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Sändlista för kännedom 
 
 
 

Ärende 

Landskapsregeringens rekommendation till allmänheten om användning av mun- 
och nässkydd på allmän plats 

Beslut 
Landskapsregeringen beslutar med stöd av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 
1227/2016) att utge en rekommendation till allmänheten om användning av mun- och 
nässkydd på allmän plats under perioden 29.7.2021-12.8.2021.  
 
Användning av mun- och nässkydd rekommenderas 

• i samband med testning för covid-19, 
• i kollektivtrafik och på allmän plats inomhus under karantäntiden efter inresa från 

riskområde för alla över 15 år, samt 
• i kollektivtrafik och på allmän plats inomhus för alla över 15 år då man inte kan 

hålla avstånd. 
 
Beslutet träder i kraft omedelbart och upphör 12.8.2021 klockan 24:00.  

 

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. Handlingsplanen innehåller vägledande definitioner av epidemifaser och 
planerade åtgärder för de olika epidemifaserna. Handlingsplanen har reviderats 
26.11.2020, 28.1.2021 och 17.6.2021. 

 
Under vecka 29-30 2021 har hittills 15 fall konstaterats på Åland, varav 5 fall bedöms som 
samhällssmitta. Ett stort antal personer är satta i karantän. Sannolikheten är hög för att 
nya fall kommer konstateras under resten av innevarande vecka. Incidensen vecka 29-30 
är hittills 50 / 100 000 och förväntas således öka ytterligare. Samarbetsgruppen bedömde 
därför 28.7.2021 att Åland är i spridningsfasen. Samarbetsgruppen bedömer att 
smittrisken är högst i situationer då trängsel uppstår inomhus, t.ex. vid restaurang- och 
nattklubbsbesök, privata fester inomhus och inomhusevenemang. Samarbetsgruppen 
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bedömer därför att begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster endast behöver införas inomhus.  
 
Enligt landskapsregeringens handlingsplan (reviderad 17.6.2021) ska rekommendationen i 
spridningsfasen även omfatta kollektivtrafik och på allmän plats inomhus för alla över 15 
år då man inte kan hålla avstånd. 
 
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska de uppgifter som enligt 
lagstiftningen om bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor ankommer på 
en riksmyndighet eller på kommunerna i landskapet skötas av landskapsregeringen eller 
någon annan myndighet som anges i landskapslag. Social- och hälsovårdsministeriet är i 
detta sammanhang att betrakta som en riksmyndighet och Ålands landskapsregering 
ansvarar därför för motsvarande uppgifter på Åland.   
 

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 

 
 
 
FÖR KÄNNEDOM 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  
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Noora Löfström, Statsrådets kansli, noora.lofström@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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