
 
 

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 

 

NEPAL 

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

myös tarkistaa ajankohtaiset tiedot ulkoministeriön sivustolta. 

Maan yleinen 
turvallisuustilanne 

 
 
 

Turvallisuustaso: Noudata erityistä varovaisuutta 
 
Väkijoukkoja tulee välttää, poliittiset levottomuudet saattavat eskaloitua 
nopeasti väkivaltaisiksi. 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

Yksin vaeltaminen Nepalissa ei ole suositeltavaa suuren turvallisuusriskin 
takia. Uhkana ovat ennalta arvaamattomat sääolot, ryöstöt sekä 
matkailijaan kohdistuva mahdollinen väkivallanteko. Useat 
perusmatkavakuutukset eivät kata yli 3000 metrin korkeudessa tapahtuvaa 
vuoristovaeltamista, joten jos aiot harrastaa vaaralliseksi luokiteltavia lajeja, 
varmista, että vakuutussuojasi kattaa myös niistä aiheutuvat vahingot. 
 

Rikollisuus 
 
 
 

Yksin liikkumista pimeän aikaan ja Kathmandun laakson läheisillä 
metsäalueilla kehotetaan välttämään. 
Asuntomurtoja ja -ryöstöjä sekä varkauksia hotellihuoneissa ja suosituimmilla 
vaellusreiteillä tapahtuu ajoittain. Talojen samoin kuin hotellien 
turvallisuusjärjestelyt ovat usein vaatimattomat. 
Rikosilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti Nepalin turistipoliisille. 
Rikosilmoitus on myös edellytys uuden passin saamiselle. 
 
Jos passi varastetaan, uuden hankkiminen edellyttää poliisiraportin tekoa, 
vierailua suurlähetystössä sekä uuden viisumin hankkimista. Alkuperäinen 
viisumin maksukuitti tai kopio viisumista on hyvä pitää tallessa koko matkan 
ajan, jotta tarvittaessa uuden viisumin hankinta helpottuu. 
 
Kysy paikallisilta neuvoja siitä, missä kannattaa liikkua ja mitä alueita välttää. 
Yleisesti kannattaa olla varovainen erityisesti rannoilla, hotelleissa, 
ravintoloissa, baareissa, elokuvateattereissa ja ostoskeskuksissa. Älä koskaan 
jätä juomaasi tai ruokaasi vartioimatta tai tuntemattomille. Älä ota 
tuntemattomilta vastaan ruokaa, juomaa, purukumia tai tupakkaa.   
 
 

Liikenne 
 

Nepalissa on vasemmanpuoleinen liikenne. Tiet ja paikalliset autot ovat 
usein huonossa kunnossa, erityisesti sadekaudella.  Rankkasateet ovat myös 

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


 
 

 
 

vaikuttaneet jo entuudestaan huonolaatuisen tieverkoston kuntoon ja 
johtaneet lukuisiin kuolonuhreja vaatineisiin liikenneonnettomuuksiin. 
Erityisesti ylikuormitetuilla, huonokuntoisilla paikallisbusseilla liikkumista 
tulisi välttää. Pimeän aikaan matkustettaessa vakavien 
liikenneonnettomuuksien riski kasvaa. Pimeällä ei ole suositeltavaa ajaa 
kaupunkien ulkopuolella tai matkustaa bussilla. 
 
Moottoripyörää tai skootteria vuokrattaessa on muistettava, että ajoneuvot 
ovat harvoin vakuutettuja. Vuokraaja on vastuussa kaikesta ajoneuvolle 
aiheutuneesta vahingosta. Passia ei ole suositeltavaa jättää pantiksi 
ajoneuvoa vuokrattaessa. 
 
Poliisin hätänumero on 100 ja palolaitoksen numero 101 ja ambulanssin 102 
Mahdollisten kielivaikeuksien vuoksi kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä 
turistipoliisin päivystysnumeroon (+977) 01 4247041. 
 

 
Luonnonolot 
 
 

Nepal sijaitsee maanjäristysalueella. Maa on puutteellisesti valmistautunut 

mahdolliseen maanjäristykseen eikä lääkkeitä tai pelastuskalustoa ole 

saatavilla riittävästi. Suurella todennäköisyydellä myös lentokenttien 

toiminta keskeytyy, joten avun saaminen maan ulkopuolelta tulee olemaan 

vaikeaa. Myös lentoyhteyksiin on odotettavissa suuria häiriöitä.Tarkista 

matkanjärjestäjäsi suunnitelma maanjäristyksen varalle. Tutustu myös 

Nepalin kansallisen seismologian keskuksen sekä Nepalin kansallisen 

maanjäristysteknologia seuran sivuihin: National Seismological Centre 

(http://www.seismonepal.gov.np)National Society of Earthquake 

Technology - Nepal (NSET) 

http://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home 

Parasta matkustusaikaa Nepaliin on maalis-huhtikuu sekä loka-marraskuu. 

Monsuunisateet alkavat yleensä kesäkuun lopulla ja loppuvat syyskuussa. 

Monsuunisateet aiheuttavat tulvia ja maanvyöryjä, jotka saattavat katkaista 

maantieyhteydet päiviksikin. Tästä johtuen sadekaudella maaseudulla 

matkustaminen voi olla vaarallista 

 

Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

Matkailijan on syytä varautua turistiripuliin. Elintarvikehygienia Nepalissa on 
heikkoa eikä kylmäketjuun voi luottaa. Hanavettä tulee välttää. Ravintoloiden 
työntekijöillä ei useinkaan ole tarvittavaa osaamista hygieenisen ruoan 
valmistuksesta.  Paras ennaltaehkäisykeino on huolellinen käsihygienia 
 
Hengitystiesairauksista kärsivät saavat helposti oireita ilman 
epäpuhtauksista. Etenkin Kathmandun laaksossa monsuunia edeltävinä 
kuukausina ilman pienhiukkasarvot kohoavat reilusti. 

http://www.seismonepal.gov.np/
http://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home


 
 

Kattava matkavakuutus on tarpeen. Huomioi, että oppilaitoksen 
matkavakuutus ei todennäköisesti kata riskialttiiden lajien harrastusta, 
kuten vuorikiipeilyä tai sukeltamista. Jos harrastat näitä lajeja, huolehdi itse 
vakuutuksistasi. Jos sinulla on krooninen sairaus, olet raskaana, matkasi 
suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista 
vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai 
kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa 
matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai 
ennakkomaksua.   
 
 

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/ 
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu 

Poliisin hätänumero on 100 ja palolaitoksen numero 101 ja ambulanssin 102 
Mahdollisten kielivaikeuksien vuoksi kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä 
turistipoliisin päivystysnumeroon (+977) 01 4247041. 
 
 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

Nepalin oikeusjärjestelmä eroaa Suomen vastaavasta myös rangaistusten 
osalta. Erityisesti rangaistukset huumerikoksista ovat ankarat ja paikalliset 
vankilaolosuhteet huonot. 

Maahantulosäännökset Passi on oltava voimassa 6kk paluusi jälkeen. Turistiviisumin saa 
lentokentältä. Viisumia varten tarvitset viisumivalokuvan mukaan. Seuraa 
vastaanottavan organisaation ohjeita viisumin hausta. On hyvä varata 
dollareita mukaan viisumimaksua varten, mutta tarkista rahaa vaihtaessasi, 
että setelit ovat uusia ja sileitä. 

 

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

Kathmandun-suurlähetystö 

Bansidhar Marg 17 
Bishalnagar 
KATHMANDU 
NEPAL 

+977 144 172 21  

sanomat.kat@formin.fi 

http://www.finland.org.np 
https://www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoKathmandu 

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.np/
https://www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoKathmandu


 
 

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä 
ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 
840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi. 

 

Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

Lähin  Nepalin suurlähetystö löytyy Tanskasta. 
Esplanaden 46, 1263 København, Tanska 
 
Puh.: +45 44 44 40 26 
 

 
Kohdemaan 
matkustustiedote 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

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

 

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? 


