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LANDSKAPSFÖRORDNING
om läroavtalsutbildning

Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011

Med stöd av 5, 7, 11, 13, 19b och 21 §§ landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning
stadgas som följer:
1§
Allmänt
I denna förordning finns bestämmelser om
läroavtalsutbildningen, utöver vad som föreskrivs i landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning.
2§
Läroavtal
Ett läroavtal ska upprättas skriftligt mellan
huvudansvarig arbetsgivare och lärling.
Av läroavtalet ska framgå
1) lärlingens namn och personbeteckning,
eller om lärlingen inte har finsk personbeteckning hans eller hennes födelsetid,
2) ansvarig arbetsgivare samt dennes företags- och organisationsnummer,
3) utbildningens målsättning,
4) examen eller delexamen som utbildningen,
fortbildning undantaget, leder till,
5) dagen då lärotiden börjar och slutar,
6) grunder för lärlingens avlöning, arbetstid,
semester och arbetsskydd,
7) längden på den prövotid som avses i gällande arbetsavtalslagstiftning,
8) datum för skolans godkännande samt

9) en skyldighet för arbetsgivaren att underrätta skolan innan en väsentlig förändring görs
i läroavtalet.
Av ett läroavtal som ingås som företagarläroavtal ska med avvikelse från 1 mom. 1 punkt
framgå företagarens namn och personbeteckning. Dessutom ska framgå namnet på företagarens företag och dess företags- och organisationsnummer.
I läroavtalet kan intas andra bestämmelser,
vilka inte strider mot lag eller god sed. Genom
sådana bestämmelser kan inte arbetsgivarens
eller lärlingens rättigheter och skyldigheter enligt lag eller förordning inskränkas.
3§
Individuell studieplan
Till ett läroavtal ska fogas en individuell
studieplan för lärlingen. Planen ska beakta
lärlingens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Av planen ska framgå
1) utbildningsprogram, om sådant följs, och
läroplan som utgör grund för utbildningen,
2) utbildningens nivå, omfattning och innehåll,
3) ansvarig extern utbildare för den teoretiska undervisningen samt
4) ansvarig handledare för praktisk undervisning samt dennes kompetens.
Den individuella studieplanen för läroavtal
ska utarbetas i samarbete mellan lärlingen,
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arbetsgivare, skolan samt förekommande extern utbildare.
Den individuella studieplanen för ett läroavtal som ingås som företagarläroavtal ska, med
avvikelse från bestämmelserna i 2 mom., utarbetas i samarbete mellan företagaren, skolan
och förekommande extern utbildare.
4§
Lärlingsplatsen
Verksamheten på lärlingsplatsen ska avseende utbildningen vara av sådan kvalitet
och omfattning att den i studieplanen angivna
praktiska undervisningen kan förverkligas.
5§
Flera arbetsgivare
Om utbildningsansvaret delas mellan flera
arbetsgivare ska ett samarbetsavtal ingås mellan dem. Av samarbetsavtalet ska framgå vem
som är huvudansvarig arbetsgivare, hur den
praktiska undervisningen fördelas och hur de
med undervisningen i övrigt sammanhängande
frågorna regleras. Samarbetsavtalet ska fogas
till läroavtalet.

6§
Ansvarig handledare
Den som utses till ansvarig handledare ska
ha tillräcklig yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet samt för uppgiften lämplig
pedagogisk färdighet.
7§
Utbildningsersättning
Vid fastställande av utbildningsersättning
ska utbildningsområde samt den studerandes
tidigare erfarenhet och utbildningsnivå beaktas.
8§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti
2011.
Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (1998:61) om läroavtalsutbildning.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen
träder i kraft.
_________

Mariehamn den 23 juni 2011

VIVEKA ERIKSSON
lantråd
						

Britt Lundberg
föredragande minister
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Bilaga - om utbetalning av utbildningsersättning
För att täcka kostnader för en lärling betalas utbildningsersättning till arbetsgivaren. Till en
arbetsgivare med lärling som saknar grundutbildning och relevant arbetslivserfarenhet kan
normalkostnaden branschvis beräknas enligt följande tabell:
grupp

bransch

belopp per månad
första året

följande år

I

beklädnadsbranschen
bevakningsbranschen
dykbranschen
fiskeribranschen
glas-, porslins- och stenbranschen
gummi- och platsbranschen
handel- och administration
hantverk, konst och övrig kultur
hotell och restaurang
huslig ekonomi
hälsovård
lantbruk
lantmäteriteknik
livsmedelsindustri
mejerihushållning
process- och laboratorieteknik
skönhetsvård
sko- och läderarbeten
socialvård
sotaryrket
trädgårdsskötsel
träteknik
ytbethandlingsteknik

375 euro

190 euro

II

bil- och transportteknik
byggnadsteknik
datateknik
elteknik
grafisk teknik
maskin- och metallteknik
sjöfart
VVS-teknik

410 euro

225 euro

Beloppen i tabellen är riktgivande. En bedömning ska göras för varje läroavtal varvid beloppen
kan justeras med beaktande av arbetsgivarens kostnader för en lärling. De kan sänkas om en
lärling har stor relevant arbetslivserfarenhet samt, avseende det första årets ersättningsbelopp,
om en lärlings läroavtalsförhållande grundas på kompletterings-, vidare- eller fortbildning.
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