
Maahantulon rajoitukset 

ja matkustuksen 

terveysturvallisuus

Hallituksen tiedotustilaisuus 11.9.2020



• Maahantulon rajoitukset. Valtioneuvosto teki 11.9.2020 uuden 

päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille ja 

liikenteen rajoittamisesta ulkorajoilla. Päätös tulee voimaan 19.9.2020.

• Periaatepäätös uudesta toimintamallista. Valtioneuvosto hyväksyi 

11.9.2020 periaatepäätöksen uusista toimista terveysturvallisuuden 

varmistamiseksi rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa.

• Raja-arvon muutos. Hallitus päätti, että 19.9. alkaen korkeamman 

ilmaantuvuuden maaksi määritellään maat, jossa uusien tartuntojen 

ilmaantuvuus on yli 25/100 000/14 vrk.

Hybridistrategian toteuttaminen rajat ylittävässä 

liikenteessä ja matkustamisessa
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Rajat ylittävän liikenteen muutokset 2020
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Muutokset 19.9. alkaen:

Uusi raja-arvo 25 tapausta 

100 000 henkilöä kohden viimeisen 

2 viikon aikana

Maahantulon rajoitukset poistuvat: 

Islanti, Ruotsi, Norja, Puola, 

Saksa ja Kypros, sekä 

Australian, Kanadan, Japanin 

asukkaat jotka tulevat 

kotimaastaan

Italia ja Unkari

maahantuloa rajoitetaan

MAAHANTULON RAJOITUKSET 

22.11. SAAKKA 

• Maahantulon rajoitukset jatkuvat 

sisä- ja ulkorajoilla.

• Raja-arvon ylittävästä maasta 

saavuttaessa maahantulijan 

vapaaehtoinen ennakkotestaus ja 

omaehtoinen karanteeni ja 2. testi

• Jos matka kestää alle 72 h, ei 

tarvita karanteenia eikä 2. testiä

• Jos EU- ja Schengen-maan raja-

arvo ylittyy, käytetään 

erityisjärjestelyjä työmatka-

liikenteen helpottamiseksi sekä  

Lapin rajayhteisöjen päivittäis-

asioinnissa.

.

SIIRTYMÄKAUDEN MALLI 

1.10-22.11.
UUSI TOIMINTAMALLI 

23.11 >

• Sisärajaliikenteen rajoitukset poistuvat, 

ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat.

• Liikenteenharjoittajan velvollisuus 

tarkastaa negatiivinen testaustodistus.

• Raja-arvon ylittävästä maasta 

saavuttaessa maahantulijalla oltava 

ennakkoon otettu koronatesti. Suomessa 

karanteeni, joka päättyy aiemmin, jos 2. 

testi on negatiivinen.

• Jos matka kestää alle 72 h, ei tarvita 

karanteenia eikä 2. testiä.

• Raja-arvon alittavasta maasta saapuvaan 

ei kohdistu rajalla terveysturvatoimia.

• Erityisryhmille oma menettely.



Muutokset maahantulon 

rajoituksiin sisärajoilla 19.9.

Islanti, Ruotsi, Norja, Puola ja Saksa

maahantulon rajoitukset poistuvat

Italia ja Unkari

maahantuloa rajoitetaan

Uusi raja-arvo 

25 tapausta 100 000 henkilöä kohden

viimeisen 2 viikon aikana
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Erityisjärjestelyt siirtymäkaudella 1.10.-22.11. 

silloin kun maan raja-arvo 25 ylittyy

PÄIVITTÄISLIIKENNE 

Jos tautitilanne heikkenee, pohjoisella maarajalla mahdollista rajayhteisöjen liikenne sekä Viron ja Ruotsin 

lautta- ja lentoliikenteessä mahdollista työmatkaliikenne ilman testaustodistusta ja karanteenivaatimuksista 

poiketen. Kohdennettuja terveystarkastuksia rajalla. 

Siirtymäkauden malli on käytössä siihen saakka, kunnes varsinaisen mallin edellyttämät 

lainsäädäntömuutokset on tehty ja testausjärjestelyt ovat kunnossa.

EU-/SCHENGEN -MAISTA 

saapuvat voivat lyhentää 14 vrk omaehtoista karanteeniaan

Ennakkotestaus/1. testi – omaehtoinen karanteeni – 2. testi  -järjestelyllä

ERITYISRYHMÄT

Kutsuva toimija/työnantaja laatii esityksen Rajavartiolaitokselle, vastuuministeriö ja terveysviranomaiset 

arvioivat. Erityismenettelyillä huolehditaan terveysturvallisuudesta.

1.

2.

3.



Negatiivinen testitulos: karanteenista vapautuu

SUOSITELLAAN: hyvää turvavälikäytäntöä 

ja muita ajankohtaisiaterveysturvallisuutta 

edistäviä käytäntöjä

Karanteenista vapautuu kun testitulos 

negatiivinen 

SUOSITELLAAN: hyvää turvavälikäytäntöä 

ja muita ajankohtaisia terveysturvallisuutta 

edistäviä käytäntöjä
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Terveysturvallisuustoimet rajaliikenteessä 23.11.2020

EU-/

SCHENGEN-

MAAT 

ei sisärajavalvontaa

KOLMANNET 

MAAT 

Suomen hyväksymät 

EU:n Green list -maat 

sekä muista maista 

vain välttämätön 

liikenne

MAAHAN SAAPUMINEN MAASSA OLESKELUN AIKANA

SUOSITELLAAN:

hyvää turvavälikäytäntöä ja muita 

ajankohtaisia terveysturvallisuutta 

edistäviä käytäntöjä

Matalamman ilmaantuvuuden maista saapuvat, uusien tartuntojen ilmaantuvuus enintään 25/100 000/14vrk

2. TESTI 

72 h 

maahan 

saapumisesta

Korkeamman ilmaantuvuuden maista saapuvat, uusien tartuntojen ilmaantuvuus yli 25/100 000/14vrk

2. TESTI 

72 h 

ensimmäisestä 

testistä

 karanteeni 14 vrk

 2. testin 

varaaminen 

maahantullessa

 lähityöskentelyä ei 

voi aloittaa

 karanteeni 14 vrk

 1. testi Suomessa 

(1 vrk kuluessa)

 lähityöskentelyä ei 

voi aloittaa

lähityöskentely voidaan aloittaa 

työnantajan kanssa sovitulla tavalla 

huomioiden työsuojelulliset toimet

RAJALLA EI 

TERVEYSTURVALLISUUSTOIMIA

Liikenteenharjoittajan velvollisuus tarkastaa 

negatiivinen testaustodistus (< 72 h)

Sisäisillä maarajoilla 

negatiivisen todistuksen 

tarkastaminen virka-

apuna tai 

terveysviranomaisen 

toimenpitein, 

kohdennettuina 

tarkastuksina

Ulkorajoilla

rajaviranomaisen 

velvollisuus 

tarkastaa 

negatiivinen 

testaustodistus 

(< 72 h)

Suomeen ilman testaustodistusta palaava 

suomalainen tai Suomessa pysyvästi asuva

Jos matka alle 72h, ei tarvita karanteenia eikä 2. testiä
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Rajanylitysliikenteen määrät

Rajanylitysliikenteen tilannekuva 2019* 2020*

Helsinki – Vantaan lentoasema 12 875 424 2 326 264 

Helsingin satama 8 061 750 2 051 315 

Itärajan kv-ylityspaikat 6 329 726 2 197 762 

Suomen ja Ruotsin välinen maaraja 13 674 516 5 422 021 

Suomen ja Norjan välinen maaraja 3 068 901 688 835 

* Luvut ovat ajanjaksolta 1.1. – 31.8. henkilöä

-93 %

-90 %
HELSINKI–VANTAA

-85 %
verrattuna viime 

vuoden laskennalliseen 

viikkokeskiarvoon

-58 %
verrattuna viime 

vuoden laskennalliseen 

viikkokeskiarvoon

-47 %
HELSINGIN SATAMA

kuukausivertailu


