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Kesäkausi on ovella ja
SOS International on valmis
Kalenterissa on kohta kesäkuu, mikä merkitsee SOS Internationalille kesämatkailukauden alkua.

Tapausten jakautuminen kesäkuussa,
heinäkuussa ja elokuussa 2017

Hätäkeskuksemme kesäsesongin valmistelut ovat
alkaneet jo talvella. Edellisen kesäkauden vahinkotiedot,
tapaustyypit, maat, kansalaisuudet sekä muut tiedot ja
kokemukset muodostavat puitteet hälytyskeskuksen työn
ohjausta ja optimointia varten.

Tanskalaiset
tapaukset

26%

36%
Viime kesän vilkkain päivä oli 18. heinäkuuta
SOS International käsitteli viime kesän kesä-, heinä- ja
elokuussa yli 32 000 tapausta, joista enemmistö (46 %)
osui heinäkuulle. Kesän vilkkain päivä oli 18. heinäkuuta,
jolloin rekisteröitiin lähes 2300 tapausta. Eniten vahinkoilmoituksia tulee edelleen Espanjasta, Turkista ja Kreikasta.
Nämä kolme kohdetta edustavat kesäkuukausina yli 46 %
tapausten kokonaismäärästä.
Asiakastyytyväisyys oli viime kesänä huippuluokkaa
Kesäkausi 2017 oli SOS Internationalille erittäin kiireinen,
mutta myös erittäin menestyksekäs. Pyrimme jatkuvasti
optimoimaan ja parantamaan toimintaprosessejamme.
Olemme luoneet hälytyskeskukseemme maakohtaiset
toimintaryhmät, minkä ansiosta palvelukoordinaattorimme tuntevat yksittäisten yritysten tuotteet entistäkin
paremmin ja loppukäyttäjät saavat hälytyskeskukseen
yhteyttä ottaessaan korkeatasoista palvelua omalla
äidinkielellään.
Nämä aloitteet ovat lisänneet asiakastyytyväisyyttä
viime vuosina, ja viime vuonna saavutimme kesäkauden
aikana historiallisen korkean pistemäärän 6,4/7. Voimme
siis todeta, että määrätietoinen kohdennus on suureksi
iloksemme vaikuttanut myönteisesti asiakkaisiin ja loppukäyttäjiin.
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Pohjoismaisten ja suomalaisten tapausjakauma
kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa 2017
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”Useimmat matkustajista, joihin olimme
yhteydessä, olivat huolestuneita ja
järkyttyneitä. Jotkut tarvitsivat apua
uuden hotellin löytämiseksi, toiset
olivat jättäneet kaikki matkatavaransa
paetessaan. Keskustelimme myös
tilanteen läheltä kohdanneiden
matkailijoiden kanssa, jotka tarvitsivat
hätäapua tai halusivat palata kotiin.”
SOS Internationalin Medical Divisionin
johtaja Karin Tranberg.

Testattu kriisivalmius
Kriisivalmiutemme joutui testiin heinäkuussa 2017 Turkin
ja Kreikan maanjäristyksen ja elokuussa Barcelonan terroristihyökkäyksen yhteydessä.
SOS International sai useita puheluita matkailijoilta, jotka
tarvitsivat apua terroristihyökkäyksen jälkeen. Kyselyt
koskivat evakuointia, kriisiapua sekä muita käytännön
ongelmia.

Saimme vahvistuksen sille, että kriisivalmiutemme oli ajan
tasalla ja pystyimme auttamaan matkailijoita, jotka olivat
peloissaan ja turhautuneita tilanteesta. Ylimääräisen panostuksen ansiosta toimintaa pystyttiin jatkamaan häiriöttä ja kaikki saivat tarvitsemansa avun.
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Eniten vahinkoilmoituksia tulee
Espanjasta, Kreikasta ja Turkista
Espanja, Kreikka ja Turkki houkuttelevat pohjoismaisia matkailijoita kesäkuukausina. Vuoden 2017 kesä-,
heinä- ja elokuussa 46 % kaikista yhteydenotoista oli
peräisin näistä kolmesta kohdemaasta. Espanjan osuus

oli 23 %, Kreikan 13 % ja Turkin 10 %. Olemme koonneet
seuraavassa näihin kolmeen maahan liittyviä hyödyllisiä
tietoja ja neuvoja.

Suomalaisille matkailijoille sattui eniten vahinkoja seuraavissa maissa kesällä 2017
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Pohjoismaisille matkailijoille sattui eniten vahinkoja seuraavissa maissa kesällä 2017
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Fokus: Espanja

SOS Internationalille on useiden vuosien ajan tullut eniten
vahinkotapauksia Espanjasta. Oletamme, että tämä trendi jatkuu myös kuluvana vuonna. Verratessa vuoden 2016
ja vuoden 2017 kesä-, heinä- ja elokuun lukuja, Espanjaan
liittyvien tapausten määrä kasvoi 11 %. Kasvua vuodesta
2015 vuoteen 2017 on ollut 30 %.

Laaja toimittajaverkosto
SOS International keskittää resursseja voimakkaasti
Espanjaan, optimoi verkostoaan ja neuvottelee hinnoista
klinikoiden ja sairaaloiden kanssa minimoidakseen asiakkaiden kustannukset ja varmistaakseen heille parhaan
mahdollisen hoidon.
SOS Internationalin verkosto kattaa koko maan, myös
saaret. Verkosto on keskittynyt yleisimpiin matkakohteisiin, mutta matkailijat etsivät aina uusia kohteita - ja sitä
mukaa laajenee myös verkostomme.
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SOS Internationalin verkosto-osasto toimii läheisessä
yhteistyössä hälytyskeskuksen lääkäreiden ja palvelukoordinaattoreiden kanssa. Keskus antaa jatkuvasti palautetta
toimittajista, olipa kyseessä sitten ylihoito-, hoitovirhe- tms. tapauksesta. Keskus antaa myös positiivista
palautetta. Tiiviin yhteistyön ansiosta verkosto-osasto
pystyy aina varmistamaan toimittajiemme laadun.
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Sinistä EU-sairausvakuutuskorttia koskevia
uusia sääntöjä Kanariansaarilla
Espanjan korkein oikeus on hyväksynyt, että julkiset sairaalat (ainakin Kanariansaarilla - soveltamisesta muualla maassa ei vielä ole tietoa) voivat
vaatia korvausta hoidosta, jos potilas siirretään
yksityisestä sairaalasta julkiseen sairaalaan. Toisin
sanoen, jos potilas on ensin tullut yksityiseen
sairaalaan, mutta hänet on myöhemmin siirretty
julkiseen sairaalaan, kun yksityinen sairaala ei
esim. ole pystynyt tekemään diagnoosia, Euroopan sairausvakuutus (EHIC) ei kata julkisessa
sairaalassa annettua hoitoa.

Espanjan sairaalapalveluiden erityispiirteitä
Espanjan suurten kaupunkien julkisten ja yksityisten
sairaaloiden taso on korkea, ja suuret sairaalaketjut ovat
usein strategisesti sijoittuneena matkailukohteisiin.
On kuitenkin tiedostettava, että suurten kaupunkien ja
matkailukohteiden ulkopuolella ei voida odottaa pohjoismaista tasoa.

Tällä voi olla merkitystä asiakkaillemme, kun he
alkavat saada laskuja tapauksista, joista EHIC
on aiemmin huolehtinut. SOS Internationalin
verkosto- ja oikeusasiainosasto tutkivat yhdessä
Espanjan paikallistoimiston kanssa parhaillaan
sääntöjen kattavuutta ja vaikutuksia.

Katso Espanjaa koskevat turvallisuusohjeet täältä:

Espanjan turvallisuustilanne
Espanjaa pidetään alhaisen riskin kohteena, mutta
kuten useimmissa Euroopan maissa, terrorismivaara
on olemassa.

Klikkaa tästä
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Fokus: Kreikka

Kreikka on pohjoismaisten matkailijoiden suosima kesälomakohde ja SOS Internationalin Euroopan toiseksi merkittävin vahinkotapausalue. Kesä-, heinä- ja elokuussa 2017
raportoitiin yli 4000 tapausta, mikä vastaa edellisvuoden
tasoa. SOS International odottaa, että tapausmäärä on
tänä vuonna vastaava.
Kreetan paikallistoimisto
Kreeta on hyvin suosittu matkailukohde. Siksi SOS
International on perustanut sinne paikallistoimiston.
Toimistossa on kreikan-/tanskantaitoinen lääkäri, joka on
perehtynyt paikallisiin kustannushallintatoimintoihin. Toimistolla on tiiviit yhteydet hälytyskeskukseen ja paikallisiin
sairaaloihin ja klinikoihin.
Paikallistoimisto, joka auttaa varmistamaan hyvät sopimukset paikallisten toimijoiden kanssa, on luotettava
kumppani, jonka kanssa SOS International on tehnyt
yhteistyötä useiden vuosien ajan.

Kreikan sairaalapalveluiden erityispiirteitä
Manner-Kreikan ja Kreikan saarten sairaaloissa saattaa olla
eroja. Saarilla kielitaito tai klinikoiden tai sairaaloiden taso
voi todennäköisemmin olla vaihtelevaa. Tarvittaessa SOS
International voi parhaan mahdollisen hoidon varmistamiseksi evakuoida kriittisessä tilanteessa olevia potilaita
mantereelle, etenkin Ateenaan.
Kreikan turvallisuustilanne
Kreikkaa pidetään kohtuullisen riskin matkakohteena,
jossa useimpien Euroopan maiden tapaan vallitsee yleinen
terrorismivaara.

Katso Kreikkaa koskevat turvallisuusohjeet täältä:

Klikkaa tästä

Viime vuoden heinäkuun maanjäristyksen yhteydessä paikallisella kumppanilla oli ratkaiseva rooli kaikissa
käytännön toimissa paikan päällä, mistä oli suuri hyöty
tapahtumissa mukana olleille matkailijoille.

8 / 13
MAJ 2018

SOS INSIGHTS / KESÄ 2018

Fokus: Turkki

SOS Internationalin Turkkiin liittyvien tapausten määrä on
viime vuosina laskenut, mutta Turkki on silti edelleen yksi
pohjoismaisten matkailijoiden suosikkimaista. Tapausten
määrä ajanjaksolla 2016-17 laski 36 %. Lasku aikavälillä
2015-17 on ollut peräti 51 %.

Kehitys tapausmäärien osalta
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Vuosien 2016 ja 2017 aikana Kreikka ohitti Turkin tapausmäärän osalta, mutta odotamme, että kuluvana vuonna
tilanne muuttuu jälleen ja Turkista tulee Kreikkaa suositumpi. Vuoden 2017 luku oli historiallisen alhainen. Tilanne
maassa on viime vuoden aikana kuitenkin ollut vakaampi
ja siksi odotamme, että Turkin matkailijaluvut kääntyvät
uudelleen hienoiseen kasvuun, kuten myös meille ilmoitettujen tapausten määrä.

5000
4000
3000
2015

2016

Korvauskulujen kehitys (milj. euroa)
10

Tiiviimpää yhteistyötä paikallisen kumppanin kanssa
SOS International tiivistää yhteistyötään Turkin paikallisten kumppaneiden kanssa siten, että paikallinen
kumppani osallistuu enemmän paikan päällä tapahtuvaan
tapauksen käsittelyyn, mikä auttaa alentamaan kustannuksia. Paikallisella tiedolla on erittäin suuri merkitys
näissä tilanteissa muun muassa siksi, että paikalliset
tuntevat hyvin sikäläisen hoitokulttuurin ja tunnistavat
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nopeasti esimerkiksi ylihoitotapaukset. Paikallisten
yhteistyökumppaneiden lisääntyneen käytön ansiosta pystymme pitämään kustannustenvalvontatilanteen entistä
paremmin hallinnassa.
SOS International pyrkii lähettämään työntekijöitä Turkkiin kesäsesonkiaikaan, jotta käytettävissä paikan päällä
olisi sisäistä henkilöstöä. Tavoitteena on, että työntekijät
toimivat hälytyskeskuksessa paikallisten kumppanien ja
palvelukoordinaattoreiden välissä.
Ota aina ensin yhteys SOS Internationaliin
Ensimmäisenä kannattaa aina ottaa yhteys SOS Internationalin hälytyskeskukseen, millä varmistetaan, että apua
tarvitseva matkailija pääsee varmasti oikeaan paikkaan.
Suosittelemme Turkissa lääkäriapua tarvitsevia hakeutumaan sairaalan sijaan suoraan lääkäriklinikalle. Sairaalat
saattavat ottaa henkilön helpommin potilaaksi, myös
jopa ilman asianmukaisia lääketieteellisiä indikaattoreita.
Suosittelemme matkanjärjestäjien mahdollisten alennuspistejärjestelyjen vuoksi mahdollisuuksien mukaan
välttämään myös yksittäisten hotellien lääkäripalvelujen
käyttämistä.
SOS Internationalin ja matkanjärjestäjien yhteistyö sujuu
yleensä erittäin hyvin. SOS Internationalin hälytyskeskuksen henkilöstö järjestää jatkuvasti koulutusta matka-

oppaille, joilla on merkittävä rooli tapausten käsittelyssä
ja joiden on tärkeää osata ohjata lääkäriapua tarvitseva
matkailija oikeaan paikkaan.
Turkin sairaalapalveluiden erityispiirteitä
Turkin terveydenhuollon taso on useimmissa kaupungeissa asianmukainen, suurissa kaupungeissa taso on korkea.
Suurimpien kaupunkien ulkopuolella tason ei kuitenkaan
voida odottaa olevan pohjoismaisen standardin mukainen.
Kielivaikeuksia voi esiintyä, kuten monissa muissakin ulkomaankohteissa. Turkissa sairaaloiden hoitohenkilöstön
englannin osaaminen on usein puutteellista, mutta useimmilla lääkäriklinikoilla osaamistaso on kuitenkin varsin
korkea.
Turkin turvallisuustilanne
Turkin terrorismiriski on viime aikoina kohonnut. Matkailijoiden on oltava riittävän varovaisia ja noudatettava
paikallisten viranomaisten ja ulkoasiainministeriön antamia ohjeita.

Katso Turkkia koskevat turvallisuusohjeet täältä:

Klikkaa tästä
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Tapausten jakauma
Miesten ja naisten jakauma (suomalaiset ja pohjoismaiset matkailijat)
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Ikäjakauma (suomalaiset ja pohjoismaalaiset matkailijat)
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Lomamatka ja taudit
Kesällä suurin osa SOS Internationalin käsittelemistä
tapauksista liittyy infektioihin, matkaripuliin, keuhkoputkentulehdukseen, keuhkokuumeeseen tai virtsatietulehduksiin.
Matkailijat voivat usein eri tavoin ehkäistä lomalla sairastumista. Seuraavassa on useita hyviä SOS Internationalin
lääkäreiden suosittelemia vinkkejä.
Kuinka välttää ”turistivatsa”:
”Turistivavatsan” eli matkaripulin aiheuttavat ruuan ja
veden sisältämät tai omista likaisista käsistä elimistöön
joutuvat bakteerit.
•

•
•

Huolehdi käsihygieniasta: Pese kädet usein ja
perusteellisesti ja käytä käsidesiä. Huomioi
käsihygienia erityisesti aterioinnin yhteydessä.
Katso, mitä syöt. Infektioriskiä voidaan pienentää
syömällä vain paistettua tai keitettyä ruokaa.
Älä juo hanavettä, älä käytä sitä myöskään
hampaiden pesuun.

Rantaloma: Vinkkejä uima-altaaseen ja rannalle
Intensiivinen vesialtistus voi aiheuttaa epämiellyttävää
tunnetta korvissa, varsinkin lapsilla, jos vettä pääsee
korvakäytävään.
•
•

Muita hyviä neuvoja:
•
Varmista nestetasapainon ylläpito: Juo riittävästi vettä.
•
Käytä lentomatkoilla käsidesiä: Lentokoneen
matkustamo on suljettu ja tiivis ympäristö,
joka tarjoaa erinomaiset olosuhteet
hengitystieinfektioiden leviämiselle.
•
Hanki tietoa: Kun saavut matkakohteeseen, tutustu
huolellisesti lähiympäristöön. Tuntemattomat
portaikot, hotellihuoneen sisustuselementtien
sijoitus: kaatuminen, törmäys, putoaminen jne... Riski
altistua tapaturmille ja vahingoille on ensimmäisten
parin päivän aikana erittäin korkea.

Lue myös kaupunkilomien turvallisuusasioista
käsittelevä SOS Insights

Klikkaa tästä

Lue myös turvallisuusasiantuntijamme
hotelliturvallisuusvinkit

Klikkaa tästä

Kuivaa korvat uimisen jälkeen hyvin pyyhkeellä.
Pidä välillä taukoa vedessä olosta niin, että korvat
pääsevät kuivumaan.

Auringonpolttamat:
Etelässä aurinko paistaa usein voimakkaasti. Varmista
riittävä aurinkosuojaus auringonpolttamien välttämiseksi.
•
•
•

Käytä suojakertoimeltaan riittävän tehokasta
aurinkovoidetta koko päivän ajan.
Vältä altistumista auringonvalolle noin kello 12-15
välisenä aikana.
Vauvaikäisten aurinkosuojaukseen kannattaa
kiinnittää erityishuomiota.
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