Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää

Italia

Hyvä tietää Italiasta
Kieli

Pääkaupunki

Uskonto

Valuutta

Italia (pääkieli),
Rooma
sardinia ja saksa.
Italiassa on 12
virallisesti
hyväksyttyä
vähemmistökieltä.
Katolilaisia 90%,
muslimeja 2%,
muita uskontoja
8%

Euro

Asukasluku

Noin 61
miljoonaa

Pinta-ala

301.302 km2 (
Suomi 338
000 km2)

Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Italiassa.

Ennen matkaa

Suosittelemme, että pakkaat tärkeimmät tavarat kuten

Noin viikko ennen matkaa lähetämme sinulle

arvoesineet ja lääkkeet käsimatkatavaroihin. Jos

sähköpostitse lentoliput ja tietokirjeen matkaan

tarvitset matkallasi lääkkeitä, kuljeta niitä

liittyen. Ota nämä tiedot matkalle mukaan.

alkuperäisissä pakkauksissa, jossa mukana on
lääkäriltä saamasi resepti.

Passi ja viisumi
Passisi tulee olla voimassa koko Italian matkan ajan.

Lisätietoja ja pakkausohjeita saat tarvittaessa

Kuvallista henkilökorttia voidaan käyttää passin

Finavian nettisivuilta:

sijaan myös matkustusasiakirjana. Huomioithan, että

www.finavia.fi (Matkustajat/Pakkausohjeita).

ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty
ns. alaikäisen henkilökortti, ulkomaalaiselle

Aikaero

myönnetty henkilökortti tai väliaikainen henkilökortti

Suomen aika on Italian aikaa tunnin edellä.

eivät käy matkustusasiakirjana. Italiaan ei tarvita
viisumia.

Sää
Voit tarkistaa matkakohteesi sään ennen matkalle

Rokotukset

lähtöä netistä, esimerkiksi osoitteista www.foreca.fi,

Maakohtaiset suositukset sekä ajankohtaista tietoa

www.bbc.com ja www.cnn.com.

rokotuksiin ja mahdollisiin tartuntatauteihin
liittyvissä asioissa saat terveyskeskuksesta ja

Bussit

osoitteesta www.rokote.fi sekä terveyden ja

Italiassa käyttämämme bussit ovat hyvätasoisia ja

hyvinvoinnin laitoksen sivuilta www.thl.fi.

ilmastoituja.

Matkavakuutus

Hintataso

Tarkistathan ennen matkaa, että sinulla on koko

Hintataso on Italiassa pitkälti sama kuin Suomessa.

matkan ajan voimassa oleva ja riittävän kattava

Jos matkallasi on puolihoito tai vastaava, tarkista

matkavakuutus sekä matkatavaravakuutus.

ennen matkaa sisältyvätkö juomat hintaan.

Käsimatkatavarat

Juomaraha
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Italiassa on tapana maksaa juomarahaa paikallisille

Puhelin ja internet

oppaille ja kuljettajille. Palvelualoilla työskenteleville

Italian maakoodi on 39. Soittaminen kotiin ja

juomaraha on suuri osa heidän palkkaansa.

puheluiden vastaanottaminen saattaa olla kallista,

Matkanjohtajalta voi aina kysyä neuvoa, mikä on

joten hinnat ja verkon kattavuus on hyvä tarkistaa

sopiva juomaraha. Emme ole sisällyttäneet

operaattoriltasi ennen matkaa. Internetiä voi käyttää

juomarahan osuutta matkan hintaan. Juomaraha on

suurimmissa hotelleissa ja internetkahviloissa usein

aina vapaaehtoista ja jokainen saa itse päättää

maksua vastaan.

antamansa juomarahan suuruuden.

Pukeutuminen
Valuutta ja luottokortti

Kirkoissa tulisi pukeutua niin, että olkapäät ja polvet

Italiassa valuuttana on euro. Yleisimmät luottokortit

ovat peitettyinä.

kuten Visa, Mastercard, Diners ja American Express
käyvät suurimmassa osassa Italiaa.

Tupakointi

Pankkiautomaatteja on isommissa kaupungeissa.

Tupakointi liikennevälineissä ei ole sallittua.
Sisätiloissa tupakointi on sallittu ainoastaan erikseen

Sähkö
220-230 V, sama kuin Suomessa. Myös pistorasiat ovat
samanlaisia kuin Suomessa.

3

Italia

merkityillä alueilla.

Passi ja viisumi sekä matkustussäännöt koronaaikana
Italiaan matkustettaessa vaaditaan joko kuvallinen henkilökortti tai passi, joka on voimassa
matkan ajan. Lue alla matkustussäännöistä korona-aikana.
Italian maahantulosäännöt
Kaikilla matkustajilla (EU ja Schengen maat) tulee olla maahan saapuessa mukanaan negatiivinen
PCR-testitulos. Testitulos voi olla max. 48 tuntia vanha.
Mikäli maa tai maat, joihin olet matkustamassa vaativat negatiivisen koronatestituloksen, sinun tulee itse
huolehtia testin hankkimisesta ja sen kustannuksista. Sinun tulee varautua myös siihen, että ohjeet voivat
muuttua lyhyellä aikataululla, esim. matkan aikana paluumatkalle.
Kaikkien Italiaan saapuvien matkustajien tulee täyttää ennen matkaa elektroninen PLF-kaavake (Passenger
Locator Form). Kun olet täyttänyt kaavakkeen, saat e-mailviestin, jossa on QR-koodi. Tämä koodi tulee näyttää
menomatkalla lentokentällä ja Italiaan saapuessasi.
Tämän kaavakkeen lisäksi Italiaan matkustettaessa voi alueesta riippuen olla voimassa muita säännöksiä.
Jos olet saanut kaksi COVID19-koronarokotetta ja sinulla on voimassaoleva EU-koronatodistus; sinun tulee
täyttää yllä mainittu PLF-kaavake ennen matkaa, käydä PCR-koronatestissä ja ottaa koronatodistus matkalle
mukaan. Suosittelemme, että tallennat Omakannasta todistuksen kuvana matkapuhelimeen sekä tulostat
matkalle mukaan myös paperisen version koronatodistuksesta. Ota mukaan pankkitunnukset, jotta voit
tarvittaessa kirjautua Omakantaan.
Mikäli et ole saanut kahta koronarokotetta, sinun tulee itse selvittää maahantulosäännöt, jotka koskevat sinua.
Huomioithan, että maakohtaiset säännökset voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla.
Lue ajankohtaiset tiedot Ulkoministeriön kotisivuilta: https://um.fi/matkustustiedote/-/c/IT
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/

Maahantulokaavake (PLF-kaavake)
Kaikkien yli 18 vuotiaiden Italiaan matkustavien tulee täyttää ennen matkaa PLF-kaavake (Passenger Locator
Form)
Albatros Travel on tehnyt suomenkieliset ohjeet kaavakkeen täyttämiseksi. Suosittelemme seuraamaan näitä
ohjeita, jotta kaavake tulee täytettyä oikein. Ohjeet on hyvä tulostaa paperille tai pitää saatavilla tietokoneen
näytöllä, samalla kun täytät kaavaketta.
Mikäli kaavaketta ei ole täytetty, matkalle pääsy estyy lentokentällä. Tässä tapauksessa matkan hintaa ei
palauteta. PLF-kaavakkeen täyttäminen ja tietojen oikeellisuus on kunkin matkustajan omalla vastuulla.
QR-koodin näyttäminen lentokentällä
Kun kaavake on täytetty, saat sähköpostiisi viestin, jossa on QR-koodi. Tämä koodi tulee näyttää lentokentällä
matkalle lähtiessä ja Italiaan saapuessa. Koodi tulee ottaa mukaan tulostettuna paperiversiona ja/tai
digitaalisena versiona matkapuhelimessa.
Suomenkieliset ohjeet Italiaan matkustettaessa PLF-maahantulokaavakkeen täyttämiseen:
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https://documents.albatros-travel.com/fi/plf_maahantulokaavake_italiaan.pdf
Linkki viralliseen EU Passenger Locator Form (PLF)-kaavakkeeseen:
https://app.euplf.eu
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Milloin voin täyttää PLF-kaavakkeen?
Kaavaketta ei voi täyttää loppuun saakka ennen kuin olet saanut istumapaikkanumerosi menolennolle.
Milloin saan tiedon istumapaikastani menolennolla?
Lähetämme istumapaikkanumeron, kun saamme tiedon lentoyhtiöltä. Saat tiedon joko muiden
matkadokumenttien mukana noin viikkoa ennen matkan lähtöpäivää tai erillisellä e-mailviestillä viimeistään
48 tuntia ennen matkalle lähtöaikaa. Mikäli istumapaikan numero muuttuisi ennen lentoa, suosittelemme
jättämään alkuperäisen istumapaikan numeron kaavakkeeseen. Lentoyhtiöllä on joka tapauksessa
käytössään oikea istumapaikkanumerosi, jos sitä tarvittaisiin esim. tartuntaketjun jäljittämisessä.
Mitä teen, jos minulla on vaikeuksia kaavakkeen täyttämisessä?
Seuraa suomenkielisiä ohjeitamme askel kerrallaan ja täytä kaavake kaikessa rauhassa. Pyydä tarvittaessa
apua perheenjäseneltä, ystävältä tai tuttavalta.
Pitääkö kaikki kohdat kaavakkeessa täyttää?
Täytä ainoastaan pakollisiksi merkityt kentät (nämä kerrotaan suomenkielisissä ohjeissa), muut kohdat voit
jättää tyhjiksi.
Onko PLF-kaavake henkilökohtainen vai samalla matkavarauksella oleville?
Kaikkien 18 vuotta täyttäneiden tulee täyttää oma PLF-kaavakkeensa. Alle 18 vuotiaat lapset kirjataan aikuisen
matkustajan kaavakkeeseen.
Onko PLF-kaavake maksullinen?
Kaavake on maksuton. Jos sinulle tulee maksukehotus kaavaketta täyttäessäsi, olet väärällä sivustolla. Käytä
ainoastaan tällä sivulla olevaa linkkiä PLF-kaavakkeeseen.
Pitääkö lapselle täyttää oma kaavake?
Alle 18 vuotiaat merkitään aikuisen matkustajan kaavakkeeseen.
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Terveys ja rokotukset Italiassa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Italiaan matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi tai lue lisää:
www.rokote.fi.
Italiaan matkustettaessa et tarvitse erityisiä rokotuksia. Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotukset on
aina matkustettaessa hyvä olla voimassa. Hepatiiitti A ja B rokotukset ovat harkittavia rokotesuojia
yksilöllisen, lääkärin tekemän arvion perusteella.
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Ilmasto ja sää Italiassa
Tällä sivulla on yleistietoa Italian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa on
kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.

TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Rooma
Päivälämpötila 13

14

15

18

22

26

29

29

26

22

17

14

Yölämpötila

4

4

6

8

12

16

18

18

16

12

8

5

Sademäärä

81

75

65

55

32

16

15

33

68

93

111

90

Päivälämpötila 1 0

12

15

19

23

27

31

31

27

21

15

10

Yölämpötila

1

3

5

8

11

15

17

17

14

10

6

2

Sademäärä

73

69

80

78

73

55

40

76

78

88

111

91

Päivälämpötila 6

8

12

16

21

25

28

27

24

18

12

7

Yölämpötila

-1

1

4

8

12

16

18

17

14

9

4

0

Sademäärä

58

54

57

64

69

76

63

83

66

69

87

54

(mm)
Firenze

(mm)
Venetsia

(mm)
Lähde: DMI
Italiassa on hyvin monipuolinen ilmasto. Sisämaassa on lauhkea ilmasto ja kostea sää ja täällä on myös
Italian rikkain eläimistö. Mitä etelämmäksi Italiassa matkustetaan, sitä lämpimämmäksi sää muuttuu. Voidaan
sanoa, että Firenzestä etelään vallitsee kuiva subtrooppinen Välimeren ilmasto. Siellä on usein aurinkoinen
sää. Ilmasto Alpeilla on aivan päinvastainen. Alpit keräävät tehokkaasti vuoriston läpi kulkevia Euroopan
sateita. Reilu kolmasosa sateista haihtuu takaisin ilmaan, mutta loput kaksi kolmasosaa virtaa vuorilta alas
laaksoihin.
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