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Ärende 
BESÖKSFÖRBUD HOS BOENDESERVICEENHETER  
FÖR ÄLDRE OCH ANDRA RISKGRUPPER 
 

Beslut  
Landskapsregeringen förbjuder med stöd av 17 § i lagen om smittsamma 
sjukdomar (FFS 1227/2016) besök i kommunala boendeserviceenheter 
med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper. Besluts-
rätten och ansvaret i prövningen från fall till fall hör till enhetens chef. 
Beslutet träder i kraft 1 juli och upphör 31 juli 2020 klockan 24:00.  

 
Klientutrymmena i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt 
verksamhet för äldre och andra riskgrupper ska fortsättningsvis 
huvudsakligen vara stängda för andra än enhetens personal.  
 
Besök kan dock tillåtas beaktande följande; 
 
- För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid boendeserviceenheter 

med dygnet runt verksamhet ska det ordnas möjlighet att träffa 
anhöriga med tillräckliga skyddsarrangemang utomhus och inomhus 
t.ex. genom separata skyddade besöksrum. 

 
- Besöksförbudet gäller inte personer som ger klienten nödvändig 

service, såsom personliga assistenter eller personer som arbetar med 
klientens rehabilitering.  

 
- Besökare ska vara symtomfria. 

 
- Institutet för hälsa och välfärds (www.thl.fi) allmänna föreskrifter om 

förhindrande av smittspridning t.ex. gällande hygien och fysiska 
avstånd ska följas. 

 
- Landskapsregeringens rekommendationer om användning av 

skyddsutrustning ska följas.  
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Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar 
verkställs detta beslut omedelbart och ska iakttas omedelbart trots 
eventuellt överklagande.  
 
Landskapsregeringen rekommenderar att boendeserviceenheter inom den 
privata och tredje sektorn fattar motsvarande beslut. 
 
Om landskapsregeringen bedömer att den epidemiologiska situationen så 
kräver kan landskapsregeringen komma att ändra beslutet eller dess 
giltighetstid.  
 
Motivering  
Finlands regering har den 17.6. 2020 rekommenderat att klient-
utrymmena i enheter för vård och omsorg dygnet runt fortsättningsvis 
huvudsakligen ska vara stängda för andra än enhetens personal. 
Landskapsregeringen bedömer att hot om allvarlig smittspridning för 
äldre och klienter i övriga riskgrupper vid boendeserviceenheter med 
dygnet runt verksamhet fortfarande föreligger på grund av  
Coronaviruspandemin.  Beslutet om besöksförbud avser att skydda 
särskilt de klienter som tillhör riskgrupper.  

 
Trots besöksförbudet ska klienterna tillhandahållas de tjänster och 
aktiviteter som de behöver för att upprätthålla funktionsförmågan och 
välbefinnandet. Det är även viktigt att klienterna bereds möjlighet att 
fysiskt få träffa anhöriga med tillräckliga skyddsarrangemang. 
Närstående uppmuntras även fortsatt att som alternativ och komplement 
till fysiska besök att kontakta klienten t.ex. per telefon, e-post, brev eller 
annan distanskommunikation. 

 
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland ska 
landskapsregeringen sköta de uppgifter som enligt lagstiftningen om 
bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor ankommer på 
riksmyndigheterna och kommunerna. 
 
I 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar finns bestämmelser om 
bekämpning av infektioner i social- och hälsovårdens 
verksamhetsenheter. Enligt paragrafen ska verksamhetsenheten svara för 
ändamålsenligt skydd för och placering av klienterna och de anställda.  
 
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 § Självstyrelselag (1991:71) för Åland  

 1, 8, 17 och 91 §§ Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)  
 28 §Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland  
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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 1 augusti 2020. 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 Besvärsanvisning 
 
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 
Folkhälsan på Åland, aland@folkhalsan.ax   
Stiftelsen Hemmet, stift.hemmet@aland.net 
Björkkö Ab, info@bjorkko.ax 

 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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