
Huvudsakligt innehåll 

1987-88 L t-Ls framst. nr 8 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om Ålands tekniska läroverk, 

2) landskapslag angå.ende ändring av 1 § land

skapslagen om studiesociala förmå.ner för ele

ver i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet, 

samt 

3) landskapslag angående ändring av l § land

skapslagen om finansiering av yrkesutbild

ningsans talter. 

I framställningen föreslås att landskapslagen om Ålands tekniska skola (38/67) 

och Jandskapsförordningen om Ålands tekniska skola (77 /79) upphävs och ersätts 

med en landskapslag om Ålands tekniska läroverk. 

Den nya Jagen föreslås innehålla de centrala bestämmelserna om läroverket. 

Detaljerade regler om läroverkets verksamhet skulle intas i reglemente som 

faststäUs av landskapsstyrelsen. Riksrnyndigheternas rätt att övervaka att eleverna 

erhåller de kunskaper och färdigheter som är fastställda för motsvarande läro

anstalter i riket för erhållande av stadgad kompetens, skulle liksom för närvarande 

regleras i överenskommelseförordning. 

Den föreslagna Jagen förutsätter justeringar av landskapslagen om studie

sociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet (33/85) samt 

av landskapslagen om finansiering av yrkesutbildningsanstalter (47 /85). 

Allmän motivering 

Inom ramen för den s.k. gymnasialstadiereformen (48/80), vars delmål är att 

förbättra möjligheterna tlll fortsatta yrkesutbildande studier på institut- och 

högskolenivå samt att förnya utbildningen så att den motsvarar samhällets krav, 

föreslås att Ålands tekniska skola ombildas till ett tekniskt läroverk. Genom 

ombildningen skulle vid sidan av den treåriga teknikerutbildningen och den ettåriga 

undermaskinmästarkursen erbjudas fyraårig ingenjörsutbildning vid läroverket. 

Med beaktande av att ingenjörsexamen ger behörighet för inträde till högskola 

och av att denna fackexamen numera är ett krav för erhållande av maskinmästar

kompetens för arbete ombord på. fartyg och i kraftverk är det enligt landskaps-
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styrelsens uppfattning angeläget att ombildningen genomförs. Den mera praktiskt 

inriktade teknikerutbildningen föreslås bibehållen, eftersom det fortsättningsvis 

kommer att finnas ett behov av drifts- och underhållstekniker inom el- och 

maskinbranscherna i landskapet. Med hänsyn till att Alands tekniska skola är den 

enda svenskspråkiga läroinrättningen i landet som utbildar rnaskinmästare, el

mästare och undermaskinmästare är det även av denna orsak motiverat att, 

förutom att införa lngenjörsutbildning, bevara den utbildning som erhålls vid skolan 

för närvarande. 

Målet med undervisningsreformen är att befästa skolans betydelse för land

skapets näringsliv. Avsikten är att den undervisning som meddelas skall vara 

modern och hålla hög standard. Vid läroverket kommer bl.a. att finnas en maskin

rumssimulator som är unik i landet. För att eleverna skall erhålla erforderlig 

praktik före de träder in i arbetslivet samt för att tillhandahålla näringslivet bl.a. 

teknisk utrustning för forskningsändarnål föreslås att vid läroverket kan inrättas 

ett s.k. teknologicentrum. Vid centret skulle läroverkets elever inom ramen för 

undervisningen utföra olika slag av projektarbeten för näringslivet. 

I samband med beredningen av ärendet har landskapsstyrelsen inhämtat 

direktionens för Alands tekniska skola och Alands Handelskammares yttrande. 

Detaljmotivering 

.!..J.=. I samband med undervisningsreformen föreslås att skolans namn ändras till 

Alands tekniska läroverk. Må.Isättningen för undervisningen har omformulerats och 

moderniserats. 

Förutom den egentliga ingenjörs- och teknikerutbildningen skulle vid lärover

ket kunna anordnas yrkesinriktad tilläggsutbildning samt olika slag av special

kurser. 

För att anpassa undervisningen till de krav som ställs i arbetslivet och för att 

tjäna näringslivet, föreslås att vid läroverket skulle kunna utföras projektarbeten 

samt ordnas forsknings- och informationsverksamhet inom ramen för ett teknologi

centrum. Elevernas projekt- och specialarbeten kunde på detta sätt direkt utnyttjas 

av näringslivet. Det föreslagna centret bedrivs för närvarande som försöksverksam

het vid skolan. 

2-3 §§. Paragraferna överensstämmer sak med bestämmelserna gällande 

lagstiftning. 
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U I de gällande bestämmelserna om direktionens sammansättning föreslås 

inga andra egentliga ändringar än beträffande rektors roll. I enlighet med de 

principer som tidig~re slagits fast av landstinget skulle rektor inte vara medlem, 

utan föredragande och sekreterare i direktionen. 

I enlighet med 10 § föreslås i reglemente ingå bestämmelser om val av lärar

och personalmedlem samt elevrepresentanter till direktionen. 

~ Paragrafen överensstämmer i huvudsak med bestämmelserna i gällande 

lagstiftning. 

6 §. Direktionens uppgifter är i huvudsak desamma som i gällande lagstiftning. 

Uppgiftsbeskrivningen har dock kompletterats med en 1 punkt som står i överens

stämmelse med målsättningen i 1 §. Avsikten är bl.a. att trygga att de yrkes

kunskaper som erhålls vid läroverket överensstämmer med kraven på utbildning och 

sakkunskap i arbetslivet. 

I syfte att främja att undervisningen utvecklas på ett ändamålsenligt sätt 

föreslås i 2 punkten att direktionen skall upprätthålla och fördjupa kontakterna 

meUan läroverket och näringslivet. Eftersom bl.a. en uppföljning av hur eleverna 

placerar sig i arbetslivet är ägnad att trygga att utbildningen motsvarar arbets

livets krav föreslås att direktionen skall hålla sig underrättad om läget på 

arbetsmarknaden. 

För närvarande fastställs arbetsordning för läroverket och tirnfördelningsplan 

mellan lärarna av landskapstyrelsen. I enlighet med de principer som slagits fast av 

landstinget föreslås dock denna uppgift i 7 punkten ankomma på läroverkets 

direktion. Direktionen skulle anta arbetsordning och timplan på förslag av rektor 

efter att lärarkollegiet har yttrat sig. 

7-9 §§. Bestämmelserna överensstämmer huvudsak med bestämmelserna 

gällande lagstiftning. 

10 §. Bestämmelserna om reglementet överensstämmer i huvudsak med nu 

gällande bestämmelser. Landskapsstyrelsen finner det inte ändamålsenligt att i 

lagen inta detaljerade bestämmelser t.ex. om bedömning av elever, betyg, uppflytt

ning till högre årskurs och dimission. Dessa bestämmelser skulle i stället ingå i 

läroverkets reglemente. 

~ Landskapsstyrelsen inrättar, i enlighet med 36 § sjäJvstyrelselagen, de 
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tjänster som erfordras vid läroverket. 

Enligt gällande bestämmelser förordnas i 2 mom. avsedda föreståndare av 

landskapsstyrelsen. Det är dock ändamålsenligt att direktionen får ge i uppdrag åt 

vid läroverket anställda lärare att fungera som föreståndare, varför en ändring av 

gällande regler föreslås. För närvarande finns föreståndare för såväl el- som 

maskinavdelningen vid skolan. 

~ Avsikten är att undervisningen skall vara ordnad i enlighet med de 

grunder som gäller för motsvarande läroinrättningar i riket. Eftersom fråga är om 

ingående bestämmelser och eftersom varje ändring av kompetenskraven i riket 

skulle föranleda en motsvarande lagändring i landskapet finner landskapsstyrelsen 

det mest ändamålsenligt att till denna del enbart hänvisa till riksbestämmelserna. 

Landskapsstyrelsen skulle liksom för närvarande ha rätt att bevilja undantag 

från stadgade kompetenskrav. 

~ Ordinarie tjänst skulle ledigansläs av direktionen att sökas inom 30 

dagar. I enlighet med 36 § självstyrelselagen utnämner Jandskapsstyrelsen tjänste

männen vid läroverket. Direktionen skulle dock anställa och avskeda personer i 

privaträttsligt anställningsförhållande. 

Enligt gällande regler kan sökande till lektorstjänst förordnas hålla provlektion 

i ämne som hör till tjänstens undervisningsområde. I praktiken har det dock varit 

sällsynt att direktionen skulle ha förordnat om provlektion. Eftersom bestämmelsen 

sällan har tillämpats och eftersom det i tjänstemannalagens 10 § (61/87) ingår en 

regel om anställning av tjänsteman på prövotid föreslår landskapsstyrelsen ingen 

bestämmelse om provlektion intagen i lagen. 

14 §. Eftersom undervisningsskyldigheten och avlöningsfrågorna numera regle

ras i tjänstekollektivavtal, föreslås inga bestämmelser om dessa frågor intagna i 

lagen. 

15 §. Lärarnas skyldigheter att delta i läroverkets verksamhet regleras för 

närvarande i tjänstekollektivavtal. Ytterligare bestämmelser därom skulle intas i 

reglemente. 

16 §. Eftersom läroverket kommer att upprätthållas av landskapet kommer de 

lärare och tjänstemän som är anställda vid läroverket automatiskt att vara 

underställda den lagstiftning som i övrigt gäller för landskapets tjänstemän. 
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17-20 §§. Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med bestämmelserna i 

gällande lagstiftning. 

21 §, I syfte att främja en ändamålsenlig utveckling av undervisningen och att 

skapa alternativa undervisningsformer bör det vara möjligt att ordna försöksprojekt 

vid läroverket. 

22 §, För närvarande ankommer det på direktionen att handha intagningen av 

elever till skolan. Närmare bestämmelser angående intagningen av elever föreslås i 

enlighet med 10 § ingå i läroverkets reglemente. 

23 §. Enligt gällande regler kan elev som uppför sig olämpligt straffas med 

varning, relegeras för viss tid eller avstängas från skolan för alltid. I enlighet med 

de principer som tidigare fastslagits av landstinget föreslås reglerna ändrade så att 

elev inte skall kunna skiljas från skolan. 

24 §. Eleverna skulle även i fortsättningen bilda en elevkår. 

Paragrafens 2 mom. föranleds av att det för närvarande finns en registrerad 

elevförening vid tekniska skolan som bevakar de ordinarie elevernas intressen. 

Landskapsstyrelsen finner det ändamålsenligt att föreningen bereds möjlighet att 

även i fortsättningen fungera som företrädare för de ordinarie eleverna vid 

läroverket. 

25 §. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med gällande bestämmelser. 

28-29 §§. Paragraferna innehåller ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser. 

Mandatperioden för nuvarande direktion utgår den 31.12.1989 samt för nu

varande prorektor den 31.12.1987. 

En komplettering av direktionen kan aktualiseras om ett teknologicentrum 

inrättas. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget til I antagande 
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Landskap slag 

om Ålands tekniska läroverk 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

l § 

V id Ålands tekniska läroverk meddelas grundläggande yrkesutbildning på insti

tutnivå för avläggande av teknikerexamen och på högre nivå för avläggande av 

ingenjörsexamen. Undervisningens målsättning är att kvalificera eleverna för olika 

slag av drifts-, underhålls-, planerings-, lednings- och sakkunniguppgifter inom 

sjöfart, kraftverk och industri samt med dem jämförbara tekniska och teknisk

ekonomiska yrkesområden. I utbildningen ingår såväl teori som praktik. 

Vid tekniska läroverket kan även meddelas yrkesinriktad tilläggsutbildning 

samt anordnas övrig kursverksamhet. 

För ordnande av forsknings-, informations- och uppdragsverksamhet med 

anknytning till undervisningen kan vid läroverket inrättas ett teknologicentrum. 

2 § 

Undervisningen vid Ålands tekniska läroverk skall huvudsakligen vara ordnad 

enligt de grunder som gäller vid statens tekniska läroanstalter. 

3 § 

Tekniska läroverket upprätthålls av landskapet och står under landskapsstyrel

sens överinseende. Undervisningsspråket är svenska. 

Angående riksmyndigheternas rätt ·att inspektera läroverket och övervaka att 

eleverna erhåller de kunskaper och färdigheter som är fastställda för motsvarande 

läroanstalter i riket för erhållande av viss, av statlig myndighet godkänd kompe

tens, stadgas särskilt. 
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2 kap. 

Förvaltning 

Direktion 

t+ § 

Läroverket förvaltas under landskapsstyrelsens överinseende av en direktion. 

Direktionen består av minst åtta medlemmar. Minst fyra medlemmar och 

personliga ersättare för dem utses av landskapsstyrelsen för två kalenderår i sänder 

bland personer som företräder arbetsgivare och arbetstagare inom de yrkes

områden som berörs av läroverkets verksamhet. Dessutom skall som medlemmar i 

direktionen finnas två representanter för eleverna, en för lärarna och en för den 

övriga personalen, samt personliga ersättare för dessa. Landskapsstyrelsen utser 

ordförande och viceordförande bland direktionens medlemmar. Läroverkets rektor 

är föredragande och sekreterare i direktionen. 

5 § 

Direktionen sammanträder på de tider som direktionen bestämmer. Direktio

nen sammankallas 'av rektor. Direktionen skall sammankallas för behandling av 

visst ärende då direktionens ordförande, rektor eUer minst tre direktionsmedlem

mar det kräver. 

Direktionen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst 

hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Är ersättare för direktions

medlem förhindrad att delta i sammanträde får annan ersättare inkallas. 

Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens 

röst, utom vid personval, då lotten avgör, och vid behandling av disciplinärt ärende, 

då den åsikt som företräder den lindrigaste påföljden blir gällande. 

6 § 

På direktionen ankommer 

1) att tillse att undervisningen vid läroverket sköts och utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt, 

2) att främja verksamheten vid läroverket, upprätthålla och utveckla kontak

terna mellan läroverket och näringslivet samt följa sysselsättningsläget, 

3) att övervaka att läroverkets förvaltning och ekonomi sköts lagenligt och 

ändamålsenligt, 

t+) att övervaka att egendom som hör till läroverket sköts omsorgsfuJlt och 
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används på. ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt, 

5) att årligen uppgöra och tillställa landskapsstyrelsen en berättelse över 

läroverkets verksarphet samt en verksamhetsplan och ett förslag till ärsstat för 

läroverket, 

6) att anta ordningsstadga samt godkänna reglemente och tillställa landskaps-

styrelsen detta för fastställelse, 

7) att anta arbetsordning för läroverket och timfördelningsplan mellan lärarna, 

8) att på. framställning av lärarkollegiet besluta om avstängande av elev, 

9) att till landskapsstyrelsen avge begärda utlåtanden och göra framställningar 

som avser att främja läroverkets verksamhet, samt 

10) att handlägga övriga ärenden som med stöd av denna lag eller särskilda 

föreskrifter ankommer på. direktionen. 

Rektor 

7 § 

Rektor ansvarar för läroverkets verksamhet och skötsel. Rektorn skall 

1) leda, övervaka och planera läroverkets verksamhet samt ansvara för den 

allmänna ordningen och disciplinen, 

2) övervaka undervisningen genom att tillse att lärarna vederbörligen sköter 

undervisningen och sina övriga uppgifter, samt fastställa den övriga personalens 

arbetsuppgifter och övervaka att de fullgörs, 

3) uppgöra förslag till arbetsordning för läroverket och timfördelningsplan 

mellan lärarna, 

4) bereda ärenden och föredra dem vid lärarkollegiets och direktionens 

sammanträden samt verkställa de beslut som fattats, 

5) handha den ekonomiska förvaltningen av läroverket, 

6) ansvara för att vid läroverket förs matrikel över eleverna samt över 

tjänstemännen och den övriga personalen, samt 

7) handha övriga uppgifter som hänför sig till ledningen och övervakningen av 

läroverket. 

Landskapsstyrelsen utser, efter att ha hört lärarkollegiet och direktionen, en 

av läroverkets lärare till prorektor för en mandatperiod om högst fyra å.r. 

Prorektorn är ställföreträdare för rektorn. 
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Lärarkollegium 

8 § 

Till lärarkollegiet hör rektor och de lärare som har minst åtta veckotimmars 

undervisningsskyldjghet vid läroverket. Övriga lärare har rätt att närvara och yttra 

sig vid kollegiets ;sammanträden. Rektor kan kalla företrädare för eleverna. till 

lärarkollegiets sammanträden. 

Lärarkollegiet sammankallas av rektor som är kollegiets ordförande. Kollegiet 

väljer inom sig en sekreterare. Kollegiet är beslutfört då. rektor eller prorektor och 

minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. 

Beslut i lärarkollegiet fattas med iakttagande av 5 § 3 mom. 

9 § 

Till lärarkollegiets uppgifter hör 

1) att planera och främja undervisningen vid läroverket, 

2) att yttra sig om rektors förslag till arbetsordning för läroverket och 

timfördelningsplan~ mellan lärarna, 

3) att uppgöra förslag till ordningsstadga, 
' 

4) att besluta om vitsord för eleverna, 
' 

5) att fatta beslut i disciplinära ärenden samt vid behov göra framställning till 

direktionen om avstängande av elev, 

6) att avge yttranden i frågor som hänskjutits till lärarkollegiet och göra 

framställningar som avser att främja undervisningen, 

7) att fördela triedel som anvisats till stipendier för eleverna samt 

8) att handlägga övriga ärenden som med stöd av denna lag eller särskilda 

föreskrifter ankommer på lärarkollegiet. 

Reglemente 

10 § 

För tekniska .läroverket skall finnas ett reglemente som fastställs av land-

skapsstyrelsen. Reglementet skall innehålla bestämmelser åtminstone om 

1) arbetsårets ~ängd och antalet arbetsdagar under arbetsåret, 

2) lärarnas och de övriga tjänstemännens arbetsuppgifter, 

3) intagning av elever, speciella inträdesfordringar, dimission, vitsord och 

betyg, 

4) elevernas rättigheter och skyldigheter, 
i 
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5) val av lärar- och personalmedlem samt elevrepresentanter till direktionen 

samt 

6) övriga angelägenheter vilka med stöd av denna lag eller särskilda föreskrif

ter skall ingå i reglementet. 

.3 kap. 

Personal 

11 § 

Vid tekniska läroverket skall finnas en rektor samt erforderligt antal lärare. 

V id behov kan timlärare och annan personal anställas. 

Direktionen kan enligt grunder som landskapsstyrelsen fastställer bland insti

tutets lärare för viss tid förordna avdelnings-, linje- samt laboratorieföreståndare. 

L2 § 

Kompetenskrav för tjänst vid tekniska läroverket är för motsvarande tjänst i 

riket föreskriven kompetens. 

Timlärares kompetens bör motsvara i 1 mom. stadgade krav. 

Kompetenskrav för personal i privaträttsligt anställningsförhållande är sådan 

yrkesskicklighet som ifrågavarande anställning förutsätter. 

Landskapsstyrelsen kan av särskild orsak bevilja undantag från de i 1-3 mom. 

stadgade kompetenskraven. 

13 § 

Tjänst lediganslås av direktionen att sökas inom 30 dagar. Direktionen avger 

utlåtande över sökandena vilket tillsammans med ansökningshandlingarna tillställs 

landskapsstyrelsen. Tjänsteman utnämns av Jandskapsstyrelsen. 

Timlärare och övriga tillfälliga tjänstemän förordnas av Jandskapsstyrelsen 

efter att direktionen hörts. 

Direktionen anställer och avskedar personal privaträttsligt anställningsför

hållande. 

Vikarie kan i: brådskande fall förordnas av rektor för högst en månads 

tjänstgöring. 

14 § 

Angående undervisningsskyldighet och avlöning samt övriga ersättningar för 

lärare och andra tjänstemän gäller vad därom överenskommits i tjänstekollektiv

avtal. 
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15 § 

Förutom skyldighet att undervisa ankommer det på lärare att utföra uppgifter 

som hör till läroverkets verksamhet i enlighet med rektors anvisningar eller vad 

som föreskrivs i reglementet eller överenskommits i tjänstekollektivavtal. 

l6 § 

Angående lärare och andra tjänstemän gäller förutom vad i denna lag stadgas 

vad om landskapets tjänstemän är särskilt föreskrivet. 

4 kap. 

Undervisning 

17 § 

Läsåret vid tekniska läroverket börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli 

och är uppdelat i terminer på sätt som föreskrivs i reglemente. 

18 § 

Vid läroverket meddelas undervisning i enlighet med en läroplan som fastställs 

av landskapsstyrelsen. 

Läroverket indelas i avdelningar inom vilka undervisningen ges på specialise

ringslinjer i enlighet med vad landskapsstyrelsen bestämmer. 

Landskapsstyrelsen bestämmer undervisningsgruppernas storlek samt godkän

ner de läroböcker. samt därmed jämförbara läromedel som skall användas vid 

läroverket. 

19 § 

Vid läroverket kan ordnas yrkesinriktad tilläggsutbildning samt kursverksamhet 

med landskapsstyrelsens tillstånd. Landskapsstyrelsen fastställer kurs- och läropla

ner för dessa. 

20 § 

För eleverna kan vid behov ordnas elevhandledning, stödundervisning samt 

specialundervisning. 

21 § 

Vid läroverket kan ordnas försöksverksamhet i syfte att utveckla undervis

ningen. Innan försöksverksamhet inleds skall landskapsstyrelsens godkännande in

hämtas. 
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5 kap. 

Elever 

22 § 

Inträdeskrav till de studielinjer som finns vid tekniska läroverket är till 

motsvarande läroanstalter i riket föreskrivna inträdeskrav. 

23 § 

Elev skall iaktta institutets reglemente, ordningsstadga samt de anvisningar 

som rektor och lärare meddelar. 

Elev som bryter mot bestämmelserna i 1 rnom. och som inte låter sig rättas av 

varningar kan av direktionen på förslag av lärarkollegiet avstängas för viss tid, 

dock för högst ett är. Direktionen kan besluta att avstängning skall verkställas 

omedelbart. Direktionens beslut om avstängande av elev för längre tid än två 

månader skaJl understäJlas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

24 § 

Eleverna vid tekniska läroverket bildar en elevkår. 

Eleverna kan bilda elevföreningar och studieklubbar som verkar i samråd med 

lärarkollegiet och under dess tillsyn. 

25 § 

Vid läroverket kan till privatelev antas person som uppfyller inträdeskraven. 

Privatelev har rätt att tentera enskilda ämnen och erhålla betyg över avlagda 

kunskapsprov. Landskapsstyrelsen faststäJler de avgifter som skall erläggas för 

avläggande av proven. 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

26 § 

I beslut som rned stöd av denna lag fattats av direktionen eller Iandskaps

styrelsen får besvär anföras i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen är 

föreskrivet. 

27 § 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna 

lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 
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28 § 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988. 

Genom denna Jag upphävs landskapslagen den 25 juli 1967 om Ålands tekniska 

skola (38/67) och landskapsförordningen den 27 november 1979 om Ålands tekniska 

skola (77 /79 ). 

29 § 

Åtgärder som ·verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

Utbildning som har påbörjats före lagens ikraftträdande skall slutföras i 

enlighet med tidigare gällande bestämmelser. 

Lärare och övriga tjänstemän som innehar tjänst vid Ålands tekniska skola och 

som uppfyller kompetenskraven i de bestämmelser som upphävs, förflyttas vid 

denna lags ikraftträdande till motsvarande tjänst vid Ålands tekniska läroverk. 

Sådan tjänsteman anses utan hinder av de kompetenskrav som är föreskrivna i 

denna lag kompetent att handha den syssla till vilken han har överförts. 

I denna lag avsedd direktion utses för följande tvåårsperiod vid utgången av år 

1989. Prorektor som avses i denna lag utses för följande period vid utgången av år 

1991. 

Direktionen kan från och med den 1 augusti 1988 kompletteras i enlighet med 

vad denna lag förutsätter. 

Landskapslag 

angående ändring av l § landskapslagen om studiesociala förmåner för elever i 

yrkesutbi!dningsanstalter och gymnasiet 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 rnom. landskapslagen den 5 juli 
i 

1985 om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymna-

siet (33/85), sådant det lyder i landskapslagen den 28 maj 1987 (46/87), som följer: 

1 § 

Denna lag tillämpas på elever i gymnasiet, i de av landskapsstyrelsen upprätt

hållna yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om Ålands lantmanna

skola (45/87), landskapslagen om Ålands husrnodersskola med 6 månaders hus

moderskurs (23/63), landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet 



Aland (13/43), landskapslagen om yrkesundervisning (7 /62), landskapslagen om 

Ålands sjömansskola (11/68), landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk (49/77), 

landskaps!agen om Ålands tekniska läroverk ( / ), landskapslagen om Ålands 

handeJsläroverk (37 /75) och landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola 

(93/79) samt på. elever som deltar i temporärt anordnad grundläggande yrkesutbild

ning. 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag träder i kraft den l augusti 1988. 

Landskaps lag 

angående ändring av 1 § 1andskaps1agen om finansiering av yrkesutbildnings

anstalter 

I enlighet med landstingets beslut ändras l § l mom. landskapslagen den 3 

december 1985 om finansiering av yrkesutbildningsanstalter (47 /85), sådant det 

lyder i landskapslagen den 28 maj 1987 (47 /87), som följer: 

1 § 

Denna lag tillämpas beträffande fördelningen av kostnaderna för de av 

landskapet upprätthållna yrkesutbildningsansta!ter som avses i landskapslagen om 

Ålands lantmannaskola (45/87), landskapslagen om Alands husmodersskola med 6 

månaders husmoderskurs (23/63), landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i 

landskapet Aland (13/4-3), landskapslagen om yrkesundervisning (7 /62), landskaps

lagen om Ålands sjömansskola (11/68), 1andskaps1agen om Ålands sjöfartsläroverk 

(49/77), landskapslagen om Ålands tekniska läroverk ( I ), 1andskapslagen om Alands 

handelsfäroverk (37 /7 5) och landskaps!agen om Ålands hotell- och restaurangskola 

(93/79). 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1988. 

Mariehamn den 5 november 1987 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssek reter are Janina Groop 


