
PIE 31.5.2017:                               PIE INFO    (Muutokset mahdollisia) 

Moskovaan, Pietariin, Kazaniin ja Sotshiin matkustavat ulkomaalaiset 1.6. – 12.7.2017   
on rekisteröitävä vuorokauden kuluessa matkakohteeseen saapumisesta 
(VF:n presidentin asetus, nro 202  - epävirallinen suomennosote sivun alalaidassa): 

 
Moskovaan, Pietariin, Kazaniin ja Sotshiin matkustavat ulkomaalaiset on 1.6. – 12.7.2017  
rekisteröitävä vuorokauden kuluessa matkakohteeseen saapumisesta. Rekisteröitymisvelvollisuus 
koskee myös kisapassin eli FAN-ID:n haltijoita.Rekisteröinnistä huolehtii pääsääntöisesti 
vastaanottava osapuoli. Hotellit ym. majoituslaitokset huolehtivat asiakkaidensa rekisteröinnistä.  

 
Jos vastaanottava osapuoli/kutsuja on luonnollinen henkilö, hän rekisteröi kutsumansa ulkomaalaisen 
vuorokauden kuluessa kohteeseen saapumisesta ulkomaalaisen asuinosoitteen mukaan määräytyvässä 
maahanmuuttoviranomaisen aluetoimistossa. (Yksityiskutsulla em. kaupunkeihin saapuneita ulkomaalaisia ei voi 
1.6. – 12.7.2017 rekisteröidä postissa (tiedot tästä vaihtelevat). 

Jos vastaanottavaa osapuolta/kutsujaa ei ole (viisumitta Venäjälle saapuvat) ja ulkomaalainen asuu 
yksityisasunnossa, yksityinen asunnonomistaja on velvollinen rekisteröimään vieraan maahanmuuttoviranomaisen 
aluetoimistossa.  (Maahanmuuttoviranomainen: https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/ms ) 

Jos vastaanottava/kutsuva osapuoli on oikeushenkilö, tämä rekisteröi kutsumansa ulkomaalaisen, myös 
HQ-kategoriaan ( ) kuuluvat korkeasti koulutetut asiantuntijat ja näiden perheenjäsenet),  1.6. – 12.7.2017 
(Pietarissa) poikkeuksellisesti osoitteessa ul. Smoljatshkova 15, 4. Krs (metroasema Vyborgskaja)  ja se on avoinna 
myös  viikonloppuisin  (ma-pe   9.30  –  16/  la  klo  9.30  –  16  ja  su  9.30   –  13  –  tarkista  ajat  
maahanmuuttoviranomaisesta). 

Venäjän Federaation presidentin asetus no 202 (9.5.2017): Tehostettujen turvatoimien käytöstä 
jalkapallon MM-kilpailujen FIFA 2018 ja  Maanosaliittojen Cupin  FIFA 2017 aikana Venäjän 
Federaatiossa 
Tulee määrätä, että Kazanin, Moskovan, Pietarin ja Sotshin alueilla 1.6.-12.7.2017 välisenä aikana sekä Volgogradin, 
Jekaterinburgin, Kazanin, Kaliningradin, Moskovan, Nizhnij Novgorodin, Donin Rostovin, Samaran, Pietarin, Saranskin 
ja Sotshin alueilla 25.5.-25.7.2018: 

4 e) ulkomaiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat  henkilöt, jotka ovat saapuneet oleskelupaikkakunnalle lyhyeksi aikaa 
(asuvat siellä väliaikaisesti tai pysyvästi), rekisteröityvät  oleskelu- tai asuinpaikassaan yhden vuorokauden kuluessa 
oleskelu- tai asuinpaikkaan saapumispäivästä lukien esittämällä Venäjän Federaation edellyttämät asiakirjat Venäjän 
Federaation sisäasiainministeriön vastaavalle alueviranomaiselle vastaanottavan tahon toimesta tai henkilökohtaisesti.  

4 f) Tämän pykälän alakohdissa a -  e määrätyt vaatimukset, jotka liittyvät rekisteröintimenettelyyn oleskelu- ja 
asuinpaikassa, eivät koske jalkapallon MM-kilpailuihin ja Maanosaliittojen Cupiin osallistuvia,  ei FIFAn, FIFAn 
tytäryhtiöiden, FIFAn luetteloissa mainittujen maanosaliittojen eikä kansallisten jalkapalloliittojen edustajia riippumatta 
siitä, ovatko he Venäjän Federaation kansalaisia, ulkomaiden kansalaisia vai kansalaisuudettomia henkilöitä. 
https://rg.ru/2017/05/10/prezident-ukaz202-site-dok.html 

Maanosaliittojen Cupin otteluihin aikoville tietoa löytyy virallisesta internet-portaalista http://welcome2018.com.    
Tietoa myös: www.fan-id.ru   Teettehän matkustusilmoituksen:  https://matkustusilmoitus.fi 
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