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31.12.2023 

ÅLR 2021/789 

8 S2 

Skötseln av vissa förvaltnings- och tillsynsuppgifter gällande behörighetskrav och 

yrkesutövning för yrkesutbildade personer som verkar inom socialvården på Åland har 

1.1.2021 överförts till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. De 

personer som fått beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som socialarbetare av 

landskapsregeringen, kan få beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer ånyo av Valvira 

då de ansöker om legitimering och registrering.  

 

Landskapsregeringen ersätter sökanden, den av Valvira uppburna avgiften för erkännande 

av yrkeskvalifikationer, om sökanden redan haft ett erkännande från landskapsregeringen.  

 

Det har kommit till landskapsregeringens kännedom att en del av de socialarbetare som 

fått erkännande av yrkeskvalifikationer från landskapsregeringen, har sökt om 

legitimering från Valvira före myndighetsuppgifterna överförs 1.1.2021. För att alla 

socialarbetare, som har erkännande av yrkeskvalifikationer från landskapsregeringen, ska 

få en så jämlik behandling som möjligt är det motiverat att även de som sökt om 

legitimering från Valvira före 1.1.2021 och där det krävts ett nytt erkännande av 

yrkeskvalifikationer får ersättning av landskapsregeringen för den av Valvira uppburna 

avgiften för erkännande av yrkeskvalifikationer. Avgiften för legitimeringen betalar 

sökanden själv. 

 

Enligt landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården kan de 

närvårdare som den 31 december 2020 är införda i Finlands centralregister över 

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, om de ansöker om det, införas 

avgiftsfritt i Finlands centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården. Ifall 

Valvira uppbär en avgift för registreringen, ersätter landskapsregeringen den enskilda för 

den uppburna avgiften. Avgiften kan även ersättas om någon, i syfte att uppfylla kraven i 



 

 

 

  
2 (2) 

landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården, ansökt om registrering i 

Valviras register redan före lagen trädde ikraft och myndighetsuppgifterna överfördes till 

Valvira 1.1.2021. 

 

Beslut 

Landskapsregeringen ersätter den av Valvira uppburna avgiften för erkännande av 

yrkeskvalifikationer till de yrkesutbildade personer inom socialvården, som redan haft ett 

av landskapsregeringen godkänt erkännande av yrkeskvalifikationer som socialarbetare. 

Landskapsregeringen ersätter också den av Valvira uppburna avgiften till de närvårdare 

som varit införda i Finlands centralregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården, och införts i centralregistret för yrkesutbildade personer inom socialvården. 

Beslutet baserar sig på det avtal som landskapsregeringen har med Valvira (beslut 

S220E29). 

 

Kostnaderna påförs budgetmoment 41000. 

 


