
 
 

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 

 

NAMIBIA 

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

ajankohtaiset tiedot ulkoministeriön sivustolta. 

Maan yleinen 

turvallisuustilanne 

 

 

 

Turvallisuustaso: Noudata tavanomaista varovaisuutta 

 

Erityiset turvallisuusriskit  

 

 

 

 

Pimeys, vasemmanpuolinen liikenne, rikollisuus 

Rikollisuus 

 

 

 

Rikollisuutta esiintyy eniten suurimmissa kaupungeissa. Turisteihin 

kohdistuneita näpistyksiä, aseellisia ryöstöjä ja teräaseilla uhkailuja on 

sattunut enenevässä määrin myös taajamien ulkopuolella ja turistien 

suosimilla alueilla 

 

Varkauksia tehdään myös päiväsaikaan, joten aina ulkona liikuttaessa on 

syytä säilyttää varsinkin rahat, passi ja matkapuhelin varkailta 

näkymättömissä. Arvotavarat tulisikin jättää esimerkiksi hotellin 

turvalokeroon 

 

Käteisautomaattien luotettavuus on heikko. Kortteja varastetaan ja 

kloonataan jo automaatilla tai käteistä rahaa ei saakaan. Tarkkaile 

ympäristöäsi, ettei kukaan näe tietoja tai tunnuslukua automaatilla. Mikäli 

joutuu varkauden kohteeksi, siitä on ilmoitettava paikalliselle poliisille 

matkavakuutusta varten. 

 

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle 

poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae 

hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-

maan edustustosta 

Liikenne 

 

 

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


 
 

 

 

Namibiassa on vasemmanpuoleinen liikenne, joten autoissa on 

oikeanpuoleinen ohjaus. 

 

Liikenteessä tulee olla valppaana ja välttää pimeällä ajamista kaupunkien 

ulkopuolella. Ajovalot on hyvä pitää päällä myös päivällä liikuttaessa. 

Katuvaloja on harvassa, joten pimeällä ajaminen ja liikkuminen saattaa olla 

vaarallista.  

 

Automurrot ovat lisääntyneet ja niiden yhteydessä käytetään yhä useammin 

häirintälähettimiä, joilla jumitetaan auton keskuslukitus. 

 

Namibian poliisin yhteystiedot: 

 

http://www.nampol.gov.na/fi/contact-us 

 

Namibian Police Force 

Corner of Bahnhof Street and Independence Avenue 

Windhoek Central 

Puh: +264 61 209 4111/101 111 

 

City Police, Windhoek 

Puh: +264 61 302 302 (maksuton)  

Tekstiviestit: +264 61 4444 

 

 

Luonnonolot 

 

 

Namibian ilmasto vaihtelee aavikkoilmastosta subtrooppiseen ja on 

suurimmaksi osaksi hyvin kuivaa ja kuumaa. Luonto on Namibian ykkösvaltti, 

ja siitä pidetään myös huolta. Liki viidennes Namibian pinta-alasta on 

suojeltua aluetta. 

Maan ilmasto on hyvin kuiva. Windhoekissa on vuodessa keskimäärin 300 

aurinkoista päivää. Namibiassa on neljä vuodenaikaa. Kesä-heinäkuussa 

saattaa pääkaupungin yölämpötila laskea pakkasen puolelle. Sadekausi 

ajoittuu joulu–huhtikuulle. 

Terveys ja tarvittavat 

rokotteet 

 

 

 

Maan pohjoisosassa malaria on yleistä erityisesti sadeaikana 

(tammi−huhtikuu) ja sinne matkustettaessa tulee käyttää 

malarianestolääkitystä.  

HIV/AIDS on vakava ongelma maassa, joten tartuntavaaraan liittyvää 

riskikäyttäytymistä tulee välttää. 

Namibian erittäin kuuma ja kuiva ilmasto saattaa aiheuttaa herkkäihoisille 

iho-ongelmia. Suositeltavaa onkin juoda pullotettua vettä noin kaksi litraa 

päivässä. Hanavettä ei saa juoda. 

http://www.nampol.gov.na/fi/contact-us


 
 

Pääkaupungissa lääkäripalvelut ovat suhteellisen hyvätasoisia, mutta 

maaseudulla lääkäripalvelujen saatavuus on heikkoa ja evakuointi saattaa 

kestää kauan. Hyvätasoisten lääkäripalvelujen saannin edellytyksenä on 

kattava matkavakuutus, muuten etenkin yksityisklinikat voivat kieltäytyä 

hoidosta. 

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. 

Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" 

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-

terveysopas 

Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/ 

Yleistä hätänumeroa ei ole. Isoimmilla paikkakunnilla omat hätänumeronsa 

poliisille, palokunnalle, ambulanssille ja terveyspalveluihin esim. sairaaloihin. 

Poliisi (pääkaupunki Windhoek, Khomas-lääni): hätänumero 061-209 

4111/101 111uroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu 

 

Maan lait ja käytännöt 

 

 

Namibian valuutta on Namibian dollari (NAD), jonka arvo on sidottu Etelä-

Afrikan randin (ZAR) arvoon ja se myös hyväksytään maksuvälineenä. 

Yleisimmät luottokortit käyvät maksuvälineenä useimmissa kaupoissa, 

ravintoloissa ja hotelleissa. 

 

Pankkiautomaateista, joita on runsaasti maan suurimmissa kaupungeissa, 

voi nostaa käteistä rahaa. Euro noteerataan ja sitä voi vaihtaa pankeissa tai 

lukuisissa rahanvaihtopisteissä. 

 

Maahantulosäännökset Passi on oltava voimassa 6kk paluusi jälkeen.  

Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia Namibiaan alle 90 vuorokauden 

turistimatkaa varten. 

Suomen edustus 

kohdemaassa 

 

 

Windhoekin-suurlähetystö 

2 Crohn Street 

(Corner of Bahnhof Street) 

WINDHOEK 

NAMIBIA 

+264 61 221 355 

sanomat.WIN@formin.fi 

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
http://www.who.int/en/
http://www.ecdc.europa.eu/


 
 

http://www.finland.org.na 

http://twitter.com/FinEmbWindhoek 

http://www.facebook.com/FinnishEmbassyWindhoek 

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: 

puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840  

 

Kohdemaan edustus 

Suomessa 

 

 

Embassy of the Republic of Namibia 

Unioninkatu 18, 00130 Helsinki, Finland 

Telephone: +358 10 850 9700 

Fax: +358 10 850 9780 

E-mail: info@namembassy.fi 

 

Kohdemaan 

matkustustiedote 

ulkoministeriön sivustolla 

 

 

https://um.fi/matkustustiedote/-/c/NA 

 

 

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

tilanne. 

- Mitä tapahtui? 

- Missä? 

- Koska?  

- Keitä kriisi koski? 

- Miten kriisi ratkaistiin? 

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

tulisi toimia? 

http://www.finland.org.na/
http://twitter.com/FinEmbWindhoek
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyWindhoek
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/NA

