Write down the Temporary Application ID.
If you do not manage to complete the
form you can continue
where you stopped with this ID no.
Muista ”Temporary Application ID”.
Jos et onnistu täyttää lomake
loppuun voit jatkaa
tämän ID numeron kanssa.

Choose ”Finland-Helsinki”
Valitse ”Finland-Helsinki”

Write all names like they are in your passport!
-Ä,Ö,Ü become A,O,U (e.g. Päivi=Paivi)
-Do not write hyphens (e.g. Miller-Moller = Miller Moller)
Kirjoita kaikki nimesi samoin kuin passissa
-Lomake ei hyväksy Ä,Ö,Ü ; joten korvaa ne: A,O,U ( Päivi=Paivi)
-Lomake ei hyväksy tavuviivaa, joten jätä se pois ( Miller-Moller = Miller Moller)

Visible Identification marks mean birth marks etc. If you don't have any just write ”None”
”Visible Identification marks” tarkoita syntymän tuntomerkit yms. Jos sinulla ei ole mitään vain
kirjoittaa ”None”

Important! Check that is correct
Tärkeää! Tarkista ette se on oikea

Choose ”Continue to Next Page” to proceed
with the application form
Valitse ”Continue to Next Page” jatkaaseksi

If you do not remember the place of birth of your parents
choose the place you think they were born. The nationality
is the important point here.
Jos et muista vanhemmasi syntymäpaikka valitse paikka
luulet on oikea. Heidän Kansallisuus on tärkeä tässä.

Make sure to fill out your employers name,adress AND
phone number. If we have to look that up/ask it from
you the handling time is prolonged. If you are
retired/unemployed/ a student, write your own details.
Varmista täyttää työnantajan nimi, osoite JA
puhelinnumero. Jos meidän töytyy löytää/kysyä sinulta
käsittelyaika pitkitä. Jos olet Eläkkeellä/työtön/opiskelija
kirjoita oma tiedot.

Choose ”Continue to Next Page” to proceed with the application form
Valitse ”Continue to Next Page” jatkaaseksi

Please make sure to fill the purpose of the visit
according to the visa type! Tourist visa=tourism. If you
travel for an other purpose you need another visa. If
the visa type and the purpose of the visit are not the
same, the application can not be accepted and a new
application needs to be submitted!
Varmista täyttää matkan tarkoituksen
viisomityypin mukaan! Turistiviisumi=Tourism.
Jos matkustat toiseen tarkoitkuseen tarvitset
erliläisen viisumin. Jos viisumin tyypi ja matkan
tarkoitkusen ei samaa hakemusta ei voida
hyväksyä ja uusi hakemus on jätettävä!

If you have been to India before it is important
that you fill the details. If you don't remember
the visa no. And the date you can write 0000
and estimate the date.
Jos olet ollut Intiassa ennen on terkeä, että
täytät tiedot. Jos et muistat viisumin
numero/päivämäärä voit kirjoita 0000 ja arvioida
pvm.

-India: Write the contact details of the
hotel/company/person you are staying with
-Finland/Estonia: Write the contact details of a family
member/friend/employer
-Intia: Kirjoita hotelin/yhtiön/henkilön tiedot
-Suomi/Viro: Kirjoita perhen/ystävän/työantajan tiedot
Choose ”Continue to Next
Page” to proceed with the
application form
Valitse ”Continue to Next
Page” jatkaaseksi

In this section you can once again check
all your data to make sure it is correct and
if you find a mistake you can change it
still.
Tässä osiossa voit vielä kerran tarkistaa
kaikki tiedot ja varmista, onko kaikki
oikein. Jos löydät virheen, voit muuttaa
sitä edelleen.

If everything is correct, choose ”Verified and Continue”. If you wish to
change something choose ”Modify/Edit”
Jos kaikki on oikein, valitse "Verified and Continue". Jos haluat
muuttaa jotakin valita "Modify/Edit"

If everything is correct, click ”OK”
Jos kaikki on oikein, napsauta "OK"

If you cannot print the application in this moment, note down the
FINH number and with this number, your name, passport number
and birth date it is possible to print the application from any
comupter with internet access
Jos et voi tulostaa hakemusta tällä hetkellä muistiin FINH numero
ja tämän numeron, nimesi, passin numerosi ja syntymäaikasi
kanssa on mahdollista tulostaa hakemuksen joka tietokoneelta,
joka on nettiyhteys.

If you want to print the form, click here. A PDF file will open that you then can print.
Sign this form on the first page under the photo (1 colour photo 5cm x 5 cm) and on the
second page and bring/send this form, your passport and all other documents that are
needed for the specific visa type to the IGCS office.
More information:Www.igcsvisa.fi
Jos haluat tulostaa lomakkeen, klikkaa tästä.PDF-tiedosto avautuu, tulosta sen.
Allekirjoita lomakkeen ensimmäisellä sivulla valokuvan alla (1 värikuva, 5cm x 5 cm) ja
toisella sivulla ja tuoda / lähettää lomakkeen, passi ja muut asiakirjat, joita tarvitaan
erityisen viisumin tyyppi IGCS toimistoon.
Lisätietoja: www.igcsvisa.fi

