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Statsrådets förordning
om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolk-

ningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 118 § i beredskapslagen
(1552/2011):

1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om rörelsefriheten i 118 § i beredskapsla-

gen (1552/2011) som tas i bruk under undantagsförhållanden.

2 §
Personer som befinner sig någon annanstans än i landskapet Nyland får inte komma in

i landskapet Nyland. De som befinner sig i landskapet Nyland får inte lämna landskapet
Nyland.

Var och en har dock rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort.
Förbuden i 1 mom. tillämpas inte, om det är nödvändigt att röra sig
1) i samband med myndighetsverksamhet,
2) för att utöva arbete eller näringsverksamhet, bedriva studier eller för att sköta sam-

hälleliga förtroendeuppdrag,
3) för att fullgöra beväringstjänst eller någon annan lagstadgad skyldighet eller
4) på grund av en anhörigs behov av omsorg, en anhörigs död eller risk för en anhörigs

död, för att tillgodose barns umgängesrätt eller på grund av något annat vägande personligt
skäl som till sin betydelse är jämförbart med dessa.

Resor på fritiden kan inte betraktas som ett sådant vägande personligt skäl som avses i
3 mom. 4 punkten.

På begäran av polisen ska personen ge en redogörelse för destinationen för och syftet
med sådana resor som avses i detta moment.

Polisen får inte hindra resor för personer som åberopar en sådan nödvändig orsak som
anges i 3 mom.

3 §
Bestämmelser om straffbarheten för brott mot sådana förbud eller begränsningar av rö-

relsefriheten som föreskrivs i denna förordning finns i 133 § i beredskapslagen.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2020. Förordningen gäller till och med den

19 april 2020.

Helsingfors den 27 mars 2020
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