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Ärende 

Landskapsregeringens rekommendation om distansarbete under covid-19 epidemin 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslutar med stöd av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 

1227/2016) att utge en rekommendation om distansarbete under perioden 21.1.2022 -

3.2.2022.  

 

Motivering  

Landskapsregeringen har 30.10.2020 antagit en handlingsplan för hantering av covid-19 

epidemin på Åland (ÅLR 2020/8256) som har utarbetats i samråd med Ålands hälso- och 

sjukvård. Handlingsplanen innehåller vägledande definitioner av epidemifaser och 

planerade åtgärder för de olika epidemifaserna. Handlingsplanen har reviderats 

26.11.2020, 28.1.2021,17.6.2021, 4.10.2021 och 20.12.2021. 

 

Enligt handlingsplanen är rekommendation om distansarbete en av möjliga 

rekommendationer i spridningsfasen. 

 

Samarbetsgruppen har sedan 29.12.2021 bedömt att Åland är i spridningsfasen.  

Under vecka 1 och 2 2022 konstaterades ca 1600 fall av covid-19 på Åland, vilket innebär 

en 14-dagarsincidens på ca 5 300 /100 000. Den senaste veckan har antalet fall per dag 

minskat något men samarbetsgruppen har bedömt att det fortfarande pågår omfattande 

samhällsspridning av omikron-varianten av coronaviruset.  Med tanke på den fortsatta 

omfattande samhällsspridningen bedömde samarbetsgruppen att rekommendationen om 

distansarbete på Åland bör förlängas med två veckor. 

 

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 
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detta sammanhang att betrakta som en riksmyndighet och Ålands landskapsregering 

ansvarar därför för motsvarande uppgifter på Åland.   

 

Tillämpade lagrum  

- 30 § 9 punkten självstyrelselag (1991:71) för Åland 

- 1 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)  

 

 

 

Lantråd  Veronica Thörnroos 

 

 

 

Minister  Annette Holmberg-Jansson 
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FÖR KÄNNEDOM Ålandsminister, Anna-Maja Henriksson, anna-maja.henriksson@gov.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.srk@gov.fi  

Heidi Kaila, Statsrådets kansli, heidi.kaila@gov.fi  

Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet, janina.groop-bondestam@gov.fi  

Mia Mäkinen, Social- och hälsovårdsministeriet, mia.makinen@gov.fi 

Anne Kumpula, Social- och hälsovårdsministeriet, anne.kumpula@gov.fi 

Ålands näringsliv, info@naringsliv.ax  

Företagarna på Åland, ombudsman@foretagare.ax 

Akava-Åland r.f., akava-a@aland.net 

FOA-Å r.f., info@foa.inet.fi 

TCÅ r.f., facket@tca.ax 

ÅTFC r.f., johan.ramsland@pp.inet.fi 

Tehys fackavdelning på Åland r.f., tehy@aland.net 

Finlands Skeppsbefälsförbund r.f., johan.ramsland@seacommand.fi 

Finlands Maskinbefälsförbund r.f., robert.nyman@konepaallystoliitto.fi  

Finlands Sjömans-Union r.f., kenneth.bondas@smu.fi  
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