
Maahantulokaavake Italiaan

Italialla on käytössä maahantulorajoituksia koronatartuntojen jäljittämiseksi ja taudin 
leviämisen ehkäisemiseksi.

Kaavakkeeseen täytetään mm. henkilötiedot sekä tietoja lennostasi ja hotellistasi. 
Tämä ohje antaa yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä.
Jokaisen matkustajan, myös lasten, on täytettävä maahantulokaavake. Lapsen tiedot
voi täyttää jommankumman vanhemman kaavakkeelle.

Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan anna kaavakkeen olla 
englanniksi.

Maahantulokaavake täytetään netissä osoitteessa https://app.euplf.eu/#/

Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen. Teemme 
parhaamme pitääksemme ohjeen ajantasaisena. Tämä ohje on päivitetty 3.12.2021.
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Aloita painamalla “Start Here”
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Ennen kaavakkeen täyttämistä

Tähän täytetään matkan lopullinen määränpää.

Valitse alasvetovalikosta Italia 

Paina ”Continue”

Miten matkustat Italiaan

Valitse ”Aircraft”, jos matkustat lentäen tai 
Cruise Ship/Pleasure Craft, jos olet
risteilymatkustaja.

Paina ”Continue” ja jatka.
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Ennen kaavakkeen täyttämistä

1. Ennen kaavakkeen täyttämistä  

sinun vakuutettava, että 

annat oikeat ja 

todenmukaiset tiedot. 

Merkitse rasti ruutuun.

2. Hyväksy henkilötietojesi 

käsittely laittamalla rasti 

ruutuun. Teksti on englanniksi 

ja olet itse vastuussa siitä, 

että olet ymmärtänyt ehdot. 

Jos et osaa englantia, 

suosittelemme että pyydät 

apua esim. lähipiiristäsi.

3. Jatka ”Continue”.
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Rekisteröityminen

Jokaisen Italiaan matkustavan on 

rekisteröidyttävä ennen 

maahantulokaavakkeen täyttämistä.

1. Kirjoita sähköpostiosoite

2. Luo salasana, joka on vähintään 6 merkkiä

3. Paina punaista nappia ”Register”
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Rekisteröityminen

Kun olet rekisteröitynyt järjestelmän käyttäjäksi, 
saat vahvistussähköpostin osoitteesta no-
reply@euplf.eu . Aktivoi tilisi sähköpostiviestissä
olevan linkin kautta. Huomaa, että vahvistusviesti
on voinut joutua roskapostikansioon.

1. Sähköpostiosoite

2. Syötä salasanasi

3. Toista salasana

4. Jatka ”Register”
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Kirjautuminen

Kun klikkaat sähköpostiviestissä olevaa linkkiä, Login-
kirjautumissivu aukeaa.

1. Kirjoita sähköpostiosoite

2. Syötä salasanasi

3. Paina sinistä nappia ”Login”
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Kaavakkeen täyttäminen

Tässä kohdassa ilmoitetaan, 
matkustatko suoralla lennolla vai
sisältyykö matkaasi välilasku.

Laita rasti kohtaan ”Direct Flight”, jos 
matkustat suoralla lennolla.

Laita rasti kohtaan ”Non-Direct 
Flight”, jos matkaasi sisältyy välilasku.
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Kaavakkeen täyttäminen

Tähän täytetään tiedot lennoista ja välilaskuista.

1. Lentoyhtiön nimi

2. Lennon numero

3. Istumapaikan numero
Jos et ole varannut istumapaikkaa ennakkoon, kirjoita

esimerkiksi 1A tai 1B

4. Mistä maasta lentosi lähtee

5. Lähtöaika

6. Lähtölentokenttä

7. Saapumispäivä ja -aika

8. Saapumislentokenttä

HUOM! Jos matkaasi sisältyy välilasku, paina ”Add

Flight / LEG” -nappia, joka tulee näkyviin sen jälkeen, 

kun olet valinnut ”Non Direct Flight” ja täytä samat 

tiedot toisen lennon osalta.

9.    Paina ”Temporary Save” ja sen jälkeen ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen

Täytä pyydetyt henkilötiedot:

1. Sukunimi

2. Etunimi

3. Sukupuoli

4. Syntymäaika
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Kaavakkeen täyttäminen

5. Valitse matkustusasiakirjaksi passi 

”Passport”, ja esiin tulee ruutu, 

johon täytät passin numeron.

6. Matkapuhelinnumero ja maakoodi. 
Suomen maakoodi on +358.

7. Toinen puhelinnumero (puhelimen on 
oltava mukana matkalla). Jos sinulla ei
ole toista numeroa, kirjoita sama
puhelinnumero uudelleen.

8. Tarkista, että sähköpostiosoitteesi on 
oikein.

9. Paina ”Temporary Save” ja sen jälkeen
”Continue”

mail@mail.se
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Kaavakkeen täyttäminen

Tähän täytetään pysyvä osoitteesi kotimaassa.

1. Maa

2. Maakunta

3. Kaupunki

4. Postinumero

5. Katuosoite

HUOM! Kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan
ä=ae, ö= oe, å=aa.
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Kaavakkeen täyttäminen

6. Kadunnumero

7. Huoneiston numero

Jos huoneiston numeroa ei ole, kirjoita 1, 

niin pääset eteenpäin

8. Voit jättää tämän ruudun tyhjäksi.

9. Jos olet 14 vuorokauden sisällä ennen 

maahantuloa oleskellut toisessa maassa kuin 

missä pysyvä osoitteesi on, ilmoita 

maat/kaupungit painamalla ”Add previously

visited country”.

10. Paina ”Temporary Save” ja sen jälkeen

”Continue”

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

Ilmoita asuinpaikkasi Italiassa. Jos olet tilapäisesti
maassa, kuten esimerkiksi lomamatkalla, ilmoita
ainoastaan ensimmäinen paikka, jossa asut oleskelusi
aikana.

1. Valitse, miten asut matkasi aikana (Hotel/Cruise 
ship/House/Other)

2. Valitse Italy/IT

3. Maakunta

4. Kaupunki

5. Hotellin nimi

6. Katuosoite

7. Kadunnumero

8. Postinumero

9. Paina ”Temporary Save” ja sen jälkeen ”Continue”.
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Kaavakkeen täyttäminen

Ilmoita yhteyshenkilön tiedot hätätilanteen varalle.

1. Sukunimi

2. Etunimi

3. Maa

4. Kaupunki

1

2

3

4

15



Kaavakkeen täyttäminen

Ilmoita yhteyshenkilön tiedot hätätilanteen varalle.

5. Matkapuhelinnumero ja maakoodi
Suomen maakoodi +358

6. Toinen puhelinnumero tai jos henkilöllä on ainoastaan
yksi puhelinnumero, kirjoita sama puhelinnumero ja 
maakoodi uudelleen.

7. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

8. Paina ”Temporary Save” ja sen jälkeen ”Continue”
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Kaavakkeen täyttäminen

1. Tarkista, että syntymäaikasi on oikein.

2. Syntymäpaikka
Passissa syntymäkotikunta.

3. Syntymämaa

4. Kansalaisuus

Jos et täytä samaan lomakkeeseen alaikäisen 

matkustajan tietoja, jatka tämän ohjeen sivulle 

18.

5. Jos täytät samalle kaavakkeelle alaikäisen 

matkustajan tiedot, vahvista hyväksyväsi 

lomakkeen tiedot huoltajana laittamalla rasti 

ruutuun.

6. Paina ”Add” lisätäksesi alaikäisen matkustajan 

tiedot

Jos täytät useamman alaikäisen tiedot, paina 

uudelleen ”Add”

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

Kaavakkeen täyttäminen

7. Maat, joissa olet vieraillut tai joihin olet tehnyt 

välilaskun viimeisen 14 päivän sisällä. Jos 

matkustat suoralla lennolla, etkä ole käynyt 

muissa maissa, ilmoita lähtömaa.

8. Alue/alueet, joilla vierailet Italiassa

9. Valitse lista, jolle lähtömaasi kuuluu. Suomesta 
matkustavat valitsevat ”List C (EU/EEA)”.

10. Vahvista rastilla, että sinulla on voimassa oleva 
rokotustodistus valmiista koronarokotussarjasta, 
jonka viimeisestä rokotuksesta on vähintään 14 
päivää tai negatiivinen antigeeni- tai PCR-testin 
tulos, joka on saapumishetkellä korkeintaan 48 
tuntia vanha.

11. Paina ”Temporary Save” ja sen jälkeen ”Submit”.
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Valmis!

Maahantulokaavake on nyt täytetty. Saat 

vahvistusviestin sähköpostitse osoitteesta no-

reply@euplf.eu. Sähköpostiviestin liitteenä on 

PDF-tiedosto, jossa on QR-koodi.

QR-koodi esitetään sekä lähtölentokentällä että

saapuessa Italiaan.

Huomaa, että vahvistusviesti on voinut joutua
roskapostikansioon.
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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.
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