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I riksdagens grundlagsutskott beslöt vi idag om vårt utlåtande angående regeringens 

förslag om möjligheten att begränsa den fria rörligheten under viss tid för att bekämpa 

coronavirusets spridning. Regeringen gav lagförslaget med målsättningen att i 

huvudstadsregionens kommuner samt i Åbo för en tre veckors period införa kraftiga 

begränsningar i hur människor får röra sig. Efter att i två dagar hört väldigt många 

sakkunniga och ställt svåra frågor till dem stod det helt klart att lagförslaget inte kan 

förvekligas på det sätt som regeringen tänkt. 

Vad var då problemet? 

- För det första var lagförslagets uppbyggnad speciellt eftersom man konstaterade att allt 

var förbjudet (att röra sig utanför hemmet) förutom det som var lagligt (undantag som gav 

möjligheter att gå till butiken, motionera eller dylikt). I en rättsstat så är utgångspunkten för 

det mesta den omvända. Allt som inte är förbjudet är tillåtet. Så måste det vara också i 

denna lag. 

Anledningen till att lagarna har det upplägget är att det annars skulle vara omöjligt för 

vanliga människor att veta vad som är lagligt eller inte och man riskerar att självkriminalisera 

människor om man tolkat ett undantag fel (även om straffen, 40 euro, var förhållandevis låga). 

Man skulle alltså inte tydligt veta på förhand om man bröt mot lagen eller inte. Skulle man 

bryta mot lagen ifall man på vägen hem från matbutiken (lagligt skäl att gå ut enligt förslaget) 

skulle köpa med sig en bukett från blombutiken (inte lagligt skäl att gå ut enligt förslaget). 

Eftersom man inte uttryckligen förbjöd sammankomster, butiker att ha öppet eller den 

typens åtgärder skulle butikerna inte behöva vara stängda, men kunderna skulle ändå inte ha 

giltigt skäl att gå till dem alla, bara till vissa. Det här skulle också ha satt specialbutiker i en 

märklig sits. Från en stor supermarket (dit man skulle få åka att köpa mat) skulle man också få 

köpa med sig blommor (fast man inte skulle få gå till blombutiken), en cykel (fast man inte 

skulle få gå till cykelbutiken) eller kläder (fast man inte skulle få gå till klädesbutiken). 
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- Den här oklarheten skulle också göra det ytterst besvärligt för polisen att övervaka 

rörelseförbudet. Vem som skulle bötfällas skulle riskera bli svårbedömt vilket hade försatt 

poliserna i en osäker juridisk situation. 

- Ett allmänt förbud att röra sig hade inte heller förbjudit privata sammankomster, och 

polisen skulle inte ha rätt att upplösa privata sammankomster enligt lagförslaget så länge 

som den privata sammankomsten inte gjort sig skyldig till något annat fel (stört allmän 

ordning exempelvis). 

- Krav på ansiktsskydd, som i sig är motiverat på väldigt många platser, var också 

utformat så att det skulle användas på alla platser inomhus förutom i sitt egna hem. Det var 

för brett utformat. Exempelvis en särbo skulle således för att följa lagen behöva ha 

ansiktsskydd då hen träffade sin partner hemma hos hen. Så klart hade ingen kunnat 

övervaka det i praktiken, men ett lagbrott hade det likväl varit om man tolkat lagförslaget 

strikt. 

- Man skulle heller inte komma åt ungdomsgäng som är under 16 år (och knappast 

äldre heller) eftersom de inte är straffbara och inte skulle kunna få föreslagna 40 euros böter. 

- Vi upplevde även att det fanns brister i motiveringarna och att det var luddigt hur 

lagförslaget skulle ge den 25 %-iga nedgången i antalet smittade, som man eftersträvade. 

Idag hade vi i Finland för övrigt faktiskt nästan en -25 % nedgång också annars, och igår 

faktiskt -34 % gentemot veckan innan. 

På vissa punkter i lagförslaget sköt man ena över eller förbi målet. Vi såg att man kunde 

nå det man är ute efter med mer riktade insatser som inte skulle betyda så här kraftigt 

generella åtgärder och så stora otydligheter för folk att veta vad som riktigt skulle gälla. 

Det här var i stora drag problemen, men där fanns också en hel del annat. Därför blev 

vårt utlåtande 21 sidor långt. Vi godkände det enhälligt med samtliga ledamöter på plats. 



Det här visar kanske framförallt hur extremt svårt det är att utforma den här typens 

lagförslag fast ändamålen är goda. Det är inte omöjligt, och grundlagsutskottets utlåtande ger 

en väg framåt för lagförslaget bara man gör alla dessa ändringar. 

För egen del undrar jag dock om man inte hade uppnått samma förväntade effekt 

genom att republikens president och statsministern tillsammans skulle ha gått ut och manat 

till folk att inte träffat andra utanför familjen (förutom då det varit strikt nödvändigt att träffa 

andra) i dessa kommuner i tre veckor. Jag tror människor skulle lyssna och man skulle kunna 

få lika bra eller bättre effekt än den juridiska vägen. För i det nordiska samhället bygger vi ju 

på tillit och gemensamt ansvar. Det är också det som gjort att vi har klarat pandemin så bra i 

både Finland och på Åland överlag i ett internationellt perspektiv. 

För man måste alltid komma ihåg att lagar och restriktioner enbart får effekt om 

tillräckligt många följer dem. Vi har 7000 poliser i Finland och ett förbud att röra sig utanför 

hemma, men med en uppsjö av grundligt motiverade undantag, skulle i praktiken vara 

omöjligt att övervaka. 

Därför måste man lita på att en tillräckligt stor andel av befolkningen följer reglerna, 

vilket befolkningen också gör men som skulle ske oavsett om det är en rekommendation eller 

en lag så länge det är grundligt motiverat så att det får legitimitet. 

Vad kommer hända nu då? 

- Regeringen sammanträder som bäst för att diskutera andra saker. De kommer helt 

säkert också diskutera hur man borde gå vidare med detta. Drar man tillbaka lagförslaget 

och ger ett nytt där man tagit grundlagsutskottets synpunkter i beaktande eller vill man 

tillsammans med riksdagens ansvariga utskott jobba fram och göra nödvändiga ändringar i 

det befintliga förslaget. Båda vägar går, slår vi fast med grundlagsutskottet. 

- Båda vägar har olika för och nackdelar. Vad som är snabbaste vägen framåt är svårt 

att veta. Om ett nytt förslag ska ges behöver riksdagen hålla ny remissdebatt. Å andra sidan 

har regeringens ministerium enormt mycket större personalresurser än riksdagen att arbeta 



fram nya förslag (som inte är någon lätt sak eftersom lagförslaget är så extremt juridiskt 

komplicerat). 

- Förvaltningsutskottet är riksdagens ansvariga substansutskott i frågan. Vi 

sammanträde länge idag och sammanträder igen i morgon kl 12.30. Då kommer vi ha 

statsrådets kansli med på mötet och höra andra sakkunniga. Då fattas också beslutet om 

förvaltningsutskottet kommer gå vidare med att göra ändringarna själva eller sända tillbaka 

lagförslaget till regeringen. Regeringen kan självfallet också alltid dra tillbaka lagförslaget 

när som helst i riksdagens process, om man så önskar. 

Det är helt klart att lagen inte kommer vara i kraft den 12 april i alla fall. I morgon vet 

vi mera. 

Lagförslaget hade oavsett inte gällt på Åland, men som riksdagsledamot och medlem av 

grundlagsutskottet handlar det inte enbart för mig att bevaka Ålands ärenden utan så klart 

också att alla lagar utformas bra för alla i Helsingfors, huvudstadsregionen, Åbo och alla 

andra platser. Vi har enligt grundlagen den uppgiften för hela landet, en uppgift vi tar på stort 

allvar. 

Att en sådan här dag och ifall någon undrade lite om bakgrunden kring detta. 

EDIT 18:49: Statsminister Sanna Marin meddelade att regeringen drar tillbaka 

lagförslaget från riksdagen.


