
Tämä ohjeistus on suuntaa antava. On omalla vastuullasi, että matkustuslomake on oikein
täytetty. Teemme kuitenkin parhaamme, että ohjeet olisivat oikein ja ajantasaiset. Huomioithan, 

että Espanjan viranomaiset saattavat päivittää tietoja lyhyelläkin varoitusajalla.



Hyvä tietää

• Saatavilla on sekä yksittäiselle matkustajalle tarkoitettu lomake että perhelomake.

• Jokaisen matkustajan tiedot on täytettävä matkustuslomakeeseen, myös lasten.

• Lomakkeen voi viimeistellä ja lähettää aikaisintaan 48 tuntia ennen matkaa. 

• Lomakkeen voi täyttää aina lähtöselvityksen alkamiseen saakka, mutta suosittelemme, että täytät sen 
hyvissä ajoin (kuitenkin aikaisintaan 48 tuntia ennen lähtöä). 

• Mikäli tarvitset negatiivisen PCR-testituloksen, sinulla ei tarvitse olla tulosta saatuna siinä vaiheessa, kun
täytät lomakkeen. Sinun tulee kuitenkin esittää negatiivinen tulos lähtöselvityksessä ja maahan saapumisen
yhteydessä. 

• Saat QR-koodin vahvistussähköpostissa. Suosittelemme varalta tulostamaan sen mukaan matkalle, mutta 
digitaalinen versio käy myös. 

• Mikäli sinulla ei ole QR-koodia, voidaan lennolle pääsysi evätä. 

• Mikäli olet vasta vieraillut maassa, jolle Espanja on asettanut rajoitteita, voi se vaikuttaa matkaasi. 

• Hotellin osoitteen löydät nettisivuillamme olevasta hotellikuvauksesta ”tietoa”-välilehden alta.

• Mikäli olet varannut lennolta istuinpaikan tai tehnyt lähtöselvityksen, kirjoita lomakkeeseen varaamasi
paikka. Mikäli et ole varannut paikkaa, kirjoita 1A. 

• Emme suosittele käyttämään selaimen automaattista käännöstoimintoa käännösvirheiden vuoksi, vaan anna
tiedot olla englanniksi. 



Valitse lomake

Perheet täyttävät
Family/Group FCS Formin.

Yksin matkustavat ja esim. 
yhdessä matkustavat ystävät
täyttävät jokainen oman
Individual FCS Formin.

Jos olet aloittanut lomakkeen 
täytön jo aiemmin, voit jatkaa 
kirjautumalla sisään kohdassa 
”Continue with previously
created FCS form”

Retrieve QR -kohdasta saat 
lähetettyä QR-koodin 
uudelleen.



Rekisteröityminen

Aloita rekisteröitymällä palveluun. 

Sukunimi

Etunimet

Passin tai henkilökortin numero

Lennon numero

Saapumispäivä Espanjaan

Sähköposti

Sähköposti uudelleen



Rekisteröityminen

Vahvista, että olet ihminen

Vahvista, että hyväksyt ja olet ymmärtänyt
ehdot

Lähetä klikkaamalla Send



Rekisteröityminen

Tarkista, että antamasi
tiedot ovat oikein. Pystyt
muuttamaan ainoastaan
nimeä jälkeenpäin.

Klikkaa Continue
jatkaaksesi tai Review, jos 
haluat tarkistaa tai 
muuttaa antamiasi tietoja.

Klikkaa Continue
jatkaaksesi lomakkeen
täyttämistä.



Täytä päävaraajan tiedot

Etunimet

Sukunimi

Passin/henkilökortin
numero tai 
henkilötunnus

Lennon numero (löytyy
varausvahvistuksesta) 
sekä
saapumispäivämäärä

Sähköpostiosoite

Vahvista
sähköpostiosoite

Jätä tyhjäksi (täytetään
vain, jos Espanjassa on 
välilasku ja matka jatkuu
toiseen maahan)



Vahvista

Vahvista, ettet ole robotti

Hyväksy ehdot

Lähetä klikkaamalla ”Send”



Tarkista ja vahvista tiedot

Tarkista, että antamasi tiedot (henkilötiedot, lennonnumero, saapumispäivä ja 
sähköposti) ovat oikein, sillä et pysty muuttamaan niitä jälkeenpäin. 

Klikkaa Continue jatkaaksesi tai Review, jos haluat tarkistaa tai muuttaa antamiasi tietoja.



Sähköposti

Saat antamaasi
sähköpostiosoitteeseen
tällaisen viestin. 

Tässä on koodisi, joka
sinun tulee antaa
seuraavassa vaiheessa. 

Voit klikata tästä, jos 
haluat jatkaa lomakkeen
täyttämistä. 

Tätä koodia käyttämällä
voit käydä
täydentämässä tai 
muuttamassa tietoja. 



Matkustuslomakkeen täyttäminen

Mikäli et klikkaa sähköpostissa
olevaa linkkiä, voit jatkaa
tietojen täyttämistä tästä
kohdasta.

Kirjaudu passin tai 
henkilökortin numerolla tai 
henkilötunnuksella. Käytä
samaa, jota käytit
aiemmassakin vaiheessa.

Täytä kuusinumeroista ”FCS 
form code”, jonka löydät
sähköpostiviestistä.  

Vahvista, ettet ole robotti

Klikkaa ”Continue”



Kohta 1: Henkilötiedot (päävaraaja)

Sukunimi

Etunimi

Sukupuoli
Male = mies
Female = nainen

Passin numero, 
henkilökortin
numero tai 
henkilötunnus

Prefix = Maa-
koodi (FI +358)

Puhelinnumero

Sähköposti

Syntymäaika



Osoite

Huom! Älä käytä Å-, Ä- tai 
Ö-kirjaimia. 

Kotiosoite

Asunnon numero (jos 
osoitteessasi ei ole
asunnon numeroa, käytä
vapaavalintaista numeroa)

Maa

Lääni/alue

Paikkakunta

Postinumero

Tallenna ja jatka
klikkaamalla ”Save and 
continue”



Kohta 2: Lentotiedot

Lennon numero

Lentoyhtiö

Saapumispäivä

Istumapaikka
Jos olet varannut istumapaikan
etukäteen tai tehnyt jo lähtöselvityksen, 
täytä istumapaikkasi.
Mikäli et tiedä istumapaikkaasi, kirjoita
tähän kohtaan 1A.



Kohta 2: Lentotiedot

Hotellin nimi (ei pakollista täyttää) ja 
osoite
(osoitteen löydät hotellikuvauksesta
Tietoa-välilehdeltä)

Alue (Canarias = Kanariansaaret, 
Baleares, Illes = Mallorca)

Kaupunki
(Puerto del Rosario = Fuerteventura, 
Palmas de Gran Canaria, Las = Gran 
Canaria)

Province -kohtaa ei tarvitse täyttää

Postinumero

Klikkaa, mikäli majoitut koko lomasi
samassa hotellissa

Tallenna ja jatka klikkaamalla ”Save and 
Continue”



Perheenjäsenten henkilötiedot
(mikäli valitsit perhelomakkeen)

Lisää perheenjäsenet, myös lapset

Perheenjäsenen passin numero, 
henkilökortin numero tai henkilötunnus

Istumapaikka (jos et tiedä vielä
istumapaikkoja, täytä 1B, 1C jne. Samaa
lomaketta käyttävät matkustajat eivät voi
ilmoittaa samaa istumapaikkaa.)

Sukunimi

Etunimet

Sukupuoli

Syntymäaika

Vahvista, että puhelinnumero, 
sähköposti, kotiosoite ja hotellitiedot
ovat samat kuin päävaraajalla tai lisää ne.

Tallenna ja jatka klikkaamalla Save and 
Continue



Kohta 3: Matkustushistoria

Mistä maasta matkustat
(Finland = Suomi)

Miltä alueelta Suomesta aloitat
matkasi

Ilmoita, jos olet ollut jossain
toisessa maassa viimeisen 14 
vuorokauden aikana. 

Matkan tarkoitus
Tourism = lomamatka

Tallenna ja jatka



Kohta 4: Terveyskysymykset

Huom! Löydät lisätietoa maahantuloa koskevista
vaatimuksista nettisivuiltamme.
Terveyskysymyksiin saa vastata aikaisintaan 48 
tuntia ennen lähtöä.

Ilmoita, mikäli olet ollut lähikontaktissa covid-19-
virukseen sairastuneen kanssa viimeisen 14 
vuorokauden aikana

Valitse, millainen todistus sinulla on mukana
matkalla. Mikäli käytät Omakannasta saatavaa
todistusta, klikkaa EU COVID Digital Certificate ja
katso lisäohjeistus sivulta 19. 

Valitse, oletko
rokotettu (sivu 16), 
matkustatko negatiivisella testituloksella (sivu 17) 
(PCR- tai antigeenitesti) 
vai oletko sairastanut koronan (sivu 18)

Valinnastasi riippuen löydät jatko-ohjeet
lomakkeen täyttämiseen seuraavilta sivuilta. 

https://www.apollomatkat.fi/lomavalikoima/matkusta-turvallisin-mielin/espanja


Jos matkustat rokotustodistuksella

Valitse ”Vaccination” (=rokote)

Etunimi

Sukunimi

Syntymäaika

Rokote, jonka olet saanut

Päivä, jolloin sait täyden rokotesarjan

Missä maassa sait rokotteen

Klikkaa ”Validate certificate”

Tallenna ja jatka klikkaamalla ”Save and continue”



Jos matkustat testituloksella

Valitse ”Diagnostic test”

Etunimi

Sukunimi

Syntymäaika

Testi, jonka olet ottanut
(NAAT, mikäli PCR-testi ja RAT, mikäli antigeeni-testi)

Testauspäivä

Testitulos

Maa, jossa testi otettiin

Klikkaa ”Validate certificate”

Tallenna ja jatka klikkaamalla ”Save and continue”



Jos matkustat todistuksella sairastetusta koronasta

Valitse ”Recovery” (=sairastettu ja parantunut covid-19-
tauti)

Etunimi

Sukunimi

Syntymäpäivä

Tekemäsi testi

Päivä, jolloin sait ensimmäisen positiivisen tuloksen

Maa, jossa todistus on annettu

Klikkaa ”Validate certificate”

Tallenna ja jatka klikkaamalla ”Save and continue”



EU COVID Digital Certificate

Tämä ohjeistus koskee aiemmin valittua kohtaa ”EU COVID 
Digital Certificate” (sivu 15). Tässä kohdassa ladataan EU:n
koronatodistus, jonka löydät Omakannasta.

Ilmoita, oletko ollut lähikontaktissa koronavirusta sairastavan
henkilön kanssa viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Lataa koronatodistus tietokoneeltasi klikkaamalla ”Select file”. 

Valitse, mikä todistus on kyseessä
Vaccination = rokotetodistus, 
Diagnostic Test = todistus negatiivisesta testituloksesta
Recovery = todistus sairastetusta covid-19-taudista

Klikkaa ”Validate certificate”

Mikäli validiointi ei onnistu, klikkaa tästä
ja varaudu esittämään todistus lentokentällä.



EU COVID Digital Certificate
Tämä ohjeistus koskee kahden (2) rokoteannoksen saaneita

Kun todistuksesi on vahvistettu, ilmestyy oikeaan
yläkulmaan virheä ruutu

Jos todistuksesi vahvistamisessa ilmenee ongelmia, 
tarkistathan, että aiemmin ilmoittamasi
henkilötiedot ovat oikein ja korjaa virheelliset
tiedot. 

Kun olet valmis, täytä tiedot myös muiden
matkustajien osalta. 

Tallenna ja jatka klikkaamalla ”Save and continue”



EU COVID Digital Certificate
Tämä ohjeistus koskee kolmen (3) rokoteannoksen saaneita

Jos olet saanut myös kolmannen
rokoteannoksen, rokotetodistusta ei voi
siinä tapauksessa ladata. 

Klikkaa siinä tapauksessa tästä. 

Voit myös klikata tästä, mikäli sinulla on 
ongelmia todistuksen lataamisessa. 
Suosittelemme siinä tapauksessa
tulostamaan todistuksen ja ottamaan sen 
mukaan matkalle.



EU COVID Digital Certificate
Tämä ohjeistus koskee kolmen (3) rokoteannoksen saaneita

Valitse Vaccination

Täytä: Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Rokotuksen nimi

Päiväys, jolloin olet saanut toisen rokoteannoksen

Maa, jossa rokotus on annettu

Jos olet täyttänyt perhelomakkeen, voit täyttää tiedot
vastaavalla tavalla muidenkin matkustajien osalta.

Klikkaa Validate certificate



Tietojen vahvistaminen

Vahvista, että antamasi tiedot
ovat oikein.



Kohta 5: Tietojen todistaminen

Tässä kohdassa vakuutat, että mikäli saat 14 
vuorokauden aikana Espanjaan
saapumisesta hengitystieinfektion oireita
(kuume, yskä, hengitysvaikeudet), lupaat
eristäytyä ja ottaa puhelimitse yhteyttä
terveydenhuoltoon. Lupaat myös noudattaa
heidän ohjeita. 

Vahvista antamiesi tietojen oikeellisuus ja 
klikkaa ”End process”



Vahvistussähköposti

Saat sähköpostiisi QR-koodin. Jokaiselle
perheenjäsenelle tulee oma QR-koodi.

QR-koodi tulee esittää
lähtöselvityksessä.

Hyvää loman odotusta!


