
 
 

Maakohtaiset turvallisuustiedot ammatillisen koulutuksen näkökulmasta 
 (opiskelijat ja asiantuntijat) 

 
Ennen opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaille lähettämistä tulisi aina tarkistaa matkakohteen 

matkustustiedote ulkoministeriön kotisivuilta http://finformin.finland.fi . Lisäksi lähtijä täyttää 

matkustusilmoituksen. Matkustusilmoitukseen kannattaa myös lisätä oppilaitoksen yhteystiedot 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

Matkan suunnittelussa tulee pitää mielessä alla olevat seikat. Lisäksi täytyy aina 

myös tarkistaa ajankohtaiset tiedot ulkoministeriön sivustolta. 

ETELÄ-KOREA 

Maan yleinen 
turvallisuustilanne 

 
 
 

Etelä-Korea on turvallinen maa, kun noudatat normaalia 
varovaisuutta ja pidät huolta omaisuudestasi.  
 
Korean sodan päättymisestä 1953 lähtien on Korean niemimaan 
poliittinen tilanne kärjistynyt aika ajoin. Etelä -ja Pohjois-Korea ovat 
edelleen käytännössä katsoen sotatilassa, sillä rauhansopimusta ei 
allekirjoitettu Korean sodan päättymisen jälkeen. Etelä-Koreassa 
matkaavan on silti hankala huomata Pohjois-Korean olemassaoloa tai 
uhkaavuutta ellei sitä lähde hakemalla hakemaan. Viime aikoina 
Pohjois-Korean provokaatiot ovat kuitenkin lisääntyneet ja matkaa 
valmisteltaessa kannattaa seurata tiedotteita mediasta. Korean 
niemimaan tilanne saattaa muuttua nopeasti.  
 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 

Koreoiden välinen rajavyöhyke DMZ on edelleen sotatilassa ja tarkasti 
valvottua aluetta. Raja-alueella voi kulkea vain opastetulla 
kierroksella.  
 
Maassa järjestetään paljon mielenosoituksia, jotka sujuvat yleensä 
rauhallisesti, mutta pahimmissa tapauksissa mielenosoittajien ja 
poliisien välillä on ollut myös väkivaltaisia yhteydenottoja. 
Mielenosoituksia on siis syytä välttää eikä niitä ole suositeltavaa 
valokuvata. 
 

Rikollisuus 
 
 
 

Ulkomaalaisiin kohdistuvaa rikollisuutta on Koreassa vähän ja 
ongelmia on ilmennyt pääasiassa ulkomaalaisten suosimilla Soulin 
ostos- ja huvittelualueilla Hongdaen, Itaewonin ja Sinchonin alueilla.  

Liikenne 
 
 

Autoilijoiden ja erityisesti jalankulkijoiden kannattaa olla erityisen 
varovaisia nopeatempoisessa joskus jopa aggressiivisessa liikenteessä. 

http://finformin.finland.fi/
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI


 
 

 
Luonnonolot 
 
 

Kesäisin ja alkusyksystä tulvat ja voimakkaat hirmumyrskyt, taifuunit 
saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Maan etelärannikolla on olemassa 
pieni maanjäristysten ja niiden aiheuttamien tulva-aaltojen riski. 

Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

Yleinen hygieniataso on Etelä-Koreassa hyvä. Vesijohtovettä ei 
kuitenkaan suositella juotavaksi. Ennen matkaa Etelä-Koreaan tulee 
tarkistaa omien perusrokotteiden voimassaolo. Maahan matkaaville 
suositellaan hankittavaksi myös Hepatiitti A -rokote. 
 
Etelä-Koreassa esiintyy lintuinfluenssaa. Viimeisimmät tapaukset ovat 
tältä vuodelta. Maan pohjoisosien vuoristoalueilla esiintyy jonkin 
verran malariaa. Maan eteläosassa esiintyy Japanin aivokuumetta.  
 
Etelä-Korean suurissa kaupungeissa ja erityisesti Soulissa ilmanlaatu 
heikkenee ajoittain, mikä saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia 
varsinkin herkille. Ongelma on yleisintä keväisin, jolloin sademäärä on 
pienempi ja Gobin autiomaasta saapuu niin sanottua keltaista pölyä. 
 
Yleinen hätänumero on 119. 
 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

Kohteliaisuus ja hyvät tavat ystäviä, sukulaisia ja kollegoja kohtaan 

ovat tärkeimmät ja näkyvimmät käyttäytymisen piirteet. Kasvojen 

säilyttäminen on tärkeää. 

 

Kaikkialla Etelä-Koreassa puhutaan koreaa, ja sinne matkaavan onkin 

syytä opetella edes perusfraasit paikallisella kielellä. Englantia 

puhutaan heikosti erityisesti maaseudulla. 

 

Kaduille sylkemisestä ja julkisilla paikoilla (merkityt alueet) 

tupakoimisesta voi saada sakkoa. Nuorten alkoholin käyttöä ja 

julkisilla paikoilla alkoholin juomista ei katsota hyvällä.  

 

Maahantulosäännökset Passi oltava voimassa vähintään 3 kk matkan päättymisen jälkeen. 
Matkailuun ja lyhytaikaiseen vierailuun (90 päivää) EU kansalaiset 
eivät tarvitse viisumia. 
 

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

Soulin-suurlähetystö 

18th Floor 

Kyobo Building, 

Jongno 1, Jongno-gu 

SEOUL 03154 

+82237010300 

sanomat.seo@formin.fi 

http://www.finland.or.kr 

http://www.facebook.com/FinnishEmbassySeoul 

http://www.finland.or.kr/
http://www.facebook.com/FinnishEmbassySeoul


 
 

Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä 

ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja 

sähköposti Paivystys.um@formin.fi. 

 

Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

Embassy of the Republic of Korea in Finland 

Erottajankatu 7 A 00130, HELSINKI 

+358 (0)92515000 | Emergency Contact: +358409031021 

Hours of Operation: 09:00-12:00, 13:30-17:00 

http://overseas.mofa.go.kr/fi-en/index.do 

 

Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 

http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=339963&nodeid

=15735&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

Kuvatkaa tähän lyhyesti verkostossanne tapahtuneita kriisitilanteita ja miten silloin toimittiin ja ratkaistiin 

tilanne. 

 

Syksyllä 2017 Pohjois-Korean tilanne oli epävarma ja koettiin uhkaavana noin kuukautta ennen opiskelija- ja 

opettajaryhmän liikkuvuusjaksoa. Kriisin takia useat henkilöt ajattelivat jakson peruuttamista kokonaan ja 

verkoston ohjausryhmä kokoontui kriisikokoukseen. Kokouksessa päätettiin konsultoida paikallisia 

korealaisia asiantuntijoita ja seurata Ulkoministeriön matkustustiedotetta. Paikan päällä Etelä-Koreassa 

tilannetta ei nähty kuitenkaan poikkeavana ja Ulkoministeriön sivuilla matkustamista edelleen suositeltiin. 

Yksi opiskelija, joka oli Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen sanoi, ettei uskalla lähteä Etelä-

Koreaan. Samoin yksi opettaja peruutti matkalle lähdön. Tässä tapauksessa kuluja ei peritty opiskelijalta 

takaisin ja opettajan peruutuskulut jäivät oppilaitoksen kustannettavaksi. Verkostossa päätettiin jatkossa 

seurata Ulkoministeriön matkustustiedotetta ja kertoa Korean niemimaan tilanteesta etukäteen 

kiinnostuneille lähtijöille. Myös valmennuksessa otetaan huomioon turvallisuusasiat tarkemmin. 

Kesällä 2015 Etelä-Koreaan levisi MERS-epidemia, jonka vuoksi kumppanimme Etelä-Koreasta sanoi, että 

ryhmämme ei saisi saapua maahan. Matka siirrettiin alkamaan kesäkuun sijasta elokuulle ja matkan pituus 

lyhennettiin 3 kuukaudesta 2 kuukauteen. 
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