
                                    

  

 

Ohje erityisryhmäluvan hakemiseksi ulkomaalaisten kilpailijoiden maahantuloa 

varten 

  

Kilpailun järjestäjän tulee hakea rajavartiolaitokselta erityisryhmälupa ulkomaalaisten 

kilpailijoiden maahantuloa varten. Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan 

Rajavartiolaitokselle sähköpostilla (rajavartiolaitos@raja.fi). Kutsuva taho (kilpailun järjestäjä) 

tekee hakemuksen. 

  

Toimintaohjeet  

  

1. Aloita hakuprosessi hyvissä ajoin, mielellään muutama kuukausi ennen 
kilpailutapahtumaa 

2. Mikäli terveysturvallisuustoimenpiteiden osalta noudatetaan vähintään voimassa olevia 
kansallisia terveysviranomaisten suosituksia, niin hakemuksessa ei tarvita erillistä 

terveysviranomaisten lausuntoa näistä toimenpiteistä. Niissä tapauksissa, kun 

hakemuksessa esitetyissä terveysturvallisuustoimenpiteissä esitetään poikkeamista 
voimassa olevista suosituksista tai kyseessä on muuten poikkeava hakemus (esim. 

suuri ryhmäkoko tai useita erillisiä ryhmiä), tulee erillinen paikallisen (kunnan tai 

sairaanhoitopiirin) tartuntatautiviranomaisen lausunto liittää osaksi hakemusta. 

3. Ole yhteydessä paikalliseen tartuntatautilääkäriin em. mukaisesti. Kilpailun kirjallinen 

COVID-suunnitelma käydään läpi tartuntatautilääkärin kanssa ja pyydetään hänen 
allekirjoittamanaan puoltava lausunto maahantulolupahakemusta varten. COVID-

suunnitelman laatimisen tukena voi käyttää AKK:n viimeisintä COVID-ohjetta 

kilpailunjärjestäjille  

4. Laadi vapaamuotoinen hakemus kilpailua koskevaa erityisryhmälupaa varten 

rajavartiolaitokselle tarvittavine liitteineen. Hakemuksissa on perusteltava toiminnan 
kansallinen merkityksellisyys ja syyt siihen, ettei muita menettelyjä voida noudattaa 

sekä menettelyt, joilla huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta. 

5. Hakemukset lähetetään Rajavartiolaitokselta vastuuministeriöiden sekä tarvittaessa 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lausuttavaksi. Lausunnon saatuaan 

Rajavartiolaitos tekee hakemukseen perustuvan linjauksen maahan pääsyn 

välttämättömyydestä ja informoi hakijaa tekemästään linjauksesta. 
Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 2 viikkoa. Lopullinen päätös maahanpääsystä 

tehdään rajatarkastuksessa. Suosittelemme hakemuksen jättämistä vähintään n. 4 
viikkoa ennen kilpailutapahtumaa käsittelyn ehtimisen varmistamiseksi. 

6. Mikäli lupa myönnetään, tulee kilpailun järjestäjän toimia tämän jälkeen 

rajavartiolaitoksen ohjeiden mukaisesti. 
 
 Tarkemmat ohjeet tähän rajavartiolaitokselta. 

  

Lisätietoa: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 
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Malli Covid-19 toimenpiteistä ulkomaalaisten kilpailiojoiden osalta: 

 

 

Yleistä 

 

Tämä suunnitelma on laadittu ennakkoon kilpailuun mahdollisesti ilmoittautuneiden 

ulkomaalaisten kilpailijoiden varalle.  
 

Ennakkoon ilmoittautuneiden ulkomaalaisten kilpailijoiden osalta toimitaan seuraavasti 

 

- kilpailijat ja heidän seurueensa jäsenet (kuljettaja(t), huollon edustajat jne.) 

velvoitetaan tekemään covid-19 testi omalla paikkakunnallaan aikaisintaan 72 h 
ennen arvioitua saapumistaan Suomeen 

- kilpailijat ja heidän seurueensa jäsenet toimittavat testituloksen sähköisesti 

kilpailuun nimetylle lääkärille (kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaisesti) 

- mikäli testitulos on negatiivinen, ilmoittaa lääkäri kilpailunjohdolle asiasta ja 

kilpailunjohto kutsuu sähköisesti kilpailijan seurueineen saapumaan 

kilpailupaikkakunnalle (tähän kaupungin nimi) 

- Suomeen päästyään kilpailijat seurueineen velvoitetaan saapumaan suoraan 
kilpailupaikkakunnalle (nimettävä tässä) ja tekemään Covid-19 testi järjestäjän 

osoittaman palveluntarjoajan toimipisteessä 

- testin jälkeen kilpailijat seurueineen siirtyvät omaehtoiseen karanteenin 

(varaamaansa hotelliin tms.) odottamaan testin tulosta 

- kilpailijat antavat valtakirjan testin toteuttajalle luovuttaa testitulos kilpailunjärjestän 

nimetylle edustajalle 

- negatiivisen testituloksen antaneet hyväksytään mukaan kilpailuun. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



                                    

  

 

Esimerkkimalli Rajavartiolaitokselle toimitettavasta anomuksesta: 

 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Esimerkkiseura ry järjestää Paikkakunnalla (kilpailupaikkakunta) XX.-XX.X.2021 Nimisen 

(kilpailun nimi) tapahtuman, joka on osa Autourheilun Kansallisen lajiliiton AKK-Motorsport 
ry:n Suomenmestaruussarjaa. SM-sarja on avoin ulkomaalaisille kilpailijoille, jotka voivat 

kilpailla suomenmestaruudesta. Ulkomaalaiset kilpailijat ovat myös järjestäjälle merkittävä 
tulonlähde osallistumismaksujen muodossa. 

 

Tapahtumaa varten haemme maahantulolupaa erityisryhmälle Kilpailun nimi. Lupaa haetaan 
kilpailuun ilmoittautuville kuljettajille huoltojoukkoineen. 

 

Kilpailun järjestäjä ja AKK ovat asettaneet osallistujille vaatimuksia Covid-19-testaamiseen ja 
terveysturvallisuuteen liittyen. Nämä vaatimukset on kuvattu oheisessa, 

Paikkakunnan/alueen tartuntatautiviranomaisen, lääkärin nimi hyväksymässä 
toimenpidesuunnitelmassa, ja ne tullaan kuvaamaan myös tarvittavilta osinkilpailun 

säännöissä ja muussa kilpailijoille suunnattavassa ohjeistuksessa. 

 
Kaikki kilpailuun osallistuvat ulkomaalaiset henkilöt testataan toimenpidesuunnitelman 

mukaisesti tapahtuman testikumppanin kanssa sovitusti. Testit tulee suorittamaan testien 
toteuttaja. Myös lähtömaassa tehdyt testit tarkastetaan kilpailun koronavastuulääkärin 

toimesta ennen heidän maahan saapumistaan. Vain suunnitelman mukaisesti testatuille ja 

maahan saapuneille voidaan myöntää akkreditointi kilpailun alueille. 
 

Toivomme Rajavartiolaitoksen myönteistä suhtautumista hakemukseemme ja sen nopeaa 

käsittelyä, jotta voimme informoida kaikkia asiakkaitamme tarvittavista toimenpiteistä 
mahdollisimman pian. 

 
Viestin liitteenä seuraavat: 

- kilpailun alustava aikataulu 

- kilpailun terveysturvallisuuden toimintasuunnitelma 

- tartuntatautilääkärin lausunto 

 

Annan mielelläni lisätietoja aiheeseen liittyen. 

 

Kunnioittaen, 

 

Järjestäjän vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot 

 

 


