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Ärende 

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att anta en reviderad handlingsplan för hantering av covid-
19 epidemin på Åland (Bilaga). Den träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare. 
 
Landskapsregeringen beslöt att rekommendationen till alla över 15 år om användning av 
mun- och nässkydd i kollektivtrafiken samt på allmän plats inomhus då man inte kan hålla 
avstånd kvarstår till och med 27.6.2021.  
 
Motivering 
Enligt 7 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) hör den allmänna 
planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar 
till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Ministeriet ansvarar för den rikstäckande 
beredskapen för störningar inom hälso- och sjukvården eller för hot om sådana och för 
ledarskapet i dessa situationer. 
 
Enligt 7 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar är Institutet för hälsa och välfärd 
nationell sakkunniginrättning för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, som med sin 
sakkunskap stöder social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken, 
upprätthåller rikstäckande epidemiologiska uppföljningssystem för bekämpningen av 
smittsamma sjukdomar samt styr och stöder bekämpningen av smittsamma sjukdomar i 
kommunerna, samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och verksamhetsenheterna inom 
socialvården och hälso- och sjukvården. 
 
Enligt 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar är det regionförvaltningsverket som 
samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. 
Regionförvaltningsverket övervakar att bekämpningsarbetet genomförs i enlighet med 
bestämmelserna. Enligt 8 § 3 mom. ska regionförvaltningsverket och samkommunerna för 

http://www.regeringen.ax/


  

    

 

 
  

2 (4) 

sjukvårdsdistrikten inom dess verksamhetsområde samarbeta för att bekämpa 
smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket ska fatta de administrativa beslut som  
föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar genom att utnyttja den sakkunskap som 
finns i samkommunen för sjukvårdsdistriktet, i specialupptagningsområdet och vid 
Institutet för hälsa och välfärd. 
 
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska de uppgifter som enligt 
lagstiftningen om bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor ankommer på 
en riksmyndighet eller på kommunerna i landskapet skötas av landskapsregeringen eller 
någon annan myndighet som anges i landskapslag. Social- och hälsovårdsministeriet är i 
detta sammanhang att betrakta som en riksmyndighet och Ålands landskapsregering 
ansvarar därför för motsvarande uppgifter på Åland. En övervägande del av de områden 
och åtgärder som framgår av handlingsplanen faller inom lagtingets 
lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 4, 12, 13, 14, 21 och 22 punkten i självstyrelselagen 
för Åland lagstiftningsbehörighet eller utgör sådan verkställighet som enligt 30 § 9 
punkten självstyrelselagen för Åland ankommer på landskapsregeringen eller någon 
annan myndighet som anges i landskapslag och det är därmed upp till 
självstyrelsemyndigheterna att verkställa åtgärderna enligt tillämplig landskapslagstiftning 
samt tillämplig reglering i lagen om smittsamma sjukdomar.  
 
Landskapsregeringen antog 30.10.2020 en handlingsplan för hantering av covid-19 
epidemin på Åland, vilken tagits fram med utgångpunkt från den nationella 
handlingsplanen och med beaktande av åländska särförhållanden. Den nationella 
handlingsplanen har reviderats stegvis, senaste gången 27.5.2021. Finlands regering 
antog en exitstrategi med planer för avveckling av restriktionerna 21.4.2021.   
 
Handlingsplanen för Åland har tidigare reviderats 26.11.2020 och 28.1.2021. Den aktuella 
revideringen av handlingsplanen är baserad på erfarenheterna från implementeringen av 
tidigare versioner av handlingsplanen och Ålands exitstrategi. Dessutom har 
rekommendationer som getts av social- och hälsovårdsministeriet och i statsrådets 
exitstrategi beaktats. De tidigare versionerna av handlingsplanen för Åland beaktade inte 
effekterna av vaccineringarna som startade i januari 2021. Denna nya reviderade 
handlingsplan beaktar det ökade skydd som vaccineringarna ger individen och 
befolkningen. 
 
Landskapsregeringen presenterade 20.5.2021 den åländska exitstrategin som genomförs i 
tre steg. I första steget beslutade landskapsregeringen 20.5.2021 om lättnader i 
begränsningarna av offentliga tillställningar utomhus och om undantag för vaccinerade 
personer från rekommendationen om frivillig karantän. Det andra steget genomfördes 
4.6.2021 med fortsatta lättnader av begränsningarna av offentliga tillställningar och 
rekommendationen om distansarbete upphävdes från 10.6.2021. Landskapsregeringens 
revidering av handlingsplanen är en del av det tredje steget i Ålands exitstrategi, som 
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planerades till månadsskiftet juni-juli. Med tanke på det gynnsamma epidemiologiska 
läget och goda täckningsgraden av vaccineringar bedömer landskapsregeringen att det är 
lämpligt att den reviderade handlingsplanen träder i kraft omgående. I linje med 
principerna i handlingsplanen att åtgärder bör fasas ut gradvis, bedömer 
landskapsregeringen emellertid att rekommendationen till alla över 15 år om användning 
av mun- och nässkydd i kollektivtrafiken samt på allmän plats inomhus då man inte kan 
hålla avstånd bör kvarstå till och med 27.6.2021.  
 
Liksom tidigare versioner av handlingsplanen är den reviderade versionen utvecklad av 
samarbetsgruppen för hantering av covid-19 epidemin på Åland, i vilken representanter 
från Ålands hälso- och sjukvård och Ålands landskapsregering ingår. Den av 
landskapsregeringen antagna reviderade handlingsplanen avviker på en punkt från det 
förslag som lämnades av samarbetsgruppen för hantering av covid-19 epidemin på 
Åland. Samarbetsgruppen föreslog att en rekommendation skulle ges i epidemins 
accelerationsfas till alla över 15 år om användning av mun- och nässkydd i 
kollektivtrafiken samt på allmän plats inomhus då man inte kan hålla avstånd. Baserat på 
en helhetsbedömning beslöt landskapsregeringen emellertid att denna rekommendation 
ska ges först i epidemins spridningsfas. Detta innebär att samtliga åtgärder som listas i 
handlingsplanen är samma i epidemins utgångsnivå och i accelerationsfasen.  

 
Tillämpade lagrum  
- 30 § 9 punkten självstyrelselag (1991:71) för Åland 
- 1, 7 och 8 §§ lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)  
- 1 och 5 §§ statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (FFS 146/2017)  
- 1 § i statsrådets förordning (FFS 69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets förordning 

om smittsamma sjukdomar (146/2017)  
  

Övrigt  
Beslutet delges genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende vid Ålands 
landskapsregering till och med 24.7.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till 
påseende har publicerats på den elektroniska anslagstavlan på landskapsregeringens 
webbsida.  
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annette Holmberg-Jansson 
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BILAGOR   Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland, reviderad 17.6.2021 

FÖR KÄNNEDOM Ålandsminister Anna-Maja Henriksson, anna-maja.henriksson@om.fi  
Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.fi  
Kommuner på Åland  
Ålands kommunförbund, info@kommun.ax 

  Ålands hälso- och sjukvård, info@ahs.ax  
  Ålands polismyndighet, registratur.aland@polisen.ax  
  Statens ämbetsverk på Åland, info@ambetsverket.fi  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, kirjaamo@valvira.fi 
Institutet för hälsa och välfärd, info@thl.fi  
Social- och hälsovårdsministeriet, kirjaamo@stm.fi  
Statsrådets kansli, registratorskontoret@vnk.fi  
Heidi Kaila, Statsrådets kansli, heidi.kaila@vnk.fi  
Noora Löfström, Statsrådets kansli, noora@lofstrom@vnk.fi  
Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet, janina.groop-bondestam@om.fi  
Viveca Arrhenius, Social- och hälsovårdsministeriet, viveca.arrhenius@stm.fi  
Anne Kumpula, Social- och hälsovårdsministeriet, anne.kumpula@stm.fi 

mailto:anna-maja.henriksson@om.fi
mailto:mats.lofstrom@riksdagen.fi
mailto:info@ahs.ax
mailto:registratur.aland@polisen.ax
mailto:info@ambetsverket.fi
mailto:kirjaamo@valvira.fi
mailto:info@thl.fi
mailto:kirjaamo@stm.fi
mailto:registratorskontoret@vnk.fi
mailto:heidi.kaila@vnk.fi
mailto:janina.groop-bondestam@om.fi
mailto:viveca.arrhenius@stm.fi
mailto:anne.kumpula@stm.fi

