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Valtioneuvostolle 
 
Suomen hallitus on päättänyt 16.3.2020 pohjois- ja länsirajan liikenteen rajoittamisesta 
koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja rajanylitys on ollut sallittua vain välttämättömän 
työssäkäyntiin ja muuhun välttämättömään asiointiin. Ainoastaan tavara- ja rahtiliikenne on jatkunut 
normaalisti. Rajavartiolaitoksen mukaan rajanylitysliikenne on tähän mennessä vähentynyt jo n. 90 
prosenttia. 
 
Hallitus päätti lisäksi maanantaina 30.3. aloittaa pikaisesti valmistelut pohjois- ja länsirajaliikenteen 
tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi, sekä laivaliikenteen henkilö- ja matkustajaliikenteen 
lopettamiseksi, lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä. 
 
Lapin kauppakamari ymmärtää täysin hallituksen perustelut pohjois- ja länsirajaliikenteen 
rajoittamiseksi ja kannattaa rajoitusten huomattavaa kiristämistä nykytilanteesta. Ruotsin 
Suomesta poikkeava koronaviruskriisin hoitotapa lisää tartuntariskejä Lapin puolella pitkin 
länsirajaa. Jo tällä hetkellä Tornionlaaksossa pelätään Ruotsin puolella olevien tartuntojen 
leviämistä Suomeen. Tällainen tartunnan leviäminen voi myös keskeyttää yritysten 
toiminnan. Norjan toimenpiteet ovat olleet samankaltaisia kuin Suomessa, joten pohjoisrajalla 
tartuntariski on selvästi pienempi. Vakavasta tilanteesta huolimatta Länsirajalla yli rajan toimivan 
elinkeinoelämän kriittiset toimintaedellytykset on turvattava. Siksi Lapin kauppakamari haluaa tuoda 
hallituksen tietoon länsirajan rajanylityksen täydellisestä kiellosta seuraavat Lapin elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin välittömästi vaikuttavat haitat: 
 

1) Tavara- ja rahtiliikenteen normaalien kuljetusten jatkaminen on erittäin tärkeää.  Tällä 
hetkellä kulkurajoituksista annetut ohjeet ovat osoittautuneet epätarkoiksi ja ovat 
aiheuttaneet huolta epätietoisuutta raja-alueen yrityksissä. Tilanne on vaikeuttanut yritysten 
tavaratoimituksia naapurimaahan, vaikka näin ei olisi pitänyt hallituksen päätöksen 
mukaisesti käydä. Kuljetusyritysten mukaan osalta Ruotsin puolelle tavaraa toimittaneilta 
kuljettajilta on vaadittu lyhyestä ajomatkasta huolimatta kahden viikon karanteenia ja osalta 
ei. Tällä hetkellä Lapista viedään Ruotsin puolelle mm. rakennustarvikkeita sekä myös 
betonielementtejä Kiirunan kaupungin uuden keskustan rakentamiseen. Kaikenlainen turha 
häiriö saattaa vaikuttaa kuljetusten jatkumiseen myös koronavirusongelman selviämisen 
jälkeen. 

2) Kaikki tiukennukset nykyisestä tulevat kohdistumaan rajan molemmin puolin toimivien 
yritysten toimintaan. Rajanylityksen täydellinen kieltäminen aiheuttavat sen, että molemmin 
puolin rajaa toimivat huolto- ja kunnossapitoyritykset joutuvat keskeyttämään toimintansa. 
Tämä taas heijastuu Lapin puolelle teollisuuteen, jonka tuotantohäiriöiden sattuessa 
pysähtyy ja aiheuttaa turhia lomautuksia. Erityisen herkkiä toimialoja ovat kaivosteollisuus, 
konepajat ja elintarviketeollisuus.  

3) Hallituksen on hyvä myös huomata, että Suomen puolella Merilapin ja Tornionlaakson 
alueella on runsaasti ruotsalaista kaivosteollisuutta palvelevia alihankintayritysiä, jotka 
normaalitilanteessa toimivat Pajalan, Kiirunan, Svappavaaran ja Jällivaaran kaivoksilla. 
Rajanylitysten täydellinen kieltäminen voi vaikuttaa siihen, että Ruotsin kaivokset hankkivat 
alihankkijansa muualta. 

4) Monessa Meri-Lapissa tällä hetkellä vielä normaalisti toimivassa yrityksessä, 
vientiteollisuuden suuryrityksissä sekä pk-yrityksissä, on avainhenkilöitä sekä toiminnan 
jatkumisen kannalta kriittisissä tehtävissä olevia työntekijöitä, jotka asuvat Haaparannan 
puolella. Yritykset ovat omalta osaltaan selvittämässä mahdollisuuksia siihen, että ainakin 
osa tällaisista henkilöistä voitaisiin majoittaa kriisin ajaksi Suomen puolelle. 
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Edellä mainituilla perusteilla Lapin kauppakamari esittää, että valtioneuvosto pohjois- ja 
länsirajan liikenteen tiukentamistoimista päättäessään: 
 
Varmistaa tavara- ja rahtikuljetusten mahdollisimman sujuvan rajanylityksen sekä 
pohjois- että länsirajalla. 
 
Huolehtii siitä, että uudet rajanylitysmääräykset sekä tarvittavat dokumentit ovat selkeät 
ja tarkat, eivätkä missään kohtaa tulkinnanvaraisia yritysten, yritysten työntekijöiden ja 
rajaviranomaisten välisessä kanssakäymisessä.  

 
Yritysten toiminnan kannalta kriittisen henkilöstön rajanylitykset sallittaisiin 
erikoisluvalla, jonka edellytykset käytäisiin läpi viranomaisten ja yritysten välisellä 
yhteistyöllä. Lapin kauppakamari on valmis avustamaan viranomaisia tässä prosessissa. 
 
 

 
 
Kunnioittavasti 
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