
 
 

VENÄJÄ -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 

 
 
 

-Venäjällä on noudatettava tavanomaista varovaisuutta, huomioitava 
viimeisin UMn matkustustiedote https://um.fi/matkustustiedote/-/c/RU 

-ulkoministeriö erittelee alueet, joita tulee välttää 

-kaikkialla Venäjällä on terrorismin vaara, erityisesti suurkaupungeissa, 
uhkatilanteissa viranomaiset saattavat evakuoida rakennuksia 

-poliisilla on oikeus tarkistaa kaikkien henkilöpaperit. Varmista että kyseessä 
on poliisi, selvitä tilanne julkisella paikalla, älä nouse autoon tai lähde 
kenenkään matkaan 

Erityiset 
turvallisuusriskit  
 
 
 
 

-vältä kaikkea matkustamista Venäjän ja Ukrainan rajavyöhykkeellä 

-kaikkialla Venäjällä on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta 
liikenteessä, metrossa, rautatieasemilla ja lentokentillä 

-Moskovan ja Pietarin keskustassa järjestetään ajoittain 
mielenosoituksia, niiden lähistöltä on syytä poistua 

-jos joudut uhkatilanteeseen, toimi rauhallisesti paikallisten 
viranomaisten antamien ohjeiden mukaan 

Rikollisuus 
 
 
 

-pidä huolta passista ja arvoesineistä, säilytä ne turvallisessa paikassa, 
esim. hotellin tallelokerossa ja kanna mukana esim. takin sisätaskussa 
-jos passisi katoaa, tee ilmoitus paikallispoliisille ja ota yhteyttä 
Suomen lähetystöön 
-pidä aina mukanasi passin kopiota 

-taskuvarkaat toimivat kaupungin keskustassa, turistien suojelemilla 
alueilla ja ruuhkaisissa joukkoliikennevälineissä, pidä huoli tavaroistasi 
-ole huolellinen pankki- ja luottokortin käytössä ja suojaa PIN-koodi 
-vältä yöllä yksin liikkumista 
-käytä virallista taksia, älä nouse autoon, jossa on jo valmiiksi 
kuljettajan lisäksi muita tuntemattomia 

Liikenne 
 
 
 

-Venäjän liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta, ylimääräinen 
tarkkaavaisuus on paikallaan jopa suojateillä 
-ajonopeudet ovat suuria, eikä jalankulkijoita kunnioiteta 
-Pietarissa ja Moskovassa metrot ovat ruuhkaisia, varo taskuvarkaita 
-autolla liikuttaessa ovet on syytä pitää lukittuina 

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


 
 

-öisin ei pidä pysähtyä tien viereen, vaikka joku viittoisi pysähtymään 

 
Luonnonolot 
 
 

-Pietarin ja Moskovan alueella on Suomea muistuttavat olot 
-kesäisin saattaa esiintyä laajoja metsäpaloja, jotka aiheuttavat 
savusumua 

Terveys ja tarvittavat 
rokotteet 
 
 
 

-kattava matkavakuutus on tarpeen Venäjällä matkustettaessa 
-viisumianomukseen on liitettävä vakuutustodistus 
-reseptien oltava paperisena Venäjän tullia varten 
-lääkkeitä saa olla mukana vain tarvittava määrä 
-resepti- ja kolmiolääkkeitä Venäjälle vietäessä ne on kirjattava 
tulliselvityslomakkeeseen 
-suositeltavia rokotteita ovat kurkkumätä- ja jäykkäkouristus sekä 
MPR, jotka kuuluvat Suomen rokotusohjelmaan. Lisäksi suositeltavia 
hepatiitti A ja B sekä puutiaisaivotulehdusrokote 
-Pietarissa ja Moskovassa on hyvätasoisia klinikoita, joihin saa 
yhteyden soittamalla vakuutuskortin kääntöpuolella olevaan 
numeroon 
-HIVin ja tuberkuloosin tartuntariski on suurempi kuin Suomessa 
-huolellinen hygienia, erityisesti käsien pesu, on tärkeää 
-vesijohtovettä ei suositella juotavaksi 
-maan hätänumero 112 

Maan lait ja käytännöt 

 
 

-alle 18-vuotiaat eivät saa liikkua ulkona ilman aikuista klo 23.00-
06.00 (talviaikana 22.00-06.00) 
-erilaisia vähemmistöjä kohtaan esiintyy suvaitsemattomuutta ja jopa 
vihamielisyyttä, varsinkin seksuaalivähemmistöjä kohtaan asenteet 
ovat torjuvia 
-alkoholin juominen julkisilla paikoilla on kielletty 
-tupakointia on rajoitettu julkisilla paikoilla. Se on kielletty mm. 
julkisissa liikennevälineissä, kouluissa, hallintorakennuksissa, 
rappukäytävissä, asemien edustalla, uimarannoilla, leikkipuistoissa 
-lentokenttien ja sotilaskohteiden kuvaaminen on kielletty 

Maahantulosäännökset -passi oltava voimassa 6kk saapumisen jälkeen 
-viisumi vaaditaan 
-lisätietoa maahantuloasioista, mm. rekisteröinnistä Suomen 
Venäjänedustustojen verkkosivuilla: 
Matkalla Venäjällä 
http://www.finland.org.ru/public/default.aspx?contentid=86957&cult
ure=fi-FI 

 
Suomen edustus 
kohdemaassa 
 
 

MOSKOVAN SUURLÄHETYSTÖ 
Kropotkinskij pereulok 15-17  
119034 MOSKOVA  
RUSSIAN FEDERATION  

+7 495 787 4174   
sanomat.MOS@formin.fi  

http://www.finland.org.ru/public/default.aspx?contentid=86957&culture=fi-FI
http://www.finland.org.ru/public/default.aspx?contentid=86957&culture=fi-FI
mailto:sanomat.MOS@formin.fi


 
 

http://www.finland.org.ru  
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyMoscow  
http://twitter.com/EmbFinMoscow  
Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: 

puhelin +358 9 1605 5555 , faksi +358 9 629 840  ja sähköposti 
Paivystys.um@formin.fi. 
 

Pietarin-pääkonsulaatti 
Käyntiosoite: 
Preobrazhenskaja pl. 4  
 191028 ST.PETERSBURG D-194 
RUSSIAN FEDERATION 
Puh. +7 812 331 76 00 
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi 

• http://www.finland.org.ru/ 
 

 

Kohdemaan edustus 
Suomessa 
 
 

VENÄJÄN SUURLÄHETYSTÖ 
Tehtaankatu 1 B, 00140 Helsinki 
Puh. 09 661876 

 
Kohdemaan 
matkustustiedot 
ulkoministeriön 
sivustolla 
 
 

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

 

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

tilanne. 

- Räjähdys metrossa, Pietarissa huhtikuussa 2017. Metrossa oli mukana ryhmä tutustumiskäynnillä 

olevia opiskelijoita ja opettajia. Ryhmä poistui metrosta viranomaisten ohjeiden mukaan. Mukana 

ollut koordinaattori ohjeisti välittömästi ilmoittamaan kotiin ja oppilaitokseen, että kaikki on hyvin 

ja kaikki ovat turvassa. Seuraavalle aamulle etsittiin turvalliset bussilinjat 

http://www.finland.org.ru/
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyMoscow
http://twitter.com/EmbFinMoscow
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/Paivystys.um@formin.fi
mailto:sanomat.pie@formin.fi
http://www.finland.org.ru/
https://www.google.fi/search?rlz=1C1PQCZ_fiFI811FI811&q=ven%C3%A4j%C3%A4n+suurl%C3%A4hetyst%C3%B6+puh.&ludocid=11717461533347089061&sa=X&ved=2ahUKEwjvxdyB_bLdAhXNKiwKHTrQBnsQ6BMwFXoECAcQKg

