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Utfärdad i Mariehamn den 26 november 2002

I enlighet med lagtingets beslut1  föreskrivs:

1 kap.
Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om Högskolan
på Åland, som landskapet Åland är huvudman
för. Med högskolan avses i fortsättningen Hög-
skolan på Åland.

2 §
Högskolans uppgift

Högskolan har till uppgift att erbjuda hög-
skoleutbildning som vilar såväl på vetenskaplig
eller konstnärlig grund som på beprövad
erfarenhet.

Vid högskolan kan bedrivas forsknings- och
utvecklingsarbete, uppdragsverksamhet och
kursverksamhet som tjänar undervisningen
och det åländska samhällets behov.

Högskolan skall informera om sin verksamhet
samt samverka med arbetslivet och det om-
givande samhället.

I verksamheten skall det finnas ett nära
samband mellan forskning och utbildning.
Vetenskapens trovärdighet, fri forskning och
god forskningssed skall värnas.

1) Ls framst. nr 17/2001-2002
Nu bet. nr 4/2001-2002

3 §
Högskoleutbildning

Högskoleutbildningen skall med gymnasial-
stadieutbildningen som grund och utgående
från arbetslivets krav och samhällets behov ge
den studerande fördjupade kunskaper av hög
kvalitet.

Utbildningen ordnas i form av utbildnings-
program som leder till högskoleexamen och i
form av kurser i de ämnen och i den omfattning
som bestäms särskilt. Om en utbildning som
bedrivs i kursform uppfyller de krav som ställs
på en högskoleutbildning enligt detta kapitel
och de särskilda krav landskapsstyrelsen före-
skriver i en landskapsförordning kan högskole-
examina utfärdas även för sådana utbildningar.
Närmare bestämmelser om undervisning och
examina finns i 3 kapitlet.

4 §
Målsättning

Högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper
och färdigheter inom det aktuella utbildnings-
området, ge den studerande förmåga till själv-
ständig och kritisk bedömning och självständig
problemlösning, ge den studerande beredskap
att möta förändringar i arbetslivet samt utveck-
la förmågan och intresset att följa kunskapsut-
vecklingen. Utbildningen skall allsidigt utveck-
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la de studerandes kommunikativa och sociala
kompetens.

Verksamheten skall utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar, främja principen om alla människors
lika värde samt främja internationell förståelse
och jämställdhet mellan könen. Verksamheten
skall bygga på ekologiska grundprinciper och
präglas av respekt för och hänsyn till miljön.

Verksamheten skall genom pedagogiskt ut-
vecklingsarbete samt pedagogisk och yrkes- eller
ämnesanknuten fortbildning garantera en god
kvalitativ nivå på utbildningen.

5 §
Kvalitet, utveckling och utvärdering

Högskolan skall anpassa verksamheten så
att en hög kvalitet nås samt ansvara för att ett
fortlöpande utvecklingsarbete av utbildningen
och övrig verksamhet bedrivs vid högskolan.

Högskolan skall följa upp och utvärdera ut-
bildningen och den övriga verksamheten. Hög-
skolan skall även vid regelbundet återkommande
tidpunkter delta i extern utvärdering av verk-
samheten.

6 §
Utbildningsavtal

Landskapsstyrelsen skall tillsammans med
högskolan vart tredje år göra upp ett utbild-
ningsavtal för de kommande tre åren.

I avtalet skall åtminstone de kvalitativa och
kvantitativa resultatmålen samt resurser och
prioriteringar, verksamhetsstruktur, resultat-
uppföljning och rapportering anges.

Landskapsstyrelsen utfärdar närmare be-
stämmelser om högskolans ekonomiförvaltning
och om vissa ärenden som hänför sig till tjäns-
tekollektivavtalen samt till vilken del land-
skapsstyrelsen handhar skötseln av dessa upp-
gifter.

2 kap.
Högskolans organisation

7 §
Styrelse

Landskapsstyrelsen tillsätter en styrelse för
högskolan. Styrelsemedlemmarnas mandattid
är fyra år. Styrelsen är högskolans högsta för-
valtningsorgan.

Styrelsen skall bestå av en ordförande och
en vice ordförande samt högst åtta andra
medlemmar. Flertalet av medlemmarna skall
vara företrädare för de delar av arbetslivet och
den vetenskapliga forskningen som berörs av
utbildningen. I styrelsen skall ingå en repre-

sentant för personalen och en representant för
de studerande, vilka utses för två år i sänder. De
studerandes representant utses på förslag av
studeranderådet och personalens representant
utses på förslag av personalen. För personal-
respektive studeranderepresentanten utses
en personlig ersättare. Därutöver utses tre
ersättare. För ersättarna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna om medlemmarna.

Till ordförande för styrelsen bör inte utses en
person som är anställd vid högskolan.

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och
se till att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ord-
föranden skall sköta de löpande kontakterna
med rektor mellan styrelsemötena.

Landskapsstyrelsen får på ansökan från en
styrelsemedlem eller ersättare i styrelsen skilja
denna från uppdraget innan mandattiden gått
ut. Om en medlem eller ersättare skiljs från sitt
uppdrag eller avlider skall en ny medlem res-
pektive ersättare utses för den återstående tiden.

Landskapsstyrelsen beslutar om det arvode
som skall tillkomma den som innehar styrelse-
uppdrag.

8 §
Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ord-
föranden eller vid förfall för ordföranden av vice
ordföranden. Styrelsen skall sammankallas för
behandling av visst ärende då rektor eller minst
tre av styrelsens medlemmar det kräver.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller
vice ordföranden och minst hälften av de övriga
medlemmarna är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör
ordförandens röst, utom vid personval då lotten
avgör. Faller rösterna lika vid behandling av
disciplinärt ärende vinner den åsikt som före-
träder den lindrigaste påföljden.

Styrelsen avgör ärenden på föredragning av
högskolans rektor. Styrelsen kan utse annan
föredragande om ärendet så kräver.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll
av en sekreterare som utsetts av styrelsen.
Protokollet justeras på det sätt som styrelsen
bestämmer.

9 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall som högskolans högsta
ansvariga förvaltningsorgan övervaka högskol-
ans verksamhet och svara för att dess uppgifter
fullgörs samt verka för högskolans utveckling i
samarbete med arbetslivet och samhället i övrigt.
Styrelsen skall dessutom

1) för högskolans del anta utbildningsavtalet
som förhandlats fram enligt 6 §,
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2) årligen tillställa landskapsstyrelsen hög-
skolans budgetförslag,

3) årligen tillställa landskapsstyrelsen en
verksamhetsberättelse över det gångna kalen-
deråret,

4) godkänna högskolans verksamhets- och
ekonomiplan,

5) besluta om fördelningen av budgetanslagen
inom högskolan inom ramen för de riktlinjer
landskapsbudgeten anger,

6) avge utlåtanden i principiellt viktiga frågor
som gäller högskolan,

7) besluta om högskolans organisation och om
riktlinjerna för ansvarsfördelningen,

8) anta ett reglemente för högskolan,
9) besluta om grunderna för antagningen av

de studerande,
10) besluta om förslag till utbildningsprogram,
11) anta läroplaner för varje utbildningspro-

gram,
12) anta en examensordning,
13) kära och svara samt vid domstolar och

andra myndigheter bevaka landskapets intres-
sen i angelägenheter som hör samman med
högskolans uppgifter samt

14)  besluta i övriga ärenden som enligt denna
lag ankommer på styrelsen eller är av principi-
ell vikt.

Andra frågor än de som avses i 1 mom. skall
avgöras av rektor, om inte annat är föreskrivet
i lag eller förordning eller styrelsen har beslutat
något annat. Har i denna lag eller i en förordning
föreskrivits att en viss uppgift ankommer på
rektor får styrelsen inte ta över den uppgiften.

10 §
Rektor och prorektor

För ledning av verksamheten närmast under
styrelsen finns en rektor. Rektor utses av land-
skapsstyrelsen på förslag av styrelsen för viss
tid. Innan styrelsen avger sitt förslag skall den
höra anställda och studerande på det sätt
styrelsen har bestämt. En sammanställning av
deras utlåtanden skall tillställas landskaps-
styrelsen innan rektor utses.

Behörig att anställas som rektor är den som
har avlagt doktorsexamen eller licentiatexamen.
När rektor anställs skall även erfarenhet av
ledarskap och förvaltningsuppgifter samt pe-
dagogisk erfarenhet på högskolenivå beaktas.

Landskapsstyrelsen kan säga upp rektor då
skäl därtill föreligger. Rektor får sägas upp så
att tjänsteförhållandet upphör med omedelbar
verkan. I sådant fall har rektor rätt till ersättning
som motsvarar lön för uppsägningstiden.

Rektor kan delegera sina uppgifter, om inte
något annat är särskilt föreskrivet.

Vid behov kan en prorektor utses. Prorektorn,
som är ställföreträdare för rektor, utses av
styrelsen bland högskolans personal för en tid
som sammanfaller med rektors tjänstgöringstid.
Innan styrelsen utser prorektor skall den höra
anställda och studerande på det sätt styrelsen
har bestämt. Behörig att vara prorektor är den
som uppfyller behörighetskraven för anställning
som programansvarig.

11 §
Enheter

Högskolan kan indelas i det antal enheter
som styrelsen beslutar.

12 §
Enhetschef och branschråd

Verksamheten vid en enhet leds av en enhetschef
eller på det sätt styrelsen bestämmer.

Vid högskolan kan det dessutom finnas råd-
givande branschråd, som tillsätts av högskolans
styrelse. Ett råd skall fungera som informations-
och kontaktorgan mellan utbildningen och
arbetslivet samt handha andra uppgifter som
högskolans styrelse beslutar.

13 §
Olika nämnder

Vid högskolan skall det finnas en examens-
nämnd som har till uppgift att behandla rättel-
seyrkanden som gäller sådana studiepresta-
tioner som avses i 29 §.

Vid högskolan skall det även finnas en
antagningsnämnd med uppgift att anta stude-
rande till högskolans utbildningsprogram.

Examensnämnden och antagningsnämnden
tillsätts av högskolans styrelse. Till ledamöter
i nämnderna får väljas lärare med insikt inom
respektive nämnds ansvarsområde och personer
som annars är lämpliga för uppdraget. Antalet
ledamöter i nämnden och nämndens mandattid
bestäms av högskolans styrelse.

Examensnämnden och antagningsnämnden
kan anförtros andra uppgifter om högskolans
styrelse så beslutar.

Högskolans styrelse kan även tillsätta andra
nämnder.

14 §
Jäv

Vid behandling av ärende vid högskolan skall
de i 16 § landskapslagen om Ålands land-
skapsstyrelse (42/1971) ingående bestäm-
melserna om jäv iakttas i tillämpliga delar.
Har frågan om jäv uppkommit skall frågan
omedelbart avgöras. Den som jävet gäller skall
delta i avgörandet av frågan om jäv. Om jäv
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ansetts föreligga skall den jävige avlägsna sig
från mötet under den tid ärendet behandlas.

15 §
Reglemente

För högskolan skall styrelsen anta ett regle-
mente. I reglementet intas närmare bestäm-
melser om högskolans administration och om
övriga angelägenheter som hör samman med
verkställigheten av högskolans uppgift och
funktion.

3 kap.
Undervisning och examina

16 §
Läsår

Högskolans läsår börjar den 1 augusti och
slutar den 31 juli och är uppdelat i terminer på
det sätt som högskolan bestämmer. Undervis-
ningen skall ordnas så att de studerande kan
bedriva sina studier effektivt och i ändamålsenlig
ordning.

17 §
Offentlighet

Undervisningen vid högskolan är offentlig.
Högskolan kan vid behov begränsa allmänhetens
möjligheter att följa undervisningen.

18 §
Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i högskolan är svenska.
Även annat språk än svenska får användas

som undervisningsspråk, om detta är förenligt
med målen för utbildningen.

19 §
Examina

Genom landskapsförordning utfärdas be-
stämmelser om de examina som kan avläggas
vid högskolan, benämningarna på examina och
omfattningen av examina.

Närmare bestämmelser om examina, utbild-
ningsprogram, läroplan, deltagande i under-
visning, bedömning av studierna, tillgodoräk-
nande av andra studier och praktik intas i hög-
skolans examensordning. Examensordningen
antas av högskolans styrelse.

20 §
Utbildningsprogram som leder till högskole-

examen
Den högskoleutbildning som ordnas i form av

utbildningsprogram och som leder till hög-
skoleexamen skall med gymnasialstadieut-

bildningen som grund och utgående från arbets-
livets krav och kravet på att utveckla detta ge
den studerande sådana fördjupade teoretiska
och praktiska kunskaper som krävs för att själv-
ständigt och i arbetslag utföra expertuppgifter i
arbetslivet. Utbildningsprogrammen inriktas
på särskilda sektorer inom arbetslivet som kräver
yrkeskunskap. Utbildningsprogrammen fast-
ställs av landskapsstyrelsen i en landskapsför-
ordning. Av landskapsförordningen skall åt-
minstone utbildningsprogrammens namn och
omfattning uttryckt i studieveckor framgå. Vid
behov kan även inriktningsalternativ samt övriga
preciseringar anges i landskapsförordningen.

För varje utbildningsprogram skall finnas en
programansvarig person. Läroplanerna för ut-
bildningsprogrammen antas av högskolans sty-
relse på förslag av branschråden om sådana
tillsatts.

Omfattningen av den högskoleutbildning
som avses i denna paragraf är minst 120 eller
högst 180 studieveckor. Utbildningen omfattar
grundstudier, yrkesstudier, valfria studier,
praktik och examensarbete. Utbildningen skall
ordnas så att en heltidsstuderande kan slutföra
sina studier inom den tid som motsvarar utbild-
ningens omfattning. Med en studievecka avses
studier som normalt omfattar en studieinsats
på 40 arbetstimmar för uppnående av de fast-
ställda målen.

21 §
Övrig högskoleutbildning

Högskolans styrelse skall inom ramen för
utbildningsavtalet samt högskolans budget be-
sluta om grunderna för hur forsknings- och ut-
vecklingsarbetet, uppdragsverksamheten och
kursverksamheten skall bedrivas vid högsko-
lan.

Läroplaner för den utbildning som avses i
1 mom. antas av högskolans rektor på förslag av
branschråden om sådana har tillsatts av hög-
skolans styrelse.

I fråga om högskoleutbildning som bedrivs
genom samarbete med annan utbildningsan-
ordnare som ansvarar för utbildningens inne-
håll tillämpas samarbetspartnerns läroplaner
om inget annat har avtalats.

4 kap.
Antagning, studieplats och studieanmälan

22 §
Behörighet för högskolestudier

Behörig för högskolestudier som leder till
högskoleexamen är den som

1) har examen från en minst treårig gymnasial-
stadieutbildning,



År 2002. Nr 81 185

2) har avlagt gymnasie- eller studentexamen,
3) har en åländsk utbildning, en utbildning

från riket eller en utländsk utbildning som
motsvarar kraven enligt punkterna 1 och 2 eller

4) är bosatt i Färöarna, Danmark, Grönland,
Island, Norge eller Sverige och där är behörig till
högre utbildning.

Beträffande behörigheten för högskolestu-
dier som leder till högskoleexamen för den som
avlagt en yrkesinriktad grundexamen eller mot-
svarande tidigare examen gäller vad som anges
i antagningsgrunderna.

Behörig för högskolestudier som leder till
högskoleexamen kan även vara den som inte upp-
fyller ovannämnda krav i 1 och 2 mom. men som
enligt högskolans bedömning anses ha tillräckliga
kunskaper och färdigheter för högskolestudier.

För vissa av de högskolestudier som leder till
högskoleexamen kan dessutom särskilda krav
ställas. Kraven får avse villkor som orsakas av
utbildningen eller är av betydelse för det yrkes-
område som utbildningen bereder den stude-
rande för.

I fråga om högskolestudier som inte leder till
högskoleexamen gäller vad som anges i hög-
skolans antagningsgrunder.

I fråga om högskolestudier som bedrivs genom
samarbete med annan utbildningsanordnare
som ansvarar för utbildningens innehåll gäller
samarbetspartnerns behörighetskrav, om inte
annat har överenskommits och intagits i hög-
skolans antagningsgrunder.

23 §
Antagning av studerande

Den som vill antas till högskolan skall ansöka
om det inom den tid och i den ordning som
högskolan bestämmer.

Högskolans antagningsnämnd antar stude-
rande till högskolans utbildningsprogram. Hög-
skolans styrelse bestämmer vem som antar
studerande till övriga utbildningar vid högskolan.

Om grunderna för antagningen av studerande
och ordnande av urvalsprov beslutar hög-
skolans styrelse.

Kan inte alla behöriga sökande till en ut-
bildning tas emot, skall urval göras bland de
sökande. För alla sökande skall likvärdiga ur-
valskriterier tillämpas.

24 §
Rättelse av antagning

En sökande som är missnöjd med antagningen
av studerande kan skriftligen begära rättelse
av antagningsnämnden inom 14 dagar från det
att resultaten av antagningen har offentlig-
gjorts. När resultaten offentliggörs skall det
meddelas hur sökanden kan få veta hur antag-

ningsgrunderna har tillämpats på honom eller
henne samt hur rättelse kan begäras.

Resultaten av antagningen får på grund av en
begäran om rättelse inte ändras till nackdel för
den som blivit antagen som studerande.

25 §
Mottagande av studieplats

Den som har antagits som studerande och har
för avsikt att påbörja sina studier vid högskolan
skall på det sätt och inom den tid som högskolan
bestämmer meddela högskolan om att han eller
hon tar emot studieplatsen, så att han eller hon
kan registreras som studerande vid högskolan.

Om den som har antagits som studerande vid
högskolan inte lämnar ett sådant meddelande
som avses i 1 mom. inom utsatt tid går studie-
platsen förlorad.

26 §
Anmälan om studier

De studerande skall anmäla sig som närva-
rande eller frånvarande med de tidsintervaller
och på det sätt som högskolan bestämmer. Stu-
derande kan anmäla sig som frånvarande under
högst två läsår i en följd.

En studerande som inte har anmält sig på det
sätt som anges i 1 mom. förlorar sin studierätt.
Om den som på detta sätt har förlorat sin
studierätt senare vill inleda eller fortsätta sina
studier skall han eller hon ansöka om förnyad
studierätt hos högskolan. Närmare bestäm-
melser om förutsättningarna för att återinföra
studierätten kan antas av högskolan. Om stu-
dierätten återinförs behöver den studerande
inte söka till högskolan på nytt.

Den som har förlorat sin studierätt enligt 2 mom.
kan inom 14 dagar från det att den studerande
har fått del av beslutet begära rättelse av den
som har fattat beslutet vid högskolan.

5 kap.
Studieprestationer

27 §
Examensbetyg och kursintyg

En studerande som uppfyller kraven för en
högskoleexamen skall få ett examensbetyg över
avlagd examen.

En studerande har rätt att få intyg över utförda
studieprestationer.

Examensbetyg och intyg utfärdas av högskolan.
Om utbildningen bedrivs genom samarbete
med en annan utbildningsanordnare som an-
svarar för högskoleutbildningens innehåll ut-
färdar samarbetspartnern examensbetyg eller
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särskilda intyg om inte annat har överenskom-
mits.

Närmare bestämmelser om betyg och intyg
kan intas i högskolans examensordning.

28 §
Bedömning av studieprestationer

Som underlag för bedömningen av studie-
prestationer utfärdar högskolans styrelse be-
dömningsanvisningar. Bedömningsanvisningar-
na intas i examensordningen. Vid bedömningen
av fullgjord studieprestation skall de vitsords-
skalor som anges i bedömningsanvisningarna
tillämpas.

Den studerande har rätt att få veta hur be-
dömningsanvisningarna tillämpats på honom
eller henne. Studeranden skall ges tillfälle att
ta del av en skriftlig eller på annat sätt bevarad
studieprestation när den har bedömts. Skriftliga
och på annat sätt bevarade studieprestationer
skall förvaras minst sex månader räknat från
den tidpunkt då resultatet offentliggjordes.

I fråga om utbildning som bedrivs genom
samarbete med en annan utbildningsanordna-
re som ansvarar för utbildningens innehåll
tillämpas samarbetspartnerns bedömningsan-
visningar och förvaringsbestämmelser om inget
annat har avtalats.

29 §
Rättelse av bedömning av studieprestation
En studerande som är missnöjd med bedöm-

ningen av sin studieprestation eller det sätt på
vilket studier som har slutförts på annat håll har
räknats till godo kan skriftligen eller muntligen
begära rättelse av den som har utfört bedöm-
ningen eller tillgodoräknandet inom 14 dagar från
det att den studerande fått del av bedömningen
eller det sätt på vilket tillgodoräknandet
genomförts.

Är den studerande även missnöjd med
rättelsebeslutet skall ärendet hänskjutas till
examensnämnden som kan besluta vilket vitsord
den studerande skall erhålla eller på vilket sätt
tillgodoräknandet skall göras.

I fråga om rättelse av en bedömning som en
samarbetspartner har gjort med stöd av 28 §
3 mom. skall iakttas vad som är särskilt före-
skrivet för utbildningsanordnaren i fråga, om
inte annat har överenskommits.

6 kap.
Studiesociala förmåner

30 §
Avgiftsfri undervisning

Den högskoleutbildning som leder till hög-

skoleexamen skall vara avgiftsfri för den
studerande. Praktik som ingår i denna utbildning
skall bekostas av högskolan i den omfattning
som högskolan beslutar.

Avgifter kan tas ut för annan undervisning.
Högskolans styrelse beslutar med iakttagande i
tillämpliga delar av vad som i landskapslagen om
grunderna för avgifter till landskapet (27/1993)
bestäms om offentligrättsliga prestationer om
de avgifter som skall uppbäras för denna under-
visning.

7 kap.
Studerande

31 §
Studerandes insyn i verksamheten

De studerande skall ges möjlighet till insyn i
verksamheten och möjlighet att påverka utbild-
ningens uppläggning och genomförande.

32 §
Opartiskt bemötande

En studerande skall bemötas opartiskt så att
ingen diskrimineras på grund av kön, funk-
tionshinder, social, religiös eller kulturell bak-
grund eller annan därmed jämförbar omständ-
lighet.

Om högskolan får kännedom om att en
studerande anser sig ha blivit utsatt för sådan
diskriminering som avses i 1 mom. skall hög-
skolan utreda omständigheterna kring den upp-
givna diskrimineringen och i förekommande fall
vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatt diskriminering.

33 §
Studerandes skyldigheter

De studerande skall följa fastställda regler
för verksamheten.

Studerande som bryter mot reglerna och som
inte rättar sig trots varning kan av högskolan
avstängas för viss tid, högst ett år. Högskolan
kan besluta att avstängningen skall verkställas
omedelbart.

Innan beslut om avstängning fattas skall den
studerande beredas möjlighet att yttra sig i
ärendet.

34 §
Studerandekår

De studerande vid högskolan utgör en stude-
randekår.

Studerandekåren skall vara en föreningslänk
för de studerande vid högskolan och skall ha till
ändamål att främja medlemmarnas studier och
andra frågor som sammanhänger med studierna.



Studerandekåren utser ett studeranderåd
som kan framställa förslag och avge utlåtanden
i frågor som rör högskolan. Ordförande och vice
ordförande för studeranderådet utses av rådet.

Studerandekåren får årligen ett understöd
för sin verksamhet av högskolan. Storleken på
understödet fastställs i högskolans budget.
Studerandekåren kan uppbära medlemsavgifter
för finansiering av sin verksamhet om den är
förenlig med studerandekårens syfte.

35 §
Studiehandledning

Vid högskolan skall ges studiehandledning.

8 kap.
Personal

36 §
Anställningsförhållanden

Vid högskolan kan det finnas personal i
offentligrättsligt eller privaträttsligt anställ-
ningsförhållande.

Om inte annat bestäms i denna lag handhar
högskolan de uppgifter som rör högskolans
personal och som enligt tjänstemannalagen för
landskapet Åland (61/1987) ankommer på
landskapsstyrelsen.

37 §
Tjänster

Vid högskolan finns en tjänst som rektor.
Närmare bestämmelser om rektorstjänsten
finns i 10 §.

Andra tjänster än tjänsten som rektor inrättas
och indras av högskolan. Tjänst får inrättas
endast under förutsättning att anslag upptagits
i landskapets budget.

38 §
Privaträttsligt anställningsförhållande

Högskolan anställer och säger upp personal i
privaträttsligt anställningsförhållande.

39 §
Behörighetskrav

Behörighetskraven för lärartjänst bestäms i
landskapsförordning. Om behörighetskraven för
annan tjänst vid högskolan bestäms i reglementet.

Vad som i denna lag och som med stöd av
denna lag utfärdade bestämmelser föreskrivs
om behörighetskrav för tjänst skall i tillämpliga
delar iakttas även i fråga om tillfälliga tjänste-
män och personal i privaträttsligt anställnings-
förhållande.

9 kap.
Särskilda bestämmelser

40 §
Rättsförmåga

Högskolan kan sluta avtal inom ramen för
högskolans ordinarie verksamhet om inte land-
skapsstyrelsen beslutar något annat.

41 §
Privat studerande

Den som inte är antagen som studerande vid
en utbildning som omfattas av denna lag har
rätt att i särskild examen tentera kurser eller
ämnen eller delar av dessa i enlighet med vad
högskolans styrelse närmare bestämmer.

42 §
Donationer

Donationer och annan motsvarande extern
finansiering som högskolan erhåller skall sär-
skiljas från verksamhetens övriga inkomster.

Landskapsstyrelsen kan besluta om närmare
bestämmelser om mottagande och användning
av de medel som avses i denna paragraf.

43 §
Rättelse

Utöver vad som är föreskrivet i 24, 26 och 29 §§
kan en sakägare som är missnöjd med ett beslut
som högskolan har fattat inom 14 dagar, räknat
från den dag beslutet delgavs vederbörande,
skriftligen begära rättelse hos den beslutande
myndigheten. I rättelseyrkandet, som läggs till
grund för myndighetens prövning, skall anges
vilket beslut som önskas rättat och de omstän-
digheter som rättelseyrkandet grundar sig på.
Ett rättelseyrkande skall behandlas utan
dröjsmål.

44 §
Besvär

Beslut som högskolan fattat med anledning
av ett rättelseyrkande får överklagas hos
Ålands förvaltningsdomstol.

Beslut som landskapsstyrelsen fattat med
stöd av denna lag får överklagas hos högsta
förvaltningsdomstolen.

45 §
Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten
och tillämpningen av denna lag kan utfärdas
genom landskapsförordning.
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10 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

46 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
Genom denna lag upphävs landskapslagen

om en försöksverksamhet med yrkeshög-
skoleutbildning (55/1997), nedan kallad för-
sökslagen, och landskapslagen om högskole-
undervisning i landskapet Åland (15/1981).

47 §
Styrelse

Landskapsstyrelsen kan tillsätta en styrelse
för högskolan innan denna lag träder i kraft. Vid
tillsättandet skall lagens 7 § iakttas i tillämp-
liga delar, dock så att hälften av styrelsens
medlemmar tillsätts för en mandattid på två år
och den andra hälften för en mandattid på fyra år.

48 §
Äldre förvaltningsorgan

Högskoledelegationen och lednings- och styr-
gruppen för Ålands yrkeshögskola samt direk-
tionerna för Ålands sjöfartsläroverk och Ålands
tekniska läroverk fortsätter sin verksamhet
enligt de tidigare gällande bestämmelserna till
dess att denna lag har trätt i kraft.

49 §
Yrkeshögskoleexamen avlagd under försöks-

perioden
Den yrkeshögskoleexamen som har avlagts

under försöksperioden med yrkeshögskoleut-
bildning enligt försökslagen utgör en högskole-
examen.

50 §
Pågående studier

Studerande som innan denna lag träder i
kraft har antagits till en utbildning enligt
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försökslagen eller har antagits för studier vid
Ålands högskola överflyttas med bibehållna
rättigheter och skyldigheter som studerande
till högskolan när denna lag träder i kraft.

51 §
Rektorstjänst

Landskapsstyrelsen inrättar en tjänst som
rektor vid högskolan. Tjänsten får inrättas och
besättas innan denna lag träder i kraft.

52 §
Överflyttning av tjänster

De tjänster som vid denna lags ikraftträdande
finns vid Ålands högskola vid landskaps-
styrelsens allmänna förvaltning, vid Ålands
sjöfartsläroverk eller Ålands tekniska läroverk
eller tjänster vid Ålands handelsläroverk,
Ålands hotell- och restaurangskola eller Ålands
vårdinstitut som under läsåret 2001-2002 eller
under höstterminen 2002 i medeltal till 50
procent eller mer innehållit och vid lagens
ikraftträdande fortsättningsvis innehåller ar-
betsuppgifter inom försöksverksamheten med
yrkeshögskoleutbildning enligt försökslagen
överförs vid ikraftträdandet till högskolan.
Rektorstjänsterna för Ålands sjöfartsläroverk
och Ålands tekniska läroverk samt tjänsten
som högskolechef för Ålands högskola överflyttas
vid ikraftträdandet till tjänster i ledande ställ-
ning vid högskolan. Den som överflyttas gör det
med bibehållande av de rättigheter och skyldig-
heter som följer av den anställning från vilken
överföring sker, dock med beaktande av vad om
villkoren i ifrågavarande anställdas anställ-
ningsförhållande avtalas.

En person som överflyttas till en tjänst vid
högskolan på motsvarande nivå som tidigare
kan utnämnas för högst fyra år även om han eller
hon inte uppfyller de föreskrivna behörighets-
kraven. Om denna person uppfyller behörig-
hetskraven för tjänsten inom nämnda tid, kan
han eller hon utnämnas till tjänsten utan att
den förklaras ledig.

Mariehamn den 26 november 2002

ROGER NORDLUND
lantråd

G u n  C a r l s o n
föredragande ledamot
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