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Landskapsförordning om personal inom 
specialomsorger av utvecklingsstörda 
 

 

1. Bakgrund 
 

Den 1 januari 2021 träder landskapslagen (2020:12) om socialvård och land-

skapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården i kraft. 

Tillämpningen av förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad 

personal inom socialvården (FFS 804/1992) genom landskapsförordningen 

(1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om soci-

alvård upphävs. I 3 a kap. i lagen angående specialomsorger om utvecklings-

störda (FFS 519/1977), tillämplig på Åland genom landskapslagen (1978:48) 

om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda, re-

gleras vilken behörighet som krävs för att utföra begränsningsåtgärder gente-

mot klienter inom specialomsorgen. Flertalet begränsningsåtgärder får vidtas 

av en inom socialvård eller hälso- och sjukvård yrkesutbildad person vid en-

heten. Vissa beslut gällande begränsningsåtgärder ska fattas av läkare eller 

verksamhetsenhetens föreståndare. 

 För föreståndare inom specialomsorgen finns för närvarande reglering om 

behörighetsvillkor i 4 § i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesut-

bildad personal inom socialvården. Behörighetsvillkor för föreståndare är 

lämplig yrkesexamen minst på institutnivå inom social- och hälsovårds-

branschen eller någon annan bransch. Dessa behörighetsvillkor ingår med 

oförändrat innehåll i sak i 65 § 3 mom. i den nya landskapslagen om social-

vård. Ledningsuppgifter inom socialvården som omfattar styrning av klient-

arbetet får skötas av en person som har en för uppgiften lämplig examen från 

universitet, högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltids-

studier. Därutöver krävs kännedom om branschen och tillräcklig ledarskaps-

förmåga. 

 Landskapsregeringens anser att behörighetsvillkoren för föreståndare vid 

enheter inom specialomsorgen där begränsningsåtgärder får vidtas ska för-

tydligas på Åland. Personer som är legitimerade yrkesutbildade personer 

inom socialvården (socialarbetare, socionom YH) eller legitimerade yrkes-

utbildade personer inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning (till 

exempel sjukskötare) ska få verka som föreståndare för dessa enheter. Detta 

utbildningskrav ska säkerställa att föreståndaren har sådan utbildning och 

färdighet som yrkesutövningen förutsätter och har tillräcklig yrkeskompe-

tens. I yrkesutövningen ingår bland annat att fatta förvaltningsbeslut om be-

gränsningsåtgärder vilka inskränker i den personliga friheten. Till exempel 

ska inte längre personer med pedagogisk högskoleutbildning som lärare 

kunna fungera som föreståndare för enheter inom specialomsorgen där be-

gränsningsåtgärder får vidtas enligt specialomsorgslagen. Avsikten med för-

slaget är att rättsskyddet för klienterna inom specialomsorgen ska stärkas ge-

nom att föreståndarna genom kravet på legitimering som yrkesutbildad per-

son inom socialvården eller hälso- och sjukvården ingår i Tillstånds och till-
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synsverket för social- och hälsovården centralregister Suosikki eller Ter-

hikki, där anhöriga och arbetsgivare kan kontrollera att föreståndaren är le-

gitimerad och där yrkesutbildade som varit föremål för tillsynsåtgärder an-

tecknas i centralregistret. 

 Enligt 42 b § i specialomsorgslagen får begränsningsåtgärder användas i 

serviceboenden med heldygnsomsorg enligt 21 § 4 mom. i landskapslagen 

om socialvård eller på en institution enligt 22 § i landskapslagen om social-

vård. En förutsättning för användning av begränsningsåtgärder är dessutom 

att serviceboendet med heldygnsomsorg eller institutionen har tillräcklig 

sakkunskap inom medicin, psykologi och socialt arbete för att genomföra 

och följa krävande vård och omsorg. 

 Vissa begränsningsåtgärder (42 f – h och 42 k §) får även vidtas vid ar-

betsverksamhet enligt 71 § i landskapslagen om socialvård eller i dagverk-

samhet enligt 8 b § i lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 

380/1987), tillämplig på Åland enligt landskapslagen (2010:50) om tillämp-

ning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp. 

En förutsättning för att begränsningsåtgärder ska få användas i arbets- eller 

dagverksamhet är att det i verksamhetsenheten finns tillräckligt många yr-

kesutbildade personer inom socialvården eller hälso- och sjukvården. 

 Begränsningsåtgärder får däremot inte vidtas vid stödboenden eller ser-

viceboenden utan heldygnsomsorg enligt 21 § 2 och 3 mom. i landskapsla-

gen om socialvård, och för dessa enheter föreslås inte någon förändring av 

behörighetsvillkoren för föreståndare. 

 

2. Landskapsregeringens förslag 
 

Landskapsregeringen föreslår att en landskapsförordning utfärdas där behö-

righetskraven för föreståndare vid enheter inom specialomsorgen regleras. 

Som föreståndare för en enhet inom specialomsorgen där begränsande åtgär-

der får vidtas enligt 3 a kap. i lagen angående specialomsorger av utveckl-

ingsstörda ska enbart personer som är legitimerade yrkesutbildade personer 

inom socialvården (socialarbetare, socionom YH) eller har en för före-

ståndaruppgiften lämplig utbildning och legitimering som yrkesutbildad per-

son inom hälso- och sjukvården (t.ex. sjukskötare) få verka. 

 

3. Förslagets verkningar 
 

Landskapsregeringens avsikt är att klienternas rättsskydd ska förbättras ge-

nom förslaget. Landskapsregeringen anser att skärpningen av behörighets-

kravet för föreståndare bidrar till att uppfylla FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Enligt art. 14 får personer med funkt-

ionsnedsättning inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt. Avseende 

personers frihet och säkerhet ska även bestämmelserna i art. 15 om rätt att 

inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning, art. 16 om rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller 

övergrepp och art. 17 om skydd för den personliga integriteten beaktas. 

 Flertalet av föreståndarna som är anställda inom specialomsorgen på 

Åland i dagsläget uppfyller behörighetskraven. Ett fåtal av specialomsorgens 

nuvarande anställda föreståndare kommer dock att vara obehöriga att verka 

som föreståndare för andra enheter än för stödboende och för serviceboenden 

utan heldygnsomsorg, eftersom de har utbildningar som inte gör det möjligt 

att anhålla om legitimering hos Valvira varken som yrkesutbildad person 

inom socialvården eller hälso- och sjukvården. För dessa föreslås en femårig 

övergångsperiod under vilken föreståndarna kan arbeta kvar i sina arbetsupp-

gifter. Landskapsregeringens avsikt med övergångsbestämmelserna är att fö-
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reståndarna ska kunna gå en kompletterande utbildning för att uppnå behö-

righet. Till exempel ges för närvarande utbildning till socionom YH på di-

stans, vilket uppfyller behörighetskraven. Utbildningen tar 3,5 år. 

 

4. Särskilda kommentarer 
 

1 § Behörighetskrav för föreståndare. I 1 mom. föreslår landskapsregeringen 

en informativ hänvisning till att bestämmelser om behörighetskrav för före-

ståndare fr.o.m. den 1 januari 2021 finns i 65 § 3 mom. i landskapslagen om 

socialvård. 

 I 2 mom. föreslår landskapsregeringen behörighetskrav som ska gälla för 

föreståndare som leder en enhet där begränsningsåtgärder får vidtas enligt 

3 a kap. i lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda. Förestån-

dare som arbetar vid dessa enheter ska vara legitimerad yrkesutbildad person 

antingen enligt landskapslagen om yrkesbildade personer inom socialvården 

(socialarbetare, socionom) eller ha en för föreståndaruppgiften lämplig ut-

bildning som legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbil-

dade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994). 

 

2 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Avsikten är att förordningen 

ska träda i kraft samtidigt som lagändringen av 3a § i landskapslagen om 

tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 

  I 2 mom. föreslås en informativ hänvisning till 31 § i landskapslagen om 

yrkesutbildade personer inom socialvården där bestämmelser finns om över-

gångsbestämmelser för personer som verkar i yrken som kräver legitimering 

som socialarbetare eller socionom. 

 I 3 mom. föreslås övergångsbestämmelser för personer som då förord-

ningen träder i kraft står i ett anställningsförhållande som föreståndare vid 

en enhet där begränsningsåtgärder får vidtas enligt 3 a kap. i lagen angående 

specialomsorger av utvecklingsstörda och som inte kan erhålla legitimering 

som yrkesutbildad person inom socialvården eller hälso- och sjukvården. 

Dessa personer ska till och med den 31 december 2026 fortsätta att vara be-

höriga för uppgiften som föreståndare. 
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Förordningstext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande landskapsförordning antas. 

 

 

L A N D S K A P S FÖRORDNING 

om personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda 
 

 I enlighet med landskapsregeringens beslut föreskrivs med stöd av 3a § i 

landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsor-

ger av utvecklingsstörda: 

 

1 § 

Behörighetskrav för föreståndare 

 Bestämmelser om behörighetskrav för föreståndare som verkar vid en-

heter för specialomsorger om utvecklingsstörda finns i 65 § 3 mom. i land-

skapslagen (2020:12) om socialvård. 

 Gällande föreståndare som verkar vid enheter där begränsningsåtgärder 

kan vidtas enligt 3 a kap. i lagen angående specialomsorger av utvecklings-

störda krävs legitimering som yrkesutbildad person enligt landskapslagen 

(2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården eller en för uppgif-

ten lämplig utbildning och legitimering som yrkesutbildad person enligt la-

gen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 

559/1994). 

 

2 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

 Denna förordning träder i kraft den 

 Övergångsbestämmelser för personer som verkar i yrken som kräver le-

gitimering som socialarbetare eller socionom YH finns i 31 § i landskapsla-

gen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 

 Den som när denna förordning träder i kraft står i ett anställningsförhål-

lande som föreståndare vid en enhet med behörighetskrav enligt 2 § 2 mom. 

och som inte kan erhålla legitimering som yrkesutbildad person inom soci-

alvården eller legitimering för en för uppgiften lämplig utbildning som yr-

kesutbildad person inom hälso- och sjukvården fortsätter att vara behörig för 

uppgiften som föreståndare till och med den 31 december 2026. 

 

__________________ 

 

 

 

Mariehamn den  

 

 

L a n t r å d 

 

 

Föredragande minister 

 

 

 


