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Utlåtande om statsrådets förordning  
om temporär begränsning av förplägnads- 
rörelsers verksamhet i syfte att förhindra  
spridning av en smittsam sjukdom. 
ÅLR 2020/4986 
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Ärendet har överförts från enskild föredragning den 16.6.2020. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet inkom 12.6.2020 med en begäran om 
landskapsregeringens utlåtande om statsrådets förordning om temporär 
begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra 
spridning av en smittsam sjukdom. 

 
Landskapsregeringen beslöt lämna utlåtande enligt bilaga 1, S320P12. 
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Social- och hälsovårdsministeriet 
Pb 33 
FIN-00023 STATSRÅDET 

 
 kirjaamo@stm.fi 
 ismo.tuominen@stm.fi   
Hänvisning 
Er begäran 12.6.2020 
 
Kontaktperson 
Knut Lönnroth +358 (0)18 25263 
knut.lonnroth@regeringen.ax 
 
Ärende 
UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING  
OM TEMPORÄR BEGRÄNSNING AV FÖRPLÄGNADS- 
RÖRELSERS VERKSAMHET I SYFTE ATT FÖRHINDRA  
SPRIDNING AV EN SMITTSAM SJUKDOM 
 

Social- och hälsovårdsministeriet har per den 12.6.2020 bett Ålands 
landskapsregering lämna ett utlåtande om vilka åtgärder statsrådet bör 
vidta i det rådande epidemiläget gällande förordningen om temporär 
begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra 
spridning av en smittsam sjukdom. 

 
Epidemiläget 
Sedan 1.6.2020 har fem nya fall av covid-19 diagnosticerats på Åland. 
Fyra av dessa har smittats utomlands. För en av personerna finns ingen 
känd smittkälla och det bedöms därför finnas samhällssmitta på Åland. 
De fyra som har rest till Åland från utlandet har samtliga satt sig i 
frivillig karantän direkt efter ankomst. Samtliga fem har självisolerat sig 
direkt vid symptomdebut. Samtliga fem har haft nära kontakt med ingen 
eller endast ett fåtal personer, vilka har satts i karantän enligt 
smittskyddslagen. Inga sekundärfall har hittills konstaterats bland 
kontakterna. Samtliga fem har haft lindriga symptom. Hittills under hela 
covid-19 pandemin har 19 personer diagnosticerats med covid-19 på 
Åland. Två av dessa har under en kort tid vårdats på sjukhus, varav ingen 
i intensivvård. 
  
Bedömning 
Även om samhällssmittan på Åland sannolikt fortsatt är begränsad, 
samtliga kända smittkedjor hittills har varit under god kontroll och det 
inte funnits någon tydlig koppling till restaurangbesök för något enda fall 
av covid-19 på Åland, bedöms det in nuläget vara för tidigt att släppa 
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ytterligare på restriktionerna för förplägnadsrörelserna. De skyldigheter 
och begränsningar som det föreskrivs om i 58 a § i lagen om smittsamma 
sjukdomar och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den bör fortsatt 
gälla på Åland. Epidemiläget kommer att utvärderas på nytt om 14 dagar.  

 
 
 

Lantråd Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister Annette Holmberg-Jansson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM 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 
Jeanette Pajunen, Ålands hälso- och sjukvård,  
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