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Sisäministeriön hallinnonalan toimet

• Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa 19.3.–13.4.2020. 

• Poliisi valvoo koronaviruksen takia asetettuja kokoontumisrajoituksia voimavarojensa 

puitteissa ja antaa tarvittaessa virka-apua muille viranomaisille.

• Pelastustoimi keskittyy nyt kiireellisten, erityisesti henkeä ja terveyttä uhkaavien tehtävien 

turvaamiseen.

• Eläkkeellä olevia rajavartijoita ja poliiseja voidaan kutsua töihin.



Rajavartiolaitos

• Rajanylitysliikennettä rajoitetaan Suomen 

ulkorajoilla.

• Suomen sisärajoille palautetaan sisärajavalvonta. 

Tavaraliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja 

muu välttämätön liikenne turvataan, jotta 

yhteiskunta ei pysähdy.

• Ulkorajaliikenteen vähenemisen myötä 

Rajavartiolaitoksen resursseja on mahdollista 

siirtää sisärajavalvontaan.

• Suomen kansalaisten kotimaahan paluun 

mahdollisuus taataan.

• Suomen viranomaiset seuraavat naapurimaiden 

tekemiä ratkaisuja ja niiden vaikutusta Suomeen.



Rajavartiolaki 16 §
Valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai 

toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä vakavan yleiselle 

järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle 

aiheutuvan uhan torjumiseksi. Sisäministeriö päättää tarvittavista 

välittömistä toimenpiteistä, kunnes valtioneuvosto ratkaisee asian.

Rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa 

oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta eikä loukata 

vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin 

kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen 

suojelun saamiseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin rajanylityspaikan 

sulkemista koskevan asian käsittelemisestä viipymättä poliisin, Tullin ja 

rajavartiolaitoksen kesken sekä asiaa koskevien ilmoitusten 

toimittamisesta Euroopan unionin asiainomaisille toimielimille ja muille 

valtioille.



Poliisi

 Poliisi keskittyy yhteiskunnan elintärkeiden 

toimintojen turvaamiseen ja turvallisuuden 

takaamiseen. 

 Poliisi hoitaa poikkeusoloissa sille kuuluvat 

tehtävät, mutta painottaa kiireellisten 

hälytystehtävien hoitamista, jonka lisäksi poliisi 

hoitaa rikostorjunnan ja lupahallinnon tehtävät.

 Poliisi tukee muita viranomaisia ja antaa näille 

virka-apua poikkeusoloissa. Painotus on, että 

poliisin tulee pystyä hoitamaan ensisijaisesti 

omat tehtävänsä ja vasta sen jälkeen antaa 

virka-apua.



Pelastustoimi

• Pelastustoimen valmius ja toimintakyky on 

kunnossa ja sen riittävyyttä seurataan päivittäin. 

Toistaiseksi pelastustoimessa toimitaan pääosin 

normaaleilla toimivaltuuksilla. 

• Pelastustoimen sekä 

Hätäkeskuslaitoksen kiireelliset palvelut 

varmistetaan huolehtimalla riittävistä 

resursseista, ensisijaisesti työaikajärjestelyillä ja 

henkilöstöä suojaamalla.

• Pelastustoimi keskittyy nyt kiireellisten, 

erityisesti henkeä ja terveyttä uhkaavien 

tehtävien turvaamiseen.



Lisätalousarvio

• Valmiuslain käyttöönottoon perustuva sisärajavalvonnan palauttaminen aiheuttaa 

Rajavartiolaitokselle kuluja, jotka esitetään katettavaksi.

• Tämän lisäksi valmiuslain käyttöönotto ja sen tuomat rajoitustoimet voivat myöhemmin 

tarkoittaa merkittäviä kustannuksia Rajavartiolaitokselle ja poliisille.

• Sisäministeriö tulee esittämään lisätalousarviossa mm.

̶ Sisäministeriön hallinnonalan viranomaisille varautumisesta tilanteeseen aiheutuvat 
välttämättömät menot liittyen henkilöstön suojavarustuksiin, desinfiointeihin, 
tehostettuun siivoukseen ja operatiivisissa tehtävien toimivien henkilöiden 
testaamiseen.

̶ Mahdollisten sairastumisten seurauksena riittävän operatiivisen henkilöstön 
turvaamisesta aiheutuvien kustannusten kompensointi, kun kustannukset ovat 
tiedossa.



Soita hätänumeroon 
vain hätätapauksissa
 Älä soita koronavirustartunnan epäilystä 

hätänumeroon 112.

 Turhat tiedustelusoitot viivästyttävät 

todellisessa hädässä olevien avunsaantia.

 Soita 112 aina vain kiireellisissä hätätilanteissa, 

kun paikalle tarvitaan viranomaisapua.

 THL:n verkkosivuilta saa kattavaa ja 
ajantasaista tietoa koronaviruksesta. 
Koronaviruksen valtakunnallinen 
puhelinneuvonta p. 0295 535 535 tarjoaa 
yleistä tietoa koronaviruksesta.
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