SISÄMINISTERIÖ
Raja- ja meriosaston osastopäällikkö,
prikaatikenraali
Matti Sarasmaa

Muistio
29.9.2020

Liite

RAJAVALVONNAN VÄLIAIKAISESTA PALAUTTAMISESTA SISÄRAJOILLE TEHDYN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN
Tausta
Valtioneuvosto teki 11.9.2020 päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 19.9.–18.10.2020 COVID-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta
Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien
vuoksi. Päätökseen tehtiin sisällöllisiä muutoksia 24.9.2020 tehdyllä päätöksellä
28.9.2020 alkaen.
Rajavalvonta oli palautettuna sisärajoille myös 19.3.–18.9.2020 valtioneuvoston
17.3.2020, 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020,
23.7.2020, 6.8.2020 ja 20.8.2020 tekemien päätösten mukaisesti.
Päätösten myötä Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella on tarkennettu päätöksessä tarkoitetun henkilöliikenteen ja erityisesti siihen kuuluvien välttämättömien syiden sisältöä.
Päätös ehdotus
Epidemiologiseen arvioon perustuen 24.9.2020 tehtyä päätöstä muutettaisiin
5.10.2020 alkaen niin, että sisärajavalvonta palautettaisiin uudelleen Suomen ja Liettuan sekä Suomen ja Puolan väliseen liikenteeseen huvialusliikennettä lukuun ottamatta.
Päätöksen sisältö olisi 5.10.2020 alkaen seuraava:
Sisärajavalvonta on palautettu COVID-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta
Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien
vuoksi 18.10.2020 asti Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Islannin, Italian, Itävallan, Kreikan, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Puolan,
Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tšekin, Unkarin
ja Viron 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, sisärajan rajanylityspaikkoja ovat
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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, Sipoon, 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 vä-
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häisestä testaamisesta ja puuttuvasta tartunnanjäljityksestä. Tärkeää on myös huomata, että useimmissa maissa testausmäärät ovat selvästi suurempia kuin keväällä, mistä
seuraa, että epidemiatilanteen vertaaminen kevääseen ei ole suoraviivaista.
Epidemia jatkuu edelleen voimakkaana maailmalla, ja uusien päiväkohtaisten tapausten määrä on kääntynyt syyskuussa kasvuun. Amerikassa, Afrikassa ja Oseaniassa
päiväkohtaiset tapausmäärät vähenevät, mutta Euroopassa ja Aasiassa ne kasvavat.
Aasiassa kasvu näyttää kuitenkin hidastuvan johtuen lähinnä epidemian hidastumisesta Intiassa. Eräiden maiden kohdalla on selvästi havaittavissa niin sanotun toisen
epidemia-aallon alkaminen, mikä saattaa kiihdyttää uudestaan epidemiaa lähitulevaisuudessa.
Useimmissa maissa Euroopan alueella uusien tapausten määrät ovat selvässä kasvussa, ja useissa Länsi-Euroopan maissa kyse on toisesta epidemia-aallosta. Epidemiologinen tilanne heikkenee kaikissa Pohjoismaissa ja Suomen naapurimaissa. Erityisen nopeasti tilanne on huonontunut Tanskassa ja Islannissa. Ruotsissa epidemiatilanne parantui syyskuun alkuun saakka, minä jälkeen tilanne on hieman huonontunut.
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).
Komissio antoi 11.6.2020 tiedonannon (COM(2020) 399 final), jossa suositetaan
vahvasti kaikkien sisärajoihin ja EU:n vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien rajoitusten
poistamista 15.6.2020 mennessä. Suositus koskee kaikkia Schengen- ja EU-maita.
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,
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 oikea-
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suhteisia 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. Pääsyn epäämisen sijaan olisi käytettävä muita keinoja terveysturvallisuuden takaamiseksi.
Komissio antoi 4.9.2020 ehdotuksen neuvoston suositukseksi (COM(2020) 499 final), jolla parannettaisiin koronaviruspandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten
koordinointia ja niistä tiedottamista. Komission ehdotuksen mukaan olisi määritettävä yhteiset arviointiperusteet ja raja-arvot, joiden perusteella päätetään matkustusrajoitusten käyttöönotosta EU-maissa. Olisi myös otettava käyttöön yhteiset värikoodit
eri alueiden koronatilanteesta laadittavaa karttaa varten. Niin sanotuiksi vihreiksi
maiksi olisi katsottava maat, joissa ilmaantuvuus on alle 25 uutta tautitapausta
100 000:ta asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana ja positiivisten testien
suhde kaikkiin testeihin on alle 3 %. Lisäksi olisi sovellettava yhtenäisiä menettelyjä
korkean riskin alueilta tuleviin matkustajiin ja tiedotettava matkustusrajoituksista
selkeällä tavalla. Suositusta käsitellään parhaillaan neuvostossa.
Sisärajavalvonta ja korvaavat toimet muissa Schengen-valtioissa
Kuvaus perustuu 28.9.2020 käytössä olleisiin tietoihin. Muistion liitteenä olevassa
taulukossa kuvataan lisäksi muiden Schengen-valtioiden Suomea koskevia rajoituksia.
Sisärajavalvonta
COVID-19-tartuntatautiepidemian leviämisen rajoittamiseksi suurin osa Schengenmaista rajoitti unionin kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja palautti valvonnan sisärajoilleen 11.3.–1.4.2020 ajanjaksolla. Useimmat valtiot kuitenkin luopuivat sisärajavalvonnasta 15.6.2020 mennessä ennen ulkorajojen koordinoitua ja asteittaista
avaamista.
COVID-19-tilanteesta johtuen sisärajavalvontaa jatkavat Suomen lisäksi Norja,
Tanska ja Unkari. 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).
Norja on ilmoittanut jatkavansa sisärajavalvontaa kaikilla rajoillaan COVID-19tilanteesta johtuen 13.10.2020 asti. Norja ei varsinaisesti rajoita matkustamista Norjaan EU:n, Euroopan talousalueen ja Schengen-alueen maista, mutta ylläpitää listaa
maista, joista voi tulla Norjaan ilman karanteenia. Karanteenivaatimus tarkoittaa, että
henkilön on kirjallisesti todistettava, missä aikoo viettää 10 ensimmäistä vuorokautta
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Norjassa. Karanteeniin eivät joudu 26.9.2020 annetun ilmoituksen mukaan henkilöt,
jotka saapuvat Latviasta ja Liechtensteinista. Osa Ruotsista ja Suomi (pois lukien
Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit) katsotaan turvallisiksi alueiksi. Norjan viranomaiset pyytävät todistusta asuinpaikasta maahanpääsyn
yhteydessä.
Tanska on palauttanut sisärajavalvonnan COVID-19-tilanteesta johtuen 14.3.2020.
Sisärajavalvonta jatkuu tällä hetkellä 11.11.2020 asti. Tanskaan voi 2. lokakuuta mukaan lukien matkustaa EU-alueelta, Schengen-alueelta ja Isosta-Britanniasta vapaasti
muista maista paitsi Ranskasta, Kroatiasta, Espanjasta, Romaniasta, Luxemburgista,
Maltalta, Belgiasta, Alankomaista, Unkarista, Portugalista, Itävallasta, Sveitsistä,
Tšekistä, Sloveniasta, Islannista, Irlannista, Iso-Britanniasta ja Andorrasta. Tanska
suosittaa testausta kaikille, jotka saapuvat maahan sellaisesta maasta, jossa ilmaantuvuusluku on vähintään 50/100 000 edellisen 14 vuorokauden aikana.
Unkari on ilmoittanut jatkavansa sisärajavalvontaa 30.10.2020 asti eikä ulkomaalaisten saapuminen ole sallittua ilman erityistä syytä. Unkarin poliisi voi myöntää luvan matkoihin, joiden perusteena ovat sotilassaattueet, viralliset vierailut, työmatkat,
matkat, jotka perustuvat erityiseen pyyntöön tai kutsuun, matkat oikeudenkäyntiin
saapumiseksi, terveydelliset syyt sekä Unkarin läpi tapahtuva läpikulkuliikenne tai
muut perustellut syyt. Visegrad-maiden kansalaiset saavat matkustaa Unkariin, mikäli heillä on alle viisi vuorokautta vanha koronatestitulos. Unkarin kansalaisten maahan saapuminen on sallittu, mutta heiltä vaaditaan 14 vuorokauden karanteeni, kuten
myös yllä mainituin perustein maahan pääseviltä ulkomaan kansalaisilta.
Korvaavat toimet
Schengen-alueella maat pyrkivät estämään viruksen leviämistä matkustuksessa lähinnä karanteenien ja testauksen kautta. Keinovalikoimassa ovat myös matkustussuositukset. Useat maat edellyttävät toisista Schengen-maista saapuvilta ilmoitusta
maahantulosta tai rekisteröitymistä terveysviranomaisten rekisteriin etukäteen tai
saapumisen yhteydessä.
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. Karanteeniohjeiden noudattamista myös valvotaan. Myös 10 vuorokauden karanteenisäännöksiä on käytössä.
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 on käytössä negatiivisen testin edellytys maahanpääsylle tietyistä riskimaiksi luokitelluista maista suuntautuvassa liikenteessä.
Päätöksen muuttaminen
Valtioneuvosto on 11.9.2020 tekemässään periaatepäätöksessä (VNK/2020/114) linjannut, että epidemiologisesti korkeamman ilmaantuvuuden maiksi katsotaan ne
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maat, joissa COVID-19-ilmaantuvuus on yli 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.
Sisärajavalvonnan palauttamisen kriteerinä käytettiin 11.9.2020 ja 24.9.2020 tehdyissä päätöksissä edellä mainittua raja-arvoa 25. Samaa kriteeriä käytettäisiin myös tässä päätöksessä. Arvioinnin pohjana käytetyt Schengen-valtioiden ilmaantuvuusluvut
ovat muistion liitteenä olevassa taulukossa.
Edellä mainitun kriteerin perusteella sisärajavalvonta palautettaisiin uudelleen Suomen ja Liettuan sekä Suomen ja Puolan väliseen liikenteeseen huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Sisärajavalvonta voitaisiin kohdentaa riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin.
Päätös poikkeaisi edellä kuvatuista EU:n suosituksista koronapandemian torjumiseksi. Erot Suomen ja muun Schengen-alueen välisessä epidemiatilanteessa sekä meneillään oleva tartuntojen leviämisen uusi kiihtymisvaihe edellyttävät kuitenkin sisärajavalvonnan ylläpitämistä siihen asti, kunnes valmisteilla olevat korvaavat toimenpiteet
ovat riittävällä tavalla käytettävissä. Sisärajavalvonnan ensisijaisena tavoitteena on
ehkäistä epidemian leviämistä ja suojata siten ihmisten henkeä ja terveyttä perustuslaissa ja Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa edellytetyllä tavalla. Lisäksi
tavoitteena on edelleen turvata Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys tautitilanteen kaikissa olosuhteissa. Päätös noudattaisi Schengenin rajasäännöstön edellytystä sisärajavalvonnan ehdottomasta välttämättömyydestä vaaran vakavuuteen
suhteutettuna.
Sisärajavalvontaa ei olisi Suomen ja Latvian sekä Suomen ja Liechtensteinin 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 ja laajuutta arvioitaisiin säännöllisesti noin viikon välein
epidemiologisen tilanteen ja korvaavien toimien valmiusasteen perusteella.
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

7
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

-

kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten
järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt

-

opiskelu Suomessa

-

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

-

liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Ruotsissa
Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat sekä Suomessa Tornion,
Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat)

-

liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa
Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja
Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat)

-

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. Valtioneuvoston 11.9.2020 tekemässä terveysturvallisuuden varmistamista rajanylitysliikenteessä koskevassa periaatepäätöksessä kuvataan muun muassa eri henkilöryhmiä
koskevia testaus- ja karanteenikäytäntöjä. Periaatepäätöksessä todetaan, että työssäkäynti ja muu rajayhteisöjen päivittäinen kanssakäynti mahdollistetaan pohjoisella
maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä ilman testaustodistusta ja
karanteenia alueellisen tautitilanteen ollessa suurin piirtein toisiaan vastaava linjatusta raja-arvosta (25) riippumatta.
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Vaikutukset
Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
Sisärajavalvonnan palauttamisen tavoitteena on yleiseen järjestykseen ja sisäiseen
turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhan torjumiseksi varmistua, että
Suomeen saapuvat tai Suomesta lähtevät täyttävät säädetyt maahantulon tai maassaoleskelun edellytykset sekä tunnistaa ja identifioida turvallisuuden kannalta mahdolliset riskihenkilöt. Sisärajavalvonnan arvioidaan vähentävän koronaviruksen leviämistä ja pienentävän siten Suomen kansanterveydelle viruksesta aiheutuvaa uhkaa.
Rajavartiolaitos
Päätöksen mukainen sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle noin 220 000
euron lisäkustannukset viikossa normaalitilanteeseen nähden.
Valtioneuvoston päätösten mukaisesti Rajavartiolaitos on suorittanut sisärajavalvontaa 19.3.2020 alkaen vaihtelevassa laajuudessa. Kunkin valtioneuvoston päätöksen
yhteydessä on esitetty arvio päätöksen mukaisen ajanjakson Rajavartiolaitokselle aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.
Valvonta on toteutettu ja toteutetaan komentamalla itärajalta ja Suomenlahden merivartiostosta henkilöstöä sisärajoille ja laajentamalla rajatarkastukset koskemaan
myös sisärajaliikennettä niillä rajanylityspaikoilla, joilla on myös ulkorajaliikennettä.
Sisärajavalvonta on toteutettava samalla henkilöstöllä, joka normaalisti vastaa vain
ulkorajan valvonnasta. Ulkorajan valvonta on jatkunut komennuksista huolimatta,
mutta aikaisempaa vähäisemmällä henkilöstöllä. Kaikki ulkorajan rajanylityspaikat
on pidetty auki normaalisti, itärajalla lähinnä tavaraliikennettä varten. Itärajalta länsirajalle komennettavaa henkilöstöä on korvattu palkkaamalla lähivuosina eläköitynyttä henkilöstöä (EVP-henkilöstö) tilapäisesti takaisin töihin.
Henkilöstön komennuksista, EVP-henkilöstön palkkaamisesta, ylimääräisistä työvoimakustannuksista sekä matkustamis- ja majoituskustannuksista aiheutuu lisäkustannuksia.
Rajavartiolaitos on hakenut ja saanut lisärahoitusta lisämenoihin vuoden 2020 lisätalousarvioissa seuraavasti:
Ajanjakso
Ltae Esitetty
Myönnetty Huom.
19.3. - 13.4.2020
I
2 500
2 500
19.3. - 13.4.2020
II
2 620
2 620
14.4. - 13.5.2020
II
5 760
5 760
14.5. - 14.6.2020
IV
2 000
2 000
Yhteensä
12 880
12 880
Huom. summat tuhatta euroa.
Keväällä 2020 sisärajavalvonnan alkaessa toiminnan laajuus ja kustannukset olivat
yli kaksinkertaiset aikaisemmin valmiussuunnittelun perusteella laskettuihin ensimmäisen lisätalousarvioesityksen lukuihin verrattaessa. Tästä syystä toisessa lisätalousarviossa esitettiin lisärahoitusta 19.3.2020 alkaen. Henkilöstökustannuksia on
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pystytty laskemaan alkuvaiheen tasosta vakiintuneella työvuoro- ja komennussuunnittelulla, joilla on saatu vähennettyä ylitöiden määrää. Tarkastustoimintaan tarvittavan lisämateriaalin ja kaluston hankinnat ja vuokraus pystyttiin rahoittamaan toisessa
lisätalousarviossa myönnetyllä lisärahoituksella. Alkukesästä sisärajavalvonnan kattavuuden laskiessa myös kustannukset laskivat.
Lisätalousarvioesityksissä ja valtioneuvoston päätöksissä on huomioitu muun toiminnan vähentymisestä syntyneet kustannussäästöt. Niiden vaikutus on kuitenkin
vähäinen ulkorajavalvonnan jatkuessa aikaisempaan tapaan kaikilla rajoilla ja rajanylityspaikoilla.
Rajavartiolaitokselle on aiheutunut sisärajavalvonnasta lisäkustannuksia 24.9.2020
mennessä noin 11,7 miljoonaa euroa, ja jo toteutuneita, mutta ei vielä maksuun tulleita kustannuksia on noin 2,8 miljoonaa euroa. Sisärajavalvonnan loppumisenkin
jälkeen viimeiset kustannukset realisoituvat maksuun vasta yli kahden kuukauden
kuluttua.
Poliisi ja Tulli
Rajavartiolaitos vastaa pääosin sisärajavalvonnan suorittamisesta. Poliisi ja Tulli
osallistuvat sisärajavalvontaan niillä rajanylityspaikoilla, joilla ne muutoinkin suorittavat rajatarkastustehtäviä rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 10 §:n mukaisesti. Poliisin
osalta kyse on Jyväskylän, Kuopion ja Tampere-Pirkkalan lentoasemista ja Tullin
osalta kalastus- ja lastialusten rajatarkastuksista eräissä satamissa. Tulli on lisäksi
osallistunut Rajavartiolaitoksen ohella rajatarkastustehtävien suorittamiseen Suomen
ja Ruotsin välisellä maarajalla. Poliisin ja Tullin osallistumista sisärajavalvontaan
muilla rajanylityspaikoilla ei ole toistaiseksi suunniteltu.
Päätöksellä ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia poliisille. Tullin osalta sisärajavalvonnasta jo maksettujen ja loppuvuodeksi 2020 arvioitujen menojen yhteismäärä on 165 000 euroa. Kustannukset koostuvat virkamatkoista päivärahoineen sekä virka-ajoneuvoihin liittyvistä kustannuksista. Jos poliisin tai Tullin tukea tarvittaisiin laajemmin muilla rajanylityspaikoilla, siitä aiheutuvat kustannukset laskettaisiin
erikseen, ja ne tulisi kohdentaa lisätalousarviosta.
Muut taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
Sisärajavalvonnalla on myös merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämälle sekä yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämään. Yleisesti COVID-19-epidemiasta seurannut
talouden taantuma ja epidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt toimet kasvattavat
julkisen talouden alijäämää vuonna 2020 huomattavan paljon. Julkisyhteisöjen saamien tulojen arvioidaan alenevan vuonna 2020 lähes 5 miljardia euroa vuoteen 2019
verrattuna. Edellisen kerran julkisyhteisöjen tulot supistuivat finanssikriisin yhteydessä vuonna 2009. Samanaikainen menojen voimakas kasvu johtaa siihen, että koko
julkisen talouden alijäämän arvioidaan olevan noin 18 miljardia euroa vuonna 2020.
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Varustamot
Maahantulon rajoittaminen näkyy varustamoilla ennen kaikkea matkustajaliikenteessä. Meritse tapahtuva matkustajaliikenne tyrehtyi lähes kokonaan huhtikuussa 2020.
Matkustus lisääntyi heinäkuussa, mutta oli edelleen noin 60 prosenttia vähäisempää
kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Merikuljetusten tuonti ja vienti on ollut
vuoden 2020 ensimmäisinä kuukausina lähellä edellisvuoden tasoa, ja tavanomaisen,
esimerkiksi markkinoiden käänteistä ja työtaisteluista johtuvan vaihtelun puitteissa.
Merikuljetusten määrä on kuitenkin alkanut kesän myötä hiipua. Matkustajaautolauttavarustamojen osavuosikatsaukset raportoivat tappioista ja ennakoivat tappiollista tilikautta. Merimies-Unionin mukaan jäsenistöstä 43 prosenttia oli lomautettuna toukokuun 2020 lopussa.
Ilmailun toimijat
Lentoliikenteen operaatioiden määrät ovat ANS Finlandilta saatujen tietojen perusteella noin 70 prosenttia vuoden 2019 määriä matalammat. Matkustajamäärissä pudotus on ollut vielä rajumpaa, ja ero vuoden 2019 määriin on ollut kesällä noin 85
prosenttia. ANS Finland ja Eurocontrol tuottavat liikennemäärien (operaatiot) ennustetta muutaman kuukauden päähän. Ennusteiden keskeisiä muuttujia ovat epidemiatilanteen kehittyminen sekä siihen liittyvät mahdolliset maahantuloa koskevat rajoitukset. Mikäli liikennemäärät jatkavat nykyisellä tasolla tai jopa laskevat, on sillä välittömiä taloudellisia vaikutuksia laaja-alaisesti koko ilmailusektorille. Muun muassa
Finnair on raportoinut vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä noin 172 miljoonan
euron tappiot. Yhtiöt sopeuttavat toimintaansa tilanteen pitkittyessä, mutta toimialan
kannattavuus on tästä huolimatta erittäin heikkoa.
Ulkomainen matkailukysyntä
Ulkomainen matkailukysyntä on noin 30 % kokonaismatkailukysynnästä. Työ- ja
elinkeinoministeriön arvion mukaan ulkomainen matkailukysyntä supistuu rajaliikennettä koskevien päätösten myötä noin 70 %. Ulkomaisen matkailun supistuminen
70 %:lla merkitsisi kerrannaisvaikutuksineen tuotannon 1,6 miljardin euron supistumista eli 0,8 %. Toimialoista merkittävintä tuotannon laskua syntyy liikenteen sekä
ravintola- ja majoituspalveluiden lisäksi kauppaan, rakentamiseen sekä elintarviketeollisuuteen.
Matkailun merkitys korostuu alueellisesti. Esimerkiksi matkailu tuottaa yli 6 % Lapin arvonlisäyksestä, kun koko maassa matkailualan arvonlisäyksen osuus on 2,7 %.
Matkailukysyntään arvioidaan vaikuttavan rajaliikenteen rajoitusten lisäksi myös koronapandemia yleisesti.
Yksityiset toimijat
Päätöksellä on monenlaisia vaikutuksia yksityisten toimintaan ja talouteen. Työntekijöiden mahdollisuudella jatkaa työntekoa sisärajan yli on pyritty vähentämään päätöksen muuten haitallisia vaikutuksia. Myös raja-alueiden asukkaiden muista poikkeavilla liikkumismahdollisuuksilla pyritään tähän.
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Taloudellisen toiminnan vähentyminen ja muutokset heijastuvat alentavasti valtion ja
kuntien verotuloihin ja sitä kautta muun muassa valtion talousarvion tasapainoon.
Tässä yhteydessä ei ole pystytty arvioimaan päätöksen tarkkaa vaikutusta valtion ja
kuntien tulojen alenemiseen. Valtion talousarvio tulee syksyn lisäbudjetissa tasapainottaa, minkä osalta syksyn lisätalousarviossa arvioidaan talousarvion tasapainottamisvaihtoehtoja, kuten lisävelanottoa.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Päätös edellyttää Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Sisärajavalvonta heikentää tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä.
Poliisi ja Tulli osallistuvat sisärajavalvontaan niillä rajanylityspaikoilla, joilla ne
muutoinkin suorittavat rajatarkastustehtäviä. Tulli osallistuu lisäksi Rajavartiolaitoksen ohella rajatarkastustehtävien suorittamiseen Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla. Mahdollista tukea Rajavartiolaitokselle muilla rajanylityspaikoilla ei ole toistaiseksi suunniteltu.
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
työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, Poliisihallituksen ja Tullin näkemykset.
Asia on käsitelty kirjallisesti poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen valtakunnallisessa
PTR-johtoryhmässä.
Sisärajavalvonnan tarvetta ja laajuutta arvioidaan säännöllisesti noin viikon välein
epidemiologisen tilanteen ja korvaavien toimien valmiusasteen perusteella.
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Tiedottaminen
Sisäministeriö on valmistautunut tiedottamaan päätöksestä välittömästi kaikille tarvittaville tahoille sen mukaan kuin Schengenin rajasäännöstön 27 artiklassa edellytetään.
LIITE
Taulukko Schengen-valtioista

