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Ärende 

Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till 

Åland från riskområde 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 

1227/2016) att revidera rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland 

från riskområde i enlighet med Bilaga.  

 

Motivering 

Landskapsregeringen beslöt 30.10.2020 att utge en rekommendation om frivillig karantän 

efter inresa till Åland från riskområde, vilken uppdaterades 7.1.2021, 4.3.2021 och 

20.5.2021.   

 

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 701/2021) och 

statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och 

delta i covid-19-test (FFS 702/2021) trädde båda ikraft 12.7.2021. Med anledning av den 

nya lagstiftningen behöver omfattande revideringar av landskapets rekommendation 

göras.  

 

Landskapsregeringens reviderade rekommendation tar den nya temporära lagstiftningen i 

beaktning och omfattar de personer som enligt den tillfälliga lagen är skyldiga att delta i 

covid-19 test. Den frivilliga karantänstiden kan avbrytas med ett negativt covid-19 test 

som utförts tidigast 72 timmar efter ankomsten till Finland.  

 

Definitionen av begreppet riskområde har i tidigare versioner av rekommendationen 

utgått från det av Institutet för hälsa och välfärds tillämpade gränsvärdet för gröna länder 

på högst 25 fall per 100 000 invånare per 14 dagar. Finlands regering beslöt 6.7.2021 att 

sänka gränsvärdet för gröna länder till 10 fall per 100 000 invånare per 14 dagar vad 

gäller bestämmelserna i statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa 

upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test. 
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Landskapsregeringen konstaterar att ett striktare gränsvärde för gröna länder inte är i 

linje med vare sig landskapsregeringens handlingsplan för hantering av covid-19 

epidemin på Åland (reviderad 17.6.2021, ÅLR 2020/8256) eller Ålands exitstrategi i övrigt. 

I landskapsregeringens reviderade rekommendation används därmed de gränsvärden för 

gröna områden som gemensamt har överenskommits på EU-nivå enligt europeiska rådets 

rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med 

anledning av covid-19-pandemin ((EU) 2020/1475).      

 

Utöver de nya undantagen i enlighet med den temporära lagen kvarstår nuvarande 

undantag till rekommendationen. Det är fortsatt nödvändigt och relevant att 

karantänrekommendationen är undantagen för resor av bland annat arbetsrelaterade- 

och familjeskäl där karantänen skulle innebära ett uppenbart hinder.   

 

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 20.8.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till 

påseende har publicerats på den elektroniska anslagstavlan på landskapsregeringens 

webbsida.  

 

 

 

Lantråd  Veronica Thörnroos 

 

 

 

Minister  Annette Holmberg-Jansson 

  

 

 

 

 

BILAGOR   Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till 

Åland från riskområde utomlands och information om covid-19 test, 14.7.2021 
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FÖR KÄNNEDOM 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  

Institutet för hälsa och välfärd, info@thl.fi  

Social- och hälsovårdsministeriet, kirjaamo@stm.fi  

Gränsbevakningsväsendet, rajavartiolaitos@raja.fi  

Stationschef Kim Westman vid Ålands sjöbevakningsstation, 

kim.westman@raja.fi  

Ålandsminister Anna-Maja Henriksson,  

anna-maja.henriksson@riksdagen.fi  

  Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.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 
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