tunti 6: kuvaukset asiakirjasta
Lue kuvaukset asiakirjoista ja mieti, mikä asiakirja on kyseessä. Mihin asiakirjaa tarvitaan? Pohdi myös, mitä haittoja sinulle voi koitua jos sinulla ei ole näitä asiakirjoja? Voit pyytää apua sisaruksiltasi, vanhemmiltasi tai etsiä tiedon
internetistä.
1. Kyseessä on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja, joka on myös virallinen todistus haltijansa
henkilöllisyydestä. Tätä asiakirjaa voi hakea poliisilta. Hakijalle voidaan erityisistä syistä myöntää tämä asiakirja
myös tilapäisenä tai väliaikaisena. Se voidaan tarvittaessa myöntää myös nopeutetussa menettelyssä, jolloin
asiakirjan hinta on kalliimpi.
2. Tämä asiakirja on kuvallinen todistus haltijansa henkilöllisyydestä. Sitä voidaan käyttää rajoitetusti myös. Tämä
asiakirja sisältää lisäksi sähköisessä asioinnissa tarvittavan teknisen osan (siru), joka mahdollistaa muun muassa
sähköisten asiointipalvelujen käytön. Asiakirjaan voidaan lisätä hakijan pyynnöstä myös sairausvakuutustiedot,
jolloin sitä voidaan käyttää erään muun asiakirjan sijaan esimerkiksi apteekeissa tai lääkäriasemilla asioitaessa.
Tätä asiakirjaa voi hakea poliisilta. Se myönnetään tietyin edellytyksin myös ulkomaalaiselle tai alaikäiselle. Hakijalle voidaan erityisestä syystä myöntää se myös väliaikaisesti.
3. Tämä asiakirja on maksuton ja se lähetetään automaattisesti kaikille Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluville. Tätä näyttämällä saat apteekeissa ja useilla yksityisillä lääkäriasemilla korvauksen kuluistasi. Tähän asiakirjaan
merkitään myös tieto lääkkeiden erityiskorvausoikeudesta. Sinulle lähetetään uusi kuvaton asiakirja, jos saat
uuden lääkkeiden erityiskorvausoikeuden. Jos käytössäsi on kuvallinen asiakirja sairausvakuutustiedoin, et saa
uutta kuvatonta asiakirjaa automaattisesti.
4. Kyseessä on tilasto, jota ylläpidetään terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Tähän tilastoon kirjataan jokainen
Suomessa syntynyt lapsi ja tiedot hänen vanhemmistaan. Tilastoa käytetään muun muassa väestörekisterin
tietojen ylläpitämiseen ja henkilön syntymätodistuksen kirjoittamiseen.
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