
N~ 21/1961. 

0 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om yrkes

undervisning. 

Den egentliga yrkesundervisningen, varmed man i riket avser den 

grundläggande yrkesundervisning, som står under handels- och industri

ministeriets uppsikt, handhaves i landskapet för närvarande dels av 

Ålands yrkesskola, som fungerar som en landskapets centralyrkesskola, 

och dels av Ålands kock- och stuertskola, som är privatägd. Kommunal 

verksamhet inom denna bransch förekommer icke tillsvidare. Ålands yr

kesskolas verksamhet regleras av landskapslagen den 29 mars 1949 an

gående landskapet Ålands yrkesskola (9/ 49) medan understöd åt Ålands 

kock- och stuertskola beviljats ur landskapsmedel enligt i riket gäl-

lande stadganden. 
År 1958 antog riksdagen en lag om yrkesundervisningsanstalter (FFS 

184/1958) som sedermera kompletterats med en verkställighetsförordning 

i början av år 1959 (FFS 3/59). Enligt dessa författningar skall yrkes

undervisningen organiseras om på ett sådant sätt, att landets kommuner 

i allmänhet bli skyldiga att deltaga i kostnaderna för yrkesskolväsen

det. Detta kan ske på olika sätt, genom att reservera platser i statens 

centralyrkesskola, genom att bilda en interkommunal allmän yrkesskola 

eller - i städer och köpingar med mer än 20.000 invånare - genom att in

rätta en egen allmän yrkesskola. Denna nyordning av yrkesskolväsendet 

skall vara genomförd redan till början av år 1962. 

För landskapets del synes blott ett av ovanstående alternativ vara 

tänkbart, d.v.s. bibehållande av Ålands yrkesskola såsom en centralyr

kesskola med rätt och skyldighet för de åländska kommunerna att reser

vera minst det antal platser i densamma~ som de nya principerna i riket 
föreskriva. Den för kompensationen av landskapets utgifter nödiga re-

visionen av lagstiftningen angående Ålands yrkesskola borde samtidigt 

inbegripa en komplettering med de stadganden, som avse att reglera un

derstöd för redan existerande Ålands kock- och stuertskola och under

stöd för eventuella nyinrättade privata eller kommunala specialyrkes
skolor. 

Ovan uppdragna riktlinjer för en ny lagstiftning om Ålands yrkes

skola och yrkesundervisningen i landskapet medför en redigering, som 

avviker från rikets lag om yrkesundervisningsanstalter. Därtill kommer, 

att vis sa stadganden ur rikets förordning lämpligen b.öra intagas i land

skapslagen medan en särskild landskapsförordning i ämnet borde u·pptaga 

blott stadganden med karaktär av verkställighetsföreskrifter. 
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Ålands yrkesskola planeras med följande avdelningar: 

1) Meta1-far1b 'etfaf:t~eJl:n:img, 2-årig kurs me'd intagning varje år i 

första klassen av 10 elever (redan v erksam); 

2) Bil- och motormekanisk avdelning, 3-årig kur~_ :;F-~g int agning av 

12 elever i först a klassen vart tredj e år (r edan verksam); 

3) Avdelning för huslig ekonomi, 2-årig kurs med intagning av 12 ele-
' 

ver i första klassen var je eller vartanna t år ; 

~.J. • 4'y Handel sav.delning", 1-årig kurs med ·:intagJ:l:ip.g av 12 elever varje år 

(redan verksam); dei:i'na ·. av&e1ni[n a1; koUJ:w.@r måh~.nd~ at t ;:ömbildas till två-

årig handelsskola; .':-

5:) 0'.iittibeärbetningsavdel.ning;·;;nie·d t;re alternerande 2-åriga k~~ser för 
.. \ ·. 

båtbyg·gare, .mobelsni~ikare och timmermän, med intagning av minst 10 ele-

'ver varje år; ,,·:c . :': · · 

6) Sömnadsavdel'ni'ng, ' 2;o.,0årig kurs me_d int?gning av .rhinst 10 elever 

vartannat år (redan verksam')·; samt 

7) Ele·ktroteknisk avdelning, 2-årig kurs med iY(tJi.gning av minst 10 
'·-1 

elev~i- 'var je eller vartannat år (redan verksam med alternerande fartygs-

elektriker- och inst alla törskurs) . 

Vid fördelningen av anläggningskostnaderna och vid intagning av ele

ver vid statens centralyrkesskola utgår man enligt rike ts nya lag från 

s.k. årliga elevplatser, vilkas antal bestämmes enligt antalet elever, 

som varje år kan intagas i skolan. Beräknar man antalet årliga elev

platser vid Ålands yrkesskola, sådan den enligt det ovan sagda planeras, 

ko.romer man till ett minimiantal årliga elevplatser om 5 2. Därvid. beräk

nas för avdelning, som intager el.ever vartannat år, h alva elevant-alet 

som årliga elevplatser och f -ör avdelning, som intager ele'\ter vart -.tredje 

år, en tredjedel av el'evantal.-et :-siÖfl!. årliga elevplatser. 

Enligt riket s . lag' skall ·städ för var j e tusental reservera 3 och var je 

landskommun 1 årlig el'evpiats. Staten r e s erverar minst tjugu platser 

för varje hundratal kommunala platser. Enligt de13sa principer bör i 

landskapet Mariehamn ·rei:ferveras 21 platser (stadens invånartal ko.romer 

uppenbarligen att öve.rf3-tiga 7 .000 inom kort) och av landskommunerna 

Finström 1, Föglö 1, :ffammarland 1, Jomala 2, Lemland 1, Sal tvik 1 , och 

Sund 1 plats eller inalles 29 årliga elevplats_e-t• Återstoden av platser

na, d. v. s. 23 årliga elevplatser, borde sålunda '.J? eserveras av landska

pet . Ehuru denna fördelning av platserna icke lede r till samma förhål

lande mellan landskapets och ko.mmunerna s pla tser som praxis i riket för

utsätter, har handels- och industriministeri ets yrkesutbildningsavdelning 
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förordat fördelningen på den grund, att en centralyrkesskola i land-

skapet måste anses nödvändig och att kommunernas låga invånartal med

för det ringa antalet kommunala platser:-. Det kan icke anses riktigt, 
att de åländska kommunerna skulle .. åläggas deltaga i centralyrkes skÖ'lan 

i större utsträckning än kö:imnuner av :rriötsvärande storlek i riket. ~ 
allmänhet gäller den princ.ipen, att kommun icke skall del:taga i såaan 

yrkesskolverksamhet, som kommunen icke har nytta av. Sålunda anser man; 

att utbildning i en speciell bransch för hela landets behov bör. bekos

tas helt av staten. Då skärgårdskommunerna synas ha föga nytta av yrkes

skolverksamheten såtillvida, att de dimitterade eleverna sällan kunna 

placeras i skärgården, bör det också vara rättvist, att dessa kommuner 

icke deltaga i kostnaderna för skolan. Då platsfördelningen också blir 

av avgörande betydelse vid intagningen av elever i skolan, torde de 

mindre kommunerna genom frivillig reserveri:hg av årlig elevplats, an

tingen var för sig eller också tillsammans .i:ned någon annan kommun, 

kunna tillförsäkra sig möjlighet att få in någon elev varje eller vart

annat år i skdlan~ En av landskapsstyrelseh till fullmäktige i samtliga 

kommuner stälid förfrågan om eventuellt intresse f,ör frivillig teckning 

har dock blivit obesvarad, måhända på grund av att frågan framställdes 

vid en tidpunkt, då man räknade med, att ett mera omfattande del tagande 

från kommunernas sida måste göras obligatoriskt för att en centralyr

kesskola överhuvud skulle komm? till stånd. 

Anläggningskostnaderna för centralyrkesskola fördelas enligt rikets 

lag särskilt för byggnadskostnader och andra anläggningskostnader. Den 

del av de to tala anläggningskostnaderna, som faller på statens elevplat

ser, faller helt på staten. De ko.mmunala platsernas anläggningskostnader 

erläggas i första hand av staten, men ko.mtnune±-na äga efter det slutliga 

fastställandet av anläggningskostnaderna tillskjuta, stad 50 procent 

och landskommun 35 procent av byggnadskostnad'efna och alla delägarkommu

ner 30 procent av övriga anläggningskostnader~ 

Driftskostnaderna för centralyrkesskolorna i riket fördelas så, att 

den del av årets driftskostnader, som hänför sig till de av kommunerna 

reserverade pntserna, särskiljes, varpå 35 % av denna del erlägges av de 

i skolan del tagande kommunerna gemensamt och resten av staten. Ko.mmuner

nas kostnadsandel fördelas mellan delägarkommunerna i proportion till de 

använda elevplatserna, d. v. s. medel talet elever vid början av vår- och 

hö ~ tterminen från kommunen (46 § förordningen). De kommuner, som icke 

res erverat plats i skolan, äro icke h eller skyldiga att deltaga i skolans 

d~ift skostnader. Icke heller är delägarkommun skyldig att deltaga i 



023 

-4-

qrift'skostnaderna för elev, som icke intagits på kommunens elevplats. 

~ Man kan sålunda i .prakt;iken räkna med, att antalet använda elevplatser 

~r högst dubbla ~.talet av re~erverade platser. 
, ' Vid landskapets yrkesskola bör med hänsyn till kompensationen av 

: ··landskapets utgifter fördelningen mellan landska:pet och komqi.µnerna följa 

samma riktlinjer s'Om i · :rik~t. F6i-d:~lningen av den kommunala andelen i 

· .. utgifterna kan~ där·emot reglei-'il~ på ett från rikets principer avvikande 

sätt. Under den tidigare behandlingen av detta lagstiftningsområde har 

också förslag framförts i syfte att åstadkomma en annan fördelning än 

den i riket stadgade för att ut jämna den ekonomiska belastning på kom-: 

munerna, som nyordningen av yrkesskolväsendet medför. Landskapsstyrelsen 

har likväl stannat för, att anläggningskostnaderna borde fördelas enligt 

samma grunder som i riket, då det synes oskäligt att ålägga landskap.~;ts 

mindre kommuner 9 som även annars ha ekonomiska svårigheter, att del-' 

taga i yrkesskolans anläggningskostnader. 

Landskapsstyrelsen har i framställning 27/1960 med förslag till 

landskapslag om yrkesundervisning föreslagit, att den kommunala an

delen i driftskostnaderna skulle fördelas enligt kommunernas skattöre

antal. Landskapsstyrelsen anförde därvid bl.a. följande: "Landskaps

styrelsen anser, att den i riket gällande fördelningsgru:hden för drifts

kostnaderna icke skulle lämpa sig för våra förhållanden. Invånarantalet 

i flertalet av landskapets kommuner ligger mellan 500 och 1. 500 perso

ner. Det synes oskäligt att uppdela dessa kommuner i två grupper med 

invånarantalet 1.000 som gräns och ålägga blott den ena gruppen skyldig

het att deltaga i yr~esskolans driftskostnader:, ehuru skolan står öppen 

för elever från alla kommuner. Landskapsstyrelsen har därför o.mfatt.at 

principen att de på kommunerna fallande driftskostnaderna böra fördelas 

mellan samtliga kommuner." 

Beträffande driftskostnaderna intar stadsförvaltningen i Mariehamn 

den ståndpunkten, att fördelningen mellan å ena sidan staden och å andra 

sidan de i skolan deltagande landskommunerna bör ske enligt i riket gäl

lande grundsatser, m.a.o. att beläggningen av stadens och landskommuner

nas platser blir avgörande en~~gt ovan relaterade principer. Då landskaps

styrelsen anser, att Mariehamns stads inställning till kostnadsfördel

ningen kan beaktas utan menliga verkningar på landskommun·ernas utgifter 

för driftskostnaderna, torde en fördelning mellan stad och landsbygd 

enligt i riket gällande normer kunna omfattas. Vad sedan beträffar för

delningsgrunden mellan landskommunerna, har landskapsstyrelsen stannat 
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f ör, att fördelningen bör ske endast mellan delägarkommuner, eftersom 

i riket l~~Jiftningen syftar till att helt befria kommunerna under 
·.1 ,. ,J ! .. ~--· 

1. 000 inv,änard~'.från skyldighet att del taga i kostnaderna för central-
'7' f( _!.:. ~ '. • 

yrkesskola# FÖr att så l ångt det är möjligt utjämna kostnadsandelarna 

för delägarkommunerna, kan man tänka s i g flera olika f ördelningsgrun

der, t.ex. enligt et t visst invånartal eller fördelning av hälften av 

kostnaderna eft er beläggning och H~lft en efter skattöre. Landskapss t y-
.• l . 

relsen har dock stannat för fördelning ay landsko.mmunernas hela kost

nadsandel efter skattöre på delägarkommun~fn~ , vi lket medför, att den 

ekonomiska belastningen fördelas efter kommui:i·ernas skatteintä~ter cich 

att den årliga utgiften blir tämligen lika . från år till år undet ./ fl~r-
utsättning, att stadens el evantal i cke varierar väBentligt. 

Detalj.motivBring . 

~ I stället för den i riket använda termen "yrkesundervisnings

anstal t har landskaps styrelsen använt termen "yrkesskola" då yrkesins.Wfir.r;. 

tut och yrkeslärlingsskolor knappast komma att inrättas i landskapet,;:;. 

ehuru möjlighet härför reserverats i l agförs l aget (2 § 3 .mom.). ;;:o 

2 §. Såsom redan i den allmänna .motiveringen anfördes förutsätter 

l andskapsstyrelsen, att nuvarande Ålands yrkesskola korn.mer att fort

bestå som landskapets enda allmänna yrkesskola, då det icke förefaller 

· troligt, att en a llmän yrkes skola skull e tillkomma vid sidan om denna 

vare sig på kommunalt e ller privat initiativ. Däremot kan industriali-

seringen i landskapet .medföra privat yrkesundervisning. Möjlighet bör 

också beredas för kommun att inrätta spec ialyrkesskola , i synnerhet som 

det kan .medföra lättnad i kommunens skyl di ghet att reservera elevplatser 

i Ålands yrkesskola. Med stöd av 2 .mom. kan i landskapet inrättas en 

landskapets sjömans skola. Den på .Suomen Jou t sen inrättade s jömansskolan, 

Statens yrkesskola för sjömän, är .helt finansierad med statens medel. 

3-4 §§ innehålla stadganden; .,, sqm äro gemensamma för såväl Ålands yr

kesskola som kommunal a och privata specialyrkesskolor. Närmare bestäm

melser om skolornas förvaltning och organisation skola utfärdas uti 

landskapsförordning. I riket finnes vid centralyrkesskola förutom i 

dessa paragrafer nämnda myndi gheter också ett yrkesskolråd, där de till 

skolan anslut·na ko,mmunerna äro representerade. Då Landstinget represen

terar så gott som . .. ·alla landskapet~ kommliner, synes det onödigt att ytter

ligare inrätta ~n kdmmunal 'representation vid yrkesskolan, varför l and

skapsstyrels8:n . icke i förslaget upptagit någon motsvarighet till yrkes
skolrådet. 

U· För att klargöra budgeteringssystemet torde ett stadgande om 
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att Ålands yrkesskola skall betraktas som en centralyrkesskola vara 

påkallat . 

..L§_. För fördelningen av anläggningskostnaderna redogjordes redan 

i den allmänna motiveringen. Här må ytterligare tilläggas, att genom 

reservering av plats blir kommun berättigad till att varje år minst 

en e l ev från kommunen intages som e l ev. Då hälften av landskapets kom

muner icke äro skyldiga att reservera e l evplats, kan det med tanke på 

nämnda rättighet vara av intresse för de små kommunerna att frivilligt 

reservera en elevplats eller att tillsammans med någon annan kommun 

reservera en halv elevplats var. 

De aktuella byggnadsplanerna för yrkesskolan innefatta icke uppförande 

av elevinternat, men plats för en sådan byggnad har reserverats på 

tomten. Intresset för ett elevinternat synes icke vara särskilt stort i 

landskapet och det förefaller troligt, att internatet skulle komma att 

omfatta ett så ringa antal platser, att dess drift ställer sig förhål

landevis dyr. Landskapsstyrelsen har dock ansett, att denna fråga icke 

bör avgöras i detta skede utan i lagförs laget bör intagas stadganden 9 

som möjliggöra inrättande av internat framdeles. I riket har från sta

tens sida reserverats minst 25 % av platserna i centralyrkesskolornas 

elevinternat enligt vad handels- och industriministeriet meddelat land

skapsstyrelsen. Om uppförande av e l evinternat framdeles påyrkas från så 

många kommuners sida, att landskapsstyrels en anser skäl vara att över

väga frågan, kommer landskapsstyrelsen att förelägga Landst inget förslag 

till utverkande av nödigt extraordinari e anslag härför. 

Bestämmanderätten om yrkesskolans e l evplats er tillkommer landskaps

styrel sen. Ökas eller minskas folkmängden i en kommun i sådan mån, att 

kommunens skyldighet att reservera platser påverkas därav ,kan landskap s

styrelsen åstadkomma nödig justering genom att tillåta överlåtelse av 

en plats från en kommun till en annan eller genom att överlåta en av 

landskapets platser eller återinlösa en kommunal plats. 

LJ. Regeringen har den 21.10 19 60 överlämnat till riksdagen en pro

position, vari föreslås, att handelsskolor må inrättas som avdelningar 

vid yrkes skolor. Landskapsstyrels en har för avsikt att i ett senare ske

de ta upp fr ågan om denna avdelnings ombildande till en tvåårig handels

skola. På grund av det för närvarande oklara läget beträffande handels

avdelningens status , har landskapsstyrelsen icke upptagit handelsavdel

ningen bland de uppräknade obligatoriske. avdel ningarna. l_ _~Q _ _§_ har dock 

ett stadgande om rätt att i landskapsförordning utfärda närmare före-

skrifter om denna avdelning intagits. 
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89 9 och 11 §§. Stadgandena överensstämma med motsvarande stadganden 

i rikslagstiftningen. 

12-16 §§. För fördelningen av driftskostnadarna redogjordes ovan 

i ·deh allmänna motiveringen. Här må ytterligare tilläggas, att stadgan

det angående fördelningen mellan Mariehamn och landsbygden, s~rn. är: över~ 
enss tämmande med rikets fördelningsprincip, för tydlighets sku:J_l fcOmp

letterats med ett uttryckligt stadgande, att högst två använda elevplat

ser beaktas för varje reserverad el evplats. Härigenom undanröjes den 

osäkerhet, som eventuellt kunde inträffa i sådana fall, då elev inta

gits på ettårig eller treårig kurs. 

Kostnaderp.a för 9l evhemmets underhåll fördelas skilt , dels emedan 

< ' Mari~liamns ~t'~d iCke är skyldig att del taga ;i; >;elevhemmet och dels eme-
.. , · .: . . -- - ' • .. 

dan l;.1E:l.iägg:h1nge;n på el.evhe:rnm€it icke motsvarar 'bel äggningen på skolan. 
- - -~ . ' - \• . ' 

. B~:r.äkningsgrund eri för elevplatsernas antal, intagen i förslagets 1 2 
- . - -~ - ~ - -

§ 2 mom.;, . s 'aknar m:dtsva:fighet . i rikets lagst iftnin'g men är överensstäm-

,. • mande med e1. tolkning a-if; stadgande~a? som tillämpas :·vid handels- och 

ihdustriminiS.teriet. '1l : l ands!C'!ipet är.: man tvungen · att åtminstone tills

- v idare på vi~sa kurser intaga: el.ever blott vartannat elle r vart tredje 

år, då sko J_an am;1ars skulle förlo ;ra .i mångs idighet eller 09kså bl eve . .., ,_ -

överdimensionerad för det nuvarande' utbil,dningsbehovet i J_andskapet. 

Det följer också härav~ att man utan större svårigheter kan u,tvidga 
. - - ' 

utbildningskapac i tete·n på e:h avdelning om det skulle visa sig behövligt. 

För erläggande av kommuns andel i anl äggningskostnaderna ':kan beviljas 
·"' -- ' ":' \ :· 1 I , · 

en betalningstid på upp till :Iem· år; enl·igt lagändring i riket av den 

13 . 11 1959 (FFS 409/59) ända upp till sju år för·· kommun i ·svag ekonomisk 

ställning. Landskapets fattigaste kommuner kunria· enligt 1 6 § (mot svaras 
"1 ! . 

i riket av lagens 21 § ) beviljas specialunderstöd såväi .. .för anläggnings-
som driftskostnader. 

17-22 §§. I riket gällande normer angående understöd åt kommunala och 

pr ivata specialyrkesskolor ha intagits i förslaget i ~~kligt överens-

~.tämmande utformning. 
·. ~- :_L -- ~; 

23 §. Enligt rikets l ag (27 §) skall kommunerna vidtaga erforderliga 

åtgärder för att lagen skall ~nna tillämpas från och med år 1962. Ehuru 

det icke förefaller sannolikt att Ålands yrkessko l as byggnadsplaner kun-
. ;.!;l-

na förverkligas till början av sagda år , torde sko l an redan i sin nuva~ 

rande omfat tning kunna finansieras med tillämpning av de nya stadgandena. 

24 §. De detaljföreskrifter, som erfordras för landskapslagens verk~ · 

ställighet och tillämpning, sko l a utfärdas genom l andskapsfö rordning. 

25 §. Rikets nya l agstiftning kommer, beträffande kommunernas skyl

dighet att deltaga i centralyrkesskolornas anläggnings- och driftskost-

.. ·: 
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nad er, att tillämpas från och med den 1 januari 1962. I överensstämmelse 

härmed skall landskapslagen träda i kraft från och med år 1962. De nya 

stadgandena om understöd för ko.mmunala och privata yrkesskolor kunna o

beroende därav tillämpas i landskapet till och med år 1961, liksom land

skapsstyrelsen tidig are tillämpat rikets stadganden om understöd för 

privata yrkesundervisningsanstal ter vid beviljande av understöd åt Åland.s 

kock- och stuertskola. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om yrkesundervisning. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~ 

1 kap. 

Om skolformerna och undervisningen. 

1 §. 
Med yrkesskola avses i denna landskapslag skola, som meddelar 

grundläggande yrkesundervisning och vidare-utbildning på industrins 

och byggnadsverksamhetens, hantverkets, näringsekonomins samt med dem 

jämförbara serviceyrkens, ävensom på samfärdselns område, jämte komp

letterings- och specialkurser, som anordnas vid densamma, samt annan 

därmed jämförlig undervisningsanstalt. 

2 §. 
Ålands yrkesskola är landskapets allmänna yrkesskola. Skolans syfte

.mål är att på grundvalen av folkskolans kurs meddela eleverna för yrkes

färdigheten nödiga kunskaper och i skolans egna verkstäder en så mång

sidig arbetsundervisning, att yrkesskicklighet på grund härav inom 

viss tid kan uppnås. 

Landskapet, kommun, sammanslutning av kommuner, enskild person eller 

samfund må. upprätthålla specialyrkesskola, som meddelar undervisning 

på något specialområde eller inom några av de yrkesgrenar, som skolans 

ägare företräder. 

I landskapet må inrättas yrkeslärlingsskola för undervisning av yrkes

lärlingar och yrkesinstitut för vidare- och specialutbildning av yrkes

män samt undervisning i arbetsledning--och -organisation. Be träff ande 

anstalt, som blivit godkänd av landskapsstyrelsen, gäller vad i denna 

landskapslag är stadgat om yrkesskola. 

3 §. 
Vid yrkesskola skall för dess l e dning och förvaltning finnas en 

bland skolans lärare utsedd rektor. 



028 

-9-
För meddelande av undervisning och för vägledning i praktiskt arbete 

samt för sko l ans förvaltning och ekonomi må v i d yrkesskola finnas ordi

narie och extraordinarie lärare samt befattningshavare. 

4 §. 
Varje yrkessko l a:skall hava en direktion, s om svarar för sko l ans 

verksamhet, samt reglemente och läroplan, vilka äro fastställda av 

landskapsstyrelsen. 

2 kap. 

Om Ålands yrkesskola. 

5 §. 
Ålands yrkessko l a upprätthålles av landskapet såsom centralyrkes

skola för landskapet Åland. 

För skolans verksamhet upptages årligen i landskapets ordinarie 

inkomst- och utgiftsstat erforderliga medel enligt för statens central

y rkesskolor gällande principer. 

6 §. 
Mariehamns stad är skyldig att i Ålands yrkesskola reservera tre år

liga e l evpl atser för varje full i;;_ tusen,tal invånar e , och _la:qdskommun ~ 
l andskape t en årlig e levp lats for varJe fu llt tusental invanare. Ovriga 
elevplatse-r äro landska pets platser. 

Har kommun en eller flera elevpl atser i annan skola för yrkesutbil d-

ning, må l andskapsstyre l sen efter prövning minska det antal platser, 

s om kommunen skall var a skyldig att reservera i Ål ands yrkessko l a. Land

skapsstyrel sen må även annars, då synnerliga skäl påkalla det, bevilj a 

kommun lättnad i den skyldighet att reservera el .evpl atser, som är stadgad 

i 1 mom. 

Landskommun, som reserverar e l evpl atser i Ålands yrkesskola, är skyl

dig att reservera e l evhemsplatser i förhållande till e l evpl atserna . 

.Angående överlåt e l se av e l evpl ats till kommu.n beslut er l andskapssty

relsen. Kommun må icke utan landskapsstyrelsens tillstånd överlåta sin 

e l evpl ats till annan kommun. Landskapsstyrel sen må på synnerliga skäl med 

kommuns medgivande återinlösa av kommunen reserverad e l evpl ats, om mede l 

därför anvisats i landskapets utgiftsstat. 

7 § - . 

Vid Ålands yrkesskol a skall finnas åtminstone metallarbets-, maskin

reparations-, elektric i tets-, husbyggnads- och träbearbetnings-, sömnads

och näringsekonomiavdelningar. 

Vid sko l an bör efter behov anordnas undervisning i form av kurser 

eller på annat sätt för att medde l a undervisning åt yTkeslärlingar och 

med dem jämförliga personer, som icke kunna få undervisning i annan 

yrke sund ervisni.ngsanstal t . 
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8 §. 
Lärotiden vid Ålands yrkesskola är 1-4 läsår i enlighet med vad 

landskapsstyrelsen särskilt förordnar för varje studielinje. Läsåret 

bör o:mi'atta 220 arbetsdagar. 

Den teoretiska och den praktiska undervisningen bör motsvara de 

fordringar, som näringslivet ställer på varje särskilt yrke. Den prak

tiska undervisningen bör o:mi'atta övningsarbeten samt produktiv verksam

het i den av läroplanen bestämda omfattningen. 

9 §. 
Av yrkesskolans läroplan, som skall fastställas av landskapsstyrel

sen, bör framgå huru undervisningen är ordnad enligt studielinjer, läro

ämnena och antalet veckotimmar eller totalantalet timmar i dem samt 

det centrala innehållet i varje läroämne. 

Vid yrkesskolan skall ru1vändas av landskapsstyrelsen godkända läro

böcker. 

10 §. 

Till yrkesskolan må, sedan medel härför anvisats, anslutas en handel 

skola såsom en avdelning vid yrkesskolan. Närmare bestämmelser om av

delningens inrättande, finansiering och förvaltning utfärdas i landsk 

förordning. 

11 §. 

Kommunal eller privat yrkesskola må med ägarens samtycke av land

skapet övertagas och förenas med Ålands yrkesskola i den mån medel 

härför anvisats i landskapets inkomst- och utgiftsstat. 

Vid yrkesskolan må inrättas av landskapet upprätthållna avdelningar 

i syfte att tillgodose behovet av yrkesutbildning. 

3 kap. 

Om fördelningen av kostnaderna för Ålands yrkesskola. 

12 §. 
Kommun, som enligt 6 § reserverar elevplatser i .Ålands yrkesskola, 

är pliktig att i proportion till de av kommunen reserverade elevplat

serna och med iakttagande av den nedan föreskrivna kostnadsfördelningen 

till landskapet erlägga de av skolans inrättande direkt föranledda kost

naderna. 

Landskapsstyrelsen fastställer anläggningskostnaderna för Ålands 

yrkesskola och bestämmer på grundvalen av dem överlåtelsepriset för 

en elevplats genom att dela anläggningskostnaderna med antalet elev

platser i skolans första klasser. Vid avdc;lning, som intager elever i 

för klassen vartannat år, anses finnas hälften så många elevplatser 
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som högsta antalet elever i första klassen. Vid avdelning , som intage r 

e l ever i första klassen vart tredje eller fjärde år, f a stställes anta

let el evpl atser på motsvarande sätt genom delning med tre eller fyra. 

Elevhems anläggningskostnader fastställas särskilt, varefter över

låtelsepriset för en plats i e l evhemmet bestämmes genom att anläggnings

kostnaderna delas med antalet platser i e levhemmet . 

Kostnader för grundförbä~tringar på byggnader samt för tilläggs-....... 
anskaffningar av C1.:rbetsmaskirie:r och övriga inventarier delas år~igen 

såsom ovan stadgas'. ! 

Land skapsstyrel sen må på ansökan och på villkor, som landskapssty

relsen bestämmer, bevilja kommun betalningstid under högst fem, e lle r, 

om kommunen är i svag ekonomisk ställning, högst sju år för erläggande 

av i 1 och 2 mom. avsedda överlåtelseavgifter. Vid beviljande av betal

ningstid bör gängse ränta på den obetalda delen bestämmas. 

13 §. 
Kostnaderna för skolans inrättande fördelas mellan landskapet och 

de i skolan enl i gt 6 § delaktiga kommunerna sålunda, att Mariehamns 

stad svarar för 50 procent och landskommunerna för 35 procent av de 

nedan i 2 mom. avsedda byggnadskostnaderna samt staden och nämnda lands

ko.fn.muner för 30 procent av övriga anläggningskostnader' i vartdera fal

l et beräknat i proportion till antalet e l evplatser, som kommunerna re

serverat. 

Såsom godtagbara byggnadskostnader anses kostnader, föranledda av 

röjning och utjämning av tomt, för sko l a nödiga undervisnings-,verk

stads- och ekonomibyggnaders försättande i fullt användbart skick, an

ordningar för anskaffande av vatten och kraft, byggande av nödiga vägar, 

inhägnader och andra fast?-841.ii!-ggningar, uppgörande av - ritningar och 

arkitektarvode. ,, _
5 

: :,_ - . • 

Till kostnader för inrätt anO. e- . av sko lan hänföras -- därutöver ;kostna

der för uppförande av nödiga bostadsbyggnader, e l evhem o'ch lärarbo stä

der, jämte ekonomibyggnader, för anskaffning av arbetsmaskiner och 

verktyg, skolinventarier och undervisningsmat eri e l, elevernas inkvarte

ringsutrustning och spisattiralj samt renhållnings- och hälsovårds

materiel ävensom annan i själ va skolan och e l evhemmet erforderli g ut

rustning, så ock för arvoden åt byggnadskommissionen och andra åtgär

der, som oundgängligen böra bekostas. 

Kommun, som önskar reservera e l evplatser utöver det i 6 § stadgade 

antalet, skall deltaga i kostnaderna för skolans inrättande enligt 

i 1 mom. stadgade grunder. 

Mariehamns stad befrias likväl från deltagande i de kostnader vilka 
- ' 



031 

-12-

f öranle das av inrättandet av elevhem om ett dylikt hem ur stadens syn

punkt icke anses nödigt. Staden bör dock utan ersättning överl åta för 

sko l an l ämpligt och tillräckligt stort tomtområd e . 

1 4 §. 

De i Ål ands yrkessko l a del akt i ga kommune r na äro skyldiga att sam

fällt deltaga i sko l ans årliga underhållskostnader med 35 procent av 

de kostnader 9 som belöpa s i g på d e av kommunerna r eserverade p l atserna. 

Kommunernas k o stnadsande l fördelas .mellan kommunerna sål unda, a tt Marie

hamns stads ande l beräknas efter de använda e l evpl atsern a. Därefter 

fördelas l andskommun ernas gemensamma ande l i kostnaderna mellan de i 

sko l an delaktiga l andskommune rna i proportion till det antal skattören, 

som v id kommunalbeskattningen för skat t eåre t närmast före sko l ans ifrå

gavarande verk smnhetsår påförts av skattenämnderna i de lägarkommunerna. 

På sjömansinkomst beräknas antal e t skattören sålunda, att det av sjö

mansskatten till kommunen r edovisade beloppet divideras med t a l et tio. 

Såso.ra använd a e l evpl atser anses medel tal e t e l ever i början av vår

och höstterminen 9 varvid högst två e l ever varje t ermin beaktas för 

envar av kommun r eserver ad årlig e l evpl ats. 

Vid bestämmandet av de årliga underhållskostnaderna beaktas avl ö

ningsutgifter och pensioner samt årliga kostnader för l yse, värme, 

vatten och drivkraft, för underhåll och reparation av lokaliteter, 

maskiner, arbetsredskap och inventar ier, för kansli- och trycknings

arbeten9 så ock för anskaffande av lära r- och e l evb i bliotek samt und e r

visningst illbehör, r åämnen, förnödenhete r och r engöringsmedel, för fri 

sko l mål tid åt el everna, fö r brand- och ol y cksfallsförsäkringspremi er 

samt för läkemede l och l äkararvoden . Från summan av utgifterna sko l a 

erhållna ink omster avdragas. 

15 §. 
Kostnaderna för upprätthållandet av e l evhemme t förde l as så, att 

den del, som b e löper s i g på de av kommunerna r eser verade platserna 

förde l as mellan kommunerna i proportion till de använda e l evhe.rn.spl a t

serna såsom i 1 4 § 1 och 2 mom. är sagt. Kostnaderna för l andskapets 

e l evhemspl atser e rläggas av landskapet . 

Vid fastställand e t av avgiften för en e l evhemspl ats bö r a de inkoms

t e r b eaktas, som influtit genom e l evhemme t s användning . 

16 §. 
Åt l andskapets fattigaste kommuner må erläggas special understöd 

för delt agande i kostnaderna för inrättand e och upprätthållande av 

Ålands yrkesskol a. Sådant understöd erlägges för anläggningskostna-

dern as vidkommande med högst 3 0 procent och för underhå ll skostnadernas ·1 

I 
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vidkommand e i, ed högst 20 proc ent av de godt agbara tot a l a utgift erna 

per el evpl ats. 

4 kap. 

Om understöd å t kommunala och privata y rkesskolor, 

17 §. 
Landskaps s t yre l sen må på ansökan bevilj~ yrkesskola i landskapet 

rätt till årligt landskapsund erstöd, ifall skolan anses vara av b eho

vet påkall ad och om tillräckliga förutsättningar för fortsatt upprätt

hållande av skolan för eligga. Understödet utgår med 65 procent av de 

v erkliga utgifterna. På synnerliga skäl kan landskaps styrel sen f ast

s tälla yrkesskolans landskap sund erstöd till lägre b e lopp än 65 proc ent 9 

dock icke till lägre än 50 procent. 

Vid b e stämmandet av d e verkliga ut g ift erna b eakt as de i 14 § 2 mom. 

nämnda utgifterna 9 i den mån d e prövas nödvändiga, samt de egn a bygg

nad ernas hyresvärde frå nsett tomt e n s värde och den d e l av byggnad ernas 

värd e 9 v ilken motsvarar av landskapet bevilja t byggnadsund erstöd för 

skol an 9 ävensom hyres b e loppen för upphyrda utrymmen, för v ilkas hyra 

skolans ägare icke e rhå ll er annat understöd. 

Öv erlåtande av yrkessko l a, som erhåll er l andskapsun derstöd 9 till an 

nan ä gar e , e ll er väsentlig utvidgning av d ensamma må äga rum endast 

med l andskapsstyr e ::Bens tillstånd. 

18 §. 
Sedan yrkes sko l a bl·ivi t av l andskapsstyrel sen godkänd såsom. berät

tigad till landskapsun der s töd och r egl ement e och läroplan fastställts 

fö r skolan, beviljar l andskapsstyre l sen und erstöd för skol ans anlägg

ning och underhåll enlig t vad n edan stadgas. För byggnadskostnade r må 

likväl understöd bevilj as innan läropl an blivit f astställd. 

Villkor för e rhå llande av landsk a psunderstöd äro~ 

1) a tt sko lan e j upprätthåll es för e rnåend e av ekonomisk vinst; 

2) att sko l an förfogar över tillfre dsställande lokalit e t e r och 

nödig undervisning s- och a rb e t smateriel samt för und e r v i sningen e rfor

derliga verkstäder; 

3) a tt skolan har stadgat antal e l ever ; 

4) a tt skolans lära r e innehava föreskr i ven ko.mp e t ens; 

5) att medellö sa e l ever b evilj as befrie l se från eller nedsättning 

i elevavgift erna .med minst 10 proc ent av e levavgifte r nas tot a lb elopp; 
samt 

6 ) att de so.m und erstöd erhållna medl en användas till de ändamål, 

för vilka de beviljats , och a tt oanvänt understöd återstä lles till 
l andskapet. 
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19 §. 

033 

Understöd för anskaffande av e gna lokalit e t e r må b eviljas yrkes

sko l a eft er prövning inom ramen för i landskapets utgiftsstat anv i sade 

anslag . 

För anläggning av verkstäder och för utvidgning av sådana bevilj as 

såsom landskapsunderstöd 75 procent av priset på av landskapsstyrels en 

nödigb efunna arbetsredskap, kraft- och arbetsmaskiner samt till verk

städernas inredning hörand e inventari er. 

För anskaffning av egentliga skolinventarier och und ervisnings

materi e l beviljas i landskapsunderstöd 65 proc ent av priset på av land

skaps styre l sen nödigb efunna materiel. 

20 §. 
För utgift er 9 för anl e dda av allmänna kompl etterings- och spec i al

kurser, som icke höra till den egentliga läroplanen, b eviljas und er

stöd inom r amen för landskape ts utg iftsstat. 

21 §. 
Yrkesskola, som åtnjuter l andskapsunderstöd och som försäkrar inne

havarna av tjänst elle r b efattning vid yrkesskol an för invalidit e t 9 

å lderdom e lle r begravningshjäl p 9 erhå lle r av l andska ps.wede l i und er

stöd hälft en av varje erl agd försäkringspr emi e 9 dock ej mer a än et t 

av landskaps styr e l s en f as tställt belo pp för varj e försäkrad o.m å r et. 

Understöd e rlägge s likväl icke för den de l av försäkringspremien, som 

skull e överskrida försäkringspremi en för sådan pens ionsförmån, s om. är 

fastställd för innehavare av motsva rande landskapstjänst elle r -b e

fattning. Försäkring bör t ecknas i försäkringsanstal t, so.Ll l andskaps 

s tyr e l s en godkänner. 

Har i 1 mom. nämnd försäkring t ecknats, b eaktas icke p ension, som 

erlägges åt p ensionsförsäkrad 9 vid beräknandet av d e verkliga utg if

ft erna enligt 17 § 2 mom. 

22 §. 
Befinnes yrkesskola, som åtnjuter l andskapsunderstöd, icke uppfylla 

s tadgad e villkor ell er yppa sig i d ess v e rksamhe t .uissförhålland en, 

vi lka trots framställda anmärkningar icke avhjälpas, har landskaps s ty

r e l sen befogenhe t att b esl uta om indragning av l andskapsund er s tö det för 

yrkessko lan i d e ss helhe t e lle r för d en d e l av d ens am.ma 9 som b efunnit s 

icke motsvara sitt ändamål, samt meddela för eskrifter därom, i vilken 

ordning indragni ngen skall verkställas och huru med den egendom skall 

förfaras, som anskaffats med l andskapsunderstöd. 

Lag samma vare, om yrk e s skola upphör med sin v erks amh e t. 
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5 kap. 

Särskilda stadgand en. 

23 §. 

034 

Kommun, som enligt denna l andskapslag är skyl dig att r esever a plat

ser i Ålands yrkessko l a, skall före utgången av å r 1961 reservera 

föreskrivet antal plats er i yrkessko l an ell er anhålla orn i 6 § 2 mom. 

avsedd lättnad i skyldigheten att r eservera el evplats er . 

24 §. 
Närmar e anvisningar angående v erkställighe t en och tillämpningen av 

denna landskapslag utfärdas genom land sk apsf örordning. 

25 §. 
Denna l a ndskapslag tillämpas från d en 1 januari 1962. Genom densamma 

upphäves landska pslagen d en 29 mars 19 49 angående l andskapet Ålands 

yrkes sko l a (9/ 49) jämte däri senare fastställda ändringar. 

Mariehamn, d en 13 april 1961. 

På lands~ssif.7r el sens vägnar~ 

Lanträd #"~ ~ ~ ~~J,onan~ ( __ i_// 
/ L~beredningss e r e t e r a r e "t,!'i:ltti4----...,_ 

R r f Sundman. (> 

I 
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~~~~g~~~~g~~~~!~~~;;~~~=!~;~;~~~~g· 0 

Kommun Årliga I nvå- Byggnadskostnader 21.000 mk övr.iga anl.kostn .1000 .rn.k Kommunal a . totalkostn. 
el ev- nare Tot alt Kommu- Land ska- Totalt Kommu- Land- 1. 000 .rnk . Mk/ sk .c. 
platser 196 1 . nens pets an- n ens skapets 

ande l de l ande l ande l 

Brändö - 830 

Eck erö - 921 

Finström 1 1. 868 3.077 1.077 2.000 770 231 539 1. 308 i 0; 53 

Föglö 1 1.093 3.077 1.077 ' 2. 000 770 ' 231 539 1.308 1 : 04 

Geta - 658 

Hammar l and 1 ; 1. 305 3.077 1.077 2 .000 770 231 539 1.308. 0:90 

Jo.mala 2 2.143 6.154 2.154 4.000 10 5 40 ' 462 1.078 2.615 0:87 

Kuml i nge - 670 : 

Kök ar - l 573 : 
i 

Leml and 1 : 1 .087 · 3 ·• 077 1.077 2.000 770 231 539 1. 308 : 0: 81 

Lumparl and - ! 393 

Saltvik 1 1. 8 24 3.077 i 1.077 2. 000 770 231 539 1. 308 0 : 63 

Sot tunga - 269 

Sund 1 1 .268 3.077 ! 1.077 2. 000 ' 770 i 231 539 1.308 0:96 

Vår dö - 561 
' 

Mariehamn 21 6.680 64 . 61 7 : 32.308 3 2. 309 16 .170 4.851 11.319 37.159 2:31 

- - - - -
Landskapet 23 70.771 - 70.771 17.710 - 17.710 

Summa 52 · 22.148 1 60. 00 4 140.924 ' 1 60.004 40 0 040 ' 6 0 699 33. 3 41 47.622 1 :39 



(.C ,., Bilaga II. 
Q Driftskostnadernas fördelning. 

Årliga 
1958 1959 1960 

Invå- Ant~l Kostn. mk/skö. Antal Kostn. mk/sk.ö. AJ:J.tal Kostn. rnk/ sk .ö. 
Kommun elev- : nare elev- andel elev- andel elev- · andel 

plats er , 1961 platser 1000 mk . plats er 1000 mk plats. 1000 mk 
--

Brändö - 830 

Eckerö - 921 

Fin ström 1 1.868 2 516 0:22 2 507 0:21 2 516 0:22 

Fö glö 1 1.093 2 266 0:22 2 261 0:21 2 266 0:22 

Ge ta - 658 

Hammarland 1 1.305 2 310 0:22 2 304 0:21 2 310 0:22 

Jomala 2 2 .143 4 632 0:22 4 621 0:21 3 63 2 0:22 

Kumlinge - 670 

Kö k ar - 578· ,... 
! 

Lemland 1 l.08T 2 339 0:22 2 333 0:21 2 339 0:22 
i 

Lumparland - 393 
Sal tvik 1 1. 824; 2 438 I 0:22 2 430 0:21 2 438 0:22 

Sot tunga - 269i 

1.2681 
i 

Sund 1 1 287 ! 0:22 2 282 0:21 2 287 0:22 

Vår dö - 561 
i 

Marie hamn 21 6. 680 ' 20 3.714 0:23 22 3.763 0:23 20 3.714 0: 23 

Landskapet 23 
-------- -----

Summa 52 22 .148 35 6.502 38 6.501 35 6.502 

Använda elevplatser här räknade enligt qlevantalet vid höstterminens början v arvid jämväl 1958 kan 
tagas me d såsom likvärdigt år. Mariehamn oqh Jomala upptagna till beräknade belopp eft e r inkorpo-
r eringen. 

I 

b 



Bilaga III. 

Avskrift. 

ÅL.ANTIS LANDSKAPSSTYRELSE 

Mariehamn den 6 april 1961. 

037 

Till Handels- och industriministeriet 
yrkesutbildningsavdelning en 
Helsingfors. 

Vid behandlingen av landskapsstyrelsens framställning med förslag 

till land skapslag om yrkesundervisning har Ålands landsting utsänt 

en delegation till Ministeriet för att inhämta närmare upplysningar 

i frågan 9 huruvida man i landskapet är tvungen att å lägga kommunerna 

större skyldighet att reservera platser i en centralyrkesskola i 

landskapet än kommunerna i riket med hänsyn till, att de åländska 

kommunerna till stor del ha ett invånarantal om mindre än 1.000 per

soner. Då delegationen vid ifrågavarande tillfälle endast kunde in

hämta ett muntligt besked i frågan, önskar landskapsstyrelsen härmed an

hålla om skriftligt utlåtande av Ministeriet över den planerade plats

fördelningen. 

Landskapsstyrelsen har med tillämpning av i riket stadgade normer 

ansett, att den planerade centralyrkesskolan i landskapet borde få 

ett minimiplatsantal om 52 e l evpl atser för att den skall anses mot

svara en enligt rikets lag inrättad central yrkesskola. Av dessa 

platser borde kommunerna reservera Mariehamns stad 21 (invånartalet 

torde snarligen överskrida 7.000) 9 Jomala 2, Finström 1, Föglö 1 9 

Hammarland 1, Lemland 1 9 Sal tvik 1 och Sund 1 enligt regeln en plats 

för var je fullt tusental invånare 9 medan övriga kommuner, vilka icke 

ha 1.000 invånare, bli helt utan plats, om de ic ke frivilligt teckna 

platser. På detta sätt blir dock landskapets platser 23 s t ycken, vil

ket är betydligt mera än de 20 % av de kommunal a platserna, som i 

riket är regel. Då __ det likväl är landskapets särförhållanden 9 främst 

den omständigheten, att den totala befolkningen är lit en och att in

vånart a l et i hälften av kommunerna är mindre än 1.000, som orsaka 

det exe.ptionella förhållandet, hoppas landskapsstyrelsen 9 att Ministe

riet kan förorda en sådan lö sning. 

Land skapsstyrelsen önskar Nidare Ministeriets utlåtande över tolk

ningen av 46 §förordningen om yrkesundervisningsanstalter (3/59), 

vilket stadgande i jämförelse med 20 § 2 mom. lagen om yrkesunder

Visningsanstal ter (184/58) icke enligt landskapsstyrelsens åsikt är 

fullt klart till s in innebörd. Landskapsstyrel sen har kommit till 

den slutsatsen, att förordningens 46 § avser en fördelning mellan de l

ägarkommunerna enligt använda e l evpl atser 9 v ilket skulle vara något 

annat än reserverade e l evplatser, men oklart är, huruvida en kommuns 

kostnadsandel uppåt begränsas till högst vad som motsvarar kommunens 
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ande l enligt de reserverade elevplatserna. 

På l andskapsstyrel sens vägnar~ 
Lantråd 

Hugo Johans son 

Lagbe r ednings sekreterare 

038 

Ro l f Sundman. 



Bilaga ·IV .. 

HANDELS- och INDUSTRIMINISTERIET 
Helsingfors 

den 11 april 1961 
m ~ l{Jf:l/61 

Hänvisning: Edert brev 6.4.61 
Ärende: ,.Utlåtande om platsfördel

· · ning i dfen planerade 
centralyrkesskolan. 

039 

Ålands landskapsstyrelse 
Mariehamn. 

Handels- och industriministeriet har i dag handlagt -Eder förfrågan 
av den 6 april 1961 angående elevplatsfördelning i den planerade central
yrkesskolan i landskapet och funnit gott förorda skolans grundande i 

framställd utsträckning. Vad tolkningen av 46 § i fö~9rdn~ngen om yr
kesundervisningsanstalter (3/59) beträffar~ meddelar mini~teriet, att 

;,-

en kommuns kostnadsandel icke är begränsad endast till_de e levplatser, - ,, 
som kommunen har reserverat. Kommunen är dock in~e skyldig att årligen 
betala för flere använda $levplatser än vad motsvarar d~ användä" plat
sernas relativa andel i s~tmnan ' av alla platser- so-m ress:r,ve.r~t~ av kom-
munerna .. 

För mini::st e:fn: 
överdir$ktör Aarno Niini . 

Äldre regeringssekreter8:re . Martti N'evalainen,. 

j. I 


