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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 från och med 13.8.2021 upphöra med rekommendationen om frivillig 
karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet.  

 
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, 20.5.2021 
och 14.7.2021.   
 
I den senaste versionen av rekommendationen utgick landskapsregeringen från de 
gemensamma principer för skydd mot spridning av covid-19 över gränser som 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). Enligt EU:s samordnade strategi kan restriktioner införas, bland annat i 
form av rekommendationer eller krav på karantän och testning, för inresande från länder 
eller regioner som har en sämre epidemiologisk situation än i det egna landet eller egna 
regionen och om avreseregionen inte är grönlistad enligt de överenskomna 
gränsvärdena. Inga åtgärder ska vidtas för inresande om den epidemiologiska situationen 
är liknande på båda sidor av en gräns.  
 
De senaste två veckorna har epidemisituationen på Åland varit liknande den i andra 
regioner i Finland och sämre än de länder från vilka man kan resa direkt till Åland. På 
Åland var 14-dagarsincidensen vecka 30-31 under 2021 200/100 000, i hela Finland var 
den 165/100 000, i Sverige 60/100 000 (i Region Stockholm ca 100/100 000 och Region 
Uppsala ca 50/100 000) och i Estland 140/100 000. Delta-varianten av det virus som 
orsakar covid-19 dominerar nu såväl inrikes som i samtliga länder i närområdet. 
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Den ökande täckningsgraden av vaccinering mot covid-19 innebär att Ålands befolkning 
nu är betydligt bättre skyddad mot allvarliga hälsokonsekvenser av covid-19 än tidigare 
under pandemin. 90 % av befolkning som är 16 år och äldre har fått en dos och 45 % är 
fullt vaccinerade. Bland personer över 70 år är över 90 % fullt vaccinerade.  
Täckningsgraden kommer öka ytterligare under kommande veckor. 
 
Landskapsregeringen bedömer att det varken är proportionerligt eller nödvändigt att ha 
kvar karantänrekommendationen för inresande från utlandet för att förhindra 
smittspridning på Åland.   
 
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 18.9.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till 
påseende har publicerats på den elektroniska anslagstavlan på landskapsregeringens 
webbsida.  
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annette Holmberg-Jansson 
  

 
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  
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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  
Claes Hammar, generalkonsul på Åland, claes.hammar@gov.se 
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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