
Reglerade yrken i åländsk lagstiftning  

Yrken inom utbildning, kultur och socialvård   
Föreståndare i daghem -Barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland, Landskapsförordning 
(2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem.   

Rektor för grundskolan - Grundskoleförordning (1995:95) för landskapet Åland 

Rektor vid Ålands gymnasium - Landskapsförordning (2011:13) om gymnasieutbildning 

Rektor vid Högskolan på Åland - Landskapslag (2002:81) om högskolan på Åland 

Rektor vid Ålands Folkhögskola - Landskapslag (1999:53) om Ålands folkhögskola 

Rektor vid medborgarinstitut - Landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut 

Rektor vid Ålands musikinstitut - Landskapslag (1995:80) om Ålands musikinstitut 

Skoldirektör för grundskolan - Grundskoleförordning (1995:95) för landskapet Åland 

Förvaltningschef vid Ålands gymnasium - Landskapsförordning om gymnasieutbildning (2011:75) 

Barnskötare -Barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland, Landskapsförordning (2011:90) om 
behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem 

Barnträdgårdslärare -Barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland, Landskapsförordning (2011:90) 
om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem 

Specialbarnträdgårdslärare - Barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland, Landskapsförordning 
(2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem. 

Fritidspedagog - Barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland, Landskapsförordning (2011:90) 
om behörighetsvillkor för personal anställd i daghem och fritidshem. 

Klasslärare -Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland 

Speciallärare eller specialklasslärare i grundskolan - Grundskoleförordning (1995:95) för landskapet 
Åland 

Ämneslärare i grundskolan -Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland 

Ämneslärare i Ålands gymnasium -Landskapsförordning (2011:75) om gymnasieutbildning 

Lärare i yrkesämnesundervisning vid Ålands yrkesgymnasium - Landskapsförordning (2011:75) om 
gymnasieutbildning 

Lärare inom social- och hälsovård vid Ålands gymnasium - Landskapsförordning (2011:75) om 
gymnasieutbildning 

Speciallärare vid Ålands gymnasium - Landskapsförordning (2011:75) om gymnasieutbildning 

Studiehandledare vid Ålands gymnasium - Landskapsförordning (2011:75) om gymnasieutbildning 

Lektor vid högskolan-Landskapsförordning (2002:87) om Högskolan på Åland. 

Överlärare vid Högskolan på Åland - Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland 



Lärare i allmänna ämnen vid Ålands folkhögskola -Landskapslag (1999:53) om Ålands folkhögskola 

Lärare i linjeämnen vid Ålands folkhögskola - Landskapslag (1999:53) om Ålands folkhögskola 

Danslärare vid Ålands musikinstitut - Landskapslag (1995:80) om Ålands musikinstitut 

Musiklärare/Ackompanjatör/Lärare vid musiklekskola - Landskapslag (1995:80) om Ålands 
musikinstitut 

Lektor vid Ålands musikinstitut - Landskapslag (1995:80) om Ålands musikinstitut 

Lärare vid medborgarinstitut - Landskapslag (1994:82) om medborgarinstitut 

Bibliotekarie vid allmänt bibliotek - Biblioteksförordning 1997:83 för landskapet Åland 

Bibliotekarie på centralbibliotek - Biblioteksförordning 1997:83 för landskapet Åland. 

Bibliotekssekreterare - Biblioteksförordning (1997:83) för landskapet Åland 

Bibliotekschef – Landskapsförordning (2002:87) om högskolan på Åland 

IT-utvecklare - Landskapsförordning (2002:87) om högskolan på Åland 

Informatiker - Landskapsförordning (2002:87) om högskolan på Åland 

Assistent - Landskapsförordning (2002:87) om högskolan på Åland 

Laboratorieingenjör - Landskapsförordning (2002:87) om högskolan på Åland 

Socialarbetare - Landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om socialvård 

Yrken inom infrastruktur   
Ledare av elarbete - Landskapslag (2017:38) om tillämpningen på Åland av rikets elsäkerhetslag 

Godstransportör - Landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. 

Persontransportör - Landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. 

Trafikansvarig för lastbils- och bussverksamhet -Landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik 

Trafikskolechef - Landskapslag (2015:89) om trafikskolor 

Trafiklärare - Landskapslag (2015:89) om trafikskolor 

Förarprövare - Landskapslag (2018:8) om fordonsmyndigheten  

Befäl inom räddningsväsendet -Räddningsförordning (2006:111) för landskapet Åland 

Sotare - Räddningslag (2006:106) 

Yrken inom fastighet  
Ansvarig föreståndare för en fastighetsmäklarverksamhet - Landskapsförordning (1996:48) om 
fastighetsmäklare. 

Yrken med djur och livsmedelssäkerhet - ÅMHM  
Broileruppfödare - Djurskyddslag (1998:95) för landskapet Åland 



Kylmontör - Landskapsförordning (2018:80) om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om 
kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller 
ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

 

Uppdaterad av utbildningsbyrån 17.08.2020.  
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