
 
 

Taiwan - maakohtaiset turvallisuustiedot ammatillisen koulutuksen näkökulmasta 
opiskeljoille ja henkilöstölle 

 
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 

 
 
 

• Saari on turvallinen matkakohde, ulkomaalaisiin kohdistuvia rikoksia 
hyvin vähän ja oleskelu on turvallista normaalia varovaisuutta 
noudattaen. 

• UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia 
• UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä. Matkustusilmoitus 

https://matkustusilmoitus.fi 

 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

• Ei erityisiä turvallisuusriskejä 

 

 

Rikollisuus 
 
 
 

• Pikkurikoksia voi tapahtua esimerkiksi ruuhkaisilla ”night market”-
alueilla, joissa on syytä olla tarkkaavainen mm. taskuvarkauksien 
varalta. 

• 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. 

• Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja 
lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä 

Liikenne 
 
 
 

• Taiwanissa on eniten skoottereita maailmassa suhteessa 
väkimäärään. Liikenne on kaupunkialueilla ruuhkaista ja 
liikennesääntöjen noudattaminen toisinaan vajavaista. Liikenteessä 
tulee olla tarkkaavainen, etenkin teitä ylittäessä. 

 
Luonnonolot 
 
 

• Pieniä maanjäristyksiä esiintyy jatkuvasti pääasiassa Taiwanin saaren 
keskiosassa ja merialueella Taiwanista itään. 

• Taifuunit ovat yleisiä. Kausi kestää normaalisti kesäkuusta 
lokakuuhun. Taifuunien aiheuttamat tuhot ovat yleensä pieniä ja 
suurimman uhkan muodostavat sateiden aiheuttamat 
maanvyörymät vuoristoalueilla. 

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


 
 

• Sateet aiheuttavat tulvia myös kaupunkialueilla. Taifuunin aikana 
ulkona ja etenkin vuoristossa liikkumista on vältettävä. 

• Säätilan tarkistaminen ennen pidempiä patikointimatkoja on 
suositeltavaa. Tietoa säästä ja muista luonnonilmiöistä saa Central 
Weather Bureaun sivulta http://www.cwb.gov.tw/ 

 
Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

• Tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta 
vakuutusyhtiöltäsi. Selvitä myös vakuutusyhtiöstäsi sen hyväksymät 
kansainväliset lääkäriasemat Taiwanilla  

• Yleinen hygieniataso on hyvä. Hanavettä ei kuitenkaan suositella 
juotavaksi. 

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 

• Rokotuksista löytyy tietoa: www.rokote.fi/taiwan Taiwan - 
Rokotesuositukset 

• Ennen matkan alkua matkailijan tulisi luettelossa listattujen 
rokotusten lisäksi varmistaa, että kansallisen rokotusohjelman 
mukaiset perusrokotukset ovat voimassa matkan ajan. 
Perusrokotuksiin kuuluvat tuhkarokko-, sikotauti- ja 
vihurirokkorokote (MPR), jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokote (dT) 
ja riskiryhmillä vuosittainen kausi-influenssarokote. 

• Matkailija saattaa hyötyä myös muista rokotuksista ja lääkityksistä, 
joita ei tässä ole mainittu (mm. polio, rabies ja tuberkuloosi). 

• Matkailijan terveyden kannalta onkin tärkeää ottaa yhteyttä 
lääkäriin tai terveydenhoitajaan ennen matkaa parhaan 
rokotussuojan sekä muiden terveyden kannalta tärkeiden asioiden 
tarkistamiseksi. 

• Tietoa erilaisia hätätilanteita varten, taiwanilaisten viranomaisten 
yhteystietoja sekä tietoja turisteja hoitavista sairaaloista löytyy tältä 
englanninkieliseltä sivulta: 
http://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNO=0002068 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

• Salakuljetuksesta tai huumeiden maahantuonnista voi saada pitkän 
vankilatuomion. 

• Taiwanissa on käytössä myös kuolemantuomio. 

Maahantulosäännökset •  Viisumiohjeet suomen kansalaisille jotka viipyvät Taiwanilla 
korkeintaan 90 vuorokautta 

1.Viisumia ei tarvita 

2.Matkustajan passin tulee olla voimassa kuusi (6) kuukautta 

Taiwanille  saapumisesta lukien 

http://www.cwb.gov.tw/
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.rokote.fi/taiwan
http://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNO=0002068


 
 

3.Matkustajalla tulee olla vahvistettu paluulentolippu tai lentolippu ja 

viisumi seuraavaan kohteeseen sekä vahvistettu paikkavaraus paluulennolle 

  

• Viisumiohjeet suomen kansalaisille jotka viipyvät Taiwanilla yli 90 

vuorokautta: Viisumihakemuksen käsittelyaika on kaksi kokonaista 

arkipäivää, pikaviisumi on valmis seuraavana arkipäivänä. Ole hyvä 

ja toimita edustustoomme alla luetellut asiakirjat 

 

1. Sähköisesti täytetty viisumihakemuslomake, Visa Application 

Form tulostettuna ja hakijan tai hänen huoltajansa omakätisesti 

allekirjoittamana. Vaikka matkalle mukaan lähtevä lapsi olisi merkitty 

huoltajan passiin, on lapsesta täytettävä oma hakemus. 

2.Kaksi värillistä passivalokuvaa. Valokuvan tulee olla otettu viimeisen 

kolmen kuukauden aikana. 

3.Passi. Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta. 

4.Englanninkielinen saatekirje yritykseltä / kutsukirje taiwanilaiselta 

yritykseltä / todistus riittävistä käyttövaroista matkan aikana / lisäasiakirjoja 

tai virallisia hyväksymiskirjeitä vastaavalta taiwanilaiselta viranomaiselta. 

5.Palautuskuori asianmukaisilla postimerkeillä varustettuna, mikäli haluat 

passin takaisin postitse. Palautuskirjeessä posti hyväksyy ainoastaan aidot 

postimerkit, ei maksulipuketta. Suosittelemme kirjaamaan lähetyksen. 

6.Lääkärintodistus. Jos hakija viipyy Taiwanissa yli 180 päivää, tulee hänen 

toimittaa hakemuksen mukana lääkärintodistus, joka tulee ensin legalisoida 

Suomen ulkoasiainministeriössä ja sen jälkeen Taipein Suomen-

edustustossa. 

7.Kuitti maksetusta viisumimaksusta. Kuitista on ilmettävä viisumin hakijan 

koko nimi. Toimistomme ei ota vastaan käteismaksua eikä kirjoita kuittia. 

Maksu maksetaan seuraavalle tilille: Consular Division, Taipei Representative 

Office, pankkiyhteys Nordea IBAN FI81 1200 3000 0418 89；BIC NDEAFIHH. 

• Maahantulosäännöistä lisätietoja antaa Taipei Representative Office 
in Finland http://www.roc-taiwan.org/FI 

• UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten 
passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. 
Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan 
viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta. 

• Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat 
http://formin.finland.fi/passi/ 

 
Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

• Hongkongin-pääkonsulaatti, 10/F Club Lusitano, 16 Ice House Street 
Central, HONG KONG, +852 252 553 85, sanomat.hng@formin.fi, 
http://www.finland.org.hk  

• http://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandHongKongAnd
Macao 

• 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. 

http://www.roc-taiwan.org/FI
http://formin.finland.fi/passi/
mailto:sanomat.hng@formin.fi
http://www.finland.org.hk/
http://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandHongKongAndMacao
http://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandHongKongAndMacao
mailto:Paivystys.um@formin.fi


 
 

• Hätätapauksissa suomalaiset voivat ottaa myös yhteyttä Finpron 
Taiwanin toimistoon: Finpro Taiwan, Finland’s Trade and Innovation 
Office, Jari Seilonen, Representative, Senior Advisor 13F, No. 560, 
Sec. 4, Zhongxiao East Rd., Xinyi Dist., Taipei 11071, Taiwan, Puh. 
+886 2 8729 1231 

• Facebook: https://www.facebook.com/FinlandInTaiwan 

 
Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

• Taiwanilla on Taipei Representative Office in Finland 

駐芬蘭台北代表處, Aleksanterinkatu, 4 kerros, 00100 Helsinki, Puh: 
09 68293800 

 
Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

• https://um.fi/matkustustiedote/-/c/TW 

 

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

ratkaistiin:  

• Mitä tapahtui? 

• Missä? 

• Koska?  

• Keitä kriisi koski? 

• Miten kriisi ratkaistiin? 

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

tulisi toimia? 

Muuta huomioitavaa:  

• Paikallinen ruoka saattaa aluksi olla outoa, WCt erilaisia, hygieniataso vaihteleva, sisätiloissa 

ilmastoinnin vuoksi varsin viileää -> ynnä muut asiat jotka on tarpeellista käsitellä valmennuksessa 
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