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 Med stöd av 8 § 4 mom. landskapslagen 
(2015:117) om skyddshem föreskrivs:

1 §
Behörighet och kompetens hos 

skyddshemspersonal
 En ansvarig person vid ett skyddshem ska ha 
den behörighet som med stöd av landskapsför-
ordningen (1995:103) om tillämpning i landska-
pet Åland av riksförfattningar om socialvård 
anges för socialarbetare i 2 § i förordningen 
om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad per-
sonal inom socialvården (FFS 804/1992) samt 
förtrogenhet med området och arbetserfaren-
het av krisarbete inom våld i nära relationer.
 En person som ger stöd och vägledning vid 
ett skyddshem ska ha sådan högskoleexamen 
som avses i den med stöd av landskapsför-
ordningen om tillämpning i landskapet Åland 
av riksförfattningar om socialvård tillämpliga 
förordningen om behörighetsvillkoren för yr-
kesutbildad personal inom socialvården samt 
förtrogenhet med och arbetserfarenhet av kris-
arbete inom våld i nära relationer.
 En person som ger stöd och vägledning vid 
skyddshem kan vid behov vara ställföreträdare 
för den ansvariga personen vid skyddshemmet.

 Behörighetsvillkoren för personer som arbe-
tar med barn är lämplig högskoleexamen och 
tillräcklig specialisering för arbete med trau-
matiserade barn.
 Om möjlighet till undantag från i 1 och 
2 mom. föreskrivna behörighetskrav gäller 
vad som förskrivs i landskapsförordningen om 
tillämpning i landskapet Åland av riksförfatt-
ningar om socialvård.

2 §
Utbildning för skyddshemspersonal

 Den som producerar skyddshemstjänster 
ska göra upp en utbildningsplan i samarbete 
med landskapsregeringen. Skyddshemmen ska 
ordna nödvändig säkerhetsutbildning för sin 
personal.

3 §
Ikraftträdande

 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 
2016.
 En ansvarig person som är verksam vid ett 
skyddshem den 31 december 2015, har avlagt 
en högskoleexamen och har minst tre års ar-
betserfarenhet vid skyddshem fortsätter att 
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vara behörig för uppgiften som ansvarig person 
till och med den 31 december 2020.
 Personer som arbetar med stöd och vägled-
ning den 31 december 2015 fortsätter att vara 

behöriga för den uppgiften till och med den 31 
december 2020, om de har fått utbildning för 
långsiktigt krisarbete inom våld i nära rela-
tioner och minst tre års arbetserfarenhet vid 
skyddshem.
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