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Lugupeetud peaministrid, 

Pöördumine Eesti ja Soome suurimate ettevõtlusorganisatsioonide – Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja 

Soome Kaubanduskoja nimel. 

Kojad hindavad kõrgelt mõlema riigi tehtavaid jõupingutusi tervishoiu- ja majanduskriisi ohjamiseks 

ning toetavad kahe riigi vahelist koostööd ning pidevat lahenduste otsimist, et hoida piirid Eesti ja 

Soome vahel avatuna.  

Kojad leiavad, et võtmeteguriks probleemide lahendamisel ja edu saavutamisel on koostöö ettevõtete, 

ettevõtlusorganisatsioonide ning ka valitsuste ja riigiasutuste vahel. Eesti ja Soome majandused on 

tihedalt seotud ning seda täna rohkem kui kunagi varem. Samuti moodustavad Helsinki ja Tallinn ning 

nende naaberpiirkonnad peaaegu ühtse majanduspiirkonna. Seetõttu on tähtis, et tehtavad otsused 

kaupade ja inimeste vaba liikumise üle tehakse riikidevahelises koostöös.  

Otsus piirata inimeste liikumist Eestist Soome oli kodade ja eriti Eesti ettevõtjate jaoks negatiivne 

üllatus. Mõistame väljakutseid, millega valitsused silmitsi seisavad, et tagada pandeemia leviku 

piiramine ning ka selle kontrollimine Soomes, kuid seatavad piirangud on liiga ranged ja 

põhjendamatud. Seatavad piirangud avaldavad äärmiselt negatiivset mõju ettevõtetele ja inimestele, 

kelle toimetulek sõltub otseselt sellest, et meie piirid jääksid avatuks töötajatele, valdkonna 

spetsialistidele ja ettevõtjatele. Kojad leiavad, et valitsuste ja transpordiettevõtete tihedas koostöös on 

võimalik välja töötada vähem piiravaid lahendusi. 

Kojad pakuvad ühe lahendusena välja nõude, et kõik isikud peavad kas Soome saabumisel, või 

eelnevalt transpordivahendile minnes esitama tõendi negatiivse PCR-testi kohta, mis peab olema 

tehtud mitte varem kui 48h enne reisi. Kodadele teadaolevalt on kõik suuremad transpordiettevõtted 

valmis kehtestama reegli, et kõigil reisijatel peab olemas olema hiljutine negatiivne testitulemus ja nad 

on valmis seda enne isiku transpordivahendisse lubamist kontrollima. Oleme kindlad, et väljapakutud 

nõude rakendamisel on võimalik inimestel jätkata kahe riigi vahel reisimist ning isikud, kes peavad 

Soome tööle sõitma, on valmis enne Soome tulekut testi tegema. Paljud teised Euroopa Liidu riigid on 

edukalt sellist lahendust ka kasutamas. Kojad teevad ka ettepaneku, et negatiivse testi nõuet ei 

kohaldataks nende spetsialistide suhtes, kes on juba eraldi vabastatud 27.01 seatavatest piirangutest. 

Kojad leiavad, et Eesti ja Soome vaheline koostöö tuleb kasuks mitte ainult meie majandusele, vaid ka 

meie ühiskondadele tervikuna ning vähendab COVID-19-ga seotud riske. Pakutava alternatiivse 

lahenduse rakendamine võimaldaks vältida piiride sulgemist tuhandetele inimestele järgnevate kuude 

jooksul, mis samuti aitab kaasa paljude leibkondade eluolule ja ettevõtete toimimisele, nii Eestiks kui 

ka Soomes. Kojad rõhutavad, et 27. jaanuaril jõustuvad piirangud põhjustavad liigseid takistusi niigi 

keerulisel ajal ja et ainult riikidevahelises koostöös on võimalik leida parimad lahendused, mis aitavad 

meie majandustel pärast pandeemia lõppu kiiremini taastuda ja kasvada.  
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