Svar på skriftligt spörsmål SSS 314/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om skyldigheten för leverantörer av transporttjänster att på förhand kontrollera dokumentationen om coronaviruset
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 314/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma /saml:
På vilket sätt ämnar regeringen i lagstiftningen i stor utsträckning beakta praxis som tilllämpas på andra håll i Europa, enligt vilken leverantörer av transporttjänster är skyldiga att
redan i den trafik i ursprungslandet som riktar sig till Finland kräva ett negativt testintyg
(72 h), ett intyg över tillfrisknande från covid-19 eller ett intyg över coronavirusvaccination
som villkor för tillträde till trafikmedlet,
på vilket sätt ämnar regeringen säkerställa att Finlands verksamhetsmodell vid gränsövergångsställena i och med en ökande passagerartrafik inte avviker från övrig europeisk praxis
och att enhetlig praxis tillämpas och
hur har regeringen förberett sig på att Schengenresandet befrias den 25 maj 2021 och
är avsikten att till exempel ovan framförda krav på kontroll av intyg redan i ursprungslandet
ska träda i kraft innan dess?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Remissbehandlingen av utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om
smittsamma sjukdomar och strafflagen avslutades den 31 maj 2021 och avsikten är att propositionen ska överlämnas till riksdagen så snart som möjligt. Syftet med propositionen är att förhindra
att covid-19-infektioner av utländskt ursprung sprids.
I beredningen av regeringens proposition granskades också ett alternativ enligt vilket det skulle
ha krävts att leverantörer av transporttjänster som överskrider gränsen kontrollerar coronaintyg.
Enligt 124 § i grundlagen får uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt dock
endast ges en myndighet och bedömningen av förutsättningarna för inresa hör med stöd av utlänningslagen till gränsbevakningsmyndigheterna.
Finland deltar aktivt i EU-beredningen, där man söker en gemensam strategi för resebegränsningar under coronaviruspandemin. Europeiska kommissionens och EU:s smittskyddsmyndighets rekommendationer under pandemin har beaktats som en del av det nationella beslutsfattandet.

Regeringen har beslutat om begränsningar för inresa fram till den 15 juni 2021. Behovet av att
förlänga begränsningarna bedöms på nytt innan det nuvarande beslutet slutar gälla.
Helsingfors 2.6.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

