
Matkalle lähtöä on aina syytä valmistella huolellisesti etukäteen ja 
tutustua matkakohteeseen tarkasti. Matkakohteeseen voit tutustua 
matkustustiedotteen avulla. Voit myös ilmoittaa etukäteen 
matkastasi 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.fi

Mobiilipalveluista apua matkalla

Valmistaudu matkaan hyvin jo etukäteen
Ulkoministeriön matkustustiedotteisiin on hyvä tutustua jo ennen 
matkalle lähtöä. Mitä riskialttiimpi kohdemaa on, sitä suositelta-
vampaa on harkita matkustusilmoituksen tekemistä ja tutustua 
Suomen edustustojen palveluihin ennalta. Tekstiviestipalvelujen 
numero 16358 (tai +358 400 358 300) on hyvä tallentaa matkapuheli-
men muistiin ja mobiilisivuston osoite wap.formin.fi kirjanmerkiksi. 
Turvallista ja hyvää matkaa!

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 wap.formin.fi. 
Palvelun käyttöön tarvitset XHTML-
selaimella varustetun matkapuhelimen tai 
päätelaitteen ja toimivan tiedonsiirtoyhtey-
den. Varmista tarvittavat asetukset 
matkapuhelinoperaattoriltasi.
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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 wap.formin.fi

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 wap.formin.fi

Matkustustiedotteiden kestotilaus

Voit myös ryhtyä matkustustiedot-
teiden 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-
mistasi UM:lle. Ilmoittaminen on 
suositeltavaa kriisialueilla liikkuville 
tai työskenteleville suomalaisille ja  
Suomessa pysyvästi asuville. Tietojasi 
käytetään sinun ja kumppaniesi ta-
voittamiseksi hätätilanteessa. 
Matkan päätyttyä tiedot poistetaan.
1. Kirjoita MATKALLA ja päivämäärät 
lisätietoineen (esim. MATKALLA 
1.-30.4.2007 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 wap.formin.fi

Ulkoasiainministeriö 
http://formin.finland.fi


