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Keväisin matkustetaan
suurkaupunkeihin

Kevät on suurkaupunkimatkojen vilkkain kausi. Kun 
Pohjoismaissa lumi sulaa ja lämpötila nousee hiljalleen, 
monet haluavat matkustaa viettämään pidennettyä 
viikonloppua jonnekin, missä on lämpöisempää. Kukapa 
ei haaveilisi café au lait -kupillisesta pariisilaisessa katu-
kahvilassa tai piknikistä Central Parkissa New Yorkissa 
kevään ensimerkkien ilmestyessä.

Suurkaupunkilomat ovat yleisiä, eikä vähiten siitä 
syystä, että suoran pikavisiitin tekeminen useisiin 
eurooppalaisiin ja Euroopan ulkopuolella sijaitseviin 
suurkaupunkeihin on pohjoismaisille matkailijoille en-
tistä helpompaa ja edullisempaa. Lentoyhtiöt avaavat 
jatkuvasti lisää reittejä ja lentolippuja saa edullisesti, 

erityisesti halpalentoyhtiöiltä, joiden tarjontaan 
kuuluu useita reittejä Pohjoismaiden pääkaupungeista 
sekä eurooppalaisiin että Atlantin takaisiin suurkau-
punkikohteisiin.

Euroopassa suosikkikohteita ovat Lontoo, Barcelona 
ja Rooma, ja Euroopan ulkopuolisissa maissa listan 
kärjessä ovat Dubai ja New York. Nämä viisi kohdetta 
kuuluvat pohjoismaisten matkailijoiden kymmenen 
suosituimman suurkaupunkikohteen joukkoon. 
Olemme koonneet näistä kaupungeista turvallisuutta, 
terveydenhoitoa ja muita asioita koskevaa tietoa 
kevään suurkaupunkimatkoja varten. 
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Eurooppa: Barcelona

Espanja on useiden vuosien ajan kuulunut maihin, 
joista SOS International saa kaikkein eniten va-
hinkoilmoituksia. Syynä tähän on se, että Espanja 
on erittäin suosittu matkakohde pohjoismaisten 
matkailijoiden keskuudessa kesäaikaan, mutta myös 
lomakauden ulkopuolella. 

Hoitokulut Espanjassa 
Espanjasta ilmoitettavat tapaukset muodostavat 
32 prosenttia SOS Internationalin yhteenlasketuista 
hoitokuluista koko maailman tasolla. Koska Espan-
jasta ilmoitetaan paljon tapauksia, SOS International 
panostaa jatkuvasti hintaneuvotteluihin klinikoiden 
ja sairaaloiden kanssa asiakkaidemme kustannusten 
alentamiseksi ja mikä tärkeintä, matkailijoiden 
hoidon laadun varmistamiseksi.

SOS Internationalilla on lisäksi Espanjassa oma 
SOS-palvelutoimisto vahinkoilmoitusten suuren 
määrän vuoksi ja sen varmistamiseksi, että hinnat 
ovat aina edullisia, hoitopaikat hyviä ja että olemme 
läsnä siellä, missä suurin osa asiakkaistammekin on. 

Sairaalahoito Espanjassa
Espanjan suurimmissa kaupungeissa julkisten ja 
yksityisten sairaaloiden taso on korkea, ja suuret 
sairaalat sijaitsevat yleensä turistialueilla. Matkailija 
ei kuitenkaan voi odottaa terveydenhoidon olevan 
pohjoismaisella tasolla suurimpien kaupunkien ja 
turistialueiden ulkopuolella.

Vuonna 2017 Espanjasta ilmoitettujen 
tapausten jakaantuminen

* Tapaukset ovat pääasiassa muualta 
Espanjasta kuin Barcelonasta.

15%
Tanskalaiset 
tapaukset

20%
Suomalaiset 
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31%
Norjalaiset 
tapaukset

34%
Ruotsalaiset 
tapaukset



MA ALISKUU 2018

4 / 16

TURVALLISUUS SUURK AUPUNKIMATK ALL A 

Turvallisuustilanne Barcelonassa
Yleinen rikollisuustaso Barcelonassa on alhainen. 
Varkauksien ja ryöstöjen riski on kuitenkin kohonnut 
alueilla, joille kerääntyy paljon ihmisiä (tavallisesti 
turisteja). 

Erityisesti Plaza d’Espanya, La Ramblan eteläosa 
ja Ciutat Vella (vanha kaupunki) ovat alueita, joilla 
varkauksien ja ryöstöjen riski on kohonnut.

• Useiden muiden suurkaupunkien tapaan riski on  
 kohonnut myös päärautatieaseman ja me- 
 tropysäkkien lähellä sekä rannoilla, joille turistit  
 kerääntyvät.
• Arvoesineitä kannattaa pitää jatkuvasti silmällä  
 ja ottaa mukaan vain sen verran käteistä tai  
 arvotavaroita kuin on ”varaa” menettää ja kulkea  
 ryhmässä. 
• Varkaudet, joissa pieni ryhmä kerääntyy uhrin  
 ympärille ja käyttäytyy näennäisen avuliaasti  
 esimerkiksi antamalla suuntaohjeita, ovat  
 tavallisia erityisesti turistien suosimilla alueilla.

Terrorismi
• Terrorismin uhka on olemassa Barcelonassa,  
 kuten muissa Euroopan suurkaupungeissa.
• Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.
• Terroristihyökkäyksen sattuessa, noudata pa- 
 kene-piiloudu-kerro-menetelmää. Juokse no- 
 peasti pois paikalta, jos se on jotakuinkin  
 turvallista. Jos se ei ole turvallista, piiloudu, ase 
 ta matkapuhelin äänettömälle, lukitse ovi ja  
 sulkeudu turvalliseen tilaan, jos mahdollista,  
 tai suojaudu jonkin suuren kappaleen taakse.  
 Soita poliisille ja kerro, mitä on tapahtunut.

Hätänumerot Barcelonassa:
Kaikki palvelut: 112
Poliisi: 091
Ambulanssi: 061
Tulipalo: 080

Lue lisää Espanjaan matkustamiseen liittyvistä 
turvallisuusasioista täältä:

Klikkaa tästä

https://www.sos.eu/fi/nyheder/2017/turvallisuus-matkustettaessa-espanjaan/
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Eurooppa: Lontoo

Lontoo on pohjoismaisten matkailijoiden suosima 
kohde ja suurkaupunki, johon matkustetaan ympäri 
vuoden. Lontooseen matkustaminen on nopeaa, 
helppoa ja edullista kaikista Pohjoismaiden pääkau-
pungeista. Monet matkailijat myös matkustavat 
mielellään kohteeseen, jonka kieltä he itse osaavat, 
mikä pätee useimpiin pohjoiseurooppalaisiin.

Brittien päätös erota Euroopan unionista kesäkuussa 
2016 alensi punnan kurssia, mikä lisäsi Isoon-Britan-
niaan matkustavien turistien määrää, koska matkaili-
jat saavat rahoilleen enemmän vastinetta.

Mitä Brexit merkitsee turisteille?
Brittien päätös lähteä Euroopan unionista voi ajan 
mittaan vaikuttaa Isoon-Britanniaan matkustavia 

Vuonna 2017 Isosta-Britanniasta ilmoitettujen 
tapausten jakaantuminen

26%
Tanskalaiset 
tapaukset

7%
Suomalaiset 
tapaukset

33%
Norjalaiset 
tapaukset 34%

Ruotsalaiset 
tapaukset
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matkailijoita koskeviin ehtoihin. Se, mitä Ison-Bri-
tannian Brexit-sopimus tulee merkitsemään ja miten 
pitkä siirtymäkausi on, ei ole vielä selvillä. 

Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, millaisia konkreettisia 
muutoksia EU-maiden kansalaisten eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin (EHIC) käyttöä koskevissa ehdois-
sa tulee tapahtumaan. On kuitenkin mahdollista, että 
ehdot jäävät voimaan Ison-Britannian erottua EU:sta, 
samoilla ehdoilla kuin esimerkiksi nykyisin Sveitsissä, 
mutta tästä ei ole vielä tehty päätöstä. Ison-Britanni-
an odotetaan eroavan EU:sta maaliskuussa 2019.

SOS International suosittelee, että eurooppalaisen 
sairausvakuutuskortin lisäksi matkailijoilla tulisi olla 
matkavakuutus, jolloin matkailijan turva on kunnossa 
mahdollisen sairastumisen varalta. 

Sairaalahoito Isossa-Britanniassa
Isossa-Britanniassa hoidon taso on korkea niin 
julkisissa kuin yksityisissä sairaaloissa, ja Lontoossa 
taso on verrattavissa Pohjoismaihin, myös julkisella 
puolella.

Turvallisuustilanne Lontoossa
Yleinen rikollisuustaso Lontoossa on alhainen. 
Varkauksien ja ryöstöjen riski on kuitenkin kohonnut 
alueilla, joille kerääntyy paljon ihmisiä (tavallisesti 
turisteja). 

Tällaisia alueita ovat esimerkiksi East End, Lontoon 
olympiapuiston ympäristö ja West End, jossa riski 
on suurin lähellä Picadilly Circusta, Regent Streetiä, 
Oxford Streetiä, Covent Gardenia, Bond Streetiä ja 
Leicester Squarea.

Terrorismi
• Terrorismin uhka on olemassa, kuten muissa  
 Euroopan suurkaupungeissa.
• Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.
• Terroristihyökkäyksen sattuessa noudata  
 pakene-piiloudu-kerro-menetelmää. Juokse  
 nopeasti pois paikalta, jos se on jotakuinkin  
 turvallista. Jos se ei ole turvallista, piiloudu, aseta  
 matkapuhelin äänettömälle, lukitse ovi ja sulkeudu  
 turvalliseen tilaan, jos mahdollista, tai suojaudu  
 jonkin suuren kappaleen taakse. Soita poliisille ja  
 kerro, mitä on tapahtunut.

Hätänumerot Lontoossa:
Kaikki palvelut: 112 / 999
Terrorismintorjunnan  
kuuma linja: 0800 789 321
Ei kiireellinen: 101
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Eurooppa: Rooma

Rooma on suurkaupunkimatkojen klassikkokohde 
ja kuuluu edelleen suosittuihin vaihtoehtoihin, kun 
pohjoismaiset matkailijat haluavat lähteä viettämään 
pidennettyä viikonloppua lämpimämpään ilmastoon. 
Roomassa on keväällä tavallisesti huomattavasti 
lämpimämpää kuin Pohjoismaiden pääkaupungeissa, 
ja matka-aika ei ole kovin pitkä. 

Sairaalahoito Italiassa
Rooman sairaaloiden taso on korkea sekä julkisissa 
että yksityisissä sairaaloissa. Matkailijoiden tulee 
kuitenkin ottaa erityisesti huomioon se, että sairaa-
lassaolon hoitotaso ei Italiassa välttämättä vastaa 
sitä, mihin kotimaassa on totuttu. 

Vuonna 2017 Italiasta ilmoitettujen 
tapausten jakaantuminen

6%
Suomalaiset 
tapaukset

16%
Norjalaiset 
tapaukset

37%
Ruotsalaiset 
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41%
Tanskalaiset 
tapaukset
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Pohjoismaisten matkailijoiden tulee olla erityisen 
tarkkoina, jos he saavat apua hotellissa tai matkan-
järjestäjältä sairauden tai muun asian takia. Matkai-
lijoille vakuutetaan usein, että he saavat hoidosta 
korvauksen, mutta sillä tarkoitetaan yksityistä 
matkavakuutusta eikä EU-sairausvakuutuskortilla 
saatavaa hoitoa, mikä on lähtökohtana tarvittaessa 
lääkärin hoitoa toisessa EU-maassa.

Turvallisuustilanne Roomassa
Yleinen rikollisuustaso Roomassa on alhainen. 
Varkauksien ja ryöstöjen riski on kuitenkin kohonnut 
alueilla, joille kerääntyy paljon ihmisiä (tavallisesti 
turisteja). 

Useiden muiden suurkaupunkien tapaan riski on 
kohonnut myös Terminin päärautatieaseman lähellä 
ja yleisesti alueilla, joille turistit kerääntyvät.

Varkaudet, joissa pieni ryhmä kerääntyy uhrin ympä-
rille ja käyttäytyy näennäisen avuliaasti esimerkiksi 
antamalla suuntaohjeita, ovat tavallisia erityisesti 
turistien suosimilla alueilla.

Erityisesti turismin huippusesonkien aikana on ilmoi-
tettu ns. raiskaushuumetapauksista, joissa raiskaaja 
on tiputtanut huumaavaa ainetta uhrin juomaan. 
Drinkkiä on siten syytä pitää silmällä pubissa, yöker-
hossa, diskossa ja vastaavissa paikoissa. 

Terrorismi 
• Terrorismin uhka on olemassa Roomassa, kuten  
 muissa Euroopan suurkaupungeissa.
• Ota selvää paikallisten viranomaisten ohjeista ja  
 noudata niitä.
• Terroristihyökkäyksen sattuessa, noudata  
 pakene-piiloudu-kerro-menetelmää. Juokse  
 nopeasti pois paikalta, jos se on jotakuinkin  
 turvallista. Jos se ei ole turvallista, piiloudu, aseta  
 matkapuhelin äänettömälle, lukitse ovi ja sulkeudu  
 turvalliseen tilaan, jos mahdollista, tai suojaudu  
 jonkin suuren kappaleen taakse. Soita poliisille ja  
 kerro, mitä on tapahtunut.

Hätänumerot Roomassa: 
Kaikki palvelut: 112
Yleinen hätänumero: 113
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Muista sininen EU-sairausva-
kuutuskortti Euroopassa

Sininen EU-sairausvakuutuskortti antaa pohjoismai-
sille matkailijoille EU-maissa sekä Norjassa, Islannissa, 
Liechtensteinissa ja Sveitsissä oikeuden saada hoitoa 
samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan kansalaiset. 
Tästä syystä matkailijan on aina tärkeä tilata EU:n 
sairausvakuutuskortti ennen edellä mainittuihin maihin 
matkustamista.

Siinä, mitä kyseisen maan kansalaisten hoitoa vastaava 
hoito tarkoittaa, voi kuitenkin olla suuria eroja. Esi-
merkiksi Italiassa ja Kreikassa potilaan tulee sairaalas-
saoloaikana huolehtia itse päivittäisestä hoidostaan, 
puhtaista vuodevaatteista sekä ruoasta ja juomasta. 
Nämä ovat asioita, joita pohjoismaiset matkailijat 
pitävät itsestäänselvyytenä sairaalahoidon aikana.

Tästä syystä matkailijan on aina tärkeä ottaa myös 
matkavakuutus. SOS Internationalin hätäkeskus 
vastaa usein tapauksiin, joissa jopa paljon matkustavat 
eivät ole tilanteen tasalla. Siksi voi olla erittäin tärkeää, 
että kotimainen lääkäri tai sairaanhoitaja varmistaa, 
että asiat menevät niin kuin niiden kuuluu mennä.

”Neuvomme kaikkia ottamaan 
matkavakuutuksen, vaikka matka 
suuntautuisi maahan, jossa julkisen 
sairaalahoidon taso on korkea, 
sillä voi olla vaikea varmistaa, 
mihin hoitoon sairaustapauksessa 
viedään. Esimerkiksi Espanjan 
julkisissa sairaaloissa on yksityisiä 
osastoja, joihin turistit sijoitetaan 
automaattisesti. Silloin matkailija 
vastaa koko laskusta itse”

— Karin Tranberg, 
SOS Internationalin 
Medical-osaston johtaja

Puhtaat
liinavaatteet

Peseytyminen
ja henkilökohtainen 

hygienia

Ravinto ja nesteet
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Euroopan ulkopuolella: Dubai

Dubai kuuluu uusimpiin suosittuihin matkakohteisiin, 
jonne pohjoismaiset matkailijat pääsevät suhteellisen 
lyhyellä lennolla nauttimaan lämmöstä ympäri vuoden. 

SOS Internationalilla ei ole aikaisemmin ollut paljon 
tapauksia tältä alueelta, mutta kyseessä on kohde, 
jonka suosio pohjoismaisten matkailijoiden keskuu-
dessa on kasvussa. 

Sairaalahoito Dubaissa
Sairaaloiden taso Dubaissa ja muualla Yhdistyneissä 
arabiemiirikunnissa on korkea ja vastaa muiden kan-
sainvälisten suurkaupunkien tasoa. SOS International 
on havainnut, että paikallisten vakuutusedustajien 

kanssa toimiminen voi olla haasteellista. Sairaalat 
tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten vakuutu-
sedustajien kanssa eivätkä aina hyväksy kansainväli-
siä vakuutuksia ja SOS Internationalin maksutakuuta, 
vaan pyytävät matkailijaa maksamaan hoidosta 
etukäteen. 

Tästä syystä matkailijan on aina erittäin tärkeää ottaa 
yhteyttä SOS Internationaliin ennen hakeutumista 
lääkärin hoitoon Dubaissa, erityisesti silloin, kun 
kyseessä on avohoitopalvelut.

Tapausten määrän noustessa alueella SOS Interna-
tional pyrkii luomaan yhteistyösuhteita paikallisten 



MA ALISKUU 2018

11 / 16

TURVALLISUUS SUURK AUPUNKIMATK ALL A 

vakuutusedustajien kanssa varmistaakseen, että 
hoitotilanteet ja maksukäytännöt sujuvat mahdol-
lisimman hyvin niin matkailijan kuin vakuutusyhtiön 
osalta. 

Turvallisuustilanne Dubaissa
Dubaita pidetään yhtenä maailman turvallisimmista 
kaupungeista. Riski joutua rikoksen uhriksi on hyvin 
pieni, mutta kuitenkin jatkuvasti olemassa. Taskuvar-
kaudet ovat tavallisin rikollisuuden muoto, ryöstöt 
ovat hyvin harvinaisia.

Tapausten jakautuminen vuonna 2017  
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa

Asioiden jakaminen Yhdistyneissä 
arabiemiirikunnissa

12%
Suomalaiset 
tapaukset

17%
Norjalaiset 
tapaukset

24%
Muut

76%
Dubai

39%
Ruotsalaiset 
tapaukset

32%
Tanskalaiset 
tapaukset

Dubain asukkaat ovat suurimmaksi osaksi muslimeja. 
Paikallisten tapojen ja perinteiden noudattaminen on 
suositeltavaa, jotta et herätä epätoivottavaa huomio-
ta. Terrorismin uhka on pieni, mutta uhka on kuitenkin 
yleisesti olemassa, kuten myös muissa Persianlahden 
maissa. Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset 
seuraavat tarkasti turistien turvallisuutta.

Hätänumerot Dubaissa:
Kaikki palvelut: 999
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Euroopan ulkopuolella: New York

Viime vuosina pohjoismaiset matkailijat ovat tehneet 
yhä enemmän matkoja Yhdysvaltoihin, erityisesti 
uusien ja entistä edullisempien lentoreittien yleisty-
misen myötä. 

New Yorkin matkojen osalta vilkkain sesonki kattaa 
koko kesäkauden, jolloin kevään ja syksyn lämpö 
houkuttelee pohjoismaisia matkailijoita.

Sairaalahoito Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa sairaaloiden taso on korkea. Sairaa-
loiden lisäksi Yhdysvalloissa on useita pieniä ensia-
puklinikoita, jotka sopivat pienempien diagnoosien 
tekemiseen sen sijaan, että matkailija menisi sairaa-

lan ensiapuun. Turistit ja pohjoismaiset matkailijat 
kokevat usein, että heidän hoitaminen ei ole etusijalla 
sairaaloiden ensiavussa, joten on usein nopeampaa ja 
helpompaa hakeutua ensiapuklinikoille.

Vältä hotellilääkäreitä New Yorkissa
Hotellilääkärit ovat yhä yleisempiä New Yorkissa, ja 
hotellin vastaanotossa suositellaan usein hotellilää-
kärin puoleen kääntymistä. SOS International suosit-
telee hotellilääkäreiden käytön välttämistä, sillä he 
hyväksyvät harvoin maksun vakuutusyhtiön kautta, 
vaan pakottavat potilaan allekirjoittamaan sitovan 
sopimuksen ja maksamaan usein liian korkean hoito-
hinnan luottokortilla. 
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Seuraavassa on esimerkkinä kaksi New Yorkista 
ilmoitettua tapausta, joissa saman diagnoosin on 
tehnyt hotellilääkäri ja urgent care -ensiapuklinikka, 
jotka sijaitsevat samalla alueella lähellä toisiaan, 
mutta joiden hoitohintojen ero oli 3 272 euroa. 
 
Turvallisuustilanne New Yorkissa
Yleinen rikollisuustaso New Yorkissa on keskisuuri. 
Varkauksia tapahtuu erityisesti alueilla, joille kerään-
tyy paljon turisteja (esim. Times Square). Ilmoituksia 
on saatu katuryöstöistä, joissa uhri on väkivallalla 
uhkaamalla pakotettu antamaan arvoesineensä. 

Ryöstön tapahtuessa on hyvä neuvo olla tekemättä 
vastarintaa ja ojentaa arvoesineet hiljaa ja rauhalli-
sesti ryöstäjälle. Esimerkiksi passista ja ajokortista 
on hyvä säilyttää kopio, jotta saat nopeasti uuden.  
Varmuuskopioi lisäksi matkapuhelimesi sisältö, jotta 
yhteystietosi ja muut tietosi ovat tallella, jos menetät 
puhelimesi.

Nähtävyydet, junat, tietyt rautatieasemat ja metro-
junat ovat varkaiden erityisessä suosiossa, kuten 
muissa suurkaupungeissa. New Yorkissa tällaisia 
alueita ovat muun muassa Pennsylvania Station ja 
tietyt alueet Bronxissa, Brooklynissa ja Queensissa.

Vuonna 2017 New Yorkista ilmoitettujen 
tapausten jakaantuminen

Vuonna 2017 Yhdysvalloista ilmoitettujen 
tapausten jakaantuminen 

11%
Suomalaiset 
tapaukset

23%
Norjalaiset 
tapaukset

40%
Ruotsalaiset 
tapaukset

26%
Tanskalaiset 
tapaukset

9%
Suomalaiset 
tapaukset

22%
Norjalaiset 
tapaukset 41%

Ruotsalaiset 
tapaukset

28%
Tanskalaiset 
tapaukset

Hotellilääkärin ja poliklinikkakäynnin vertailu:

€168 €3440

Doctors 24
Hotellilääkäri

City Medical of 
Upper East Side

Doctors 24 (New York) — Hotellilääkäri

Diagnoosi Selkäkipu

Käynnit 1

Hinta 3440€

City Medical of Upper East Side

Diagnoosi Selkäkipu

Käynnit 1

Hinta 168€
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Kolme osavaltiota, joista ilmoitetaan eniten tapauksia

Terrorismi
• Terrorismin uhka on Yhdysvalloissa yleisesti  
 keskisuuresta suuri. New Yorkissa uhka  
 on kohonnut, koska tietyt ryhmittymät  
 pitävät kaupunkia amerikkalaisten arvojen ja  
 amerikkalaisuuden symbolina.
• Yhdysvalloissa ja Euroopassa tehtyjen  
 hyökkäysten perusteella näyttäisi siltä, että  
 terroristien tavoitteena on iskeä mahdollisimman  
 laajaan ihmisjoukkoon. Tiettyjen ryhmittymien  
 tavoitteena on lisäksi iskeä länsimaisiin  
 symboleihin, kuten Times Square,  
 hallintorakennukset, puolustuslaitokset 
 ja vastaavat.
• Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.
• Terroristihyökkäyksen sattuessa, noudata  
 pakene-piiloudu-kerro-menetelmää. Juokse  
 nopeasti pois paikalta, jos se on jotakuinkin  
 turvallista. Jos se ei ole turvallista, piiloudu, aseta  
 matkapuhelin äänettömälle, lukitse ovi ja sulkeudu  
 turvalliseen tilaan, jos mahdollista, tai suojaudu  
 jonkin suuren kappaleen taakse. Soita poliisille ja  
 kerro, mitä on tapahtunut.

Hätänumerot New Yorkissa: 
Kaikki palvelut 911

Katso tästä lisää hyviä neuvoja turvallisesta 
matkasta Yhdysvalloissa

Klikkaa tästä

https://www.sos.eu/fi/nyheder/2017/turvallisuus-matkustettaessa-yhdysvaltoihin/
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Hotellien turvallisuus

Turvallisuusasiantuntijan vinkit 
turvalliseen hotelliyöpymiseen.
 
• Tarkasta pelastautumistien  
 sijainti ja kulje reitti huoneestasi  
 pelastautumistielle, jotta löydät  
 tarvittaessa oikean paikan myös  
 pimeässä ja savussa.
• Tarkasta palontorjuntalaitteet ja niiden  
 sijainti suhteessa huoneeseesi.
• Eräissä maissa on turvallisinta  
 valita huone 1.–5. kerroksesta, koska  
 palolaitoksen tikkaat eivät ylety sitä  
 korkeammalle. 1. kerros on lisäksi  
 riittävän korkealla niin, etteivät  
 murtovarkaat pääse suoraan sisään  
 huoneeseen.
• Älä avaa ovea odottamattomille  
 vieraille. Käytä ylimääräistä  
 varmuuslukkoa, jos ovessa on  
 sellainen.

Lue lisää:  
Turvallisuusasiantuntijan vinkit 
turvalliseen hotelliyöpymiseen. 

Näihin turvatoimiin voit ryhtyä itse

Klikkaa tästä

https://www.sos.eu/fi/nyheder/2018/turvallisuusasiantuntijan-vinkit-turvalliseen-hotelliyoepymiseen-naeihin-turvatoimiin-voit-ryhtyae-itse/
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Kriisipsykologinen neuvonta

Euroopan suurkaupungeissa on tehty yhdeksän 
suurta terrori-iskua viimeisen 2,5 vuoden aikana, 
joten huoli terrorismista liittyy luonnollisena osana 
matkustamiseen.

Viime vuosina SOS International on avustanut useita 
terrori-iskuihin joutuneita tai sellaisen läheltä kokene-
ita matkailijoita. Vaikka terrori-iskut kohdistuvat usein 
tavallisiin ihmisiin, matkailua ei tarvitse vähentää 
niiden takia.

Terroritapauksissa selvitämme aina, miten voimme 
parhaiten auttaa kyseisessä tilanteessa. Varmistam-
me esimerkiksi, kenen kanssa matkailija on matkalla, 
kuten onko paikalla ystäviä tai perhettä, kuinka paha 
tilanne on kyseessä ja pystyykö henkilö matkustama-
an kotiin.

SOS International antaa kriisipsykologista neuvontaa 
esimerkiksi terroritapauksessa joko puhelimitse tai 
matkustamalla paikan päälle riippuen tilanteesta. 

Kaikki reagoivat väkivaltaisiin kokemuksiin, mutta 
eivät aina samalla tavalla. Väkivaltakokemukset 
vaikuttavat tavallisesti totuttuihin toimintatapoihin 
ja voivat aiheuttaa shokki-, stressi- ja kriisireaktioita. 
Tilanne järkyttää henkilön käsitystä itsestään ja 
ympäröivästä maailmasta. Tavalliset käsitykset ja 
toimintatavat eivät enää päde, ja henkilö voi tuntea 
itsensä siinä tilanteessa avuttomaksi.

Tyypillisiä reaktioita kriisitilanteessa
• Kuvat ja äänet katastrofista pyörivät mielessä  
 toistuvasti.
• Epätodellisuuden tunne (kuin olisi huonossa  
 elokuvassa).
• Yleinen epäluottamus koko maailmaa kohtaan.
• Viha.
• Suru.
• Väkivaltaiset ajatukset.
• Tunne siitä, että on haavoittuvainen ja . 
 toisenlainen kuin ennen katastrofia.
• Uniongelmat.
• Keskittymisvaikeudet.

“Meidän on sopeuduttava siihen, että terrorismi on osa 
maailmaa, jossa elämme, ja että terrori-iskuja voi tapahtua 

niin kotimaassa kuin matkalla. Todennäköisyys joutua 
terrori-iskun uhriksi on edelleen epätodellisen pieni, joten 

syytä pelkoon ei ole”

— Peter Ilsted Holm-Larsen,
SOS Internationalin turvallisuuspäällikkö


