
Tunturi-Lapin Kehitys ry (Enontekiö ja Muonion kunnat sekä matkailun 

alueorganisaatiot) kiittävät lausuntomahdollisuudesta tartuntatautilain ja 

rikoslain väliaikaisesta muutoksesta.  
  
Annamme täyden tukemme Finnish Lapland Tourist Board ry (Lapin Matkailuelinkeinon 

liitto) alla olevalle esitykselle. 
On erittäin hyvä, että pyritään luomaan selkeät linjaukset matkustamiselle Suomeen. 

Terveysturvallisen matkustamisen linjauksia tarvitaan mahdollisimman pian, jotta 

matkailu Suomeen ja Lappiin voi palautua ja työtä voidaan jälleen tarjota 

tuhansille matkailualan työntekijöille. Näitä linjauksia on tehty myös EU tasolla, 

viimeisimpänä EU:n neuvoston suositus sallia matkailu kolmansista maista, joissa 

ilmaantuvuusluku on enintään 75, ilman erillisiä terveysturvallisuuteen liittyviä 

rajoitteita (2021/816). Myös EU korona-todistus on kesän aikana tulossa käyttöön ja 

lähes kaikki Schengen-maat luopuvat testi- ja karanteenivaatimuksista todistuksen 

esittäville. Pidämme tärkeänä, että myös Suomi noudattaa eurooppalaista yleistä 

linjaa. Muuten Suomen matkailualan kilpailukyky heikkenee kohtuuttomasti suhteessa 

muihin maihin.  
  
Esityksen olisi myös tärkeä huomioida rokotekattavuuden kasvu. Sekä Suomessa, että 

maissa, joista tänne matkustetaan, rokotukset etenevät nopeasti ja 

ilmaantuvuusluvut laskevat sen myötä. Riskiryhmäläiset ovat saaneet rokotukset 

ensimmäisenä ja heidän elämäänsä on suojeltu. Hallituksen hybridistrategian toinen 

ydintavoite on sairaalahoidon kantokyvyn turvaaminen, joka on myös saavutettu 

rokotuskattavuuden myötä. Tautitilanteen parantuessa esitetyn kaltaiset 

rajoitustoimet eivät enää ole oikeasuhtaisia ja välttämättömiä, joten toimia tulisi 

keventää sekä lain voimassaoloa lyhentää. Liian raskaina näemme esityksen 

vaatimukset toisesta testistä niille, jotka esittävät saapuessaan negatiivisen 

testituloksen, lasten liian alhaisen ikärajan ja riskiperusteisuuden puuttumisen.  
  
Toinen testi 
  
Esityksen pykälässä 16d esitetään toista Covid-testiä niille, joilla maahan 

saapuessaan on todistus negatiivisesta Covid-19 testistä. Emme näe tälle 

perusteita, koska henkilö on testillä osoitettu terveeksi ja riski taudin 

kantamisesta on häviävän pieni. Useimmat EU maat eivät edellytä toista testiä 

ennakkotestin lisäksi. Suomen tulisi noudattaa tässä yhtenäistä EU-linjaa. 

Pykälässä 16e – neuvontavelvollisuus, tuodaan esille, että viranomaisten tulee 

ohjeistaa maahan saapuvia lähikontaktien välttämiseen ennen toista testiä. Tämä 

saatetaan tulkita omaehtoisena karanteenina, jota se ei missään nimessä saa 

tarkoittaa. Matkailijat eivät valitse matkakohdetta, joka edellyttää toista testiä 

tai karanteenia vaan valitsevat muita kohteita, joissa tällaisia vaatimuksia ei 

ole. Jos Suomeen tulevilta vaaditaan toista testiä tai karanteenia, menetetään 

matkailualan asiakkaita, joka on haitallista niin taloudelle kuin 

työllisyydellekin.  
  
Lasten ikäraja 
  
Pykälässä 16a todetaan, että vaatimus esittää todistus ei koskisi vuoden 2008 

jälkeen syntyneitä lapsia. Pidämme hyvänä, että lapset on rajattu pois 

kohderyhmästä. Tällä hetkellä EU-maissa ei vielä rokoteta alle 16 vuotiaita lapsia, 

eikä heillä siksi voi olla rokotustodistusta. Näin ollen 12-15 vuotiailla pitäisi 

esityksen mukaan olla negatiivinen testitodistus. Tämä on kohtuuton vaatimus, jonka 

johdosta koko perhe valitsee mitä todennäköisimmin toisen matkakohteen. Esitämme, 

että lasten ikäraja nostetaan kuuteentoista, eikä vuoden 2004 jälkeen syntyneiltä 

edellytetä todistusta. Vaikka rokotteet todennäköisesti Euroopan lääkeviraston 

päätöksen (28.5.2021) jälkeen tullaan hyväksymään myös EU-maissa yli 12-vuotiaille, 

alkaa 12–15-vuotiaiden rokottaminen myöhemmin kuin muilla ikäryhmillä ja 

rokotekattavuuden saavuttaminen kestää pidempään.  
  
Riskiperusteisuus 
  
Suomi on koronaepidemian aikana sallinut maahantulon maista, jossa tartuntoja on 

vähän ja riski maahan tulevista tartunnoista on pieni. Suomessa on ollut käytössä 

yksi Euroopan tiukimmista ilmaantuvuusrajoista 25. Nyt annetussa esityksessä ei 

kuitenkaan ole ollenkaan tällaista riskiperustetta, vaan vaatimukset koskevat 

kaikista maista tulevia matkustajia. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen 


