
 
 

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 

 

UGANDA 

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

myös tarkistaa ajankohtaiset tiedot ulkoministeriön sivustolta. 

Maan yleinen 
turvallisuustilanne 

 
 
 

Varovaisuus on tarpeen koko maassa. Suuria väkijoukkoja tulee välttää, sillä 
terrorismin uhka on olemassa. Kidepo Valley -kansallispuistoon ei tule 
mennä muuten kuin lentoteitse. Ennen Bundibugyon alueelle matkustamista 
on syytä varmistaa tilanne paikallisilta viranomaisilta. 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

Vältä kaikenlaisia väkijoukkojen kokoontumisia ja mielenosoituksia. 
Pääkaupunki Kampala on suhteellisen turvallinen kaupunki, jossa normaali 
varovaisuus yleensä riittää, tosin väkivaltaisia ryöstöjä on kaupungissa 
tapahtunut 
Koko maassa kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta uskonnollisissa 
kohteissa. Terrori-iskujen mahdollisuus on olemassa. 
Ugandan armeijan joukot ovat mukana Al-Shabaab terroristijärjestöä 
vastaan suunnatussa Afrikan unionin rauhanturvaoperaatiossa, ja 
terrorismin uhka on olemassa 

Rikollisuus 
 
 
 

Ulkona liikuttaessa tulee noudattaa valppautta, matalaa profiilia ja tervettä 
järkeä. Pidä arvoesineet (kamerat, älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, 
arvokorut ja -kellot ym.) pois näkyviltä. Vältä suurten käteissummien 
kuljettamista mukana.  Jätä passi asunnolle ja kanna mukanasi sen kopiota. 
Jos sinua uhataan, älä vastustele ryöstäjää.  
 
Ole tarkkana pankkikorttisi kanssa: käytä vain hyvin valaistuilla, julkisilla 
alueilla tai pankin sisällä sijaitsevia raha-automaatteja; älä käytä oudon 
näköisiä kortinlukijoita; peitä toisella kädellä näppäimistö PIN-koodia 
näppäillessäsi; ja tarkista, että tapahtumat tililläsi ja kortillasi näyttävät 
normaaleilta.  
 
Jalkaisin liikuttaessa pysy valppaana, sillä laukkuja ja reppuja napataan 
ohiajavista autoista ja moottoripyöristä. Ryöstöjä on sattunut myös 
päiväsaikaan, eikä pimeällä kannata liikkua kävellen lainkaan.  
 
Autolla liikkuessa, huomioi, että pidät ikkunat kiinni. Erityisesti Kampalassa 
on paljon kerjäläisiä / rihkaman myyjiä, jotka risteyksissä ja ruuhkissa 
saattavat napata avoimen ikkunan kautta esim kännykän kädestäsi. 
 

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


 
 

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.   
  
 
Jos passisi katoaa tai varastetaan, uuden hankkiminen edellyttää 
poliisiraportin tekoa, asiointia suurlähetystössä sekä uuden kohdemaan 
viisumin hankkimista. Alkuperäinen viisumin maksukuitti ja kopio viisumista 
on hyvä pitää tallessa koko matkan ajan, jotta tarvittaessa uuden viisumin 
hankinta helpottuu. Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista 
ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä. 
 

Liikenne 
 
 
 

Ugandassa on vasemmanpuoleinen liikenne.  
 
Maantieliikenne on vaarallista varsinkin öisin. Ugandassa sattuu runsaasti 
onnettomuuksia, joiden seuraukset ovat kohtalokkaita. 
Liikenneonnettomuuden sattuessa kannattaa ottaa mahdollisimman 
pikaisesti yhteyttä poliisiin jäämättä onnettomuuspaikalle. Ihmisiä on huijattu 
pysähtymään ja ryöstetty keinotekoisen onnettomuuden tai ajoneuvon 
mekaanisen vian avulla. Pitkän matkan yölinja-autoilla on tapahtunut paljon 
onnettomuuksia. Kaupungeissa taksimoottoripyörien (Boda-Boda) käyttöä 
tulisi välttää niiden merkittävän liikenneonnettomuusriskin takia. 
 

 
Luonnonolot 
 
 

Suurlähetystö ei suosittele yksin matkustamista tai retkeilyä 
luonnonpuistoissa. Luonnonpuistoissakaan ei kannata jättää arvoesineitä 
vartioimatta. Varmista, että oppaasi ja matkanjärjestäjäsi ovat tunnettuja ja 
luotettavia. 

Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

Ugandassa esiintyy malariaa. Huolehdi etukäteen tarvittava malarialääkitys 
matkallesi ja suojaudu hyttysiltä matkan aikana myös muilla keinoin 
(moskiittoverkko nukkuessa, hyttyskarkotteet, pitkähihaiset- ja lahkeiset 
vaatteet etenkin iltaisin).  
 
Käy terveydenhoitajalla tarkistamassa rokotesuojasi ja yleinen 
terveydentilasi hyvissä ajoin ennen matkaa. Vaadittavia rokotteita ovat 
ainakin A- ja B- hepatiitti, Japanin aivokuume, keltakuumerokote, 
tetanusrokote 

Keltakuumerokote vaaditaan Suomesta saapuvalta matkailijalta. Muista 
kuljettaa keltaista rokotetodistusta passisi välissä, koska se kysytään kaikilta 
maahan tulijoilta. 

Vältä kontaktia eläimiin, etenkin koiriin, apinoihin, käärmeisiin, jyrsijöihin ja 
lepakoihin. 

Matkaripuli on erittäin todennäköinen matkustettaessa Ugandassa. 
Ennaltaehkäisyn kannalta olennaisinta on, ettet missään yhteydessä käytä 
vesijohtovettä (myös hammaspesussa pullovesi, suihkussa huomioi, että 



 
 

vettä ei pääse suuhun). Voit varautua ennaltaehkäisevästi syömällä 
etukäteen maitohappobakteereja sekä pro-biootteja.  

Älä ui tai kahlaa luonnonvesissä. Bilharzia-loinen elää Ugandan järvissä ja 
tarttuu helposti ihmiseen. 

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 

Yleinen hätänumero Ugandassa on 112. 
 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

Auringonotto yläosattomissa ei ole sallittua. Seksuaalista häirintää voi 
esiintyä. Ugandassa homoseksuaalisuus on rikos ja voi johtaa vankeuteen, 
joten samaa sukupuolta olevien parien on syytä välttää julkisia 
hellyydenosoituksia. 
 
Erityisesti naisten tupakointi julkisilla paikoilla aiheuttaa hämmennystä. 
Ugandassa usein naisen tupakointi tarkoittaa, että henkilö on maksullinen.  
 
Pidä mukanasi kopiota passistasi ja viisumistasi koko ajan. 
Maahanmuuttoviranomaiset ja poliisi voivat pyytää näitä dokumentteja 
nähtäväksi, milloin tahansa. 
 
Sotilaallisten rakennusten, autojen ja kohteiden valokuvaaminen on 
kiellettyä. Myös julkiset rakennukset, kuten sairaalat, koulut, sillat, 
teollisuusalueet ja lentokentät voidaan laskea kuuluvaksi kiellettyihin 
kohteisiin. Kysy aina lupaa ennen kuin valokuvaat ihmisiä.  

 

Maahantulosäännökset Passi on oltava voimassa 6kk paluusi jälkeen.  
Viisumin saa lentokentältä, nykyään on mahdollista esitäyttää viisumilomake 
netissä. Seuraa vastaanottavan organisaation ohjeita viisumin hausta. On 
hyvä varata dollareita mukaan viisumimaksua varten, mutta tarkista rahaa 
vaihtaessasi, että setelit ovat uusia ja sileitä. 
Viisumi maksaa 6/2018 tiedon mukaan 50 dollaria. Varaudu myös siihen, 
että viisumin hinta on voinut tuplaantua ilman erillistä tiedotusta. 

 

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/


 
 

Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

Suurlähetystö sijaitsee Keniassa, Nairobissa 

Embassy of Finland P.O. Box 30379, 00100 Nairobi, Kenya  

Puh. +254-(0)20-3750721-4 

 S-posti: sanomat.nai@formin.fi 

Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

Lähin Ugnadan suurlähetystö löytyy Tanskasta  
Embassy of Uganda 

Sofievej 15, 2900 Hellerup, 

Copenhagen,Denmark. 

CHANCERY SECTION 

Phone: (+45) 396 209 66 

Fax:      (+45) 396 101 48 

Email: info@ugandaembassy.dk 

CONSULAR SECTION 

Passport and Visa Section 

Email: consular@ugandaembassy.dk 
 

 
 
Kohdemaan 
matkustustiedote 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?content
id=341489&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

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? 
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