SISÄMINISTERIÖ
Raja- ja meriosaston osastopäällikkö,
prikaatikenraali
Matti Sarasmaa

Muistio
6.5.2020

Liite

ERÄIDEN RAJANYLITYSPAIKKOJEN VÄLIAIKAISESTA SULKEMISESTA JA LIIKENTEEN RAJOITTAMISESTA TEHDYN PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN
Tausta ja p äätöseh dotus
Valtioneuvosto teki 17.3.2020 päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta
sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta 19.3.–13.4.2020 koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartuntatautiepidemian laajentumisen ennalta ehkäisemiseksi ja viruksesta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätöksessä nimettiin sallitut ulkorajan rajanylityspaikat.
Päätöstä muutettiin 24.3.2020 tehdyllä päätöksellä 25.3.2020 alkaen vesiliikenteen
rajanylityspaikkojen osalta. Päätöksen voimassaoloa jatkettiin 7.4.2020 tehdyllä päätöksellä 13.5.2020 asti.
COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloa olisi edelleen välttämätöntä jatkaa 14.5.–14.6.2020.
Perus telu t
Päätöksen voimassaolon jatkaminen
Arvioiden mukaan COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen. Tämän johdosta Suomen kansanterveyteen kohdistuu edelleen vakava uhka erityisesti terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn näkökulmasta. Olisi välttämätöntä jatkaa myös eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaoloa 14.5.–14.6.2020.
Komissio on tällä hetkellä suosittanut, että Schengen-alueen ulkorajaliikenteen rajoitukset olisivat voimassa kaikissa Schengen-jäsenvaltioissa 15.5.2020 asti
(COM(2020) 148 final). Alustavien arvioiden mukaan komissio jatkanee suositustaan 30 vuorokaudella 14.6.2020 asti. Päätöksen voimassaoloa olisi tarkoituksenmukaista jatkaa vastaavan ajan.
Ulkorajoilla sallittu henkilöliikenne
Voimassa olevassa ulkorajoja koskevassa päätöksessä nimetään sallitut rajanylityspaikat ja niillä sallitut liikennemuodot. Eräillä rajanylityspaikoilla sallitaan ainoastaan tavaraliikenne ja eräillä myös paluuliikenne ja muu välttämätön liikenne. Sallitulla henkilöliikenteellä tarkoitetaan erityisesti seuraavaa:
Paluuliikenne Suomeen
-

Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
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-

Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä

-

oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset

Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
-

muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä

-

oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset

Välttämätön liikenne
-

terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) sekä
vanhustenhuollon ammattihenkilöstö

-

tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö

-

diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja
avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään

-

Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt

-

kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt

-

muu välttämätön ja perusteltu liikenne, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai
huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta
maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä,
toisesta Schengen-sopimukseen kuulumattomasta EU:n jäsenvaltiosta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuvan EU- tai Schengen-valtion kansalaisen tai
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä pakottavissa perheasioissa tai muista pakottavista
henkilökohtaisista syistä matkustavat henkilöt

Komission antamat suuntaviivat
Komissio on antanut COVID-19-tartuntatautiepidemiaan liittyen useita tiedonantoja
ja suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan EU:n sisämarkkinoiden toimivuus, rajoittamaan tilapäisesti tarpeetonta matkustamista ulkorajoilla ja tukemaan EUkansalaisten paluuta kotimaahansa.
Komission 30.3.2020 antamissa suuntaviivoissa (C(2020) 2050) todetaan, että jäsenvaltiot voivat estää kolmannen maan kansalaisen maahantulon kansanterveydellisestä
syystä, mutta lähtökohtaisesti kaikkien EU- ja Schengen-maiden kansalaisten, heidän
perheenjäsentensä sekä pitkällä oleskeluluvalla tai pitkällä kansallisella viisumilla
jossain EU- tai Schengen-maassa oleskelevien maahan pääsy tulisi sallia, kun kyse
on paluumatkasta kotiin. Komissio myös suosittaa, että kolmansien maiden kansalai-
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sia koskevissa rajoituksissa olisi poikkeuksia muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten, rajatyöntekijöiden, maatalouden kausityöntekijöiden, tavaraliikenteen
työntekijöiden ja muun pakollisen matkustamisen osalta. EU-alueelta poistuvia henkilöitä tulisi varoittaa siitä, että kansalaisuudesta riippuen paluu saattaa estyä tai paluuseen saattaa liittyä karanteenivelvoitteita.
Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat julkaisivat 15.4.2020 yhteisen tiekartan COVID-rajoitusten purkuun. Rajaliikenteen rajoituksia varaudutaan purkamaan vaiheittain ja hallitusti nykyrajoituksista normaalitilaan. Tiekartan suositusten
mukaan ensimmäinen vaihe kattaisi sisärajojen avaamisen koordinoidusti. Avaamisen edellytys olisi se, että epidemiatilanne on rajan molemmin puolin riittävän samankaltainen ja että lähikontakteja rajoittavia sääntöjä noudatetaan. Toimenpiteet
tehdään tiiviissä yhteistyössä EU-naapurimaiden ja komission kanssa. Ensisijaisesti
mahdollistettaisiin raja- ja kausityöntekijöiden liikkuminen. Toisessa vaiheessa avattaisiin ulkorajat ja mahdollistettaisiin kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsy.
Jatkuvaa seurantaa olisi tarpeen jatkaa, ja ei-välttämätöntä matkustamista voidaan
tarpeen tullen rajoittaa.
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
Ulkorajojen rajanylityspaikkojen sulkemisella ja liikenteen rajoittamisella ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion talouteen. Päätöksestä arvioidaan kuitenkin seuraavan
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elinkeinonharjoittajille erityisesti vapaa-ajan liikenteen rajoitusten osalta.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Rajanylityspaikkojen sulkemisen ja liikenteen rajoittamisen jatkaminen mahdollistaisi Rajavartiolaitoksen henkilöstön tilapäisen komentamisen suorittamaan sisärajavalvontaa erikseen päätettävän mukaisesti.
Vaikutukset rajanylittäjiin
Kaikkien Schengen-alueen ulkorajan ylittävien olisi käytettävä rajanylityspaikkojen
sulkemisen tai liikenteen rajoittamisen aikana muita rajanylityspaikkoja.
Päätöksellä ei puututtaisi perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka
mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu. Oikeuteen lähteä maasta voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.
Päätöksellä ei loukattaisi vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.
Käytän nön toi menp iteet
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Maahan saapuvan henkilön tulisi rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa
omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa sallittaisiin liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen. Kaikkien tulisi edelleen noudattaa yleisiä viranomaisohjeita hyvistä hygieniakäytännöistä, turvaetäisyyksistä ja fyysisten kontaktien välttämisestä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Asian val mistelu
Päätösesitys on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Asia on käsitelty kirjallisesti poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä.
Tiedottaminen
Schengenin rajasäännöstön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
2016/399) 39 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo rajanylityspaikoistaan. Sisäministeriö on valmistautunut tiedottamaan päätöksestä viipymättä komissiolle. Mainitun artiklan mukaan komissio hoitaa toimitetut tiedot jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja
Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen (SopS 66/1994,
jäljempänä rajanylityspaikkasopimus) 6 artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuoli, joka on aikeissa pysäyttää liikenteen tai rajoittaa sitä, on velvollinen ilmoittamaan tästä
toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse viimeistään viittä vuorokautta aiemmin.
Artiklan 3 kohdan mukaan kiireellisissä tapauksissa ilmoitus on annettava viimeistään 24 tuntia ennen suunniteltua liikenteen pysäyttämistä. Ulkoministeriö on valmistautunut ilmoittamaan päätöksestä maarajan rajanylityspaikkojen osalta viipymättä
diplomaattiteitse Venäjän federaatiolle.

