
Maahantulokaavake Dominikaaniseen tasavaltaan

Dominikaanissa tasavallassa on käytössä pandemiaan liittyviä maahantulo- ja 
maastapoistumiskontrollleja. 

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

Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan anna kaavakkeen olla 
englanniksi. Näin vältytään virheellisiltä käännöksiltä.

Kaavake on täytettävissä internetissä eTicket (migracion.gob.do)

Jokaisen matkustajan tulee täyttää oma kaavake ennen lähtöä ja ennen paluumatkaa. 

Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia kaavakkeeseen. Teemme parhaamme 
pitääksemme ohjeen ajantasaisena. Tämä ohje on päivitetty 25.10.2022.
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https://eticket.migracion.gob.do/


Rekisteröityminen

Aloita valitsemalla kieleksi englanti
oikean yläkulman valikosta. 

Valitse sen jälkeen
”E-TICKET APPLICATION” niin voit
aloittaa kaavakkeen täyttämisen
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Rekisteröityminen

Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan anna kaavakkeen olla englanniksi. Näin vältytään virheellisiltä käännöksiltä. Varmista oikeasta 
yläkulmasta, että valittuna on englanti.

1. Valitse YES jos matkustat yhdessä jonkun
kanssa. 

2. Montako henkilöä matkaseurueeseesi
kuuluu

3. Rastita ruutu sen merkiksi, ettet ole
robotti.

4. Sen jälkeen näkyviin tulee sininen palkki
SUBMIT, josta pääset eteenpäin
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Rekisteröityminen

Saat henkilökohtaisen koodin, jota tarvitset, 
jos kirjaudut järjestelmään myöhemmin. 
Säilytä koodi huolellisesti.

1. Vakituinen osoite

2. Maa

3. Kaupunki

4. Osavaltio/maakunta

5. Postinumero

6. Matkustatko muiden maiden kautta? Jos 
kyllä, niin valitse Yes.

7. Kun täytät kaavaketta saapumista varten, 
valitse Arrival.

8. Täytä vain paluumatkaa varten. Valitse
silloin Departure.

1 2 3

4 5 6

7

8

4



Kaavakkeen täyttäminen

1. Etunimet

2. Sukunimi

3. Syntymäaika

4. Sukupuoli

5. Syntymämaa

6. Kansalaisuus (maa, jonka passilla matkustat)

7. Passin numero

8. Vahvista passin numero kirjoittamalla se uudelleen

9. Siviilisääty

10. Ammatti

11. Asutko Dominikaanisessa tasavallassa? No = ei, Yes = 
kyllä

12. Asutko oleskelusi aikana yksityisesti vuokratussa
majoituksessa (esim. Airbnb)? No = ei, Yes = kyllä

13. Asutko hotellissa No = ei, Yes = kyllä , lisää hotellin
nimi
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Kaavakkeen täyttäminen

1. Lähtöpaikka

2. Ensimmäisen lennon numero. Tarkista
tieto lipustasi.

3. Lennon päivämäärä

4. Lentokenttä, johon saavut. (esim. PUJ 
Aeropuerto Internacional De Punta Cana) 

5. Lentoyhtiö

6. Lennon varausnumero (ei pakollinen)

7. Matkan tarkoitus
Lomamatka = Leisure

8. Oleskelun kesto päivinä (ei pakollinen)

9. Sähköpostiosoite (ei pakollinen)

Jatka valitsemalla NEXT
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Kaavakkeen täyttäminen

Jos alussa ilmoitit että matkustat yhdessä jonkun
toisen kanssa, täytät seuraavaksi matkaseuralaistasi
koskevat tiedot (passenger 2).

Täytä tiedot matkaseurastasi samoin kuin täytit omat
henkilötietosi. Palaa tarvittaessa tämän ohjeen s. 5.

Valitse Yes kohdassa ”ARE YOU GOING TO STAY AT A 
HOTEL?” eli vahvistat että matkaseuralaisesi majoittuu
hotellissa.

Saat seuraavaksi esiin uuden kohdan ”DO YOU WANT 
TO ASSIGN THE SAME HOTEL AS THE PRINCIPAL?” 
Valitse Yes ja vahvista, että hotelli on sama kuin
päämatkustajalla eli sinulla. 
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Teksti on englanniksi ja olet vastuussa siitä, että olet  ymmärtänyt ehdot. Jos et osaa 
englantia, suosittelemme että  pyydät apua esim. lähipiiristäsi.

Kaavakkeen täyttäminen

1. Onko sinulla tai matkaseurallasi
tai matkatavaroissanne enemmän
kuin 10 000 USD tai vastaava määrä
muuta valuuttaa? 

2. Onko sinulla tai matkatavarossasi
eläviä eläimiä, kasveja tai 
elintarvikkeita?

3. Onko sinulla mukana
verotettavaa (tullattavaa) tavaraa?

Täytä vastaavat tiedot myös
matkaseurasi osalta (Passenger 2).
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Kaavakkeen täyttäminen

Listaa maat, joissa olet käynyt viimeksi
kuluneiden 30 vuorokauden aikana. Lisää maa
plus-merkistä. 

Jos et ole käynyt ulkomailla, voit jättää kohdan
tyhjäksi. 

Täytä samat tiedot matkaseurasi osalta
(Passenger 2).
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Kaavakkeen täyttäminen

Onko sinulla ollut viimeisten 72 tunnin aikana joitakin seuraavista oireista? Merkitse rasti kohtaan ”None”, jos sinulla ei ole mitään näistä oireista. 

1. Ei oireita

2. Kurkkukipua

3. Lihaskipua

4. Päänsärkyä

5. Nuhaa

6. Yskää

7. Vilunväristyksiä

8. Hengitysvaikeuksia

9. Väsymystä

10. Kuumetta

11. Anna puhelinnumerosi kv muodossa – Suomen maakodi on +358

12. Milloin oireesi alkoivat, pvm
Jätä tyhjäksi, jos sinulla ei ole oireita

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

Kaavakkeen täyttäminen

Hyväksy ehdot painamalla OK.
Hyväksymällä vakuutat, että olet
ilmoittanut kaikki tiedot oikein.
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Kaavakkeen täyttäminen

1. Onko joku toinen henkilö auttanut
sinua lomakkeen täyttämisessä? 
Yes = kyllä ja No = ei.

2. Jos kyllä, ilmoita henkilön nimi (full 
name) ja suhteesi häneen
(relationship)
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Viimeistely

Kun olet täyttänyt kaavakkeen, saat QR-
koodin, joka tulee esittää lähtökentällä
sekä Dominikaaniseen tasavaltaan
saapumisen yhteydessä.

Suosittelemme vahvistuksen lataamista, 
sillä kokemuksemme mukaan 
sähköposteissa on esiintynyt ongelmia. 
Voit myös tulostaa vahvistuksen, jotta se 
on helposti käsillä matkan aikana.

Valitse ”Generate PDF”  niin voit avata ja 
tallentaa vahvistuksen PDF-muodossa.

Muista säilyttää aivan aluksi saamasi
hakemuskoodi, jos haluat myöhemmin
kirjautua järjestelmään uudelleen. 
Seuraavalla sivulla on ohje siihen.

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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Uudelleen kirjautuminen

Jos haluat kirjautua
järjestelmään uudelleen, voit
käyttää samaa linkkiä: eTicket
(migracion.gob.do)

1. Valitse ”Consult E-ticket 
Issued”

2. Täytä kenttään
hakemuskoodisi ja paina
Access, niin saat QR-
koodisi uudelleen esiin.
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https://eticket.migracion.gob.do/
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