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LANDSK.APSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 
Landstinget med förslag till landska~slag 
angående ändring av landskapslagen om 
läroavtal. 

Den 8 juni 1972 överlämnade regering€n till riksdagen en proposition 
prop.nr 128/1972 rd ) med syfte att bl.a. anpas~a rikets läroavtalslag 
ill de ändringar sora ägt rum .. med införandet av den nya lagen om ar

etsavtal (FFS 320/?ö). De i proposi ti onen föreslagna ändringarna god-
9.ndes av riksdagen i oförändrad form och trädde i ]:craft den 1 augusti 

973 (FFS 590/73). 
Då rikets nya lag om arbetsavtal genom blankettlag (5/71) antagits 

tt gälla även , i landsk~pet bör landskapslagen om läroavtal (12/69) ~ 

edan benämnd läroavtalslagen; ändras på i huvudsak motsvarande sätt 
om rikets- läroavtal slag. 

Enligt 3 § läroavtalslagen kan till lärling i regel antagas endast 
erson som då avtalet ingås fyllt 15 men ej 24 år. Med hänsyn till 
risten på yrkesutbildad arbetskraft kan det ej längre anses ändamåls
nligt att behålla den övre åldersgränsen. Slopas den övre åldersgrän
en kan man ~· i större utsträckning än ·.nu är fallet utnyttja läroavtals
.tbildningen för att täcka de vuxnas yrkesutbildningsbehov. 

Enligt 6 § 2 mom. läroavtalslagen skall lärotiden i läroplanen 
1estämmas att i regel omfatta minst två och högst fyra år. Då enligt 
· § 2 mom. läroavtal~lagen lärlings tidigare studier enligt prövning 
:an · beaktas såsom genomgången del av läroplanen och s ås om förkortning 
iv· lärotiden 9 kan lärotiden i praktiken bestämmas till att vara kortare 
ln två år. Det är sannolikt att de som genomgått yrkesskola i allt 
itörre omfattning kommer att ingå l äroavtal och att läroavtalsutbild
ingen särskilt såsom en f orm av fortbildning sålunda kommer att få 
nkad betydelse. På grund härav bör 6 § 2 rnom . läroavtal slagen ändrc..s 
å; att lärotidens minimilä ngd skulle förkortas till ett år. Följden 

·ärav skulle bli att det inom s amma yrke skulle finnas två l äropl aner 9 I ~ 
V Vilka den kortare vore avsedd närLJast för derii som genoogå tt facklig 
kolning och den längre för dem som endast fullgjort sin läroplikt. 

Enligt 22 § 1 rnorn. l äroavtalslagen erlägges åt l ä rling av landska
ets mede l under tiden för den teoretiska utbildningen bl .a.kostnadernn 
ör hans kost 9 l äroböcker och utbildningsmaterie l samt dagpenning. Ele
er, som ej är bosatta på kursorten, erhåller skälig ersättning för 
Ubartern ingskostnaderna . Dessutom utbetalas i vissa fall resebidrag 
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resedagtraktamente. Lärling soo är faoiljeförsörjare kan under 

stiden erhålla familjeunderstöd. Enligt förevarande paragrafs 2 wor:L 

.alaS ovan nämnda bidrag dock ej av landskapets medel om arbetsgiva

betalar lön till lärlingen under den tid han erhåller teoretisk 

~tbildning. I praktiken kan sistnärJnda bestärJmelse leda till att utkoms~ 

f~rsväras för de lärlinger som deltager i teoretisk utbildning, 

enär även en av c,r"betsgi VEr011 even-!:n011 ·L; il tlJe talo.d d.elJ ö~1 l\:a~1 rnedföro, 

"@rtt ovan angivna för·11åne~c förv~grac vederbörande n r.'J.::;d härn=;yn härtill 

JJor sistnt~mnda bestäminelse helt och h~illet UPIJhävas. 

fä1ligt 25 § 2 mom, läroavtci,lslagen o:rl3,gges till lärlings arbets-

7givare a7 landske.:pets medel ersättning för ve..rje ka1enderruånac1 under 

villrnn lärlingen varit i tjt~nst 1ni11s-b 16 o.J'.'be·Z:sc1agar, Denna bestämrnelpe 

gru11dar sig p::\ .s·c3dgandet i 3 § 1 DOi:.L loge~ o:m arbetstagares semester 

(FFS 199/60) ~ vilken J_ag emellertid. ::i.iTphörC.e ,s:,tt gälla då C:en nya 

;senesterla1:;;en (:;'J?S 27 2/7 3) träc1 de i :kraft. B:nligt 3 § 3 mOI!L semes·:,er.,. 

lagen utgör ni..nne:ca :w~.nimitiden för erb.illlande 2v Reueste:"..' 14 arbetsd2,-

rnåno.cL Ii::r.ågavarande bestö.rnmeJ.ce i l.9,:::'0a7t0 J_slagen bö:'.' 2.lltpfi. 

ändras i enlighet härwed. Likaså bö::i:: i enlighet med bestärJrnelse:i::na i 

28 § lagen oE.1 arbetsavtal de dagar för vilka a:r"betsgivare på g:!:"·und a·.r 

sjulcdor;:i eller olycksfall .. är skyldig att utbetala lön åt arbetstagare 

sor;-1 a:::'betsdagar. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till anta-~ 

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

... ngående ändring av landskap slagen om läroavtal. 

I enlighet med Landstingeisbeslut l!J2phäves 22 § 2 mom. landskaps

lagen den 15 april 1969 om läroavtal (12/69) och ändra§. 3 §, 6 § 2 

filOLl., 15 § 3 oom.? 25 § 2 nom. och 27 §, såsom följer: 

3 §. 
Till lärling kan antagas den, som fyllt 15 å::: då avtalet ingås c 

6 §. 

k~:cotiden f'~mll i läroplanen beetti.ramas a t~c 01Tf.atta en så lång tid 

som inlärandet 

högst fyra år. 

tn1 högst f ern 

av yrkes normalt bör anses kräva, dock minst ett och 

Av särskild orsak kan lärotiden i visst yrke bestämmas 
0 

B~r Q 

Ltirling och arbetsgivare 

grunder sou nä:cmeo i L~3 och 

15 §. 

:nar va::i::dera 

.le.gen 

:'..'ätt o.tt häva läroavtal på 

den 30 april 1970 om ~~botE-
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[.lvta.l (FFS 320/70). I fall, som o.vses i 43 § 2 mom . 5 punkten lagen 

08 
arbetsavtal, har arbetsgivaren dock rätt att häva avtalet först 

sedan hindret varat minst 30 dagar i följd. 

25 §. 

r 1 mom. avsedd ersättning utbetalas för varje kalendermånad, under 

vilken lärling varit i arbete hos arbetsgivaren minst 14 arbetsdagar. 
såsom arbetsdagar räknas även semestertid samt, då lärling är förhind
rad att utföra arbete på g!t:'und av sjukdom eller olycksfall, de dagar, 
för vilka arbetsgivaren enligt 28 § lagen om arbetsavtal är skyldig 
~t utbetala lön åt lärlingen. Ersättning utgår ej för lärling, som 
utbildas i landskaps- eller statsunderstöd åtnjutande yrkesundervis
ningsanstal t, vilken äges av arbetsgivaren. Ej heller utgår ersättning 
för lärling, som är barn eller adoptivbarn till arbetsgivaren. 

27 §. 
På läroavtal skall tillämpas vad om arbetsavtal är stadgat i 7, 

8, 16-19, 22-29, 31-35, 45, 51, 52, 54 och 55 §§ lagen om arbetsavtal. 
fud i 27 § 2 mom. sagda lag är stadgat om arbetstagares rätt till lön 
då han är förhindrad att utföra arbete, gäller dock beträffande lär-
ing först efter prövotidens utgång och sålunda, att han äger rätt 
till lön för högst 30 dagar. 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1975. 
Mariehamn, den 18 oktober 1974. 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare Jansson. 

'I 


