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TURVALLISESTI 
ULKOMAAN JAKSOLLA



Turvallisuus ulkomaan jaksolla

 Oppilaitosten järjestämät vaihtokohteet ovat lähtökohtaisesti turvallisia maita ja 
kaupunkeja. 

 Kaikilla vaihtoon lähtevillä on kattava oppilaitoksen järjestämä matkavakuutus ja 
vastuuvakuutus. 

 Vaihto-opiskelijan kohtaamat turvallisuusuhat ovat yleensä 
liikenneonnettomuuksia, varkauden tai näpistyksen uhriksi joutumisia ja 
tapaturmia. Terrorismiin ja väkivaltaisuuksiin tulee myös varautua, kun liikkuu 
isoissa kaupungeissa. Suomessakin.

 Eniten turvallisuuteen voi vaikuttaa omalla käytöksellä. 



Oma käyttäytyminen
o Kunnioita paikallisia lakeja, kulttuuria ja uskontoa. Kulttuurilliset ja uskonnolliset tekijät 

voivat vaikuttaa esimerkiksi pukeutumiseen ja kielenkäyttöön

o Noudata työpaikalla työturvallisuusohjeita

o Älä juo itseäsi kovaan humalaan. Myös muiden päihteiden käyttöä on syytä välttää. 
Päihtymystila onnettomuustilanteessa voi olla este vakuutuskorvausten saamiselle

o Älä liiku pimeän aikaan yksin tai mene paikallisten varoittamille alueille

o Pidä huoli kaverista

o Tarkista ja tunne majoituspaikkasi hätäpoistumistiet

o Liikennekulttuuri voi poiketa suuresti Suomen oloista, joten noudata varovaisuutta 
liikenteessä

o Vältä rahojen tai maksuvälineiden esittelyä yleisellä paikalla. Säilytä ainakin yhtä 
maksuvälinettä erillään muista

o Huomio taskuvarkauksien riski



Turvallisuus menomatkan aikana

o Merkitse matkatavarasi lentoyhtiön lapulla tai omalla nimikoinnilla. Tarkasta 
puhelinnumero, mennessä osoitteeksi laitetaan majoituksen osoite, tullessa kotiosoite

o Jos lento on myöhässä tai peruttu, seuraa lentoyhtiön ohjeita. He järjestävät korvaavan 
lennon. Ota rauhassa, tämä on ihan tavallista.

o Boarding aika lennolle, on noin puolituntia ennen lähtöä. Ole ajoissa!

o Älä juo itseäsi humalaan matkan aikana. Edessä on monta uutta tilannetta, joissa pitää 
olla skarppina.

o Mikäli lentäminen pelottaa, ota yhteyttä lentokoneen henkilökuntaan, heillä on 
apukeinoja. Et ole ensimmäinen.

o Seuraa opasteita lentokentällä ja juna tai bussi –asemilla, älä jätä tavaroitasi 
hetkeksikään. 



Työturvallisuus

o Noudata vähintään Suomessa vaadittuja työturvallisuusmääräyksiä. Mikäli kohdemaassa 
tai työpaikassasi noudatetaan tiukempia määräyksiä, noudata niitä.

o Noudata työpaikan turvallisuusohjeita

o Osallistu työpaikan perehdytykseen ja mikäli sellaista ei tarjota, vaadi sitä. Varmista 
että olet ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen työn aloittamista. Kysy kunnes ymmärrät.

o Perehdytyksessä tulisi käydä ilmi mm. työpaikan turvallisuusohjeet, toimitilat sekä 
kuormitustekijät (melu, tärinä, painavien taakkojen nostot ym.)

o Käytä aina työssä tarvittavia suojavälineitä



Passista huolehtiminen

o Ennen matkaa ota kopio tärkeistä matkustusasiakirjoista (passi, matkalippu, viisumi..) ja 
säilytä niitä erillään alkuperäisistä. 

o Kopio passista kannattaa jättää myös kotimaahan, jotta se voidaan tarvittaessa lähettää 
esimerkiksi sähköpostitse kohdemaahan.

o Mikäli passisi katoaa tai varastetaan, tee asiasta ilmoitus paikalliselle poliisille ja pyydä 
ilmoituksesta kopio. Tämän jälkeen ota yhteyttä Suomen lähetystöön, joka voi 
tarvittaessa myöntää sinulle kotimatkaan oikeuttavan väliaikaisen passin. Suomen 
lähetystön puuttuessa ota yhteyttä toisen pohjoismaan lähetystöön. Lähetystö sijaitsevat 
yleensä pääkaupungissa.



Matkustusilmoitus

o Matkustusilmoitus tarkoittaa yhteystietojen antamista ulkoministeriölle, jotta 
paikallinen Suomen edustusto saa sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

o Matkustusilmoitus tehdään netissä: https://matkustusilmoitus.fi

 Omat yhteystiedot

 Yhteyshenkilön yhteystiedot

 Matkakohde ja matka-aika

 Ilmoituksen voi lähettää sovelluksesta itselle ja yhteyshenkilölle

https://matkustusilmoitus.fi/


Matkustustiedotteet

o Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteet vaihtomaista löytyvät 
helpoiten googlaamalla (esim. ”matkustustiedote Unkari”)

o Sisältävät tietoa maan yleisestä turvallisuustilanteesta sekä mm. 
Suomen edustustojen (suurlähetystöt, konsulaatit) yhteystiedot

o Tiedotteet voi tilata seuraavasta osoitteesta:  

o http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735

o Ulkoasiainministeriön maatiedostoista löytyy ajantasaista tietoa 
vaihtomaista

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735


ICE-kortti

o In case of emergency (ICE) on tunniste, jonka avulla voidaan löytää hätätilanteeseen 
joutuneen henkilön kännykän puhelinluettelosta sen henkilön tiedot, jolle 
hätätapauksesta on ilmoitettava. 

o Puhelinkäytäntö ei nykyisin enää toimi. Älypuhelimet ovat useimmiten lukittuna, eikä 
pelastushenkilökunta pääse lukemaan puhelinluetteloa. Mutta on toinen asia, mikä lähes 
kaikilla on mukana - lompakko. 

o Kortin voi täyttää ja tulostaa netissä: https://icekortti.fi/

o Laita täytetty kortti lompakkoosi ja pidä se siellä – myös kotimaassa. 

https://icekortti.fi/


Somen käyttö onnettomuus- ja 
kriisitilanteessa

 Onnettomuudesta tai kriisistä ei saa tiedottaa somessa, kuvia ja nimiä ei saa 
julkaista missään tapauksessa

 Sometiedottaminen voi vaikeuttaa poliisin tutkintaa tai aiheuttaa tarpeetonta 
surua tai tuskaa omaisille

 Väärän tiedon jakaminen ja huhujen levittäminen on huonoa käytöstä ja 
joissain tilanteissa jopa rangaistavaa

 Onnettomuus- ja kriisitilanteesta tiedottaminen kuuluu rehtorille tai 
kuntayhtymän johtajalle

 Harkitse tarkoin jos postaat jotain.
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