
Yrkesutbildade personer inom socialvården på Åland efter 1.1.2021 
 

• En del myndighetsuppgifter överförs 1.1.2021 till Tillstånds och tillsynsverket för social- och 
hälsovården Valvira. Valvira kommer efter 1.1.2021 att handlägga ärenden gällande 
legitimering och registrering av socialarbetare och socionom YH och ärenden gällande 
erkännande av yrkeskvalifikationer (t.ex. svenska socionomer) samt registrering av 
närvårdare i centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården. 
 

• Valviras ansökningsprocesser hittar du på 
https://www.valvira.fi/web/sv/socialvard/yrkesrattigheter-inom-socialvarden 
 

• De närvårdare som den 31 december 2020 är införda i Finlands centralregister över 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och vill registrera sig även i 
centralregister över yrkesutbildade inom socialvården ska skicka sin ansökan direkt till 
Valvira. Ifall Valvira uppbär en avgift för registreringen, ersätter landskapsregeringen den 
enskilda för den uppburna avgiften. 
 

• De personer som fått beslut av landskapsregeringen om erkännande av yrkeskvalifikationer 
som socialarbetare, kan få beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer ånyo av Valvira då 
de ansöker om legitimering och registrering. Ifall avgift av erkännande av yrkeskvalifikationer 
uppbärs, ersätter landskapsregeringen den enskilda för den uppburna avgiften. Legitimering 
och registrering betalar sökanden själv.  
 

• Dessa avgifter, som landskapsregeringen ersätter, ska sökanden själv först betala och sedan 
ansöka om ersättning av landskapsregeringen mot påvisad betalning.  
 

• Landskapsregeringen ersätter de uppburna avgifterna till sökanden efter 1.1.2021. Mer 
information om det praktiska förfarandet kommer senare.  

 

Frågor och svar: 
 

Måste jag ånyo ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer från Valvira då jag redan har ett 
beslut från landskapsregeringen? 

Från och med 1.1.2021 gäller Valviras ansökningsprocesser, som man hittar på Valviras hemsida, se 
länken ovan.   

Efter att man blivit legitimerad och registrerad gäller besluten både på Åland och i Finland. 

Vilka kostnader ersätter LR mig för? 

Om man redan har ett erkännande av yrkeskvalifikationer från landskapsregeringen och Valvira 
erkänner examen ånyo, ersätter landskapsregeringen kostnaden för det nya erkännandet av 
yrkeskvalifikationerna. Sökanden betalar räkningen själv och blir efter 1.1.2021 ersatt mot påvisad 
betalning.  

https://www.valvira.fi/web/sv/socialvard/yrkesrattigheter-inom-socialvarden


Om man som närvårdare redan är registrerad i hälso- och sjukvårdens register 31.12.2020 och pga. 
av ny lagstiftning vill registrera sig även i registret för socialvården och Valvira uppbär en avgift för 
den registreringen, ersätts den av landskapsregeringen efter 1.1.2021 mot påvisad betalning. 

Sökanden betalar alltid först själv räkningen och ansöker om ersättningen från landskapsregeringen 
efter 1.1.2021. Förfarandet för landskapsregeringens ersättande av avgifter kommer senare på 
denna sida. 

Vilka kostnader ersätter LR inte? 

Alla andra än ovan nämnda avgifter betalar sökanden själv. Sökanden ersätts t.ex. inte för 
legitimering.  

Jag har registrerat mig hos Valvira redan under hösten 2020, kan jag bli ersatt för kostnaderna? 

Myndighetsuppgifterna överförs till Valvira 1.1.2021. Landskapsregeringen utreder och återkommer 
med besked om ersättningar även till sökanden som sökt legitimering och registrering före 
myndighetsuppgifterna överförts och som i den processen haft kostnader som landskapsregeringen 
ersätter. Landskapsregeringen rekommenderar att spara den betalda räkningen för möjlig senare 
ersättning. 
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