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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS  

ANVISNING OM ÅTGÄRDER ENLIGT LAGEN  

OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR ATT  

BEGRÄNSA OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR  

OCH ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER 

 

Beslut  

Finlands regering har preciserat sina riktlinjer om begränsning av 

offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från och med den 

1 augusti 2020. Utgående från anvisning från social- och 

hälsovårdsministeriet beslutar landskapsregeringen med stöd av 58 § 1 

mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda 

alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 

personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland. 

 

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 

personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden 

utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa 

undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds 

anvisning från den 14 maj 2020 (Bilaga). 

 

Beslutet träder i kraft den 1 augusti 2020 och upphör den 31 augusti 2020 

klockan 24:00.  

 

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs 

detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.   

 

Motivering  

Finlands regering har 17.6.2020 preciserat sina riktlinjer om begränsning 

av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från och med 

1.8.2020. 
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Social- och hälsovårdsministeriet har 22.6.2020 i beslut 

VN/5772/2020 uppmanat landskapsregeringen att omedelbart inleda 

beredningen av nya åtgärder enligt 58 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar. 

 

Utgående från anvisning från social- och hälsovårdsministeriet förbjöd 

landskapsregeringen 25.6.2020 med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om 

smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster med över 50 deltagare som ordnas inomhus eller 

utomhus på Åland. Inomhus och i utomhusutrymmen där området är 

avgränsat kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

med över 50 personer men högst 500 personer emellertid ordnas, 

förutsatt att tillställningen eller sammankomsten genomförs så att man 

följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och 

välfärds anvisning från den 14 maj 2020. Offentliga tillställningar och 

allmänna sammankomster med mer än 500 personer kan ordnas i 

avgränsade områden utomhus under förutsättning att vissa villkor som 

angavs i beslutet uppfylls. Beslutet är i kraft till och med 31.7.2020. 

 

Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska 

landskapsregeringen eller någon annan myndighet som anges i 

landskapslag sköta de uppgifter som enligt lagstiftningen om 

bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor ankommer på 

riksmyndigheterna och kommunerna.  

 

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att när en 

allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks 

vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk 

har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan 

regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga 

verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, 

läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda 

allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana 

begränsningar behövs inom flera kommuners område. En ytterligare 

förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av 

en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en 

allmänfarlig sjukdom. Enligt paragrafens 3 mom. får ett beslut enligt 1 

mom. meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när 

det inte längre finns någon smittrisk.  

 

Enligt 1 § 1 mom. 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma 

sjukdomar (FFS 146/2017) är en infektion som orsakas av en ny typ av 

coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom.  

 

Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat 

coronavirusepidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig 

smittsam sjukdom. Enligt Institutet för hälsa och välfärd smittar viruset i 

första hand som droppsmitta när en person hostar eller nyser. Viruset kan 

även smitta vid beröring av ytor där det nyligen kommit luftvägssekret 

från en smittad person. Tack vare restriktionerna och förbättrad hygien 

har coronaepidemin mattats av i Finland. Det finns ändå fortfarande risk 

för att epidemin blossar upp på nytt. Viruset cirkulerar fortfarande både i 

Finland och annanstans i världen och största delen av Finlands 

befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Genom omfattande 

testning, spårning av smittkedjor, isolering av insjuknade och karantän 
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för exponerade kan man till viss del, men inte enbart, bromsa 

spridningen av sjukdomen.  

 

Finlands regerings riktlinjer från 17.6.2020 om begränsning av 

sammankomster baserar sig på den epidemiologiska lägesbilden och på 

effekterna av att restriktionerna avvecklas. Besluten om att begränsa 

sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av hur 

sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kontakter är stort. Den 

epidemiologiska bedömningen och prognosen gör att det är möjligt att 

stegvis lätta på begränsningen av deltagarantalet i offentliga 

tillställningar och allmänna sammankomster.  

 

Finlands regering har 17.6.2020 lagt fram en plan för en kontrollerad 

avveckling av begränsningarna från och med 1.8.2020. Statsrådet har på 

basis av den tillgängliga informationen bedömt det epidemiologiska läget 

och effekterna av att restriktionerna avvecklas samt eventuell utveckling 

av en epidemi. Statsrådet har rekommenderat att om läget fortsätter att 

utvecklas utan några betydande ogynnsamma avvikelser kan 

tillställningar för över 500 personer tillåtas även inomhus från och med 

den 1.8.2020. Detta förutsätter att säkerheten garanteras med hjälp av 

anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och 

kulturministeriet från 14.5.2020 om iakttagande av säkerhetsavstånd, 

hygienrutiner och begränsning av antalet besökare samt vid behov genom 

att vid tillställningen avskilja olika områden från varandra. Alla 

offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 500 

deltagare är tillåtna, men rekommendationen är att ovan nämnda 

anvisning följs också i dem.  

 

Effektiviteten hos Finlands hybridstrategi vid bekämpningen av 

coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, 

medicinska och funktionella parametrar. Enligt Institutet för hälsa och 

välfärds riksomfattande lägesrapport från 1.7.2020 om uppföljningen av 

hybridstrategin har coronavirusepidemin i Finland avstannat. Antalet 

smittade som rapporteras till registret över smittsamma sjukdomar varje 

vecka har nått låga nivåer. Enligt den nuvarande bedömningen är det i 

augusti möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster med högst 500 personer. Det är dessutom möjligt att 

inomhus och i sådana områden utomhus som är klart avgränsade ordna 

offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 

personer om säkerheten kan garanteras genom att begränsa antalet 

kunder, hålla säkerhetsavstånden och följa hygienanvisningarna. Om den 

epidemiologiska situationen på Åland försämras kommer 

landskapsregeringen att omvärdera detta beslut.  

 

Den som arrangerar tillställningen eller sammankomsten är skyldig att se 

till att säkerheten för deltagarna kan garanteras. Vid behov måste 

arrangören därför dela in publiken i olika publikområden. Indelningen i 

olika områden, rörligheten mellan områdena och det högsta tillåtna 

antalet personer i området bestäms på basis av arrangörens bedömning på 

så sätt att det i praktiken är möjligt att följa anvisningen från 

undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd 

(Bilaga). Varje separat område kan behöva ha egen ingång och utgång, 

eller att ingång och utgång sker i omgångar, egna tjänster (t.ex. 

eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal. 

Dessa åtgärder bidrar till att tillställningar kan ordnas på ett tryggt sätt. 
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Detta beslut är nödvändigt för att fortsätta bromsa spridningen av 

sjukdomen. 

 

En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den 

försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande skada för 

människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av denna anledning har 

landskapsregeringen med stöd av 28 § 2 mom. 4 punkten i 

förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland inte ordnat något 

hörande i ärendet.  

 

Tillämpade lagrum  

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

 - 1, 8, 58 och 91 §§ 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)  

 - 28 § förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland 

 

Ändringssökande  

Enligt 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar och 25 § i 

självstyrelselagen får detta beslut överklagas genom besvär hos Högsta 

förvaltningsdomstolen. En besvärsanvisning är bifogad.  

 

Övrigt  

Beslutet delges genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende 

vid Ålands landskapsregering till och med den 15 augusti 2020. Ett 

meddelande om att beslutet finns till påseende har publicerats på den 

elektroniska anslagstavlan på landskapsregeringens webbsida. 

 

 

 

 

 Vicelantråd  Harry Jansson 

 

 

 

 Minister  Annika Hambrudd 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och 

välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med 

offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid 

användningen av offentliga rum, 14.5.2020. 

 

 Besvärsanvisning. 
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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  

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  

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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