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VAIHEITTAINEN RAJALIIKENTEEN RAJOITUSTEN PURKU
COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuessa valtioneuvosto on 7.5.2020 yleisistunnossaan päättänyt jatkaa rajaliikenteen rajoituksia ja sisärajavalvontaa 14.6.2020 asti. Rajaliikenteen rajoituksia purettiin ensimmäisessä vaiheessa 14.5.2020 alkaen Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallimalla työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne. Päätöksellä helpotettiin myös lähiomaisten tapaamisia.
COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuessa valtioneuvosto on 12.6.2020 yleisistunnossaan päättänyt jatkaa rajaliikenteen rajoituksia ja osittaista sisärajavalvontaa 14.7.2020
asti. Toisessa vaiheessa purettiin rajaliikenteen rajoitukset ja päätettiin sisärajavalvonta Suomen ja Norjan välisellä maarajalla. Sisärajavalvonta jatkuu Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla. Toisessa vaiheessa purettiin myös rajaliikenteen rajoitukset ja päätettiin sisärajavalvonta Pohjoismaiden (pl. Ruotsi) ja Baltian maiden välisessä liikenteessä sekä Schengen-maiden välisessä huvivene/ -alusliikenteessä (ml. Ruotsi). Päätöksellä helpotettiin myös seurustelusuhteessa olevien tapaamisia.
Rajoitusten purkamista jatketaan vaiheittain huomioiden ensisijaisena terveysviranomaisten arvio epidemiologisesta tilanteesta.
EU- MAIDEN VÄLINEN LIIKENNE (VAIHE III)
Hallitus on linjannut, että sisärajavalvonnasta luovuttaisiin 13.7.2020 alkaen Suomen ja
sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa COVID-19-tauti-ilmaantuvuus on samankaltainen kuin maissa, joiden osalta sisärajavalvonnasta on luovuttu. 23.6. linjauksen
raja-arvona on pidetty 8 uutta tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.
9.7 tehtävän päätöksen kriteerinä käytettäisiin raja-arvoa 8 uutta tapausta 100 000
henkilöä kohden. Niiden maiden osalta, joiden epidemiatilanne on kriteerin yläpuolella, mutta lähellä kriteerinä olevaa 8 tapausta 100 000 kohden (10 tapausta / 100 000),
voidaan toteuttaa kokonaisarvio maan epidemiatilanteesta ja sen kehityksessä suhteessa jo tehtyihin tai tehtäviin päätöksiin sisärajavalvonnan ja matkustusrajoitusten
poistamisesta. Arvioinnissa tarkastellaan maan tilannetta seuraavin kriteerein:



maan epidemiatilanne on laskussa edellisen 14 vuorokauden seurantajaksolla
maassa esiintyvät epidemiaesiintymät ovat paikallisia ja uusien tartuntojen leviäminen on hallinnassa
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tartuntojen kasvu liittyy muihin tekijöihin kuin tosiasialliseen epidemian leviämiseen, kuten testausmäärien lisäämiseen

Vastaavasti sisärajatarkastusten palauttamista ja matkustusrajoituksia tulisi harkita
niiden maiden osalta, jotka ovat nousseet ensisijaisena kriteerinä käytettävän rajan
yläpuolelle, joissa epidemiatilanne on nousussa ja maalla ei ole riittäviä epidemian hallinnan keinoja.
Sisärajavalvonnasta luovuttaisiin tämänhetkisen epidemiatilanteen perusteella seuraavien maiden kohdalla: Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein, Sveitsi.
Sisärajavalvonta jatkuisi Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla sekä Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tsekin tasavallan välisessä liikenteessä.
Eckerön ja Hangon satamat sekä vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille
tarkoitetut Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemien rajanylityspaikat
avattaisiin henkilöliikenteelle päätöksen mukaiset maahantulorajoitukset huomioiden.
Lisäksi päätöksellä helpotettaisiin sisärajat ylittävässä liikenteessä omaisuusjärjestelyihin liittyvää maahantuloa sekä sukulaisen tapaamista sallittavana välttämättömänä liikenteenä.
Vastaavaa arviointikriteeriä sovellettaisiin myös ulkorajaliikenteessä Schengenalueeseen kuulumattomien EU-maiden sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin osalta. Ulkorajapäätöstä muutettaisiin
13.7.2020 siten, että Suomen ja Kyproksen ja Irlannin sekä Andorran, San Marinon ja
Vatikaanin välinen liikenne olisi rajoituksitta sallittua kaikilla avoinna olevilla rajanylityspaikoilla. Rajoitukset jatkuisivat Suomen ja Bulgarian, Kroatian, Romanian ja Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Monacon välisessä liikenteessä.
KOLMANSISTA MAISTA SAAPUVA LIIKENNE (VAIHE III)
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 30.6.2020 suosituksen (2020/0134 (NLE)) EU:hun
suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta. Neuvosto suosittaa, että jäsenvaltioiden
olisi purettava ulkorajoilla rajoitukset koordinoidusti ja vaiheittain. Purkamisen tulisi
alkaa 1.7.2020 suosituksessa lueteltujen ns. vihreän listan maiden osalta.
Nyt tehtävän päätöksen osalta esitetään että:
 Suomen ja vihreällä listalla olevien maiden välinen liikenne avattaisiin tietyin rajoituksin, mikäli vihreän listan maan tartuntojen määrä on enintään
8 tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.
Päätös tarkoittaisi, että 13.7. alkaen Suomen ja Algerian, Australian, Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn ja Kiinan välisessä liikenteessä olisi sallittua näissä maissa asuvien työmatkaliikenne ja
muu välttämätön liikenne vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla.
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Vihreän listan maiden, joiden tartuntojen lukumäärä ylittää kriteerin (Kanada, Montenegro, Marokko, Serbia) sekä muiden kolmansien maiden osalta noudatettaisiin nykyisiä ulkorajaliikenteen rajoituksia.
Risteilyalusten satamassa käynti sallittaisiin ilman matkustajien maissa käyntiä.
Luonnonmarjojen poiminta yritysten kutsuun perustuen sallittaisiin sekä sisä- että ulkorajaliikenteessä.
Kauttakulkumatkustaminen lentoliikenteessä olisi jatkossa sallittua kaikilla lentoasemilla sekä sisä- että ulkorajaliikenteessä.
VAIHE IV
Tautitilanteen niin salliessa päätöksiä sisärajavalvonnan palauttamisesta sekä eräiden
rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta esitetään
tarkistettavaksi 27.7.2020 alkaen siten, että:


Tarkistetaan sisärajavalvonnan palauttamista koskevaa päätöstä siten, että luovuttaisiin sisärajavalvonnasta niiden EU-valtioiden osalta, joissa tartuntoja on
enintään määrä, joka vastaa 13.7. käytettyä tai tarkistettua raja-arvoa



Sallitaan maahantulo rajoituksitta ulkorajoilla vihreällä listalla olevista maista,
joiden tartuntojen ilmaantuvuusluku on alle 8



Jos tautitilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa, josta on jo poistettu rajavalvonnan rajoitukset, voidaan rajoituksia tarvittaessa myös palauttaa.

VAIHE V
Tautitilanteen niin salliessa rajaliikenteen rajoituksia ulkorajat ylittävässä liikenteessä
tarkistettaisiin 10.8. vastaavin kriteerein kuin 27.7. tehdyssä päätöksessä huomioiden
EU:n suositukset, turvaten kansalliset intressit, pyrkien tilanteeseen, jossa sisärajavalvonnasta on luovuttu 18.9.2020 mennessä.

