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RAJANYLITYSPAIKKOJEN LIIKENTEEN RAJOITTAMISESTA TEHDYN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN JA 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.
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.
Ulkorajaliikenteen rajoituksia lievennettiin ensi vaiheessa 13.7.2020 alkaen niiden
EU:n neuvoston suosituksessa mainittujen maiden osalta, joissa COVID-19ilmaantuvuus oli korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden edellisen
14 vuorokauden aikana. Näiden maiden asukkaiden sallituksi maahantuloperusteeksi
lisättiin työmatka. Myös välttämättömiä maahantuloperusteita tarkennettiin. Lisäksi
risteilyalusten satamassakäynti sallittiin ilman matkustajien maissakäyntiä. Toisessa
vaiheessa 27.7.2020 alkaen edellä mainitun raja-arvon alittavien maiden asukkaiden
maahantulo kyseisestä maasta saapuvassa liikenteessä sallittiin rajoituksitta. Samalla
ulkorajaliikenteen rajoitukset palautettiin Algerian ja Australian asukkaille kyseisistä
maista Suomeen saapuvassa liikenteessä. Kolmannessa vaiheessa 10.8.2020 alkaen
ulkorajaliikenteen rajoituksen palautettiin Andorran asukkaille Andorrasta Suomeen
saapuvassa liikenteessä.
COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloa olisi välttämätöntä jatkaa 18.9.2020 asti. Epidemiologiseen arvioon perustuen
päätöstä muutettaisiin 24.8.2020 alkaen niin, että ulkorajaliikenteen rajoitukset palautettaisiin Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvaan liikenteeseen sekä Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä.
Päätöksen sisältö olisi 24.8.2020 alkaen seuraava:
Maahantulo Suomeen päätöksen liitteessä mainituista maista tai liitteessä mainittujen
maiden asukkaille kyseisestä maasta saapuvassa liikenteessä on rajoituksitta sallittua
kaikilla rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (901/2006) säädetyillä rajanylityspaikoilla.
Muiden maiden osalta rajanylitysliikennettä on rajoitettu 18.9.2020 asti. Henkilöliikenteelle avoinna olevilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat
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Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön
syy.
Risteilyalusten satamassakäynti on sallittua ilman matkustajien maissakäyntiä.
Muiden kuin päätöksen liitteessä mainittujen maiden tai niiden asukkaiden osalta ulkorajan rajanylityspaikat ja niillä sallittu liikenne ovat seuraavat:
lentoliikenne:
-

asetuksen 901/2006 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut lentoasemat: tavaraliikenne ja
henkilöliikenne
asetuksen 901/2006 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet)

vesiliikenne:
-

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, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

-

Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio: henkilöliikenne (huvialukset)

maantie- ja raideliikenne:
-

Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Rajajoosepin, Sallan, Vaalimaan ja
Vartiuksen rajanylityspaikat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

-

Inarin, Parikkalan ja Vainikkalan rajanylityspaikat: vain tavaraliikenne

Rajanylityspaikkojen sulkeminen ja liikenteen rajoittaminen 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.
Päätöksellä ei loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen
suojelun saamiseen.
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 ulkorajaliikenteen rajoitusten näkökulmasta.
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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 eräissä maissa
Non-Schengen EU-maat ja neuvoston suosituksessa mainitut maat
Algerian, Australian, Bulgarian, Japanin, Kroatian, Kyproksen, Marokon,
Montenegron, Romanian, Tunisian kohdalla kyse on toisesta epidemia-aallosta.
Heinä-elokuussa näiden maiden kohdalla on nähtävissä selvästi tapausmäärien lisääntyminen, joka joidenkin kohdalla on kääntynyt laskuun, mutta toisten kohdalla
jatkuu yhä.
Andorran, Vatikaanin, San Marinon ja Monacon kohdalla pienetkin muutokset
tapausmäärissä muuttavat helposti ilmaantuvuuslukua. Näistä maista Andorrassa ja
Monacossa uusien tapausten määrä on tarkastelujaksolla lisääntynyt. Myös San Marinossa tapausmäärä on tarkastelujaksolla kasvanut, mutta syynä kasvuun on yhden
päivän iso tapausmäärä. Vatikaani ei ole raportoinut uusista tapauksista.
Georgiassa uusien tapausten määrä on laskenut heinäkuun puoliväliin saakka, minkä
jälkeen se on kääntynyt kasvuun.
Isossa-Britanniassa uusien tapausten määrä on keväällä laskenut. Heinäkuussa uusien tapausten määrissä ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Elokuussa päiväkohtaiset
tapausmäärät ovat hieman nousseet.
Irlannissa uusien tapausten määrä on keväällä ja alkukesällä laskenut, mutta heinäkuussa tapausmäärät ovat kääntyneet hienoiseen kasvuun, joka yhä jatkuu.
Kiinassa uusien tapausten määrä on hieman noussut heinä-elokuussa. Kyse lienee
kuitenkin melko paikallisesta viruksen leviämisestä. Kiinan tilanne kokonaisuutena
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on hyvin vakaa. Hongkongissa on havaittavissa selvää nousua uusien tapausten määrissä heinäkuussa. Kyseessä on toinen epidemia-aalto, joka elokuussa on kääntynyt
laskuun. Euroopan tautienehkäisy‑ ja ‑ valvontakeskuksen (ECDC) raporteissa
Hongkong raportoimat tapausmäärät lasketaan mukaan Kiinan tapausmääriin.
Korean tasavallassa uusien tapausten määrä päivää kohden on kesällä hieman kasvanut. Tilanne on kuitenkin hyvin vakaa.
Japanissa uusien tapausten määrä päivää kohden kääntyi laskuun huhtikuun lopulla,
ja lasku jatkui koko toukokuun. Kesäkuussa lasku ei ole enää jatkunut, vaan uusien
tapausten määrä kääntyi kasvuun. Japanissa kyse on toisesta epidemia-aallosta. Elokuussa päiväkohtaiset tapausmäärät ovat kääntyneet laskuun, mutta ovat yhä selvästi
korkeampia kuin keväällä ensimmäisen aallon yhteydessä.
Thaimaassa on todettu vain 3376 tapausta, ja uusien tapausten huippu päivää kohden sijoittui maalis-huhtikuun vaihteeseen. Sen jälkeen uusien tapausten määrä on
laskenut, ja tällä hetkellä Thaimaa raportoi vain vähän uusia tapauksia päivää kohden
(elokuussa keskimäärin alle 5 päivää kohden).
Australiassa uusien tapausten määrä on selvästi lisääntynyt heinäkuussa, minkä seurauksena viranomaiset ovat ottaneet uudelleen käyttöön erilaisia rajoituksia. Australiassa kyse on toisesta epidemia-aallosta. Elokuussa päiväkohtaiset tapausmäärät ovat
kääntyneet laskuun.
Uudessa-Seelannissa ei raportoitu yhtään uutta COVID-19-tapausta 24 päivän aikana, mutta 16.6.2020 alkaen maa on raportoinut melkein päivittäin uusista tartunnoista. Tapausmäärät ovat kuitenkin pieniä, keskimäärin yksi tapaus päivää kohden. Aivan viime päivinä Uusi-Seelanti on raportoinut selvästi korkeampia päiväkohtaisia
tapausmääriä.
Muut kolmannet maat
Venäjä
Venäjällä on eniten COVID-19-tapauksia Euroopassa. Uusien tapausten määrä on
kuitenkin ollut viimeiset viikot laskussa. Venäjän kohdalla on syytä huomioida myös
maan laajuus ja eri alueiden erot seurantajärjestelmissä ja testauksen laajuudessa.
Todennäköisesti luotettavimmat ja yleensäkin valtaosa tiedoista tulee suurista kaupungeista. Epidemian etenemisestä muilla alueilla ei ole hyvää kuvaa. Epidemia tulee todennäköisesti jatkumaan vielä useita kuukausia.
Valko-Venäjä ja Ukraina
Valko-Venäjällä uusien tapausten määrä on laskenut selvästi kesällä ja lasku jatkuu.
Epidemian huippu on siellä tältä erää saavutettu. Ukrainassa uusien tapausten määrä
päivää kohden on uudestaan kääntynyt nousuun.
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Yhdysvalloissa on raportoitu eniten COVID-19-tapauksia maailmassa, mikä heijastaa suurta väestömäärää, epidemian laajuutta ja testauskapasiteettia. Uusien tapausten
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määrä on kääntynyt laskujakson jälkeen taas nousuun kesäkuun puolivälin jälkeen,
mutta kasvu on pysähtynyt heinäkuun aikana ja kääntynyt uudelleen laskuun elokuussa. Kanadassa uusien tapausten määrä on laskenut kevään kuluessa, mutta heinäkuussa se on kääntynyt hienoiseen nousuun, joka on tasaantunut elokuussa. Meksikossa uusien tapausten määrä päivää kohden on lisääntynyt koko heinäkuun, mutta
elokuussa kasvu on pysähtynyt. Pohjois-Amerikan epidemia todennäköisesti jatkuu
varsin voimakkaana, eikä vaimenee merkittävästi vielä lähiaikoina, vaikka tapausmäärät ovat jo laskeneet.
Etelä-Amerikassa tapausmäärät ovat edelleen nousussa. Erityisen paljon tapauksia on
Brasiliassa, ja uusien tapausten lisääntyminen jatkuu, joskin hieman hitaammin kuin
aikaisemmin. Myös Perussa ja Kolumbiassa raportoidaan paljon uusia tapauksia. Todennäköisesti epidemia tulee voimistumaan Etelä-Amerikassa lähiviikot ja jatkumaan voimakkaana vielä useita kuukausia.
Aasia
Aasiassa Kiina, Japani, Korean tasavalta ja Singapore testaavat paljon, ja uusien koronatapausten määrät ovat suhteellisen matalia varsinkin Kiinassa, Japanissa ja Korean tasavallassa. Nopeat muutokset epidemiatilanteessa ovat kuitenkin hyvin mahdollisia kaikissa näissä maissa.
Singaporessa uusien tapausten määrä päivää kohden lisääntyi nopeasti huhtikuun
puolivälin jälkeen viruksen levittyä siirtotyöläisten pariin. Toukokuussa uusien tapausten määrä on kääntynyt laskuun. Tapausmäärissä on vaihtelua, mutta kokonaisuutena tällä hetkellä epidemia on selvästi vaimentumassa.
Muualla Aasiassa epidemiatilanne on vaikeampi ja pääosin huonontumassa. Varsinkin Intiassa uusien tapausten määrä jatkaa kasvamistaan. Myös Indonesiassa ja Filippiineillä uudet tapaukset lisääntyvät. Pakistanissa uusien tapausten määrä kasvoi kesäkuun puoliväliin saakka, minkä jälkeen se on laskenut. Vastaavasti Bangladešissa
uusien tapausten määrä on heinäkuun alussa kääntynyt laskuun. Todennäköisesti
epidemia tulee jatkumaan Aasian väkirikkaissa maissa vielä useita kuukausia.
Lähi-idässä epidemia on kiihtynyt heinäkuun puoliväliin saakka, minkä jälkeen tapausmäärät ovat useimmissa maissa kääntyneet laskuun tai ainakin kasvu on pysähtynyt (Saudi-Arabia, Oman, Iran, Israel, Qatar ja Arabiemiraatit). Irakissa uusien tapausten määrä päivää kohden on uudestaan kääntynyt nousuun elokuussa. Epidemian
huippu on Lähi-idässä tällä erää todennäköisesti saavutettu, mutta epidemia jatkuu
kuitenkin vielä kuukausia hitaasti vaimentuen.
Afrikka
Afrikassa on väkilukuun nähden hyvin vähän raportoituja COVID-19-tapauksia. Tähän on todennäköisesti useita syitä: väestön ikärakenne, terveydenhuoltojärjestelmän
ja seurantajärjestelmien puutteet ja vähäinen testauskapasiteetti. Etelä-Afrikassa on
eniten tapauksia. Epidemian huippu Etelä-Afrikan osalta on tältä erää ohitettu, ja tapausmäärät ovat selvässä laskussa. Sama koskee Egyptiä. WHO:n mukaan useassa
Afrikan maassa tapahtuu viruksen laajamittaista leviämistä. Todennäköisesti Afri-
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kassa on COVID-19-tapauksia paljon enemmän kuin mitä on raportoitu, ja epidemia
tulee jatkumaan vielä useita kuukausia.
Toimet Euroopan unionissa
Komissio on antanut COVID-19-tartuntatautiepidemiaan liittyen useita tiedonantoja
ja suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan EU:n perusvapauksien toteutuminen ja
tukemaan EU-kansalaisten paluuta kotimaahansa (esimerkiksi C(2020) 2050 final ja
COM(2020) 399 final). Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat julkaisivat
myös 15.4.2020 yhteisen etenemissuunnitelman COVID-19-rajoitusten purkamiseksi, jossa rajaliikenteen rajoituksia suositeltiin purkamaan vaiheittain ja hallitusti.
Sisämarkkinoiden ja vapaan liikkuvuuden 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).
Neuvosto antoi 30.6.2020 suosituksen (EU) 2020/912 EU:hun suuntautuvaa muuta
kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta. Neuvosto suositti, että jäsenvaltioiden olisi purettava ulkorajoilla rajoitukset koordinoidusti ja vaiheittain. Purkamisen tulisi alkaa 1.7.2020 suosituksen liitteessä lueteltujen kolmansien maiden asukkaiden osalta ja ennen ulkorajoja koskevien rajoitusten purkamista tai viimeistään samaan aikaan sen kanssa, jäsenvaltioiden tulisi poistaa valvonta sisärajoiltaan eli palauttaa vapaa liikkuvuus
Schengen-alueella. Suosituksen mukaan jäsenvaltio ei saisi yksipuolisesti päättää
poistaa rajoituksia kolmannen maan asukkailta ennen kuin muut jäsenvaltiot ovat
koordinoidusti päättäneet poistaa matkustusrajoituksen kyseisen kolmannen maan
asukkaiden kohdalta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin noudattaa tiukempaa avaamislinjaa ja poistaa matkustusrajoituksia kyseisiin maihin ainoastaan vaiheittain. Suositus
perustuu komission esitykseen, jossa katsottiin, että suositusta laajempi ulkorajojen
avaaminen saattaisi vaarantaa Schengen-alueen toiminnan.
Väliaikaisten rajoitusten tarpeellisuuden arvioinnissa käytettävät kriteerit liittyvät
epidemiologiseen tilanteeseen ja rajoittamistoimenpiteisiin, kuten lähikontaktien
välttämiseen sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin, ja niitä sovelletaan kumulatiivisesti. Suosituksen liitteessä olevaa maalistaa tarkastellaan kahden viikon välein
ja tarvittaessa päivitetään. Epidemiologisen tilanteen heikentyessä matkustusrajoitukset voidaan ottaa uudelleen käyttöön tietyn kolmannen maan osalta. Matkustusrajoitusten poistamisessa huomioidaan myös vastavuoroisuus.
Neuvosto suosittaa, että Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin asukkaita
olisi pidettävä EU:n asukkaina suositusta sovellettaessa. Niiden kolmansien maiden
osalta, joihin sovelletaan edelleen matkustusrajoituksia, olisi sallittava kaikkien EUja Schengen-maiden kansalaisten, heidän perheenjäsentensä sekä pitkällä oleskeluluvalla tai pitkällä kansallisella viisumilla jossain EU- tai Schengen-maassa oleskelevien maahanpääsy matkan tarkoituksesta riippumatta. Neuvosto suosittaa myös, että
välttämätön matkustaminen olisi sallittava tietyille suosituksen liitteessä luetelluille
matkustajaryhmille, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve.
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Neuvoston suositus ei aseta jäsenvaltiolle oikeudellista velvoitetta noudattaa maaluetteloa, aikataulua tai kriteeristöä kansallisissa päätöksissä. Neuvoston suosituksen
liitteenä olevaa maalistaa on päivitetty 16.7.2020, 30.7.2020 ja 7.8.2020.
Eräiden muiden maiden toimenpiteitä
Alla olevat kuvaukset perustuvat 13.8.2020 käytössä olleisiin tietoihin. Muistion liitteenä olevassa taulukossa kuvataan myös muiden maiden Suomea koskevia rajoituksia.
Ulkorajoja koskevan neuvoston suosituksen toimeenpano
Neuvosto päivitti suositustaan 30.7.2020 poistaen kolmasmaalistalta Algerian ja
7.8.2020 poistaen kolmasmaalistalta Marokon. Komission 28.7.2020 toimittamien
tietojen mukaan Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua,
Luxemburg, Ruotsi ja Viro olivat avanneet ulkorajansa kaikille neuvoston suosituksessa listatuille maille.
Rajoitetummin tai muutoin suosituksesta poiketen suositusta ovat toimeenpanemassa
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki ja
Unkari. Osa maista avaa ulkorajan vain suppeammalle määrälle maita, ja osa toimeenpanee vain uudet sallitun matkustamisen suositukset. Itävalta ja Malta ovat ilmoittaneet, että kansallinen päätöksenteko asiassa on vielä kesken. Kaikkiin edellä
mainittuihin tietoihin liittyy epävarmuuksia, jotka perustuvat kansallisen päätöksenteon prosesseihin ja siihen, että viimeisimmästä neuvoston suosituksen päivittämisestä on kulunut vain viikkoja.
Norjan viranomaiset ovat päätöksellään sallineet EU-alueen ulkopuolisten maiden
(mukaan lukien Venäjä) kansalaisten pääsyn Norjaan seurustelusuhteen perusteella
15.7.2020 alkaen. Suhteen toteen näyttämiseksi riittää itse täytetty lomake.
Venäjä
Venäjä keskeytti 16.3.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä väliaikaisesti ulkomaiden
kansalaisten ja ilman kansalaisuutta olevien henkilöiden, mukaan lukien ValkoVenäjän alueelta saapuvien henkilöiden ja Valko-Venäjän kansalaisten, maahantulon
Venäjälle 18.3.2020 alkaen. Päätöstä ei sovelleta muun muassa ulkomaisten valtioiden diplomaattisten edustustojen ja konsulaattien Venäjän federaatioon akkreditoituihin ja lähetettyihin työntekijöihin, kansainvälisen maantieliikenteen autonkuljettajiin, lento-, meri- ja jokialusten miehistöön, kansainvälisen rautatieliikenteen juna- ja
veturihenkilöstöön.
Venäjä keskeytti 27.3.2020 kaikki charter- ja reittilennot ulkomaille, ja 30.3.2020
Venäjän maaraja suljettiin Venäjän omilta kansalaisilta. Venäjä keskeytti 4.4.2020
kaikki lentoyhteydet ulkomaille. Elokuun alussa lentoyhteyksiä on palautettu Venäjältä Turkkiin, Iso-Britanniaan ja Tansaniaan. Sveitsin kanssa käydään neuvotteluja
maiden välisen lentoliikenteen käynnistämisestä.
Matkustusrajoituksiin on tehty myöhemmin lievennyksiä eräiden henkilöryhmien
osalta. Tällä hetkellä maahantulorajoituksia Venäjälle ei sovelleta henkilöihin, jotka
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saapuvat Venäjälle saadakseen lääkintähoitoa. Rajoituksia ei myöskään sovelleta
henkilöihin, jotka saapuvat kertaluonteisesti Venäjälle hoivaa tarvitsevan, sairaan lähisukulaisensa (puolison, vanhempien, lasten, adoptiovanhempien, adoptiolasten),
huoltajan tai huollettavan luokse, eikä tiettyihin tuotanto- ja teollisuussektoreiden
työntekijöihin.
Venäjän hallitus teki maahantulorajoituksiin poikkeuksen Iso-Britannian, Tansanian,
Turkin ja Sveitsin kansalaisille ja maiden oleskeluvan omaaville henkilöille 1.8.2020
alkaen. Samalla viisuminmyöntö Tansanian, Turkin ja Yhdistyneiden kuningaskuntien kansalaisille sekä henkilöille, joilla on oleskeluoikeus näissä maissa, aloitettiin
jälleen. Matkustajaliikenne sallitaan Venäjän ja näiden maiden välisessä lentoliikenteessä edellyttäen, että henkilöllä on voimassa oleva viisumi.
Päätöksen voimassaolon jatkaminen ja sisällölliset muutokset
Edellä kuvatun epidemiologisen arvion mukaan COVID-19-tartuntatautiepidemia
jatkuu useilla maantieteellisillä alueilla vielä kuukausia. Ulkorajaliikenteen rajoitusten tavoitteena on ehkäistä epidemian leviämistä ja suojata siten ihmisten henkeä ja
terveyttä. Lisäksi tavoitteena on turvata Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys. Suomen kansanterveyteen kohdistuu edelleen vakava uhka, minkä vuoksi olisi
välttämätöntä jatkaa päätöksen voimassaoloa 18.9.2020 asti.
Päätöksen liitteenä olevan maaluettelon osalta on tehty jäljempänä kuvattu epidemiologinen arviointi. Liitettä muutettaisiin 24.8.2020 alkaen niin, että ulkorajaliikenteen
rajoitukset palautettaisiin Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvaan liikenteeseen sekä Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä.
Schengen-alueeseen kuulumattomat EU-maat ja eräät muut maat
Komission ja neuvoston suositusten mukaan Schengen-alueeseen kuulumattomia
EU-maita (Bulgaria, Kroatia, Kypros, Irlanti ja Romania) sekä Andorraa, Monacoa,
San Marinoa, Vatikaania ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa olisi kohdeltava rajaliikenteen rajoitusten osalta samoin kriteerein kuin Schengen-alueeseen kuuluvia EUmaita. Käsitteellisesti Suomen ja edellä mainittujen maiden välinen liikenne on ulkorajaliikennettä.
Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välisen sisärajavalvonnan osalta tavoitteena
on purkaa rajoituksia vaiheittain epidemiologiseen arvioon perustuen, jotta purkaminen voidaan tehdä hallitusti. 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,
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-

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

-

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

Tämän päätöksen kanssa samanaikaisesti tehtävässä sisärajavalvontaa koskevassa
päätöksessä käytettäisiin lähtökohtaisesti samoja kriteerejä. Vastaavia arviointikriteerejä olisi sovellettava myös ulkorajaliikenteessä Schengen-alueeseen kuulumattomien EU-maiden sekä Yhdistyneen kuningaskunnan osalta. Suomen ja kriteerit täyttävien maiden välisen liikenteen olisi siten oltava rajoituksitta sallittua. Arvioinnin
pohjana käytetyt maiden ilmaantuvuusluvut ovat muistion liitteenä olevassa taulukossa.
Edellä mainittujen kriteerien perusteella ulkorajaliikenteen rajoitukset on aiemmin
poistettu Suomen ja Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä. Suomen ja näiden maiden välinen liikenne on rajoituksitta sallittua kaikilla rajanylityspaikoilla huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat
Schengenin rajasäännöstön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
2016/399) ja ulkomaalaislain (301/2004) säännökset.
Tämänhetkiseen epidemiologiseen arvioon perustuen rajoitukset palautettaisiin uudelleen Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvaan liikenteeseen,
koska Irlanti, Kypros ja San Marino eivät enää täytä edellä mainittuja kriteerejä. Andorran, Bulgarian, Irlannin, Kroatian, Kyproksen, Monacon, Romanian, San Marinon
ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta ulkorajaliikenteen rajoitukset olisivat sisärajavalvonnan rajoituksia vastaavat.
Muut maat
Neuvoston 7.8.2020 päivitetyn suosituksen (EU) 2020/912 mukaan jäsenvaltioiden
olisi purettava EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva väliaikainen rajoitus koordinoidusti vaiheittain seuraavien kolmansien maiden
asukkaiden osalta (niin sanottu vihreä lista):
-

Australia
Kanada
Georgia
Japani
Uusi-Seelanti
Ruanda
Etelä-Korea
Thaimaa
Tunisia
Uruguay
Kiina (edellyttäen, että vastavuoroisuus vahvistetaan)

Neuvoston suositus mahdollistaa kuitenkin nimenomaisesti myös sen, että jäsenvaltiot poistavat luettelossa mainittujen maiden asukkaisiin kohdistuvia rajoituksia vaiheittain.
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Suomen tavoitteena on ollut sekä sisärajaliikenteen että ulkorajaliikenteen rajoitusten
vaiheittainen ja hallittu purkaminen epidemiologisen tilanteen perusteella. Ulkorajaliikenteen rajoituksia lievennettiin ensi vaiheessa 13.7.2020 alkaen niiden neuvoston
suosituksessa mainittujen maiden osalta, joissa COVID-19-ilmaantuvuus oli korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.
Näiden maiden asukkaiden sallituksi maahantuloperusteeksi lisättiin työmatka. Myös
välttämättömiä maahantuloperusteita tarkennettiin. Toisessa vaiheessa 27.7.2020 alkaen edellä mainitun raja-arvon alittavien maiden asukkaiden maahantulo Suomeen
kyseisestä maasta saapuvassa liikenteessä sallittiin rajoituksitta huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat Schengenin rajasäännöstön ja ulkomaalaislain säännökset. Samalla ulkorajaliikenteen rajoitukset palautettiin Algerian ja Australian asukkaille.
Edellä mainittua raja-arvoa käytettäisiin myös tässä päätöksessä. Arvioinnin pohjana
käytetyt maiden ilmaantuvuusluvut ovat muistion liitteenä olevassa taulukossa. Edellä mainitun kriteerin täyttävät neuvoston suosituksessa mainitut maat ovat EteläKorea, Georgia, Kiina, Ruanda, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Uusi-Seelanti. Kiinan
osalta edellytettäisiin lisäksi neuvoston suosituksen mukaisesti, että EU:n neuvosto
vahvistaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen.
Japanin asukkaiden osalta ulkorajaliikenteen rajoituksia lievennettiin 13.7.2020 ja
27.7.2020 alkaen edellä kuvatulla tavalla. Viimeisimmän epidemiologisen arvion perusteella Japani ei kuitenkaan enää täytä hallituksen asettamaa kriteeriä (8 uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana). Tämän vuoksi
Japani poistettaisiin päätöksen liitteenä olevasta luettelosta, jolloin ulkorajaliikenteen
rajoitukset palautuisivat 13.7.2020 edeltävän tilanteen mukaisiksi. Myös muiden
neuvoston suosituksessa mainittujen maiden, joiden tartuntojen lukumäärä ylittää
edellä mainitun kriteerin (Australia ja Kanada), sekä muiden kolmansien maiden
osalta ulkorajaliikenteen rajoitukset olisivat edelleen voimassa.
Eri maiden tilannetta ja ulkorajaliikenteen rajoitusten laajuutta tarkasteltaisiin säännöllisesti noin kahden viikon välein. Tavoitteena on, että EU:n päivittyvät suositukset voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa.
Neuvoston suositukseen sisältyy mahdollisuus poistaa maa vihreältä listalta kahden
viikon tarkastelua nopeammalla aikataululla, jos maan tilanne heikkenee nopeasti.
Tällaisessa tilanteessa voitaisiin soveltaa rajavartiolain 16 §:n 1 momentin säännöstä,
jonka mukaan sisäministeriö päättää tarvittavista välittömistä toimenpiteistä, kunnes
valtioneuvosto ratkaisee asian. Sisäministeriön päätös saatettaisiin valtioneuvoston
käsiteltäväksi sovitun tarkasteluvälin mukaisessa seuraavassa valtioneuvoston yleisistunnossa.
Käytännön toi menp iteet
Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella täsmennettäisiin päätöksessä tarkoitetun henkilöliikenteen ja erityisesti siihen kuuluvien välttämättömien syiden sisältöä siltä osin
kuin maahantuloa on edelleen rajoitettu (muut kuin päätöksen liitteessä mainitut
maat). Rajanylityksen välttämättömyys arvioitaisiin tapauskohtaisesti saadun selvityksen perusteella. Ohjeistusta tarkennettaisiin tarpeen mukaan.
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Päätöksessä tarkoitetulla henkilöliikenteellä tarkoitettaisiin erityisesti seuraavaa:
1. Andorra, Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros, Monaco, Romania, San Marino
ja Yhdistynyt kuningaskunta
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

-

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

-

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)

2. Muut maat
Paluu 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

Paluu 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 syy
-

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

-

tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään

-

diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja
avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään

-

Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt

-

kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt

-

pakottavat perheasiat (esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät, seurustelusuhde) tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt

-

muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai
huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta
maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä,
ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, luonnonmarjojen poiminta yritysten
kutsuun perustuen, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla sekä
ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen

Maahan saapuvien tulisi noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita.
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
Ulkorajojen rajanylityspaikkojen sulkemisella ja liikenteen rajoittamisella ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion talouteen. Päätöksestä arvioidaan kuitenkin edelleen seuraavan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elinkeinonharjoittajille erityisesti vapaaajan liikenteen rajoitusten osalta.
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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 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 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
Päätöksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Vaikutukset rajanylittäjiin
Schengen-alueen ulkorajan ylittäminen on mahdollista ainoastaan avoinna olevien
rajanylityspaikkojen kautta. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa.
Päätöksellä ei ole vaikutusta muihin ulkorajan ylittämistä koskeviin säännöksiin. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstön 6 artiklassa ja ulkomaalaislain 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.
Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan mahdolliset rajoitukset
Suomesta saapuville henkilöille.
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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.
Päätöksen sisältöä ja laajuutta arvioidaan säännöllisesti noin kahden viikon välein
epidemiologisen tilanteen perusteella.
Tiedottaminen
Schengenin rajasäännöstön 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.
LIITE
Taulukko Schengenin ulkopuolisista EU-maista, eurooppalaisista pienoisvaltioista ja
neuvoston vihreällä listalla olevista kolmansista maista

