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1. VN päätös SM/2020/26 ja SM/2020/27 
2. Rajavartiolaitoksen esikunnan kirje, 3.4.2020; RVL2012459  
 
Miehistönvaihdot ja merimiesten maissa käynti rajanylitysliikenteen rajoitusten aikana 

 
Kansanterveyteen kohdistuvan uhkan vuoksi rajanylitysliikennettä Suomessa on 
rajoitettu 19.3.2020 - 13.5.2020. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen on ra-
joitettu, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden 
paluuta Suomeen sekä EU (ETA/CH) -kansalaisten paluuta kotimaihinsa Suomen 
kautta. Näiden lisäksi vain rahtiliikenne ja välttämätön liikenne rajan yli sallitaan. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät: https://www.raja.fi/ajankohtaista 
 
Merimiesten miehistönvaihto katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi ja se salli-
taan. Siirtymisten aikana tulee välttää väkijoukkoja ja lähikontakteja (mm. mah-
dollisimman keskeytyksetön siirtyminen lentoasemalta / lentoasemalle, mahdol-
lisuuksien mukaan julkisen liikenteen välttäminen). Viisumivelvollisuus on voi-
massa niillä kansalaisuuksilla, joilta viisumi vaaditaan. 
 
Merimiesten maissa käynnistä on säädetty EU-asetuksella 2016/399 (Schengen 
rajasäännöstö), liitteessä VII, 3. kohdassa. Suomessa tämä suositus (voidaan sal-
lia) on toimeenpantu ulkomaalaislain (301/2004) 44 § säännöksillä. Merimiehille 
säädetty mahdollisuus käydä maissa on helpotus normaalista maahantulosta (ei 
vaadita mm. matkustusasiakirjoja) aluksen satamapaikkakunnan alueella edellyt-
täen, että merimies poistuu maasta aluksen mukana.  
 
Valtioneuvoston päätöksillä liikkumista on kansanterveyssyillä rajoitettu seuraa-
vasti: 

Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamien rajanylityspaikoilla sallitaan 
ainoastaan tavaraliikenne, Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n 
jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne - Eckerön, 
Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Inkoon, Kala-
joen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinan-
kaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Maarianhaminan, Merikarvian, Naanta-
lin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Por-
voon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion 
ja Uudenkaupungin satamien rajanylityspaikoilla sallitaan ainoastaan tavaralii-
kenne. 
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Rajoitusten voimassa ollessa maissa käyntiä ei sallita kuin välttämättömästä 
syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi lääkärissä tai apteekissa käynti. Satama-
alueella tehtävät työt ja liikkuminen ovat sallittuja satamanpitäjän ohjeiden mu-
kaisesti. Satama-alueelta (rajanylityspaikalta) poistuminen edellyttää mainitun 
välttämättömän syyn olemassaoloa. 
 
Suomeen saapuvalle suomalaiselle ja Suomessa pysyvästi oleskelevalle kuljetus- 
ja logistiikkahenkilöstölle on laadittu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeis-
tus työtehtävien ja lepovuorojen aikaisista toimista tartuntariskin vähentämisek-
si.  
 
Tällä asiakirjalla korvataan 2. viiteasiakirja. 
 
Vastaanottajia pyydetään saattamaan tämän kirjeen sisältö tarvitsijoiden tie-
toon. 
 
 
Raja- ja meriosaston osastopäällikkö  
Prikaatikenraali   Matti Sarasmaa 
 
 
 
Yksikön päällikkö  
Eversti    Tuomas Laosmaa 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 15.04.2020 klo 08:55. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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