
 
 

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. 

Maan yleinen 
turvallisuustilanne 

 
 
 

Kanada on yleisesti ottaen turvallinen maa. Mutta etenkin suurissa 
kaupungeissa on hyvä noudattaa normaalia varovaisuutta etenkin yöaikaan. 
 
 
 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

Erityisiä turvallisuusriskejä ei ole.  

 

Rikollisuus 
 
 
 

Rikollisuus on samalla tasolla kuin länsimaissa keskimäärin.  

Liikenne 
 
 
 

Liikenne sujuu Kanadassa hyvin vaikka autoja on paljon ja myös 
tavaraliikenne kulkee suurelta osin teillä. Kaikki suuremmat tiet ovat 
nelikaistaisia. Eläimiä on paljon ja voivat tulla tielle.  Joitakin 
poikkeuksia suomalaisiin liikennesääntöihin on mm. tasa-arvoisten 
risteysten ajo-oikeudessa tulojärjestyksen mukaan ja oikealle 
kääntymisessä punailla valoilla. 

 
Luonnonolot 
 
 

Kanada on suuri maa ja luonnonolot vaihtelevat eri osien välillä.  
Keskellä maata on mantereinen ilmasto ilmasto, kuumat kesät ja 
kylmät talvet. Myös muissa osissa on kuitenkin vuodenajat kuten 
Euroopassakin.  

Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

Yleinen hätänumero on 911. Joillain syrjäisemmillä alueilla täytyy 
ensin valita 0 ja sen jälkeen 911. 
Terveyspalvelut ovat ulkomaalaisille kalliita, joten tapaturmien ja 
sairaustapauksien varalta on ehdottomasti oltava matkavakuutus. 
Ei erityisiä tauteja, joihin tulisi varautua. 
 
 

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


 
 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

Kanadan lait ovat länsimaiden käytännön mukaiset  ja maa on 
vapaamielinen. 

Maahantulosäännökset Maahan saapuvien tulee hankkia ennen matkaa sähköinen 
matkustuslupa ETA.  Se haetaan sähköisesti 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp  Hinta on 7 CAD ja se on 
voimassa viisi vuotta. Netissä on paljon myös kaupallisia ETAn 
tarjoajia, mutta niitä ei pidä käyttää. Hinnat ovat moninkertaiset ja 
sieltä hankittu ETA ei välttämättä ole oikea.  

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

Ottawan-suurlähetystö 
55 Metcalfe Street, Suite 850 
OTTAWA, ONTARIO K1P 6L5 
CANADA 
+1 613 288 2233 
sanomat.ott@formin.fi 

Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

Embassy of Canada to Finland, in Helsinki 
Pohjoisesplanadi 25B, 00100 Helsinki, Finland 
Telephone: +358 9 228 530 
Email: hsnki@international.gc.ca 

 
Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=34
0386&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

 

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

tilanne. 

Onneksemme meillä ei ole sattunut kriisejä Kanadassa. Seuraavat asiat on kuitenkin mielestämme 

huomioitava tarkasti: 

- ETA sähköinen matkustuslupa tulee hankkia ainoastaan virallisten sivujen kautta. Kaupallisilla 

sivuilla ei välttämättä kysytä kaikkia luvan saantiin vaikuttavia asioita ja tällöin ETA voidaan voidaan 

myöntää väärin perustein. 

- Kanada vaatii työluvan myös opiskelijoilta ja sitä valvotaan  tarkasti jo maahan tullessa ja myös 

työpaikoilla. 

- Kattava matkavakuutus on välttämätön 

- Kanadassa on paljon alkuperäisväestöön kuuluvia henkilöitä ja heihin suhtaudutaan maassa 

kunnioittavasti 

 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=340386&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=340386&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI

