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Tärkeää tietoa viisumista Intiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viisumia voi:  
1. hakea virallisen sivuston osoitteessa: 

www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

(hinta 50,- US$ ja lisäksi mahdollisesti tulevat pankin kulut 2,5%) 

2. Intian lähetystössä ennen matkaa (hinta 97 €). 
3. Viisumin anominen maahan saavuttaessa lentokentällä EI ole mahdollista. 

 

 

1. Viisumin hakeminen verkossa: 
 

 Täyttäkää online-hakemus virallisella verkkosivulla. 

 

 

 

 Pyydämme huomioimaan: Hakemuksessa on pakollisia kenttiä, jotka on merkitty* 

(tähdellä) ja vapaaehtoisia tietoja. Vapaaehtoisia tietoja ei ole pakko täyttää. 

 „Kenttä „Reference Name in India / Adress“: Tämä kenttä on pakollisesti täytettävä. 

Kirjoittakaa siihen kiertomatkan ensimmäisen hotellin osoite. 

 

The Bristol Hotel 

DLF Phase 1, Sector 28  

Gurugram 122002, Haryana 
 

 Maksakaa 50 US$: viisumimaksu verkossa. MasterCard ja Visa hyväksytään 

maksamiseen. (Suosittelemme: Maksu viimeistään 4 päivää ennen matkalle lähtöä). 

 Sen jälkeen saatte joko pääsyluvan tai hylkäämisilmoituksen. Jos saatte 

hylkäämisilmoituksen, ottakaa yhteyttä Intian lähetystöön. 

 Viisumi oikeuttaa yhden kerran maahan saapumiseen ja korkeintaan 30 päivän 

oleskeluun. 

 Käsittely kestää normaalisti vähintään 3 työpäivää. 

 La durée de traitement de la demande est normalement de 3 jours ouvrés minimum. 

 

 Suomen kansalaiset tarvitsevat maksullisen viisumin matkustaessaan Intiaan. 

 Viisumin voi anoa aikaisintaan 120 päivää ennen matkustuspäivää,mutta se on 

anottava viimeistään 4 päivää ennen matkapäivämäärää. 

 Viisumi oikeuttaa yhden kerran maahan saapumiseen ja korkeintaan 30 päivän 

oleskeluun. 

 Viisumia anottaessa passin on oltava suunniteltuna saapumispäivänä voimassa vielä 

vähintään 180 päivää ja siinä on oltava 2 tyhjää aukeamaa. 

TÄRKEÄÄ! Huomioikaa, että kaikki tiedot ovat oikein. Jo pieninkin virhe (esim. väärässä 

järjestyksessä olevat numerot tai kirjaimen „O“ käyttäminen vahingossa numeron „0“ sijasta 
passin numerossa) voi aiheuttaa suuria ongelmia maahan saavuttaessa. 

 

www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


 Voidaksenne tarkistaa hakemuksenne tilanteen, voitte kirjautua viralliselle sivulle 

(https://indianvisaonline.gov.in/visa/StatusEnquiry?visa_service_req=3). 

Lisäkysymyksiä varten on Visa support Center tavoitettavissa kellon ympäri (24 t 7pv) 

numerossa +91-11-24300666. Vaihtoehtoisesti voitte esittää kysymyksenne myös 

sähköpostitse osoitteessa indiatvoa@gov.in. 

 

 

2. Viisumin hakeminen Intian lähetystössä: 
 

 Jättäkää viisumihakemus ja kaikki muut tarvittavat asiapaperit Intian suurlähetystöön. 

Halutessanne voitte jättää viisumihakemuksen henkilökohtaisesti. Voitte sopia ajan 

puhelimitse tai sähköpostilla: 

 

Intian Suurlähetystön osoite: 
Kulosaarentie 32, 00570, Helsinki 

Viisumiosasto: 
E-Mail: visacons.helsinki@mea.gov.in 

Tel: +358 (0)9 228 99 10 (klo 12.00 - 13.00) 

Fax: +358 (0)9 228 99 131 

http://www.indianembassy.fi/tietoa-viisumeista.php 

 

Tietoja Viisumin hakemisesta verkossa englanniksi: 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html) 

 

 Hakemuksen tekemisen jälkeen välitetään vahvistus viitenumerolla 

hakemuksentekijälle. 

 Tarkistaaksenne tilanteen, missä vaiheessa hakemuksen käsittely on, voitte mennä 

viralliselle nettisivulle klikkaamalla 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/StatusEnquiry?visa_service_req=3 .  

 Viisumi on voimassa yhteen mittaan korkeintaan 90 päivää ja 6 kuukauden aikana on 

mahdollista matkustaa maahan useampia kertoja. (Viisumin voimassaoloaika alkaa 

myöntämispäivästä, ei matkustuspäivästä). 

 

 

 

 

 

 

Päivämäärä: heinäkuu 2017 

Tarvittavat matkustusasiakirjat matkustettaessa Intiaan: 

 Viisumi tai eTV, elektroninen turistiviisumi  

 Passi, joka on voimassa vielä vähintään 180 päivää suunnitellun maahan saapumisen 

jälkeen. 
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