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Ärende 

Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid 
privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga 
utrymmen under covid-19-epidemin 

Beslut  
Landskapsregeringen beslutar att med stöd av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 
1227/2016) utge en rekommendation om att begränsa privata tillställningar och all 
hobbyverksamhet, undantaget hobbyverksamheter för barn och unga, som ordnas 
inomhus till 20 personer under perioden 4.6.2021-17.6.2021. 
 
Privata tillställningar och all hobbyverksamhet, undantaget hobbyverksamheter för barn 
och unga, med upp till 50 personer kan enligt landskapsregeringens rekommendation 
ordnas inomhus om man följer landskapsregeringens anvisningar om förhindrande av 
coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 
samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 (reviderad 3.6.2021, Bilaga). 
 
Dessutom kan privata tillställningar och all hobbyverksamhet, undantaget 
hobbyverksamheter för barn och unga, med upp till 100 personer enligt 
landskapsregeringens rekommendation ordnas inomhus om det finns en på förhand 
reserverad plats för alla personer och om man följer landskapsregeringens anvisningar 
om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och 
allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021 
(reviderad 3.6.2021, Bilaga). 
 
Beslutet träder i kraft 4.6.2021 och upphör 17.6.2021 klockan 24:00.  
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Motivering  
Landskapsregeringen har 30.10.2020 antagit en handlingsplan för hantering av covid-19 
epidemin på Åland (ÅLR 2020/8256) som har utarbetats i samråd med Ålands hälso- och 
sjukvård inom samarbetsgruppen för hantering av covid-19 epidemin på Åland. 
Handlingsplanen innehåller vägledande definitioner av epidemifaser och planerade 
åtgärder för de olika epidemifaserna. Handlingsplanen har reviderats 26.11.2020 och 
28.1.2021.  
 
Landskapsregeringen beslöt 20.5.2021 att med stöd av 8 § i lagen om smittsamma 
sjukdomar (FFS 1227/2016) utge en rekommendation om att begränsa privata 
tillställningar och all hobbyverksamhet, undantaget för barn och unga, inomhus till 20 
personer, men upp till 50 personer om man följer landskapsregeringens anvisning om 
förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster samt vid användningen av offentliga rum från 6.5.2021. Beslutet upphör 
3.6.2021. 
 
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska landskapsregeringen eller 
någon annan myndighet som anges i landskapslag i landskapet sköta de uppgifter som 
enligt lagstiftningen om bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor 
ankommer på riksmyndigheterna och kommunerna. En övervägande del av de områden 
och åtgärder som framgår av handlingsplanen faller inom lagtingets 
lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 4, 12, 13, 14, 21 och 22 punkten i självstyrelselagen 
för Åland och det är därmed upp till självstyrelsemyndigheterna att verkställa åtgärderna 
enligt tillämplig landskapslagstiftning samt tillämplig reglering i lagen om smittsamma 
sjukdomar. Till detta hör bland annat rekommendationer om att begränsa privata 
tillställningar inomhus, rekommendationer om att begränsa hobbyverksamhet inomhus 
samt rekommendationer om näringsverksamhet och offentliga utrymmen.  
 
Enligt 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar är det regionförvaltningsverket som 
samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. 
Regionförvaltningsverket övervakar att bekämpningsarbetet genomförs i enlighet med 
bestämmelserna. Enligt 8 § 3 mom. ska regionförvaltningsverket och samkommunerna för 
sjukvårdsdistrikten inom dess verksamhetsområde samarbeta för att bekämpa 
smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket ska fatta de administrativa beslut som 
föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar genom att utnyttja den sakkunskap som 
finns i samkommunen för sjukvårdsdistriktet, i specialupptagningsområdet och vid 
Institutet för hälsa och välfärd.  
 
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.  
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Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat covid-19 epidemin som en 
pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Enligt Institutet för hälsa 
och välfärd smittar viruset i första hand som droppsmitta när en person hostar eller nyser. 
Viruset kan även smitta vid beröring av ytor där det nyligen kommit luftvägssekret från en 
smittad person. Viruset cirkulerar fortfarande både i Finland och annanstans i världen och 
största delen av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Genom 
omfattande testning, spårning av smittkedjor, isolering av insjuknade och karantän för 
exponerade kan man till viss del, men inte enbart, bromsa spridningen av sjukdomen.  

 
14-dagarsincidensen på Åland under vecka 20-21 2021 var 13 / 100 000. Inget fall av 
samhällssmitta konstaterades och ingen vårdades i början av vecka 22 på sjukhus på 
grund av covid-19. I utgångsnivån finns i handlingsplanen ingen rekommenderad övre 
gräns för privata tillställningar och hobbyverksamhet men i handlingsplanen förslås att 
restriktioner lättas gradvis då man träder in i en lägre fas. Med tanke på detta bedömde 
samarbetsgruppen 31.5.2021 att det är lämpligt att fortsätta att succesivt öka det 
rekommenderade maxantalet inomhus till 100 personer om det finns en på förhand 
reserverad plats för alla personer och om man följer landskapsregeringens anvisningar.  

 
Tillämpade lagrum 
- 30 § 9 punkten självstyrelselag (1991:71) för Åland 
- 1 och 8 §§ lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)  
- 1 och 5 §§ statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (FFS 146/2017)  
- 1 § i statsrådets förordning (FFS 69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets förordning 

om smittsamma sjukdomar (146/2017) 
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annette Holmberg-Jansson 
 
 

 
 
 
 
BILAGA  Landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i 

samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid 
användningen av offentliga rum, 6.5.2021 (reviderad 3.6.2021). 
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FÖR KÄNNEDOM Ålandsminister, Anna-Maja Henriksson, anna-maja.henriksson@om.fi  
Kommuner på Åland  

  Ålands kommunförbund, info@kommun.ax  
  Ålands hälso- och sjukvård, info@ahs.ax  

Ålands polismyndighet, registratur.aland@polisen.ax 
Statens ämbetsverk på Åland, info@ambetsverket.fi  
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, kirjaamo@valvira.fi 
Institutet för hälsa och välfärd, info@thl.fi  
Social- och hälsovårdsministeriet, kirjaamo@stm.fi  
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 
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