
 

 

 

OHJEITA MONGOLIAN VIISUMIANOMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖÄ VARTEN 
 

Mongolian turistiviisumin hakemiseen tarvitaan: 

 *täytetty ja allekirjoitettu viisumianomuslomake 

 *passi (alkuperäinen, ei valokopio). Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen. Passin tulee olla 

hyvässä kunnossa ja siinä tulee olla vähintään yksi vapaa aukeama viisumia varten 

 *yksi passikuva (30x40mm) 

 

Lähettäkää pikakirjeenä tai tuokaa anomus ja tarvittavat liitteet Lomalinjan Helsingin toimistoon (Balderin talo, 

Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki; sisäänkäynti Helenankadun puolelta) viimeistään 1 kk ennen matkan alkua. 

 

Täyttöohjeet: 

 
HUOM: Viisumianomuslomakkeen oikea laita on varattu viranomaismerkinnöille. Älkää täyttäkö mitään tähän osaan. 

 
1. Sukunimi siten kuin se on passiin kirjoitettu 

2. Etunimet siten kuin ne on passiin kirjoitettu 

3. Kansalaisuus (nykyinen) 

4. Syntymäaika (vvvv-kk-pp) 

5. Syntymäpaikka ja -maa 

6. Sukupuoli, rastittakaa vaihtoehto mies (Male) tai nainen (Female) 

7. Siviilisääty, rastittakaa vaihtoehto naimaton (Single) tai naimisissa (Married) 

8. Ammatti ja työnantaja sekä työnantajan osoite ja puhelinnumero: katuosoite (Street), postinumero ja kaupunki (City), maa 

(Country) ja puhelinnumero (Phone) 

9. Kotiosoite (Address) ja puhelinnumero (Phone) 

10. Passin tyyppi, rastittakaa vaihtoehto tavallinen (Ordinary), diplomaatti (Diplomatic) tai viranomainen (Service) 

11. Passin numero 

12. Passin viimeinen voimassaolopäivä (vvvv-kk-pp) 

13. Tätä kohtaa EI tarvitse täyttää turistiviisumia haettaessa. 

14. Tätä kohtaa EI tarvitse täyttää turistiviisumia haettaessa. 

15. Matkan tarkoitus, rastittakaa vaihtoehto turismi (Tourism) 

16. Maahan saapumisien määrä, rastittakaa kohta yksi (Single) 

17. Mukana matkustavat alle 16-vuotiaat lapset. Mikäli lapsia ei matkusta mukana, jättäkää tämä kohta tyhjäksi. 

Huom. Lapsilla täytyy olla oma passi ja oma viisumianomuslomake täytettynä. 

18. A. Onko teiltä koskaan evätty viisumia, kun olette ollut Mongoliassa suorittamassa diplomaattista tehtävää? 

Rastittakaa vaihtoehto kyllä (Yes) tai ei (No) 

B. Oletteko koskaan hakenut Mongolian viisumia jollain toiselle nimellä? 

Rastittakaa vaihtoehto kyllä (Yes) tai ei (No) 

19. Täyttäkää tämä kohta VAIN, mikäli täytätte lomaketta jonkun toisen henkilön puolesta: 

1. Lomakkeen täyttäjän nimi 

2. Suhde hakijaan 

3. Osoite ja puhelinnumero 

4. Allekirjoitus 

 

 

Suostun tällä lomakkeella olevien henkilötietojeni luovuttamiseen Mongolian viranomaisille, mikäli viisumin myöntö tämän 

vaatii. 

 

Vakuutan parhaan tietoni mukaisesti yllä antamani tiedot oikeiksi ja täydellisiksi. Olen tietoinen siitä, että väärien tietojen 

antaminen johtaa viisumihakemuksen hylkäämiseen tai jo myönnetyn viisumin peruuttamiseen, ja että minut voidaan asettaa 

syytteeseen Mongolian lainsäädännön alaisena. 

 

Vakuutan lähteväni Mongoliasta viisumin päättymispäivään mennessä. 

 

Olen tietoinen siitä, että myönnetty viisumi on vain yksi edellytys maahanpääsylle Mongoliaan. 

 

Mikäli maassaoloaikani Mongoliassa ylittää 30 päivää, rekisteröidyn viikon kuluessa maahan saapumisestani 

Maahanmuuttovirastossa ja ennen maasta poistumista samassa virastossa. 

Vakuutan, että yllä antamani lausunto on totta ja oikein. Ymmärrän, että väärästä tai harhaanjohtavasta lausunnosta voi 

seurata pysyvä viisumi- tai maahantulokielto Mongoliaan. 

 

Muistakaa allekirjoitus ja päiväys (vvvv-kk-pp)! 


