
Aloita 
 

Espanjaan matkustaessa maan viranomaiset edellyttävät, että jokainen maahan saapuva täyttää sähköisen lomakkeen (FCS Health Control Form). 

Lomakkeen täytettyä saa QR-koodin, joka tarkistetaan koneeseen nousun yhteydessä sekä maahan saapuessa. QR-koodi tulee tulostaa paperille tai se pitää 

pystyä näyttämään puhelimelta. Varmista, että jokaisella seurueesi matkustajalla on henkilökohtainen QR-koodi. Ilman QR-koodia ei pääse lennolle eikä 

Espanjaan. 

OHJEITA: 

- Lomakkeessa ei käytetä ä, ö ja å-kirjaimia eikä aksenttimerkkejä eikä väliviivaa.  Kirjoita kirjaimet seuraavassa muodossa: ä = ae   |   ö = oe   |   å = aa 

- Jos matkustajan nimessä on ä, ö tai å -kirjaimia tulee rokotustodistuksen, negatiivisen koronatestituloksen ja/tai taudista toipumistodistuksen tiedot 

kirjoittaa lomakkeelle manuaalisesti. Muutoin lomake antaa virheilmoituksen, koska rokotustodistuksessa ja lomakkeessa oleva nimi ei täsmää. 

- Huom selaimen käännöstoimintoa ei kannata käyttää lomakkeessa, koska se voi tehdä vikakäännöksiä lomakkeeseen.  

Vaihtoehtona nettilomakkeelle voit käyttää Espanjan viranomaisten julkaisemaa puhelinsovellusta: 

iPhonelle: https://apps.apple.com/us/app/id1521156190     |     Androidille: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atos.spain.th 

 

Espanjan matkustajatietolomakkeen (FCS Health Control Form) täyttöohje 

Huomaa, että Espanjan viranomaiset saattavat tehdä muutoksia 

lomakkeeseen. Pyrimme seuraamaan niitä ja päivittämään ohjetta. 

Aloitetaan. Siirry sivustolle https://spth.gob.es/ 

 

Ensin avautuu ponnahdusikkuna. Siinä kysytään matkustatko Espanjaan 

lentokoneella vai laivalla. 

Valitse ”Continue here” 

  

https://apps.apple.com/us/app/id1521156190
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atos.spain.th
https://spth.gob.es/


Rekisteröityminen 
 

Sivustolle pitää ensin rekisteröityä, kun sitä käyttää ensimmäisen 

kerran.  

Uusi lomake = New Form: 

Jos täytät lomakkeen vain yhdelle henkilölle, valitse ”Individual FCS 

Form”. 

Jos täytät perheen tai seurueen yhteisen lomakkeen, valitse 

”Family/Group FCS Form” . 

 

Jos olet jo aiemmin rekisteröitynyt ja jatkat nyt lomakkeen täyttöä 

valitset alemmasta kohdasta (Continue with previously…): 

- Yhden henkilön lomake: ”Continue Individual FCS Form”  

- Perheen/seurueen lomake: ”Continue Family/Group FCS Form” 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rekisteröidy ja hyväksy ehdot 
 

Matkustajan tiedot. Jos täytät perheen/ryhmän yhteistä lomaketta, tähän 

tulee yhteyshenkilön tiedot. 

1. Surname – Sukunimi, kirjoita kuten passissa (HUOMIOI ä = ae, ö = 

oe, å = aa) 

2. Name – Etunimi, kirjoita kuten passissa 

3. Passport number, National Id (DNI)/Foreign Residency (NIE) or 

personal identifier – Passin tai henkilökortin numero 

4. Flight Number – Lennon numero, löydät sen lentolipustasi 

5. Arrival Date – Saapumispäivä, valitaan kalenterista 

6. Email – Sähköpostiosoite 

7. Confirm email address – Kirjoita sähköpostiosoite uudelleen 

Ruutu: Check here if your final destination is not Spain (only arrives in 

Spain in transit).  

– Valitse tämä, mikäli Espanja ei ole lopullinen matkakohde (eli jos olet 

kauttakulkumatkalla).  

Ruutu: Please, mark here if ”Passenger Data” you have just filled in are for a minor or dependent person in my charge  

– Valitse tämä, jos olet täyttämässä lomaketta toisen matkustajan puolesta (esim alaikäisen tai huollettavan puolesta) 

Lisää avautuviin kenttiin (Name, Surname ja Passport number, National ID)  OMA etu- ja sukunimesi sekä passin tai henkilökortin numero. 

  



Rekisteröidy ja hyväksy ehdot 
 

Sivulla on kerrottu ehdot, tietojen keruu ja niiden käyttö.  

Jatkaaksesi eteenpäin sinun tulee vahvistaa, että ole ihminen sekä 

hyväksyä ehdot: 

1. Ruksaa ensimmäinen kohta, jossa varmistetaan, että robotti ei 

ole täyttämässä lomaketta       

Siinä lukee esim ”I’m not a robot” tai ”I am human” 

2. Ruksaa “Yes, I have read and understand the information and 

accept these terms.” 

– Kyllä, olen lukenut ja ymmärtänyt lukemani ehdot. 

 

 

PAINA LOPUKSI ”Send” eli lähetä tiedot. 

 
  



Rekisteröityminen 
 

Kun painoit ”Send” avautuu ikkuna, jossa kerrotaan, että jatkossa voit muuttaa 

ainoastaan matkustajan etu- ja sukunimeä. Siksi voit vielä palata tarkistaa kaikki 

antamasi tiedot klikkaamalla ”Review”. 

Kun tiedot on tarkistettu, pääset eteenpäin ”Continue” -painikkeesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarkistuksen jälkeen jatkettuasi tulee ikkuna otsikolla ”Would you like to 

register?”. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. 

”Continue”-painikkeesta suoritat vain rekisteröitymisen ja sähköpostiisi tulee 

lomake, josta täyttöä tulee jatkaa. 

”Register” -painikkeesta suoritat rekisteröitymisen JA jatkat saman tien 

lomakkeen täyttämistä 

Tässä ohjeessa klikkaamme ”Continue”. Näin voi varmistua jo tässä vaiheessa, 

että sähköpostiosoite on oikein ja viestit tulee perille. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
Sähköpostiisi piti tuleman viesti otsikolla ”Spain Travel Health: Registration form ETUNIMI 

SUKUNIMI”  

Viestissä on turvakoodi (Myöhemmin kysyttäessä ”Security Code”) kohdassa THE FCS 

FORM CODE FOR YOUR TRIP IS: XXXXXXXX. Tätä koodia kysytään kohta, laita se talteen 

paperille tai säilytä tämä sähköpostiviesti. 

Klikkaa viestin linkkiä, joka on tämän näköinen: 

1.- Directly accessing this URL: 

spth.gob.es/recover/egnjhalöfjkd-fjtt89035jc0f8e48-0667 

Päädyt Spain Travel Health -sivustolle, jossa voit jatkaa lomakkeen täyttämistä. 

1. Syötä ensin oman passisi tai henkilökortin numero (eli sama minkä annoit jo 

rekisteröitymisvaiheessa) kohtaan ”Passport number, National Id (DNI)/Foreign 

Residency (NIE) or personal identifier” 

 

2. Security Code – Turva koodi: Löytyy sähköpostiviestistä 

3. Ja taas vahvistus, että olet ihminen (I am human) tai että et ole robotti (I’m not a robot) 

Paina ”Continue” niin mennään eteenpäin. 

Jos sivusto kysyy ”Form identifier” -koodia, se on myöskin sähköpostiviestissä, löydät sen sieltä. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Täytä lomakkeelle henkilötiedot Personal Information 

1. Surname – Sukunimi, kuten passissa (näkyy valmiiksi) 

2. Name – Etunimi, kuten passissa (näkyy valmiiksi) 

3. Sex – Sukupuoli:  Male = Mies        Female = Nainen 

4. Passport number, National Id (DNI)/Foreign Residency 

(NIE) or personal identifier  

Passin tai henkilökortin numero (näkyy valmiiksi) 

5. Personal mobile phone number –  

Matkapuhelinnumero (valitse valikosta FI +358 ja täytä numerosi 

ilman ensimmäistä nollaa eli muodossa 50xxxxxxx). 

6. Other telephone number – Vaihtoehtoinen puhelinnumero 

(ei pakollinen) 

7. Email – Sähköposti (näkyy valmiiksi) 

8. Date of birth – Syntymäaika (valitse aika kalenterista, niin tulee 

oikeassa muodossa)  

Täytä osoitetiedot Permanent address 

9. Number and street – Kotiosoite talon numeron kanssa 

10. Apartment number – Huoneiston numero (ei pakollinen) 

11. Country – Maa (valitse valikosta Finland) 

12. State / Province – Maakunta 

13. City – Postitoimipaikka 

14. Zip Code – Postinumero (ei pakollinen)  

Kun olet valmis, klikkaa ”Save and Continue” 



Lomakkeen täyttäminen 
 

Täytä lennon tiedot ja majoituksen tiedot. Löydät tiedot 

matkavahvistuksesta. 

1. Airline – Lentoyhtiö (täytetty valmiiksi) 

2. Flight Number – Lennon numero (täytetty valmiiksi) 

3. Arrival Date – Saapumispäivämäärä (täytetty valmiiksi) 

4. Seat number – Istumapaikan numero lennolla. Löydät 

istumapaikan numeron lentoyhtiön sivustolta. Mikäli numero ei 

ole lomaketta täyttäessäsi tiedossa, voit lisätä sen myöhemmin 

kirjautumalla lomakkeellesi. 

5. Name of hotel (if it’s your case) – Hotellin nimi (ei pakollinen) 

6. Number and street – Hotellin osoite ja talonnumero (ei 

pakollinen) 

7. Apartment number – Huoneiston numero (ei pakollinen) 

8. Region/Autonomous city – Alue: VALITSE Canarias 

9. Province – Provinssi/maakunta (valitse valikosta Santa Cruz de Tenerife) (ei pakollinen) 

10. City/town – Kaupunki/kunta (valitse valikosta, katso hotellin osoite varaukseltasi) 

11. Zip Code – Postinumero (ei pakollinen) 

12. Indicate whether this address is permanent for your entire stay in the country – Ruksaa tämä, jos majoitut koko maassa oleskelun ajan samassa 

osoitteessa. 

Jos täytät lomakkeen vain itsellesi paina ”Save and Continue” jatkaaksesi eteenpäin. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Kohdassa ”Family/group infomation” voit lisätä seurueesi muiden matkustajien 

tiedot. 

 

Lisää matkustajia klikkaamalla ”Click here to add passenger”.  

Kaikkien matkustajien osalta tulee lisätä tiedot tässä kohtaa. 

1. Passport number, National Id (DNI)/Foreign Residency (NIE) or 

personal identifier – Passin tai henkilökortin numero 

2. Seat number – Istumapaikan numero lennolla 

3. Surname – Sukunimi 

4. Name – Etunimi 

5. Sex – Sukupuoli (Male = mies, Female = nainen) 

6. Date of birth – Syntymäaika (valitse kalenterista, jotta tulee oikeassa muodossa. 

Jos lisäät alle 12 vuotiaan lapsen, järjestelmä pyytää sinua avautuvassa ikkunassa 

vahvistamaan tiedon painamalla ”Continue”. 

Oletuksena järjestelmä lisää kaikille matkustajalle lomakkeen täyttäjän 

kotisoitteen, kohteen majoitustiedot sekä yhteystiedot. 

Kenttää klikkaamalla pääset lisäämään muiden matkustajien henkilökohtaiset tiedot halutessasi. Maahanpääsyyn vaadittava QR-koodi lähetetään tässä 

ilmoitettavaan sähköpostiosoitteeseen. 

Punaista roskakorin kuvaa painamalla voi poistaa YLIMÄÄRÄISIÄ matkustajia, jos vahingossa lisäsit liikaa.  

Kun kaikki tarvittava tieto on syötetty, paina ”Save and Continue” jatkaaksesi eteenpäin. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Jos olet täyttämässä lomaketta yli 48 tuntia ennen matkaa, saat seuraavaksi 

ilmoituksen, että antamasi tiedot on tallennettu ja voit jatkaa tietojen 

täyttämistä aikaisintaan 48 tuntia ennen Espanjaan saapumista.  

Jatkotäyttö onnistuu kun klikkaat sähköpostiviestissä olevaa linkkiä tai voit 

kirjautua etusivulta kohdasta ”Continue Form”.  

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Kun Espanjaan saapumiseesi on alle 48 tuntia, voit jatkaa lomakkeen täyttämistä. 

Tässä kohdassa lisää jokaisen matkustajan osalta tiedot: 

1. Please indicate the country of origin of your trip – Lähtömaa (valitse Finland) 

2. Please indicate the starting area of your trip – Lähtöalue (valitse valikosta) 

3. Reason for trip. Please check off one option: Tourism, Work, Family visit, Special 

mission, Cooperation, Return to Spain, Other)  

Matkan tarkoitus. Valitse yksi: Matkailu, Työ, Perhevierailu, Virkamatka, Yhteistyö, 

paluu Espanjaan, Muu). 

4. Please indicate all the countries you have traveled to/passed through in the last 

14 days. 

Valitse maat, joissa olet vieraillut viimeisen 14 päivän aikana. (jos et ole käynyt 

Suomen ulkopuolella, jätä nämä tyhjäksi).  

Jos rivit ei riitä, paina ”Add country” niin saat lisää rivejä. 

 

 

Klikkaa ”Save and continue” jatkaaksesi. Saat ilmoituksen (the country of origin…), jossa sanotaan, että lähtömaata ei voi enää jälkikäteen muuttaa. Klikkaa 

”Yes” jatkaaksesi eteenpäin. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Seuraavaksi kysytään terveystietoja. Vastaa kaikkien matkustajien osalta. 

Have you been in contact with a person that has been a confirmed 

case for COVID-19 during the last 14 days?  

Oletko ollut viimeisen 14 päivän aikana kontaktissa henkilöön, jolla on 

vahvistettu COVID-19 tartunta?    Yes=Kyllä   No = En 

Valitse sitten, minkä todistuksen esität maahan saapuessasi 

viranomaisille: 

Select the type of Certificate you have 

EU Digital COVID Certificate. | EU:n digitaalinen koronatodistus* 

Equivalent digital COVID-19 certificate, recognized by the EU. List of 

Countries with this certificate  |  Tämä ei koske Suomen kansalaisia  

Other Certificate  |  Muu todistus 

 

* EU:n koronatodistuksen saa Omakanta.fi  

 

Valinnan jälkeen tulee jatkokysymyksiä. Katso ohjeet eteenpäin. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Jos valitsit aiemmin ”EU Digital COVID Certificate”, sinulle esitetään seuraavat 

jatkokysymykset. 

Ensin lisätään EU:n digitaalinen koronatodistus järjestelmään kohdasta ”Select file”. 

Kun olet lisännyt tiedoston omalta koneeltasi, tulee ilmoitus, että tietoja ei voi 

muuttaa jälkikäteen. Paina ”Yes” jatkaaksesi. 

Jos liitteen lisääminen ei onnistu ja saat virheilmoituksen, valitse ”Select here only 

if you are not able to upload your EU COVID Digital Certificate file…” ja lisää sitten 

tiedot manuaalisesti. 

Reason for the certificate 

• Vaccination  |  Rokotustodistus 

• Diagnostic Test  |  Todistus negatiivisesta testituloksesta 

• Recovery  |  Todistus sairastetusta COVID19 -taudista 

 

Valinnan jälkeen tulee lisäkysymyksiä. 

Jos valitsit ”Select the type of Certificate you have” kohdassa ”Other Certificate” 

(tai et saanut lisättyä järjestelmään EU:n Digitaalista todistusta) saat 

valitsemastasi todistuksesta riippuen erilaiset jatkokysymykset  

Jos ”Vaccination” saat seuraavat jatkokysymykset. 

1. Surname – Sukunimi  

2. Name – Etunimi 

3. Date of birth – Syntymäaika  

4. Vaccine administered – Valitse valikosta sinulle annettu rokote 

5. Date on which you received full vaccination schedule – Päivä, jona sait jälkimmäisen rokotteen, jos kyseisen rokotusohjelman täysi rokotus sisältää kaksi 

annosta (valitse kalenterista) 

(Jos ole saanut kolme rokoteannosta voit joko laittaa päivämäärän, jolloin olet saanut toisen annoksen tai merkitä rastin ruutuun, että et pysty lataamaan 

koronatodistusta järjestelmään ja antaa sen jälkeen tiedot manuaalisesti) 

6. Country of vaccination – Rokotusmaa (valitse valikosta) 



Täytettyäsi tiedot klikkaa ”Validate certificate” jatkaaksesi.   Kun kaikkien matkustajien tiedot on lisätty klikkaa ”Save and Continue” jatkaaksesi. Saat taas 

ilmoituksen että tietoja ei voi muuttaa jälkikäteen. Klikkaa ”Yes” jatkaaksesi. 

Lomakkeen täyttäminen 
 

Jos valitsit aiemmin ”Diagnostic Test” saat seuraavat lisäkysymykset.  

Täytä tiedot: 

Surname – Sukunimi 

Name – Etunimi 

Date of Birth – Syntymäaika, valitse kalenterista 

Test carried out – Sinulle tehdyn testin menetelmä 

Date of sampling – Näytteenottopäivä, valitse kalenterista 

Test result – Testitulos 

Country where the test takes place – Maa, jossa testaus on suoritettu 

 

Kun kaikki kohdat täytetty, klikkaa ”Validate certificate”. 

Kun kaikkien matkustajien tiedot on lisätty klikkaa ”Save and Continue” jatkaaksesi. Saat taas ilmoituksen että tietoja ei voi muuttaa jälkikäteen. Klikkaa 

”Yes” jatkaaksesi. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Jos valitsit aiemmin ”Recovery” saat seuraavat lisäkysymykset.  

Täytä tiedot: 

Surname – Sukunimi 

Name – Etunimi 

Date of Birth – Syntymäaika, valitse kalenterista 

Test carried out – Sinulle tehdyn testin menetelmä 

Date of first positive test – Ensimmäisen positiivisen testin päivämäärä, 

valitse kalenterista 

Country issuing the certificate – Maa, joka on myöntänyt todistuksen 

 

Kun kaikki kohdat täytetty, klikkaa ”Validate certificate”. 

Kun kaikkien matkustajien tiedot on lisätty klikkaa ”Save and Continue” 

jatkaaksesi. Saat taas ilmoituksen että tietoja ei voi muuttaa jälkikäteen. 

Klikkaa ”Yes” jatkaaksesi. 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Viimeisessä vaiheessa lomakkeen täyttäjän tulee vahvistaa tiedot 

oikeiksi sekä luvata seuraavaa omasta ja samalla lomakkeella 

ilmoitettujen matkustajien puolesta (vapaasti käännettynä, sanamuoto 

vaihtelee tekeekö lomakkeen yhdelle henkilölle vai koko seurueelle): 

”Lupaan seurata 14 päivän aikana Espanjaan saapumisen jälkeen 

itsessäni ja muissa lomakkeella ilmoitetuissa matkustajissa oireita 

akuutista hengitystieinfektiosta (kuume, yskä tai hengitysvaikeudet), 

eristän itseni kotiin tai asuinpaikkaan tekemällä koronaviruksen oireiden 

itseseurantaa ja ottaen yhteyttä toimivaltaisiin terveysviranomaisiin 

puhelimitse. Suostun suorittamaan terveysviranomaisten ilmoittamat 

indikaatiot ja toimenpiteet.  

 

Vahvistan täten annettujen tietojen todenperäisyyden.” 

 

Ruksaa kohta ”Indicate for acceptance” 

 

Lähetä lomakkeen tiedot klikkaamalla ”End process” 

  



Lomakkeen täyttäminen 
 

Kun lähetit lomakkeen saat vahvistuksen että täyttö onnistui. 

Tuloksena saat QR-koodin, joka on ennen lennolle pääsyä ja maahan 

saapuessa. Ilman QR-koodia ei pääse lennolle. 

Voit tallentaa QR-koodin suoraan tältä sivulta kohdasta pdf-tiedostoksi 

kohdasta ”PDF format” tai  Wallet-muodossa kohdasta ”Wallet 

format”. 

HUOMAA että jos täytit lomakkeen usealle matkustajalle, noita 

painikkeita on yhtä monta, jokaiselle omansa sekä pdf- että Wallet -

muodossa. 

QR-koodit lähetetään myös sähköpostiin, otsikolla:  

“Spain Travel Health: QR ETUNIMI SUKUNIMI”  

Jos tarvitse myöhemmin QR-koodin uudelleen, voit tilata sen sivustolta 

https://spth.gob.es/ kohdasta ”Retrieve QR” 

 

Klikkaa lopuksi ”Finalize” päättääksesi prosessin. 

 

QR-koodi tulee tulostaa paperille tai se pitää pystyä näyttämään puhelimella sekä koneeseen nousun että maahan saapumisen yhteydessä. 

Varmista, että jokaisella seurueesi matkustajalla on henkilökohtainen QR-koodi. Ilman QR-koodia ei pääse lennolle eikä Espanjaan. 

 

Toivotamme hyvää matkaa!       

https://spth.gob.es/

