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T ämä opas on kirjoitettu kaikille opiskelijoille, jotka matkustavat opintoihin 
liittyvän vaihdon tai työharjoittelun vuoksi ulkomaille. Oppaassa tätä toi-
mintaa kutsutaan yhtenäisyyden vuoksi ulkomaantyöksi.

Tässä oppaassa tarjotaan käyttökelpoisia ohjeita ja toimintatapoja matkalla kohdat-
tavien vaarojen tunnistamiseksi ja niiden välttämiseksi. Kun luet tätä opasta, poimi 
ne tiedot, joilla voit tehdä matkasta viihtyisämmän ja turvallisemman. Kohdemaasta 
riippuen toimenpiteiden laatu ja määrä vaihtelevat, joten muista suhteuttaa tar-
vittavat turvajärjestelyt aina kohdemaan mukaan. Matkustusturvallisuuden ydin 
onkin matkakohteesta riippumatta hyvän suunnittelun, ennakoivan asenteen, 
oman toiminnan, yleisen valppauden ja tietoisuuden yhdistäminen. 

Jokaisen matkaajan on hyvä mieltää, että kaikesta varautumisesta huolimatta kuka 
tahansa voi joutua matkan aikana ennalta arvaamattomaan tilanteeseen, kuten esi-
merkiksi onnettomuuteen. Tällöin varautuminen ennen matkaa voi kuitenkin vai-
kuttaa siihen, millaiseksi mahdolliset seuraukset lopulta näissä tilanteissa muodos-
tuvat tai kuinka nopeasti normaaliin arkeen paluu tulee mahdolliseksi. 

Tässä oppaasta löydät tietoa matkasi kaikkiin vaiheisiin. Oppaan sisältö on raken-
nettu niin, että sen alussa keskitytään matkan suunnitteluun. Siihen kuuluvat ris-
kien arviointi sekä terveyteen liittyvät seikat, kuten rokotukset ja lääkkeet. Myös 
passiin, viisumiin, ajokorttiin ja eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin liittyviä 
asioita käydään läpi. Samoin tarkastellaan käteistä, luottokortteja, vakuutuksia, 
matkatavaroita ja ulkoministeriön sivuja. Kolmannessa luvussa käsitellään matkan 
lähtöön ja kohdemaassa olemiseen liittyviä asioita, kuten liikkumista, asumista, 
aikaerorasitusta, terveysriskejä. sekä matkaturvapakkausta ja matka-apteekkia. 
Neljäs luku liittyy matkan odottamattomiin tapahtumiin ja toimintaohjeisiin, 
miten näissä tilanteissa toimitaan. Viimeinen, viides luku tuo esiin matkan jälkeen 
tehtävän uudelleenarvioinnin.

1. JOHDANTO



2. KONKREETTISIA OHJEITA 
MATKALLE LÄHTIJÄLLE

T ässä luvussa käydään läpi kaikkea sitä toimintaa, joka on hyvä huomioida 
ennen matkalle lähtöä. 

2.1 Matkan suunnittelusta

Aloita matkan suunnittelu hyvissä ajoin. Suunnitelman tulisi kattaa niin kohde-
maahan siirtyminen, siellä toimiminen kuin kotimaahan palaaminenkin.

Suunnittelu käynnistyy riskien arvioinnilla

Tutustu paikalliseen lainsäädäntöön, käytänteisiin ja tapakulttuuriin ennen mat-
kaa. Ota selvää erityisesti niistä asioista, jotka eroavat koti- ja kohdemaan välillä. 
Tässä on hyvä huomioida ainakin paikallinen kulttuuri, uskonto, elinolot ja turvalli-
suustilanne. Huomioi, että turvallisuustilanne saattaa erota merkittävästi alueittain 
kohdemaan sisällä, joten jos suunnitelmiisi kuuluu useampi kohde, tilanne on hyvä 
selvittää kaikkien niiden osalta erikseen. Kriisit puhkeavat yllättäen, jonka vuoksi 
matkakohteen turvallisuutta on syytä seurata aktiivisesti. (SOS International 2016; 
Transparency International 2018; Ulkoministeriö 2017a.)

Matkustamiseen liittyvien riskien tunnistaminen tehdään jo matkan suunnittelu-
vaiheessa. Näin voidaan päättää, onko matkaan lähtö riittävän turvallista. Riskien 
tunnistamista auttaa, kun pohditaan riskejä eri näkökulmista, kuten matkustajan 
henkilökohtaisten ominaisuuksien, omaisuuden, kohdemaan, matkustusmuodon, 
majoituksen ja vapaa-ajan näkökulmasta. 

Riskillä tarkoitetaan epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin ja se kuvataan usein 
tapahtuman toteutumisen todennäköisyyden ja sen seurausten yhdistelmänä. Tässä 
oppaassa tarkastellaan ei-toivottuja, negatiivisia riskejä, vaikka riski voi olla sekä 
positiivinen että negatiivinen. (SFS Opas 73:2011, 8.) Riskienhallintaprosessi on esi-
tetty kuviossa 1.

6  Martikainen & Ranta



2.2  Terveystiedot, reseptit ja rokotteet

Selvitä kohdemaan terveysmääräykset ja suurimmat terveysriskit jo hyvissä ajoin 
ennen matkaa. Mikäli sinulla on pitkäaikainen sairaus, selvitä hoitavalta lääkä-
riltä, voiko matkustamisesta olla jotain haittaa. Neuvoja löytyy Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen kotisivuilta ja niitä voi myös kysyä oman kotipaikkakunnan 
terveyskeskuksesta. 

Omat terveystiedot, veriryhmä, tieto perussairauksista ja säännöllisesti käytettä-
vistä lääkkeistä on hyvä pitää mukana matkalla siten, että ne ovat tarvittaessa hoito-
henkilökunnan löydettävissä (Bergholm, Leppänen, Antti-Poika, Härmä & Mukala 
2015, 23). Sairaudet, jotka voivat rajoittaa lentomatkaa, ovat muun muassa tuore 
sydäninfarkti, aivoverenvuotohäiriö, oireileva sepelvaltimotauti, vaikeat krooniset 
ja akuutit keuhkosairaudet, vaikea anemia ja/tai happihoidon tarve, psykoottinen 
käyttäytyminen tai muut vaikeat mielenterveyshäiriöt sekä eräät tartuntataudit. 
(Bergholm, Leppänen, Antti-Poika, Härmä & Mukala 2015, 176). 

Matkalle on syytä ottaa mukaan säännöllisesti otettavia lääkkeitä tarvittava määrä. 
Reseptit kannattaa ottaa mukaan turvallisuus- ja rajatarkistuksia varten sekä tal-
lettaa ne skannattuna esimerkiksi sähköpostiin. Lääkäriltä voi olla tarpeen pyytää 
lausunto lääkkeiden käyttötarkoituksesta, jotta tarvittaessa voi hankkia vastaavaa 
lääkettä kohdemaasta. Joskus voi käydä niin, ettei kohdemaassa ole saatavilla tietyn 
valmistajan tuotetta lainkaan ja siksi korvaava lääke on tarpeen.

LAAJUUS, 
SISÄLTÖ, 
KRITEERIT

RISKIN ARVIOINTI: 
RISKIEN 
TUNNISTAMINEN, 
RISKIANALYYSI, 
RISKIN MERKITYKSEN 
ARVIOINTI

RISKIN 
KÄSITTELY

TALLENNUS JA RAPORTOINTI

SEURANTA JA KATSELMOINTI
VIESTINTÄ JA 

TIEDONVAIHTO
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Kuvio 1. Riskinhallintaprosessi (SFS-ISO 31000: 2018, 13)



Kohdemaan rokotesuositukset on myös syytä tarkistaa ajoissa. Vakava perussairaus, 
kuten sydämen vajaatoiminta tai huonossa tasapainossa oleva diabetes, voi edellyt-
tää matkaan varautumista jopa kolme kuukautta ennen lähtöhetkeä. Jos matkailijan 
terveys on moitteeton, valmistautuminen matkaa varten kannattaa aloittaa yhdestä 
kahteen kuukautta ennen tropiikkiin kohdistuvaa matkaa ja muutama viikko ennen 
lähtöä Etelä-Eurooppaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy maa-
kohtaiset suositukset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a.) Muista pyytää myös 
rokotustodistus, joka on hyvä pitää mukana sairastumisen varalta.

2.3 Passi, viisumi, ajokortti ja eurooppalainen sairaanhoitokortti

Ulkomaille matkustavan on syytä selvittää hyvissä ajoin kyseisen maan vaatimat 
maahantulomääräykset sekä tarvittavat matkustusasiakirjat, joista tärkeimpiä ovat 
passi tai henkilöllisyystodistus ja viisumi. Myös muita dokumentteja voidaan vaa-
tia. (SOS International 2016; Heljaste ym. 2008, 124.) Joissain maissa passin on oltava 
voimassa kuusi kuukautta matkan päättymisen jälkeen.

Selvitä ajoissa kohdemaan mahdolliset viisumivaatimukset kyseisen maan suurlä-
hetystön sivuilta. Varmista viisumia hakiessasi sen riittävän pitkä voimassaoloaika. 
Jos kyse olisi esimerkiksi työharjoittelusta, varmista, että viisumi oikeuttaa var-
muudella tekemään harjoitteluun kuuluvaa työtä. Tietoa saa kohdemaan edustus-
tosta Suomessa. Jos sellaista ei Suomessa ole, on selvitettävä, missä lähin Suomen 
kansalaisten maahantuloasioita hoitava edustusto on. Myös ulkoministeriön 
internetsivuille on koottu maakohtaista tietoa. Oleskelulupa vaaditaan yleensä, jos 
matka toisessa maassa kestää yli kolmen kuukautta. (Ulkoministeriö 2018c; 2018d.) 
Kun suomalainen matkustaa toiseen Schengen-maahan, käy matkustusasiakirjana 
yleensä passi tai henkilökortti. Jos matka toiseen Schengen-maahan kestää yli kolme 
kuukautta, Schengen-alueen kansalaisen on rekisteröitävä oleskelunsa paikallisella 
poliisilaitoksella. Schengen-valtioita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, 
Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, 
Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, 
Tšekki, Unkari ja Viro. (Ulkoministeriö 2018c.)

Muista tarkistaa passin kunto ja voimassaoloaika hyvissä ajoin ennen matkalle läh-
töä. Jos passi on mennyt rikki tai se on vaurioitunut, on syytä hankkia uusi viivy-
tyksettä. Matka voi keskeytyä jossain rajatarkastuspisteessä rikki menneen tai vial-
lisen passin vuoksi. (Poliisi 2018b.) Kaikista dokumenteista kannattaa ottaa kopiot 
mukaan ja kuljettaa niitä erillään alkuperäisistä. Hyväksi todettu keino on skannata 
dokumentit ja lähettää ne omaan sähköpostiin, josta ne ovat saatavilla tarvittaessa. 
Valtioiden lainsäädännöissä määritellään, millaisen ajokortin maa hyväksyy. 
EU-maassa myönnetty ajokortti on voimassa toisessa EU-maassa ajokorttidirek-
tiivin mukaan. Joissain maissa vaaditaan paikallinen ajokortti, jos oleskelu niissä 
kestää yli kolme tai yli kuusi kuukautta. Myös autovuokraamoilla voi myös olla 
omia, lainsäädännöstä poikkeavia ehtoja ajokortille. Hyvä vaihtoehto on hankkia 
kansainvälinen ajokortti, jolla tarkoitetaan virallista, maailman valtakielille tehtyä 
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käännöstä kansallisesta ajokortista. Sen sisällön ja ulkonäön määrittelevät kansain-
väliset tieliikennesopimukset. Suomessa Autoliitolla on valtioneuvoston antama 
oikeus myöntää kansainvälisiä ajokortteja. Ajo-oikeus tarkistetaan Trafilta ennen 
kortin luovuttamista asiakkaalle. Matkalle tarvitaan kansainvälisen ajokortin lisäksi 
myös aina kansallinen ajokortti. Autoliiton internetsivuilta löytyy tieto siitä, missä 
maissa kansainvälinen ajokortti hyväksytään, missä ei hyväksyä, missä maissa se on 
pakollinen ja missä sen hankkimista suositellaan. (Autoliitto 2018.)

Muualle Eurooppaan matkustettaessa kannattaa anoa Kelasta maksutonta euroop-
palaista sairaanhoitokorttia, jota voi tarvita tapaturman tai äkillisen sairastumisen 
vuoksi. Kortin voi tilata Kelan asiointipalvelun kautta verkossa. Se oikeuttaa oles-
kelumaan käytännön mukaiseen, välttämättömään sairaudenhoitoon EU- ja ETA-
maissa sekä Sveitsissä. Korttia voi käyttää julkisessa terveydenhuollossa, sairaus-
vakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla sekä myös 
sopimuksen tehneissä sairaaloissa. (Kela 2018a, 2018b.) Kortti ei kuitenkaan korvaa 
matkavakuutusta.

2.4  Käteinen ja luottokortti 

Ennen lähtöä on selvitettävä, toimiiko pankki- tai luottokortti kohdemaassa. 
Korttien numerot kannattaa kirjata muistiin katoamisen varalta. Myös korttien sul-
kunumero on syytä tallentaa puhelimeen valmiiksi ennen matkalle lähtöä. Lisäksi 
on otettava huomioon, että monet majoitusliikkeet ja autovuokraamot edellyttävät 
maksua luottokortilla. On tärkeä huomioida myös se, etteivät luottokortit käy kaik-
kialla. Kortilla maksettaessa se kannattaa pitää koko ajan näköetäisyydellä. Kortin 
tunnusluku suojataan maksutilanteessa esimerkiksi peittämällä näppäimistö toi-
sella kädellä. Ennen maksun hyväksymistä on tarkistettava loppusumma. Kuitit 
ostoksista kannattaa säilyttää ja lisäksi se kannattaa pyytää myös epäonnistuneesta 
maksutapahtumasta. Arveluttavissa tilanteissa käteinen on paras vaihtoehto. 
(Heljaste ym. 2008, 125; Korttiturvallisuus.fi 2018). Kotimaassa oleva henkilö voi 
lähettää rahaa ympäri vuorokauden internetin kautta toimivan rahansiirtopalvelun 
avulla. Näin vastaanottaja saa lunastettua lähetetyn rahan käteisenä, pankkitilin tai 
mobiililompakon kautta. (Western Union 2016.)

2.5 Vakuutukset

Yrityksissä työntekijöiden lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla 
maailmassa työaikana, mutta sen turva on suppea. Vapaaehtoisen matkavakuutuk-
sen ottaminen on tällöin suositeltavaa. Matkustajavakuutus antaa suojaa matkalla 
tapahtuvan sairastumisen, vahingon, matkan keskeytymisen tai peruuntumisen, 
tapaturman tai matkalta myöhästymisen varalta. Matkavakuutukseen voidaan liit-
tää matkatavaravakuutus, joka korvaa matkatavaroiden varkauden, rikkoutumisen 
ja myöhästymisen. Matkavastuuvakuutus korvaa tilanteita, jossa matkustaja on 
aiheuttanut vahinkoa ulkopuoliselle. Matkaoikeusturvavakuutus korvaa asianajo- 
ja oikeudenkäyntikuluja. (Fennia 2018; Lähitapiola 2018.)
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2.6 Matkatavarat

Jos olet lähdössä lentomatkalle, muista tutustua ennakolta turvatarkastusohjeisiin. 
Tällöin pakatessa olisi selvää, mitä saa pakata käsimatkatavaroihin ja mitä on kul-
jetettava ruumassa. Tärkeää on myös selvittää tieto siitä, mitä lennolle ei saa ottaa 
lainkaan mukaan. (Finavia 2018c.) Lisäksi on huomattava, että lentoyhtiöt määrit-
tävät sallitun koon ja määrän käsimatkatavaroille. Tämä tieto on syytä tarkistaa 
lentoyhtiöittäin.

Matkatavarat kannattaa pakata kestävään matkalaukkuun tai rinkkaan. Ruumaan 
menevät matkatavarat voivat hävitä tai joutua väärälle lennolle. Matkatavaroista 
kannattaa tehdä luettelo siltä varalta, että matkalaukku katoaa. Omat yhteystiedot 
kiinnitetään matkatavaroihin katoamisen varalta. Käsimatkatavaroihin on syytä 
pakata tarpeellisimmat ja vaikeimmin korvattavissa olevat tavarat. (Bergholm, 
Leppänen, Antti-Poika, Härmä & Mukala 2015, 31.) Arvokkaampien laitteiden ja tava-
roiden osalta kannattaa kirjata muistiin sarjanumerot sekä muut tunnistetiedot.

Matkatavaroiden painoa kannattaa seurata pakkausvaiheessa, jottei laukuista tule 
liian painavia. Lentomatkustuksessa on rajoitteita painon ja käsimatkatavaroiden 
sisällön suhteen. Määräyksiä on annettu muun muassa elektroniikan, kosmetiikan, 
alkoholin, elintarvikkeiden, saksien, veitsien, tulitikkujen, tupakansytyttimien ja 
sähkötupakan kuljetukseen. Myös kalastus-, retkeily-, metsästys- ja hiihtotarvikkei-
den pakkaamiseen on omat sääntönsä. Lisätietoja saa esimerkiksi Finavian (2018c) 
sivuilta. 

2.7 Ulkoministeriön sivut

Jos epäilet yhtään matkakohteesi turvallisuustilannetta, selvitä jo heti matkan 
suunnittelun alussa KV-vastuuhenkilöltä, onko sinne turvallista matkustaa. 
Ulkoministeriö julkaisee matkustajia varten matkustustiedotteita, joista saa tie-
toa eri maiden turvallisuustilanteista. Tiedotteita on saatavina niistä maista, joissa 
Suomella on edustusto tai joista ne kykenevät saamaan luotettavaa tietoa.

Hanki kohdemaasta ja matkakohteesta mahdollisimman paljon tietoa ennakolta. 
Käytä virallisten tahojen ja tunnettujen matkailuyritysten sivuja. Selvitä ennen mat-
kaa ulkoministeriön kotisivuilta kohdemaasi Suomen suurlähetystö ja tallenna tie-
dot sähköiseen sekä paperiseen muotoon myöhempää tarvetta varten. Edustustot 
auttavat matkailijaa kaikissa hätätilanteissa kuten esimerkiksi rikos-, onnettomuus- 
tai sairaustapauksissa. (Ulkoministeriö 2018b.) Matkailijan on hyvä ottaa yhteyttä 
hätätilanteessa ensisijaisesti kohdemaan viranomaisiin, joilla on vastuu auttaa 
myös maassa olevia ulkomaalaisia. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista ja silloin 
ulkoministeriön päivystyskeskus auttaa. Päivystyskeskus palvelee vuoden jokaisena 
päivänä ympäri vuorokauden. (Ulkoministeriö 2017c.) 
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Tee myös matkustusilmoitus ennen matkaa ulkoministeriön kautta. 
Matkustusilmoitus kattaa omat henkilötiedot, yhteystiedot sekä tiedon matkan 
ajankohdasta, kohteesta ja majoituksesta. Tätä henkilörekisteriä ylläpidetään, jotta 
kaikkiin suomalaisiin saataisiin mahdollisimman nopeasti yhteys hätätapauksissa 
ja kriisitilanteessa. (Ulkoministeriö 2017b.) 
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T ässä luvussa käydään läpi matkapäivään liittyvät asiat, joita ovat matkaan 
lähtö, asuminen, aikaerorasitus sekä terveysriskit.

3.1 Matkustaminen ja liikkumisturvallisuus

Matkustusasiakirjojen mukana olo kannattaa tarkistaa vielä ennen lähtöä. Jos passi 
unohtuu kotiin, voi Helsinki-Vantaan lentoaseman poliisi myöntää väliaikaisen 
pikapassin. Se on voimassa vain matkan ajan. (Poliisi 2018a.) 

Etukäteen on tärkeää myös selvittää, milloin ja miten tehdään lähtöselvitys. Se vaih-
telee matkakohteen, lentoyhtiön ja matkanjärjestäjän mukaan. Lentoaseman koti-
sivuilta löytyvät ohjeet siitä, miten turvatarkastuksessa toimitaan. Etukäteen on 
syytä tarkistaa, mitä terminaalia lentoyhtiö käyttää. Myös lentoasemien ruuhka-ajat 
kannattaa ottaa huomioon. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla ruuhkaa 
on usein aamulla kello 6.00 - 8.30, iltapäivällä kello 14.00 - 17.30 sekä kesä-, syys- 
ja joulukuussa koulujen lomien alkaessa. Lähtöselvityksessä luovutetaan ruumaan 
menevät matkatavarat. Matkustajille ja käsimatkatavaroille tehdään turvatarkastus 
lähtöselvityksen jälkeen ennen porttialueelle menoa. (Finavia 2018a; Finavia 2018b; 
Finavia 2018d.) Lähtöportille kannattaa saapua hyvissä ajoin.

Perillä matkakohteessa paikallinen liikennekulttuuri voi olla hyvin erilainen kuin 
kotimaassa. Ulkomailla liikkuessa kannattaa ennakolta selvittää, mikä on turvalli-
nen reitti ja matkustusmuoto. Ympäristön tarkkailu on tärkeää. Liikkua kannattaa 
paikoissa, joissa on myös muita ihmisiä. Käveltäessä turvallisuutta lisää määrätie-
toinen kävely ja on suositeltavaa käyttää pääteiden varsilla sijaitsevia kävelyteitä. 
Slummit ja vaaralliseksi tunnetut alueet kannattaa kiertää kaukaa. 

Arvoesineet ja ylimääräinen käteinen on hyvä jättää majoituspaikkaan. 
Omaisuudesta huolehtiminen on tärkeää julkisissa liikennevälineissä, rautatie- ja 
metroasemilla sekä toreilla. Omaisuutta ei kannata esitellä ja yksin liikkumista on 
syytä välttää pimeällä, yöllä ja eteenkin päihtyneenä. Välttää kannattaa myös tun-
temattoman henkilön tarjoamaa kyytiä sekä epävirallisia kuljetuksia. Puhelimitse 

3. KUN MATKAPÄIVÄ KOITTAA
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tilattavan virallisen taksin käyttö on suositeltavaa ja ajo-ohjeet on hyvä olla kirjoi-
tettuna paikallisella kielellä. Liftareita ei myöskään kannata ottaa mukaan kyytiin. 
(Hellsten 2009, 201–202; Heljaste ym. 2008, 126–128; SOS International. 2016.)

3.2 Asumisen turvaa

Jos oleskelu kestää ulkomailla kauan, asumisjärjestelyistä on syytä ottaa selvää 
hyvissä ajoin ennen matkaa. Ulkomailla asumista koskevat samat ohjeet kuin koti-
maassakin. Alueella kannattaa vierailla etukäteen päivällä ja illalla, jos se on mah-
dollista. Asumista ensimmäisessä kerroksessa kannattaa välttää murtautumisvaa-
ran vuoksi. Pelastautumisen näkökulmasta kerroksella on väliä, ja siksi viidennestä 
kerroksesta ylöspäin sijaitsevia yöpymistiloja kannattaa välttää. (Hellsten 2009, 
202.) Huone on hyvä varata jostain suositellusta hotellista (Työturvallisuuskeskus 
2017, 17). Tietoa sopivista majoituspaikoista voi löytyä esimerkiksi työ- tai opiske-
lupaikan kautta. Majoituspaikassa on syytä selvittää heti hätäuloskäyntien sijainnit 
(SOS International 2016). 

Palovaroittimen olemassaolosta on syytä varmistua tai sen voi tuoda muka-
naan Suomesta. Sähkölaitteiden kunto kannattaa tarkistaa silmämääräisesti. 
Poistuttaessa majoituspaikasta on hyvä tarkistaa, että ovet ovat lukossa ja ikkunat 
kiinni. Omaan huoneistoon ei pidä kutsua tuntemattomia. Tallelokeroa kannattaa 
käyttää aina kuin mahdollista arvokkaimpien esineiden, rahan ja matkustusasiakir-
jojen säilyttämiseen. Matkustaminen majoituspaikasta työ- tai opiskelukohteeseen 
kannattaa myös selvittää ennakolta.

3.3 Aikaerorasitus

Aikaerorasitus syntyy lennolla, jossa aikaero ylittää enemmän kuin yhden tai kaksi 
aikavyöhykettä. Matkustaminen on helpompaa länteen kuin itään, koska elimistön 
sisäisen kellon vuorokausi on hieman pitempi kuin 24 tuntia. Aikaerorasituksen 
oireita ovat muun muassa aamu- tai iltapäiväväsymys, katkonainen yöuni, ylei-
nen huono olo, päänsärky, ärtyisyys, heikentynyt keskittymiskyky, vatsavaivat, 
huimaus ja ruumiillisen suorituskyvyn heikentyminen. Oireet aiheutuvat sisäisen 
uni-valverytmin ristiriidasta sekä myös muiden elimistön rytmien erilaisuudesta. 
(Terveyskirjasto 2012.)

Vuorokausirytmiä ei kannata yrittää siirtää muutaman vuorokauden pituisella mat-
kalla. Rytmin säilyttäminen onnistuu parhaiten välttämällä kirkasta auringonvaloa 
väärään aikaan verrattuna omaan sisäiseen kellonaikaan. Lentokoneessa kello kan-
nattaa siirtää tulevaan aikaan. (Terveyskirjasto 2012.)

Elimistön vuorokausirytmin tahdistajista tärkein tekijä on valo, joka vaikuttaa sii-
hen, miten nopeasti matkailijan vuorokausirytmi sopeutuu matkakohteen aikaan. 
Auringonvalon avulla voi tahdistaa biologista kelloa taulukon 8 mukaisesti kahtena 
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ensimmäisenä perilletulopäivänä. (Bergholm, Leppänen, Antti-Poika, Härmä & 
Mukala 2015, 71, 73.) Itään suuntautuvan lennon jälkeen kirkas aamuvalo ja aurin-
gonvalossa oleminen päivällä nopeuttavat oikeaan vuorokausirytmien siirtymistä. 
Länteen suuntautuvan lennon jälkeen valoa kannattaa lisätä ensimmäisinä päivinä 
erityisesti illalla ja iltayöllä. (Terveyskirjasto 2012.)

Kolmantena matkapäivänä valolle altistumista kannattaa vähitellen viivästyttää, jos 
matka on suuntautunut länteen ja vastaavasti vähitellen aikaistaa, jos se on suun-
tautunut itään. (Bergholm, Leppänen, Antti-Poika, Härmä & Mukala 2015, 71, 73.) 
Auringonvalon tahdistavaa vaikutusta heikentää tummien aurinkolasien käyttö. 
Myös liikunta on hyvä hoitokeino aikaerorasitukseen. (Terveyskirjasto 2012.)

3.4 Terveysriskit matkan aikana

Terveyden kannalta hygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Pesemättömissä käsissä 
on aina mikrobeja eli pieneliöitä, joka vuoksi käsienpesun merkitystä ei voi kos-
kaan korostaa liikaa. Huolellisella käsienpesulla voidaan ehkäistä muun muassa 
vatsataudin ja influenssan leviämistä. (Evira 2016.) Monet ongelmat voidaan vält-
tää käsienpesulla sekä valitsemalla huolellisesti, mitä syö. Riskialueilla kannattaa 
syödä vain kypsennettyä ruokaa. (Matkailijan terveysopas 2016.) Terveyteen vaikut-
taa myös kohteen ilmasto. Trooppisten maiden kova kuumuus ja kostea ilma voivat 
viedä tottumattomalta nopeasti voimat. Monissa maissa ja erityisesi suurkaupun-
geissa ilman laatu voi olla huono. Ilmansaasteet kuormittavat sydäntä ja hengityse-
limiä sekä lisäksi ne voivat aiheuttaa muun muassa limakalvoärsytystä sekä iho- ja 
silmäoireita. (Terveyskirjasto 2017a; Ulkoministeriö 2018a.)

Taulukko 1. Biologisen kellon tahdistus auringonvalon avulla (Bergholm, Leppänen, Antti-Poika, 
Härmä & Mukala 2015, 74; Käypä hoito 2015)

lento suomesta 1. tulopäivä 2. tulopäivä

valoa / klo ei valoa / klo valoa / klo ei valoa / klo

länteen / aikaero

7 h (New York) 15-21 22-4 19-24 01-

10 h (Los Angeles) 12-18 19-1 16-21 22-

12 h (Anchorage) 10-16 17-23 14-19 20-

itään / aikaero

6 h (Peking) 11-17 4-10 10-15 -9

7 h (Tokio) 12-18 5-11 11-16 -10

9 h (Sydney) 14-20 7-13 13-18 -12
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Normaali terveydenhoito ei yleensä kuulu matkavakuutuksen piiriin ja siksi lähim-
män luotettavan lääkäriaseman selvittäminen kannattaa tehdä heti matkan alussa. 
(Bergholm, Leppänen, Antti-Poika, Härmä & Mukala 2015, 191; Terveyskirjasto 2016.)

Ripuli

Matkaripulin saa yleisimmin saastuneesta ruoasta tai juomasta. Ripulin vaara on 
yleinen lämpimänä vuodenaikana sekä alueilla, joissa on puutteellinen hygienia tai 
jos puhdasta vettä ei ole helposti saatavilla. Matkaripulin aiheuttajina ovat baktee-
rit, virukset ja alkueläimet, vaikkei taudinaiheuttajaa voidakaan yleensä tunnistaa 
pelkkien oireiden perusteella. Bakteerien ja virusten itämisaika on noin 6–72 tun-
tia ja alkueläinten 1–2 viikkoa. Tämän vuoksi matkaripuli puhkeaa usein ensim-
mäisen matkaviikon loppupuolella. Yleisimmät oireet ovat ripulin lisäksi kuume, 
päänsärky, pahoinvointi ja vatsakouristukset. Ripuli kestää yleensä 3–5 vuorokautta. 
Matkaripulia vastaan ei ole yleistä suojaa antavaa rokotetta. Jos matkalta kotiin 
palaavalla henkilöllä on ripulin lisäksi korkea kuume, voi kyseessä olla esimerkiksi 
malaria tai dengue-kuume. (Matkailijan terveysopas 2016.) 

Matkaripulia voidaan estää elintarvike- ja käsihygienialla. Käsien pesu saippualla 
tai puhdistus alkoholipitoisella desinfiointiaineella ennen ruoan käsittelyä, ennen 
ruokailua, wc-käynnin jälkeen sekä raakojen kasvisten, juuresten ja raa’an lihan 
käsittelyn jälkeen on tärkeää terveyden kannalta. Pullotettua vettä on syytä käyttää 
juomavetenä, hampaiden pesuun sekä kahvin tai teen valmistukseen. Juomia ei kan-
nata viilentää jääkuutioilla. (Matkailijan terveysopas 2016; David Livingstone –seura 
2016.)
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Turvallisimpia ruokalajeja ovat seuraavat:

• itse kuorittavat tuoreet hedelmät
• kuumana tarjoiltavat, keitetyt tai paistoksiin lisätyt vihannekset
• leipä sekä muut kuivat viljatuotteet
• vastavalmistetut, kuumana tarjoiltavat liha- ja kalaruoat ja keitot
• hiilihappoiset, pullotetut juomat
• kuumat juomat, kuten kahvi, tee ja keitetty vesi.
(Matkailijan terveysopas 2016.)

Ellei ruoan hyvästä hygieniasta ole varmuutta, on syytä välttää seuraavia ruokia:  

• hedelmät ja vihannekset, joita ei voi itse pestä tai kuoria sekä marjat
• katukeittiön ruoka
• pehmeäksi keitetty kananmuna, munakas ja munakokkeli
• kastikkeet
• kylminä tarjotut osterit, simpukat, ravut ja muut mereneläimet
• kylmät jälkiruoat
• kylmät leikkeleet
• kotona tehdyt säilykkeet
• majoneesipohjaiset salaatit
• mehut ja juomat, joihin on lisätty jääkuutioita
• pakkaamaton ja pastöroimaton maito, kerma, jäätelö, voi ja tuorejuustot
• raa’at tai riittämättömästi kypsennetyt lihaa, kalaa tai kananmunaa sisältävät 

ruoat, jotka tarjotaan kylminä tai haaleina 
(Matkailijan terveysopas 2016; David Livingstone –seura 2016.)
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Sukupuolitaudit

Matkailuun liittyy merkittävä terveysriski, jonka aiheuttajana ovat sukupuoliteitse 
tarttuvat taudit. Ne voidaan välttää helposti suojautumisella. Tilastojen mukaan tar-
tunnan saaminen matkalla on 6–8 -kertainen, kun tilannetta verrataan tavanomai-
siin elämänoloihin kotimaassa. Sukupuolitauteihin on saatavissa rokotteita vain 
hepatiitti B -ja papilloomavirusta vastaan, joten varmin keino tartunnan välttämi-
seksi on tilapäisistä seksisuhteista pidättäytyminen. Tilapäisissä seksisuhteissa on 
syytä käyttää aina kondomia. Kondomit kannattaa ottaa mukaan Suomesta, sillä kai-
kissa maissa niitä ei ole helposti saatavissa. Yleisimmin matkoilla saadaan klamy-
dia-, tippuri- ja kuppatartunta. Joka kymmenes klamydiatartunta saadaan tyypilli-
sesti muualta Euroopasta. Puolet tippuri- ja kuppatartunnoista saadaan ulkomailla. 
Tippuri hankitaan yleensä Kaakkois-Aasiasta, ja kuppa tuodaan etenkin Baltian 
maihin ja Venäjälle suuntautuneilta matkoilta. LVG-tartuntoja miesten välisestä 
seksistä on raportoitu eri puolilta Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja Kanadaa. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2016b.)

Jaksaminen

Henkinen tasapaino ja stressinhallinta ovat tärkeitä seikkoja työskenneltäessä tai 
opiskeltaessa ulkomailla. Omasta jaksamisesta huolehtiminen on välttämätöntä. 
Realistiset odotukset, oman työn hyvä hallinta, osallistuminen matkan suunnit-
teluun, kohdemaahan sekä sen kulttuuriin tutustuminen ennakolta helpottavat 
sopeutumista. Terveydentilaa ja jaksamista on syytä seurata erityisesti silloin, kun 
matkustetaan toistuvasti ulkomaille, ja matkat kestävät pitkään. Seurattavia asioita 
ovat muun muassa unen laatu, riittävä palautuminen, elintavat sekä riskitekijät 
sydän- ja verisuonisairauksiin liittyen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016c.)

Työn tai opiskelun psykologiset kuormitustekijät muodostuvat työn tai opiskelun 
järjestelyihin liittyvistä kuormitustekijöistä, niiden sisältöön liittyvistä kuormi-
tustekijöistä sekä työ- tai opiskeluyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvistä 
kuormitustekijöistä. KV-vastuuhenkilöltä tai esimieheltä kannattaa pyytää ajoissa 
apua, jos ilmenee ongelmia jaksamisen kanssa. Parhaat tulokset saavutetaan, kun 
korjaaviin toimiin ryhdytään mahdollisimman aikaisin ongelmien ilmetessä. 
(Työturvallisuuskeskus 2015, 7, 12.) 
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3.5 Matkaturvapakkaus ja matka-apteekki

Matkakohde vaikuttaa siihen, mitä matkaturvapakkaus sisältää. Se voi kostua esi-
merkiksi taskulampusta ja varaparistoista, desinfiointiliinoista, ensiaputarvik-
keista sekä palo- ja murtohälyttimestä.

Matkalle kannattaa ottaa mukaan matka-apteekki. Sen avulla on hyvä varautua 
ainakin särkyyn ja kuumeeseen, hyönteisten pistoihin, vatsatautiin ja jalkojen hier-
tymiin. Mukaan kannattaa varata myös auringonsuojavoidetta, matkapahoinvoin-
tilääkettä, ripulilääkettä ja mahdollisesti myös hampaan lohkeamiseen tarvittava 
väliaikainen paikkamateriaali. (Terveyskirjasto 2017b.) Matka-apteekkiin kuuluu 
myös perussairauksiin liittyvät lääkkeet. Kehitysmaissa lääkeväärennöksiä voi olla 
jopa 10–30 % markkinoilla olevista lääkkeistä ja ne ovat levinneet jopa lääketukku-
kauppoihin ja apteekkeihin. Lääkeväärennösten määrä on lisääntynyt myös kehit-
tyneissä maissa ja EU:ssa. Lääkkeen käyttäjä ei kykene tunnistamaan lääkeväären-
nöstä, joten perussairauksiin liittyvät lääkkeet kannattaa ottaa mukaan kotimaasta. 
(Fimea 2018; Kansallinen Terveysarkisto 2017.) Lääkkeet kannattaa kuljettaa käsi-
matkatavaroissa alkuperäispakkauksissa. Myös reseptilääkkeiden reseptit pakataan 
käsimatkatavaroihin, jotta ne löytyvät helposti tullissa tai turvatarkastuksessa. 
Apteekista tai lääkäriltä voi saada allekirjoitetun, englanninkielisen yhteenvetotu-
losteen reseptilääkkeistä. (Kansallinen Terveysarkisto 2017.)
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4. JOS ODOTTAMATON KUITENKIN 
TAPAHTUU

R ikollisuutta esiintyy kaikkialla maailmassa - ryöstöjä ja taskuvarkauksia 
tapahtuu myös ulkomailla. Tässä luvussa tarkastellaan yhteydenpitoa ja 
viestintää matkan aikana sekä varovaista suhtautumista liialliseen avuliai-

suuteen. Lisäksi kerrotaan, miten toimia, jos passi katoaa sekä mitä tehdä hätätilan-
teissa, onnettomuuksissa ja rikoksen uhrina. 

4.1 Yhteydenpito ja viestintä

Tärkeimmät yhteystiedot kotimaassa ja ulkomailla on syytä kirjoittaa muistiin. 
Listaan kannattaa kirjoittaa ainakin lähin konsulaatti tai paikallinen edustusto, 
paikallinen hätänumero, kotimaan lähiomaiset ja paikallisen yhteystahon tie-
dot. Omaan matkapuhelimeen kannattaa tallentaa myös ICE-kontakti (In Case of 
Emergency), jotta viranomaiset voivat ottaa yhteyttä lähiomaisiisi, jos joudut esi-
merkiksi onnettomuuteen. (Bergholm, Leppänen, Antti-Poika, Härmä & Mukala 
2015, 191.) Säännöllinen yhteydenpito matkan aikana muihin henkilöihin samassa 
matkaseurueessa, kotiin, koulun ja paikalliseen organisaatioon matkan aikana on 
tärkeää, jotta mahdollinen hätätilanne tunnistetaan nopeasti. 

Kriisitilanteissa voi hyödyntää sosiaalista mediaa, jos puhelinlinjojen ja muiden 
viestintäkeinojen toimivuudesta ei ole takeita. Ulkoministeriöllä ja Suomen edus-
tustoilla ulkomailla on useita verkkosivustoja ja sosiaalisen median tilejä tätä tar-
koitusta varten (Ulkoministeriö 2018b).

Perillä paikasta toiseen liikuttaessa mukana kannattaa pitää vain tarpeelliset tava-
rat. Passi, ylimääräiset rahat ja arvoesineet on hyvä säilyttää hotellin tallelokerossa 
tai muussa varmassa paikassa. Lompakko takataskussa tai käsilaukku tuolin sel-
känojalla viedään helposti. (Ulkoministeriö 2016a.) Jos joudut ryöstön kohteeksi, 
anna ryöstötilanteessa ryöstäjälle suosiolla se, mitä hän vaatii. Voit pitää mukanasi 
valelompakkoa, jossa on vain vähän rahaa ja kuitteja – ryöstötilanteessa luovuta se 
ryöstäjälle. Omaa lompakkoa kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa lähellä varta-
loa. (Työturvallisuuskeskus 2017, 24–25.) 
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4.2 Liiallinen avuliaisuus

Vieraisiin, liian avuliaisiin henkilöihin on syytä suhtautua varauksella 
(Työturvallisuuskeskus 2017, 25). Iltasanomat (2011, 2017) tuo esiin yleisiä turis-
tien huijauskeinoja. Käteen tyrkytettävää tavaraa ei pidä ottaa vastaan, sillä hetken 
kuluttua siitä voidaan vaatia rahaa. Taksilla liikuttaessa on hyvä selvittää ennakolta, 
miten pitkä matka haluttuun kohteeseen on ja mikä on taksin hintataso. Taksin 
hinta kohteeseen kannattaa sopia etukäteen. Toimimaton taksimittari on todennä-
köisesti tarkoituksella laitettu pois päältä, joten hinta on tällöin hyvä sopia ennen 
kuin taksi lähtee liikkeelle. Erilaisiin suosituksiin on syytä suhtautua epäillen. Jos 
taksinkuljettaja kertoo, että taksimatkan kohteena oleva hotelli on täynnä tai sul-
jettu ja suosittelee toista kohdetta, tähän ei kannata suostua. Uusi kohde voi olla 
alkuperästä kauempana tai kalliimpi. Taksinkuljettajan suosittelemiin kauppoihin 
ja ravintoloihin on myös syytä suhtautua varauksella. Samoin linja-auto- ja rautatie-
asemien ympärillä olevat hyvän majapaikan suosittelijat kannattaa kiertää kaukaa. 
Yllättävä avuliaisuus voi olla vaarallista ja matkalla tällaiseen majapaikkaan voi tulla 
ryöstetyksi. Spontaani toiminta voi hyvinkin olla organisoitua rikollisuutta ja avu-
lias henkilö voi olla esimerkiksi taskuvaras. Kadulla olevilta rahanvaihtajilta ei pidä 
vaihtaa rahaa. (Iltasanomat 2011, 2017.) 

Paikallisia tapoja ja lakeja on syytä noudattaa sekä kunnioittaa maan uskontoa ja 
kulttuuria. On huomattava, että ulkomaalaiselta voidaan edellyttää tietynlaista 
pukeutumista ja käyttäytymistä uskonnosta tai sosiaalisista säännöistä johtuen. 
(SOS International 2016.) 

Pankki- ja bensa-automaatilla asioidessa on syytä olla varovainen. Ympäristöä kan-
nattaa tarkkailla. Liian avuliaat henkilöt voivat olla vaaraksi. Automaatille jonot-
taessa kortti on syytä pitää lompakossa ja jos automaatti näyttää jollain tavalla epäi-
lyttävältä, kannattaa etsiä toinen vastaava. Automaatin käytön tulee olla häiriötöntä. 
Jos vieressäsi olisi sinulle tuntematon henkilö, älä käytä automaattia. Varmista, ettei 
kukaan muu voi nähdä tunnuslukua, kun näppäilet sen. (Korttiturvallisuus.fi 2081).  
 
Kaupassa tai ravintolassa lasku kannattaa tarkistaa ennen maksamista. Kortilla 
maksettaessa kortin on pysyttävä koko ajan näkyvillä. Tunnusluvun suojaaminen 
on tärkeää myös kaupassa ja ravintolassa. (Korttiturvallisuus.fi 2081).

4.3 Passin katoaminen

Jos passi katoaa, varkaus- tai katoamisilmoitus tehdään mahdollisuuksien mukaan 
paikallispoliisille. Uuttaa passia voi kotimatkaa varten hakea mistä tahansa Suomen 
edustuston passinmyöntämispisteestä. Jos kohdemaassa ei ole Suomen omaa edus-
tustoa, hätämatkustusasiakirjan (Emergency Travel Document, ETD) voi saada jon-
kun toisen EU-maan edustustosta. Varkaus- ja katoamisilmoituksen sekä uuden 
passin hakemisessa auttaa mahdollinen kopio passista. Lisäksi tarvitaan yksi valo-
kuva uuden passin saamiseksi. (Ulkoministeriö 2016b.)
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4.4 Hätätilanne, onnettomuus ja ryöstö

Hätätilanteisiin kannattaa valmistautua aina ennakolta siitäkin huolimatta, vaikka 
matkakohde olisikin matalan riskin aluetta. On myös hyvä muistaa, että maan ris-
kiluokitus voi muuttua nopeasti. Hätätilanteessa on syytä huomioida taulukossa 2 
mainitut asiat.

Varmistettavat asiat: Vältettävät asiat:
• tarkkaavaisuus ja tilanteen 
kehittymisen seuraaminen 
• matkapuhelimen akun lataus 
• tärkeiden numeroiden tallen-
taminen matkapuhelimeen 
• passin tai muun virallisen hen-
kilöllisyystodistuksen mukana 
pitäminen henkilöllisyyden todis-
tamiseksi viranomaisille 
• uutisten seuraaminen paikallis-
ten joukkoviestimien välityksellä 
tai vaihtoehtoisesti kansainvälis-
ten uutistoimistojen, kuten CNN:n 
ja BBC:n, uutisten seuraaminen 
• epävarmoissa tilanteissa neu-
von kysyminen paikallisilta 
• viranomaisten suositus-

ten noudattaminen

• huomion herättäminen
• suuret väkijoukot 
• julkinen liikenne

Paikalliselle poliisille on syytä ilmoittautua, jos on joutunut onnettomuuteen tai 
tullut ryöstetyksi. Rikostapauksessa tarvitaan poliisilta rikosilmoitusnumero. 
(Työturvallisuuskeskus 2017.) Rikosuhripäivystys (2014) tarjoaa tukea ja neuvoja 
ulkomailla rikoksen uhriksi joutuneelle henkilölle yhteydenottolomakkeen avulla 
tai soittamalla virka-aikana palvelevaan palvelupisteeseen.

Taulukko 2. Hätätilanteessa varmistettavia ja vältettäviä asioita (SOS International 2016.)
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5. MATKAN JÄLKEEN

M atkan jälkeen on vielä hyvä pohtia, mitkä seikat auttoivat matkan onnis-
tumisessa sekä pitäisikö seuraavaa matkaa suunniteltaessa ja matkalla 
ollessa tehdä jotain toisin. Pohdinta kannattaa tehdä esimerkiksi oman 

tuutorin tai KV-vastuuhenkilön kanssa, jotta onnistumiset ja mahdolliset epäonnis-
tumiset voidaan ottaa huomioon seuraavia matkoja järjestettäessä. 

Huomaathan, että jos sinulla matkan jälkeen ilmenisi joitain oireita tai jos esimer-
kiksi työpaikkasi vaatisi tiettyjä näytteitä ao. maasta saapuville, on tärkeä ottaa 
yhteyttä kampuksesi terveydenhoitajaan. Myös se, että matkasta tai pidempiaikai-
sesta oleskelusta ulkomailla voi seurata ajan kanssa ohimenevää sopeutumishaas-
tetta, on tärkeä tiedostaa jo ennakkoon.

Jos matkaasi liittyy jokin traumaattiseksi kokemasi tilanne, on tärkeä hakeutua vii-
meistään kotimaassa esimerkiksi terveydenhoitajan luokse. He pystyvät parhaalla 
mahdollisella tavalla auttamaan järjestämällä juuri sinulle sopivaa apua.
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Ennen matkaa tehty riskienarviointi on hyvä käydä uudelleen läpi seuraavien kysy-
mysten kautta:
• Oliko matkan keskeiset riskit tunnistettu ennen matkaa?
 Jos ei, niin mitä uusia riskejä matkan aikana havaittiin?  
• Oliko ennakolta tunnistettuja riskejä pienennetty riittävästi? 
 Jos ei, niin mitä korjaavia toimia tarvitaan?
• Olivatko matkan suunnitteluvaiheessa tehdyt toimet riittäviä? 
 Jos ei, niin mitä korjaavia toimia tarvitaan?
• Sujuko menomatka suunnitellusti? 
 Jos ei, niin mitä korjaavia toimia tarvitaan?
• Sujuivatko asiat kohdemaassa suunnitellusti? 
 Jos ei, niin mitä korjaavia toimia tarvitaan?
• Sujuiko paluumatka suunnitellusti? 
 Jos ei, niin mitä korjaavia toimia tarvitaan?
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Turvallinen opiskelu- ja työympäristö on myös ulkomailla jokaisen korkea-
kouluyhteisön jäsenen oikeus, eikä siitä voi tinkiä missään olosuhteissa. 
Sinulla opiskelijana on tärkeä, oma roolisi turvallisuuden varmistamises-
sa. Esimerkiksi maakohtaisen vakuutuksen hankkiminen on yksi tärkeim-
mistä tehtävistäsi, kuten myös paikallisten rajoitusten ja ohjeiden selvit-
täminen. Tarkista myös ennakolta, mitä saat viedä laillisesti mukanasi 
kohteeseen. Varmista  myös riittävä rokotusturva sekä muut terveyteesi 
liittyvät asiat hyvissä ajoin ennen matkaa.

Soili Martikainen & Tiina Ranta
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