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Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut useita kanteluja, joissa arvostellaan viranomaisten ja 

muiden tahojen menettelyä Covid-19 -viruksen leviämisen estämisessä Suomen lentokentillä. 

Kanteluissa esitetyt tiedot ja väitteet perustuvat pääosin julkisuudessa olleisiin tietoihin, joiden 

mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla ryhdyttiin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa selkeäs-

ti ohjaamaan Suomeen palaavia matkailijoita kotikaranteeniin ja kieltämään heiltä julkisen lii-

kenteen käyttö. Oikeuskansleria on pyydetty tutkimaan mm. viranomaisten ja muiden tahojen 

päätösten ja toimien riittävyyttä riskialueelta palanneiden matkailijoiden ohjeistuksessa, tes-

taamisessa ja karanteeniin määräämisessä sekä selvittämään kenellä on ollut vastuu asian joh-

tamisesta. 

 

Koska käytettävissäni olleiden tietojen mukaan ainakin Helsinki-Vantaan lentokentällä näytti 

olleen olennaisia puutteita Suomeen palaavien matkailijoiden ohjeistamisessa ja muutoinkin 

epidemiatilanteen hallinnassa, ryhdyin omana aloitteenani (dnro OKV/10/50/2020) tutkimaan 

viranomaisten menettelyä viruksen leviämisen estämisessä lentokentillä. 

 

Asian alustavaa arviointia varten pyysin valtioneuvoston kanslialta tietoja ennen kaikkea siitä, 

mitä toimenpiteitä lentomatkustajien ja muiden lentoasemalla olevien henkilöiden turvallisuu-

den varmistamiseksi oli tehty ja mihin toimenpiteisiin Suomeen palaavien lentomatkustajien 

suhteen oli ryhdytty epidemian leviämisen estämiseksi. Vastauksena tietopyyntööni sain Fin-

avia Oyj:n oheisen 1.4.2020 päivätyn selvityksen, joka on osoitettu valtioneuvoston kanslialle. 

Selvityksessä selostetaan Finavian kertomana niitä toimenpiteitä, joihin Helsinki-Vantaan len-

toasemalla oli kuluvan vuoden tammikuusta lähtien ryhdytty epidemian vuoksi. 

 

Olen lisäksi pyytänyt selvitykset sosiaali- ja terveysministeriöltä, liikenne- ja viestintäministe-

riöltä sekä ulkoministeriöltä. Annetut selvitykset ovat ohessa liitteenä. Sosiaali- ja terveys-

ministeriön selvitykseen sisältyy erillinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antama selvi-

tys. 

 

Kunnille on erityisesti tartuntatautilaissa (1227/2016) säädetty velvollisuuksia muun ohella tar-

tuntatautien torjunnassa. 
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Pyydän Vantaan kaupunkia toimittamaan asian tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen. Selvityk-

sessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kaupungin toimenpiteisiin, jotka liittyvät Covid-19 -

viruksen leviämisen estämiseen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Pyydän kaupunkia lisäksi ot-

tamaa kantaa viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen väliseen tiedonkulkuun ja vas-

tuunjakoon. 

 

Selvitys on annettava viimeistään 11.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

Apulaisoikeuskansleri    Mikko Puumalainen 
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