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Alustavia ohjeita yrityksille 

Uudenmaan eristys 27.3. - 19.4.2020 ja työvoiman liikkuminen 

Uudenmaan eristys on astumassa voimaan valtioneuvoston ns. täytäntöönpanoasetuksella. Asetus on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 27.3.2020, ja sen on tarkoitus olla voimassa 19.4.2020 asti. 
 
Muutamia olennaisia huomiota tähän liittyen 
 
Asetuksen mukaan liikkumisrajoituksia Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä ei sovelleta, ”jos liikkuminen 
on välttämätöntä viranomaistoiminnassa, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai 
lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi taikka lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden 
toteuttamiseksi tai muun niihin merkitykseltään rinnastuvan painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi. Tällaisena 
henkilökohtaisena syynä ei voida pitää vapaa-ajan matkustusta.” 
 
Asetuksen perustelumuistion mukaan liikkuminen maakunnan rajan yli olisi hyväksyttävää silloin, ”kun työtä ei 
voida järjestää etätyönä ja työmatka suuntautuu Uudenmaan maakunnan alueelle. Kyse on 
tapauskohtaisesta harkinnasta sen suhteen, onko liikkuminen työn kannalta maakunnan rajan yli 
välttämätöntä”. 
 
Asetuksen mukaan maakunnan rajan ylittävän henkilön ”on annettava poliisin pyynnöstä liikkumisesta selvitys 
matkan määränpäästä ja tarkoituksesta”. Uudenmaan maakunnan rajat ylittäviä työmatkoja tekeville 
henkilöille kannattaa antaa kirjallinen todistus, jossa on mainittu ainakin seuraavat seikat: 
 

- Työnantajan nimi ja yritys/yhteisötunnus 
- Työntekijän nimi ja henkilötunnus 
- Työntekopaikka 
- Työntekijän kotiosoite 
- Maininta, että työtä ei voida järjestää etätyönä, mahdollisine perusteluineen eli esimerkiksi 

mainitsemalla työntekijän toimenkuva/tehtävänimike tms. 
- Työnantajan edustajan (esim. esimies tai henkilöstöpäällikkö) puhelinnumero ja mahdolliset muut 

yhteystiedot 
 
Lisäksi työnantajien kannattaa muistuttaa työntekijöitä pitämään aina mukanaan henkilöllisyystodistusta 
(ajokortti tms.), jotta poliisi voi todentaa henkilöllisyyden. 
 
Lopuksi vielä ote asetuksen perustelumuistiosta koskien tavara- ja rahtiliikennettä: ”ammattimaisten 
tavaroiden maantie- ja rautatiekuljetusten, postin runkokuljetusten ja osoitteellisen postin jakelun, meri- ja 
lentorahtikuljetusten sekä niihin välittömästi liittyvien jakelukuljetusten on tarkoitus jatkua 
mahdollisimman normaalisti ”. 
 
Lisätietoja muun muassa täältä: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069401d 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069401d
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Uudellemaalle liikkumisrajoituksia - Hallitus päätti uusista lisätoimista 
koronaepidemian leviämisen estämiseksi 

Liikenne- ja viestintäministeriö, Sisäministeriö Valtioneuvoston viestintäosasto  
Tiedote 25.3.2020 22.07 
 
Hallitus on päättänyt 25. maaliskuuta 2020 rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä 
liikennettä 27. maaliskuuta alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Uusien 
liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä 
Uudeltamaalta muualle Suomeen. Hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain 
käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi 25. maaliskuuta. 
 
Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden 
maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai 
asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Tavaraliikenteen kulkua ei uusien 
rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista. 
 
Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen 
harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on 
painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema. Poliisi 
valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Rajoitusten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä poliisi voi 
määrätä sakkoa. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta. 
Liikkumisrajoituksista ja niiden käytännön vaikutuksista on tarkoitus kertoa bussi-, juna-, metro- ja 
raitioliikenteen asemilla ja terminaaleissa sekä junien ja bussien valotauluissa ja kuulutuksissa. Tiedon tulee 
olla saatavilla myös Uudenmaan ympäryskunnissa ja maakuntarajat ylittävän työmatkaliikenteen kannalta 
merkittävien muiden paikkakuntien keskeisillä liikennepaikoilla. 
 
Lisätietoja: 
Valtioneuvoston kanslia: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 
Sisäministeriö: ylijohtaja Tero Kurenmaa p. 0295 488 340 ja kansliapäällikkö Kirsi Pimiä (viestinta@intermin.fi) 
Poliisihallitus: mediapalvelu, p. 050 3999 039 (virka-aikana), viestinta.poliisihallitus@poliisi.fi 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: ylijohtaja Jarkko Saarimäki, p. 040 836 0397 
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