
 
 

Maakohtaiset turvallisuustiedot ammatillisen koulutuksen näkökulmasta 
 (opiskelijat ja asiantuntijat) 

 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN INTIA-VERKOSTO  

 
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. 

Maan yleinen 
turvallisuustilanne 

 
 
 

Intiassa on yleisesti noudatettava erityistä varovaisuutta ja huomioitava 
viimeisin UMn turvallisuustiedote (www.formin.finland.fi), jossa eritellään 
alueet, joita tulee välttää. Intia-verkoston vakiintunut kumppani Amritsarissa 
sijaitsee vältettävän alueen raja-alueella (Pakistanin raja) Pohjois-Intiassa. 
Maan ja erityisesti Punjabin alueen turvallisuustilannetta on seurattava aina 
sinne lähdettäessä. 
 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

Intiassa on tapahtunut ulkomaalaisiin kohdistuvia kaappauksia ja 
jengiraiskauksia. Ulkomaalaisilta on suljettu joitakin alueita, joita tulee 
välttää. Joillekin alueille tarvitaan viranomaislupa. 

Rikollisuus 
 
 
 

Ryöstöjä ja varkauksia tapahtuu kaikkialla, erit. suurkaupungeissa ja junissa. 
Matkatavaroita tulee käsitellä ja pitää silmällä huolellisesti kaikkialla.  
Patikointi- ja omatoimimatkat edellyttävät erityistä varovaisuutta ja 
suunnittelua sekä paikallistuntemuksen ja/tai -oppaan hyödyntämistä.  
Chennaissa järjestettävien Beach Partyjen turvallisuusriskit on aina 
huomioitava erikseen ja noudatettava paikallisten antamia ohjeita. 
 

 
Liikenne 
 
 
 

Intian rautatieyhteydet ovat yleensä huonot, ja junat erittäin 
ruuhkaisia. Maantiet ovat huonokuntoisia. Vaaroista suurin on 
vasemmanpuoleinen, vilkas, kaoottinen ja ruuhkainen liikenne. Intiassa 
ajetaan usein suurilla nopeuksilla, useilla rinnakkaisilla kaistoilla ja monin 
huonokuntoisin kulkuvälinein. Liikenteen seassa kulkee myös jalankulkijoita 
ja eläimiä. Jalkaisin liikuttaessa on oltava erityisen varovainen, ja katua 
ylitettäessä on kuljettava mieluiten paikallisten rinnalla ilman epäröintiä tai 
paluuta taaksepäin. 

 
 

 
Luonnonolot 

Intia luokitellaan aktiiviseksi maanjäristysalueeksi. Sadekausi 
(monsuunit), kuumuus (huhti-syyskuu) ja kylmyys (Amritsar, marras-
helmikuu) tulee ottaa huomioon matkan ajoituksessa. Suomalaisille 

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


 
 

 
 

erityisesti kuuma ilmasto voi tuottaa vaikeuksia. Ilmansaasteet (savusumu) 
voivat aiheuttaa hengitystieoireita ja vaikuttaa myös lentoliikenteen 
aikatauluihin. Merenrannassa tulee huomioida voimakkaat merivirtaukset. 

 
Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

Terveydenhoitaja tekee jokaisen lähtijän kohdalla arvioinnin 
tarvittavista rokotteista (A- ja B-hepatiitti, MPR, tarv. keltakuume ja 
Japanin aivokuume). Oltava yhteydessä oman oppilaitoksen 
terveydenhoitajaan ennen matkaa. Matkalla kannattaa ottaa 
mukaan rokotustodistukset (www.rokote.fi). Joillakin alueilla 
Intiassa esiintyy malariaa; malaria-alueiden huomioitava ja otettava 
tarvittaessa malarialääkitys hyvissä ajoin ennen matkaa.  
Vatsataudit ja matkaripuli ovat yleisiä Intiassa sekä puutteellisen 
hygienian että mausteisuuden vuoksi. Hyvä ja huolellinen 
käsihygienia (käsidesi) ehkäisee sairastumista. Intiassa esiintyy yhä 
aivokalvontulehduksia ja tuberkuloosia. Eläinten puremat (hyttyset) 
voivat aiheuttaa ihon rikkoutumisen ja tulehduksen. Kortisonivoide 
tehoaa hyvin.  
Intiassa valmistetaan erityisesti antibiooteista lääkekopioita. Näitä ei 
kannatta nauttia, vaan pitää mukana mahdolliset omat 
reseptilääkkeet, lääkepakkaukset ja lääkkeiden käyttöohjeet.   
Matkalla tarvitaan aina kattava vakuutus sekä työssäoppimisen 
ajalle että vapaa-aikaan. Vakuutuksen voimassaoloaika on 
varmistettava. 
 
Maan hätänumero on 112. 
 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

Intia on vahvasti uskonnollinen maa. Valtauskontoja ovat 
hindulaisuus, buddhalaisuus ja islam. Lakien rikkomisesta ja 
jumalanpilkasta voi seurata kuolemantuomio. 
Maassa pukeudutaan konservatiivisesti. Hihat peittävät olkapäät, 
kaula-aukot eivät saa olla liian avoimia, nilkat tulee peittää ja 
erityisesti temppeleissä on käytettävä päähinettä. 

Homoseksuaalisuus on kielletty ja voi johtaa 
kuolemantuomioon. Suuteleminen ja tupakointi kadulla on 
kielletty. Huumeiden käyttö ja hallussapito johtaa pitkään 
vankilatuomioon tai kuolemaan, myös huumeita sisältävien 
aineiden määrien ollessa pieniä. Korruptio on yleistä. 

 
Maahantulosäännökset Passin on oltava voimassa vähintään 6 kk maahan saapumisen 

jälkeen. Intiassa tarvitaan viisumi, joka anotaan etukäteen 
Helsingistä Intian suurlähetystöstä. Se voidaan toimittaa kirjallisena 
kirjeenä myös postitse tai esim. Visum Servicen kautta:  

https://visumservice.fi/ ). 
 

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

 Suomen suurlähetystö New Delhissä: 
 
E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India 
Puh. +91-11-4149 7500,  
sanomat.nde@formin.fi, http://www.finland.org.in/ 
 

http://www.rokote.fi/
https://visumservice.fi/
mailto:sanomat.nde@formin.fi
http://www.finland.org.in/


 
 

Suomen kunniakonsuli Chennaissa:  

M. Ct. P. Chidambaram, Honorary Consul, Consulate of Finland, 
Chennai, finconschennai@gmail.com 

202 (old 742) Anna Salai, Chennai 600 002, Tel. (+91) 44 2852 4141 
Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

Intian suurlähetystö Suomessa:  

Kulosaarentie 32, 00570, Helsinki 

amb.helsinki@mea.gov.in, www.indianembassy.fi/index.php 
 
Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

 
INTIA 

 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341292&nodei

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

 

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

tilanne. 

- Mitä tapahtui? 

Opiskelijan alkoholinkäyttö ja kontrolloimaton käytös johtivat vaikeuksiin  

vastakkaisen sukupuolen kanssa. 

- Missä?  Amritsarissa (Punjab) 

- Koska? Vuonna 2016 

- Keitä kriisi koski?  Opiskelijaa, paikallisia nuoria ja Intian viranomaisia, kv. koordinaattoria  

  Suomessa 

- Miten kriisi ratkaistiin?  

Opiskelija palasi takaisin Suomeen, työssäoppimisjakso keskeytettiin. 

- Millaisia ehdotuksia teillä on tulevien kriisitilanteiden välttämiseksi tai miten kriisin tapahduttua 

tulisi toimia?  

Opiskelijan lähtö- ja kulttuurivalmennukseen tulee kiinnittää entistä parempaa 

huomiota: asenteet, maan kulttuurin ja uskonnollisuuden vaatimusten 

ymmärtäminen, käyttäytymissäännöt ja -koodit. 

 

Kriisin tapahduttua välittömästi yhteys opiskelijaan, tilannekartoitus, vaara- ja uhkatilanteiden 

määrittely, ratkaisusta sopiminen ja sen mukaiset toimet (paluu Suomeen, yhteys maan 

viranomaisiin, kv. yhteyshenkilöihin ja työssäoppimispaikkaan). 
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