
Viron passin ja/tai henkilökortin hakeminen postitse 

ENSIKERTAINEN 

 

1. Lapsesta tarvitaan englanninkielinen ote väestötietojärjestelmästä - Extract 
from the population information system in Finland. 

 
Sen voi tilata Digi- ja väestötietovirastosta 

sähköpostin kautta vtj-todistus@dvv.fi   
puhelimitse 029 55 36 230 kello 9-12 
tai paikan päällä. 

Tarkemmat ohjeet : https://dvv.fi/muut-todistukset. 
 
Tarvittavat tiedot: 

- lapsen etunimi ja sukunimi   
- syntyperäinen/entinen nimi ja nimenmuutoksen päivämäärä (jos nimi on 

syntymän jälkeen muuttunut),  
- syntymäaika ja -paikka,  
- suomalainen henkilötunnus,  
- kansalaisuus,  
- siviilisääty,  
- lapsen syntymän rekisteröinyt virasto,  
- lapsen vakinainen asuinpaikka,  
- vanhempien ja huoltajien tiedot (huoltajuuden alkamispäivä, jos 

vanhemmat eivät ole naimisissa). 
 
HUOM! Tarkista, että todistuksesta näkyy myös lapsen isän huoltajuus. Jos lapsen 
vanhemmat eivät ole naimisissa, isyyden vahvistamiseen ja tiedonsiirtoon Digi- ja 
väestötietovirastoon menee aikaa. 

 
HUOM! Syntymätodistus ei kelpaa, koska sieltä puuttuvat lapsen osoite ja 
huoltajat. 

 
 

2. Tulosta ja täytä LOMAKE ja LISÄLOMAKE. Lapsen huoltaja allekirjoittaa 
lomakkeen. 

https://helsinki.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/34/2023/03/Isikut-
toendavate-dokumentide-taotlusankeet_ENG_VAM.pdf 

https://www.politsei.ee/files/Dokumentide%20taotlemise%20ankeedid/lisaank
eet-2020.pdf?4f3adbada3 

Merkitse mieleisesi noutopaikka kohtaan ”Pick-up location”. Suomessa passin/ 
henkilökortin voi noutaa Viron Helsingin-suurlähetystöstä tai kunniakonsulilta 
Maarianhaminassa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa, Vaasassa tai Oulussa.  

 
3. Ota kopio lomakkeen allekirjoittaneen vanhemman passista tai 

henkilökortista. Vahvistaa kopio päivämäällä ja allekirjoituksellaan. 
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4. Maksa LEIMAVERO (noutopaikka Suomi) ja tulosta maksukuitti. 

      Alle 15-vuotiaan : passi + henkilökortti 45 €, passi 40 €, henkilökortti 30 €  

      Saaja:   Rahandusministeerium 
      Tilinumero:  EE932200221023778606 (Swedbank) 
      BIC/SWIFT:  HABAEE2X 
      Viitenumero:  2900082443 
      Viesti:  Viron passi ja/tai henkilökortti, hakijan Etunimi Sukunimi ja 

syntymäaika 
 
Lähetä HAKEMUS, LISÄLOMAKE, OTE VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ, 
KOPIO VANHEMMAN PASSISTA/HENKILÖKORTISTA JA MAKSUKUITTI 
osoitteseen: 

TAOTLUS 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Pärnu mnt 139 

15060 Tallinn 

Estonia 

 

Lähetä sähköinen VALOKUVA lapsesta osoitteeseen: ppa@politsei.ee  (viestin 
Subject -riville lapsen nimi ja syntymäaika) 

VAATIMUKSET VIRON PASSIN/HENKILÖKORTIN VALOKUVALLE 

- 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/esmase-passi-ja-id-kaardi-taotlemine-
lapsele/ 
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