
Ulkoministeriön 
palvelut

matkailijoille

Ulkomailla löydät suurlähetystöjen 
ja konsulaattien yhteystiedot 
ulkoministeriön verkkosivuilta 
formin.�nland.�/edustustot, 

paikallisista puhelinluetteloista 
tai saat ne kohdemaan 

viranomaisilta.



Suomessa lisätietoja antaa:

Ulkoasiainministeriön 
konsuliasioiden yksikkö

PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 

+358 295 350 000 (keskus)
Päivystys (24/7): 

+358 9 1605 5555
Faksi: +358 9 1605 5755

Verkkosivut: formin.�nland.�
Mobiilisivusto: m.formin.�
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Ulkoministeriön 
palvelut

matkailijoille

Ulkomailla löydät suurlähetystöjen 
ja konsulaattien yhteystiedot 
ulkoministeriön verkkosivuilta 
formin.�nland.�/edustustot, 

paikallisista puhelinluetteloista 
tai saat ne kohdemaan 

viranomaisilta.



Suomen edustustot – 
suurlähetystöt ja konsulaatit 
– avustavat ulkomailla 
hädänalaiseen asemaan 
joutuneita.

Ulkomailla löydät edustus-
tojen yhteystiedot ulko-
ministeriön verkkosivuilta 
osoitteesta 
formin.�nland.�/edustustot, 
paikallisesta puhelin-
luettelosta tai saat ne 
paikallisilta viranomaisilta.

kotimatkaa 
varten, jos varojen 
saaminen muuten ei ole 
mahdollista
• avustaa sairauden, onnettomuu-
den ja rikoksen kohteeksi joutunutta 
sairaalahoidon ja tilanteen vaatiman 
muun välttämättömän avun 
saamiseksi
• olla yhteydessä vakuutusyhtiöön 
sairaus- ja kuolemantapauksissa
• avustaa hätä- ja kriisitilanteisiin 
joutuneita ja vapautensa menettänei-
tä yhteyden saamiseksi lähiomaiseen
• avustaa asianajajan, paikallisen 
lainsäädännön mukaisen oikeusavun 
ja tulkin saamiseksi
• mahdollisuuksien mukaan käydä 
tapaamassa vapautensa menettänyt-
tä ja pitää häneen yhteyttä – 
paikallisen viranomaisen tulee 
ilmoittaa pidätyksestä tai vangitsemi-
sesta Suomen edustustoon, jos 
pidätetty/vangittu sitä pyytää. 
Alaikäisen kiinniotosta ilmoitetaan 
aina huoltajalle
• avustaa kriisitilanteissa tai niiden 
uhatessa henkilökohtaisen turvalli-
suuden suojaamisessa ja evakuoin-
nissa
• myöntää passin kotimatkaa varten 
kadonneen, varastetun, tuhoutu-
neen tai vanhentuneen passin tilalle.
Suomen passin voi myöntää vain 
Suomen edustusto. Maassa, jossa 
Suomella ei ole edustustoa, voi  
toisen EU-maan edustusto myöntää 
Suomen kansalaiselle häätmatkus-
tusasiakirjan ETD-dokumentin  (ETD, 
Emergency Travel Document tai 
vastaava) yhteen matkaan joko 
kotimaahan tai lähimpään maahan, 
jossa on passeja myöntävä Suomen 
edustusto.

Edustustot eivät voi
• toimia vastoin asemamaan 

lainsäädäntöä
• hoitaa muille viranomaisille 

kuuluvia tehtäviä
• toimia matkatoimistona
• maksaa hotelli-, sairaala- 
tai muita laskuja, sakkoja 
tai takuita
• maksaa asianajajan tai 
tulkin palkkaamisesta ja 
käyttämisestä aiheutuneita 
kuluja

• antaa takauksia tai tehdä 
maksusitoumuksia

• toimia asianajajana tai 
oikeudellisena neuvonantajana

• puuttua oikeuskäsittelyyn tai 
vaatia tietyn sisältöistä tuomioistui-
men päätöstä
• vapauttaa pidätettyä tai vangittua.

Perusohjeita

Yleistä
• Paikalliset lait ja määräykset 
koskevat myös ulkomaalaisia eikä 
ulkomaalaisuus vapauta paikallisten 
määräysten rikkomisen seuraamuk-
sista.

Erityistä
• Ota aina matkavakuutus
• Tarkista, onko passin voimas-
saoloaika riittävän pitkä ja tarvitsetko 
viisumin matkakohteeseen.
Jokin maa saattaa edellyttää passin 
voimassaoloa 3–6 kuukautta viisumin 
tai matkan päättymisen jälkeen.
• Tutustu matkustustiedotteisiin 
osoitteessa 
formin.finland.fi/matkustus
• Säilytä passi, matkavarat ja 
matkalippu mahdollisimman 
turvallisessa paikassa. Ota passista ja 
viisumista kopio ja säilytä eri paikassa 
kuin passia.
• Pidä mukanasi vain tarpeellinen 
määrä rahaa.
• Ota mukaasi lähimpien omaistesi 
yhteystiedot ja anna omaisille 
yhteystietosi matkakohteessa.
• Tee matkustusilmoitus varsinkin 
omatoimimatkalle lähtiessäsi 
osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi
tai mobiilisivustolla m.formin.fi. 
• Hanki tarvittavat rokotukset. 
Rokotuksista löytyy tietoa Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta 
www.thl.fi
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Keitä voidaan avustaa?
Konsulipalvelulain (498/1999) 
mukaan avustetaan

• Suomen kansalaisia
• Suomessa pysyvästi asuvia 
ulkomaalaisia

Taloudellista avustusta voidaan 
antaa vain tilapäisesti ulkomailla 
oleskeleville, kuten turisteille.

Edustustojen palvelut ovat yleensä 
maksullisia!

Avustustoimenpiteistä on tarkem-
min säädetty konsulipalvelulaissa.

Milloin voidaan avustaa?
Edustustot voivat avustaa, jos
• passi on kadonnut tai varastettu
• olet hädänalaisessa asemassa 
sairauden, onnettomuuden, 
rikoksen kohteeksi/uhriksi joutu-
misen tai vastaavan syyn vuoksi
• olet pidätettynä tai vangittuna
• oleskeluvaltiossa on kriisitilanne.

Edustustot voivat
• neuvoa jokaista auttamaan itse 
itseään
• neuvoa, miten pankin tai muun 
rahanvälitysyrityksen kautta voi 
saada rahaa
• välittää rahavaroja ulkoasiainmi-
nisteriön tilille tehtyä etukäteistalle-
tusta vastaan, jos varojen saaminen 
pankkiteitse ei ole mahdollista
• olla yhteydessä pankkiin, 
omaisiin, tuttaviin, työnantajaan ja 
muihin henkilöihin talletuksen 
saamiseksi
• harkita taloudellista avustamista 
takaisinmaksusitoumusta vastaan 

• Muista erityisesti alkoholiin, 
huumeisiin ja tarttuviin tauteihin  
liittyvät riskit.
• Euroopan unionin alueella 

matkustavat voivat hakea KELA:n 
toimistosta välittömään sairaanhoi-
toon tarkoitetun Eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin.

EU-maiden ja Pohjois-
maiden edustustojen 
antama apu

Euroopan unionin ulkopuolisessa 
maassa, jossa Suomella ei ole 
omaa edustustoa, voivat 
Suomen kansalaiset  hädän-
alaisessa tilanteessa kääntyä 
minkä tahansa EU:n jäsenvaltion 
diplomaatti- tai konsulivirano-
maisten puoleen tarvittavaa 
apua saadakseen. Myös kaikkien 
muiden Pohjoismaiden 
edustustot auttavat hätätilan-
teessa, jos Suomella ei ole omaa 
edustustoa paikan päällä.

Matkalla voi sattua.
Muista matkavakuutus!

Tietoa matkavakuutuksista 
vakuutusyhtiöiden nettisivuilta.



Yhteystietojen haku
Voit hakea tekstiviestillä Suomen
suurlähetystön yhteystiedot
haluamastasi maasta näin:

1. Kirjoita YHTEYS ja maan nimi 
(esim. YHTEYS KIINA)

2. Lähetä viesti numeroon 16358

3. Saat paluuviest(e)issä lähetystön 
osoitteen ja puhelinnumeron

Jos kaupungissa toimii Suomen
pääkonsulaatti, voit hakea myös sen 
yhteystietoja näin:

1. Kirjoita YHTEYS ja kaupungin nimi 
(esim. YHTEYS PIETARI)

2. Lähetä viesti numeroon 16358

3. Saat paluuviest(e)issä pääkonsu-
laatin osoitteen ja puhelinnumeron
Kaikki yhteystiedot löydät myös
mobiilisivustolta m.formin.�

Matkustustiedotteet
Tekstiviestillä saat lyhyesti oleelliset
tiedot haluamasi maan matkustus-
turvallisuudesta:

1. Kirjoita MATKUSTUS ja maan nimi
tai pelkkä alkuosa nimestä
(esimerkki: MATKUSTUS THAI)
2. Lähetä viesti numeroon 16358
3. Saat paluuviestissä uusinta
matkustustietoa.

Maakohtaisten tietojen lisäksi voit
hakea myös alueellista tietoa
seuraavista paikoista: Pietari, 
Karjala, New York ja Florida (New 
York), Los Angeles (sis. koko 

länsirannikon), Shanghai ja Itä-Kiina 
(Shanghai), Macao, Hong Kong, 
Kanariansaaret ja Hampuri. Kirjoita 
silloin MATKUSTUS ja kaupungin tai 
alueen nimi.

Matkustustiedotteet löydät myös
mobiilisivustolta m.formin.�

Matkustustiedotteiden 
kestotilaus

Voit myös ryhtyä matkustustiedottei-
den kestotilaajaksi, jolloin saat
automaattisesti aina uusimman
tiedon tilaamastasi kohteesta. Voit
tehdä kestotilauksen niin moneen
maahan kuin haluat:

1. Kirjoita TILAA ja maan nimi (esim.
TILAA INDONESIA)

2. Lähetä viesti numeroon 16358

Kun et enää halua saada tietoja ko.
maasta, toimi seuraavasti:

1. Kirjoita PERUUTA ja maan nimi 
tai vain PERUUTA

2. Lähetä viesti numeroon 16358

Mikäli annat viestissäsi maan nimen,
lopetat vain mainittua maata
koskevien tiedotteiden tilaamisen.
Pelkällä PERUUTA-viestillä lopetat
kaikkien tiedotteiden tilaamisen.

Matkustusilmoitus
Ilmoita halutessasi matkasuunnitel-
mastasi ulkoasiainministeriölle.
Ilmoittaminen on suositeltavaa
varsinkin kriisialueilla matkustaville
suomalaisille. Tietojasi käytetään
sinun ja matkakumppaniesi
tavoittamiseksi kriisitilanteessa.
Matkan päätyttyä tiedot poistetaan.
Matkustusilmoituksen voit tehdä
matkustusilmoitus.� -palvelussa tai
mobiilisivustolla m.formin.�.
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Mobiilipalveluista 
apua matkalla
Matkalle lähtöä on aina syytä 
valmistella huolellisesti etukäteen ja 
tutustua matkakohteeseen tarkasti. 
Matkakohteeseen voit tutustua 
matkustustiedotteen avulla. Voit 
myös ilmoittaa etukäteen matkasta-
si ulkoministeriöön.

Jos kuitenkin joudut matkallasi 
pulaan ja käytössäsi on matkapuhe-
lin, voit sen avulla saada Suomen 
edustuston yhteystiedot.

Ulkoministeriön mobiilipalvelut 
tarjoavat nämä palvelut. Ministeriö
ei veloita palvelun käyttäjää. 
Palautetta palvelusta voit lähettää
sähköpostilla 
verkkotoimitus@formin.�

Helposti tekstiviestein ja 
mobiilisivustolta
Ulkoministeriön mobiilipalveluita 
voit käyttää niin tekstiviestein kuin 
mobiilisivustolla.

• Tekstiviestipalvelun numero on 
16358 (DNA, Elisa ja TeliaSonera). 
Muilla liittymillä – myös ulkomaisilla 
– +358 400 358 300.

• Mobiilisivuston osoite on 
m.formin.�.

Palvelun käyttöön tarvitset 
XHTML-selaimella varustetun 
matkapuhelimen tai päätelaitteen ja 
toimivan tiedonsiirtoyhteyden.
Varmista tarvittavat asetukset
matkapuhelinoperaattoriltasi.

Valmistaudu matkaan 
hyvin jo etukäteen
Ulkoministeriön matkustustiedottei-
siin on hyvä tutustua jo ennen
   matkalle lähtöä. Mitä riskialttiimpi
    kohdemaa on, sitä suositeltavam-
   paa on harkita matkustusilmoituk-
sen tekemistä ja tutustua
Suomen edustustojen palveluihin 
ennalta. Tekstiviestipalvelujen
numero 16358 (tai +358 400 358 
300) on hyvä tallentaa matkapuheli-
men muistiin ja mobiilisivuston 
osoite m.formin.� kirjan-
merkiksi.

Turvallista ja 
hyvää matkaa!

Voit tehdä matkustusilmoituksen
myös tekstiviestillä seuraavasti:

1. Kirjoita MATKALLA ja päivämäärät
lisätietoineen (esim. MATKALLA
1.1.–30.1.2013 HARARE 3 HENK 
HOTEL SHERATON).

2. Lähetä viesti numeroon 16358.

3. Paluuviesti kuittaa ilmoituksen.
Päivämäärien tulisi olla muodossa
pp.kk.vvvv. Vuoden jäädessä pois on 
oletusarvona kuluva vuosi.

Matkustusilmoituksen voit tehdä 
myös mobiilisivustolla m.formin.�

Ulkoasiainministeriö
http://formin.�nland.�tillä saat lyhyesti oleelliset

tiedot haluamasi maan matkustus-

1. Kirjoita MATKUSTUS ja maan nimi

matkustusilmoitus.� -palvelussa tai
mobiilisivustolla m.formin.�.

Ulkoasiainministeriö
http://formin.�nland.�

2. Lähetä viesti numeroon 16358

Kun et enää halua saada tietoja ko.

1. Kirjoita PERUUTA ja maan nimi 

2. Lähetä viesti numeroon 16358

Mikäli annat viestissäsi maan nimen,

koskevien tiedotteiden tilaamisen.
Pelkällä PERUUTA-viestillä lopetat

Voit tehdä matkustusilmoituksen
myös tekstiviestillä seuraavasti:

Helposti tekstiviestein ja 
mobiilisivustolta
Ulkoministeriön mobiilipalveluita 
voit käyttää niin tekstiviestein kuin 
mobiilisivustolla.

• Tekstiviesti
16358
Muilla liittymillä – myös ulkomaisilla 
– +358 400 358 300

• Mobii
m.formin.�

Palvelun käy
XHTML-selaimella varustetun 
matkapuhelimen tai päätelaitteen ja 
toimivan tiedonsiirtoyhteyden.
Varmista tarvittavat asetukset
matkapuhelinoperaattoriltasi.

Valmistaudu matkaan 
hyvin jo etukäteen
Ulkoministeriön matkustustiedottei-
siin on hyvä tutustua jo ennen
   matkalle lähtöä. Mitä riskialttiimpi
    kohdemaa on, sitä suositeltavam-
   paa on harkita matkustusilmoituk-
sen tekemistä ja tutustua
Suomen edustustojen palveluihin 
ennalta. Tekstiviestipalvelujen
numero 
300) on hyvä tallentaa matkapuheli-
men muistiin ja mobiilisivuston 
osoite 
merkiksi.

Turvallista ja 
hyvää matkaa!

MOBIILI-
PALVELUT
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