
Passin ja/tai Viron henkilökortin hakeminen postitse 

ENSIKERTAINEN 

 
 

1. Tilaa Suomen Digi- ja väestötietovirastosta englanninkielinen VIRKATODISTUS 

lapsesta (extract from the population information system in Finland). 

 Todistuksessa on oltava lapsen etunimi, syntyperäinen/entinen nimi, 

nimenmuutoksen päivämäärä (jos nimi on muutettu), syntymäaika ja -paikka, 

suomalainen henkilötunnus, kansalaisuus, siviilisääty, lapsen syntymän 

rekisteröinyt virasto, lapsen vakinainen asuinpaikka, vanhempien ja huoltajien 

tiedot, huoltajuuden alkamispäivä, jos vanhemmat eivät ole avioliitossa. 

 HUOM! Tarkista, että todistuksesta näkyy, että myös isällä on oikeus 

huoltajuuteen. Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa, huoltajuus ei tule 

automaattisesti ja isyyden tunnustamiseen ja tiedonsiirtoon Digi- ja 

väestötietovirastoon menee aikaa. 

 

2. Tulostakaa ja täyttäkää LOMAKE ja LISÄLOMAKE. 

 

 Lomake ja ohjeet hakemuksen täyttämiseen (viroksi): 

https://www.politsei.ee/et/juhend/eesti-passi-taotlemine-lapsele/taotlemine-

valismaal 

 Viron henkilökortti = isikutunnistus  

 Viron passi = reisidokument 

 Suomessa passin tai henkilökortin voi noutaa Viron Helsingin-suurlähetystöstä 

tai kunniakonsuliltä Ahvenanmaalla, Kuopiossa, Tampereella, Turussa,  

Vaasassa tai Oulussa. Hakemuslomakkeeseen merkitse mieleisesi noutopaikka 

(väljastuskoht). 

 Ota kopio passistasi tai henkilökortistasi 

 HUOM! Jos toinen vanhempi/huoltaja ei ole Viron kansalainen, on lisättävä 

myös hänen kirjallinen suostumus passin hakemiseen (vapaamuotoinen 

suostumus viroksi, englanniksi tai venäjäksi) sekä kopio vanhemman/huoltajan 

passista tai henkilökortista. 

 

3. Maksakaa tarvittava LEIMAVERO (passia tai henkilökorttia noudettaessa Suomesta) 

 

 Alle 15-v: passi + henkilökortti 45 €; passi 40 €; henkilökortti 30 €  

 

 Saaja: Rahandusministeerium 

 Tilinumero: EE932200221023778606 (Swedbank) 

 BIC/SWIFT: HABAEE2X 

 Viitenumero: 2900082443 

 Viesti: kenen puolesta ja mistä leimavero maksettiin 
Esimerkiksi: Viron passi ja henkilökortti, hakijan Etunimi Sukunimi  
 

 Tulostakaa maksukuitti 

  

https://www.politsei.ee/et/juhend/eesti-passi-taotlemine-lapsele/taotlemine-valismaal
https://www.politsei.ee/et/juhend/eesti-passi-taotlemine-lapsele/taotlemine-valismaal


 

4. Hakemus, lisälomake, englanninkielinen todistus, kopio vanhemman Viron passista tai 

henkilökortista sekä tarvittaessa toisen vanhemman kirjallinen suostumus ja 

leimaveron maksukuitti LÄHETETÄÄN tavallisessa kirjekuoressa osoitteeseen: 

 

TAOTLUS 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Pärnu mnt 139 

15060 Tallinn 

Estonia 

 

5. Lähetä VALOKUVA osoitteeseen: ppa@politsei.ee (saatekirjeeseen merkitään 

henkilön nimi ja Viron henkilötunnus) 

 

 värillinen 

 minimissään 1300x1600 pikseliä 

 minimi sallittu tallennuskoko on 1 MB ja suurin 5 MB 

 JPG tai JPEG muodossa 

 enintään 6 kuukautta vanha 

 https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised   

mailto:ppa@politsei.ee
https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised

