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Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om 
smittsamma sjukdomar 
ÅLR 2021/1660 
31 S3 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att skicka ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott enligt 
bilaga 1 S321P15. 
 
 
 

Nr 20 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om 
smittsamma sjukdomar 
ÅLR 2021/1672 
32 S3 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att skicka ett utlåtande till riksdagens social- och 
hälsovårdsutskott enligt bilaga 2 S321P15. 
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 31 S3 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2021/1660 1.3.2021

 
Hänvisning 

Er begäran om skriftligt sakkunnigyttrande 24.2.2021 
 
Kontaktperson 
Joel Bremius, +358 18 25 000 (vxl) 
E-post: joel.bremius@regeringen.ax 

Grundlagsutskottet 
FIN-00102 RIKSDAGEN 
 
pev@riksdagen.fi  
 

  

Ärende 

Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring 
av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar  

 
Till Ålands landskapsregering ankom 24.2.2021 en begäran om sakkunnigyttrande från 
riksdagens grundlagsutskott om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016). 

 
Regeringens proposition berör områden som hör till landskapets och till rikets 
lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen (1991:71) för Åland. Enligt 18 § 12 
punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet för hälso- och 
sjukvård, med de undantag som stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkterna. Enligt 27 § 30 
punkten hör bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor till rikets 
lagstiftningsbehörighet.  

 
Rikets lagstiftningsbehörighet omfattar enligt 27 § 2 punkten i självstyrelselagen rätten att 
vistas i landet, att välja boningsort och att färdas från en ort till en annan samt enligt 27 § 
4 punkten förhållandet till utländska makter. Statens säkerhet och 
Gränsbevakningsväsendets verksamhet hör till rikets behörighet enligt 27 § 34 punkten i 
självstyrelselagen. 
 
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland ska de uppgifter som enligt 
lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur 
ankommer på en riksmyndighet eller på kommunerna i landskapet skötas av 
landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag. 
 
Grundlagsutskottet har enligt landskapsregeringens uppfattning i ett tidigare utlåtande 
(GrUU 44/2020 rd) ansett att social- och hälsovårdsministeriet är en sådan riksmyndighet 
som avses i 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland och de uppgifter i lagen om 
smittsamma sjukdomar som ankommer på social- och hälsovårdsministeriet ska därmed 
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på Åland skötas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen framför för tydlighetens 
skull att även de uppgifter som ankommer på Institutet för hälsa och välfärd på Åland ska 
skötas av landskapsregeringen enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland.  
 
Landskapsregeringen bedömer att de ändringar som föreslås i 16 § i lagförslaget är 
nödvändiga och motiverade och klargör de otydligheter som föreligger i gällande 
bestämmelse och förarbetena till den. Vad gäller 22 § i lagförslaget anser 
landskapsregeringen att det bör framgå tydligare i lagtexten att det är på begäran 
uppgifterna i fråga ska ges. Föreslagen lydelse kan trots ändringarna tolkas som att det 
råder en automatisk anmälningsskyldighet.     
 
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annette Holmberg-Jansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖR KÄNNEDOM Självstyrelsepolitiska nämnden 
Ålandsminister Anna-Maja Henriksson, anna-maja.henriksson@riksdagen.fi 
Statsrådets kansli, registratorskontoret@vnk.fi 
Heidi Kaila, Statsrådets kansli, heidi.kaila@vnk.fi 
Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.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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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 32 S3 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2021/1672 1.3.2021

 
Hänvisning 

Er begäran om skriftligt sakkunnigyttrande 24.2.2021 
 
Kontaktperson 
Joel Bremius, +358 18 25 000 (vxl) 
E-post: joel.bremius@regeringen.ax 

Social- och hälsovårdsutskottet 
FIN-00102 RIKSDAGEN 
 
stv@riksdagen.fi  
 

  

Ärende 

Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring 
av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar  

 
Till Ålands landskapsregering ankom 24.2.2021 en begäran om sakkunnigyttrande från 
riksdagens social- och hälsoutskott om regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016). 

 
Regeringens proposition berör områden som hör till landskapets och till rikets 
lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen (1991:71) för Åland. Enligt 18 § 12 
punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet för hälso- och 
sjukvård, med de undantag som stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkterna. Enligt 27 § 30 
punkten hör bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor till rikets 
lagstiftningsbehörighet.  

 
Rikets lagstiftningsbehörighet omfattar enligt 27 § 2 punkten i självstyrelselagen rätten att 
vistas i landet, att välja boningsort och att färdas från en ort till en annan samt enligt 27 § 
4 punkten förhållandet till utländska makter. Statens säkerhet och 
Gränsbevakningsväsendets verksamhet hör till rikets behörighet enligt 27 § 34 punkten i 
självstyrelselagen. 
 
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland ska de uppgifter som enligt 
lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur 
ankommer på en riksmyndighet eller på kommunerna i landskapet skötas av 
landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag. 
 
Grundlagsutskottet har enligt landskapsregeringens uppfattning i ett tidigare utlåtande 
(GrUU 44/2020 rd) ansett att social- och hälsovårdsministeriet är en sådan riksmyndighet 
som avses i 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland och de uppgifter i lagen om 
smittsamma sjukdomar som ankommer på social- och hälsovårdsministeriet ska därmed 
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på Åland skötas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen framför för tydlighetens 
skull att även de uppgifter som ankommer på Institutet för hälsa och välfärd på Åland ska 
skötas av landskapsregeringen enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland.  
 
Landskapsregeringen bedömer att de ändringar som föreslås i 16 § i lagförslaget är 
nödvändiga och motiverade och klargör de otydligheter som föreligger i gällande 
bestämmelse och förarbetena till den. Vad gäller 22 § i lagförslaget anser 
landskapsregeringen att det bör framgå tydligare i lagtexten att det är på begäran 
uppgifterna i fråga ska ges. Föreslagen lydelse kan trots ändringarna tolkas som att det 
råder en automatisk anmälningsskyldighet.     
 
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annette Holmberg-Jansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÖR KÄNNEDOM Självstyrelsepolitiska nämnden 
Ålandsminister Anna-Maja Henriksson, anna-maja.henriksson@riksdagen.fi 
Statsrådets kansli, registratorskontoret@vnk.fi 
Heidi Kaila, Statsrådets kansli, heidi.kaila@vnk.fi 
Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.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 
 


