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RAJAVALVONNAN VÄLIAIKAISESTA PALAUTTAMISESTA SISÄRAJOILLE TEHDYN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN JA PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN
Tausta
Valtioneuvosto teki 17.3.2020 päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 19.3.–13.4.2020 koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan
edellyttämien toimien vuoksi.
Päätöksen voimassaoloa jatkettiin 7.4.2020 tehdyllä päätöksellä 13.5.2020 asti,
7.5.2020 tehdyllä päätöksellä 14.6.2020 asti, 12.6.2020 tehdyllä päätöksellä
14.7.2020 asti, 10.7.2020 tehdyllä päätöksellä 11.8.2020 asti, 23.7.2020 tehdyllä päätöksellä 25.8.2020 asti ja 6.8.2020 tehdyllä päätöksellä 8.9.2020 asti. Päätökseen on
lisäksi tehty muutoksia vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta 24.3.2020 ja
20.5.2020 tehdyillä päätöksillä sekä purettu tai palautettu sisärajaliikenteen rajoituksia osittain 7.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020 ja 6.8.2020 tehdyillä päätöksillä.
Ensimmäisessä vaiheessa sisärajaliikenteen rajoituksia purettiin 14.5.2020 alkaen
sallimalla työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne. Toisessa
vaiheessa 15.6.2020 alkaen päätettiin sisärajavalvonta Suomen ja Norjan, Tanskan,
Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisessä liikenteessä sekä Schengen-maiden välisessä huvialusliikenteessä. Samalla kaikilla rajanylityspaikkoina toimivilla lentokentillä sallittiin henkilöliikenne maahantulorajoitukset huomioiden. Kolmannessa
vaiheessa luovuttiin sisärajavalvonnasta 13.7.2020 alkaen Suomen ja Alankomaiden,
Belgian, Italian, Itävallan, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin ja Unkarin välisessä liikenteessä. Neljännessä vaiheessa sisärajavalvonta palautettiin uudelleen 27.7.2020 alkaen Suomen ja Itävallan, Slovenian ja
Sveitsin väliseen liikenteeseen sekä sallittiin kaikissa rajanylityspaikkoina toimivissa
satamissa henkilöliikenne maahantulorajoitukset huomioiden. Viidennessä vaiheessa
sisärajavalvonta palautettiin uudelleen 10.8.2020 alkaen Suomen ja Alankomaiden ja
Belgian väliseen liikenteeseen.
Päätösten myötä Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella on tarkennettu myös päätöksessä
tarkoitetun henkilöliikenteen ja erityisesti siihen kuuluvien välttämättömien syiden
sisältöä.
Päätös ehdotus
COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi sisärajavalvontaa
olisi edelleen tarpeen jatkaa osittain 18.9.2020 asti. Epidemiologiseen arvioon perustuen päätöstä muutettaisiin kuitenkin 24.8.2020 alkaen niin, että sisärajavalvonta palautettaisiin uudelleen Suomen ja Islannin, Kreikan, Maltan Norjan, Saksan ja Tanskan väliseen liikenteeseen.

2
Päätöksen sisältö olisi 24.8.2020 alkaen seuraava:
Sisärajavalvonta on palautettu koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan
edellyttämien toimien vuoksi 18.9.2020 asti Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Islannin, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovenian, Sveitsin, Tanskan ja Tšekin välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.
Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita
ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu, työmatka ja
muu välttämätön syy.
Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta 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.
Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Islannin, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovenian, Sveitsin, Tanskan ja Tšekin välisessä liikenteessä, sisärajan rajanylityspaikkoja ovat
Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla:
-

Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

Suomen ja Norjan välisellä maarajalla:
-

Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

lentoliikenteessä:
-

-

Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne
Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet)

vesiliikenteessä:
-

Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan,
Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen,
Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten,
Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Si-
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poon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne
Sisärajavalvonta voidaan kohdentaa sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin. Sisärajavalvonnan ensisijainen painopiste olisi maahantulotarkastuksissa.
Perus telu t
Epidemiologisen tilanteen arviointi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toimittanut sisäministeriölle asiantuntija-arvion
COVID-19-tartuntatautitilanteesta ja sen kehittymisestä eri maissa. Tässä muistiossa
käsitellään epidemiologisia arvioita sisärajavalvontaa koskevan päätöksen näkökulmasta.
Epidemiologisen tilanteen kehittymiseen vaikuttavat olennaisesti eri maiden asettamat rajoitukset ja niiden mahdollinen poistaminen tai uudelleen asettaminen. Tilanteen ennustamista vaikeuttaa myös se, että eri maissa on hyvin erilaiset terveydenhuoltojärjestelmät sekä tartuntatautien seuranta- ja raportointijärjestelmät. Osassa
maailman maista on suuria puutteita mahdollisuudessa hakeutua hoitoon ja saada
varmennettu COVID-19-diagnoosi. Myös maiden kyvyssä suorittaa tartunnanjäljitystä ja katkaista tartuntaketjuja on isoja eroja. Raportoitu pieni määrä uusia koronatapauksia voi kertoa maan epidemiologisesta tilanteesta, mutta se voi myös johtua vähäisestä testaamisesta ja puuttuvasta tartunnanjäljityksestä.
Epidemia jatkuu edelleen voimakkaana maailmalla. WHO:n raporttien perusteella
epidemian huippu uusien päiväkohtaisten tapausten määrässä on kuitenkin tältä erää
todennäköisesti saavutettu. Tämä johtuu Pohjois-Amerikan, Etelä-Afrikan ja Lähiidän parantuneesta tilanteesta. Toisaalta eräiden maiden kohdalla on selvästi havaittavissa niin sanotun toisen epidemia-aallon alkaminen, mikä saattaa kiihdyttää uudestaan epidemiaa lähitulevaisuudessa. Epidemia jatkuu voimakkaana erityisesti Etelä-Amerikassa ja tietyissä Aasian maissa. Myös useimmissa maissa Euroopan alueella uusien tapausten määrät ovat kasvussa. Erityisesti Balkanin alueella, mutta myös
useissa Länsi-Euroopan maissa kyseessä on toinen epidemia-aalto. Kuinka voimakkaaksi aalto kehittyy, riippuu torjuntatoimien onnistumisesta. Etelä-Afrikkaa lukuun
ottamatta Afrikassa raportoidaan edelleen suhteellisen vähän uusia tapauksia.
Epidemiologinen tilanne muissa Schengen-valtioissa
Kokonaisuutena Euroopan alueella epidemia on talveen ja kevääseen nähden selvästi
vaimentunut. Kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa useiden maiden kohdalla on havaittavissa tapausmäärien kasvua, ja kasvu jatkuu edelleen. Näyttää siltä, että epidemia ei enää vaimene Länsi- ja Keski-Euroopan alueella, ja tietyissä maissa kyse on
toisen epidemia-aallon alkamisesta. Eräissä maissa epidemiatilanne huononee nopeasti. Itä-Euroopassa osassa maista epidemian huippu lienee tältä erää saavutettu, eivätkä tapausmäärät enää kasva, mutta toisaalta eräissä maissa on havaittavissa toisen
epidemia-aallon alku. Balkanin alueella on jo selvästi nähtävissä toinen epidemiaaalto. Sama koskee tiettyjä Etelä-Euroopan maita.
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Ruotsissa väestöön suhteutettujen uusien tapausten määrä on suurempi kuin Suomessa. Päivää kohden ilmoitettujen uusien tapausten määrä nousi kesäkuun alkupäivinä selvästi toukokuuhun verrattuna, mikä johtui lisääntyneestä testaamisesta. Kesäkuun loppupuolella kasvu kääntyi kuitenkin selvään laskuun. Lasku näyttää pysähtyneen elokuussa, mutta alueelliset erot ovat huomattavia. Uusien tapausten ilmaantuvuus on edelleen laskenut voimakkaasti Norrbottenin alueella ja on alhainen Suomen pohjoisen maarajan läheisyydessä. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on
laskenut huhtikuun puolivälistä saakka, ja lasku on jatkunut koko kesäkuun lisääntyneistä päiväkohtaisista tapausmääristä huolimatta. Elokuun alkupuoliskolla tehohoidossa oli yksittäisiä potilaita.
Norjassa tapausmäärät ovat nousussa. Nousu alkoi elokuun alussa ja keskittyy erityisesti Oslon ja Ruotsin eteläisen maarajan alueelle. Pohjoisen Norjan tautitapausten
ilmaantuvuus on hieman noussut, mutta tapausmäärät ovat pieniä.
Tanskassa tapausmäärät ovat selvästi nousussa. Nousu alkoi heinäkuun lopulla ja on
jatkunut voimistuen elokuussa. Kyse voi olla toisen epidemia-aallon alusta.
Islannissa on tehty hyvin laajamittaista väestön testaamista. Uusien tapausten määrä
on vähäinen. Tapausmäärät ovat kesäkuussa kääntyneet hienoiseen kasvuun, joka
yhä jatkuu.
Virossa tapausmäärät ovat pieniä. Uusien tapausten määrä kääntyi laskuun huhtikuun alussa, ja lasku on jatkunut heinäkuun loppupuolelle saakka, minkä jälkeen tapausmäärät ovat nousseet.
Latviassa uusien tapausten määrä kääntyi laskuun huhtikuun alkupuolella, ja lasku
jatkui kesäkuun loppupuolelle saakka. Heinäkuussa tapausmäärät hieman nousivat, ja
nousu on jatkunut elokuussa mutta varsin maltillisesti.
Liettuassa uusien tapausten määrä kääntyi laskuun huhtikuun alussa, ja lasku jatkui
kesäkuun loppupuolelle saakka. Heinäkuussa tapausmäärät ovat kääntyneet kasvuun,
ja kasvu jatkuu yhä.
Alankomaiden kohdalla kyse on toisesta epidemia-aallosta. Tapausmäärät ovat selvästi lisääntyneet, ja kasvu jatkuu.
Belgian kohdalla kyse on toisesta epidemia-aallosta. Tapausmäärät ovat selvästi lisääntyneet, ja kasvu jatkuu.
Espanjassa uusien tapausten määrä päivää kohden on kasvanut nopeasti, ja kasvu
jatkuu. Kyse on toisesta epidemia-aallosta. Espanjassa on selviä aluekohtaisia eroja
ilmaantuvuudessa (koko Espanja: 89,36, Baleaarit: 109, Teneriffa: 9,77, Las Palmas:
28,39). Mantereella on myös isoja aluekohtaisia eroja (esimerkiksi Katalonian Zaragoza: 531).
Italiassa uusien tapausten määrä päivää kohden on laskenut tasaisesti maalihuhtikuun vaihteesta saakka, mutta heinäkuussa lasku on pysähtynyt ja kääntynyt
elokuussa ainakin vielä toistaiseksi hitaaseen kasvuun.
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Itävallassa uusien tapausten määrä on laskenut maalis-huhtikuun vaihteesta saakka
ja on ollut varsin matalalla tasolla pitkään. Kesäkuun puolivälin jälkeen se on kasvanut, ja kasvu on jatkunut heinä-elokuussa.
Kreikassa uusien tapausten määrä päivää kohden on kasvanut erittäin nopeasti, ja
kasvu jatkuu voimakkaana. Kyse on toisesta epidemia-aallosta.
Liechtenstein on raportoinut yksittäisiä COVID-19-tapauksia huhtikuun jälkeen.
Luxemburgissa uusien tapausten määrä kääntyi laskuun huhtikuun alussa, ja lasku
jatkui pitkälle kesäkuun puolelle saakka. Tämän jälkeen tapausmäärät ovat kääntyneet voimakkaaseen kasvuun, joka näyttää elokuussa taittuneen.
Maltalla uusien tapausten määrä päivää kohden on pieni, ja se on laskenut huhtikuun
puolivälistä alkaen. Heinäkuun loppupuolella tapausmäärät ovat kääntyneet kasvuun,
joka jatkunut voimakkaana elokuussa. Kyse on selvästi toisesta epidemia-aallosta.
Portugalissa uusien tapausten määrä kääntyi laskuun huhtikuun puolivälissä, ja lasku jatkui toukokuun puoliväliin saakka. Tämän jälkeen tapausmäärät ovat hitaasti
kasvaneet heinäkuun puoliväliin saakka, minkä jälkeen tapausmäärät ovat laskeneet.
Lasku on jatkunut elokuussa.
Puolassa uusien tapausten määrässä ei ole havaittavissa samanlaista selvää trendiä
kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Heinäkuun loppupuolella tapausmäärät
ovat kääntyneet kasvuun. Kasvu on jatkunut elokuussa, ja kyseessä on mahdollisesti
toinen epidemia-aalto.
Ranskassa uusien tapausten määrä päivää kohden kääntyi laskuun huhtikuun puolivälissä, ja lasku jatkui toukokuun lopulle saakka. Tämän jälkeen tapausmäärät ovat
kasvaneet, ja kasvu on jatkunut elokuussa. Ilmaantuvuudet laskettuna WHO:n erittelystä: Manner-Ranska: 31 (nousussa), merentakaiset alueet: 47 (laskussa).
Saksassa uusien tapausten määrä on tasaisesti laskenut huhtikuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin saakka. Kesäkuun loppupuolella uusien tapausten määrä päivää
kohden hieman kasvoi. Kasvu on kuitenkin kääntynyt laskuksi heinäkuussa ja uudelleen hienoiseen kasvuun heinäkuun loppupuolella. Päiväkohtaiset tapausmäärät ovat
jatkaneet kasvua elokuussa.
Slovakiassa uusien tapausten määrä kääntyi laskuun huhtikuun loppupuolella, ja lasku jatkui kesäkuun puoliväliin saakka. Kesäkuun lopulla tapausmäärät kääntyivät
nousuun, joka jatkuu yhä.
Sloveniassa tapausmäärät päivää kohden olivat korkeimmillaan huhtikuun alussa,
minkä jälkeen ne laskivat toukokuun loppupuolelle saakka. Kesäkuun puolivälin jälkeen tapausmäärät ovat kääntyneet kasvuun, joka jatkui heinäkuun puoliväliin saakka, minkä jälkeen kasvu näyttää pysähtyneen ja kääntyneen hienoiseen laskuun elokuussa.
Sveitsissä uusien tapausten määrä kääntyi maaliskuun lopussa laskuun, ja lasku jatkui kesäkuun loppupuolelle saakka. Kesäkuun lopulla tapausmäärät nousivat, ja nousu on jatkunut koko heinä-elokuun ajan.
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Tšekissä uusien tapausten määrä laski huhtikuun alkupuolelta kesäkuun puoliväliin
saakka. Kesäkuun loppupuolella uusien tapausten määrä päivää kohden kasvoi nopeasti. Heinäkuussa tapausmäärät ovat kääntyneet ensin laskuun ja sitten kuun loppupuolella kasvuun, joka jatkuu yhä. Kyseessä on toinen epidemia-aalto.
Unkarissa uusien tapausten määrä on laskenut huhtikuun loppupuolelta saakka aivan
heinäkuun alkuun, minkä jälkeen tapausmäärät ovat hieman nousseet, ja nousu jatkuu yhä.
Toimet Euroopan unionissa
Komissio on antanut COVID-19-tartuntatautiepidemiaan liittyen useita tiedonantoja
ja suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan EU:n perusoikeuksien eli ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden toteutuminen sekä EU-kansalaisten
mahdollisuus palata kotimaahansa. Sisämarkkinoiden ja Schengen-alueen tarkastelussa on huomioitava, että kaikki EU-maat kuuluvat EU:n sisämarkkinoihin, mutta
viisi EU-maata ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole Schengen-maita. Lisäksi
Schengen-alueeseen kuuluu neljä EU:n ulkopuolista maata (Islanti, Liechtenstein,
Norja ja Sveitsi).
Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat julkaisivat 15.4.2020 yhteisen etenemissuunnitelman COVID-19-rajoitusten purkamiseksi, jossa rajaliikenteen rajoituksia suositeltiin purkamaan vaiheittain ja hallitusti. Etenemissuunnitelman mukaisesti olisi otettava huomioon epidemiologiset kriteerit, terveydenhuoltojärjestelmien
kapasiteetti ja riittävä seurantakapasiteetti. Ensimmäinen vaihe kattaisi sisärajavalvonnan poistamisen koordinoidusti. Toisessa vaiheessa avattaisiin ulkorajat ja mahdollistettaisiin kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsy.
Komissio antoi 13.5.2020 tiedonannon "Vaiheittaiset ja koordinoidut toimet vapaan
liikkuvuuden palauttamiseksi ja sisärajatarkastusten poistamiseksi" (C(2020) 3250
final). Tiedonannossa todetaan muun muassa, että terveystilanteen vähitellen parantuessa palataan henkilöiden rajoittamattomaan vapaaseen liikkuvuuteen Schengenalueella. Henkilöiden vapaan liikkuvuuden palauttamisen ja sisärajatarkastusten poistamisen pitää olla vaiheittainen prosessi, jossa kansalaisten elämä ja terveys ovat ensiarvoisen tärkeitä. EU:n sisällä matkustusrajoitukset olisi poistettava ensin alueilta,
joilla on vertailukelpoinen epidemiologinen tilanne ja joilla on riittävät valmiudet
sairaaloiden, testauksen, seurannan ja jäljityksen suhteen.
Komissio antoi 11.6.2020 tiedonannon (COM(2020) 399 final), jossa suositetaan
vahvasti kaikkien sisärajoihin ja EU:n vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien kaikkien rajoitusten poistamista 15.6.2020 mennessä. Suositus koskee kaikkia Schengen- ja EUmaita.
Euroopan unionin neuvosto antoi 30.6.2020 ulkorajoja koskevan suosituksen (EU)
2020/912, jonka johdanto-osassa todetaan, että ulkorajoilla sovellettavat matkustusrajoitukset olisi poistettava sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat poistaneet sisärajatarkastukset tai samanaikaisesti sen kanssa. Suositus ei ole oikeudellisesti sitova.
Komissio antoi 15.7.2020 tiedonannon EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta (COM(2020) 318 final), jossa todetaan,
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että kansanterveyttä koskevat toimenpiteet ovat auttaneet vakauttamaan tilannetta ja
niillä on saatu uudet tartunnat sellaiselle tasolle, että terveydenhuoltojärjestelmät
pystyvät selviytymään tehtävistään. Komissio ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC ovat todenneet, ettei rajaliikenteen rajoitusten tehokkuudesta
ole tieteellistä näyttöä tilanteessa, jossa tauti on jo levinnyt maan sisään. Tiedonannon mukaan olisi vältettävä tehottomien rajoitusten ja EU:n sisärajatarkastusten käyttöön ottamista uudelleen. Toimenpiteitä, jotka rajoittavat henkilöiden tai tavaroiden
liikkumista EU:ssa, olisi käytettävä vain tilanteissa, joissa se on ehdottoman välttämätöntä. Tällaisten rajoittavien toimenpiteiden olisi oltava koordinoituja sekä oikeasuhteisia ja syrjimättömiä suhteessa kansanterveyteen kohdistuviin riskeihin. Tilapäistä rajavalvontaa voidaan käyttää ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tilanteissa, jotka vaikuttavat vakavasti yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen,
ja viimeisenä mahdollisena keinona. Tilapäinen rajavalvonta saisi kestää vain niin
kauan kuin poikkeukselliset olosuhteet kestävät.
Komissio muistutti kirjeessä 7.8.2020 jäsenmaita siitä, että koronavirusepidemian
vastaisten toimien sisärajoilla tulee olla kohdennettuja, suhteellisia ja koordinoituja,
ja niiden tulisi perustua tieteelliseen näyttöön. Tehottomia rajoituksia sisärajoilla tulee välttää.
Sisärajavalvonta muissa Schengen-valtioissa
Kuvaus perustuu 13.8.2020 käytössä olleisiin tietoihin. Muistion liitteenä olevassa
taulukossa kuvataan lisäksi muiden Schengen-valtioiden Suomea koskevia rajoituksia.
Schengen-alueen maat ovat pääsääntöisesti luopuneet COVID-19-tilanteen takia asetetusta sisärajavalvonnasta. COVID-19-tilanteesta johtuen sisärajavalvontaansa jatkavat Suomen lisäksi Liettua, Norja ja Tanska. Tämän lisäksi sisärajavalvonta jatkuu
turvallisuus- tai siirtolaistilanteesta johtuen Itävallassa Slovenian ja Unkarin maarajoilla, Saksassa Itävallan maarajalla, Ranskassa kaikilla sisärajoilla, Norjassa Norjaan
tulevassa lauttaliikenteessä (Saksasta, Ruotsista, Tanskasta), Tanskassa maa- ja meriliikenteessä Ruotsista ja Saksasta, sekä Ruotsissa tarvittaessa kaikilla rajoilla (satunnaistarkastuksin).
Norjan sisärajavalvonnan on ilmoitettu jatkuvan 60 vuorokautta aiemmin ilmoitetun
13.8.2020 jälkeen. Norja ei varsinaisesti rajoita matkustamista Norjaan EU:n, Euroopan talousalueen ja Schengen-alueen maista, mutta ylläpitää listaa maista, joista voi
tulla Norjaan ilman karanteenia. Listalla ovat 15.8.2020 Irlanti, Iso-Britannia, Italia,
Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi,
Unkari, Viro. Lisäksi joitain Ruotsin ja Tanskan alueita katsotaan turvallisiksi.
Tanska jatkaa sisärajavalvontaa COVID-19-tilanteesta johtuen. Tanskaan on voinut
1.8.2020 alkaen matkustaa EU-alueelta, Schengen-alueelta ja Isosta-Britanniasta vapaasti muista maista paitsi Bulgariasta, Espanjasta, Romaniasta ja Luxemburgista.
Tanska edellyttää edelleen kuuden yön majoitusvarausta tai perusteltua syytä maahantuloon. Raja-alueen asukkaat Ruotsista ja Saksasta eivät kuitenkaan tarvitse perusteltua syytä Tanskaan matkustamiselle.
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Liettua on ilmoittanut sisärajavalvonnasta rajoillaan COVID-19-tilanteesta johtuen
14.9.2020 saakka. Maahan saa matkustaa EU- ja Schengen-alueelta paitsi Alankomaista, Belgiasta, Bulgariasta, Espanjasta, Islannista, Luxemburgista, Maltalta, Portugalista, Romaniasta, Ruotsista ja Tšekistä. Rajatarkastuksia suoritetaan kansainvälisillä lentokentillä sekä Klaipedan satamassa. Maarajoilla rajatarkastuksia ei suoriteta. Liettua on vaatinut 10. elokuuta alkaen kaikkia maahan saapuvia rekisteröitymään
maan terveysviranomaisten ylläpitämään järjestelmään.
Saapuvan liikenteen karanteenimääräyksiä on voimassa lähes kaikissa maissa. Suurimmalla osalla maahan saapuvan liikenteen 14 vuorokauden karanteenimääräys tai suositus on asetettu koskemaan joko erikseen määriteltyä joukkoa ”korkean riskin
maita” tai kaikkia maita pois lukien osaa Schengen-maista. Schengen-maissa karanteenia ei vaadita muista Schengen-maista saapuville Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Kroatiassa, Kreikassa, Portugalissa, Ranskassa ja Ruotsissa. Kreikassa maahantulijoille tehdään satunnaisia koronavirustestejä.
Maakohtaisissa matkustusrajoituksissa ja karanteenimääräyksissä on tyypillisesti erilaisia poikkeuksia, jotka sallivat rahti-, työmatka- ja muun välttämättömän liikenteen.
Maakohtaisissa poikkeuksissa on suurta vaihtelua valtioittain.
Lisäksi osassa Schengen-alueen valtioista, kuten Kreikassa, Itävallassa ja Tšekissä,
on käytössä negatiivisen testin edellytys maahanpääsylle tietyistä riskimaiksi luokitelluista maista suuntautuvassa liikenteessä.
Päätöksen voimassaolon jatkaminen
Valtioneuvosto teki 17.3.2020 rajavalvonnan väliaikaista palauttamista sisärajoille
koskevan päätöksen Schengenin rajasäännöstön (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) 2016/399) 25 artiklan nojalla. Mainitun artiklan mukaan jäsenvaltio voi
pidentää rajavalvontaa sisärajoillaan enintään 30 vuorokautta kerrallaan, jos yleiseen
järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka jatkuu jäsenvaltiossa pitempään. Lisäksi huomioon voidaan ottaa mahdolliset uudet tekijät. Komissio
on katsonut, että sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka pitää tässä tilanteessa sisällään myös kansanterveyden (C(2020) 1753 final). Kokonaisjakso, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille, ei saa ylittää kuutta kuukautta. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan laajuus ja kesto eivät saa myöskään ylittää sitä,
mikä on vaaran vakavuuden vuoksi ehdottoman välttämätöntä.
Edellä kuvatun epidemiologisen arvion mukaan COVID-19-tartuntatautiepidemia
jatkuu edelleen. Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu siten edelleen vakava
uhka kansanterveyden näkökulmasta. Sisärajavalvonnan tavoitteena on ehkäistä epidemian leviämistä ja suojata siten ihmisten henkeä ja terveyttä. Lisäksi tavoitteena
on turvata Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys. Sisärajavalvontaa olisi
välttämätöntä edelleen jatkaa päätöksessä kuvatussa laajuudessa Schengenin rajasäännöstön 25 artiklan mukaisen kuuden kuukauden enimmäisajan rajoissa 26 vuorokautta 24.8.2020 lukien eli 18.9.2020 asti. Sisärajavalvonnan tarvetta ja laajuutta
arvioitaisiin kuitenkin säännöllisesti epidemiologisen tilanteen perusteella.
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Päätöksen muuttaminen
Tavoitteena on purkaa sisärajaliikenteen rajoituksia vaiheittain epidemiologiseen arvioon perustuen, jotta purkaminen voidaan tehdä hallitusti. Tarkoituksenmukaisena
tarkasteluvälinä on pidetty noin kahta viikkoa.
Sisärajavalvonnasta luopumisen kriteerinä on 10.7.2020, 23.7.2020 ja 6.8.2020 tehdyissä päätöksissä käytetty raja-arvoa 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden
edellisen 14 vuorokauden aikana. Niiden maiden osalta, joiden epidemiatilanne on
kriteerin yläpuolella, mutta lähellä kriteerinä olevaa 8 tautitapausta 100 000 henkilöä
kohden (10 tautitapausta / 100 000 henkilöä), tehtiin kuitenkin kokonaisarvio maan
epidemiatilanteesta ja sen kehityksestä suhteessa jo tehtyihin tai tehtäviin päätöksiin
sisärajavalvonnan ja matkustusrajoitusten poistamisesta. Arvioinnissa tarkasteltiin
maan tilannetta seuraavin kriteerein:
-

maan epidemiatilanne on laskussa edellisen 14 vuorokauden seurantajaksolla,

-

maan epidemiaesiintymät ovat paikallisia, ja uusien tartuntojen leviäminen on
hallinnassa sekä

-

tartuntojen kasvu liittyy muihin tekijöihin kuin tosiasialliseen epidemian leviämiseen, kuten testausmäärien lisäämiseen.

Nyt tehtävässä päätöksessä käytettäisiin lähtökohtaisesti samoja kriteerejä. Arvioinnin pohjana käytetyt Schengen-valtioiden ilmaantuvuusluvut ovat muistion liitteenä
olevassa taulukossa.
Edellä mainittujen kriteerien perusteella sisärajavalvontaa olisi edelleen jatkettava
Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Itävallan, Luxemburgin, Portugalin,
Puolan, Ranskan, Ruotsin, Slovenian, Sveitsin ja Tšekin välisessä liikenteessä,
aiemmin sisärajavalvonnasta vapautettua huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Slovenian 14 päivän ilmaantuvuusluku on ollut tarkasteluhetkellä (15.8.2020) edellä
mainittujen raja-arvojen puitteissa (9,8), mutta luku on sen jälkeen kasvanut. Tämän
vuoksi sisärajavalvontaa jatkettaisiin edelleen Suomen ja Slovenian välisessä liikenteessä.
Lisäksi sisärajavalvonta olisi palautettava uudelleen Suomen ja Islannin, Kreikan,
Maltan, Norjan, Saksan ja Tanskan väliseen liikenteeseen. Maat eivät enää täytä
edellä mainittuja kriteerejä, minkä lisäksi niiden COVID-ilmaantuvuuden trendi on
kasvava.
Italian (8,73), Liettuan (9,91), Slovakian (9,34) ja Viron (8,53) 14 päivän ilmaantuvuusluku ylittää raja-arvon 8, mutta on tarkasteluhetkellä (15.8.2020) alle 10. Sisärajavalvontaa ei tämän vuoksi palautettaisi uudelleen Suomen ja näiden maiden väliseen liikenteeseen. Toissijaisen kriteerin käyttäminen (enintään 10 uutta tautitapausta
100 000 asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana) on perusteltua, sillä se
mahdollistaa pitkäjänteisemmän toiminnan, eikä rajaliikenteen rajoituksia tarvitse
muuttaa kahden viikon välein. Mikäli ilmaantuvuusluku nousee selvästi yli rajaarvon, on tilannetta arvioitava toisin.
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Kuten nykyisinkin, sisärajavalvonta voitaisiin kohdentaa riskiarvioiden perusteella
valittuihin kohteisiin. Muutokset vastaisivat Schengenin rajasäännöstön edellytystä
sisärajavalvonnan ehdottomasta välttämättömyydestä vaaran vakavuuteen suhteutettuna.
Sisärajavalvontaa ei olisi Suomen ja Viron, Latvian, Liettuan, Italian, Liechtensteinin, Slovakian ja Unkarin välisessä liikenteessä. Liikenne Suomen ja näiden maiden
välillä olisi siten rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksitta mahdollista kaikilla Suomen lentoasemilla ja kaikissa satamissa, edellyttäen, että liikennepaikka on tällaiselle
liikenteelle avoinna.
Sisärajavalvonnan tarvetta tarkasteltaisiin jatkossakin säännöllisesti noin kahden viikon välein epidemiologisen tilanteen perusteella.
Hallitus on aiemmin todennut, että tavoitteena on mahdollistaa rajoitukseton matkustaminen Ruotsista Suomeen niin nopeasti kuin epidemiologinen tilanne sen sallii.
Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä Ruotsilla on erityisasema. Läheiset ystävyysja kauppasuhteet ovat tärkeitä Suomelle, ja Ruotsi on Suomen tärkein vientimaa.
Ruotsin kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua rajaliikenteen rajoitusten poistamisesta. Ruotsin osalta seurataan myös tiiviisti muiden Pohjoismaiden ratkaisuja. Edellä mainitun pohjalta voidaan jatkossa tehdä lievennyksiä matkustusrajoituksiin tai
poistaa rajoitukset kokonaan. Vastaavasti Suomen ja Norjan väliset ystävyys- ja
kauppasuhteet ovat Suomelle tärkeitä. Tämän päätöksen yhteydessä Rajavartiolaitoksen ohjeistusta olisi tarkoitus tarkentaa jäljempänä kuvatulla tavalla siten, että sallittuna välttämättömänä maahantuloperusteena pidettäisiin myös liikennettä Suomen ja
Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla paikallisten rajayhteisöjen välillä.
Käytännön toi menp iteet
Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella täsmennettäisiin päätöksessä tarkoitetun henkilöliikenteen ja erityisesti siihen kuuluvien välttämättömien syiden sisältöä siltä osin
kuin sisärajavalvonta on palautettu. Rajanylityksen välttämättömyys arvioitaisiin tapauskohtaisesti saadun selvityksen perusteella. Ohjeistusta tarkennettaisiin tarpeen
mukaan. Päätöksessä tarkoitetulla henkilöliikenteellä tarkoitettaisiin erityisesti seuraavaa:
Paluu Suomeen
-

Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä

-

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

-

oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset

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

muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
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-

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

Työmatka tai muu välttämätön syy
-

työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatka

-

diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja
avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään

-

opiskelu Suomessa

-

Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset

-

liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla paikallisten rajayhteisöjen välillä (kuten Haaparanta–Tornio, Matarenki–Ylitornio, Pello–
Pello,
Pajala/Kolari–Kolari,
Muodoslompolo–Muonio,
Karesuvanto–
Karesuvanto, Skibotn–Kilpisjärvi, Kautokeino–Kivilompolo, Karasjoki–
Karigasniemi, Tana–Utsjoki/Nuorgam, Neiden–Näätämö)

-

perheasiat (esimerkiksi sukulaisen tapaaminen, seurustelusuhde, hautajaiset, häät,
sairaustapaukset)

-

kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt

-

muu välttämätön ja perusteltu syy (esimerkiksi välttämättömät henkilökohtaiset
syyt, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, omaisuusjärjestelyt Suomessa, saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen)

Maahan saapuvien tulisi noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita.
Vaikutukset
Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
Päätöksen mukainen sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle noin 950 000
euron ylimääräiset kustannukset. Kustannukset tulisi kattaa lisämäärärahalla Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentille. Sisärajavalvonnasta voi aiheutua ylimääräisiä
kustannuksia myös poliisille ja Tullille. Poliisin ja Tullin kustannukset lasketaan ja
ne tulisi kohdentaa lisätalousarviosta, kun Rajavartiolaitokselle annettavan tuen tarve
selviää.
Sisärajavalvonnalla on myös merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämälle sekä yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämään. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että samalla kun rajoitustoimenpiteet ovat olleet välttämättömiä koronaviruksen leviämisen
hillitsemiseksi, on kiinnitettävä huomiota rajoitusten lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisiin ja työllisyysvaikutuksiin. Rajaliikenteen rajoitukset ovat heijastuneet
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etenkin matkailu-, ravintola-, palvelu- ja kuljetusaloilla sekä aloilla, joilla ulkomaisen työpanoksen merkitys on suurin.
Teollisen ja kuluttajakysynnän elpyminen kotimaassa ja kansainvälisesti on toistaiseksi ollut melko hidasta. Yritykset odottavat luottamuksen palautumista kaupankäyntiympäristöön. Tällä hetkellä monilla aloilla sopeutetaan kustannuksia ja toimitetaan asiakkaille vielä tilauskannassa ja tuotannossa olevia tuotteita ja palveluja. Tilauskirjat ovat kuitenkin supistuneet ja odotettavissa on, että kysynnän laahatessa
tuotantoa joudutaan syksyllä supistamaan. Koronavirustilanteesta huolimatta osalla
yrityksistä ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa ja tarve kansainväliselle rekrytoinnille ovat jatkuneet koko epidemian ajan.
Tautitilanteen salliessa rajoitusten purkaminen olisi työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan aloitettava avaamalla työhön, opiskeluun, yrittäjyyteen, liiketoimintaan ja matkailuun liittyvää rajaliikennettä. Erityisen tärkeää tämä on Suomelle
innovaatio- ja elinkeinopoliittisesti sekä matkailun kannalta merkittävistä kumppanimaista. Niin ikään olisi huomioitava Suomen valtiolle strategisesti tärkeiden yritysten, kuten Finnairin, toimintaedellytykset.
Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan sisärajavalvonnan jatkaminen Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä merkitsee varustamojen taloudellisen ahdingon
jatkumista. Matkustaja-aluksilla Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivien varustamojen ei ole mahdollista saada liikennettä kannattavaksi ilman matkustajaliikenteen
avautumista Ruotsiin. Suomen ja Ruotsin välistä liikennettä olisikin tuettava tavaraliikenteen jatkuvuuden varmistamiseksi.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Finnairin kanssa käymissä keskustelussa on
noussut esiin, että Finnairin näkökulmasta matkustusrajoitusten poistaminen on kannatettavaa. Liikkumisen tulisi kuitenkin olla mahdollista avattavan reitin molemmissa päissä. Finnairilla on mahdollisuus lisätä liikennettä hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Lentoliikenteen rajoituksilla on taloudellisia vaikutuksia Finnairin lisäksi laajemminkin ilmailun toimijoihin, kuten Finaviaan ja lennonvarmistusyhtiö ANS Finlandiin.
Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan reittien avaaminen luo kysyntää.
Matkustajilla on kuitenkin oltava luottamus siihen, että matkustaminen on turvallista
terveydellisistä näkökulmista tarkasteltuna.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Päätös edellyttäisi Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista
lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Sisärajavalvonta heikentää tilapäisesti
Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä.
Poliisi ja Tulli osallistuisivat sisärajavalvontaan erikseen sovittavalla tavalla. Päätös
voi johtaa myös poliisin ja Tullin osalta uudelleenjärjestelyihin ja suorituskykyvaikutuksiin.
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Vaikutukset rajanylittäjiin
Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä päätöksessä mainittuja rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa.
Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen, jonka mukaan maasta poistuttaessa
Suomen kansalaisella tulee olla hallussaan vaadittava matkustusasiakirja. Pohjoismaiden kansalaiselle (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) riittää Pohjoismaiden
välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee jollakin tavoin osoittamaan henkilöllisyytensä.
Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan mahdolliset rajoitukset
Suomesta saapuville henkilöille.
Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstön 6
artiklassa ja ulkomaalaislain (301/2004) 11, 155, 155 a, 156, 156 a ja 157 §:ssä. Jos
rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä,
hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.
Asian val mistelu
Päätösesitys on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Valmistelun aikana on saatu
sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ja Liikenne- ja viestintäviraston näkemykset.
Asia on käsitelty kirjallisesti poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen valtakunnallisessa
PTR-johtoryhmässä.
Tiedottaminen
Sisäministeriö on valmistautunut tiedottamaan päätöksestä välittömästi kaikille tarvittaville tahoille sen mukaan kuin Schengenin rajasäännöstön 27 artiklassa edellytetään.
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