
Maahantulokaavake Kyprokselle – Cyprus Flight Pass

Kyproksella on käytössä maahantulorajoituksia koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja 
tartuntojen jäljittämiseksi.

Maahantulokaavakkeeseen täytetään mm. lentoasi koskevat tiedot, henkilötiedot ja tiedot hotellistasi.
Tämä ohje antaa sinulle yleiskäsityksen kaavakkeen sisällöstä. Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, 
vaan anna kaavakkeen olla englanniksi. Näin vältytään vikakäännöksiltä, esim. lentoyhtiön nimessä.

Jokaiselta matkustajalta (myös lapsilta) vaaditaan täytetty maahantulokaavake.

Linkki Kyproksen maahantulokaavakkeeseen: https://cyprusflightpass.gov.cy/

Huomioi, että Kyproksen viranomaisetvoivatmuuttaa jotakin osaa kaavakkeesta.Tämäohje on
päivitetty 30.8.2021
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https://cyprusflightpass.gov.cy/


Rekisteröityminen

Aivan ensin sinun pitää rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja luoda salasana. 
Sen jälkeen voit täyttää varsinaisen kaavakkeen.

Aloita klikkaamalla painiketta "Register" palvelun etusivulla.
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Rekisteröityminen

Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan ä=ae, ö= oe,
å=aa.

1. Etunimi

2. Sukunimi

3. Sähköpostiosoite (vahvistusviesti lähetetään tähän osoitteeseen)

4. Valitsemasi salasana (vähintään 8 merkkiä, vähintään yksi iso ja yksi
pieni kirjain,yksinumeroja yksierikoismerkki(!@#%^&*))

5. Vahvista salasanasi kirjoittamalla se uudelleen.

6. Vahvista, että olet lukenut ehdot merkitsemällä rasti ruutuun.

7. Lopuksi paina ”Register”
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Rekisteröityminen

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt rekisteröitymistiedot, saat
sähköpostiviestin, jonka lähettäjä on "Cyprus Flight Pass"

Jos et saa viestiä, tarkista onko se mahdollisesti mennyt roskapostiin.

Vahvista rekisteröitymisesi klikkaamalla viestissä olevaa painiketta 
"Activate".

Jos nappi ei toimi, voit kopioida selaimeesi viestin alaosassa olevan 
sinisen linkin ja tehdä vahvistuksen sitä kautta.
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Login

Nyt olet valmis kirjautumaan varsinaiseen palveluun antamallasi
sähköpostiosoitteella ja valitsemallasi salasanalla.

1. Sähköpostiosoite

2. Salasana

3. Klikkaa ”Login”
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Kaavake

Olet nyt kirjautunut palveluun. 

1. Avaa kaavake painamalla
”APPLY HERE”.
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Kaavakkeen täyttäminen

Nyt voit aloittaa tietojen täyttämisen.

Ilmoita, millaisen todistuksen esität matkustaessasi. 
Valitse vaihtoehto numero: 

1. Jos sinulla on EU:n digitaalinen koronatodistus
(Omakannasta), jonka mukaan

a) sinulla on valmis rokotussarja tai
b) olet sairastanut koronavirustaudin tai
c) sinulla on yksi rokotus ja olet lisäksi sairastanut
koronavirustaudin

2. Jos sinulla on valmis rokotussarja, mutta muu kuin
EU-rokotustodistus siitä (esim. olet saanut rokotukset
EU:n ulkopuolisessa maassa.) Tutustu
todistusvaatimuksiin kaavakkeen linkistä.

3. Jos esität matkustaessasi negatiivisen PCR-
testituloksen tai matkustaja on alle 12-vuotias lapsi
tai jos kyseessä on vain välilasku Kyproksessa ja 
jatkat suoraan toiseen maahan.
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Kaavakkeen täyttäminen

Ensimmäinen ja tärkein osa on omat  
henkilötietosi.

Muista, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden  
sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.

1. Sukunimi

2. Etunimi

3. Toisen etunimen ensimmäinen kirjain

4. Passin tai henkilökortin numero

5. Valitse kansalaisuus

6. Syntymäaika

7. Valitse syntymäpaikka

8. Valitse sukupuoli

Male = Mies, Female = Nainen, Other = Muu

1 2 3

4 5

6 7 8

8



Kaavakkeen täyttäminen

Täytä yhteystietosi.

1. Matkapuhelinnumero (kirjoita alkuun 00358, jos sinulla on suomalainen numero)

2. Sähköpostiosoite
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Kaavakkeen täyttäminen

Jos ilmoitit alussa, että sinulla on EU Digital COVID 
Certificate eli Omakannasta saatava EU-todistus, 
ilmoita tarkemmat tiedot tässä. 

Jos ilmoitit alussa, että sinulla on valmis
rokotussarja, mutta ei EU:n digitaalista
koronatodistusta, siirry ohjeen sivulle 14.

Jos valitsit alussa kolmannen vaihtoehdon ”Other 
Passengers” , siirry ohjeen sivulle 15.

1. Ilmoita, missä maassa todistuksesi on annettu

2. Valitse, mitä todistuksesi koskee
a) Valmis rokotussarja
b) Sairastettu koronavirustauti
c) Yksi rokotus sekä sairastettu koronavirustauti

“Vaccination”,– jatka ohjeen sivulle 11.
“Recovery”, jatka ohjeen sivulle 12.
“Vaccination and Recovery”, jatka ohjeen sivulle 13.
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Kaavakkeen täyttäminen

Jos EU-koronatodistuksesi koskee
rokotuksia (eli valitsit edellisessä
kohdassa “vaccination”):

1. Valitse saamasi rokote

2. Päivämäärä, jolloin sait
viimeisen rokotteen.

1

2
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Kaavakkeen täyttäminen

Jos EU-koronatodistuksesi koskee
sairastettua koronavirustautia (eli
valitsit edellisessä kohdassa
“recovery”):

1. Testauspäivämäärä, jolloin
sait ensimmäisen positiivisen
tuloksen.
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Kaavakkeen täyttäminen

Jos EU-koronatodistuksesi koskee
yhtä rokotetta sekä sairastettua
koronavirustautia (eli valitsit
edellisessä kohdassa “Vaccination 
and recovery”):

1. Valitse saamasi rokote

2. Päivämäärä, jolloin sait
ensimmäisen rokoteannoksen.

3. Testauspäivämäärä, josta sait
ensimmäisen positiivisen
tuloksen.
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Kaavakkeen täyttäminen
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1. Valitse ‘no’ jos sinulla ei ole EU:n digitaalista
koronatodistusta (‘yes’, jos on)

2. Valitse maa, jossa olet saanut rokotukset

3. Valitse saamasi rokote. Kun olet valinnut rokotetyypin, 
esiin tulee kenttiä, joihin täytetään ensimmäisen ja 
toisen rokoteannoksen päivämäärät. 

Jos ilmoitit alussa, että sinulla on valmis rokotussarja, 
mutta ei EU:n digitaalista koronatodistusta, täytä tiedot
rokotuksistasi tähän.

Jos olet ilmoittanut että sinulla on EU-koronatodistus, 
tämä kohta ei tule lainkaan esiin, siirry ohjeen sivulle 16.
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Kaavakkeen täyttäminen
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Siirry ohjeen sivulle 16, jos olet ilmoittanut että sinulla on 
rokotteet tai EU-koronatodistus.

Valitse oikea vaihtoehto saapumislentoasi koskien:

1. Suora lento Kyprokseen. (Tjäreborgin lomalennot
ovat suoria lentoja)

2. Lento Kyprokseen sisältää välilaskun toisessa maassa, 
mutta ei yöpymistä vaihtomaassa.

3. Lento Kyprokseen sisältää välilaskun toisessa maassa ja 
yhden tai useamman yöpymisen vaihtomaassa.

4. Lento Kyprokseen on vain välilasku ja jatkat toiseen 
maahan.



Kaavakkeen täyttäminen

Tähän täytetään tarkemmat tiedot lentojasi koskien. 

Löydät tiedot lipustasi tai Omilta sivuilta

1. Lähtöpäivä ja kellonaika Suomesta

3. Lennon numero

4. Lähtöpaikka (maa)

5. Merkitse rasti ruutuun, jos saavut yksityislennolla.

6. Istumapaikan numero lennolla (ei pakollinen)

7. Lentokenttä, jonne saavut Kyproksessa

8. Lähtöpäivä Kyproksesta
- Jos tarkkaa päivää ei ole tiedossa, ilmoita onko oleskelu alle 12 kk vai yli 12 kk.

9. Merkitse rasti ruutuun, jos et ole viimeisten 14 päivän aikana ollut 
maassa, jonka Kypros luokittelee oranssiksi, punaiseksi tai harmaaksi
- Jos olet ilmoittanut alussa, että sinulla on valmis rokotussarja, tämä ei tule näkyviin ja voit 

siirtyä seuraavaan kohtaan.

- Jos olet ollut Suomen ulkopuolella viimeisten 14 päivän aikana, voit tarkistaa Kyproksen 
viranomaisten maaluokittelun täältä.

- Jos olet vieraillut jossakin näistä maista, valitse missä.
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2. Lentoyhtiö.

- Tarkista varauksesi tiedoista onko lentoyhtiö Sunclass Airlines vai Jettime.

- Huomaa, että et voi valita lentoyhtiötä, jos olet täyttämässä kohtaa aikaisemmin kuin  
48 tuntia ennen lähtöä.

https://www.tjareborg.fi/login
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories


Kaavakkeen täyttäminen

Jos matkustat maasta, josta saapuvilta vaaditaan koronatodistus ja 
olet ilmoittanut esittäväsi negatiivisen testituloksen, täytä tähän
tiedot testistäsi. 

Mahdollinen koronatestaus on matkustajan omalla vastuulla.

Jos sinulla on rokotukset tai olet sairastanut koronavirustaudin tai 
jos matkustusmaastasi ei vaadita todistuksia, tämä kohta ei tule 
täytettäväksi.

1. Valitsemalla ”yes” vahvistat, että olet käynyt testissä ja
saanut negatiivisen tuloksen ja että sinulla on siitä todistus.

2. Testauspäivä ja kellonaika.

3. Valitse testityyppi.

4. Vahvista negatiivinen testitulos.

5. Onko sinulla EU:n digitaalinen koronatodistus? 
Yes = kyllä, No = ei
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Kaavakkeen täyttäminen

Jos sinulla on rokotukset tai olet sairastanut
koronavirustaudin tai jos matkustusmaasta ei vaadita
todistuksia, tämä kohta ei tule esiin.

1. Merkitsemällä rastin ruutuun vahvistat, että hyväksyt 
maahan saapumisen  yhteydessä tehtävän toisen 
testin sekä vastaat sen kustannuksista, mikäli saavut 
maasta, jonka Kypros  on luokitellut punaiseen 
kategoriaan.

Teksti on englanniksi ja olet vastuussa siitä, että olet  
ymmärtänytehdot. Jos et osaa englantia, suosittelemmeettä 
pyydät apua.
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Kaavakkeen täyttäminen

Tietyillä matkustajaryhmillä on erityislupa käydä  testissä vasta 
Kyprokseen saapumisen yhteydessä. Erityislupa koskee  Kyproksen 
kansalaisia sekä Wienin yleissopimuksen mukaisesti matkustavia  
diplomaatteja.

Jos sinulla on EU-koronatodistus, valmis rokotussarja tai  negatiivinen
koronatestin tulos, tämä kohta ei tule täytettäväksi.

1. Jos et kuulu yllä mainittuihin erityisryhmiin, älä valitse mitään 
vaihtoehtoa.

2. Jos et kuulu yllä mainittuihin erityisryhmiin, älä valitse mitään 
vaihtoehtoa.

3. Hyväksy ehdot vain, jos kuulut yllä mainittuihin erityisryhmiin.

Teksti on englanniksi ja olet vastuussa siitä, että olet  ymmärtänyt 
ehdot. Jos et osaa englantia, suosittelemme että  pyydät apua.
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Kaavakkeen täyttäminen

Täytä tähän tiedot matkasi tarkoituksesta.

1. Asutkovakituisesti Kyproksessaja oletpalaamassa 
ulkomailta? Valitse No = en tai Yes = kyllä.

2. Matkan tarkoitus. Jos olet lomamatkalla, valitse
ensimmäinen "Holidays".
BUSINESS = työmatka

VISITING FRIENDS & RELATIVES = vierailu ystävien tai sukulaisten luona 
SETTLEMENT IN CYPRUS FOR ONE YEAR OR MORE =
asettuminen Kyprokselle vuodeksi tai pidemmäksi aikaa 
OTHER = muu
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Kaavakkeen täyttäminen
Täytä tähän vakituinen kotiosoitteesi.

Muista, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi
käyttää. Käytä
niiden sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.

1.Katu ja talon numero
asunnon numero (ei pakollinen)

2.Kaupunki
1

3.Maakunta

4.Maa

5.Postinumero

2 3

4 5
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Kaavakkeen täyttäminen

Tähän täytetään tarkemmat tiedot hotellistasi/majoituspaikastasi Kyproksessa.

Löydät tiedot lipustasi tai Omilta sivuilta

1. Hotellin nimi

2. Katuosoite

3. Kaupunki

4. Alue
Voit kirjoittaa myös tähän 
lomakohteesi nimen.

5. Postinumero

1

2

3 4 5
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https://www.tjareborg.fi/login


Kaavakkeen täyttäminen

Anna yhteystiedot hätätilanteen varalta.

Anna sellaisen henkilön yhteystiedot, joka voi tavoittaa
sinut seuraavien 30 päivän ajan.

Muista, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan
ä=ae, ö= oe, å=aa.

1. Sukunimi

2. Etunimi

3. Matkapuhelinnumero. Kirjoita alkuun 00358,
jos kyseessä on suomalainen numero.

4. Sähköpostiosoite

5. Maa

6. Kaupunki
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Lomakkeen täyttäminen

Ennen lähettämistä sinun täytyy hyväksyä sivulla
mainitut viisi ehtoa.

Teksti on englanniksi ja olet vastuussa siitä että olet 
ymmärtänyt ehdot. Jos et osaa englantia,
suosittelemme että pyydät apua.

Hyväksy kaikki ehdot merkitsemällä rasti ruutuihin.

Lähetä kaavake klikkaamalla ”Submit”

(Valitsemalla ”Save as draft” voit tallentaa
luonnoksen ja lähettää sen myöhemmin.)

Jos sinulla on EU-koronatodistus eli EU Digital 
COVID Certificate, voit siirtyä ohjeen sivulle 27. 
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Testitodistuksen lataaminen

Jos ilmoitit että sinulla muu kuin
Omakannasta saatava EU-
koronatodistus saamastasi
rokotussarjasta tai tuoreesta
koronatestistä, lataa testitodistuksesi
tähän. 

1. Valitse joko ”ATTACH COVID-19 
TEST” (koronatesti) tai ”ATTACH 
VACCINATION DOCUMENTS” 
(rokotukset). 

Esiin tulee pienempi ruutu:

2. ”BROWSE” valitse tiedostoistasi
kyseinen todistusdokumentti

3. Lataa dokumentti ”UPLOAD”

1

2

3
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Lähettäminen

Lähetä kaavake painamalla ”Request”
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Valmis!

Maahantulokaavake on nyt täytetty ja saat  
vahvistuksen siitä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Maahantulokaavake tulee täyttää jokaisen 
matkustajan osalta, myös lasten.

Valitse ”Add Passenger” jos matkaseurasi EI ole saanut
molempia rokotteita tai
Valitse "Add Vaccinated Passenger" jos matkaseuralla
ON molemmat rokotteet tai immuniteetti ja EU:n
digitaalinen koronatodistus siitä .

Toista sama jokaisen matkustajan osalta.
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Valmis!

Saat Cyprus Flight Passin sähköpostiisi vahvistusviestin liitetiedostona.

Tärkeää!
Cyprus Flight Pass tulee esittää sekä lähtökentällä että Kyprokseen saavuttaessa. 
Varmista, että se on sinulla helposti saatavilla joko älypuhelimeesi tallennettuna tai 
paperitulosteena.

Matkustaja on vastuussa siitä, että maahantulokaavake on täytetty oikein ja määräajan 
puitteissa. Muussa tapauksessa pääsy maahan evätään, eli jo pääsy lennolle 
lähtökentällä evätään. Jos matkasi peruuntuu tästä syystä, et ole oikeutettu matkan 
hinnan palautukseen.
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