
 

   1 (2) 

 

Kirje 

  

 29.12.2021  VN/31072/2021 
VN/31072/2021-STM-5 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Sosiaali- ja terveysministeriö      

PL 33 Meritullinkatu 8 0295 16001 02951 63415 kirjaamo.stm@gov.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
+358 2951 63415 
 

stm.fi 
     

  

 
Kunnille, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille, Ahvenanmaan 
maakuntahallinnolle, aluehallintovirastoille ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle  

 

TÄYDENNYS; TARTUNTATAUTILAIN MUKAISET TOIMENPITEET 
MATKUSTAJILLE, JOTKA OVAT OLESKELLEET MAISSA, JOISSA ON TODETTU 
B.1.1.529 –KORONAVIRUSMUUNNOKSEN LEVIÄMISTÄ 

Tausta 

Sosiaali- ja terveysministeriö täydentää tällä kirjeellä 1.12.2021 (VN/31072/2021-STM-2) ja 
16.12.2021 (VN/31072/2021-STM-4) antamaansa ohjausta liittyen henkilöihin, jotka ovat oleskelleet 
maissa, joissa on todettu omikron B.1.1.529 –koronavirusmuunnoksen leviämistä. 

Valtioneuvoston päätöksellä 16.12.2021 jatkettiin ulkorajoja koskevia maahantulon rajoituksia ja 
terveysturvallisuustoimia tiukennettiin 21.12.2021 alkaen. Valtioneuvoston 16.12. tekemän 
päätöksen mukaan EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta matkustajilta edellytetään 
hyväksyttävää covid-19-rokotussarjaa tai sairastettua covid-19-tautia koskevan todistuksen lisäksi 
todistus enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta 
tuloksesta. Vaatimus koskee 31.12.2021 saakka 2005 tai aiemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen 
2006 tai aiemmin syntyneitä. 

Vaatimus ei koske Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvia heidän palatessaan 
asuinmaahansa eikä henkilöitä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat 
perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.  

Samassa yhteydessä luovuttiin eteläisen Afrikan valtioita koskevista erityisrajoituksista. Ulkorajoja 
koskeva päätös on voimassa 16.1.2022 asti. 

Valtioneuvosto päätti 28.12.2021 sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen ja kaikkien Schengen-
maiden väliseen liikenteeseen. Päätös tuli voimaan 28.12.2021 klo 15 alkaen ja se on voimassa 
16.1.2022 asti. Ulkorajapäätöksen tavoin muilta kuin suomalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta 
ulkomaalaisilta tai henkilöiltä, joiden maahantuloon on valtioneuvoston päätöksessä mainittu 
välttämätön syy, vaaditaan maahantulon edellytyksenä todistus täydestä rokotussarjasta tai alle 
kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista ja lisäksi vaaditaan todistus alle 48 tuntia 
vanhasta negatiivisesta covid-19-testituloksesta.Vaatimus koskee ulkorajapäätöksen tavoin 
31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä 
aikaisemmin syntyneitä. Todistuksia ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi 
asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantuloon on valtioneuvoston päätöksessä 
tarkoitettu välttämätön syy. 

Edellä mainitusta poiketen Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen 
asukkaat sekä Ruotsin Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan maakunnan välisessä liikenteessä 
matkustavat voisivat saapua Suomeen, jos heillä on mukanaan joko todistus hyväksytystä covid-19-
rokotussarjasta, EU:n digitaalinen koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-
taudista tai todistus enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin 
negatiivisesta tuloksesta. 
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Suomalaisille ja Suomessa asuville ulkomaalaisille sekä välttämättömästä maasta Suomeen 
saapuville suositellaan ennen Suomeen palaamista ennakkotestausta sekä kotitestausta Suomeen 
saapumisen jälkeen. 

Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset. 

 

Ohjaus kunnille, kuntayhtymille, aluehallintovirastoille ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle 

Valtioneuvoston tekemien sisä- ja ulkorajapäätösten ennakkotesti- ja rokotusvaatimusten johdosta 
sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että aluehallintovirastojen on syytä uudelleenharkita onko 
16.12.2021 annetussa ohjauskirjeessä mainittujen omikron –virusmuunnoksen leviämiseen 
perustuneiden maalistojen mukaisille, matkustajien pakollisia terveystarkastuksia koskeville 
aluehallintovirastojen erillispäätöksille välttämätöntä tarvetta tämän sisältöisten sisä- ja 
ulkorajapäätösten voimassaolon aikana. 

Sosiaali- ja terveysministeriön katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten tulisi tartuntatautilain 16 §:n 
mukaisten päätösten tarvetta arvioidessaan huomioida sisä- ja ulkorajavalvonnan maahantuloa 
koskevien edellytysten arvioinnin osana tehty koronatodistusten, sairastettua koronatautia koskevien 
todistusten sekä rokotustodistusten tarkistus.  

 

 

Kansliapäällikön sijainen Kari Hakari 

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen 
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