
Maahantulokaavake Malediiveille

Malediivit on ottanut käyttöön maahantulorajoituksia koronatartuntojen 
jäljittämiseksi ja taudin leviämisen  ehkäisemiseksi.

Sinun tulee täyttää kaavakkeeseen mm. henkilötietosi sekä tietoja lennostasi ja 
hotellistasi. Tämä ohje antaa yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä. 

Kaavake on internetissä osoitteessa Imuga - Maldives Immigration

Kaavakkeen voi täyttää aikaisintaan 24 tuntia ennen lähtöä, ja se tulee olla 
täytetty ennen matkaa. 

Kaikkien matkustajien (myös lasten) tulee täyttää maahantulokaavake.

Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen. Teemme 
parhaamme pitääksemme ohjeen ajantasaisena. Tämä ohje on päivitetty 
14.10.2021.
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https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


Kaavakkeen täyttäminen

Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan 
anna kaavakkeen olla englanniksi. Näin vältytään 
vikakäännöksiltä ja väärinymmärryksiltä.

1. Aloita valitsemalla ”Arrival”
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Kaavakkeen täyttäminen

Täytä tähän henkilötiedot.

1. Kansalaisuus

2. Etunimi

3. Sukunimi

4. Passin numero

5. Sukupuoli

6. Syntymämaa

7. Syntymäpaikka

8. Passin voimassaolon päättymispäivä

9. Sähköpostiosoite

3

1

2 3

4 5

6 7

8 9



Kaavakkeen täyttäminen

Täytä tähän matkaasi liittyvät tiedot. Tarkista tiedot matka-
asiakirjoistasi tai Omilta Sivuilta.

1. Lentokenttä, jolle saavut

2. Puhelinnumero kv muodossa (suomalaisen numeron alkuosa +358)

3. Puhelinnumero lähiomaiselle kv muodossa (suomalaisen numeron

alkuosa +358)

4. Saapumispäivä

5. Saapumislennon numero (välilaskun jälkeisen lennon numero)

6. Istumapaikan numero lennolla (ei pakollinen tieto)

7. Edellinen paikka, missä poistuit lennolta (välilaskun maa)

8. Malediivella oleskelun kesto päivinä

9. Asuinmaa

10. Matkustusmuoto (lento = By air)
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Kaavakkeen täyttäminen

Täytä tähän tietoja oleskelustasi.

1. Liitä kaavakkeeseen kasvokuva itsestäsi. Kuvan tulisi
olla passikuvan tapainen, mutta se voi olla puhelimella
otettu. Valitse “Choose file” ja liitä kuvatiedosto.

2. Kotiosoite

3. Asutko oleskelusi aikana alueella ”Greater Male’ Area
Tjäreborgilla ei ole hotelleja tällä alueella, joten vastaa No = ei. 

4. Ilmoita, millä saarella asut oleskelusi aikana

5. Jos et asu hotellissa, ilmoita muu majoituspaikkasi (ei

pakollinen)

6. Matkan syy Valitse Holiday = lomamatka.
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Kaavakkeen täyttäminen

1. Osoite Malediiveilla
Täytä tähän hotellisi nimi.

2. Lomamatkustajan ei tarvitse täyttää kohtia ”Employer
Name”, ”Permit Number” ja ”Permit Expiry Date”.
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Kaavakkeen täyttäminen

Seuraavaksi täytettävät terveystiedot koskevat
keltakuumetta. 

Keltakuumeeseen liityvät rajoitukset eivät lähtökohtaisesti
koske Suomesta saapuvia.

1. Merkitse rasti ruutuun, jos olet viimeisten 6 päivän
aikana käynyt maassa, jossa esiintyy yleisesti
keltakuumetta. 

2. Merkitse rasti, jos olet saanut keltakuumerokotteen
vähintään 10 päivää ennen Malediiveille saapumista.

3. Keltakuumerokotuksen ajankohta
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Kaavakkeen täyttäminen

Seuraavaksi tarvitaan koronaan liittyviä tietoja.

1. Onko sinulla korona-oireita? Yes = kyllä, No = ei

a) Jos kyllä, mitä oireita? 
Fever= kuume, Cough = yskä, Sore throat = kurkkukipu, Breathing difficulty = 
hengenahdistus

2. Merkitse rasti, jos paluumatkasi on varattu
Tjäreborgin matkapaketeissa on aina määrätty paluupäivä, joten laita rasti.

3. Paluupäivä

4. Merkitse rasti, jos paluumaahasi vaaditaan negatiivinen PCR-
testitulos.   
Suomeen palatessa ei vaadita testiä. 

5. Vahvista että sinulla on negatiivinen PCR-testin tulos, joka on 
lähtöhetkellä enintään 96 tuntia vanha Yes = kyllä, No = ei

6. Lataa testitodistuksesi järjestelmään

7. PCR-testin päivämäärä

8. PCR-testin tulos
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Kaavakkeen täyttäminen

Tietoja koronarokotuksista

1. Oletko saanut postiivisen testituloksen koronatestistä
viimeisten 3 kuukauden aikana Yes = kyllä, No = ei

2. Oletko saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen

3. Mitä rokotetta

4. Ensimmäisen annoksen rokotuspäivä

5. Oletko saanut koronarokotteen toisen annoksen

6. Mitä rokotetta

7. Toisen annoksen rokotuspäivä

8. Laitaa rokotustodistuksesi järjestelmään
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Kaavakkeen täyttäminen ja lähettäminen

Tietoja viimeaikaisesta matkustamisesta

1. Ilmoita maat, joissa olet vieraillut tai tehnyt
välilaskun viimeisten 14 päivän aikana.

Varmista, että olet täyttänyt kaikki kohdat oikein.

2. Lähetä “Submit”
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Valmis!

Kaavake on nyt täytetty. 

Suosittelemme, että tallennat ja mahdollisesti myös
tulostat kaikki asiakirjat siltä varalta, että Malediiveille
saapumisen yhteydessä ilmenee epäselvyyksiä.

1. Ota muistiin QR-koodin alla oleva tunniste.

2. Tallenna ”Save”

Siirryt uudelle sivulle, jossa voit tallentaa
vahvistuksen. 

3. Valitse ”Download” ja tallenna vahvistus, jotta voit
esittää sen saapuessasi Malediiveille. Voit myös
tulostaa sen. 
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HUOM!
Matkustaja on vastuussa siitä, että maahantulokaavake on täytetty oikein ja 
määräajan puitteissa. Muussa tapauksessa pääsy maahan evätään, eli et myöskään 
pääse lennolle lähtökentällä. Jos matkasi peruuntuu tästä syystä, et ole oikeutettu 
matkan hinnan palautukseen.


