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Rajat ylittävää linja-auto- ja taksiliikennettä rajoite-

taan   

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset koskevat myös rajat ylittävää linja-

auto- ja taksiliikennettä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten ja kul-

jettajien tulee ottaa huomioon. Rajoitukset tulevat voimaan 19.3.2020. Suoma-

laiset ja Suomessa asuvat pääsevät aina Suomeen.  

Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti keskeytetään matkustaja- ja hen-

kilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten 

ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien 

henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan väli-

töntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja 

muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti. 

 

Tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaislii-

kenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on ainoastaan Suomen kansalai-

silla tai Suomessa asuvilla sekä länsi- ja pohjoisrajalla lisäksi Suomessa välttämättö-

mässä työssä tai muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla. Lisäksi sallitaan muussa 

EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta.  Suomessa asuvien ei pidä 

matkustaa ulkomaille. Ulkomailla asuvat saavat poistua Suomesta.  

Rajoitus ei koske kuljetusvälineiden miehistöä eikä kuljetusvälineitä. Mikäli kuljetusväli-

neen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkus-

tajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä ku-

vatuin perustein.   

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on sää-

detty Suomen ja toisen valtion välillä.  

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty 

henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reitti-

liikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, 

EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.   

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, 

vastuu on Rajavartiolaitoksella. 

Rajoitus tulee voimaan 19.3.2020 ja on voimassa 13.4.2020 asti. 

Rajavartiolaitoksen sivuilla voi tutustua ohjeistukseen rajanylitysliikenteestä poikkeusolo-

jen aikana: www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen  
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