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Nr 27 
Utlåtande om utkast till förordning om 
åtkomsträttigheter till kunduppgifter inom social- och 
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Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att skicka utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet 
enligt bilaga S321E26.  

 



  Bilaga S321E26 

 
 

PB 1060, AX-22111 Mariehamn | +358 18 25 000 | registrator@regeringen.ax 
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman. 

www.regeringen.ax  
1 (2) 

   

Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 173 S3 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2021/7912 20.10.2021

 
Hänvisning 

VN/23102/2020 
 
Kontaktperson 
Joel Bremius, telefon +358 (0)18 25000 (växel) 
joel.bremius@regeringen.ax 

Social- och hälsovårdsministeriet 
PB 33 
FIN-00023 STATSRÅDET 
 
kirjaamo@stm.fi  

Ärende 

Utlåtande om utkast till förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter inom 
social- och hälsovården 

Landskapsregeringen har 17.9.2021 mottagit en begäran om utlåtande från social- och 
hälsovårdsministeriet om utkast till förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter 
inom social- och hälsovården.  
 
Inledningsvis konstaterar landskapsregeringen att bakgrundsmaterialet inte är översatt till 
svenska i enlighet med 38 § i självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991). 
Landskapsregeringens utlåtande omfattar därmed endast utkastet till förordning. 
Avsaknaden av underlaget i sin helhet på svenska medför att landskapsregeringen 
svårligen kan bilda sig en heltäckande uppfattning i ärendet och ge alla för Åland 
eventuella relevanta synpunkter.      
 
Lagstiftningsbehörigheten gällande utkastet till förordning hör i huvudsak till landskapet. 
Socialvård hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 13 punkten i 
självstyrelselagen. Enligt 18 § 12 punkten hör hälso- och sjukvård till landskapets 
lagstiftningsbehörighet, med de undantag som stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkten i 
självstyrelselagen.  
 
Enligt 27 § 24 punkten i självstyrelselagen hör administrativa ingrepp i den personliga 
friheten till rikets lagstiftningsbehörighet. Enligt 27 § 29 punkten hör smittsamma 
sjukdomar hos människor, kastrering och sterilisering, avbrytande av havandeskap, 
konstbefruktning, rättsmedicinska undersökningar och enligt 27 § 30 punkten 
behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården, apoteksväsendet, mediciner 
och produkter av läkemedelstyp, narkotiska ämnen samt framställning av gifter och 
fastställande av deras användningsändamål till rikets lagstiftningsbehörighet. Enligt 27 § 7 
punkten i självstyrelselagen hör barns rättsliga ställning till rikets lagstiftningsbehörighet. 
 
Landskapet Åland är inte ansluten till alla delar av de riksomfattande 
informationssystemtjänsterna. Landskapsregeringen påtalar därmed att nya bestämmelser 
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om åtkomsträttigheter till kunduppgifter inom social- och hälsovården behöver beakta 
Ålands behov av tjänster i riket och vice versa och säkerställa att tjänsteutbytet fortsatt 
kan ske på svenska. Landskapsregeringen har i övrigt inga synpunkter på 
förordningsutkastet till de delar som hör till rikets lagstiftningsbehörighet.  
 
 
 
Minister  Annette Holmberg-Jansson 
 
 
 
Jurist  Joel Bremius 
 
 
 

 


