
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

Nr 27/1969. r e 1 s e s framställning till Ålands 
land.st1ng med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om 
Ålands sjöfartsläroverk. 

Genom rikets lag av den 28 juni 1968 om sjöfartsläroanstalter 
(FFS 414/68) har lagen av den 28 ma j 1943 om sjöfartsläroverk (FFS 
453/43) ersatts av en helt ny lag. Den nya lagen motiveras bland 
annat med att den fortsatta tekniska utvecklingen inom sjöfarten 
förutsätter en högre grundskolning av eleverna och att man för den 
skull nwnera kräver minst avlagd mellanskolekurs av dem som antages 
till elever vid navigationsskola . Då läroanstalter, för vilka erford
ras mellanskoleexamen~ enligt allmän praxis kallas institut, har man 
ansett det ändamålsenligt att ändra navigationsskolornas namn till 
navigationsinstitut. Likaså har benämningen sjöfartsläroverk ändrats 
till sjöfartsläroanstalt. S~öfartsläroanstalt skall således enligt 
förenämnda lag bestå av navigationsinstitut och skepparskolor med de 
kompletterings- och specialkurser som anordnas vid dem. 

Jämlikt 3 § landskapslagen den 25 juli 1967 om Ålands sjöfarts-
läroverk (39/67) skall undervisningen vid sjöfartsläroverket huvud
mkligen vara ordnad enligt de grunder som gäller vid statens sjö-
f artsläroverk. För den skull har landskapsstyrelsen ansett det rik
tigt, att landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk även ändras så, 
att navigationsskola ersättes med navigationsinstitut. Däremot har 
landskapsstyrelsen r likhet med den rådgivande kommissionen för Ålands 
sjöfartsläroverk icke önskat ändra skolans namn till sjöfartsläro
anstal t. 

För icke mellanskolegångna inträdessökande till styrmansklassen er
fordras numera förutom föreskriven sjötjänst att sökanden blivit god
känd i en förberedande läroklass. På grund därav har personer med av
gångsbetyg från folkskola fortfarande möjlighet att vinna inträde i 
styrmansklassen. Föreliggande lagförslag innebär således icke någon 
ändring i detta avseende. 

.Ändringen av benämningen navigationsskola föranleder ändrad 
av 1 § och 2 § 1 mom. Den nya benämningen sjöfartsläroanstalt 
föranleder dessutom en formell ändring av 3 § 1 mom. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 
S'.3.mt förelägga landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 §, 2 § 1 mom. och 
3 § ·1 mom. landskapslagen den 25 juli 1967 om Ålands sjöfartsläroverk 

(39/67) · såsom följer~ 
1 §. 

Ålands sjöfartsläroverk består av ett navigationsinstitut och en 
skepparskola. 

Vid navigationsinstitutet må inrättas en fortsättningsklass för 
meddelande av fortsättningsundervisning åt personer, som avlagt sjö
kaptensexamen, ävensom föranstaltas särskilda kurser och examina. 

2 §. 
I navigationsinstitutet meddelas undervisning för avläggande av 

examina fö r styrmän 9 överstyrmän och sjökaptener på handelsfartyg. 

3 §. 
Undervisningen vid sjöfartsläroverket skall huvudsakligen vara 

ordnad enligt de grunder som gälla vid statens sjöfartsläroanstalter. 

Mariehamn, den 12 augusti 1969. 
På 

Lantråd 

I 
. I 

I . 


