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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 (bilaga). I den reviderade 

rekommendation utgör tidigare genomgången covid-19 infektion ett 

ytterligare undantag till frivillig karantän i sju dagar efter inresa från 

riskområde. Diagnosen ska ha baserats på ett positivt PCR- eller 

antigentest och det ska ha gått mindre än 6 månader sedan symtomen 

började i den första covid-19 infektionen. Beslutet träder i kraft den 8 

januari 2021. 

 

Motivering 

Landskapsregeringen beslöt 30.10.2020 att utge en rekommendation om 

frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde. Sedan dess har 

ingen större smittspridning kopplad till inresande från riskområde kunnat 

verifieras på Åland och samtliga som insjuknat efter inresa från 

riskområde har gjort det inom den rekommenderade karantäntiden på sju 

dagar.   

 

I den ursprungliga rekommendationen fanns inget undantag baserat på 

tidigare genomgången covid-19 infektion eftersom Institutet för hälsa 

och välfärd (THL) vid tidpunkten inte gjort bedömningen att personer 

som genomgått infektion skulle ha tillräckligt låg risk att återinsjukna 

och smitta andra för att kunna undantas från karantänrekommendationen.  

 

THL uppdatareade 29.12.2020 sin rekommendation om frivillig karantän 

för inresande från riskområden 

(https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-

vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-
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coronaviruspandemin) och införde ytterligare ett undantag från 

rekommendationen. Den som har ett läkarintyg på genomgången covid-

19 infektion för mindre än 6 månader sedan behöver inte vara i karantän 

enligt THL. Dessutom uppdaterade THL 29.12.2021 information till 

vårdgivare (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-

vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/sjukdomar-och-

sjukdomsalstrare-a-o/coronaviruset-covid-19/anvisningar-for-atgarder-

vid-misstanke-om-infektion-orsakad-av-coronaviruset-covid-19 där det 

omnämns att ingen karantän rekommenderas för en person som tidigare 

har diagnosticerats med positivt PCR- eller antigentest, eller har ett 

läkarintyg om en tidigare genomgången COVID-19-infektion, och det 

har gått mindre än 6 månader sedan symtomen började i den första 

COVID-19-infektionen. 

 

Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från 

riskområde revideras med tillägget att en person som diagnosticerats med 

covid-19 baserad på positivt PCR- eller antigentest undantas från frivillig 

karantän om det har gått mindre än 6 månader sedan symtomen började i 

den första covid-19 infektionen. Det är inte nödvändigt att ha ett 

läkarintyg på genomgången covid-19 infektion eftersom ingen kontroll 

av ett sådant intyg görs på Åland. Liksom de undantag som redan tidigare 

funnits är det individens ansvar att själv avgöra om hen uppfyller 

undantagskriteriet. 

 

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 (FFS 146/2017)  

  

Övrigt  

Beslutet delges genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende 

vid Ålands landskapsregering till och med 6.2.2021. Ett meddelande om 

att beslutet finns till påseende har publicerats på den elektroniska 

anslagstavlan på landskapsregeringens webbsida. 

 

 

 

 Lantråd  Veronica Thörnroos 

 

 

 

 Minister  Annette Holmberg-Jansson 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän  

efter inresa på Åland från riskområde, 7.1.2021. 
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FÖR KÄNNEDOM Kommuner och kommunalförbund på Åland  

 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 

 Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.fi 

Ålandsminister Anna-Maja Henriksson,  

anna-maja.henriksson@riksdagen.fi 

Statsrådets kansli, registratorskontoret@vnk.fi  

Heidi Kaila, Statsrådets kansli, heidi.kaila@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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