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1. Mikä henkilöllisyystodistus on? 

 
Henkilöllisyystodistuksella voin todistaa, kuka minä olen. 

Henkilöllisyystodistuksia ovat mm: 

 

- kuvallinen Kela-kortti 

- passi 

- ajokortti  

- henkilökortti, jonka saa paikalliselta poliisilaitokselta.                  

 

 

2. Mitä henkilöllisyystodistus kertoo? 

 
Henkilöllisyystodistus on todistus, josta selviävät omat henkilötiedot. 

Henkilöllisyystodistus kertoo kuka minä olen.  

Se on virallinen todistus omasta henkilöllisyydestä.  

 

Henkilöllisyystodistuksessa ovat: 

 

- oma valokuva 

- oma nimi 

- sosiaaliturvatunnus  

- kotipaikka  

- nimikirjoitus 

 

 



  Sivu 4/9 

3. Mihin tarvitset henkilöllisyystodistusta? 

 
Henkilöllisyystodistusta tarvitset esimerkiksi, kun 

 

- haluat saada matkalipusta opiskelija-alennuksen 

- matkustat yksin lentokoneessa, jos olet ostanut lipun Internetin kautta 

- hankit pankkikorttia 

- nostat rahaa pankista 

- hankit passia matkustamista varten 

- olet huvipaikoilla ja ravintoloissa, joissa on ikäraja ja haluat todistaa ikäsi 

päästäksesi sisälle 

- menet katsomaan elokuvaan, jossa on ikäraja 

- äänestät vaaleissa 

- ostat tupakkaa tai alkoholia 

 

4. Miten hankit henkilöllisyystodistuksen? 

 
Henkilöllisyystodistuksen voi hankkia paikalliselta poliisilaitokselta tai Kelan 

toimistosta. 

 

Henkilöllisyystodistuksen voi hankkia jokainen Suomen kansalainen, 

tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. 

 

 
 



  Sivu 5/9 

5. Henkilökortin anominen poliisilaitokselta 
 
Poliisilaitoksella on lupapalvelutoimisto, jossa henkilökohtaisesti hakija täyttää 

henkilökorttihakemuksen. Samalla varmistetaan hakijan henkilöllisyys.  

 

Poliisilaitokselta saatavan henkilöllisyystodistuksen nimi on henkilökortti. 

Henkilökortteja on olemassa neljä erilaista: sähköinen henkilökortti, 

henkilökortti, alaikäisen henkilökortti, väliaikainen henkilökortti. 

 

Henkilökortin anomukseen tarvitaan: 

 

  1.  Kaksi vaaleataustaista passikuvaa: 

- mustavalkoinen tai värillinen 

- pään koko kuvassa 2,5- 3,5 cm 

 

  2. Luotettava todistus omasta henkilöllisyydestä   

- todistuksesta käy esimerkiksi kuvallinen Kela-kortti 

- hakijan  henkilöllisyyden voi todistaa myös toinen henkilö. Hänellä täytyy 

olla mukana oma henkilöllisyystodistus.  

 

Oma nimikirjoitus tehdään henkilökorttia varten poliisilaitoksella 

erikoiskynällä. Korttihakemus, kuvien ja nimikirjoituksen kanssa lähetetään 

Setelipainoon, jossa kortti valmistetaan. Valmis kortti on Kela-kortin kokoinen 

muovitettu kortti. Poliisilaitoksen kanssa voi sopia, että he lähettävät valmiin 

henkilökortinkotiin.  

 

Henkilökortin voi myös itse käydä hakemassa poliisilaitoksen toimistosta.  
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Alle 18-vuotias tarvitsee molempien vanhempiensa luvan henkilökortin 

anomiseen. 

 

Henkilökortti on voimassa 5 vuotta. Henkilökortti käy matkustuskorttina EU-

maissa.   

 

Liitteenä on henkilökortin anomuskaavake.  
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6. Henkilökortin anominen Kelalta eli Kansaneläkelaitokselta 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kelalta voi anoa kuvallista Kela-korttia. Kuvallinen Kela-kortti käy myös 

henkilökortista. 

 

Kuvallinen Kela-kortti eli sairausvakuutuskortti anotaan henkilökohtaisesti. 

Kortti anotaan lähimmän Kelan toimistolta. Toimistovirkailija täyttää 

anomuksen suoraan tietokoneelle. Erillistä anomuskaavaketta ei ole. Kelan 

toimistolla annetaan oma allekirjoitus liitettäväksi valmiiseen korttiin. Samalla 

kortti pitää maksaa käteisellä. Kuvallinen Kela-kortti hyväksytään Suomessa 

henkilökorttina.  
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Anomukseen tarvitaan: 

 

- yksi passikuva, musta tai värillinen 

- henkilöllisyystodistus.  

 

Hakijan täytyy pystyä todistamaan oma henkilöllisyytensä tai  hänellä on oltava 

todistaja mukana, joka varmentaa hakijan henkilöllisyyden. 

  

7. Tehtäviä 
 

- käynti poliisilaitoksella ja tutustuminen lupapalvelutoimistoon 

- henkilökorttihakemuksen täyttäminen 

- oman nimikirjoituksen kirjoittaminen 

- erilaisten henkilöllisyystodistusten esittäminen 
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8. Omia muistiinpanoja 
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