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Utlåtande om LL om barnomsorg och grundskola 
 
 
Med anledning av att landskapsregeringen berett Tehys fackavdelning på Åland r.f. 
tillfälle att inkomma med ett yttrande vill vi framföra följande: 
 
I lagförslagets avsnitt V, Personal inom barnomsorg och grundskola, föreslås i 6§ 
att en lärare ska kunna anställas på en prövotid om högst ett år. Tehy anser att 
förslaget försvagar den anställdes rättssäkerhet oskäligt mycket och en prövotid om 
högst sex månader borde tillämpas istället. 
Prövotid hör till arbetsrättens område, där det råder delad behörighet mellan Åland 
och riket. Det uppstår lagtekniskt och -hierarkiskt en förvirrande situation, ifall det 
finns olika bestämmelser om prövotid i lagar om olika ämnesområden. Det är också 
skäl att komma ihåg att en central princip hos arbetsrättsliga lagar har varit att 
skydda den svagare parten, dvs. den anställda. 
För åländska arbetstagare gäller i sin helhet rikets arbetsavtalslag (2001/55), där 
prövotidens längd kan enligt §4 vara högst sex månader. Lärare i privata 
grundskolor, vilka också föreslås att omfattas av det nu aktuella lagförslaget, kan 
inte vara tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare, utan de anställs som 
arbetstagare. Paragrafen skulle således endast kunna tillämpas på en del av 
lärarkåren, de offentligt anställda. 
För kommunala tjänsteinnehavare regleras prövotiden i lagen om kommunala 
tjänsteinnehavare (2003/304). Enligt LL om tillämpning i landskapet Åland av 
lagstiftning om kommunala tjänstemän (2004/24) tillämpas §8, där ”Vid anställning 
i tjänsteförhållande kan det bestämmas att en prövotid på högst sex månader 
börjar när tjänsteutövningen inleds.” 
Den motivering som ges i det nu aktuella förslaget, att lärare jobbar årsvis, gäller 
också för många andra kommunala tjänsteinnehavare av bl.a. budgetskäl och kan 
enligt Tehy inte räcka till som motivering till olikbehandling av kommunens 
personal. 
Att tjänsteförhållandet skulle kunna upphöra efter nästan ett helt år utan 
uppsägningstid har också ekonomiska konsekvenser för den anställda. Enligt lagen 
om kommunala anställda, §40, är uppsägningstiden minst 14 dagar om 
anställningen har varat högst ett år. Vid prövotid tillämpas ingen uppsägningstid. 
Tehy ser en potentiell risk till att den långa prövotiden skulle kunna missbrukas av 
sparskäl. 



 

En praktisk sak att tänka på är att en lärare som byter arbetsplats ofta ansöker om 
tjänstledigt från sitt gamla jobb. Det finns således i många fall två personer, den 
nyanställde och en vikarie som innehar den ”gamla” tjänsten, som måste enligt 
förslaget leva i osäkerhet ett helt år innan prövotiden är över. Hur många 
kommuner överlag beviljar så långa tjänstledigheter, och med hurdana villkor? 
Paragrafen riskerar att bli ett hinder till fri rörlighet av arbetskraft som en bieffekt. 

Som det konstateras i lagförslaget får prövotiden för landskapets tjänstemän, enligt 
Tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland, uppgå till högst ett år om 
tjänstens art eller annan särskild orsak kräver det. Paragrafen har en gång i tiden 
kopierats från rikets tjänstemannalag som därefter har moderniserats talrika 
gånger. I riket är maximal prövotid idag sex månader också för statliga tjänstemän 
(1994/750). 
De längsta prövotiderna tillämpas hos landskapet främst när ledande tjänster med 
speciella krav tillsätts. Det kan till exempel vara motiverat att ha en lång prövotid 
när en rektor för Högskolan på Åland i bolagiserings- och utvecklingsfas väljs. En 
grundskolelärare är dock ingen ledande tjänsteman. Lärararbetets karaktär och 
innehåll är tämligen bestämda redan när läsåret inleds. Brister i det dagliga 
lärararbetet torde kunna upptäckas på en mycket kortare tid än ett helt läsår. 
Tjänstemannalagens ord ”tjänstens art” och ”särskild orsak” finns till av en orsak. 
 
Det bör också påpekas i sammanhanget att den åländska tjänstemannalagen är 
väldigt föråldrad, som de åländska tjänstemannaorganisationerna har tidigare 
påpekat otaliga gånger. I riket har de lagar som reglerar tjänstemäns ställning 
alltmer harmoniserats med arbetsrätten för den privata sektorn. 
I övrigt välkomnar Tehys fackavdelning på Åland r.f. den nya lagen och har inget 
annat att anmärka. 
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