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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att nya bestämmelser om kontroll av negativt testresultat för en smittsam
sjukdom och om uppvisande av intyg fogas till lagen om transportservice.
Enligt förslaget ska leverantören av transporttjänster i gränsöverskridande trafik kontrollera att passagerarna
har med sig intyg över negativt testresultat för den smittsamma sjukdomen. Skyldigheten gäller situationer
där Institutet för hälsa och välfärd har föreslagit att det behövs åtgärder för att begränsa spridningen av en
allmänfarlig smittsam sjukdom i Finland. Transport- och kommunikationsverket bemyndigas att på
framställning av hälsovårdsmyndigheten fatta beslut i ärendet.
Kontrollskyldigheten för leverantören av transporttjänster omfattar dock inte finska medborgare, utlänningar
som är varaktigt bosatta i Finland eller asylsökande. Dessutom får det genom förordning av statsrådet
föreskrivas att också andra persongrupper som utför nödvändiga uppgifter kan lämnas utanför
kontrollskyldigheten.
Transport- och kommunikationsverket övervakar leverantörerna av transporttjänster och kan vid eventuellt
brott mot kontrollskyldigheten påföra administrativa sanktioner såsom anmärkning eller varning eller vite i
egenskap av säkringsåtgärd.
I propositionen föreskrivs det också om skyldigheten för en passagerare att före resan skaffa ett intyg över
negativt testresultat för den smittsamma sjukdomen och att visa upp intyget för transportföretaget innan
passageraren kommer ombord på trafikmedlet. Ett intyg ska dock inte krävas av finska medborgare,
utlänningar som varaktigt bor i Finland, asylsökande eller andra som utför nödvändiga uppgifter och som det
utfärdas närmare bestämmelser om genom förordning av statsrådet.
Genom förordning av statsrådet utfärdas det också närmare bestämmelser om formen för och språket och
innehållet i intyget över negativt testresultat samt om hur intyget ska visas upp.
Dessutom föreslås det en ny bestämmelse om verkställbarheten av de beslut som Transport- och
kommunikationsverket har fattat om kontrollskyldigheten för transportföretag.
Lagen avses träda i kraft hösten 2020 och gälla till och med den 31 december 2021.

4.1 De viktigaste förslagen

Det föreslås att det till lagen om transportservice (320/2017) fogas tre nya bestämmelser, 153 a §, 153 b §
och 261 a §.
I den föreslagna 153 a § föreskrivs det om skyldigheten för leverantörer av transporttjänster att kontrollera
passagerares dokument (intyg över negativt testresultat) i gränsöverskridande trafik. Skyldigheten gäller
situationer där Institutet för hälsa och välfärd har konstaterat och framfört att det behövs åtgärder för att
begränsa spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom i Finland. Transport- och kommunikationsverket
ska fatta beslut om kontrollskyldigheten, och skyldigheten ska kunna gälla både vid de inre gränserna och
vid de yttre gränserna i enlighet med verkets respektive beslut. Kontrollskyldigheten ska inte omfatta finska
medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland, asylsökande och sådana persongrupper om vilka det
föreskrivs särskilt genom förordning av statsrådet.
Leverantören av transporttjänster ska ha rätt att för kontrollen använda bokningsuppgifter om passagerare
och i sitt informationssystem göra anteckningar om intyg över negativt testresultat. Transport- och
kommunikationsverket ska utöva tillsyn över att transportföretagen iakttar beslutet och kontrollskyldigheten.
För tillsynen kan handräckning begäras av polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen.
Genom förordning av statsrådet ska det utfärdas närmare bestämmelser om formen för och språket och
innehållet i intyget samt om hur intyget ska visas upp.
I den föreslagna 153 b § föreskrivs det om passagerares skyldighet att före resan skaffa intyg över negativt
testresultat för den smittsamma sjukdomen och att visa upp intyget för transportföretaget innan de kommer
ombord på trafikmedlet. Ett sådant intyg ska dock inte behöva visas upp av finska medborgare, utlänningar
som varaktigt bor i Finland, asylsökande eller andra som utför nödvändiga uppgifter, om vilka det ska
utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet.
I den föreslagna 261 a § föreskrivs det om verkställbarheten av de beslut som Transport- och
kommunikationsverket fattat med stöd av 153 a §.

Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om transportservice (320/2017) nya 153 a, 153 b och 261 a § som följer:
AVDELNING IV
TJÄNSTER
1 kap
Persontrafiktjänster
153 a §
Skyldighet för leverantörer av transporttjänster att kontrollera passagerares dokument
Transport - och kommunikationsverket fattar på framställning av Institutet för hälsa och välfärd beslut om
skyldigheten för sådana leverantörer av transporttjänster som avses i 1 § 2 mom. i denna lag att kontrollera att
den som reser med ett trafikmedel i gränsöverskridande trafik till Finland har med sig ett intyg över negativt
testresultat för coronavirussjukdom (SARS-CoV2). Verket ska se till att beslutet på ett ändamålsenligt sätt
delges leverantörerna av transporttjänster.
Leverantören av transporttjänster ska kontrollera att den som reser till Finland med ett trafikmedel har med
sig ett intyg enligt 1 mom. över ett test som gjorts högst 72 timmar före resans början. Leverantören av
transporttjänster ska se till att passagerarna i förväg på ett ändamålsenligt sätt delges kravet på att ett intyg ska
visas upp. Skyldigheten för leverantören av transporttjänster att kontrollera att ett intyg finns med gäller inte
för personer och persongrupper som det föreskrivs om i 153 b § 2 mom. och med stöd av 153 b § 4 mom.
Leverantören av transporttjänster har rätt att för kontrollen använda bokningsuppgifter om passagaren och i
sitt informationssystem göra en anteckning om det intyg som avses i 1 mom. Trots vad som någon annanstans
i lag föreskrivs om konfidentialitet och sekretess i fråga om hälsouppgifter, kan leverantören av
transporttjänster kräva att passageraren som en förutsättning för att få komma ombord på trafikmedlet visar
upp det intyg som avses i 1 mom. Leverantören av transporttjänster ska vid behandlingen av personuppgifter
iaktta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018). Den
registeranteckning som gäller intyget ska utplånas omedelbart när anteckningen inte behövs för
myndighetstillsynen.
Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att leverantörerna av transporttjänster iakttar det
beslut som avses i 2 mom. På brott mot beslutet och den skyldighet som avses i 1 mom. tillämpas
bestämmelserna i avdelning VII i lagen, såsom anmärkning och varning, eller vite i egenskap av
säkringsåtgärd. De uppgifter om intygen som samlats in ska utplånas omedelbart när de inte behövs för
tillsynen.
Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen,
Gränsbevakningsväsendet och Tullen för fullgörande av de uppgifter som föreskrivits för verket.
Närmare bestämmelser om formen för och språket och innehållet i det intyg som avses i 1 mom. samt om
hur intyget ska visas upp får utfärdas genom förordning av statsrådet.
153 b §
Passagerares skyldighet att skaffa intyg över testresultat för smittsam sjukdom
När det är nödvändigt för att förhindra spridning av coronavirussjudomen (SARS-CoV2) ska passagerarna i
gränsöverskridande trafik i avgångslandet, när de kommer ombord på trafikmedlet och vid inresan ha med sig

ett intyg över negativt testresultat för coronavirussjukdomen (SARS-CoV2) så som Transport- och
kommunikationsverket med stöd av 153 a § har beslutat i ärendet.
Skyldigheten att ha med sig ett sådant intyg som avses i 1 mom. gäller dock inte följande passagerare:
1) finska medborgare och utlänningar som varaktigt bor i Finland,
2) personer som söker asyl i Finland,
3) personer vars arbete är av betydelse med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen eller
för vars resor hälsosäkerheten när det gäller arrangemangen på resmålet och arrangemangen i ursprungsoch transitlandet kan säkerställas.
Gränskontrollmyndigheterna övervakar i samband med inresan att passagerarna har med sig det intyg som
avses i 1 mom.
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de persongrupper som avses i 2 mom.
och om andra möjligheter att avvika från kravet på att visa upp intyg när det gäller grunden för resan,
arrangemangen på resmålet eller ursprungs- eller transitlandet.
261 a §
Besluts verkställbarhet
Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 153 a § ska iakttas trots
ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.
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