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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1 

Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder 

enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga 

skolor 

ÅLR 2020/2265  

Ärendet har överförts från en enskild föredragning den 17.3.2020. 

 

Landskapsregeringen beslöt att stänga skolor enligt följande: 

 

Beslut 

Landskapsregeringen stänger med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om 

smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) alla lokaler tillhörande 

grundskolor, gymnasium, yrkesgymnasium, medborgarinstitut och det 

fria bildningsarbetet på Åland. Undantag gäller för sådan 

förskoleundervisning som ordnas i skolan och närundervisning i årskurs 

1-3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar 

som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. 

De branscher som avses bestäms av landskapsregeringen genom beslut. 

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. 

 

Motivering 

Finlands regering har den 16 mars 2020 i samverkan med republikens 

president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av 

coronaviruset. Finlands regering har beslutat om ytterligare åtgärder som 

måste vidtas enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Skolornas, 

läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt 

medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs 

och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis 

ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt 

närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i 

fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med 



  

tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag 

närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de 

föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av 

barnet hemma gör det. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen 

och trygga samhällets och näringslivets funktion. Social- och 

hälsoministeriet har lämnat närmare anvisningar genom brev 

VN/5722/2020, skickad till landskapsregeringen den 17 mars 2020. 

Ministeriet påpekade också att stängningen av lokaler i princip inte gäller 

lokaler som används av universitet och yrkeshögskolor för forsknings-, 

utvecklings- och innovationsverksamhet, särskilt inom kritiska 

forskningsområden. Ytterligare kan antagningen av studerande ske i 

högskolornas lokaler med iakttagande av lämpliga försiktighetsåtgärder. 

Åtgärderna ska gälla perioden 18 mars 2020 till 13 april 2020. 

 

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 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.  

 

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, 58 och 91 §§ 

 

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (FFS 146/2017) 1 och 

5 §§  

 

1 § i statsrådets förordning (FFS 69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets 

förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017)  

 



  

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 24 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 

 

Nr 2 

Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder 

enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa 

offentliga sammankomster 

ÅLR 2020/2268 

Ärendet har överförts från en enskild föredragning den 17.3.2020. 

 

Landskapsregeringen beslöt att begränsa allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar enligt följande: 

 

Beslut 

Landskapsregeringen förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om 

smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) offentliga tillställningar och 

allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus 

eller utomhus på Åland. Förbudet upphör 13 april 2020 klockan 24:00.  

 

Detta beslut ersätter det beslut som togs den 16 mars 2020 med dnr ÅLR 

2020/2173 där offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

med minst 500 deltagare förbjöds. 

 

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

detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande. 

 

Motivering 

Finlands regering har den 16 mars 2020 i samverkan med republikens 

president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av 

coronaviruset. Finlands regering har beslutat om ytterligare åtgärder som 

måste vidtas enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Offentliga 

sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten 

rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. Syftet 

med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och 



  

näringslivets funktion. Social- och hälsoministeriet har lämnat närmare 

anvisningar genom brev VN/5722/2020, skickad till landskapsregeringen 

den 17 mars 2020. Åtgärderna ska gälla perioden 18 mars 2020 till 13 

april 2020. 

 

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 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.  

 

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, 58 och 91 §§ 

 

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (FFS 146/2017) 1 och 

5 §§  

 

1 § i statsrådets förordning (FFS 69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets 

förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017)  

 

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 24 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 

 

____________________________________ 

 



B e s v ä r s a n v i s n i n g 

 
Besvärsmyndighet 
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det hos högsta 
förvaltningsdomstolen genom skriftliga besvär. Besvär kan anföras av den som beslutet avser 
eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar. 
 
Besvärstid 
Besvär ska anföras skriftligt inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Närmare 
information om hur besvärstiden beräknas finns på omstående sida.  
 
Besvärsskriftens innehåll 
I besvärsskriften ska uppges: 

 ändringssökandens namn och kontaktuppgifter, inklusive uppgifter om hemkommun 
samt postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till 
ärendet kan sändas 

 det beslut i vilket ändring söks  
 redogörelse över till vilka delar ändring söks i beslutet, vilka ändringar som yrkas 

samt grunderna för yrkandena.  
Om ändringssökandens talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon 
annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och 
hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska 
underteckna besvärsskriften. 
 
Bilagor till besvärsskriften 
Till besvärsskriften ska fogas: 

 det överklagade beslutet, i original eller som kopia,  
 intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden 

har börjat,  
 de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har lämnats till landskapsregeringen och 
 fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt 

rättsbiträde. 
 
Inlämning av besvärsskriften  
Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen på adressen 
Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS, eller elektroniskt på adressen 
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi. Besvärsförfarandet kan även i sin helhet skötas 
elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, se närmare information om e-
tjänsten på adressen www.regeringen.ax/besvar 
 
Avgifter 
Rättegångsavgiften till högsta förvaltningsdomstolen är 510 euro. I lagen om domstolsavgifter 
(FFS 1455/2015) finns bestämmelser om de fall då avgift inte tas ut. Närmare upplysningar 
om avgifterna lämnas av högsta förvaltningsdomstolen. 



 

Närmare information om hur besvärstiden beräknas 

Besvärsskriften ska inlämnas inom 30 dagar från datumet då mottagaren fått del av beslutet. 
Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista 
dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton, 
midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter besvärstiden också följande vardag. 

Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt:  

 Offentlig delgivning – Om beslutet har delgivits via offentlig delgivning anses 
mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet publicerades 
på myndighetens elektroniska anslagstavla. 

 Vanlig delgivning – Om beslutet har postats som vanligt brev anses mottagaren ha fått 
del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat 
visas. 

 Bevislig delgivning – Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår 
datumet för då mottagaren fått del av beslutet av mottagningsbeviset. Om beslutet har 
överlämnats till mottagaren eller dennes lagliga företrädare eller ombud framgår dagen 
då mottagaren fått del av beslutet av det skriftliga bevis som upprättats över 
delgivningen. 

 Mellanhandsdelgivning – Om beslutet inte har lämnats direkt till mottagaren eller 
dennes lagliga företrädare eller ombud anses mottagaren ha fått del av beslutet den 
tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. 

 Vanlig elektronisk delgivning – Om beslutet delgivits som ett elektroniskt meddelande 
anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, 
om inte något annat visas. 

 Bevislig elektronisk delgivning – Om beslutet har delgivits bevisligen genom ett 
elektroniskt meddelande anses mottagaren ha fått del av beslutet när det har hämtats 
från den länk som myndigheten anvisat.  

Besvärsskriften ska vara inlämnad till högsta förvaltningsdomstolen senast kl. 16.15 på 
besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvär som skickas via förvaltnings- 
och specialdomstolarnas e-tjänst eller per e-post. 



B e s v ä r s a n v i s n i n g 

 
Besvärsmyndighet 
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det hos högsta 
förvaltningsdomstolen genom skriftliga besvär. Besvär kan anföras av den som beslutet avser 
eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar. 
 
Besvärstid 
Besvär ska anföras skriftligt inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Närmare 
information om hur besvärstiden beräknas finns på omstående sida.  
 
Besvärsskriftens innehåll 
I besvärsskriften ska uppges: 

 ändringssökandens namn och kontaktuppgifter, inklusive uppgifter om hemkommun 
samt postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till 
ärendet kan sändas 

 det beslut i vilket ändring söks  
 redogörelse över till vilka delar ändring söks i beslutet, vilka ändringar som yrkas 

samt grunderna för yrkandena.  
Om ändringssökandens talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon 
annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och 
hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska 
underteckna besvärsskriften. 
 
Bilagor till besvärsskriften 
Till besvärsskriften ska fogas: 

 det överklagade beslutet, i original eller som kopia,  
 intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden 

har börjat,  
 de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har lämnats till landskapsregeringen och 
 fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt 

rättsbiträde. 
 
Inlämning av besvärsskriften  
Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen på adressen 
Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS, eller elektroniskt på adressen 
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi. Besvärsförfarandet kan även i sin helhet skötas 
elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, se närmare information om e-
tjänsten på adressen www.regeringen.ax/besvar 
 
Avgifter 
Rättegångsavgiften till högsta förvaltningsdomstolen är 510 euro. I lagen om domstolsavgifter 
(FFS 1455/2015) finns bestämmelser om de fall då avgift inte tas ut. Närmare upplysningar 
om avgifterna lämnas av högsta förvaltningsdomstolen. 



 

Närmare information om hur besvärstiden beräknas 

Besvärsskriften ska inlämnas inom 30 dagar från datumet då mottagaren fått del av beslutet. 
Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista 
dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton, 
midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter besvärstiden också följande vardag. 

Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt:  

 Offentlig delgivning – Om beslutet har delgivits via offentlig delgivning anses 
mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet publicerades 
på myndighetens elektroniska anslagstavla. 

 Vanlig delgivning – Om beslutet har postats som vanligt brev anses mottagaren ha fått 
del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat 
visas. 

 Bevislig delgivning – Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår 
datumet för då mottagaren fått del av beslutet av mottagningsbeviset. Om beslutet har 
överlämnats till mottagaren eller dennes lagliga företrädare eller ombud framgår dagen 
då mottagaren fått del av beslutet av det skriftliga bevis som upprättats över 
delgivningen. 

 Mellanhandsdelgivning – Om beslutet inte har lämnats direkt till mottagaren eller 
dennes lagliga företrädare eller ombud anses mottagaren ha fått del av beslutet den 
tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. 

 Vanlig elektronisk delgivning – Om beslutet delgivits som ett elektroniskt meddelande 
anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, 
om inte något annat visas. 

 Bevislig elektronisk delgivning – Om beslutet har delgivits bevisligen genom ett 
elektroniskt meddelande anses mottagaren ha fått del av beslutet när det har hämtats 
från den länk som myndigheten anvisat.  

Besvärsskriften ska vara inlämnad till högsta förvaltningsdomstolen senast kl. 16.15 på 
besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvär som skickas via förvaltnings- 
och specialdomstolarnas e-tjänst eller per e-post. 


