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• Matkustajia on nyt 91 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. 

• 10-11/2020 päivittäinen kokonaismatkustajamäärä (saapuvat + lähtevät) n. 4000-5000 / päivä  Normaalisti n. 
60 000 / päivä

• Lentojen määrä laski 77 prosenttia ja rahdin määrä 51 prosenttia.

• Vuonna 2019 Helsinki-Vantaan vajaasta 22 miljoonasta matkustajasta puolet oli ulkomaalaisia, puolet 
suomalaisia. Kansainvälisten vaihtomatkustajien osuus oli merkittävä. Kaikkiaan Finavian lentoasemien kautta 
kulki viime vuonna 26 miljoonaa matkustajaa, kun tänä vuonna kokonaismatkustajamäärän ennustetaan 
jäävän noin neljäsosaan siitä. 
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Finavia 

• Finavia on valtion omistama lentoasemayhtiö, joka johtaa ja kehittää 21:tä 
lentoasemaa eri puolilla Suomea. 

• Finavia ei ole viranomainen, eikä Finavialla ole omien päätöstensä nojalla 
mahdollisuutta määrätä terveydenhoidollisia toimenpiteitä, puuttua matkustajan 
jatkoyhteyksiin tai määrätä karanteeniin. 

• Finavia on tukenut viranomaisia koronakriisin aikana resursseilla, matkustajien 
ohjauksella, neuvonnalla, tilajärjestelyillä jne. 
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Tartuntatautilaki

• Valtion viranomaisten ja asiantuntijalaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien on järjestelmällisesti torjuttava 
tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon häiriötilanteisiin. 

• Tartuntatautien  torjunnan  yleinen  suunnittelu,  ohjaus  ja valvonta kuuluvat STM:lle

• Tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena toimii THL, joka tukee asiantuntemuksellaan 
STM:ää ja aluehallintovirastoja sekä muun ohella ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa, 
sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. THL myös tutkii 
tartuntatauteja, seuraa ja selvittää tartuntatautien ilmaantumista ja esiintymistä, kehittää niiden 
diagnostiikkaa, seurantaa ja torjuntaa sekä tiedottaa niistä ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja 
leviämisen ehkäisemiseksi.

• Terveyskeskuksen  tartuntataudeista  vastaavan lääkärin  on  otettava  selvää  epäillyn  tai  todetun  
tartuntataudin  laadusta  ja  sen  levinneisyydestä  sekä ryhdyttävä  tarpeellisiin  toimenpiteisiin  taudin  
leviämisen  estämiseksi.  

• Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi  päättää  henkilön  karanteenista  enintään yhden kuukauden ajaksi. 
Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen 
yleisvaaralliselle tartuntataudille. 
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Finavia communications & stakeholder's co-operations 

1. Finavia communication 

• Daily ongoing communication via AOS & Airportal

• Communication to media and external partners & 
customers

2. Authorities co-operation

• Weekly and daily meeting with THL, AVI, City of 
Vantaa, Ministry of Health

• Finavia is and active partner and follows all 
governmental guidelines & regulations for Corona

3. Airlines’ specific process and potential request for 
passenger checks

• Communication via AOS and AOC



Terveysturvallisuuden toimenpiteiden ohjaus
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Supporting health communication at the airport
Covid-19 general info points and guidance to public transportation

• Finavia provides Covid19-guidance 
to arrival passengers. 

• Providing THL’s Covid19-material

• Recommendation to use taxi or own 
car if you come from a country 
where travelling restrictions apply

• Reminding on safe distances



Supporting health communication at the airport
Covid-19 Symptom Assessment

• Covid-19 symptom assessment 
survey is currently distributed to all 
arriving passengers on border control 
or arrival hall 2A

• Passenger won’t fill this form, but will 
get valuable information about 
Covid19-symptoms and available 
support at the airport (organized by 
City of Vantaa).



Supporting health communication at the airport
Covid-19 health information and Covid19-testing

• City of Vantaa has organized Covid19-testing, which started 3rd of August. 
Passengers are first guided to the health information point (located between Arrivals 
2A and 2B), where nurses guide passengers to Covid19-test is needed (located 
Airport Congress Center (T2 3rd floor).

• Testing is available for passengers arriving to Finland from abroad

• City of Vantaa will enforce their operations. 



Covid19-dogs

• Finavia, City of Vantaa (main responsibility) and Wise 
Nose Academy has agreed to start a pilot about 
Covid19-dogs screening possible Covid19 positive 
passengers.

• This service is for passengers arriving to Finland and 
who are heading their homes / hotels. This won’t 
affect airline operations.

• Started 23rd September
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Safety measures in terminal

Shields in service desks

Safe distance stickers

Every second kiosk is open

Hand sanitizer



Aava Medical Centre

• Opened 27th October

• Health services for all passengers, Airline and Airport operators  
(based on occupational health contract with Aava)

• Passengers pay the service by them selves. 

• Services: basic health consulting for common health issues occurring 
during travelling. Possibility to consult a doctor remotely if needed. 
Possibility to offer vaccination, if agreed beforehand. 

• Covid19-testing

• Confirmed: results available in 6-7 h after the test

• Goal / in progress: to have rapid test with results after 1 hour. 

• At first (because of low passenger amounts), open on weekdays on 
most peak times 6.00-14.00, with a nurse available.



Finavia follows EASA & ECDC

• EASA and ECDS published guidelines on 20th

May

• Helsinki Airport has joined EASA charter 
program

• All exit processes in line with the guidelines 
(see details in background information)



Koronapandemian seuraukset Suomessa

• Valtioneuvosto on päättänyt 3.9.2020 aloittaa poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan, 
jossa selvitetään korona pandemian seurauksia Suomessa. Valtioneuvosto on myös 
asettanut tutkintaryhmän tapahtuman tutkintaa varten.

• Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen. Tutkintaryhmältä 
odotetaan suosituksia siitä, miten pandemian aikaisten kokemusten perusteella voidaan 
kehittää yhteiskunnan varautumista erittäin vakaviin tapahtumiin ja lieventää niiden 
seurauksia. 

• Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt 
pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. 

• Tarkastelun kohteena ovat ajanjaksolla 1.1.-31.7.2020.
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Kiitos!

Jani Ceder, Head of APOC

jani.ceder@finavia.fi

http://www.twitter.com/finavia
http://www.facebook.com/finavia
http://www.youtube.com/user/finaviaoyj?feature=results_main
https://www.linkedin.com/company/finavia
https://www.instagram.com/finaviastaff/
https://vk.com/helsinkiairport
http://www.weibo.com/HelsinkiAirport



