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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 4 
Anvisning om rätten att avvika  
från tidsfristerna om icke  
brådskande vård. 
ÅLR 2020/2403 
25 S3 

Ärendet har överförts från en enskild föredragning den 24.3.2020. 
 

Landskapsregeringen beslöt utge anvisningen enligt bilaga 1, S320P03. 
   
 
Nr 5 
Besöksförbud hos boende- 
serviceenheter för äldre och  
andra riskgrupper. 
ÅLR 2020/2405 
26 S3 

Ärendet har överförts från en enskild föredragning den 24.3.2020. 
 
Landskapsregeringen beslöt att förbjuda besök hos boendeserviceenheter 
för äldre och riskgrupper enligt följande. 
 
Beslut 
Landskapsregeringen förbjuder med stöd av 17 § i lagen om smittsamma 
sjukdomar (FFS 1227/2016) besök hos kommunala boendeserviceenheter 
med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper. Genom 
besöksförbudet förbjuds alla andra än nödvändiga besök. Förbudet 
upphör 13 april 2020 klockan 24:00. 
 
Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs 
detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.  
 
Landskapsregeringen rekommenderar att boendeserviceenheter inom den 
privata och tredje sektorn fattar motsvarande beslut.   



  
 
 
Motivering 
Statsrådet har den 16 mars 2020 i samverkan med republikens president 
konstaterat att sådana undantagsförhållanden som avses i 
beredskapslagen (1552/2011) råder i landet. COVID-19-pandemin 
handlar om en farlig väldigt brett utspridd smittsam sjukdom som till sina 
verkningar motsvarar en särskilt allvarlig storolycka. På grund av 
coronaviruspandemin har statsrådet med stöd av beredskapslagen beslutat 
genomföra ett antal åtgärder som ska trygga vårdkapaciteten och 
pandemiberedskapen samt de nödvändiga och behövliga social- och 
hälsovårdstjänsterna. Social- och hälsoministeriet har den 24 mars 2020 
lämnat närmare anvisningar till landskapsregeringen (Dnr ÅLR 
2020/2401). 
 
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) 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 
Självstyrelselag (1991:71) för Åland 30 §  
 
Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) 1, 8, 17 och 91 §§ 
 
Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland 28 § 
 
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 30 april 2020. Ett 
meddelande om att beslutet finns till påseende har publicerats på den 
elektroniska anslagstavlan på landskapsregeringens webbsida. 
 
Bilaga 
Besvärsanvisning 
 
För kännedom 
Kommuner och kommunalförbund på Åland  
Ålands hälso- och sjukvård  
Ålands polismyndighet  



  
Statens Ämbetsverk på Åland  
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården  
Institutet för hälsa och välfärd  
Social- och hälsovårdsministeriet 
Folkhälsan på Åland 
Stiftelsen Hemmet 
Björkkö Ab 
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