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Jakelun mukaan

OHJAUSKIRJE KUNNILLE JA SOTE-KUNTAYHTYMILLE MATKUSTUSRAJOITUSTEN
LIEVENTYESSÄ

Tämä ohjauskirje koskee erityisesti niitä kuntia, joissa on lento-, meri- tai
maaliikenteen rajanylityspaikkoja, mutta myös muita kuntia, joihin saapuu
ihmisiä ulkomailta matkailijoina tai työntekijöinä.
Loppukesän mittaan uusia kaupallisia lentoreittejä otetaan käyttöön ja
matkustajamäärät lisääntyvät niin turismin kuin työmatkaliikenteenkin osalta.
Lisäksi laivaliikenteen matkustajakapasiteettia saatetaan edelleen nostaa ja
maanteitse tapahtuva liikenne alkaa vilkastua. Vaikka liikennettä avataan vain
alueille, joissa taudin ilmaantuvuus on enintään samaa luokkaa kuin
Suomessa, on olemassa mahdollisuus, että tautitapaukset lisääntyvät
ihmisten liikkuvuuden kasvun vuoksi.
Rajavalvonnan ja terveydenhuollon yhteistyöstä sopiminen
Niistä maista, joissa Covid-19 -viruksen ilmaantuvuus on Suomea suurempi,
maahamme saapuville annetaan rajan ylityksen yhteydessä kirjalliset ohjeet
omaehtoiseen karanteeniin ryhtymisestä sekä kehotus tutkimuksiin
hakeutumisesta epäilyttävien oireiden ilmaantuessa, minkä lisäksi heitä
opastetaan tavanomaisista suojatoimista. Muista maista tuleville annetaan
ohjeet tavanomaisista suojatoimista. Maalistaa päivitetään tarpeen mukaan.
Linkki THL:n ohjeisiin: https://aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87 (sivu ei
välttämättä avaudu Internet Explorer -selaimella).
Epidemian ehkäisyn ja hoidon osalta on tärkeää, että myös matkailijoilla (sekä
suomalaisilla että ulkomaalaisilla) on oleskelupaikkakuntansa asukkaiden
kaltainen tosiasiallinen mahdollisuus päästä virustestiin, jotta tartunnan
saaneet voidaan eristää ja altistuneet määrätä karanteeniin sekä tarvittaessa
saamaan kiireellistä hoitoa.
Rajanylityspaikoilla selkeästi oireisiksi tai sairaiksi havaittujen ohjaamisesta
terveydenhuoltoon on hyvä tehdä rajaviranomaisen, terveyskeskuksen ja
alueen yhteispäivystyksen yhteinen suunnitelma, jotta tutkimusta ja hoitoa
tarvitsevat ohjautuvat asianmukaisesti eteenpäin ja riski tartunnan
leviämisestä minimoituu.
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Tilapäismajoituksen järjestämiseen varautuminen
Maasta poistuttaessa eräät lentoyhtiöt ovat ottamassa käyttöön lähtevien
matkustajien lämmön mittauksia, jolloin yhtiön tai kohdemaan viranomaisen
asettaman arvon ylittäviä matkustajia ei päästetä lennolle. Tällöin on
olemassa mahdollisuus, että matkustaja ja hänen huoltajansa, mikäli
kyseessä on lapsi, voivat joutua jäämään Suomeen ja tarvita apua esimerkiksi
majoituksen järjestämisessä. Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella
kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa
yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen
oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.
Rajanylityspaikkakuntien tulee varautua ohjaamaan ja neuvomaan
matkailijoita ulkomaalaisten tilapäismajoitukseen liittyvissä kysymyksissä
esimerkiksi yhteistyössä kunnan sosiaalipäivystyksen kanssa. Tällöin tulee
antaa tietoa paikkakunnalla tai lähialueilla sijaitsevista matkailijan omalla
kustannuksella toimivista majoitusmahdollisuuksista sekä siitä, miten
majoitukseen pääsee matkustamaan turvallisesti vaarantamatta omaa tai
muiden matkustajien terveyttä.
Sovellettavat oikeusohjeet
Tartuntatautilaki (1227/2016) 6 §, 8 §, 9 §,12 § ja 23 §
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 6§, 12 § ja 29 §
Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, puh. 029
501 6800 (vaihde).
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