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Esipuhe 

 

Matkustaminen työn puolesta on viime vuosien aikana selvästi 

lisääntynyt. Tämä tulisi ottaa huomioon etenkin sellaisissa 

yrityksissä, joissa matkustustyötä tehdään paljon. 

Työterveyshuollon tulisi erityisesti huomioida työn puolesta 

matkustavat työntekijät, joille kertyy yli 50 matkustuspäivää 

vuodessa ja työntekijät, jotka lentomatkustavat yöaikaan yli 20 

kertaa vuodessa. Tällaisten työntekijöiden kohdalla olisi 

harkittavaa toteuttaa määräaikaista terveyden seurantaa parin 

vuoden välein. 

Tämä opas on laadittu opinnäytetyönä yhteistyössä Laurea-

ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyö laadittiin 

parantamaan terveydenhoitajien valmiuksia koskien matkatyötä 

tekevien työntekijöiden terveystarkastusprosessia ja näin ollen 

helpottamaan heidän käytännön työtään.  

Opinnäytetyö on laadittu yhteistyössä Andritz Oy:n Kotkan 

toimipisteen ja heidän työterveyshuoltonsa kanssa. Opasta voivat 

hyödyntää kaikki matkatyötä tekevien työntekijöiden parissa 

työskentelevät terveydenhuoltoalan ammattilaiset tai alan 

opiskelijat. 
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Matkustelevien työntekijöiden 

terveystarkastusprosessi 

 

Matkustelevien työntekijöiden terveystarkastusprosessi 

koostuu terveydenhoitajan osalta kolmesta eri vaiheesta: 

• Esikartoitus ennen terveystarkastusta 

• Terveystarkastuksen toteuttaminen 

• Tarvittavan seurannan toteuttaminen 

 

 

Terveydenhoitaja voi tarvittaessa hyödyntää 

terveystarkastusprosessissa työterveyshuollon 

moniammatillista tiimiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Ennen lähtötarkastusta 

 

Maakohtainen tilannearvio 

• Tutustu kohdemaahan ja sen terveystilanteeseen 

• Tarkista kohdemaan rokotteilla estettävissä olevat 
taudit 

• Selvitä kohdemaan ruuan ja veden laatu 

• Perehdy kohdemaan ilmasto-olosuhteisiin ja 
turvallisuustilanteeseen 

Matkustajakohtainen tilannearvio 

• Selvitä matkan kesto ja matkustustapa sekä 
matkustustarve muihin maihin matkan aikana 

• Selvitä työntekijän aiempi matkustuskokemus 
o Aiempi ulkomailla työskentely 
o Matkustustiedot ja – historia 
o Aiemmat matkustuskohteet 

• Selvitä työntekijän terveystiedot ja -tarpeet 
o Terveystilanne 
o Kohdemaan terveysriskit ja 

kuntovaatimukset 
o Ulkomailla työskentelyn tehtävänkuva 
o Työperäiset altisteet 
o Kohdemaan rokotustarve 
o Tarvittavat tositteet, kuten rokotustiedot, 

epikriisi ja reseptit työntekijälle 
o Perheenjäsenten mahdollinen mukaan 

tuleminen 
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Lähtötarkastus 

• Tarkista työntekijän esitiedot (matkustajakohtainen 

tilannearvio, sivu 5) haastattelemalla 

• Suorita tarvittavat perustutkimukset, kuten 

verenpaineen mittaus 

• Suorita tarvittavat kohdemaahan ja työtehtäviin liittyvät 

erityistutkimukset 

• Kartoita kokonaisvaltaisesti työntekijän työkyky ja 

mahdolliset kuormitustekijät 

• Pistä tarvittavat rokotteet 

• Anna työntekijälle ohjeistusta liittyen tulevaan matkaan 

ja kohdemaahan työntekijän toiveiden ja tarpeiden 

mukaisesti. Huomioi erityisesti: 

o Työntekijän perussairaudet matkustaessa 

o Tarvittava mukaan otettava lääkitys 

o Lentämisen ja aikaerorasituksen aiheuttamat 

terveysriskit 

o Turvallisuus matkustaessa 

o Rokotesuojan riittävyys 

o Ympäristön terveysriskit, kuten ilmasto-

olosuhteet, hygieniaolosuhteet sekä 

mahdollisten puremien ja pistojen riski 

o Mahdolliset tarttuvat taudit 

o Psykososiaalinen terveys 

• Anna ohjeistusta tai lista 

matkailijan ensiapulaukun  

sisällöstä 

• Laadi yhteistyössä työntekijän 

kanssa työterveyssuunnitelma  

• Anna mukaan tarvittavat 

todistukset 
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Seuranta 

 

Seuraa matkatyötä tekevien terveydentilaa säännöllisesti  

• Seurantatarkastuksia olisi hyvä toteuttaa 1-2 vuoden 

välein kohdemaan mukaan 

• Huomioi erityisesti työntekijät, joille kertyy yli 50 

matkustuspäivää vuodessa tai jotka lähtevät tai 

palaavat työmatkalta yöaikaan yli 20 kertaa 

vuodessa 
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Hyödyllisiä sivustoja 

Lisää luotettavaa tietoa matkailijan terveyteen ja matkustamiseen 

liittyen löytyy alla olevien lähteiden takaa 

• THL - Matkailijan terveysopas 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_

selaus=2317 

o Matkailijan terveyteen liittyvät asiat 

o Maakohtainen listaus rokotuksista 

 

• World Health Organization 

https://www.who.int 

o Ajankohtaista (terveys)tietoa eri maista 

 

• Ulkoministeriö – matkustaminen 

https://um.fi/matkustaminen 

o Ajankohtaisia matkustustiedotteita 

o Matkustusilmoituksen tekeminen 

 

• David Livingstone –seura 

http://www.fsih.fi 

o Ajankohtaista tietoa matkustamisesta 

o Matkailijan yleisiä ohjeita 

 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://thl.fi/fi 

o https://thl.fi/fi/web/rokottaminen 

→ Tietoa rokotuksista/rokottamisesta 

o https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit 

→ Tietoa infektiotaudeista 

o https://thl.fi/fi/web/kansantaudit 

→ Tietoa kansantaudeista 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=2317
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=2317
https://www.who.int/
https://um.fi/matkustaminen
http://www.fsih.fi/
https://thl.fi/fi
https://thl.fi/fi/web/rokottaminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit
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Ennen työmatkaa - Tarkistuslista työntekijöille 

työmatkoihin liittyvistä terveysriskeistä 

Myös terveydenhoitajien hyödynnettävissä matkallelähtötarkastuksessa 

 

 

Tarkistuslista matkatyöhön - terveysriskit 
 

 

Rokotteista huolehtiminen 
 
Matkustaminen altistaa erilaisille tarttuville taudeille, joihin osaan on olemassa 
ennaltaehkäisevä rokote. 

• Ole yhteydessä työterveyshuoltoon hyvissä ajoin ennen matkaa 
selvittääksesi tarvittavat rokotukset 

 

 

Rokotustodistus mukaan tarvittaessa 
 
Joihinkin valtioihin matkustaessa vaaditaan tiettyjä rokotuksia ja ne pitää kyetä 
todistamaan matkustuskohteessa. 

• Pyydä työterveyshuollolta rokotustodistus.  

 

 

Lentämiseen liittyvän laskimotulppariskin vähentäminen 
 
Lentäessä pitkään istuminen ja paikallaan olo sekä lentokoneen kuivan ilman aiheuttama 
nestehukka saattaa lisätä laskimotulpan riskiä. 

• Laskimotulppariskiä voi matkan aikana vähentää juomalla riittävästi nesteitä, 
verryttelemällä säännöllisesti, vaihtamalla asentoa aktiivisesti, istumalla 
hyvässä asennossa sekä käyttämällä lentosukkia. 

 

 

 

Kaukomatkoihin liittyvän aikaerorasituksen lieventäminen 
 
Aikaerorasituksen oireita ovat väsymys ja unettomuus, vatsakivut ja päänsärky, 
muistihäiriöt, ärtyisyys sekä fyysisen ja psyykkisen suorituskyvyn heikkeneminen.  

• Ennen matkaa: Riittävä lepo ja oman vuorokausirytmin muuttaminen 
lähemmäksi kohdemaan aikaa 

• Kohdemaassa: Kohdemaan vuorokausirytmin noudattaminen, tarvittaessa 
avuksi melatoniini 

 

 

 

Korkealle matkustamiseen liittyvän vuoristotaudin ennaltaehkäisy 
 
Korkealla merenpinnasta ilmanpaineen mataluus saattaa aiheuttaa mm. päänsärkyä, 
pahoinvointia, haluttomuutta ja unettomuutta. 

• Ylöspäin matkaamisen tauottaminen, riittävä nesteytys ja ravitsemus sekä 
alkoholin välttäminen ensimmäiset 24h kohteeseen saavuttua 
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Nestehukka- ja lämpöhalvausriskin ennaltaehkäisy 
 
Korkea lämpötila yhdessä kuivan ilman kanssa haihduttaa nestettä ja suoloja kehosta 
altistaen näin nestehukalle ja lämpöhalvaukselle 

• Riittävä nesteytys ja riittävä suolojen saannin varmistaminen  

 

 

Auringonvalolta suojautuminen 
 
Auringon UV-säteilylle altistuminen voi aiheuttaa ihon palamista, sarveiskalvojen 
tulehdusta, aurinkoihottumaa, immuunipuolustuksen heikentymistä altistaen näin 
erilaisille tulehduksille sekä pitkällä aikavälillä erilaisia ihosyöpiä sekä harmaakaihia.  

• Auringonvalolta suojautuminen pitkällä vaatetuksella, aurinkolaseilla ja 
päähineellä sekä rasvaamalla iho auringonvalolta suojaavalla voiteella.  

 

 

 

Matkaripulin ennaltaehkäisy 
 
Matkaripulin tyypillisimmät oireet ovat ripuli, vatsakouristukset ja pahoinvointi sekä 
lisäksi voi mahdollisesti esiintyä kuumetta ja päänsärkyä.  

• Matkaripulilta voi välttyä hyvällä käsihygienialla, juomalla vain pullotettua 
vettä ja välttämällä joitakin ruoka-aineita: 

o kylmät leikkeleet, majoneesipohjaiset salaatit, erilaiset 
kastikkeet, pesemättömät hedelmät ja marjat, raa’at tai 
riittämättömästi kypsennetyt liha- kala- tai kanamunapohjaiset 
ruoat, kylminä tarjoillut merenelävät, kylmät jälkiruoat, 
pakkaamaton ja pastöroimaton maito, kerma, voi ja tuorejuusto 
sekä jääkuutioita sisältävät juomat 

 

 

 

 

Hyttysten pistoilta suojautuminen 
 
Hyttyset levittävät erilaisia infektiotauteja, kuten malariaa ja denguekuumetta.  

• Hyttysten pistoilta voi pyrkiä suojautumaan pitkällä vaatetuksella ja 
päähineellä sekä hyttyskarkottein että hyttysverkoin 

 

 

Matkarasitukseen liittyvän henkisen kuormituksen huomioiminen 
 
Ulkomaille matkustamiseen liittyy usein stressiä, joka aiheuttaa henkistä kuormitusta, 
joka pitkään jatkuessa on riski terveydelle ja hyvinvoinnille: ensimmäisiä oireita ovat 
yleensä unihäiriöt, ärtyneisyys, vetäytyneisyys, väsymys ja energianpuute. 

• Henkistä kuormitusta voi pyrkiä vähentämään huolehtimalla riittävästä 
palautumisesta ja suunnittelemalla sekä rytmittämällä oman aikataulunsa. 
Muista huomioida myös sosiaaliset suhteet, kuten perhe.  

 

 

 

Mahdollisten perussairauksien huomioiminen 
 
Perussairaudet saattavat lisätä terveysriskejä matkustaessa.  

• Ole tarvittaessa yhteydessä hoitavaan tahoon ja varaa riittävästi lääkkeitä 
matkalle. 
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