
Passin ja/tai Viron henkilökortin hakeminen postitse 

 
Voit hakea uutta passia/henkilökorttia postin kautta, jos olet käynyt antamassa 

sormenjälkesi passihakemusta varten enintään 6 vuotta sitten. 

 

Voit tiedustella sormenjälkien voimassaolosta Viron poliisin kotisivulta tai 

asiakaspalvelusta +372612 3000. 

HUOM! Alle 12-vuotiaan lapsen ei tarvitse antaa sormenjälkiä. 

 

Jos sinun tai sinun lapsesi sormenjäljet ovat vanhentuneet tai ei ole vielä annettu, 

ne voidaan antaa Viron suurlähetystössä kolmena päivänä viikossa ilman 

ajanvarausta: 

Maanantai 13.30-16.00 

Keskiviikkona klo 13.30-16.00 

Torstai klo 10.30-13.00 

Ota mukaan Viron passi tai henkilökortti. Toimenpide on ilmainen. 

 
 

1. Tulostakaa ja täyttäkää LOMAKE 

 

 Lomake  https://www.politsei.ee/files/dokumendid/ankeedid/2022/eng-

dok-taotlus-2022-01-12.pdf?ed94f07338  

ja ohjeet hakemuksen täyttämiseen (englanniksi):  

https://www.politsei.ee/en/instructions-for-completing-application-form  

 Viron henkilökortti= isikutunnistus = Identity card or  residence permit card  

 Viron passi = reisidokument = travel document 

 Suomessa passin tai henkilökortin voi noutaa Viron Helsingin-

suurlähetystöstä tai kunniakonsuliltä Maarianhaminassa, Kuopiossa, 

Tampereella, Turussa, Vaasassa tai Oulussa. 

 Hakemuslomakkeeseen merkitse mieleisesi noutopaikka (väljastuskoht). 

 NB! Tarkistakaa, että lomakkeessa on kolme allekirjoitusta! 

 

2. Maksakaa tarvittava LEIMAVERO (passia tai henkilökorttia noudettaessa 

Suomesta) 

 

 Vähintään 15-vuotias: passi + henkilökortti 75 €; vain passi 65 €; vain 

henkilökortti 50 €  

 Alle 15-vuotias ja vanhuseläkkeellä oleva: passi + henkilökortti 45 €; vain 

passi 40 €; vain henkilökortti 30 € 

 

 Saaja: Rahandusministeerium 

 Tilinumero: EE932200221023778606  

 BIC/SWIFT: HABAEE2X 

 Viitenumero: 2900082443 

 Viesti: kenen puolesta ja mistä leimavero maksettiin 

https://www.politsei.ee/files/dokumendid/ankeedid/2022/eng-dok-taotlus-2022-01-12.pdf?ed94f07338
https://www.politsei.ee/files/dokumendid/ankeedid/2022/eng-dok-taotlus-2022-01-12.pdf?ed94f07338
https://www.politsei.ee/en/instructions-for-completing-application-form


Esimerkiksi: Viron passi ja henkilökortti, hakijan Etunimi Sukunimi ja Viron 

henkilötunnus 
 

 Tulostakaa maksukuitti 

 

3. Hakemus ja leimaveron maksukuitti LÄHETETÄÄN tavallisessa kirjekuoressa 

osoitteeseen: 

 

TAOTLUS 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Pärnu mnt 139 

15060 Tallinn 

Estonia 

 

4. 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  

 

 

 

Ohjeet saatavilla myös suurlähetystön kotisivulla viroksi: 

https://helsinki.mfa.ee/konsulaarinfo/eesti-passi-ja-id-kaardi-taotlemine/  
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