Maahantulokaavake Espanjaan
Espanjalla on käytössä maahantulorajoituksia koronatartuntojen jäljittämiseksi
ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Sinun tulee täyttää kaavakkeeseen mm. henkilötietosi sekä tietoja lennostasi
ja hotellistasi. Tämä ohje antaa yleiskuvan kaavakkeen sisällöstä.
Älä mielellään käytä selaimesi käännöstoimintoa, vaan anna kaavakkeen olla
englanniksi. Näin vältytään vikakäännöksiltä, esim. lentoyhtiön nimessä.

Kaavake on internetissä osoitteessa https://spth.gob.es/
Kaavakkeen voi täyttää aikaisintaan 48 tuntia ennen lähtöä, ja se
tulee olla täytetty ennen matkaa.
Huomioi, että viranomaiset saattavat tehdä muutoksia
kaavakkeeseen. Teemme parhaamme pitääksemme ohjeen
ajantasaisena. Tämä ohje on päivitetty 26.10.2021.
Aloita valitsemalla ”Individual FCS Form” jos täytät vain omat tietosi tai
”Family/Group FCS form” jos täytät perheesi/matkaseurueesi tiedot.
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Rekisteröityminen
Aivan ensin matkailijan pitää rekisteröityä Espanjan viranomaisten
ylläpitämän palvelun käyttäjäksi.

1
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Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan ä=ae, ö= oe,
å=aa.

1.

Sukunimi

2.

Etunimi

3
4a

4b

5
6

3.

Passin numero

4.

Lennon numero ja saapumispäivä
Löydät tiedot matkalipustasi tai Omilta sivuilta

5.

Sähköpostiosoite

6.

Vahvista sähköpostiosoitteesi kirjoittamalla se
uudelleen.

7.

Laita rasti ruutuun osoittaaksesi, että et ole robotti.

8.

Vahvista rastilla, että olet lukenut, ymmärtänyt
ja hyväksynyt ehdot.
Teksti on englanniksi ja olet itse vastuussa siitä, että olet ymmärtänyt ehdot. Jos
et osaa englantia, suosittelemme että pyydät apua.

9.

Lähetä painamalla ”Send”.

Huomioithan, että et voi korjata näitä tietoja myöhemmin, joten ole
huolellinen täyttäessäsi kaavaketta.

7
8
9
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Rekisteröityminen
Kun olet täyttänyt tiedot, esiin tulee tämä ruutu, joka ilmoittaa että antamiasi
tietoja ei voi muuttaa sen jälkeen kun painat ”Continue”

Jos olet varma, että annoit oikeat tiedot, paina ”Continue”.
Jos haluat tarkistaa tai muuttaa jotakin kohtaa, valitse ”Review” ja tee haluamasi
muutokset.
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Rekisteröityminen
Kun olet täyttänyt henkilötietosi, saat lyhyen ajan sisällä Espanjan viranomaisilta
sähköpostin, jossa pyydetään sinua vahvistamaan rekisteröityminen.

Huomaa, että viesti saattaa päätyä roskapostikansioosi.
1. Ota muistiin kuusimerkkinen koodi, jota tarvitset sisäänkirjautumiseen
2. Klikkaa linkkiä ja jatka täyttämään loput vaaditut tiedot.

xxxxxx
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Kirjautuminen
Kirjaudu sisään ja täytä loput tarvittavat tiedot.
1.

Passin numero

1
2.

Täytä kuusimerkkinen koodi, jonka sait
vahvistussähköpostissa.

3.

Laita rasti ruutuun osoittaaksesi, että et ole
robotti.

4.

Paina ”Continue”

2

3
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Kaavakkeen täyttäminen – Step 1
Täytä tähän tarkemmat henkilötietosi.
Huomioi, että kirjaimia ä, ö ja å ei voi käyttää. Käytä niiden sijaan ä=ae, ö= oe, å=aa.
1.

Sukunimi

2.

Etunimet (nimen tulee täsmätä EU-koronatodistuksen kanssa)

3.

Sukupuoli

4.

Passin numero

5.

Valitse puhelinnumeron maakoodi (Suomi +358)

6.

Matkapuhelinnumero ilman ensimmäistä nollaa

7.

Sähköpostiosoite

8.

Syntymäaika. Klikkaa kalenterisymbolia ja valitse päivä.

9.

Katuosoite ja numero

Male = Mies
Female = Nainen

1

3

4
5

Maa

12. Maakunta

6
8

7
9

10. Huoneiston numero, merkitse ”xx”, jos osoitteessasi ei ole
huoneiston numeroa

11.

2

10

11

12
14

13
15

13. Paikkakunta
14. Postinumero
15. Tallenna ja jatka ”Save and Continue”

6

Kaavakkeen täyttäminen – Step 2
Täytä tähän tiedot lennoistasi ja majoituspaikastasi.
Huomaa, että tähdellä* merkityt ovat pakollisia tietoja.
1. Lentoyhtiö*
Tjäreborgin lomalennot lentää ”Sunclass Airlines”. Jos matkustat reittilennolla, valitse oikea lentoyhtiö
valikosta. Voit varmistaa lentoyhtiön matkalipustasi tai Omilta sivuilta

2. Lennon numero

1

2

3

4
6

5. Hotellin nimi

5
7

8

6. Hotellin katuosoite

9

10

7. Huoneiston numero

11

3. Istumapaikan numero lennolla*
Saat istumapaikkasi numeron, kun teet lähtöselvityksen netissä (mahdollinen 24 t ennen lähtöä).
Jos et voi tehdä lähtöselvitystä tai täyttää kaavaketta vasta lähtöselvityksen jälkeen, voit merkitä
istuinpaikaksi "1A". Jos paikkatietoa tarvittaisiin tartunnanjäljityksessä, Espanjan
viranomaiset saavat sen lentoyhtiöltä.

4. Saapumispäivä

12

8. Alue Espanjassa, minne matkustat*
Kanariansaaret, valitse ”Canarias”

9. Provinssi Espanjassa
Gran Canaria, valitse ”Palmas, Las”
Teneriffa, valitse ”Santa Cruz de Tenerife”

10. Kaupunki*
Jos valikossa ei ole lomakohdettasi, valitse:
Gran Canarialla ”Palmas de Gran Canarias, Las”
Etelä-Teneriffalla ”Arona”
Pohjois-Teneriffalla "Santa Cruz de Tenerife"
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11. Postinumero
12. Merkitse rasti ruutuun, jos asut samassa hotellissa
koko matkasi ajan
13. Tallenna ja jatka ”Save and continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Jos valitsit alussa vaihtoehdon, jonka mukaan täytät kaavakkeen
perheen/ryhmän osalta, voit lisätä tähän muiden matkustajien tiedot.
1. Lisää uusi matkustaja valitsemalla ”Click here to add passenger”

1

2. Passin numero
3. Istumapaikan numero lennolla
Jos et ole vielä saanut istumapaikkanumeroasi, saat sen tekemällä lähtöselvityksen netissä
(mahdollinen 24 t ennen lähtöä). Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä lähtöselvitystä tai
kaavakkeen täyttäminen ei onnistu lähtöselvityksen jälkeen, voit merkitä istuinpaikaksi "1A".
Jos paikkatietoa tarvittaisiin tartunnanjäljityksessä, lentoyhtiö voi ilmoittaa oikean
paikkanumeron Espanjan viranomaisille.

4. Sukunimi

2

3

5. Etunimi

4

5

6. Sukupuoli
Male = Mies
Female = Nainen

7. Merkitse rasti, jos puhelinnumero on sama kuin päämatkustajalla
8. Sama sähköpostiosoite kuin päämatkustajalla
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7
8
9
10

9. Kotiosoite sama kuin päämatkustajalla
10. Osoite matkakohteessa sama kuin päämatkustajalla
11. Aloita uudelleen kohdasta 1 ja lisää seuraava matkustaja, kunnes olet
rekisteröinyt kaikki haluamasi henkilöt
12. Kun olet lisännyt kaikki henkilöt, tallenna ja jatka painamalla ”Save and
continue”
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Kaavakkeen täyttäminen – Step 3
Tähän täytetään matkustamista koskevia tietoja.
1.

Valitsemistämaastamatkustat

2.

Valitse, millä alueella asut tai miltä alueelta lentosi lähtee.
Kumpikin vaihtoehto käy.

3.

Ilmoita, jos olet käynyt viimeisten 14 päivän sisällä
jossakin muussa maassa.

1
2

4.

Valitse matkan tarkoitus

3

Valitse “Tourism“, kun kyseessä on lomamatka

5.

Tallenna ja jatka ”Save and continue”

4

9

Kaavakkeen täyttäminen – Step 4
Tähän täytetään terveydentilaasi koskevia tietoja.

1.

Oletko 14 vuorokauden sisällä ollut kontaktissa henkilöön, jolla on vahvistettu
koravirustartunta? Yes = kyllä, No = ei

2.

Ilmoita, millaisen todistuksen esität matkustaessasi.
Valitse ”EU COVID Digital Certificate”, jos sinulla on digitaalinen
koronapassi (Omakannasta), ja jatka tämän ohjeen sivulta 15.
Valitse ”Other Certificate”, jos sinulla on muu todistus, ja jatka tämän
ohjeen sivulta 11.

1
2
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Kaavakkeen täyttäminen – Step 4
Muu todistus, Other certificate
Tähän täytetään lisätietietoa todistuksestasi, jos valitsit vaihtoehdon ”Other
Cerificate”.
3.

Jos sinulla on jokin muu todistus, ilmoita mitä se koskee. Vaccination =
rokotus, Diagnostic test = negatiivinen koronatestitulos, Recovery = todistus
sairastetusta koronavirustaudista.
Koronatodistuksesi sisällöstä riippuen, jatka
a) Ohjeen s. 12, jos sinulla on rokotukset
b) Ohjeen s. 13, jos sinulla on koronatestitulos
c) Ohjeen s. 14, jos sinulla on todistus sairastetusta infektiosta

1
2
3
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Kaavakkeen täyttäminen
Rokotukset
Tähän täytetään tiedot saaduista rokotuksista.

1

1.

Sukunimi

3

2.

Etunimi

3.

Syntymäaika

2

5

4
6
7

4.

Valitse saamasi rokote

5.

Viimeisen rokotteen saamispäivä

6.

Maa, jossa olet saanut rokotukset

7.

Vahvista ”Validate certificate”

8.

Tallenna ja jatka ”Save and continue”

8

Huomioithan, että et voi korjata näitä tietoja myöhemmin, joten ole
huolellinen täyttäessäsi kaavaketta.
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Kaavakkeen täyttäminen
Koronatesti
Tähän täytetään tiedot koronatestistäsi.
1.

Sukunimi

2.

Etunimi

3.

2

1
3
4

5

6

7

Syntymäaika

4.

Valitse testityyppi
NAAT = PCR-testi
RAT = Antigeenitesti / pikatesti

5.

Testauspäivä

6.

Testitulos

7.

Maa, jossa testi tehtiin

8.

Vahvista ”Validate certificate”

9.

Tallenna ja jatka ”Save and continue”

Huomioithan, että et voi korjata näitä tietoja myöhemmin, joten ole
huolellinen täyttäessäsi kaavaketta.

8

9
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Kaavakkeen täyttäminen
Sairastettu koronavirustauti
Tähän täytetään tiedot sairastetusta koronavirustaudista.
1.

Sukunimi

2.

Etunimi

3.

Syntymäaika

2

1
3

5

4
4.

Valitse todistuksen tyyppi

6
5.

Positiivisen testin päivämäärä

6.

Maa, jossa testi tehtiin

7.

Vahvista ”Validate certificate”

8.

Tallenna ja jatka ”Save and continue”

7

8

Huomioithan, että et voi korjata näitä tietoja myöhemmin, joten ole
huolellinen täyttäessäsi kaavaketta.
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Kaavakkeen täyttäminen – Step 4
Tämä kohta täytetään, jos ilmoitit että sinulla on EUkoronatodistus eli ”EU COVID Digital Certificate”.
Jos sinulla on muu todistus ”Other certificate” jatka ohjeen s. 20.
Tässä kohdassa lataat EU-koronatodistuksesi järjestelmään. On
tärkeää, että olet ilmoittanut koko nimesi ja syntymäaikasi oikein ja
että ne täsmäävät todistuksen tietoihin. Jos sinun tarvitsee muokata
tietoja, voit palata takaisinpäin kaavakkeessa.
1.

Valitse ”EU COVID Digital Certificate”

1

2.

Valitse ”Select file” ja valitse todistustiedosto koneeltasi (PDFtiedosto, jonka olet ladannut Omakannasta)

2

3.

Ilmoita mitä todistuksesi koskee
Vaccination = rokotus
Diagnostic test = negatiivinen koronatestitulos
Recovery = todistus sairastetusta koronavirustaudista

4.

Valitse ”Validate certificate”

Jos et jostakin syystä pysty lataamaan todistustasi, merkitse rasti
tähän ruutuun ja jatka ohjeen seuraavalta sivulta.

3

4
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Kaavakkeen täyttäminen
Jos merkitset rastin ruutuun sen merkiksi, että et pysty lataamaan
EU-koronatodistustasi järjestelmään, seuraa näitä ohjeita ja ilmoita
manuaalisesti todistuksesi sisältö. Muussa tapauksessa jatka
ohjeen sivulle 19.
1.

Jos todistuksen lataaminen ei onnistu ja merkitset tähän
rastin, saat näkyviin seuraavat täytettävät kohdat.

2.

Valitse koronatodistuksesi tyyppi (rokotus, testitulos tai
sairastettu korona). Jos valitset rokotuksen (Vaccination),
jatka täyttämään alla olevat kohdat. Jos valitset testituloksen
(Diagnostic Test), siirry ohjeen sivulle 17. Jos todistuksesi
koskee sairastettua koronatautia (Recovery), jatka ohjeen
sivulta 18.

3.

Sukunimi

4.

Etunimi

5.

Syntymäaika

6.

1
2
3

4

Rokotteen nimi

5
6

7

7.

Viimeisen rokotteen päivämäärä

8

8.

Maa, jossa sait rokotteen

9.

Vahvista ”Validate certificate”

10. Tallenna ja jatka ”Save and continue”
Siirry seuraavaksi tämän ohjeen sivulle 19.

9
10
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Kaavakkeen täyttäminen
Jos et pysty lataamaan EU-koronatodistustasi järjestelmään, ja
todistuksesi koskee negatiivista koronatestiä, jatka tämän ohjeen
mukaan. Jatka ohjeen seuraavalle sivulle, jos todistuksesi koskee
sairastettua koronatautia.
1.

Jos todistuksen lataaminen ei onnistu ja merkitset tähän
rastin, saat näkyviin seuraavat täytettävät kohdat.

1

2.

Valitse koronatodistuksesi tyypiksi ”Diagnostic Test” eli
testitulos.

3.

Sukunimi

4.

Etunimi

5.

Syntymäaika

3

6.

Testityyppi

5

7.

Testauspäivä

6

7

8.

Testitulos

8

9

9.

Maa, jossa testi tehtiin

10. Vahvista ”Validate certificate”

2

4

10

11. Tallenna ja jatka ”Save and continue”

11
Siirry seuraavaksi tämän ohjeen sivulle 19.
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Kaavakkeen täyttäminen
Jos et pysty lataamaan EU-koronatodistustasi järjestelmään, ja
todistuksesi koskee sairastettua koronatautia, jatka tämän ohjeen
mukaan.

1

1.

Jos todistuksen lataaminen ei onnistu ja merkitset tähän
rastin, saat näkyviin seuraavat täytettävät kohdat.

2.

Valitse koronatodistuksesi tyypiksi ”Recovery” eli sairastettu
koronatauti.

3.

Sukunimi

4.

Etunimi

3

5.

Syntymäaika

5

6.

Testityyppi (jolla tauti todettiin)

7.

Ensimmäisen positiivisen testin päivämäärä

8.

Maa, jossa todistus on myönnetty

9.

Vahvista ”Validate certificate”

2
4

7

6
8
9

10. Tallenna ja jatka ”Save and continue”

10
Siirry seuraavaksi tämän ohjeen sivulle 19.
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Kaavakkeen täyttäminen – Step 4

1

Kun EU-koronatodistuksesi on vahvistettu,
oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin ilmoitus
vihreällä pohjalla (1) ja kohdassa (2) on teksti
”Validated”.
Jos vahvistus ei onnistu, varmista että olet
kohdassa step 1 ilmoittanut oikein syntymäaikasi
ja nimesi ja että ne vastaavat koronatodistustasi.
Tarvittaessa voit palata taaksepäin kaavakkeessa
ja muokata tietoja.
Jos vahvistus ei onnistu, syynä voi olla myös
nimessäsi oleva väliviiva, jota ei voi kirjoittaa
kaavakkeeseen, ja siksi nimesi ei täsmää EUkoronatodistuksen kanssa. Tässä tapauksessa
kannattaa palata taaksepäin kaavakkeessa
kohtaan “Step 4” ja merkitä rastin alimpaan
ruutuun. Katso tämän ohjeen s. 15 ja jatka sen
mukaan.

2

3

Kun todistus on ladattu ja vahvistettu:
Toista sama jokaisen matkustajan osalta.
3. Tallenna ja jatka ”Save and continue”
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Kaavakkeen täyttäminen
Kun olet täyttänyt tiedot, esiin tulee tämä ruutu, joka muistuttaa, että
antamiasi tietoja ei voi muuttaa sen jälkeen, kun jatkat eteenpäin.
Valitse ”Yes” jos olet antanut tarvittavat tiedot oikein.
Valitse ”No” jos haluat vielä muokata antamiasi tietoja.
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Viimeistely – Step 5
Lopuksi sinun täytyy hyväksyä ehdot ja sitoutua
toimimaan annettujen ohjeiden mukaan, jos saat
koronavirukseen viittaavia oireita.
Teksti on englanniksi ja olet vastuussa siitä, että olet
ymmärtänyt ehdot. Jos et osaa englantia,
suosittelemme että pyydät apua.
1.

Hyväksy ehdot merkitsemällä rasti ruutuun

2.

Lähetä painamalla ”End process”
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Valmis!
Maahantulokaavake on nyt täytetty ja saat vahvistuksen
sähköpostiisi. Sen liitteenä on PDF-tiedosto joka sisältää QRkoodin. Koodi pitää esittää lähtökentällä ja uudelleen Espanjaan
saapumisen yhteydessä. Huomaa, että jokaisella matkustajalla on
oma QR-koodi.
Huomaa, että viesti saattaa päätyä roskapostikansioosi.
HUOM!
Matkustaja on vastuussa siitä, että maahantulokaavake on
täytetty oikein ja määräajan puitteissa. Muussa tapauksessa
pääsy maahan evätään, eli et myöskään pääse lennolle
lähtökentällä. Jos matkasi peruuntuu tästä syystä, et ole
oikeutettu matkan hinnan palautukseen.
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