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Nr 9 

Enligt landskapsregeringens beslut nr 1, S3p1/18.3.2020 

ska landskapsregeringen särskilt besluta om 

branscher som är kritiska med tanke på samhällets 

funktion. 

ÅLR 2020/2284  

Landskapsregeringen beslöt i enlighet med bilaga 1. 

___________________________________ 
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18.3.2020      Bilaga 1 

Detaljerad lista på yrkesområden inom samhällsviktiga branscher:  

- Ålands Lagting och beredande tjänstemän  

- Ålands landskapsregering och beredande tjänstemän 

- Ålands landskapsregerings underlydande myndigheter och fristående myndigheter 

- Statliga myndigheter på Åland 

- Kommunala tjänstemän 

Branscher inom energi, miljö- och säkerhet 

- Alarmcentralen 

- Avfallshantering, inkl. drift och behandling av avloppsreningsverk 

- Försörjningsberedskapscentralen inkl. funktioner avgörande för försörjningstryggheten, t.ex. 

logistik och kemisk industri 

- Personal inom energiförsörjningen 

- Personal som säkrar vattenförsörjningen 

- Polisen  

- Räddningstjänsten 

- Väktare  

Branscher inom utbildning och kultur 

- Kyrkan och församlingar 

- Lärare 

- Public service och media 

- Ungdomsarbetare 

Branscher inom social- och hälsovårdssektorn  

- Apotek 

- Personal inom hälso- och sjukvården 

- Personal inom socialvården 

- Förskole- och barnomsorgspersonal 

- Närvårdare/hemtjänstpersonal inom äldre- och specialomsorgen, personliga assistenter 

Branscher inom näringslivet 

- Industri inom medicinskteknisk utrustning, läkemedelsbranschen 

- Bensinstationer 

- Städare och städbolag 

Branscher inom logistik och transport  

- Busschaufförer 

- Lastbils- och långtradarchaufförer och lastbilsmekaniker   

- Personal som är viktiga för driften av kollektiv- och godstrafik 

- Personal inom skärgårdstrafiken, lotsar, fartygens besättning, hamnpersonal, rederier 

- Piloter, flygterminalspersonal 

- Posten 

- Samhällsviktiga funktioner inom IT 

- Telekommunikationstjänster (telekomoperatörer) 

Branscher inom finans och försäkring 

- Banker, finansieringsinstitut  

- Försäkringsbolag 

Branscher inom livsmedelsförsörjning  

- Butiker och kiosker som säljer livsmedel 

- Jordbrukare 

- Personal inom livsmedelsförsörjningen  
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- Primärproduktion, livsmedelsindustrin och distribution 

Övriga  

- Begravningsbyrå 

- FPA 

- Röda korset 

 

 

 

 

 


