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I n n e h å 11: N:o 247. Folkskollag, aid. 527. — N:o 248. Lag lin tjänatеinnеhavarnas room folkskole 
väsendet avlöning och pensioner, aid. 541. — N:o 249. Lag innehållande vissa stadganden 
om folkskollagens ikraftträdаnde, sid. 540. — N:o 250. Lag om statsrådets berättigande 
att fOrsiilja Joensuun keskikoulu benämnda skolas fastighet till Joensuu stad, sid. 550. — 
N:o 251. Lag om statsrådets berättigande att sälja Uudenkaupungin yhteislyseo be-
nämnda läroverks ganila fastighet åt \ystads stad, sid. 550. 

N : o 247. 

Folkskollag. 
Given i Helsingfors den 1 juli 1957. 

I enlighet med Itiksdagens beslut stadgas: 

1 kap. 

Folkskolans uppgif i och uppbyggnad. 

1 §. 
I folkskolan meddelas den för medborga-

ren nödvändiga grundшggande skolningen. 

Folkskolan bör uppfostra sina clever till 
dygd och goda seder saint meddela dem för 
livet erforderliga kunskaper och färdigheter. 
På folkskolan arikommer jämväl att stödja 
och bistå den ungdom, som avslutat sin skol-
gång, i dess studier och kulturella strävan-
dеn. 

Vid fullgörаndеt av sin uppgift bör folk-
skolan striiva till nära samförstånd och sam-
verkan med hemmet. 

2 §. 
Folkskolan består av den egentliga folk-

skolan och medboigarskolaii. 

Den egentliga folkskolan är sexårig och  
mcdhorgarskolan tvåårig. Medborgarskolan 
ш. dock, där förhållandena det påkalla, vara 
ettårig, varvid den egentliga folkskolan иг 
s j uårig. 

Till folkskola та såsom en del av den- 
samma нöга en mellanskola, som beträffande 
lärokursen bör motsvara statens mellan- 
skola. Angående villkoren för grundande 
av sådan skola stadgas genom förordning. 
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Till folkskola mA även höra hjälpskola, 
klasser för barn med långsam utvecklings- 
rytm och andra skolor för barn i läroplikts- 
åldern. . 

3 §. 
Folkskolans läsår börjar den 1 augusti och 

slutar den 31 juli. Årsskiftet delar läsåret 
i en hösttermin och en vårtermin. 

4 §. 
I+Ыkskolans läsår omfattar tvåhundra ar- 

betsdagar. Skolarbetet begynner den första 
vardagen i september och avslutas den sista 
vardagen i maj. 

Finnas i egentlig folkskola med en 1а- 
гаге så många clever och äro dessa så för- 
деlаdе på de olika klasserna, att det icke är 
ändamålsenlib att undervisa dem alla ti11- 
sammans, omfattar skolans arbetstid likväl 
tvåhundratjugufem arbetsdagar, av vilka 
sjuttio användas till undervisning i de två 
eher tre lägsta klasserna och etthundra- 
femtiofem till undervisning i de övriga klas- 
serna. Skolarbetet begynner härvid i augusti 
och avslutas i juni, i enlighet red vad дагот 
i förordning stadgas. 
DA särsl.-ilda förhållanden det pAkalla, та 

skolstyrelsen tillåta, att ettårig medborgar- 
skola i landskommun ersättes med en kurs, 
som dock bör omfatta minst tvåhundra läro- 
timmar. 
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Рå särskilda skäl та avvikelse ski från 
förenämnda stadganden i denna paragraf, i 
enlighet med vad därom i förordning stad-
gas. 
Under sommaren må för eleverna anordrias 

praktik och undervisning i lanthushållning 
och trädgårdsskötsel jämte därtill hörande 
uppgifter, så ook sommarkolonier, simunder- 
visning och andra rekreationsti11fä11en. 

5 §. 
I den egentliga folkskolan meddelas under-

visning i religion, omgivningslära, moders- 
målet, skrivning, räkning och geometri, histo-
ria, geografi, naturkunskap, hälso- och nyk- 
terhetslära, lantbruk och huslig ekonomi, 
teckning, handarbete, gymnastik och idrott 
samt sång. Därutöver mli undervisning mod-
delas i två frivilliga ämnen under högst fyra 
timmar i veckan. 

6 §. 
142edborgarskolans undervisningsplan böг 

omfa.tta till befolkningens näringslivi centralt 
anslutna läroämnen och praktiska övningar 
samt religion och religionshistoria; medbor- 
garkunskap, modersmålet och litteratur även- 
som huslig ekonomi och barnavård. Utöveг 
dessa huvudämnen må i mån av behov un-
dervisas i några andra läroämnen med mindre 
timantal. 
Den i medborgarskolan meddelade under- 

visningen, som utgör en förberedelse för det 
praktiska livet, böг vara mångsidig och ägnad 
att öka elevernas förutsättningar för yrkes- 
va1. 

Skolstyrelsen äger rätt att då praktiska 
regleringar så kräva bevilja avvikelser från 
stadgandena i 1 mom. 

7 §. 
I folkskolan meddelas religionsundervisning 

enligt det trossamfunds bekännelse, till vilket 
flertalet clever hör. 
Äro minst åtta till samma trosbekännelse 

hörand.e clever jämlikt religionsfrihetslagen 
befriade från den allmänna religionsunder- 
visningen i folkskola och påyrka doras måls- 
män undervisning för dem enligt donna tros-
lira, bpr sådan meddelas dem i skolan. 

Fern oiler flore clever, vilka äro befriade 
från а11 religionsundervisning i skolan och 
joke kunna visa, att de erhålla undervisning 
av motsvarande slag utom skolan, böra i stijl-
let för religionsundervisning erhålla under-
visning i religionshistoria och sedelära. 

8 §. 
Folkskola är antingen finsk- oiler svensk- 

språkig. Angående meddelande av undervis-
ning åt barn med annat språk på, deras 
modersmål mA stadgas genom föroгdning. 

9 §. 
Till en undervisningsgrupp, till vilken 

höra clever från folkskolans första e11er 
andra klass, må joke sammanföras mera lin 
trettiof,yra clever, joke heller från flere än 
tre årsklasser. Till en annan »ndervisnings- 
grupp та höra högst fyrtio clever från högst 
fern skilda årsklasser. 

Elever från den egentliga folkskolan och 
medborgarskolan må icke utan tvingande 
skäl undervisas gemensamt. 
Från och med tredje klassen böra gossar 

och flickor undervisas särskilt föг sig i hand- 
arbete och, då skäl därtill föroligger, jämväl 
i gymnastik och idrott samt i medhorgarsko. 
lans praktiska läroämnen. 
Genom förordning må stadgas, att un- 

dervisningsgrupp i särskilt fall skahl vara 
mindro än ivan i donna paragraf bestämts 
samt att hiven flere årsklasser än ovan sagts 
må erhålla gemensam undervisning. Likaså 
stadgas genom förordning, pli vilka villkor 
undervisningsgrupp vid undervisning i то- 
dersmålet och räkning må uppdelas på två 
und e rvisni n gs grup p er. 

10 §. 
Folkskola bör hava egon, för ändamålet 

godkänd lokal. Sko1a oller del av sådan mli 
med folkskolinspektörens tillstånd föг högst 
ett läsår interimistiskt föгläggas till ända- 
målsenlig hyreslokal. Гог användning av 
hyreslokal för längre tid Ьöг skolstyrelsens 
tillstånd utverkas. 

11 §. 
På folkskolas tort oiler i doss nirliet bör 

finnas en lekplan föг elevernas fristunder 
och idrottsövningar. Vid medhorgarskola, 
dir undervisning i lantbruk meddelas, bijra 
finnas köksträdgård och trädgård samt jord- 
lott för försöksodling. Försorg bör dragas 
om försköning av skolans omgivning. 

Till folkskola bijra anskaffas nödiga inven- 
tarier, undervisningsmateriel, bibliotek liven-
som annan för skolans verksamhet nödig ut- 
rustning. 
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12 §. 
Skollokaliteterna та icke användas för så- 

da.na föг skolarbetet främmande ändamål, 
som kunna inverka störande pA skolans goda 
och opartiska förhållande till medborgarkret- 
sar med olika tänkesätt. Till annan använd- 
ning av dessa lokaliteter än föг skolans eget 
ändamål bör folkskoledirektionens tillstånd 
inhämtas. Sådant tillstånd må icke utan vä- 
gande skäl förvägras, да fråga аг om ti11- 
ställning, som för främjande av ungdo- 
mens självuppfostrings- och kultursträvanden 
anordnas av ungdoms- eher folkbildnings- 
organisation, därest det kan förutsättas, att 
oklanderlig ordning därvid upprätthålles och 
att dess syfte icke är att uppnå ekonomisk 
vinning. Av arrangör av sådan tillställning 
må f ёг användandet av lokaliteten uppbäras 
högst så stir ersättning, som uppskattad till 
skäligt belopp bör anses täcka kostnaderna 
för städning, viirme och lyse samt föг slitning 
av och skada på skolans egendom. 

13 §. 
Folkskola Ьöг fortgående stå under läkar- 

uppsikt. Eleverna, lärarna och skolans övriga 
personal. böra tillräckligt ofta undersäkas av 
läkare. 
Angående läkar- och tandläkarbefattning 

vid folkskolorna stadgas särskilt. 

14 §. 
Har folkskola inrättats speciellt för clever 

med nedsatt hörsel eher syn, psykiskt efter- 
Ыivna och i andligt avseende sent utvecklade, 
sjukliga eher vanföra barn eher är det föг 
skolväsendets allmänna utveckling nödvän- 
digt att inrätta särskilda experimentskolor, 
та för dessa skolors vidkommande avvikelse 
ske från stadgandena i detta kapitel, enligt 
vad dhirom i förordning stadgas. 

2 kap. 

Det kommunala fоdkskыeväsendet. 

15 §. 
Folkskolor inrättas och upprätthållas samt 

folkskoleväsendets kostvader bestridas med 
nedan i 3 kap. nämnda undantag av kom-
munerna, och erhålla dessa för detta ända-
mål statsunderstöd på sätt i 7 kap. stadgas. 
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Folkskolor böra i kommun finnas i så stort 
antal och vara så förlаgda, att skolgången 
föг de barn, som äro i folkskolåldern, kan 
ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

16 §. 
í1led avseende å folkskoleväsendet skahl 

kommun indelas i folkskoledistrikt. Distrikts- 
indelningen, genom vilken distriktens grim-
ser och folkskolornas placering bestämmas, 
Ьöг uppgöras så, att elevernas skolvägar i а11- 
mänhet icke överstiga fern kilometer. Kan 
till två chier fiere kommuner hörande bosätt- 
ningsområde icke lämpligen uppdėlas pA skol- 
distrikt mom de olika kommunerna, bör därav 
bildas ett föг dessa kommuner gemensamt 
distrikt. 
Med avseende а medborgarskola, mellan 

skola, som utgör dcl av folkskola, och i 
särskilda fall egentlig folkskola må kom-
mun likväl indelas i vidsträcktare distrikt 
chier bibehållas odelad chier ock må flere 
kommuner e11er delar av dessa sammanföras 
till ett gemensamt distrikt, såframt skjuts- 
ning och inkvartering av avlägset boende cle-
ver kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

Folkskoledistrikt må ei utan tillräckligt 
skäl görhs så litet, att egentlig folkskola till 
följd härav bleve skola med en lärare, 
ej heller medborgarskolas distrikt så litet, att 
i detta ei funnes det antal skolpliktiga barn, 
som faststå'11es genom förordning. 

17 §. 
I folkskoledistrikt Ьöг egentlig folkskola in- 

rätt.as, om antalet skolpliktiga barn uppgår 
till minst tjugusju, dock sålunda, att detta 
i glest hefolkade och skärgårdskommuner bör 
ske, om antalet skolpliktiga barn uppgår till 
minst tjugu. Den må icke indragas, om icke 
elevantalet under tre på varandra följande 
år varit mindre än femton. Förenas folk-
skoledistrikt med granndistrikt, må skola in- 
dragas oberoende av elevantalet. 

18 §. 
Där i kommun, i vilken både finsk- och 

svenskspråkig bosättning finnes, antalet 
barn, som böra intagas i skola med minori- 
tetens språk, utgör minst aderton, ska11 kom-
munen indelas i folkskoledistrikt i och för 
meddelande av skild undervisning på vart- 
деra språket. Distriktet med minoritetens 
språk bör härvid, med iakttagande i mån av 
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möjlighet Aven av stadgandena i 16 § 1 och 
2 тот., göras så stort, att inom detsamma 
jämlikt 2 morn. i denna paragraf en folk- 
skola bör inrättas. 
I distrikt med minoritetens språk bör kom-

munen inrätta folkskola, om antalet barn, 
som skola intagas i skolan, uppgAr till minst 
aderton, och den та icke indragas, med 
mindre antalet sådana barn under tre р 
varandra följande år sjunkit till to1v. 
För övrigt vare i fråga om skola med 

minoritetens språk gällande vad i 16 och 
17 §§ Ar stadgat. 
Angående kommuns skyldighet att för 

lapskspråkiga barn anordna undervisning på 
deras modersmål stadgas i förordning. 

19 §. 
För undervisning av andligen sent utveck- 

lадe och lindrigt psykiskt efterblivna barn 
mA hjälpskola inrättas och hjAlpskoledistrikt 
för detta ändamål bildas. 
I stad och mom ett tAttbefolkat, till en 

e11er flere kommuner hörande område med 
fern kilometers radie bör hjAlpskola dock in- 
rättas, om antalet invånare mcd samma språk 
i staden eher mom området uppgår till minst 
åttatusen. 
Kommun Ager rätt att med hjälpskoledi- 

strikt införliva jämväl på 1Angre An fern kilo-
meters avstånd belägna, till kommunen hö- 
rande områden, om den icke enligt föregående 
moment Ar skyldig att för dem upprätthålla 
en andra hjAlpskola. Under enahanda förut- 
sättningar må liven hel kommun eller flere 
kommuner tillsammans bilda ett hjAlpskole- 
distrikt. 

20 §. 
Für kommuns folkskoleväsende ska11 folk-

skolestadga uppgöras. 
I landskommuns folkskolestadga intagas be- 

stämmelser om distriktsindelningen och där- 
от, hurudan folkskola som bör finnas i varie 
distrikt, Avensom de allmänna griinder, en-
ligt vilka kommunens folkskoleväsende ord- 
nas. 
I folkskolestadga för stads- eher köpings- 

kommun bestämmes distriktsindelningen för 
skola, som Ar gemensam för två eher flere 
kommuner, samt det kommunala folkskole- 
väsendets allmänna grunder. 

Fo1l:skolestadgan godkännes av kommunens 
fullmäktige. Av fullmäktige godkänd folk-
skolestadga ska11 underställas skolstyrelsen 
för faststA11e1se. 

DArest skolstyrelsen icke anser sig kuula 
fastställa av kommunens fullmäktige fattat 
beslut oförändrat återförvise Arendet till 
fullmäktige för ny behandling inom viss tid. 
Fastställer skolstyrelsen icke heller fullmäk 
tiges nya beslut, bör den underställa Arendet 
statsrådet för avgörande. 
Vad ivan hr stadgat angående utarbetande 

och faststAllande av folkskolestadga, lAnde 
Aven till efterrättelse, då fastställd stadga 
Andras, likväl så, att, ifa11 skolstyrelsen fir 
ner Andring av stadgan nödvändig, men kom 
munens fullmäktige efter att hava erhAllit 
ti11fA11e dArtill icke godkänt Andringen, skol-
styrelsen skali underställa Arendet statsrådet 
för prövning, och Ager detta rätt att efter att 
hava hört kommunen faststAlla Andringen av 
kommunens folkskolestadga. 

21 §. 
Folkskolas verks•mhet lodes och övervakas 

i första hand av folkskoledirektionen. 
Varie folkskoledistrikt dAr folkskola fin 

nes, bör hava en folkskoledirektion. Finies ej 
folkskola i ett distrikt underlyder distriktet 
den direktion, i vars skola de fiesta barnon 
fullgöra sin läroplikt eller vilken av kom-
munens fullmäktige bestämmes. 

Distrikt med minoritetens språk bör alltid 
hava egen direktion. 
I stad och köрing må för folkskolor med 

samma språk finnas gemensam folkskoledi 
rektion. 

22 §. 
Kommuns fullmöktige utse till folkskole- 

direktion, främst bland elevernas förAldrsr, 
dock ei bland skolans 1Arare, se:: medlemmar 
för f,yra år i sAnder. Till direktionen hör 
därutöver såsom medlem en representant fгir 
lärarkåren. Direktionen vAljer mom sig ord 
förande. 

23 §. 
För folkskoleväsendets enhetliga ledning 

finies i landskommun en folkskolenämnd. 
Âven köping må tillsätta folkskolenämnd. 
Kommuns fullmäktige utse för fyra år i 
sänder ordförande och fern ledamöter i folk 
skolenämnden. Dessutom hör till folkskole 
nämnden såsom mediein en representant för 
lärarkåren, i tvåspråkig kommun en frai 
vardera språkgruppen. 

Finnes i kommun bhott en folkskoledirek 
tun, handhar denna Aven folkskolenämnds 
åligganden. 
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24 §. 
Folkskoledirektion och folkskolenämnd äro 

beslutföra, då fyra medlemmar äro närva- 
rande. 

25 §. 
Folkskoledistrikt, som är gemensamt för två 

eher flere kommuner, förvaltas av den kom- 
mun, mom vars omrude skolplatsen i distrikts- 
indelningen förlagts. Likväl та kommunerna 
överenskomma от att medlemmar till direk- 
tionen utses från de olika kommunerna. I 
skolans kostnader deltaga kommunerna i för- 
hållande till det antal läropliktiga barn i 
envar kommun, som finnes i folkskoledistrik- 
tet. 

26 §. 
Undervisningen meddelas och för densamma 

erforderliga läroböcker, andra skolti11behör 
samt nödvändigt arbetsmaterial ti11de1as i 
kommunal folkskola eleverna avgiftsfritt. 

27 §. 
Kr färden till folkskolan förenad med risk 

for eleven eller ayståndet till skolan längre 
an fern kilometer, böг kommunen under-
stödja elevens frambefordran ellen ledsagande 
till skolan samt hans inkvartering i dess när-
het. Lag samma vare betгäffande de yngsta 
ener till hälsan svaga barnen, även om av-
ståndet till skolan vore kortare än fern kilo-
meter, ifall den után ifrågavarande bistånd 
bor anses bliva аlltför svår ellen betungande 
för dem. 
Kro i glest befolkad kommun på ett längге 

aystånd än fern kilometer från skolan minst 
sexton clever bosatta, vilkas dagliga skjuts-
Tug ieke ändamålsеnligt kan ordnas, skall 
kommunen för dem inrätta elevhem. Lag 
samma vare om elevhem böг anses nödigt 
fir i 1 mom. nämnd inkvartering av clever. 

28 §. 
Under varje arbetsdag skola eleverna i 

folkskola erhålla ett tillräckligt mAl mat i 
skolan. 

29 §. 
Barn av mindre bemedlade föräldrar böra 

av kommunen tШdеlаѕ kläder, skodon och 
annan hjälp i sådan omfattning, att deras 
skolgång tryggas. 

30 §. 
Stad och köping börа i nödig omfattning 

anordna sommarrekreation för mindre be-
medlade clever. 

Kommun böг draga försorg om anordnande 
av ändamalsenlig sommarrekreation föг så-
dan mindre bemedlad folkskolelev, som av 
skolläkare konstaterats vara till hälsan svag 
eher sjuklig och åt vilken hans målsman ei 
kan erbjuda sådan rekreation. 

31 §. 
Skolmåltiden, likasom ock den helinackor- 

dering, som erhålles i elevhem, иг avgifts- 
fri. I elevhem placerade eleven uno likväl 
skyldiga att utföra ett skäligt mått av för 
dem lämpliga uppgifter och att deltaga i 
sysslorna i elevhem. 
Läkarvården för i skolan och pA vägen till 

e11eí från skolan inträffade olycksfall, som 
drabbat eleverna, ä.vensom sarntliga på åt- 
gärd av skolan utfdrda 1å'karundersökningar 
un avgiftsfria. 

3 kap. 

Annan folkskoleverksainhet. 

32 §. 
Staten må grunda och upprätthålla. folk- 

skolor i anslutning till anstalterna för 
utbildning av folkskollärare och skolhem, 
för pedagogiska försök ävensom för barn med 
nedsatt höгsel och syn, så ock av särskilda 
skäl аv en i andra fall. 

Försåvitt om dessa folkskolor ei иг i lag 
eilen förordning annorlunda stadgat, skola 
bestämmelserna rörande kommunal folkskola 
i tillämpliga delar lända till efterrättelse. 

33 §. 
Finsk medhorgare samt inhemsk saminan-

slutning, stiftelse och r eligionssaтfiгnd ауа 
rätt att med statsrådets tillåtelse grunda och 
upprätthålla privat folkskola. Andra med 
folkskoleväsendet sammanhängande uppgifter 
inA fullgöras inom gränserna för vad geriom 
förordning stadgas. 

34 §. 
Privat folkskola ska11 hava en direktion, 

rörande vilken i tillämpliga delar уаllег vad 
om kommunal folkskoledirektion och folk- 
skolenämnd иг stadgat. 

35 §. 
Privat folkskola må med ägarens bifall 

upptagas i kommuns folkskolestadga såsom 
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det kommunala folkskoledistriktets skola. 
Den privata folkskolans direktion tjänstgör 
härvid som distriktets folkskoledirektion, där 
ei annorlunda överenskommits. 

Lag samma vare i fråga om folkskola, 
som пpprutthålles av staten. 

36 §. 
mnjuter privat folkskola enligt denna lag 

statsunderstöd, är undervisningen vid dem 
samma avgiftsfri, och eleverna erhålla gratis 
läroböcker och andra skoltillbehör samt för 
undervisningen erforderligt arbetsmaterial 
ävensom läkarvård. 

Har privat eher staten tiphörig folkskola 
upptagits såsom kommunalt folkskoledistrikts 
skola, erhålla de till detta distrikt hörande 
eleverna i skolan alla de förmåner, som ele-
verna i kommunal folkskola jiimlikt denna 
lag åtnjuta. 

37 §. 
Iakttages vid den privata folkskoleverk- 

samheten oaktat framställd anmärkning icke 
vad durom ir stadgat, mA stаtsunderstödet 
indragas chier tillståndet till upprätthållan- 
det av skolan återkallas. 

38 §. 
För läropliktiga barn, vilka såsom för 

längre tid intagna patienter vårdas i statens, 
kommuns eher sammanslutnings av kommu- 
fier sjukhus, ska11 på åtgärd av den, som 
upprätthåller sjukhuset, meddelas undervis- 
fling, ägnad att frumja fullgörаndet av luro- 
plikten, i sådan utstruckning, som barnens 
hälsа och övriga förhållanden det tillåta. 

4 kap. 

Läroplikt. 

39 §. 
Barn, som är finsk medborgare, är läro- 

рliktlgt. 

От undervisningen föг höggгadigt psykiskt 
efterbhivna barn stadgas särskilt. 

44 §. 
Läroplikten avser inhämtande av det mått 

av kunskaper och furdigheter, som meddelas 
i folkskolan. 

Genom förordning stadgas, i vilken rnån 
studier vid någon annan läroanstalt mot 
svara fupgöгande av läroplikten. 

41. 
Läropliktens fullgörande begynner rried 

ingången av höstterminen det kalenderår, 
under vilket barnet f•y11er sin år, och upP 
hör, ifa11 luroplikten icke därförinnаn fu11 
gjorts, med utgången av vårterminėn det 
kalenderår, under vilket det "fyller sexton år. 
Av särskild orsak та läropliktens fullgö 
rande påbörjas senare än vad ivan nämnts. 
För Ыint e11er dövt barn varar läroplikten 

tio år, enligt vad дагот geur förordning 
stadgas. 

Läroplikten är fullgjord, да barnet genom 
gått folkskola eher eljest visat sig hava in 
humtat motsvarande kunska.psmått. 

5 kap. 

Fullgörccnde av läroplikten. 
У 

42 §. 
Läropliktigt barn och sådant barn i lаго 

pliktsåldern, som vistas i Finland, men icke 
иг finsk medborgare, samt, oberoende av 00d-
borgarskap, av särskild orsak även sAdSit 
barn, som icke иг i läropliktsåldern, äga гätt 
att vinna intrude i folkskola, enligt vad i 
detta kapitel stadgas. 

43 §. 
För fullgörande av läroplikten böг barn 

besöka folkskola eher erhålla motsvarande 
undervisning i annan läroanstalt chier i 
hemmet. 

Barn må icke hå]•as §som elev i folkskola, 
om der skolgång till följd av kroppslyte, 
sjukdom eher psykisk abnormitet bör anses 
skadlig chier onyttig. - Sådant barn ska11 be- 
frias från läroplikt, försåvitt icke för det-
samma anordnats undervisning i special skola, 
som förutsättes i denna lag. 

45 §. 
Barns målsman och arbetsgivare böгa 

draga föгsorg om att barnet fullgöг sin läro 
plikt. 

Med målsman aases i denna lag den, som 
huvudsakligen drager försoгg om barpets 
vård och uppfostran. 
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46 §. 
Barn hör till det folkskoledistrikt, room 

vars område dess målsman bor eller för ar-
betsfört jänst vistas. 
Barn hör till finsk- eher svenskspråkigt 

distrikt beroende på, vilket språk det rid 
litt inträde i läropliktsåldern uteslutande 
eher bättre behärskar. Förmår barn tillgodo-
göra sig undervisning både på svenska och 
finska, äge målsman bestämmа distriktet. 

47 §. 
Barn äger гätt att besöka folkskola i det 

distrikt, till vilket det hör. Föreligger giltig 
anledning, mA kommunen dock bestämma, 
att barn interimistiskt för неlа läsår äger 
rätt till skolgång i något annat distrikt med 
samma språk inom kommunen, dock under 
föгutsättning, att kommunen vid behov i no-
dig omfattning undeгstödjer elevens fram- 
befordran eller ledsagande till skolan i detta 
distrikt eher, om målsman därtill samtycker, 
dess inkvartering i närheten av skolan. 

Finnes i distrikt icke folkskola, äger bar-
net enligt målsmans val rätt till skolgång 
i något annat skoldistrikt med saura språk 
inom kommunen, barn med minoritetens 
språk dock, om i kommunen icke finnes 
skola med dess språk, i skola med majorite- 
tens språk. 

Barn äger rätt att bliva intaget Aven i 
annan egentlig folkskola med dess eget språk, 
om icke därigenom lärartjänst i det egna 
distriktet blir ohehövlig e11er i det andra 
distriktet annars överflödig lärartjänst måste 
inrätta.s cher lokaliteterna utvidgas. Under- 
visningsministeriet fastställer de grunder, en-
ligt vilka barnets hemkommun är skyldig att 
till den främmandė kommunen erlAggà er-
sattning fог barnets skolgång, så att ersätt- 
ningen i det närmaste motsvarar de verkliga 
tilläggslostnader som av skolgången fbror-
sakats den främmande kommunen. 

Angående intagning av clever i niellan-
Skila, hjAlpskola och andra specialskolor är 
gällande, vad därom i förordning stadgas. 

48 §. 
B1ev i folkskola må av särskild orsak be- 

frias från skolgång, för längre tid An en 
månad dock endast om oövervinneligt hin- 
дег föreligger. 
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49 §. 
Folkskolelev skahl uppföra sig vA1 i skolan 

och utanför densamma samt iakttaga skolaiis 
ordningsregler. B1ev, som icke låter sig rätta 
av skolans disciplinära åtgärder, mA skiljas 
från skolan. Beslut om skiljande från skolan 
bör underställas inspektör för faststäцelse. 
17å1sman Ager sörja föг att sådan еlец erhål- 
1er undervisning i annan skola e11er i hem-
met. B1ev är trots skiljandet från skolan 
läropliktig i enlighet med stadgandena i 
denna lag. 
Kroppsaga är i folkskola förbjuden. 

50 §. 
Folkskoledirektionen äger övervaka, att 

läroplikten fullgöres, och avgöгa densamma 
rörande frågor, försåvitt dessa ei genom för- 
ordning öveгlAmnats till annan myndighets 
avgörande. 

Direktionen ska11 föra förteckning över 
distriktets läropliktiga barn. För detta 
ändamål Aga de, som föra kyrkoböcker och 
civilregister, rektorer för läroverk och yr- 
kesskolor ävensom polismyndigheterna lämna 
kommunens folkskolenämnd eher, om sådan 
i kommunen icke finnes, folkskoledirektionen 
nödiga upplysningar, pA sAtt därom genom 
förordning stadgas. 

51 §. 
Undervisas läropliktigt barn i hemmet 

chier i skola, som ei genom förordning be- 
stämts att motsva.ra folkskola, bör barnets 
framsteg undersökas i slutet av varje ter-
min. Barnets målsman mA välja examina-
tor, men vid förhöгet bör en av direktionen 
därtill utsedd folkskollärare närvara. Där 
särskild orsak sådant påkallar samt alltid, då 
fråga är om avgAngsexamen från egentlig 
folkskola chier medborgarskola, utses exami-
nator av vederböгande folkskólinspektör. 

52 §. 
Bryter målsman för läropliktigt barn mot 

stadgandena i denna lag, straffes med högst 
etthundra dagsböter. 

Arbetsgivare, som hindrar i hans tjänst 
warande barn att fullgöra sin liiroplikt, 
straffes med minst femtio dagsböter. 
Underlåter målsman utan laga föгfall att 

hörsаmma av direktionen utfiirdad kallelse 
att infinna sig för att höi'as av densamma 
med anledning av förseelse, som nämnes i 
denna paragraf, må polischef på anhållan av 
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direktionen ы4а hämtá honor. Lag samma 
vare rörande sådan medborgarskolpliktig, 
som mot målsmans vilja fdrsuшmar sin skol-
gång. 
Angåеnde barnskyddsmyndigheternas upp-

gifter vid fdrsummelse att fullgdra ]Aгорlukt 
Ar särskilt stadgat. 

6 kap. 

Тjänsteinnвhavare. 

53 §. 
I folkskola bör finnas nddigt antal liirar-, 

timlärar-, arbetshandledar- och elevhemsfdre- 
ståndartjänster. Andra tjänster må koin-
mun, såframt ei и lag annorlunda Ar stad-
gat, inrAtta och upprätthålla enligt pröv- 
ning. I varie folkskola Ar en av 1Ararna 
föreståndare. 
Angående benAmningarna på 1ArartjAns- 

terna och omfattningen av 1Ararnas under- 
visningsskyldighet stadgas särskilt. 

54 §. 
Finnas i egentlig folkskola tjugusju clever, 

böг den hava minst två lärare. 
I mellanskola, medborgarskoia och sådan 

egentlig folkskola, som har minst sex lärare, 
må lArartjänsterna huvudsaklug'n ellen ute-
slutande ombildas till lArartjänster i något 
ellen några iimnen, enligt vad dArom genom 
fdrordnung stadgas. 
I folkskola skall finnas särskild lärare i 

handarbete för gossar, om antalet veekotim-
mar i detta Arne i tredje klassen och föl-
jande klasser uppgåi' till sammanlagt minst 
så många, som motsvarar denna lbrares un-
dervisningsskyldighet, samt lärare i hand-
arbete for fliekor, om motsvarande timantal 
likaså uppnås i tredje klassen och högre 
klasser. 
Kommun, i vars medborgarskola eller -ski-

lor finnas femtio kvinnliga clever eller där 
minst tuo distrikt föг den egentliga folksko-
lan finnas, böг hava en särskild lärartjänst 
u huslig ekonomi. 

55 §. 
Beslut om grundande och indragning av 

tjänster mom folkskoleväsendet samt om des-
sas omorganisation fattas av kommuns fu11- 
mäktige. Dessa mA Aven för en tid av högst 
tre år föroгdna, att tjAnst icke skall ordi-

nariter besättas, därest det Ar sannolikt, att 
den icke kommer att varaktigt behdvas. 

56 §. 
Till tjänst inom folkskoleväsendet må en-

dast finsk medborgare utnAmnas. 
Angående dvriga kompetensvillkor fdr 

inrrehavare av tjAnst inom folkskoleväsendet 
stadgas genom fdrordnung. 8tatsrådet та 
av sårskilda skäl bevilja dispens från dem. 

57 §. 
Såsom utnAmningsbrev gives åt innehavaгe 

av 1Arartjänst fullmakt och åt övruga föroгd- 
nande. Utnämningsbrev utfArdas av den 
myndighet, som fdrrättaг valet eher fdrord- 
nar om handhavare av tjänsten. 

58 §. 
Vakant lArartjänst skali därest laga hin-

der icke fdreluggег, anslås ledig att ordinaгi 
ter besättas, och skall till densamma valjas 
den skiekligaste och lAmpligaste bland de sё-
kande, som fylla stadgade komрetensvullkг. 
Tjänsten må likval där skolans fdrdеl anses 
sådant kräva, med folkskolunspektdгens sam-
tycke ånyo anslås ledig att sökaѕ. 
Val av lärare skall understiillas foikskol 

unspektdren för faststAllelse. Anser sig deine 
icke kunna fastatälla valet. åteгförvise Aren-
det för ny behandling till den myndighet, 
som verkställt valet. Nytt e11er föгnyаt be-
slut om val skall av folkskolunspektören 
faststiillas, såvida icke den iippenbart skick 
ligaste och lAmpligaste sökanden vid valet 
fdrbigåtts ellen i dvrigt felaktigt förfаruts. 
FaststAller folkskolinspеktöгen icke heller nn 
valet, skahl han understAlla Arendet skolsty-
relsen för avgdrande. 8kоlstyrelsen må, om 
vAgande skai fdreligga, bestämma, viltren av 
sökandena som skall antagas till tjänsten. 
Vid antagande av interimistisk lArare skai 

i tillAmpliga delar iakttagas vad ovan i 
denna paragraf angAende ordinarie besát-
tande av tjänst Ar stadgat. nar likval till 
vakant tjAnst icke fore den 1 augusti valts 
sdkande, som kan godkännas, skahl folkskol 
inspektdren till tjänsten förordna unterumus 
tisk lärare för det begynnande 1Asåret. 

59 §. 
Den, som valts till ordinarie lAra.re, skahl 

förordnas att under viss provtid handhama 
tjänsten. Då han tjänstgjort två år, skаll 
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den slutliga utnämningen upptagas till av- 
görande. liar lärare under denna tid visat sig 
fir tjänsten skickad och uppfört sig vä1, 
ska11 han utnämnas till tjänsten. Наг lагаге 
tidigare erhållit. fullmakt рА läraгtjänst, må 
fullmakt för honor utfärdas efter ett Ars 
provtid, dock sA, att om, fullmakt tidigare 
utfärdats till någon annan lärartjänst i 
samma kommun, fullmakten bör utfärdas 
omedelbart efter det valet stadfästs. 
Наг pÅ provtid antagen lärare under prov- 

tiden visat sig olämplig för tjänsten, ska11 
honor meddelat förordnande Aterkallas. 

Beslut om utfärdande oller förvägrande 
av fullmakt e11er Aterkallande av förord- 
nande рА provtid ska11 underställas folkskol- 
inspektör för faststä11A1se. Anser sig folk- 
skolsinspektör icke kunna fastställa beslutet, 
skall han underställa ärendet skolstyrelsen 
för avgöгande. 

60 §. 
Förordnas innehavare av lärartjänst att 

under provtiden handhava annan lärartjänst, 
uPphör samtidigt hans tidigare tjänsteför- 
hAllande. 

61 §. 
Lärare är skyldig att fortgäende följa med 

utvecklingen рА sitt omrAde. 
УА provAr antagen lärare, som' icke tidi-

gare erhAllit fullmakt, äг skyldig att, förrän 
fullmakt gives honor, avlägga examen i folk- 
skoleförvaltning. 

62 §. 
Arbetshandledar-, timlärar- och elevliems-

föreståndartjänst besättas рА samma satt som 
lärartjänst. Förordnande bör likval utfärdas 
omedelbart efter det valet fastställts. 

63 §. 
Föreståndare för folkskola utses av folk- 

skoledirektionen efter läгагкАгепв hörande 
för fyra läsår At gAngen. Ilar den valde ei 
erhAllit flore än tre röster, bör ärendet un- 
derställas folkskolinspektören för faststä11e1se 
och därvid sA förfaras, som om föroгdnande 
av timlärare är stadgat. 

Finnes i skolan blott en lärartjänst, аг 
dess handhavare skolans förestAndare. 

64 §. 
Tjänster vilkas innehavare lyda under tre 

eller flore direktioner , besättas i landskom- 
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mun och köping av folkskolenämnden i stallet 
för av direktionen. Finnes i köping icke folk- 
skolenämnd, besättas dylika tjänster av kö- 
pingsstyrelsen. • 

65 §. 
Lärartjänst mA indragas, om antalet barn, 

som böra inta.gas i skolan, nedgått i sådan 
omfattning, att tjänsten icke bör anses be- 
hövlig. Annan tjänst mom folkskoleväsendet 
mA indragas, då laga skyldighet att upprätt- 
hA11a den icke föreligger. 

Indrages skola, upphöra samtidigt tjäns- 
terna, såvida de icke överföras till tjänster 
i annan skola. 

66 §. 
Lärare eller elevhemsföreståndare, vars 

tjänst indragits, ska11 förflyttas till annan 
motsvarande, f ёг honor lämplig tjänst mom 
folkskoleväsendet. Аг sådan icke ledig i 
samma kommun, ska11 skolstyrelsen förflytta 
honor till mot.svarande tjå'nst annorstädes. 

Ombildas tjänst vid ändring av distrikts- 
indelningen eher' den kommunala indelnin- 
gen till tjänst i annan kommun oller vid 
annan' skola, blir innehavaren av den от- 
bildade tjänsten innehavare av den nya 
t j änsten. 
Vägrar hiirare eher elevhemsföreständaгe i 

de i 1 och 2 mom. nämnda fallen att sam- 
tycka till förflyttningen, utfäгdas At honor 
skïljebrev utan anhållan. 

Finnes icke tjänst, till vilken lärare oller 
elevhemsföreståndare järlikt 1 mom. kan 
förflyttas, ska11 han uppföras рА indrag- 
пingsstat, i enlighet med vad diirom 'аг sär- 
skilt stadgat. 

Ordinarie läгаге chier elevhemsföгeståndare 
mA sinsemellan ingA tjänstebyte, om veder- 
börande direktioner och skolstyrelsen därtill 
samty cka. 

67 §. 
Innehavare av tjänst är skyldig att avgA 

från sin tjänst den 31 juli det Ar han fyller 
67 Aг. skolstyrelsen mA dock, pA framställ-
ning av folkskolеdirеktionen, bibehAlla honor 
i tjänsten med hela läsår i hbgst tre Ars 
tid därefter, if all tjänsteinnehavaren allt-
jiimt bör anses kunna skbta sin tjänst. Fram-
ställningen bör tillställas skolstyrelsen föгe 
den 1 april det Ar, dA tjänsteinnehavaren 
vore skyldig att avgA. 
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Genou förordning må för innehavare av 
särskilda tjänster fastställas skyldighet att 
avgA vid en tidigare Alder, dock joke förrän 
vid fyllda femtiofem Ar. 

68 §. 
Har ordinarie lärare genom sin verksamhet 

eher sitt uppförande inom eher utom tjänsten 
oller genom försummelse av sua tjänste- 
Aligganden ådagalagt, att han joke förtjänar 
det förtroende och den aktning, vilka hans 
ställning som lärare förutsatteг, må han i 
disciplinär vg avsättas. 

Ordinarie lärare mA för mindre än i 1 
miii. avsedd förseelse i disciplinär väg be- 
straffas genom yarning eher avhAllande frAn 
tjansteutövning under högst tre månaders 
tid, under vilken han går förlustig hela sin 
pennirrglön. Lag samma vare, om på provår 
antagen eher interimistiskt förordnad lärare 
eher elevhemsfbrestAndare gjort sig skyldig 
till d,ylik förseelse. 
Vederbörande folkskolinspektSr verkställer 

i disciplinärt ärende rannsakning och fram- 
lägger dess resultat samt eventuellt straff- 
yrkande för folkskolenämnden eher, där sA- 
dan ei finnes, för folkskoledirektionen, vilken 
efter att hava hört läraren avgör ärendet. 
Dömes lärare till strängare straff än var-
fing, skall beslutet underställas skolstyrelsen 
för faststa11e1se. 

69 §. 
IIar folkskolinspektören icke framställt 

straffyrkande room fyra månader efter det 
den omständighеt, som kunde hava givit an-
ledning till disciplinärt förfarande, kommit 
till hans kännedom, skall saken anses hava 
förfallit. 
Hap domstol befriat lärare frAn Atal, mA 

ei disciplinärt förfarande аnhängiggöras ellen 
foгtsättаs av samma orsak i annat fall än dA 
fråga är om omständigliet, som joke bör be-
traktas såsom brott, men som enligt 68 § kan 
föranlеda disciplinärt straff. 
Under den tid Atal mot lärare är anhiin-

gigt vid allmän domstol, mA disciplinärt för-
farande mot honom av samma orsak icke in-
ledas oller fortsattas. IIar folkskolinspektö 
ren joke room tre månader efter det dom-
stolens utslag vunnit laga kraft framställt 
straffyrkande, skall saken anses hava för-
fallit. 

70 §. 
Medan lärare hr ställd under Atal, discipli 

närt förfarande eller rannsakning for brott 
е11ег disciplinär förseelse, må folkskoledirek 
tionen аунаllа honor från tjänsteutövning 
Beslutet härom bör underställas skolstyrelsen 
för faststä11e1se. 

Beslut om avhAllande frAn tjänsteutövning 
länder till efterrättelse ändA att besvär dar- 
hiver anförts. 
Har lärare medelst domstols eher myndig 

hets beslut dömts till aysättning, skahl han 
omedelbart avhållas frAn tjänsteutövning, 
aven om beslutet joke vunnit laga kraft. 

71 §. 
Innehavare áv tjänst, som på grund av 

sjukdom joke förmår sköta sin tjänst, bör 
anhAlla om tjänstledighet. UnderlAter han 
detta, skall folkskoledirektionen befria honom 
frAn tjänstgöring för den tid sjukdornen 
varar. F0lkskoledlrektlonCns beslut ska11 un-
derstiulas folkskolinspektören för faststäl 
1e1se. Oberoende härav må det omedelbart 
verkställas. 
Наг tjänsteirгnehavare på grund av 

kroppslyte chier nedsatta kropps- e11er sjals- 
krafter varaktigt förlorat sin arbetsförmåga 
är han skyldig att avgA. Avgår icke lärare, 
sedan han uppmanats dö.rtill av skolstyrel- 
sen, skall skolstyrelsen entlediga honor frAn 
tjänsten. 

72 §. 
L+'+'levhemsföreståndaгe samt arbetshand 

ledare och tinilarare må entledigas frAn sin 
tjänst, dA skill därtill prövas föreligga. Om 
entledigande beslutar folkskoledirektionen, 
som skahl ûnderställa sitt beslut skolstyrel- 
sen för faststä11e1se. liar fråga om entledi 
gande frAn tjänst pA yrkande av folkskol 
rnspektören upptagits till behandlirig i folk- 
skoledirektionen, skali direktionen under- 
ställa sitt beslut skolstyrelsen för faststäl- 
1e1se aven i det fail, att skill till entledigan- 
det enligt direktionens Asikt ei föгeliggcr. 

Förordnande för interim istisk handha 
vare av tjanst och för vikarie mA återkallas 
i samma ordning, i vilken det utfardats. 

73 §. 
Har innehavare av tjänst valts av folk 

skolenämnd oller kommuns styrelse, Aligger 
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det dessa att handhava de uppgifter, som 
Ivan anförtrotts folkskoledirektionen. 

8tadgandena ivan i 67, 71 och 72 §§ ti11- 
lampas icke på sådan innehavare av tnst, 
vid vars utnämning folkskolinspektör е11ег 
skolstyrelsen ei är dęlaktig. 
Vad i detta kapitel om innehavare av 

tjänst mom folkskolevåsendet är stadgat, gä1- 
1er icke folkskolinspektör, om vilken stadgas 
särskilt. 

7 kap. 

Statsundеrstöd. 

74 §. 
Landskommun och köping erhålla för an- 

skaffande av egna folkskolebyggnader av sta-
ten såsom understöd 20-50 %о och såsom 
amorteringslån 40-60 %о av byggnadskost 
nadernas belopp, likväl så, att statens totala 
finansieringsandel av sagda kostnader är 
60-95 %о. Överstiga byggnadskostnaderna 
det normalpris, som fastställts på sätt i 76 § 
stadgas, skola statsunderstödet, amorterings- 
lånet och finansieringen beräknas pA normal- 
priset. 

Landets fattigaste eher glest befolkade 
kommuner ti11de1as, om anskaffandet av 
folkskolėbyggnader eli est för dem bleve oskä- 
ligt betungande, utöver i 1 mom. stadgat 
understöd extra b,yggnadsbidrag. Den fi-
nansiering med. statsmedel, som tillkommer 
dessa kommuner, utgör 90-95 %о av bygg-
nadskostnaderna eher, under i 1 mom. 
nämnd förutsättning, av normalpriset. Är 
det samman]agda beloppet av. de beviljade 
understöden mindre än statens totala finan- 
sieringsandel, gives skillnaden i form av 
amorteringslån. 

Statsrådet fastställer årligen de grunder, 
jämlikt vilka statsunderstöd, extra understöd 
och amorteringslån av skolstyrelsen beviljas. 
I särskilda fall mA statsrådet bevilja stats- 
understöd och amorteringslån även för nor- 
malpriset överskjutande kostnader eher ti11- 
1åta, att byggnadskostnaderna för skola i de-
ras helhet erläggas av statsmedel. 

75 §. 
Installerar landskommun eher köping i 

tidigare uppförd folkskolebyggnad central- 
värme eher elektrisk belysning chier utför 
den dar annan ändamålsenlig grundförbätt-
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ring, som ieke kan hä.nföras till underhållet 
av lokaliteterna, beviljas för de därav be-
tingade kostnaderna statsunderstöd och 
amorteringslån enligt samma grunder som 
för anskaffande av ny a 1okaliteter. 

76 §. 
8tatsrådet bestämmer årligen de allmänna 

grunder, enligt vilka skolstyrelsen bör fast- 
ställa ritningar och arbetsbeskrivningar för 
skolby ggnader samt bestämma de normalpris, 
som ivan i detta kapitel omförmälas. 
De аllтапnа grunderna för normalprisen 

skola fastställas så, att normalprisen mot- 
svara gängse genomsnittliga byggnadskostna- 
der. 

77 §. 
Pör underhåll av egna folkskolebyggnader 

erhAla landskommun och k5ping i statsun- 
derstöd: för de till lärarnas disposition 
stående bostäderna hälften och för övriga 
skollokaliteter två tredjedelar av de på grund 
av de verkliga kostnaderna beräknade under- 
hållskostnaderцas belopp, som statsrådet för 
olika slags lärarbostädеr, undervisningsrtlm 
och elevhem årligen fastställer. 

78 §. 
Staten ersätter landskommun två tredje- 

деlar av de verkliga kostnader för folk- 
skoleväsendet, vilka härflyta av anskaffandet 
e11er underhållet av inventarier, undervis- 
ningsmateriel eher skolbiЫiotek, av läro- 
böcker, andra skolti11behör eher annat ar- 
betsmaterial, som utan ersättning ti11de1ats 
elėverna, av elevernas inkvartering, skjuts- 
ning, skolmåltid e11er andra understöd, av 
årliga kostnader för elevhem elher i denna 
lag föreskriven läkarvård. . 
I 1 mom. nämnt statsunderstöd utgår icke 

för helysnings- och uppv5rmningskostnader 
för elevbespisningskök och elevhem e11er för 
bränsle vid tillredningen av skolmåltid, е 
heller för kokerskans avlöning. 
I stället för i denna paragraf nämnt stats- 

understöd erlägges åt köping såsom årligt 
statsunderstöd i ett för a11t ett belopp per 
e1ev, vars storlek av statsrådet fastställes till 
minst 1000 och högst 1400 mark. 

79 §. 
Den penningavlöning, som Landskommun 

och köping enligt lag äro skyldigá att er-
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lägga. till lärare, tirlärare, arbetshandledare 
och elevhemsföreståndare samt till deras vi-
karier, ävcnsom den lön på indragningsstat, 
som dessa kommuner enligt lag äro skyldiga 
att erlägga åt innehavare av indragen läraг-
tjänst, ersättes till 80 % av staten. Likaså 
erhålla dessa kommuner av staten i ersätt-
ning 80 °% av de barnbidragsavgifter, som 
kommunerna erlagt på grund av ovаnnämnda 
tjänsteinnehavares i lag stadgade penning-
16f. 

80 §. 
Landskommun, som tillhör de fattigaste i 

landet ell-er är glest befolkad, ti11de1as extra 
statsunderstöd för nedbringande av de årliga 
kostnaderna för folkskoleväsendet i sådan 
omfattning, att de icke per skattöre uppgå 
till högre belopp än i genomsnitt i lands- 
kommunerna. 

81 §. 
Stad erhålleг i årligt statsunderstöd 25 % 

av de av folkskoleväsendets upprätthållande 
härflytande verkliga utgifterna, till vilka 
räknas lärarnas i lag stadgade löner, kost-
naderna för de egna folkskollokaliteternas 
underhåll, anskaffning och underhåll av in- 
ventarier, undervisningsmateriel och skol- 
biЫiotek, läгoböcker, andra skolti11behör och 
annat arbetsmaterial, som avgiftsf ritt ti11- 
delats eleverna, elevernas skolmåltider och 
andra understöd samt i denna lag foreskri- 
ven läkarvård. 

Stad, där folkskoleväsendet blivit oskäligt 
betungande, mA av statsrådet beviljas stats- 
understöd för de i 1 mom. nämnda utgifterna 
samt statsunderstöd och amorteringslån för 
anskaffande av egna folkskollokaler enligt 
enahanda grunder som landskommun. 

82 §. 
Bedriva sådana kommuner, vilka beviljas 

statsunderstöd till kostnaderna för folkskol.e-
väsendet enligt olika grunder, gemensam 
folkskoleverksamhet, lämnas därtill bidrag 
efter prövning, med beaktande av att bidra-
get bör stiga till minst det belopp, vilket 
borde tillkomma kommun, som är berättigad 
till det minsta understödet, men ei överstiga 
det belopp, vilket borde beviljas kommun, 
som иr berättigаd till högsta möjliga under-
stöd. 

83 §. 
Utöver vad ovan i detta kapitel är stad-

gat må kommun och i 38 § avsedd samman 
slutning av kommuner för speciella, folk 
skoléväséndet främjande uppgifter beviljas 
extra statsunderstöd ur i statsförslaget sar- 
skilt upptaget afslag. 
För de årliga underhållskostnadeгna for 

hjälpskola erhåller landskommun extra nn 
derstöd i sådan omfattning, att den ра kom-
munen fallande delen av kostnaderia per 
elev i hjälpskolan icke stiger till ett högre be- 
lоpр än motsvarande kostnader i genomsnitt 
per annan elev i folkskola. 

84 §. 
För upprätthållande av privat folkskola 

erlägges, om skolan kan ansese vara av bcho 
vet påkallad och uppfyller i förordning stad 
gade villkor för erhållande av statsunderstoa, 
samma årliga undérstöd som jämlikt 81 § 
1 mom. tillkommer stad. Understöd må dock 
icke beviljas, om skolan upprätthålles för 
ernående av ekonomisk vinning. 

Privat folkskola mA pA i förordning stad 
gade villkor beviljas rätt att erhålla stats 
understöd eriligt samma grunder, som ovan 
för statsunderstöd åt landskommunerna är 
stadgat. Beviljande av byggnadsunderstöd 
och -1ån vare dóck beroende av prövning i 
varie enskilt fall. 
För annan enskild folkskoleverksamhet та 

enligt prövning beviljas statsunderstöd, dock 
ei till högre belopp än vederbörande kom 
mun, om den handhaft verksamheten, s1u111e 
hava erhAllit. 

Rätt till erhållande av i denna paragraf 
nämnt statsunderstöd beviljas av statsrådet. 

85 §. 
liar handhavandet av folkskolеveгksamhe 

ten till följd av slöseri, oskicklighet eller an` 
nan sådan orsak föranlеtt kostnader, som oro 
att anse såsom obehövliga, må statsunderstod 
för dem icke erläggas. 

Därest kommun icke förflyttar рå indrag 
ningsstat ställd lärare till annan ledig 
tjänst i samma kommun till vilken haп en-
ligt lag kunde förflyttas, eher, om ledig 
tjänst icke finnes, icke anmäler honor his 
skolstyrelsen för förflyttning till annan ort, 
må kommunen icke av statens medel erhålla 
ersättning för linen på indragningsstat. 

1 
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86 §. 
IIar kommuns folkskolebyggnad eher folk- 

skolas lösöre, föx vilkas anskaffande under- 
stöd av staten erhållits, р tgärd av kom-
munen varaktigt begynt användas till andra 
än folkskoleändamål, bör kommunen av det 
värde byggnaden e11er lösöret vid tiden för 
åtgärdens vidtagande hade till staten erlägga 
en proportionsvis så stur andel som den, med 
vilken staten bidragit till byggnadens chier 
lösörets anskaffande. 

8 kap. 

Tillsgn. 

87 §. 
Folkskoleviisendets аllmänna lednin och 

tillsynen däröveг ankomma р staten och 
äro närmast anförtrodda skolstyrelsen, som 
biträdes av folkskolinspektörer, envar i sitt 
dlstrlkt. 

Folkskolinspektörernа iiro innehavare av 
statstjänst med gгundlön. Stad r .ед minst 
femtontusen invånaгe är dock skyldig att 
tillsätta egen f.olkskolinspektör, vilken hand-
har denna uppgift såsou huvudtjänst. I två- 
språkig stad med minst tiotusen till minori- 
tetens språkgrupp hörande invånare bör fin- 
nas en särskild folkskolinspektör för denna 
språkgrupp. Städernas folkskolinspektorer 
bora fy11a i förordning föreskrivnа kompe- 
tensvillkor, och de utses av stadsfullmäktige. 
Valet bör underställas skolstyrelsen för fast- 
stä11e1se. 8ålunda tillsatt kommunal folk- 
skolinspektör intager beträffande sua tjäns- 
teåligganden samma ställning som statlig 
folkskolinspektör. 

88 §. 
Гolkskolinspektör äger fortgående över- 

vaka och leda undervisningen i skolan och 
kontrollerа dess ekonomiska föгvaltning. 
Han а,г berättigad att närvara vid direktio- 
nens och folkskolenämndens sammanträden 
och att där deltaga i diskussionen men icke 
i omröstningarna. 
Har folkskolinspektör fuut, att kommun 

vid ha.ndhavandet av folkskoleverksamheíen 
förfarit i strid med lag, förordning chier 
stadga, ska11 han anhålla om länsstyrelsens 
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ämbetsåtgärd för kommunens förpliktande 
att rätta förfarandet. 

89 §. 
I beslut av folkskoledirektionen, folkskole- 

nämnden och folkskolinspektören та ind-
ring sökas genorn besvär, i enlighet med 
rad och i den ordning diiroui i förordning 
stadgas. 

9 kap. 

Särskitda stad ganden. 

90 §. 
Angåеnde innehavares av tjänst room folk-

skoleväsendet avlöning och pensioner stadgas 
särskilt. 

91 §. 
Närmare bestämmelser angående folkskoie- 

väsendets organisation utfärdas genom för- 
ordning. Genom föroгdning må liven föге- 
skrivas, vilka stadganden i denna lag som 
icke tillämpas på folkskolor vid skolhem e11er 
andra specialskolor. 

92 §. 
Lärartjänsterna vid ligre folkskola böra 

ombildas till lärartjänster vid högre folk-
skola, allteftersom tjänst bhir ledig eher inne-
havane av tjänst vinner kompetens för lärar- 
tjänst vid högre folkskola. Kommun må icke 
före den 1 аиgusti 1965 förpliktas att vid 
skola, som därintills haft en lärare, an- 
ställa en andra lärare, direst icke det sam- 
manlagda antalet clever i fjärde, femte, 
sjätte och sjunde klassen uppgår till tjugu-
tvA. 
Genou förordning faststilles den tidpunkt, 

efter vilken benämningarna lärare vid ligre 
folkskola och lärare vid högre folkskola icke 
längre användas. 

93 §. 
Utan hinder av rad i 56 § denna lag stad-

gas bihehålles innehavare av tjänst room 
folkskoleväsendet, som utnämnts till tjänsten 
förrän denna lag tritt i Draft, vid sin ritt 
att kvarstå i tjänsten eller att bliva utnämnd 
till annan motsvarande tjänst. 
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94 §. 
Landskommun må ei förpliktas att inrätta 

såsom dagskola verkande medborgarskola fSre 
den 1 augusti 1970. 

95 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 

1958. Räknat från samma dag upphävas 
lagen den 15 april 1921 om lärіplikt (101/ 
21), lagen den 8 juni 1926 angående kostna-
derna för folkskoleväsendet (180/26), dock 
icke till den del den rör folkskollärarnas och 
internatföreståndarnas avlöning och pensio-
ner, lagen den 18 maj 1923 om grunderna för 
folkskоleväsendets organisation (137/23), 
dock icke till den del den rör lärarnas ut-
bildning, lagen den 10 januari 1946 om in-
rättande i experimentsyfte av en till folk-
skolan hörande mellanskola och en facklig 
fortsiittningsskola (28/46), lagen den 21 
februari 1925 angående statsundeгstöd At 
privata folkskolor (69/25), förordningen 
den 24 maj 1898 angående befriimjande 
av högre folkskolors inrättande i landskom 
munerna i Finland (20/98), samtliga med i 
dem senare vidtagna ändringаr, och lagen 
den 11 december 1953 angående vissa tempo-
riira anordningar room folkskoleväsendet 
(483/53) samt diirjiimte alla andra stadgan-

Helsingfors den 1 juli 1957. 

den, vilka äro stridande erot stadgandena i 
folkskollagen. Räknat från samma tidpunkt 
tillämpas icke längre mom Їolkskoleväsendet 
lagen den 5 mars 1919 angående inrättande 
och upprätthåLlande av privata skolor och 
uppfostringsafistalter (26/19), lagen den 
29 juni 1926 angående utnämningsbrev fог 
innehavare av statens tjänster och befattnin 
gar samt om deras rätt att kvarstå i sill 
tjänst e11er befattning (202/26), försåvitt 
fråga icke är om innehavare av statens tjänst 
e11er befattning e11er om folkskolinspektor i 
stad, ei heller förordningen den 6 juni 1914, 
varigenom användandet av kroppslig bestraff 
fling vid läroverken förbjudes (24/14), е11ег 
stadgandena i 21 § tuberkuloslagen av den 
9 september 1948 (649/48). 
Har folkskollärare е11ег elevhemsförestån 

dare, som utnämnts, innan lagen om tjänste- 
innehavarnas mom folkskoleväsendet löne- ocli 
pensionsförmåner trätt i kraft, bibehållits 
vid sin rätt till avlöning i enlighet med dit 
tills gällande stadganden, erhåller lands 
kommun chier köping eher ägare av privat 
folkskola statsunderstöd för erlämgande а 
sagda folkskollärares chier elevhemsförestån 
dares avlöning i enlighet med tidigare stad- 
ganden angående beviljande av statsunder 
stöd för denna avlöning. 

Repubikens President 

URHO KEKKONEN. 

Undervisningsminister Kerttu Saalпstъ. 
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Lag 
om tjänsteinnehavarnas room folkskoleväsendet avlöning och pensioner. 

Given i Helsingfors den 1 juli 1957. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Lagens tillämpningsomrdde. 

1 . 
Tjänsteinnehávare inom folkskoleviisendet 

åtnjuta avlöning och pension enligt denna 
lag. 

iWed tjänsteinnehavare avses i denna lag 
inom folkskoleväsendet tjänstgörande lärare 
vid lägre folkskola, lärare vid högre folk- 
skola, lektor vid mellanskola och elevhems- 
föreståndare. 

Även timlärare och arbetshandledare er- 
hu11a avlöning enligt denna lag. 
От avlöning och pension ut innehavare 

av tjänst eher befattning vid folkskola, som 
upprätthulles av staten, stadgas särskilt. 

flvlöning. 

Egentlig avlöning. 

2 . 
Tjänsteinnehavares egentliga avlöning ut-

gores av grundlön jämte ålderstillägg. 

3 
Tjärгsteinnehavare tillkommer grundlön en-

ligt följande för avlöningen av innehavare 
av statens tjänst eher befattriing med grund-

1ön gällande avlöningsklasser: lärare vid- 
lägre ?ólkskola enligt 18, lärare vid högre 
folkskola. enligt 22, lektor vid mellanskola 
enligt 24 samt elevhemsföreståndare enligt 
15 avlöningsklassen. Meianskolelektor, som 
avlagt filosofiekandidatexamen, eher såsom 
religionslärare anställd, som avlagt teologie- 
kandidatexameц, uppbär dock avlöning enligt 
25 avlöniцgsklassen. . 

Ordinarie innehavare av lektorstjänst vid 
mellanskola tillkommer efter 1.0 års órdinarie 
tjå'nstgöring i nämnda tjänst avlöning enligt 
närmast högre avlöningsklass än vad ovan 
stadgats. 

4 §. 
Ålderstillägg beviljas tjänsteinnehavare ef-

ter 3, 6, 9, 12 och 15 ålderstilläggsår med 
ett ålderstillägg varie gung. Älderstillägg 
utgår med samma belopp som innehavares av 
statens tjänst ellei' befattning ålderstillägg 
i motsvarande avlöningsklass. 
Såsom ålderstilläggsår räknas den tid, 

som tjänsteinnehavare efter fyllda 21 ur 
innehaft tjänst susom huvudsyssla inom 
folkskoleväsendet eher eljest haft sudan 
anställning mom folkskoleväsendet, som bör 
anses såsom huvudsys.sla. Likaså fur han 
räkna sig till goda den tid han under krigs-
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tillstånd fullgjort militärtjänst, dock med 
undantag av den regelmässiga tiden för fu11- 
görande av värnplikt, ѕ ock den tid han 
varit uppförd р indragningsstat р. grund 
av tjänst mom folkskoleväsendet. 
Genom förordning stadgas, i vilken mn 

tjänsteinnehavare äger riitt att såsom ålders- 
tilläggsår räkna sig till godo den tid han 
innehaft annan kommunal tj'ånst eher varit 
anställd i kommunal centralorganisations е1- 
1er i sammanslutnings av kommuner tjänst 
e11eг i statens eher religionssamfunds tjänst 
chier befattning eher bestridit enskild bef att- 
fling. 

Alderstillägg beviljas р. ansökan. 

5 §. 
Den egentliga avlöningen utbetalas åt 

tjänsteinnehavaгe månatligen i förskott. 
Till tjänst utnämnd tjänsteinnehavares rätt 

till den egentliga avlöningen inträdeг vid 
ingången av den тапад, under vilken han 
till.trätt tjänsten. I tjänst varande tjänste- 
innelгavare tillkommer ålderstillägg från och 
med ingången av månaden efter den, under 
vilken han blivit berättigad därtill. 

Tjänsteförhållandets upphörande under 
månadens lopp inverkar icke på tjänste- 
innehavares e11er hans rättsinnehavares rätt 
till 1ön för sagda mAnad. 

Särskilda lönetillägg och 
aryoden. 

6 §. 
Tjänsteinnehavare tillkommer dyrortstill- 

lägg enligt samma grinder som innehavare 
av statens tjänst chier befattning med grind-
bin. Dyrortstiiliigg erlägges likval icke åt 
den, som uppbär i 2 mom. nä'mnt tillägg för 
avsides helägen trakt. 
I glest befolkade och avsides belägna trak- 

ter av landet samt i andra med dem jämföг- 
liga kommuner eher delar av kommuner må 
enligt av statsrådet fastställda grunder At 
tjänsteinnehavare inom folkskoleväsendet, 
som fyller kompetensfordringarna för 
tjänsten, erläggas tillägg för avsides belägen 
trakt, utgående med 5-35 procent av 
grundlönen. 

7 §. 
Innehavare av lärartjänst inom folkskole- 

väsendet tillkommer för övertimmar utöver 

den fastställda undervisningsskyldigheten ett 
årligt övertimsarvode. Lärares vid högre och 
lägre egentlig folkskola övertimsarvode aL 
per veеКoöveгtimme om Aret lika stort som cri 
trettiondedel áv Lärares vid högre folkskola 
årliga grundlön. Lärares vid medborgar och 
hjiilpskola övertimsarvode utgår med sanгma 
belopp, förhöjt med tio procent. Det sålunda 
uträknade beloppet för övertimsагvodet -ut-
järnnas till niirmaste tal, vars tol.ftеdel är 
dolbar med fem. Komma tvA tal harvid i 
fråga, utjämnas beloppet till niirmast högre 
tal. 

Mellanskolеlеktors övertirnsaгvodеn utgå 
med samma belopp som för шotsvarande Ta-
rare i statens läroverk. 

8 . 
Innehavare av lärartjänst, som handhar 

skolföreståndarens uppgifter, tillkommer т 
Arligt föreståndararvode: 

1) i den egentliga folkskolan ett belopP' 
som motsvarar en och en halv gång''lärare 
i högre folkskola tillkommande arvode föг 
veckoövertimme samt y,tterligare f  varje 
annan lärares klass i skolan eri fjärdedel av 
sagda belopp för veckoöveгtimsarvodet, dock 
högst så mycket som lärare vid högre fo11c 
skola erhåller för fyra veckoövertimmar; 

2) i fristående medborgarskola och hjä1P" 
skola ett belopp, som motsvarar en och en 
halv gång vid dessa skolor utgående arvode 
för veckoövertimme samt ytterligare för 
varje annan hirare med huvudsyssla i skolan 
en fjärdedel av det veckoövertimsarvodet 
motsvarande beloppet, dock högst så mycl;et 
som vid dessa skolor erlägges At hirare för 
fyra veckoövertimmaг; samt 

3) i mellanskola enligt samma grunder 
som rektor i statlig mellanskola. 

Har skola med tvA eher tre av förenämnda 
skoltyper gemensam föreståndare, erlägges 
grunddelen av föreståndaгarvodet enligt den 
skoltyp, där den är störst, och tilГåggsar''0 
det för klass chier lärare till det belopp, som 
ovan föreskrivits för varie särskild skoltyP 

Innehavare av lärartjänst, som handhar 
skolförestAndarens uppgifter, mA dessutom 
minska antalet till den för honor fastställda 
undervisningsskyldigheten hörande veck°. 
timmar per år i enlighet med vad därom т 
40 § är stadgat. 

• 

• 

i 
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9 §. 
Innehavare av lärartjänst, vars arbetstid 

överstiger tvåhundra arbetsdagar under 1äs- 
året, tillkommer fdr varie full arbetsvecka ut-
over denna tid ett årligt tilläggsarvode, soin 
motsvarar hälften av den årliga skillnaden 
mellan den egentliga avlöningen i hans egen 
avlöningsklass och närmast högre avlönings- 
klass för innehavare av statens tjänst е11ег 
befattning med gruldlön. 

Avlöning vid avbrott i 
tjänsteutö vii ng. 

10 §. 
liar tjänsteinnehavare till följd av styrkt 

sjukdom varit förhindrad att sköta sin tjänst 
sammanlagt längre tid än trettio dagar un-
der samma kalenderår ska11 av hans grund-
lin för den överskjutande tiden innehållas 
en tredjedel. Varar sådan sjukdom utan av- 
brott längre tid än etthundraåttio dagar, 
ska11 av grundlönen för den överskjutande 
t.iden innehållas hälften. 

liar sjukdomen förorsakats av olycksfall i 
tjansten eher är den yrkessjukdom, utgår 
tjansteinnehavarens egentliga avlöning oav- 
kortad under en tid av sextio dagar från 
dagen för sjukdomens utbrott. Varar sjuk-
domen längre tid, skahl avdrag pA grundlö- 
nen göras i enlighet med 1 mom. 

Паг sjukdomen förorsakats av mot tjänste- 
innehavaren till följd av tjänsteutövning för- 
övat våld e11er av de säгskilda förhålanden, 
i vilka tjansteinnehavaren med anledning av 
sin tjänst under krigstid råkat, erhåller han 
sin egentliga avlöning oavkortad för hela 
sjukdomstiden, dock högst för trehundrasex- 
tio dagar, såfr.amt icke statsrådet i särskilda 
fall prövar skäligt förordna, att avlöningen 
ska11 utgå även för längre tid. Varar sjuk-
domen längre tid, skai] avdrag pA grund- 
lönen göras i enlighet med 1 mom. 

/van stadgade innehållningar skola göras 
aven dA tjänsteinnehavare pA grund av sjuk- 
дот icke kan tillåtas att handhava sin tjänst. 

11 §. 
Kvinnlig tjänsteinnehavare tillkommer vid 

havandeskap och barnsbörd rätt till två mA-
naders tjänstledïghet med fu11a löneförmåner. 

$ г03•2/5&/1 

12 §. 
Ar tjänsteinnehavare förhindrad att sköta 

sin tjänst på grund av riksdagsmanna- eher 
annat sådant offehtligt uppdrag, som därtill 
utsedd icke äger rätt att avsäga sig, inne- 
hålles en tredjedel av hans grundlön. 
Hаг tjänsteinnehavare i fredstid kallats 

att fuilgöra värnplikt i aktiv trupp, inne- 
hålles för tjänstgöгingstiden hela hans avlö- 
ning. Angående avlöningen för den, som 
inkallats till reservens repe•itionsövningar 
e11er till extra tjänstgöring under krigs- 
tillstånd, stadgas särskilt. 

13 §. 
Beviljas tjänsteinnehavare tjänstledighet 

av annan än i 10, 11 och 12 § § nämnd 
orsak, innehålles för den tid tjänstledigheten 
varar hela hans avlöning, försåvitt icke den, 
som beviljar tjänstledigheten, finner skäligt 
tillåta, att tjänsteinnehavaren sjå'1v får lyfta 
hela sin 16н med skyldighet att avlöna. 
vikarie. 

Beviljas tjänstledighet för deltagande i 
kurser, som anordnats av skolstyrelsen, 
e11er fär andra studier, agnade att främja 
fullgöгandet av tjänsteåliggandena, mA skol- 
styrelsen enligt av undervisningsministeriet 
fastställda grinder tillåta, att avlöningen 
erlägges antingen i sin helhet e11er till en 
del. 

14 §. 
Tjänsteinnehavares avlöning innehålles i 

sin helhet, därest tjänsteinnehavaгen under- 
går frihetsstraff i straf fanstalt chier därifrån 
försatts i villkorlig frihet eher av doistol 
oiler i diseiplinär bäg bhivit дöтд att skiljas 
från utövning av tjänsten. 

15 §. 
Avhålles tjänsteinnehavare från ггtövning 

av tjänsten för den tid han står under åtal 
för brott eller är underkastad disciplinart 
förfa.rande chier rannsakning, innehålles un-
der denim tid hälften av hans avlöning. Наг 
tjiinsteinnehavare genom domstols utslag е1- 
1er myndighets beslut bhivit дöтд till aysätt- 
ning, skahl hela avlöningen innehållas, även 
om utslaget e11er beslutet icke vunnit laga 
kraft. 

B1ir den, som avhållits från tjänsteutöv- 
ning, sedermera icke dömd chier förordnad 
att undergå straff för den gärning, pA 
grund vara.v han avhållits från tjänsteut-
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övnung, skai den icke erlagda lönen utbetalas 
till honor. Andras aysättning senare till 
lindrigare straff, skai åt tjänsteinnehavaren 
utbetalas hälften av beloppet av hans pA 
grund av aysättningen innehAllna hela av-
lönung. 

Pension. 

16 §. 
Tjänsteinnehavare äger rätt att efter аи- 

gAng frAn tjänsten erhålla livstidspension av 
statens medel enligt nedan stadgade grunder. 

17 §. 
Allmän förutsättnung för crhAllande av 

pension är: 

att tjänsteinnehavaren fylbt sextio år eller 
uppnått den tidigare Aldersgräns, vid vilken 
han är skyldig att avgA, eller därförunnan till 
följd av kroppsskada eller nedsatta kropps-
krafter eller själsförmögenhetеr blivit varak-
tigt oförmögеn att handhava sin tjänst; och 

att han därjämte, försåvutt av stadgandena 
i 20 § alinat icke följer, kan räkna sig till 
godo minst tui pensionsAr. 
Genom förordnung må föreskruvas, att rät-

ten att erliAlla pension u vissa lärartjänster, 
vilkas art sådant påkallar, inträder före upp-
nådd sextio Ars Alder, dock icke tidigare än 
vid femtiofem Ars Alder. 

18 §. 
SAsom pensionsAr, vilka tjänsteinnehavare 

mA räkna sig till godo, räknas den tid han 
enligt 4 § är berättigad att räkna sig till 
godo sásom AlderstilläggsAr. 

Rätten att tillgodoräkna sig pensionsAr 
upphör, dA vederbörande uppnått den Alder, 
vid vilken han är skyldig att avgA, även om 
han ännu därefter skulle kvarstA и folkskole- 
väsendets tjänst. Är avgångsåldern lägre än 
67 Ar, äger vederbörande dock rätt att ti11- 
godoriikna sig pensionsAr ända tills han upp-
nAtt nämnda Aldersgräns. 

19 §. 
Beloppet av full pension är lika stort som 

fulla pensionen för innehavare av statens 
tjänst eller befattning med grundlön enligt 
ivan u 3 § nämnda motsvarande avlönings-
klasser. 

Tuo pensionsAr berättiga till tuo trettionde-
delar av den fulla pensionens belopp och 

varie följande fullt pensionsAr därutöver till 
en trettiondedel därav, intill dess beloppet 
av full pension uppnAs. 

Beloppet av Arlig pension utjämnas till 
närmaste tal, vars tolftedel är delbar med 
tjugufem. Kómma tvA tal härvid i frАga, ut-
jämnas beloppet till närmaste högre tal. 

20 §. 
Nödgas tjänsteinnehavare till följd av i 

tjänsteutövningen Adragen kroppsskada eller 
av tjänstgörungen förorsakad sjukdom såsom 
oförmögеn till tjänst room folkskoleväsеnd еt 
därifrAn avgA, tilldelas honor full pension, 
oberoende av antalet pensionsAr. Har han 
själy aysiktligen eller genom grov vArdslös 
het vAllat kroppsskadan eller sjukdomen 
eller väsentligen medverkat till dess ups" 
komst, må pension helt och bAllet förväg1'as 
honor eller doss belopp enligt prövnung ned 
sättas. 
Vad i 1 mom. är stadgat ghlle även, där 

tjänsteinnehavare pA grund av i tjänsteut-
övnungen Adragen skada eller av tjbnstgö 
ringen förorsakad sjukdom icke blir helt 
oförmögеn till tjänst room folkskoleväsendet 
utan endast till att handhava sin tjänst och 
han icke lämpligen kan placeras i annan 
tjänst. 

Sjukdom anses förorsakad av tjänstgörung, 
där det pA sanrolika skäl kan antagas, ai 
med tjänstgörungen förknuрpade omständlg" 
heter föranlett insjuknandet eller väsentluáen 
bidragit till att sjukdomen uppkommit eller 
förvärrats. 

21 §. 
Bntledigas tjänsteinnehavare pA grund av 

att han till följd av kroppslyte eller nСdsatta 
kroppskrafter eller själsförmögenheter för" 
borat sin arbetsförшАga, eller elevhems 
föreståndare, då skäl diirtill prövаs förelugga° 
tillkommer honor pension pA grund av halls 
pensionsAr, oberoende av huruvida han ups" 
nått den u 17 § 1 mom. 1 punkten stadgade 
Aldersgränsen. 

2 

Tjänsteinnehavare som medekt domstok 
'itslag eller i diseiplinär väg blivit aysatt, 
gAr sin rätt till pension förlustug. 

23 §. 
Riitt till erhAllande av pension upphör: 
1) om pensionstagare förlorаr sitt finska 

medborgarskap; 

1 
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2) om pensionstagare utan avbrott vistats 
i utlandet längre tid än tre Ar och ieke 
room nämnda tre Ar hos undervisningsminis-
teriet ѕökt och beviljats rätt att fortfarande 
uppbära pension; 

3) om pensionstagare utan vederbörligt 
tillstånd triider i främmande makts tjänst; 

4) om pensionstagare dömes till förlust 
av medborgerlig förtгоеnde för alltid eller 
för begångeri tjänsteförbrytelse till straff, 
som i strafflagen stadgas i stället för avsätt-
ning från tjänsten; samt 

5) om pensionstagare, innan han erhAllit 
avsked frAn sin tjänst, gjort sig skyldig till 
sådan handling, för viltren han i disciplinär 
viig bort avsättas. 

Har den, som förloгаt sitt finska medhor-
garskap, Atervunnit detsamma eller har pen-
sion förverkats av ivan i 1 mom. 2 ellen 3 
punkten nämnda orsaker, må statsradet 
pA ansökan Aterinsätta honor i hans rätt 
till pension, men de olyfta pensionsbeloppen 
vare likväl förverkade. 

Till pensionstagare, som i straffanstalt 
undergår frihetsstraff, erlägges icke pension 
under strafftiden, ei heller till pensions-
tagare, som dömts förlustig medborgerligt 
förtroende för viss tid, innan han AterfAtt 
medborgerligt förtroende. 

Inträffar någin av de i 1- mom. nämnda 
händelserna efter det tjänsteinnehavares 
tjänsteförhАllande upрhört, men innan honor 
beviljats pension, skai ritten till pension 
anses föгvеrkad. Statsгådet mA likväl i ivan 
i 2 mom. nämnda fall pA ansökan Aterinsätta 
honor i hàns rätt till pension. 

24 §. 
dar pensionsbelopp ieke lyfts mom tre Ar 

after förfallodagen, inbesparas det till staten. 

25 §. 
Pension beviljas pA ansökan. 
Har till pension berättigad tjänsteinne-

havare anhållit om pension förе tjänsteför-
hållandets upрhörаnde eller senast sex mA-
nader därefter, intruder ritten att uppbära 
pension vid derf tidpunkt, dA ritten att 
uppbära lön pA grund av tjänsteförhАllаndet 
upphör. 

liar pension ei sökts room den i 2 mom. 
föreskrivna tiden och har det ieke Adagalagts, 
att laga skill till försummelsen föгeligger, 
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intruder rätten att uppbära pension med 
ingången av mAnaden efter den dag, då 
aиsökan om pension inlämnades. 

26 §. 
Befinnes pensionstagare skyldig till sådan 

handling, som enligt 23 § 1 mom. 5 punkten 
kan medförа förlust av pension, skall hans 
rätt att uppbära pension underställas pröv-
ning och avgörande i den ordning, som för 
tjänsteinnehavares room folkskoleväsendet 
skiljande frAn tjänsten i disciplinär väg 
stadgas. 

27 §. 
Pension erlägges pA tider, som genom för-

ordning hestämm.as. 

Lön på indragningsstat. 

28 §. 
Innehavare av tjänst room folkskoleväsen-

det, vars tjänst indragits, skall uppföras 
pA indragningsstat, ifall han ei med stöd av 
66 § 1 aller 2 mom. folkskollagen förflytt.аts 
till annan tjänst room folkskoleväsendet. 

XTad i 1 mom. är stadgat om tjänsteinne-
havare giller även pA provår förordnаd, 
om den tjänst, vartill han antagits, indrages. 

29 §. 
Lön pA indragningsstat motsvarar under 

det första Aret efter tjänstens indragning 
grundlönen i tjänsten samt de Alderstilliigg 
och dyrortstillägg, till vilka innehavaren av 
den indragna tjänsten förе tjänstens indrag-
ning var berättigad, samt därefter beloppet 
av full pension pA grund av den indragna 
tjänsten. 

30 §. 
Lön pA indragningsstat erlägges pA tider, 

som genom förordning bestämmas. 

31 §. 
Förflyttаs pA indragningsstat uрpförd till 

tjänst room folkskoleväsendet eller har han 
överflyttat till sådan tjänst eller till stats-
tjänst ėller -befattning och äro hans löneför-
mAner härvid mindre än de löneförmåner, 
som enligt för tillfället gällande stadganden 
skulle utgA för tjänst, motsvarande den 
indragna tjänsten, skai skillnaden erläggas 
såsom personellt lönetillägg av statens medel. 
Under enahanda förutsättningar och pA 

0etrg-Eck е rt-lnsti:ut 
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;аuima grinder som Ivan sagts skali tillägg 
beviljas till pension samt, om den nya tjäns-
ten indragen, till lijnen рå indragningsstat 
för denna tjänst. 

Förflyttas den, som varit uppförd på in-
dragningsstat, till tjänst ener befattning på 
annan ort, skola flyttningskostnaderna ersiit-
tas. Fijrflyttas han till annan kommun, er-
sättas flyttningskostnaderna härför av sta-
tens medel. 

32 §. 
Om innehållande av lijn på indragnings-

stat i de fall, då på indragningsstat uppförd 
förordnas att bestrida statens tjänst aller 
befattning eller kommunal tjänst ener an-
tages på provår till sådan tj'ånst ener befatt-
ning, stadgas genom förordning. 

33 §. 
Undergår på indragningsstat uppförd fri- 

hetsstraff i straff.anstalt, erlägges lijn på 
indragningsstat icke under denna tid. 

34 §. 
Riitt till lijn på indragningsstat upphör: 
1) för den, som utnämnes till statens, 

kommuns, annat samfunds ener sammanslut-
nings av kommuner tjänst aller befattning; 

2) för den. som viigrat att samtyeka till 
förflyttning till annan tjänst aller befatt-
ning eller att mottaga sådan i de fall, om 
vilka i 66 § folkskollagen (247/57) stadgas; 
samt 

3) i de fall, då innehavare av tjänst, i en-
lighet med vad i 22 § och 23 § 1 mom. 
stadgas, skulle gå sin pensionsrätt ener sin 
rätt att erhålla pension förlustig. 

Naturaförmdneі•. 

35 §. 
Landskommun är skyldig att tillhanda-

hålla innehavare av lärartjänst med familj 
bostad på tre rum och kijk samt innehavare 
av lårartjänst utan familj bostad på två rum 
och kijk. kro lärare i en och samma strola 
äkta makar, ihr kommunen pliktig att till-
handahålla dem gemensamt endast en bostad 
für lärare med familj. Kёрing skall hålla 
minst hälften av antalet lärare med bostad. 
1Jlеvhemsföгеståndaгe bör tillhandahållas 
bostad på minst ett rum. 
Kan innehavare av lårartjänst icke till-

handahållas sådan bostad, som i 1 mom. uur-

fles, är lärare med familj skyldig att at-
nöjas med bostad för lärare utan familj och 
lärare utan familj med bostad på ett rum 
och kijk. 

TjänsteinnęhаvaГe, som tinkommer bostad 
såsom natnrafijrrnhu äger dessutom rätt till 
lyse, värme och vatten, badstuga aller гätt 
att använda badstuga aller oek badі11m, 
så oak till käll are och andra nödiga utгУ 
men. Därutöver bör elevhеmsföгeståndaгe 
erhhlla kost i elevhemmet under tiden för 
skolarbetet samt innehavare av läгaгtjänst i 
landskornmun minst tre ar tгädgåгdsj0гd. 

Innehavare av lärartjiinst, som tjänstgör 
på två ener fiera undervisningsställen, till" 
kommer naturaförmåner endast på ett aV 
dessa ställen varjämte honour bör tillhanda-
hållas skjuts till och från tjänstgöгingsstа1-

len, som Kro belägna på längre än fern kilo-
meters avstånd. Tillhandahålles boulin pa 
tjänstgöгingsställe såsom temporär bostad ett 
möblerat rum med lyse och värme samt del 
i kijk, tinkommer honor endast flyttnings" 
skjuts dit och tillbaka. 

Skolstyrеlsen må i enskilda fall befria 
kommun från skyldigheten att tillhandahålla 
i denna paragraf nämnda naturaförmåner, 
om deras tillhandahållande icke är ända-
målsenligt, så oek tjänsteinnehavare från a%t 
emottaga honor erbjudna naturaförmåner, 
om viigande skäl därtill föreligga. 

36 §. 
Tjänsteinnehavare är pliktig att fог de 

naturaförmåner han i stUd av 35 § åtnjuter 
erlägga ersättning enligt samma grinder вопг 
Kro stadgade aller bestämda aller fralndeles 
stadgas eher bestämmas angående иедегlаg 
för tjänstébostad och natnrafijrmAner, slIB 
tillkomma innehavare av statens tjänst снег 
bef attning. 

/van i 35 § 4 mom. nämnd skjuts осц 
däri nämnda ti11fä11iga bostadsförmåncr skola 
likväl tillhandahållas utan vederlag. 

Pd provår 
t?irarс samt 

förordnade och interimistisk-а 
vi1 arier, timldrare ich arbets 

handledare. 

37. 
PAprivAr förordnad äger samma rätt till 

avlöning, pension, lijn ph indragningsstat Ich 
naturaförmåner som ordinarie tjhinstclhhC 
havare. 
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38 §. 
Den, som interimistiskt förordnats att 

bestrida tjänst unom folkskoleväsendet, äger 
rätt till avlöning enligt samma grunder som 
sådan i stöd av 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9 §§ utgår 
till ordinarie tjänsteinnehavare. 11ger interi- 
rriistiskt förordnad icke den för tjänsten 
stadgade kompetensen, erhåller han den 
egentliga avlöningen och övertimsarvodet med 
avdrag av tu o procent. Interimistisk tjänste- 
unnehavare har samma rätt till naturaför- 
måner som ordinarie tjänsteinnehavare, och 
är han skyldig att för dem erlhgga ersätt- 
ning såsom i 36 § är stadgat. 

Interimistisk innehavare av lärartjänst, 
som innehar för tjänsten stadgad kompetens, 
må beviljas extraordinarie pension med iakt- 
tagande i tillämpliga delar av vad i denna 
lag om pension аг stadgat. 

Vikarie tillkommer, om i stöd av 13 § 
1 mom. annat icke avta]ats, samma avlöning, 
vartill interimistisk handhavare av tjänst 
enligt 1 mom. äger rätt, och den erliigges till 
honor mAnatligen и efterskott. Om vikaries 
naturaförmåner stadgas genom förordnung. 

39 §. 
Timläraгc och arbetsliandledare erhAlla 

timarvode, som erlhgges för varie vecko- 
tumme, till samma belopp som At folkskollä- 
rare i motsvarande förhållanden erlhgges för 
övertimme. 

Xger timläraren eher arbetshandledaren 
icke stadgad kompetens, utgAr timarvodet 
minskat med tuo procent. 

&irskilda stad ganden. 

40 §. 
Innehavarnas av lärartjänst undervisnings- 

skyldighet per veeka omfattar : lärares vid 
lhgre folkskola 24, lärares vid högre folkskola 
30, i medborgarskola undervisande högre 
folkskollärares 26, i hjälpskola undervisande 
högre folkskollhi'ares 24 och lektors vid те1- 
1ans1.ola 26 veckotimmar. 
Utöver de veckotimmar undervisningssky1 

digheten omfattar är unnehavare av lärar- 
tjälst pliktig att bestrida övertimmar. Om 
maximiantalet övertummar stadgas genom för- 
ordning. 

Skolföreståndaгes undervusnungsskyldighet 
per veсkа тА minskas med en halv vecko- 
timme om Aret för varie annan lärares klass 
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vial egentlig folk- och hjälpskola och vid 
medborgarskolan för varie annan lärare med 
huvudsyssla. Vid, mellanskolan är misk-
lingen lika stor som vid statens motsvarande 
rnellanskolor. l'linskningen må dock vara 
högst så stor, att förestAndarens undervis-
ning omfattar minst fern veckotimmar per år. 

Undervisningsministeriet bestämmer de 
grunder, enligt vilka innehavare ay ihrar-
tjhnst i sin undervisningsskyldighet må in-
hegripa i 1 § 2 mom. folkskollagen (247/57) 
avsett ungdomsarbete samt andra utom klass 
utförda Aligganden. 

41 §. 
Tjänsteinnehavare inom folkskoleväsendet 

tillkommer ersättning för sua tjänsteresor 
pA silt d'årom i förordnung stadgas. 

42 §. 
Justeras innehavarnas av statens tjänst 

eher hefattning avlöning и slid av gällande 
st.adganden med anledning av förändring av 
det officiela levnadskostnadsindexet, skola 
enligt denria lag ltgAende egentlig avlöning, 
dyrortstillägg och pension i enlighet med 
närmaré anvusningar av statsrådet i motsva-
rande mAn justeras med iakttagande av 
sagda stadganden. 

Kommun eher annan ägare av skola må 
förordla om utbetalning av högre avlönilg 
och pension än ivan и denna lag är stadgat, 
om det hör anses skäligt och för skolverk- 
samheten ändamålsenligt. 

Tjänsteinnehavare unom folkskoleväsendet, 
At vilken skolans ägare erlagt и 1 mom. av- 
sedd avlöning, som är högre än i denna lag 
stadgas, erhAller pension av statens medel 
endast till det belopp, som tillkommer 
honor på grund av ovan i 3 § nämnd mot-
svarande avlöningsklass. 

44 §. 
Tj ii nsteinnehavare inom folkskoleväsendet 

tillkommande ålderstillägg beviljas av folk- 
skolinspektören. Vägrar han ålderstillägg, 
underställe iirendet skolstyrelsen för avgö- 
rande. 

Pension beviljas tjänsteinnehavare mom 
folkskoleväsendet av skolstyrelsen. 

45 §. 
Den, som finner, att vederhörande myndig- 

het föгvägrat honorn enligt denna lag e11er 

[1 
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i stöd därav utfärdade föreskrifter tillkоm-
mande avlöning, må skriftligen yrka rättelse 
hos donna myndighet, som äger meddela 
skriftligt avgörande i saken. Den, som ir 
тissnöjd därmed, må room 30 dagar från 
det han fiek kännedom om аvgörаndсt 
bringa saken till skolstyrelsens prövning och 
avgörаndе. 
Har i 1 mom. näтnd yrkan рå rättelse icke 

fraтställts room ett år från den dag, då 
lönebehppet borde hava utbetalats, är rätten 
därtill förverkad. 

46 §. 
Angående förе denna lags ikraftträdande 

beviljade pensioner och för livstiden bevil-
jade understöd stadgas surskilt. 
Har tjänsteinnehavares tjunstеförhållandе 

uррhört förе denna lags ikraftträdande, men 
hans ansökan om pension eller livstidsunder-
stöd ännu ieke avgjorts, skall beslut utfärdas 
med tillämрning av stadgandena i den lag, 
som var gällande nur tjänsteförhållandet upp-
hörde, dock sålunda, att storteken av pension 
eller livstidsundеrstöd skall beruknas på 
grund av de i 3 § av denna lag numnda 
grundlönerna. 

Helsingfors den 1 juli 1957. 

47 §. 
Närmare bestiimmelser om verkstulligheten 

och tillämpningen av denna lag utfärdas ,е- 
nom förordning. 

48 §. 
Derma lag träder i kraft den 1 augusti 

1958, och genote densamma upphuvas lagen 
den 8 juni 1926 angående kostnaderná for 
folkskoleväsеndеt (180/26) jäшtе däі'i senaгe 
£öretagna ändringar, till den del den gäller 
folkskollärarnas avlöning och pensioner, sa 
ock övriga stadganden, som stå i strid mеd 
denna lag. 

Folkskollärare och еlevhemsföгеståndаre, 
som utnämnts förе denna lags ikгaftträ 
dande, bibehålla sin rätt till avlöning ОСЬ 
pension enligt de stadganden, som dittills 
varit i kraft, om de room tre månader från 
denna lags ikraftträdande hos vеdеrböгande 
myndighet tillkännagiva, att de så 6nska. 
Denna lags 42 § länder till еftеrrättelsС 

endast så länge en allшän justering av inn 
havarnas av statens tjunst chier béfattnin• 
avlöning enligt gällande stadganden företag'еs 
på basen av det officiella levnadskostnads" 
indexet. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN. 

ilndervisningsminister Kerttu Sааlasti. 
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Lag 
innehållande vissa stadganden om folkskollagens 

Given i Helsingfors den 8 juli 1957. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

1 §. 
Oaysett vad i lagstiftningen ang ende 

folkskoleväsendet annorstädes är stalgat, 
skola beträffande ikraftträdandet av folkskol-
lagen den 1 juli 1957 (247/57) stadgandena 
i denna lag lända till efterrättelse. 

2 §. 
Vid ändring av indelningen i folkskole- 

distrikt i landskommun skola folkskollagens 
stadganden iakttagas. 

3 §. 
Vid stadfästandet av ritningar och arbets- 

beskrivningar för landskommuns eher kö- 
pings folkskolebyggnad och vid fastställande 
av normalpriset beaktas Ыott i folkskollagen 
förutsatta byggnader och 1okaliteter. Кот- 
znun är ei skyldig att anskaffa andra folk- 
sko]ebyggnader och lokaliteter. 
Bestämmelserna i denna paragraf gä11a 

ieke byggnadsarbete, för vilket b,yggnads- 
ritningarna fastställts före denna lags 
ikraftträdande. 

Helsingfors den 8 juli 1957. 

ikraftträdande. 

4 §. 
Kommun ár icke pliktig att inrätta fly 

folkskollärartjänst, от tjänsten ieke enligt 
folkskollagen hr erforderlig eher för ordnan- 
det av undervisnirigen för е sagda lags ikraft- 
trädande nödvändig. 

5 §. 
Kommun må redan före folkskollagens 

ikraftträdande hesluta om åtgärder, vilka 
avse folkskoleväsendets ordnande enligt sagda 
lag, såframt de joke åsamka staten merkost- 
nader.» 

6 §. 
Närmare bestämmelser angående verkstäl- 

ligheten och tillämpningen av denna lag 
utfä,rdas av statsrådet. 

7 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 

1957 och upphäves, då folkskollagen träder 
i kraft. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN. 

Undervisningsminister Kerttu Saalasti. 
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Lag 
om statsrådets berättigande att försälja Joensuun keskikoulu benämnda skolas 

fastighet till Joensuu stad. 

Given i Helsingfors den 8 juli 1957. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

8tatsгådet berättigas att till Joensuu stad kvarteret av sagda stad jämte därå uppfbrda 
föгsälja Joensuun keskikoulu benämnda byggnader. 
skolas fastighet eller torten N:o 1 i 202. 

Helsingfors den 8 juli 1957. 

RepuЫikens President 

URHO KEKKONEN. 

Undervisningsminister Kеrttu Saa•asti. 

N:o 251. 

Lag 
om statsrådets berättigande att siilja Uudenkaupungin yhteislyseo benämnda läroverks 

gamla fastighet åt Nystads stad. 

Given i Helsingfors den 8 juli 1.957. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Statsrådet berättigas att åt Nystads stad teret av II stadsdelen i nämnda stad belägna 
sälja Uudenkaupungin yhteislyseo benämnda torten N: 0 1 jämte på densamma иррf0rdа 
läroverks gamla fastighet chier den i 1. kvar- byggnader. 

Helsingfors den 8 juli 1957. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN. 

Undervisningsminister Kerttu Saalast•• 

N:i 247-251, 3 ark, utgiven i Helsingfors, den 10 juli 1957. 
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