
 
 

Malesian 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 

 
 
 

- Noudata tavanomaista varovaisuutta. Matkustaminen Malesiassa on 
varsin turvallista. Sabah Borneon saarella: vältä tarpeetonta 
matkustamista Sabahin osavaltion itärannikolle ja saarille 
kidnappausriskin takia. 

- Ohjeita: vältä mielenosoituksia, noudata erityistä varovaisuutta 
liikenteessä, pidä huolta passista ja arvoesineistä. 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

- Borneon saarella sijaitsevan Sabahin osavaltion itärannikolle ja 
itärannikon saarille  heijastuu Etelä-Filippiinien levoton 
turvallisuustilanne -> alue on Malesian armeijan ja poliisin 
erityistä valvonta-aluetta -> kidnappausriski 

 

 
Rikollisuus 
 
 
 

- -Varkaudet lisääntyneet -> esim. moottoripyörällä liikkuvat 
varkaat ottavat käsilaukun vauhdissa. 

- Passia ja arvoesineitä kannattaa säilyttää hotellin 
tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa -> pidä 
kaupungilla mukanasi kopio passin tietosivusta 

- Älä jätä juomia valvomatta ravintolassa, varo vieraiden 
henkilöiden tarjoamia juomia 

- Noudata erityistä varovaisuutta luottokorttien käytössä 

Liikenne 
 
 
 

- Vasemmanpuoleinen liikenne -> noudata äärimmäistä 
varovaisuutta, liikennesääntöjen noudattaminen ei ole tarkkaa 
paikallisilla -> ole varovainen aina 

- Matkusta pitkänmatkan busseissa mieluiten päiväsaikaan 
- Älä käytä epävirallisia takseja 

 
Luonnonolot 
 
 

- Ajoittain savusumua, yleensä syyskuukausien aikana -> 
haitallista erityisesti hengityselinten sairauksista kärsiville 

- Rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä -> 
Koillismonsuunikausi kestää lokakuulta helmikuulle. 

- Merialueilla esiintyy meduusoja, polttamat voivat olla erittäin 
vaarallisia ja vaatia välitöntä lääkärihoitoa 

- Merialueilla saattaa esiintyä voimakkaita virtauksia. 
- Merenalaiset maanjäristykset voivat aiheuttaa hyökyaaltoja. 

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


 
 

Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

- Selvitä matkavakuutusyhtiöstäsi sen hyväksymät 
kansainväliset lääkäriasemat Malesiassa 

- Denguekuumetapaukset ovat lisääntyneet 

- Malariaa esiintyy Sabahin ja Sarawakin osavaltiossa Borneon 
saarella 

- Joitakin zika-virustapauksia todettu 
- Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

- Islamilainen maa -> kunnioita islamilaista kulttuuria ja tapoja 
- Noudata paikallisia lakeja, jos rikot lakia, olet paikallisen 

rangaistuskäytännön alainen 
- Ankara huumelainsäädäntö -> käytöstä tai hallussapidosta 

voidaan tuomita vankilaan, välityksestä voi saada 
kuolemantuomion -> Pidä hyvä huoli matkatavaroistasi. älä 
jätä niitä vartiomatta mihinkään 

- Homoseksuaalisuus on Malesiassa rikos 
Maahantulosäännökset - Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk maahan 

saapumisesta 
- Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia alle 90 päivää 

kestävillä vierailuilla 
- Passissa tulee olla vähintään yksi tyhjä sivu 

 
 
 

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

- Suomen suurlähetystö on Kuala Lumpurissa 
www.finland.org.my, email inquiries.KULormin.fi 

- Käyntiosoite Wisma Chinese Chamber 5th floor, 258 Jalan 
Ampang, 50450 KUALA LUMPUR 

- Samassa osoitteessa toimii Finpron Malesian toimisto: 
juha.miikkulainen(at) businessfinland.fi 

Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

 
Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

 

Malesia 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=34
1294&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

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

tilanne 

Paikallinen ruoka saattaa aluksi olla outoa, WC:t erilaisia, hygieniataso vaihteleva, sisätiloissa ilmastoinnin 

vuoksi varsin viileää -> asiat hyvä käsitellä valmennuksessa. 

http://www.finland.org.my/


 
 

 


