tillgodoräkna s ig även 

annan än i 4-8 mom. nämnd tjänstgöringstid, dock högst åtta år. 

Är tjänstgöringstid uppdelad på terminer, anses en termins tjänst

göring motsvara sex månader. Tjänstgöring såsom lärare vid fem månader 

omfattande sommarkurs vid läroanstalt för huslig ekonomi räknas såsom 

ett halvt års tjänstgöring. 

5 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning ). 

(Tillämpningsstadgandet likasom i landskapsstyrelsens framställ-

ning.) ----------

Mariehamn den 13 mars 1962. 

P å stora utskottets vägnar: 

.~Y?i~,,z_ 
Alb}n Johansson 

ordförande. 

./. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Jo~ansson, viceordföranden 

Gideon Mattsson, ledamöterna Edvin Öst ling1 Erik Sundberg, Uno Förbom, 

Sigurd Danielsson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kalman och 

August Öström. 


