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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om Ålands vårdin·· 

stitut. Genom förslaget inrättas ett administrativt självständigt institut för vårdutbild

ningen i landskapet. I dag handhar Ålands yrkesskola motsvarande utbildning. Med 

förslaget vill landskapsstyrelsen stärka och framhålla vårdsutbildningens betydelse i 

samhället. 
Förvaltningen av Ålands vårdinstitut föreslås organiserad på motsvarande sätt som 

landskapets övriga skolor efter grundskolan. Lagen föreslås innehålla de centrala 

bestämmelserna om institutet. Detaljerade regler om vårdinstitutets verksamhet skall · 

intas i ett reglemente som fastställs av landskapsstyrelsen. 

I landskapslagen om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter 

och gymnasiet (33/85) och i landskapslagen om landskapets kostnadsansvar för vissa 

elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter (20/95) föreslås ändringar av teknisk 
karaktär. 

Avsikten är att de föreslagna landskapslagama skall träda i kraft i samband med att 

höstterminen inleds den 1 augusti 1995. 
Den föreslagna lagen förutsätter att nödvändigajusteringar av överenskommelseför

ordningen om hälsovårdsutbildning i landskapet Åland (36/90) vidtas. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund 

1.1. Vårdutbildningens utveckling på Åland 

Ar 1973 anordnades en engångskurs för hjälpskötare vid Ålands yrkesskola. En 

interimistisk utbildning av hjälpskötare inleddes dock först år 1980 med medicinalsty

relsens tillstånd . År 1987 inrättades grundlinjen för hälsovård med basår och speciali

seringslinje för primärskötare. Utbildningen anordnades vid denna tidpunkt i samarbete 

med Ekenäs sjukvårdsläroanstalt som övervakade att undervisningen uppfyllde de krav 

som fanns fastställda i förordningen om hälsovårdsläroanstalter (FFS 501/87). Sjuk

vårdsläroanstalten garanterade även att de utexaminerade givits lagstadgad behörighet 

för primärskötaryrket. 

Den 1 augusti 1990 trädde förordningen om hälsovårdsutbildning i landskapet 

Åland (36/90) i kraft. Överenskommelseförordningen gav landskapet rätt att vid Ålands 

yrkesskola inrätta studielinjer i hälsovård som gav samma behörighet som motsvarande 

utbildning i riket. Till följd av förordningen upphävdes samarbetsavtalet med Ekenäs 

sjukvårdsläroanstalt. Genom överenskommelseförordningen var grunden till en 

självständig vårdutbildningen på Åland lagd. 

Ar 1991 beslöt landskapsstyrelsen att sjukskötarutbildning på vuxennivå skulle 

inledas på yrkesskolan inom ramen för grundlinjen för hälsovård. Utbildningen sta1tade 

i januari 1992 med en utbildningskapacitet på 16 platser. Under v~rtenninen 1994 

antogs ytterligare fem elever till fördjupningsstudier inom inre medicinsk och kimrgisk 

sjukvård. I maj 1994 dimitterades de första sjukskötarna (21 st.) från Ålands yrkessko

la. 
Inom vårdutbildningen vid yrkesskolan arrangeras dessutom olika kompletterings

och f01tbildningskurser. Inom ramen för denna verksan1het anordnades under vårtermi

nen 1994 en 12 veckors ambulansförarkurs för brandmän. Kursen var ett samarbets

projekt mellan Ålands yrkesskola, Räddningsverket och Ålands Centralsjukhus. 1 

Som ett första steg mot en organisatorisk fristående vårdinstitut inrättades våren 

1994 en tjänst som biträdande rektor vid Ålands yrkesskola. Till den biträdande 

rektorns uppgifter hör att administrera utvecklingen av vårdutbildningen samt att 

förbereda bildandet av särskilt vårdinstitut, 

1 Ålands yrkesskol.as arsberättelse 1993-94, 

ÅUS 1991:2 Rapport om utveckling och planering av hillsovårdsutbildningen i landskapet Åland. 
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1. 2. Förvaltning och verksamhetens placering 

Vårdutbildningen ingår i dag som en del av det utbildningsutbud som Ålands 

yrkesskola kan erbjuda. Direktionen för Ålands yrkesskola handhar därmed även 

förvaltningen för vårdutbildningen. 

Inrättandet av tjänsten som biträdande rektor vid Ålands yrkesskola har dock stärkt 

vårdutbildningens betydelse vid yrkesskolan. Förutom den biträdande rektorn finns en 

tjänst som sjukvårdlärare och två timlärare samt tre till fem av yrkesskolans lektorer i 

allmänna ämnen knuten till vårdutbildningen. 

Undervisningen bedrivs sedan år 1982 huvudsakligen i Ålands yrkesskolas sydöstra 

flygel. 

1. 3. Utbildning linjer 

Vid Ålands yrkesskola ges i dag en utbildning som benämns "gmndexamen inom 

social- och hälsovård, närvårdare". Från och med läsåret 1994-95 upphörde grundlinjen 

inom hälsovård med specialisering till primärskötare. För närvarande finns 12 elever 

kvar inom grundlinjen för hälsovård, vilka avlägger prirnärskötarexamen höstterminen 

1995. Därefter upphör denna grundlinje. Dessutom ges inom ramen för vuxenut

bildningen en sjukskötarutbildning för vuxna. Vårdutbildningen erbjuder även varje 

termin studieplatser åt personer som vill komplettera sina tidigare studier. 

Sedan starten för vårdutbildningen, på Åland hade vid utgången av vårterminen 

1994 153 primärskötare och 21 sjukskötare utexaminerats från Ålands yrkesskola. 

Under hösten 1994 studerade 64 elever inom vårdutbildningen på Åland. 

2. Landskapsstyrelsens förslag 

2.1. Allmänt 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett administrativt självständigt institut för vårdut

bildningen .inrättas i landskapet. Att behovet för egen vårdutbildning finns i landskapet, 

visar den utbildningsverksamhet som under de senaste 20 åren bedrivits vid Ålands 

yrkesskola. Landskapsstyrelsen anser att tiden nu är mogen för att en självständig 
utbildningsenhet bildas. Institutet skulle få namnet Ålands vårdinstitut. Förslaget 

innebär att vårutbildningen lösgörs från Ålands yrkesskolas verksamhet och budget. 

Genom att inrätta ett vårdinstitut ger man utbildningen en egen identitet och ett eget 

namn samtidigt som förslaget skapar utvecklingsmöjligheter inom ramen för en egen 

budget. Med förslaget fullföljer landskapsstyrelsen även den linje man gick in för i 

samband med inrättandet av tjänsten som biträdande rektor vid Ålands yrkesskola. 
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Landskapet skall enligt förslaget vara huvudman för Ålands vårdinstitut. För

valtningsstrnkturen föreslås bli utfonnad i enlighet med övriga skolor efter grundsko

lan, vilket bl.a. kräver att en egen direktion för institutet tillsätts. Vårdinstitutets 

verksamhet bör av ändamålsenliga skäl fortsättningsvis vara kvar i Ålands yrkesskolas 

lokaler. På detta sätt kan man på bästa sätt dra nytta av gemensamma resurser såsom 

timlärare och k.anslipersonal. Samtidigt kan gemensamma utrymmen såsom datasal, 

matsal, hälsovårdsutrymmen och gymnastiksal utnyttjas. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft samtidigt som höstterminen 1995 inleds den 

1 augusti 1995. 

2. 2. Målsättningen med vårdutbildningen 

Målsättningen med vårdutbildningen är att årligen starta en utbildning på ungdoms

stadiet samt att en kurs inom vuxenutbildningen alltid skall pågå. Vilken inrikting 

vuxenutbildningen erhåller är beroende av de behov som finns i samhället. Dessutom 

är avsikten att individuella studieplaner för exempelvis tidigare primärskötare, mental

vårdare eller barnskötare skall kunna erbjudas åt intresserade med olika fördjupnings

alternativ. F01tbildningskurser enligt önskemål från arbetsplatserna samt kontinuerlig 

sjukskötamtbildning bör även k\lnna erbjudas inom ramen för vårdutbildningen. 

3. Lagstijtningsbehörigheten 

Enligt 18 § 1 och 14 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörig

het i fråga om landskapsstyrelsen och under denna lydande inrättningar samt under

visning. Rätten att lagstifta om vem som är behörig att verka inom hälso- och sjukvår
den tillkommer dock riket enligt 27 § 30 punkten självstyrelselagen. 

Sedan 1 augusti 1990 finns en förordning om hälsovårqsutbildning i landskapet 
Åland (36/90). Överenskommelseförordningen har efter tillkomsten av nya själv-

" \. . . ... 

styrelselagen (71/91) f01tsatt att gälla med stöd av förordningen om fortsatt giltighet av 

vissa överenskommelseförordningar som har utfärdats med stöd av 1951 års själv

styrelselag på Åland (10/93). Förordningen om hälsovårdsutbildning i landskapet Åland 

innehåller bestämmelser om att landskapsstyrelsen, med yrkesutbildning~styrelsens2 
samtycke, inrättar studielinjer samt om inträdeskrav, läroplaner och bedömningen av 

studieprestationer, om yrkesutbildningsstyrelsens övervakningsrätt, om behörigheten för 

avlagd examen samt om åtgärder för införandet av uppgifter i den av medicinalstyrel

sen upprätthållna matrikeln. Medicinalstyrelsens matrikel har efter förordningens 

(36/90) tillkomst ersatts med det av rättsskyddscentralen för hälsovård upprätthållna 

2 Yrkesutbi!dningsstyrelsen heter numera utbildningsstyrelsen. 
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centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 

Förordningen ger hälsovårdsutbildningen vid Ålands yrkesskola samma behörighet 

som motsvarande utbildning i riket. Till följd av förevarande lagförslag avser land

skapsstyrelsen att vidta nödvändiga justeringar av överenskommelseförordningen. 

4. Förslagets ekonomiska och orgallisatoriska verkningar 

Förslaget medför att den administrativa verksamheten för vårdutbildningen 

separeras från Ålands yrkesskola och att kostnaderna överförs på det självständiga 

vårdinstitutet. Avsikten är dock, såsom påpekats ovan, att utbildningsverksamheten 

fortsättningsvis skall bedrivas i Ålands yrkesskolas lokaler. 

På personalsidan medför förslaget att den biträdande rektorstjänsten ombildas till 

en rektorstjänst. Beroende på hur mycket rektorns undervisningsskyldighet bör minskas 

i relation till nuvarande biträdande rektors undervisningsskyldighet, kan en viss del av 

undervisningen behöva överföras på en timlärare vid vårdinstitutet. Till detta kommer 

sedan ökade kostnader för en halv kanslisttjänst, en egen direktion samt hyreskostnader 

för utrymmen som hyrs av Ålands yrkesskola. Kostnaderna för vaktmästar- och 

städartjänster samt kökspersonal är tjänster som beräknas ingå i hyreskostnaderna. 3 
· 

Ansvaret för institutets utrymmen samt gemensamma undervisningsutrymmen, elevbe

spisnmg, kanslifunktionen, städning, fastighetsskötsel etc. kommer fortfarande att åvila 
Ålands yrkesskola. 

Enligt uppskattning skulle brnttokostnaden för driften av Ålands vårdinstitut i 
föreslagen form vara ca. 2 ,2 miljoner mark. Jämfört med i dag medför förslaget en 

ökning av driftskostnaderna för vårdutbildningen med ca. 700.000 mark. För land

skapets del blir den totala kostnadsökningen knappt 300.000 mark, eftersom hyreskost

naderna krediteras Ålands yrkeskola. 

Förändringen av vårdutbildningen kommer att beaktas i samband med landskapssty

relsens förslag till första tilläggsbudget för år 1995. 

5. Beredningsarbete 

Under beredningen av framställningen har utlåtanden inhämtats från Ålands 
yrkesskola och skolans biträdande rektor. 

3 Jfr ÅUS 1992:13, sid 5 ff. 
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DETluJMOTIVERING 

1. Landskaps/ag om Ålands vårdinstitut 

1 kap. Allmänna bestäfflmelser 

1 §Målsättning. I överensstämmelse med utredningen om Ålands vårdskola (ÅUS 

1992: 13) föreslås att skolans namn skall vara Ålands vårdinstitut. Institutet övertar den 

vårdutbildning som i dag förmedlas vid Ålands yrkesskola. 

Enligt bestämmelsen kan utbildning erbjudas på såväl andra stadiet som på högre 

nivå. Nivåindelningen har ersatt den hitintills använda termen "gymnasialstadiet" för 

att på ett mer korrekt sätt återge den undervisning som avses. Samtidigt anpassas 

tenninologin till den internationella benämningen på motsvarande utbildningen. Gym

nasihlstadietinkluderar både grundskolebaserad utbildning och sådan utbildning som 

bygger på den grundskolebaserade utbildningen. Med utbildning på andra stadiet avses 

den utbildning som bygger direkt på grundskolan (första stadiet) medan den högre 

utbildningen bygger på andra stadiets utbildning eller motsvarande kunskaper som 

förvärvats på annat sätt genom exempelvis arbetslivse1farenhet och praktik". 

2 § Huvudmannaskap. Genom förslaget inrättas ett administrativt självständigt 

institut för vårdutbildningen på Åland med landskapet som huvudman. 

2 kap. Förvaltning 

3-4 §§. Direktionen föreslås i enlighet med utredningen om Ålands vårdskola 

(ÅUS 1992:13) sid 4 ff) bestå av åtta medlemmar. Direktionens sammansättning: och 

mötesbestämmelser överensstämmer i övrigt i huvudsak med motsvarande bestämmelser 

för landskapets övriga skolor efter gmndskolan. 

5-8 § §. I bestämmelserna anges rent allmänt de uppgifter som ankommer på 

direktionen, rektorn, lärarkollegiet samt lärarna. Landskapsstyrelsen anser det inte 

ändamålsenligt att i landskapslagen inta detaljerade bestämmelser om nämnda enheters 

eller personers arbetsuppgifter. I vårdinstitutets reglemente kan vid behov intas mer 

preciserade bestämmelser. 

9 § Reglemente. Ett reglemente skall upprättas för Ålands vårdinstitut, i vilket 

bestämmelser om bLa. val av lärarmedlem och personalmedlem till direktionen skåll 

ingå. Reglementet kan även innehålla bestämmelser om t.ex. läseordning, timför-

---------- --
4 Se "Utbildning i sa11wrbete" Avs 1994:5 sid 3 f. 
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delningsplan, budgetförslag, läro- och verksamhetsplan samt att en lärar- och elevför
teckning skall upprättas. I reglementet skall även enligt lagens 17 § kompetenskraven 
för tjänst vid institutet anges. 

En ändring av reglementet skaU ske enligt samma procedur som när reglementet 
upprättats. Initiativ till ändring kan komma från såväl landskapsstyrelsen som direktio
nen, men det är direktionen som gör upp ett förslag som skall underställas land

skapsstyrelsen för att bli gällande. 

3 kap. Undervisning 

10 § Utbil.dningslinjer och UJ.roplimer. Enligt överenskommelseförordningen om 
halsovårdsutbildning i landskapet Åland (36/90) skall landskapsstyrelsen innan en 
utbildningslinje inrättas inhämta samtycke av yrkesutbildningsstyrelsen. På läroplanerna 
skall enligt samma förordning i huvudsak tillämpas de bestämmelser som i riket gäller 

för statens hälsovårdsläroanstalter. Vid utfommingen av läroplanerna bör särskild vikt 
fästas vid individuella och. anpassade läroplaner för utbildningens särskilda behov. 

11 § Övn'g utbildning. Med kompletteringsutbildning avses utbildning som krävs 
för bibehållande av kompetens, medan fortbildning avser utbildning som krävs för att 
den yrkesverksamme skall kunna bibehålla och utveckla sin yrkesskicklighet. (Jfr ÅUS 
1991:2 sid 10 ff) 

12 §Elevhandledning. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med motsvarande 
bestämmelser för landskapets övtiga skolor efter grundskolan. 

4 kap. Eleverna 

13~15 §§. Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestäm
melser för landskapets övriga skolor efter grundskolan. 

5 kap. Perso1la1 

16 § 7Jänster. Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestämmelser (ör 
landskapets övriga skolor efter grundskolan. 

17 § Kompetenskrav. Avsikten är att kompetenskraven skall överenstämma med 
gällande kompetenskrav för motsvarande tjänster vid Ålands yrkesskola och att dessa 
skall anges i institutets reglemente. 
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18 § Övriga bestämmelser. Hänvisningen i paragrafens 2 mom. avser bl.a. 

tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/87) samt landskapslagen om tillämpning i 
hmdskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner 

(33/84). 

6 kap. Särskilda bestämmelser 

21 § Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse. Landskapsstyrelsen föreslår att 

lagen träder i kraft i samband med att höstterminen inleds den 1 augusti 1995. 

2. Landskapslag om ändring av 1 § landskaps/agen om studiesociala förmåner för 
elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet. 

Ändringen av teknisk karaktär och föranleds av att en ny yrkesutbildningsanstalt 

inrättas i landskapet. 

3. Landskapslag om ändring av 1 § landskaps/agen om landskapets kostnadsansvar för 
vissa elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter. 

Ändringen av teknisk karJ.ktär och föranleds av att en ny yrkesutbildningsanstalt 

inrättas i landskapet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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1. 

Landskapslag om Älands vårdinstitut 

LANDSKAPSLAG 
om Ålands vårdinstitut 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 kap. 
Allmänna bestämmelser 

1 § 

Målsättning 

Vid Ålands vårdinstitut ges grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet och på 

högre nivå i hälsovård och på det sociala området. 

Vid vårdinstitutet kan även ordnas kompletteringsutbildning, fortbildning, vuxenut

bildning och kursverksamhet. 

2 § 

Huvudmannas kap 
Ålands vårdinstitut upprätthålls av landskapet och står under landskapsstyrelsens 

överinseende. 

2 kap. 
Förvaltning 

3 § 

Direktion 
För förvaltningen av Alands vårdinstitut tillsätter landskapsstyrelsen en direktion 

för fyra kalender-år i sänder. 

Direktionen består av åtta medlemmar. Av dessa skall fyra personer utses bland 

personer som företräder arbetsgivare och arbetstagare inom de områden där institutet 

be.driver undervisning. I direktionen skall även filmas två representanter för eleverna, 

en representant för lärarna och en för den övriga personalen. Representanterna för 

elevema utses för en mandattid om ett år. Bland direktionens medlemmar utser land

skapsstyrelsen ordförande och vice ordförande. För varje medlem utses en ersättare. 

Institutets rektor är föredragande och sekreterare i direktionen. Direktionen kan 

dock utse annan föredragande när ärendet rör rektorn. 

Landskapsstyrelsen bestämmer direktionsmedlemmamas arvoden. 
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4 § 

Direktionsmöte 

9 

Direktionen sammankallas av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice 

ordföranden. Direktionen skall sammankallas för behandling av visst ärende då rektor 

eller minst tre av direktionens medlemmar det kräver. 

Direktionen är beslutför då ordföl"dnden eller vice ordföranden och minst hälften 
av de övriga medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller 

rösterna lika avgör ordförandens röst, utom vid personalval då lotten avgör. Vid 

direktionens möten förs protokoll som undertecknas av ordföranden och sekreteraren 

samt justeras på det sätt direktionen bestämmer. 

5 § 

Dir~kti.onens uppgifter 
Direktionen behandlar frågor som gäller institutets allmänna förvaltning, skötseln 

av dess egendom och ekonomi, undervisning och annan verksamhet vid institutet samt 

övliga ärenden som enligt reglementet ankommer på direktionen. 

6 § 

Rektorns uppgifter 
Rektorn skall leda, övervaka och utveckla undervisningen och den övriga verksam

heten vid institutet samt fullgöra övriga uppgifter som hänför sig till ledningen och 

övervakningen av institutet. På rektorn ankommer även att bereda och föredra de 

ärenden som behandlas vid direktionens sammanträden samt tillse att dessa verkställs. 

7 § 

Lärarkollegium 
Till lärarkollegiet hör rektorn och de lärare som har minst åtta årsveckotimmars 

undervisningsskyldighet vid institutet. Övriga lärare har rätt att närvara och yttra sig 

vid kollegiets sammanträden. Lärarkollegiet sammankallas av rektorn som kollegiets 
ordförande. 

Kollegiet är beslutfört då rektorn .eller prorektorn samt minst hälften av övriga 

medlemmar är närvarande. Vid omröstning skall bestämmelserna i 4 § 2 mom. iakttas. 

l.ärarkoU(1gi~t skall planera, främja och utveckla undervisningen och den övriga 

verksamheten vid insti.t;utet samt behandla övriga ärenden som enligt reglementet 
ankommer på lärarkollegiet. 
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8 § 

Lärares skyldigheter 
Förutom skyldigheten att undervisa ankommer det på lärare att utföra uppgifter 

som hör till institutets verksamhet i enlighet med rektorns anvisningar eller vad som 

föreskrivs i reglementet eller överenskommits i tjänstekoliektivavtal. 

9 § 

Reglemente 
För Ålands vårdinstitut skall finnas ett reglemente. Direktionen skall uppgöra ett 

förslag till reglemente som skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

Reglementet skall innehålla bestämmelser om 

1) val av lärannedlem, elevrepresentant och personalmedlem till direktionen, 

2) rektorns, lärarnas och de övriga tjänstemännens arbetsuppgifter, 

; 3). arbetsårets längd och antalet arbetsdagar under arbetsåret, 

4) fortbildning för lärare och övriga tjänstemän, 

5) intagning, specielJa inträdesfordringar, bedömning av elever, dimission samt 

utfärdande av särskilda kursintyg samt 

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

skall ingå i reglementet. 

Ändring av reglementet skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

3 kap. 

Undervisning 

10 § 

Utbildningslinjer och läroplaner 
Landskapsstyrelsen beslutar om inrättande av utbildningslinjer och fastställer 

läroplanerna för utbildningen. 

11 § 

Övrig utbildning 
Vid vårdinstitutet kan med landskapsstyrelsens tillstånd ordnas kompletteringsut

bildning, fortbildning, vuxenutbildning samt kursverksamhet. Landskapsstyrelsen 

fastställer kurs- och läroplaner för nämnda utbildning vid institutet. 

12 § 

Elevhandledning 
Vid Ålands hälso- och socialvårdsinstitut skall ges elevhandledning. Dessutom skall 

vid behov ordnas stödundervisning och specialundervisning. 



Lagtext 

4 kap. 
Eleverna 

13 § 

Elevernas skyldigheter 

11 

Eleverna skall följa institutets ordningsregler samt rektors och låf'ares anvisningar. 

Elev som inte kan tillrättavisas med andra disciplinära åtgärder kan av direktionen 

avstängas för viss tid, dock högst ett år. Direktionen kan besluta att avstängningen skall 
verkställas omedelbart. Direktionens beslut om avstängande för längre tid än två 

månader skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

Innan beslut om avstängning fattas skall eleven och, i förekommande fall, elevens 
vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. 

14 § 

Ledighet 
Eleverna kan av särskild orsak beviljas ledighet från institutet med rektorns 

tillstånd. Gäller ledigheten längre tid en vecka prövas ärendet av direktionen. 

15 § 

Elev.förening 
Eleverna vid Ålands vårdinstitut bildar en elevförening. Elevföreningen skall 

planera elevernas gemensamma aktiviteter och främja skolarbetet. 

5 kap. 
Personal 

16 § 

Tjänster 
Vid Ålands vårdinstitut skall finnas en rektor samt erforderligt antal lärare. Vid 

behov kan timlärare och annan personal anställas. Landskapsstyrelsen kan, efter att ha 

hört direktionen och lärarkollegiet, utse en prorektor bland lärarna. Prorektorn är 
ställföreträdare för rektorn. 

Tjänst lediganslås av direktionen att sökas inom en tid av minst 14 och högst 30 

dagar. Direktionen avger utlåtande över sökanden vilket tillsammans med ansöknings

handlingarna tillställs landskapsstyrelsen. Tjänsteman utnämns av landskapsstyrelsen. 

Timlärare och övriga tillfälliga tjänstemän förordnas av direktionen. 

Direktionen anställer och avskeder personal i privaträttsligt anställningsförhållande. 

Vikarie kan i brådskande fall förordnas av rektorn för högst en månads tjänst-

göring. 
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17 § 

Kompetenskrav 
Kompetenskrav för tjänstemän och övrig personal vid Ålands vårdinstitut bestäms 

i reglementet. 

Landskapsstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja dispens från fastställda kompetens

krav. 

18 § 

Övriga bestämmelser 
Angående undervisningsskyldighet och avlöning samt övriga ersättningar för lärare 

och andra tjänstemän gäller vad därom överenskommits i tjänstekollektivavtal. 

Angående lärama och och övriga tjänstemän vid institutet gäller förutom vad i 

de.nna lag stadgas vad om landskapets tjänstemän är särskilt föreskrivet. 

6 kap. 
Särskilda bestämmelser 

19 § 

Ändringssökande 
I beslut som landskapsstyrelsen eller direktionen fattat med stöd av denna lag får 

ändring sökas genom besvär i enlighet med vad som stadgas i 25 §. självstyrelselagen. 

20 § 

Landskapsförordning 
Nännare bestämmelser om verkställigheten och tillämpligheten av denna lag kan 

utfärdas genom landskapsförordning. 

21 § 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995. 

Direktion enligt bestämmelserna i denna lag kan tillsättas innan lagen träder i kraft. 

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder 

i kraft. 



2. 

Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 § landskapslagen om studiesociala 

förmåner fö:r eliever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

13 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 5 juli 1985 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet (33/85), 

sådant det lyder i landskapslagen den 25 juni 1991 (51/91), som följer: 

1 § 

Denna lag tillämpas på elever i gymnasiet, i de av landskapet upprätthållna 

yrkesutbildningsanstalter som avses i landskapslagen om Ålands lantmannaskola 

(45/87), landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs 

(23/63), landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/43), 

landskapslagen om Ålands yrkesskola (75/89), landskapslagen om Ålands sjömansskola 

(23/90), landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk (50/91), landskapslagen om Ålands 

tekniska läroverk (64/88), landskapslagen om Ålands handelsläroverk (45/90) och 

landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola (26/91), landskapslagen om 

Ålands vårdinstitut ( I ) samt på elever som deltar i temporärt anordnad grund

läggande yrkesutbildning. 

3. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995. 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 § lam:lskapslagen om landskapets 

kostnadsansvar för vissa elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 2 mars 

1995 om landskapets kostnadsansvar för vissa elever i gymnasiet och yrkesutbildnings

anstalter (20/95) som följer: 

1 § 

Lagens liUämpningsområde 

Med landskapets yrkesutbildningsanstalter i 1 mom. syftas på de av landskapet 

upprätthållna yrkesutbildningsanstalterna som avses i landskapslagen om Ålands 
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lantmannaskola (45/87), landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders 

husmoderskurs (23/63), landskapslagen om Ålands yrkesskola (75/89), landskapslagen 

om Ålands sjömansskola (23/90), landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk (50/91), 

landskapslagen om Ålands tekniska läroverk (64/88), landskapslagen om Ålands 

handelsläroverk (45/90), landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola (26/91) 

och landskap slagen om Ålands vårdinstitut ( · I ) . 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995. 

Manehamn den 30 mars 1995 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Hans Selander 



Bilaga 1 

2. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 § landskapslagen om studiesociala 

förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

I enlighet med lagtingets beslut ändras l § 1 mom. landskapslagen den 5 juli 1985 

om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet (33/85), 

sådant det lyder i landskapslagen den 25 juni 1991 (51/91), som följer: 

Gällande lydelse 

l § 

Denna lag tillämpas på elever i 
gymnasiet, i de av landskapet upprät

thållna yrkesutbildningsanstalter som 

avses i landskapslagen om Ålands 

lantmannaskola (45/87), landskapslagen 

om Ålands husmodersskola med 6 

månaders husmoderskurs (23/63), 

landskapslagen om läroanstalter för 

hemslöjd i landskapet Åland (13/43), 

landskapslagen om Ålands yrkesskola 

(75/89), landskapslagen om Ålands 

sjömansskola (23/90), landslqlpslagen 

om Ålands sjöfartsläroverk (50/91), 

landskapslagen om Ålands tekniska 

läroverk (64/88), landskapslagen om 

Ålands. handelsläroverk (45/90) och 

landskapslagen om Ålands hotell- och 

restaurangskola (26/91) samt på elever 

som deltar i temporärt anordnad grund

läggande yrkesutbildning. 

Förslagen lydelse 

1 § 

Denna lag tillämpas på elever i 

gymnasiet, i de av landskapet upprät

thållna yrkesutbildningsanstalter som 

avses i landskapslagen om Ålands 

lantmannaskola (45/87), landskapslagen 

om Ålands husmodersskola med 6 
månaders husmoderskurs (23/63), 

landskapslagen om läroanstalter för 

hemslöjd i landskapet Åland (13/43), 

landskapslagen om Ålands yrkesskola 

(75/89), landskapslagen om Ålands 

sjömansskola (23/90), landskaps lagen 

om Ålands sjöfartsläroverk (50/91), 

landskapslagen om Ålands tekniska 

läroverk (64/88), landskapslagen om 

Ålands handelsläroverk (45/90) och 

landskapslagen om Ålands hotell- och 

restaurangskola (26/91), landskapsla

gen om Ålands vårdinstitut ( I ) 
samt på elever som deltar i temporärt 

anordnad grundläggande yrkesutbild

ning. 

Denna lag träder i kraft den 1 
augusti 1995. 



Il Bilaga 

3. LANDSKAPS LAG 
om ändring av 1 § landskapslagen om landskapets 

kostnadsansvar.för vissa· elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstalte:r 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 2 mars 
1995 om landskapets kostnadsansvar för vissa elever i gymnasiet och yrkesutbildnings
anstalter (20/95) som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Med landskapets yrkesutbildnings~ 

anstalter i 1 mom. syftas på de av 
landskapet upprätthållna yrkesutbild

ningsanstaltema som avses i lands
kapslagen om Ålands lantmannaskola · 

(45/87), landskapslagen om Ålands 

husmodersskola med 6 månaders hus

moderskurs (23/63), landskapslagen om 

Ålands yrkesskola (75/89), landskapsla

gen om Ålands sjömansskola (23/90), 
landskapslagen om Ålands sjöfartslä

roverk (50/91), landskapslagen om 

Ålands tekniska läroverk (64/88), lands

kapslagen om Ålands handelsläroverk 

( 45/90) och landskapslagen om Ålands 

hotell- och restaurangskola (26/91). 

Föreslagen lydelse 

l § 
Lagens tillämpningsområde 

Med landskapets yrkesutbildnings
anstalter i 1 mom. syftas på de av 
landskapet upprätthållna yrkesutbild

ningsanstalterna som avses i lands

kapslagen om Ålands lantmannaskola 

(45/87), landskapslagen om Ålands 

husmodersskola med 6 månaders hus

moderskurs (23/63), landskapslagen om 

Ålands yrkesskola (75/89), landskapsla

gen om Ålands sjömansskola (23/90), 
landskapslagen om Ålands sjöfartslä

roverk (50/91), landskapslagen om 
Ålands tekniska läroverk (64/88), lands

kapslagen om Ålands handelsläroverk 

(45/90), landskapslagen om Ålands. 

hotell- och restaurangskola (26/91) och 

landskapslagen om Ålands vårdinsti

tut ( I ). 

Denna lag träder i kraft den 1 

augusti 1995. 


