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Vastaus kirjalliseen kysymykseen matkustusrajoitusten reaaliaikaisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 578/2020 vp:
Miksi Suomessa ei tiedoteta reaaliaikaisesti hallituksen asettamien matkailusuositusten
raja-arvojen (koronatartuntoja yli kahdeksan suhteessa 100 000 henkeen kahden viikon
aikana) muutoksista ja
aikooko hallitus noudattaa itse määrittämiään raja-arvoja?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Rajaliikenteen 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 on ollut välttämätöntä jatkaa maahantulorajoituksia.
Valtioneuvoston sisä- ja ulkorajoja koskevissa päätöksissä päätetään maahantulon rajoituksista.
Päätöksen virkamiesvalmistelu aloitetaan valtioneuvoston yleisistuntoa edeltävällä viikolla. Päätösehdotus tehdään valmisteluhetkellä käytettävissä olevan tuoreen tiedon pohjalta. Tilannetieto
voi muuttua valmisteluprosessin aikana. Muuttuneet tilannetiedot toimitetaan tarpeen mukaan
valtioneuvostolle sen tehdessä päätöstään. Varsinaisissa rajapäätöksissä käytettävät epidemiologiset tiedot ovat siten ajantasaiset. Rajapäätöksistä tiedotetaan laajasti valtioneuvoston ja asianomaisten ministeriöiden toimesta.
Sisä- ja ulkorajoja koskevat päätökset tehdään 30 päiväksi, mutta niitä tarkastellaan kahden viikon välein. Elinkeinoelämän ja kansalaisten toiminnan suunnitelmallisuuden näkökulmasta kahden viikon tarkastelujaksokin on haastavan lyhyt. Lyhyemmän aikavälin tilannetieto, joka on
saatavilla Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen sivuilta, on tarpeellinen pääasiassa
matkaajien oman päätöksenteon tueksi.
COVID-19-pandemian myötä Suomen hallitus on linjannut laajoista suosituksista välttää matkustamista pandemian riskimaihin, joihin tällä hetkellä lukeutuu suurin osa maailman maista.
Ulkoministeriön ylläpitämät matkustustiedotteet sisältävät pitkän aikavälin tietoa maan tai
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alueen yleisestä turvallisuustilanteesta. Tieto on tarkoitettu matkustajan oman päätöksenteon tueksi. Matkustustiedotteita julkaistaan niistä maista, joissa Suomella on edustusto tai joista edustustot muuten pystyvät hankkimaan luotettavaa tietoa. Tiedotteita päivitetään vähintään kahden
kuukauden välein tai tarpeen vaatiessa useammin. Eri maiden nopeastikin vaihtelevien tartuntatilanteiden vuoksi ulkoministeriössä on päädytty siihen, ettei pandemian vaikutuksia matkustamiseen käsitellä yksittäisissä matkustustiedotteissa. Sen sijaan suositellaan yleisellä tasolla välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, poikkeuksena kuitenkin maat, joiden osalta hallitus
on luopunut maahantulon rajoituksista, ja joiden listausta päivitetään UM:n verkkosivuilla valtioneuvoston päätösten perusteella. Lisäksi suurlähetystöt ylläpitävät vastuumaitaan koskevaa
koronatilannetietoa omilla verkkosivuillaan.
Helsingissä 28.8.2020
Sisäministeri Maria Ohisalo

