
Regeringen beslöt igår att dra i den så kallade nödbromsen och att införa 
en rad åtgärder för att minska smittspridningen för att säkerställa att 
sjukvården i Finland inte överbelastas då mycket är osäkert med den 
senaste allvarliga mutationen omicron. Nödbromsen låter kanske mer 
dramatisk än vad det betyder. Det betyder inte lika stora inskränkningar 
som funnits tidigare under pandemin eller exempelvis senaste våren. 
Lågriskevenemang såsom teater, musik och idrott kommer kunna 
fortsätta i hela landet, också i de delar där läget är sämst, så länge alla 
har sin egen sittplats och vidtar andra skyddsåtgärder (såsom att bära 
munskydd) där. Museum, bibliotek och simhallar kommer fortsätta vara 
öppna överallt i Finland om inte annat lokalt beslutas ytterligare. 
Det viktigaste budskapet är att man ska vaccinera sig då det ger ett så 
starkt skydd som möjligt mot att insjukna. 

Då jag har studerat besluten har jag inte sett någon verksamhet på 
Åland, förutom restaurangverksamhet, som skulle påverkas av beslutet 
om att dra i den så kallade nödbromsen. Jag har i alla fall inte kommit 
på något sådant utan att ens tänka på behörighetsfördelningen. Till 
skillnad från i stora städer har ju Åland överlag ganska lite saker som 
skulle klassas som högriskverksamhet i hälsoaspekt i förhållande till 
pandemin. 

Inga restriktioner är för tillfället heller i kraft på Åland, förutom 
restaurangerna. Covid-pass får enligt nuvarande lagstiftning inte ens 
krävas av verksamheter som inte har restriktioner, vilket inte funnits i 
höst på Åland förutom på restauranger. 

Självfallet betyder brist på restriktioner inte att vi lever i en skyddad 
värld. Vi lever också i en global pandemi och kommer få fler smittofall 
också på Åland och det är därför viktigt att lyssna till alla de 
rekommendationer som nu finns om såväl munskydd, hygien samt att 
hålla avstånd. Jag har full tillit till ansvariga hälsomyndigheter på Åland 
och jag litar på deras samlade bedömning då det behövs 
rekommendationer eller andra allvarligare insatser som kan göras i 
enlighet med smittskyddslagen och där landskapsregeringen och ÅHS 
generellt är förvaltningsmyndighet. 

Så eventuella begränsningar, ifall läget förändras och försämras, besluts 
av landskapsregeringen i enlighet med handlingsplanen de har. 
Vad gäller restaurangerna kommer begränsningarna nu tas bort på 
Åland. 



Regeringen har haft ett extra statsrådsmöte klockan 15 där man 
uppdaterat begränsningarna i hela landet utgående från olika delars 
pandemiläge. Jag talade nyss med regeringsrådet Ismo Tuominen och 
han bekräftade att man har beslutat att ta bort begränsningarna för 
restaurangerna på Åland, i enlighet med landskapsregeringens 
önskemål. Den nya förordningen träder i kraft 24.12 klockan 00.00. 
Detta beslut har man tagit eftersom landskapsregeringen och 
coronagruppen på Åland konstaterat att Åland nu befinner sig i 
utgångsnivån gällande pandemiläget. Som Krista Kiuru sa i ett möte 
med mig för två veckor sedan kommer begränsningarna tas bort då 
Åland inte själva längre bedömer att man är i spridningsfasen. Det har 
varit lite språklig kommunikationsproblem gällande terminologin som 
betyder olika saker på Åland och i övriga Finland. Men man håller nu 
det man lovat. 

Restauranger behöver heller inte från och med då längre begära covid-
intyg. 

Som Ålands riksdagsledamot har jag varit mycket mån om att säkerställa 
att statsrådet och Åland når samförstånd då man fattar beslut. Som 
medlem av grundlagsutskottet har vi efterlyst samförstånd och betonat 
behovet av att hitta sådant. Som ålänning har jag fullt förtroende för 
våra ansvariga smittskyddsmyndigheter och smittskyddsläkare på 
Åland. Jag har alltid litat på deras bedömning och i backspegeln kan vi 
se att vi på Åland klarat av pandemin väldigt bra. Jag kommer fortsätta 
lita på vad de säger och vilka åtgärder som de bedömer att behövs på 
Åland. Dessutom säger ju lagen tydligt att begränsningar enbart får 
användas om de kan motiveras. 

Tack till hälsovårdsmyndigheternas viktiga och goda jobb och tack till 
alla ålänningar som under hela pandemin tagit så bra ansvar som gjort 
att vi hela tiden haft läget här under kontroll. Tack till regeringen för att 
man nu tagit Ålands åsikter fullt i beaktande. 

Ur ett självstyrelseperspektiv var det viktigt att man nu kom tillbaka till 
ett samförstånd igen. Det har man ju alltid tidigare hittat trots att man 
varit oenig om behörigheten. Det diskuterade jag senast i torsdags med 
social- och hälsovårdsministeriet tjänstemän om och att det är viktigt att 
hitta samförstånd igen för att återbygga förtroende och öka på det. Det 
vinner alla på. Jag är väldigt glad att så nu sker. Sen måste man på 
längre sikt lösa behörighetsfördelningen som nu är öppen. Men tills dess 
viktigt att hitta samförstånd. 



Ännu gällande vad som gäller till sjöss på fartygen. För passagerare som 
åker på kryssningar krävs inga negativa coronatest om man inte stiger i 
land. Restaurangerna ombord på fartygen kommer fortsättningsvis vara 
undantagna begränsningarna såsom de har varit hittills. Det här har 
social- och hälsovårdsministeriet meddelat att gäller oberoende av vilka 
rutter fartygen trafikerar. 
Glad tisdag kväll! Snart är det jul.


