LEKTION 6: BESKRIVNINGARNA AV HANDLINGARNA
Läs beskrivningarna av handlingarna och fundera över vilken handling det rör sig om. Vad behöver man handlingen till? Fundera också över vilka nackdelar det skulle medföra om du inte hade de här handlingarna. Du kan be
dina syskon eller föräldrar om hjälp eller leta efter information på internet.
1. Det här är en resehandling som beviljas finska medborgare och är även ett officiell intyg på innehavarens
identitet. Den här handlingen kan man ansöka om hos polisen. Av särskilda skäl kan man även bevilja den här
handlingen tillfälligt eller provisoriskt. Vid behov kan den även beviljas snabbare och då är handlingen dyrare.
2. Denna handling är ett intyg på innehavarens identitet som även har ett fotografi. Det kan också användas
begränsat. Den här handlingen innehåller dessutom en teknisk del för elektronisk hantering vid behov (chip),
som bland annat gör det möjligt att använda elektroniska tjänster. På sökandens begäran kan man också infoga
sjukförsäkringsinformation i handlingen, och då kan det användas som en annan slags handling, till exempel på
apotek eller läkarstationer. Den här handlingen kan man ansöka om hos polisen. Den beviljas under särskilda
förutsättningar även till utländska medborgare och minderåriga. Den sökande kan även beviljas handlingen
tillfälligt av särskilda orsaker.
3. Den här handlingen är gratis och skickas automatiskt till alla som omfattas av Finlands sjukförsäkring. Genom
att visa upp den får du ersättning för dina utgifter på apotek och vid flera privata läkarstationer. I den här handlingen noteras även information om rätt till specialersättning för läkemedel. Om du får nya specialersättningsgilla läkemedel får du en ny handling utan fotografi. Om du använder en handling med sjukförsäkringsuppgifter
med fotografi får du inte automatiskt en ny handling utan fotografi.
4. Det här är statistik som underhålls vid Institutet för hälsa och välfärd. I denna statistik registreras alla barn som
föds i Finland samt information om barnets föräldrar. Statistiken används bland annat för att upprätthålla informationen i befolkningsregistret och för att skriva personens födelsebevis.
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