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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring av
landskapslagen om yrkesundervisning.
Landskapslagen om yrkesundervisning (7/62) är

i

vissa av-

seenden föråldrad på grund av den utveckling som skett på yrkesundervisningens område och bör i dessa avseenden ändras. Sålunda
stadgas i

2 § att eleverna i Ålands yrkesskola skall meddelas

kunsakper för yrkesfärdighet på grundvalen av folkskolans kurs.
Sedan grundskolan inrättats och folkskolorna avskaffats bör lagrummet ändras så att yrkeskunskaper meddelas på grundvalen av
grundskolans kurs.
I 5 § 2 mom. stadgas att erforderliga medel för yrkesskolans
verksamhet upptages årligen i

landskapets ordinarie inkomst-

och utgiftsstat enligt för statens centralyrkesskolor gällande
principer. I praktiken torde dessa principer följas vid budgeteringen, men då det här är fråga om ett område, där landskapet
äger lagstiftningsrätt, kunde hänvisningen till principerna
för statens centralyrkesskolor utgå.
I 8 § 1 mom. ingår bestämmelser om lärotidens längd vid
yrkesskolan. Lärotiden är 1-4 läsår och läsåret bör omfatta
220 arbetsdagar.

I rikets yrkesskolor är motsvarande tider

1-3 läsår och 195 arbetsdagar. Från yrkesskolans sida har man
uttryckt önskemålet att antalet arbetsdgar i året skulle minskas
till

~90,

vilket motsvarar övriga skolors arbetsdgar. Detta

skulle göra det möjligt att yrkesskolans arbete skulle börja
samtidigt med andra skolors arbete och loven skulle kunna hållas
på samma tid. Vid Ålands yrkesskola har man för närvarande i prak
tiken 195 arbetsdagar per år och 38 timmar per vecka och därmed
samma timantal som i rikets motsvarande skolor. Ehuru man på
yrkesskolhåll i riket även torde sträva till en minskning av antalet arbetsdagar, anser landskapsstyrelsen att man icke borde
föregripa rikslagstiftningen i

denna fråga, utan förslår att

gällande praxis, alltså 195 arbetsdagar lagfästes.
10 § är föråldrad såtillvida att det vid lagens stiftande
icke fanns någon självständig handelskola i landskapet, varför
en bestämmelse om att till yrkesskola må anslutas en handelsskola såsom en avdelning vid yrkesskolan intogs i
numera finns ett fristående

handelsäroverk i

lagen. Då det

landskapet,

föreslås paragrafen ändrad så att dess innehåll motsvarar nu-
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nuvarande 11 § 2 mom. och lagtexten förtydligas. Till följd
av ändringen av 10 § föreslås att 11 § 2 mom. upphäves.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till
an tagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om yrkesundervisning.

I enlighet med landstingets beslut
ändras 2 § 1 mom., 5 § 2 mom., 8 § 1 mom. och 10 §,samt
upphäves 11 § 2 mom. landskapslagen den 12 april 1962 om yrkesundervisning (7/62), som följer:
2 §.

Ålands yrkesskola är landskapets allmänna yrkesskola. Skolans
syftemål är att på grunvalen av grundskolans kurs meddela eleverna för yrkesfärdigheten nödiga kunskaper och i skolans egna
verkstäder en så mångsidig arbetsundervisning, att yrkesskicklighet på grund härav inom viss tid kan uppnås.

5 §.

För skolans verksamhet upptages årligen i landskapets ordinarie
inkomst- och utgiftsstat erforderliga medel.
8 §.

läsår i enlighet med
Lärotiden vid Ålands yrkesskola är 1-3
vad landskapsstyrelsen särskilt fKrordnar för varje studielinje·
Läs å ret bör omfatta 195 arbetstlagar .

10 §.
I syfte att tillgodose behovet av yrkesutbildning kan
vid yrkesskolan inrättas studielinjer vilkas anläggnings- och
underhållskostnader icke beaktas vid kostnadsfördelning enligt
3 kap .
Mariehamn den 1 mars 1978

L a n t r å d
Lagberednings sekreterare
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