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Matkustusturvallisuus

Turvallisesti maailmalle



•Matkustustiedote

•Matkustusilmoitus

•Matkavakuutus

•Matkustusasiakirjat

Reissaa fiksusti maailmalla - Muista 4 M!

2



• Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja viisumista. Voit 
myös skannata ne ja lähettää sähköpostiisi, josta saat ne tarpeen tullen 
käyttöösi.

• Suomen suurlähetystön tai kunniakonsulaatin yhteystiedot

• UM:n 24/7 päivystysnumero +358 9 160 55555

• Vakuutusyhtiön 24/7 palvelunumero

• Luottokorttien sulkupalvelu

• Matkanjärjestäjän/lentoyhtiön tiedot

• Majoituspaikan tiedot

• Paikallinen hätänumero

Ota kopiot ja tallenna tiedot
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• Matkustusilmoitus.fi – ainoa tapa antaa matkan aikaiset yhteystiedot UM:lle.

• Ulkomaille matkustavat tai ulkomailla asuvat suomalaiset voivat antaa 
matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle.

• Hätätapauksissa tai kriisitilanteissa ulkoministeriö voi ottaa lähettää 
tiedotteita ja yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin.

• Viime vuonna laskua matkustusilmoituksen tehneissä, mutta lähetettiin 
ennätysmäärä viestejä – koronakevät 2020.

Matkustusilmoitus
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• Turvallisuusriskejä ulkomailla voivat olla:

✓ liikenne

✓ erilaiset sairaudet ja tapaturmat

✓ rikollisuus

✓ luonnonkatastrofit; tulvat, myrskyt ja maanjäristykset

✓ poliittiset levottomuudet

• Vältä mielenosoituksia ja suuria joukkokokoontumisia.

• Kunnioita paikallisia uskontoja ja kulttuuria – muista 
asiallinen vaatetus.

• Vältä liikkumista pimeällä yksin.

• Älä humallu liikaa, pysy erossa huumeista.

Matkustusturvallisuus
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• Sisältävät pitkän aikavälin tietoa maan yleisestä turvallisuustilanteesta ml. 
liikenne, rikollisuus, terveysolot, maan lait ja käytännöt.

• Julkaistaan tällä hetkellä 157 maasta.

• Matkustustiedote on suositus.

• Matkustustiedotteet on tarkoitettu oman matkapäätöksen tueksi, mutta 
jokainen tekee matkapäätöksen itse.

• Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta ja palata maahan (9 §
Liikkumisvapaus).

Matkustustiedotteet
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• Tasot ovat vakiintuneet, mutta kriteeristöä ei tarkoin määritelty. 
Maakohtainen arvio aina pohjalla, monia vaikuttavia tekijöitä (esim. yleinen 
turvallisuustilanne ja terveysturvallisuus)

• Matkustustiedotteiden turvallisuustasot ovat:

✓Noudata tavanomaista varovaisuutta

✓Noudata erityistä varovaisuutta

✓Vältä tarpeetonta matkustamista

✓Vältä kaikkea matkustamista

✓ Poistu maasta välittömästi

Matkustustiedotteiden tasot
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• Laaditaan Suomen edustustoissa maailmalla. 

• Päivitetään noin kahden kuukauden välein.

• Tasojen määrittelyssä tehdään yhteistyötä muiden Pohjoismaiden ja EU-
maiden kanssa.

Matkustustiedotteiden laatiminen 1/2
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• Tällä hetkellä yleissuositus koronapandemian johdosta on noudata erityistä 
varovaisuutta.

• Matkustustiedotteita päivitetä koronatilanteen mukaan vain 
poikkeustapauksissa (THL), muuten on siirrytty takaisin ns. normaali 
käytäntöön. 

• Eräiden maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen 
suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista, välttämään kaikkea 
matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi.

Matkustustiedotteiden laatiminen 2/2
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Matkustustiedotteiden tasot 1.12.2021



• Kaikki maat voivat asettaa maahantulorajoituksia omilla rajoillaan ja 
kauttakulkua koskien.

• Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset ja karanteenimääräykset  ennen 
matkaa matkakohdemaan viranomaisilta, saattavat muuttua nopeasti.

• Koronauutiset Suomen edustustojen verkkosivuilla

• THL:n ohjeistus ja suositukset, toimet Suomeen palattaessa

• Lento- ja laivayhtiöillä saattaa olla omat säännökset

Matkustaminen koronapandemian jatkuessa
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• Matkustamiseen tarvitaan joko todistus negatiivisesta koronatestistä, 
sairastetusta koronasta tai saadusta koronarokotteesta. Voidaan kysyä 
useampaakin.

• EU:n Digital Green Certificate

• Tarkista matkavakuutuksen kattavuus ja vakuutusehdot 

• Tartunta- ja altistumistilanteissa pitää noudattaa kohdemaan viranomaisten 
määräyksiä.                                                                           

Matkustaminen koronapandemian jatkuessa
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Turvallista matkaa!

Kiitos!


