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Statsrådets beslut om ändring av beslutet om begränsning av
gränsövergångsställena och om förlängning av giltighetstiden för beslutet

trafiken

vid

INNEHÅLL
Statsrådet fattade den 17 mars 2020 ett beslut om tillfällig stängning av vissa
gränsövergångsställen och om begränsning av trafiken för tiden mellan den 19 mars och
13 april 2020 för att förebygga spridning av epidemin av den smittsamma sjukdomen covid19 orsakad av coronaviruset, och för att avvärja det hot mot folkhälsan som viruset utgör.
Beslutet har ändrats och beslutets giltighetstid förlängts genom beslut av den 24 mars 2020,
den 7 april 2020, den 7 maj 2020, den 20 maj 2020, den 12 juni 2020, den 10 juli 2020, den
23 juli 2020, den 6 augusti 2020, den 20 augusti 2020, den 27 augusti 2020, den
11 september 2020, den 24 september 2020, den 1 oktober 2020, den 8 oktober 2020, den
5 november 2020, den 19 november 2020, den 10 december 2020, den 7 januari 2021, den
22 januari 2021, den 11 februari 2021, den 18 februari 2021, den 11 mars 2021, den
31 mars 2021, den 22 april 2021, den 20 maj 2021, den 3 juni 2021, den 17 juni 2021, den
29 juni 2021, den 8 juli 2021, den 15 juli 2021, den 5 augusti 2021 och den 12 augusti 2021.
För närvarande är beslutet i kraft till och med den 22 augusti 2021.
Epidemin av den smittsamma sjukdomen covid-19 pågår fortfarande, och en tillräcklig
vaccinationstäckning har ännu inte uppnåtts. Både av denna anledning och för att förebygga
spridningen av virusvarianter är det nödvändigt att förlänga giltighetstiden för det beslut som
fattades den 12 augusti 2021 fram till den 19 september 2021.
Baserat på incidenstalen sammanställda den 12 augusti och som Institutet för hälsa och
välfärd har översänt den 13 augusti 2021 föreslås det att beslutet av den 12 augusti 2021
ändras från och med den 23 augusti 2021 så att inreserestriktioner återinförs för invånare i
Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kanada i trafik från dessa länder till Finland.
Från och med den 23 augusti 2021 lyder beslutet som följer:
Inresa i Finland från de länder som anges i bilagan eller av personer bosatta i de länder och
områden som anges i bilagan är tillåten utan begränsningar vid alla gränsövergångsställen
som anges i statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av
gränskontrolluppgifter vid dem (901/2006).
I fråga om andra länder har gränstrafiken begränsats till och med den 19 september 2021. Vid
de gränsövergångsställen som är öppna för persontrafik tillåts till denna del returresa för
personer bosatta i Finland eller en annan EU- eller Schengenstat, och inresa av annan
nödvändig orsak. Personer som inte har finskt medborgarskap och som är bosatta i en annan
EU- eller Schengenstat har emellertid inte rätt att återvända till sitt hemland via Finland, med
undantag för flygresenärer, om transiteringen beror på en fritidsresa.
Utöver de inresegrunder som anges ovan tillåts inresa även för personer som kan uppvisa
intyg över att de har blivit vaccinerade med en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 före
ankomsten till Finland. Dessutom får medborgare i EU- och Schengenstaterna och personer
som är bosatta i en EU- eller Schengenstat anlända till Finland, om de har intyg över högst
sex månader tidigare genomgången covid-19-infektion.

Kryssningsfartyg får lägga till i hamn, om passagerarna inte stiger i land. Det är dock tillåtet
för passagerare på kryssningsfartyg som anländer från en EU- eller Schengenstat att stiga i
land.
Gränsövergångsställena vid den yttre gränsen och där tillåten trafik:
flygtrafik:
– i 6 § 1 mom. i förordning 901/2006 avsedda flygplatser: godstrafik och persontrafik
– i 6 § 3 mom. i förordning 901/2006 avsedda sjöbevakningsstationer: persontrafik (flygplan

som startar och landar på vatten)
sjötrafik:
– hamnarna Björneborg, Borgå, Brahestad, Dalsbruk, Eckerö, Ekenäs, Euraåminne,
Fredrikshamn, Färjsundet, Förby, Hangö, Haukipudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad,
Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kimito, Kotka, Kristinestad, Kyrkslätt, Lovisa, Långnäs,
Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Pargas, Pernå, Pojo, Raumo, Salo, Sastmola,
Sibbo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo: godstrafik och persontrafik
– sjöbevakningsstationerna i Aspö, i Hangö, i Helsingfors och på Åland samt Nuijamaa hamn
och Santio: persontrafik (fritidsbåtar)
landsvägs- och spårtrafik:
– gränsövergångsställena Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa och
Vartius: godstrafik och persontrafik
– gränsövergångsställena Imatra, Enare, Parikkala och Vainikkala: enbart godstrafik
Öppethållningen vid gränsövergångsställena Niirala, Nuijamaa, Vaalimaa och Vartius
begränsas genom beslut av chefen för Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenhet efter
hörande av regionala och lokala hälsovårdsmyndigheter och andra myndigheter.
Begränsningarna av öppettiderna ska inte gälla godstrafik eller personer som har ett
nödvändigt och brådskande behov av att passera gränsen utanför den begränsade öppettiden.
Begränsningen av trafiken vid gränsövergångsställena påverkar inte den rörelsefrihet som
tryggas i 9 § i grundlagen, enligt vilken finska medborgare inte får hindras att resa in i landet.
Var och en vars rätt att resa inte har begränsats genom reseförbud eller annars med stöd av
lag har också rätt att lämna landet.
Beslutet kränker inte rättigheterna för personer som omfattas av Europeiska unionens
lagstiftning om fri rörlighet eller någons rätt att få internationellt skydd.
KONSEKVENSER
EKONOMISKA OCH SAMHÄLLELIGA KONSEKVENSER
Beslutet har inga direkta konsekvenser för Gränsbevakningsväsendets utgifter
anslagsbehov.

och

Beslutet bedöms ha betydande ekonomiska och samhälleliga konsekvenser särskilt i fråga
om begränsningarna i fritidstrafiken. Förutom aktörerna inom transportsektorn drabbas även
restaurang- och inkvarteringstjänster, handel, byggande och livsmedelsindustri, genom
efterfrågan baserad på utländsk turism.
MYNDIGHETERNAS VERKSAMHET
Beslutet har inga betydande konsekvenser för myndigheterna.

KONSEKVENSER FÖR PERSONER SOM PASSERAR GRÄNSEN
Schengenområdets yttre gräns kan passeras endast via öppna gränsövergångsställen. Det är
inte tillåtet att passera gränsen på andra ställen utan tillstånd.
Beslutet påverkar inte andra bestämmelser om passage över de yttre gränserna. Bestämmelser
om villkoren för utlänningars inresa finns i kodexen om Schengengränserna och i
utlänningslagen. Om en person som inte uppfyller de föreskrivna inresevillkoren anländer till
ett gränsövergångsställe, kan hans eller hennes inresa hindras på de grunder som anges i
gällande lagstiftning.
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Beslutet ska i fråga om gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryska
federationen utan dröjsmål anmälas till Ryska federationen via diplomatiska kanaler i
enlighet med vad som anges i gränsövergångsöverenskommelsen.
Beslutets innehåll och omfattning bedöms regelbundet med cirka en veckas mellanrum
utifrån det epidemiologiska läget.
BEHÖRIGHETSGRUND
Gränsbevakningslagen, 16 §
Reglementet för statsrådet, 6 § 7 punkten
BILAGA 1

landsförteckning

