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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIKORTTI
1.1.2019 alkaen ajokortti ei enää käy henkilöllisyystodistuksena!
Ensimmäistä ammattikorttia tai jo vanhentuneen kortin uusimista haetaan rekisteröintipisteestä. Tällöin
henkilöllisyys pitää todistaa virallisella henkilöllisyystodistuksella. 1.1.2019 alkaen henkilöllisyystodistuksena kelpaavat vain henkilökortti ja passi, ajokortti ei käy enää! Tarvittaessa hanki omin kustannuksin virallinen henkilöllisyystodistus ennen kuin tarvitset ammattikorttia. Rekisteröintipisteessä tilatut
ammattikortit ovat kuvattomia. Jos haluat kuvan korttiin, niin toimita vaatimusten mukainen kuva sähköisesti rekisteröintipisteeseen (kuvia ei oteta rekisteröintipisteessä). Kuvatiedoston koko tulee olla välillä 172*210 – 309*378 pikseliä (leveys/korkeus=0.817, tulostustarkkuus 300dpi, koko 5 – 200 kb), tiedoston pääte: .JPG tai .TIF ja tyyliltään passikuva.
Ammattikortti pitää uusia noin kuukautta ennen kuin vanhan kortin voimassaoloaika päättyy (vanhan
kortin voimassaoloaika ei saa ylittää 3 kuukautta uutta korttia haettaessa). Kortin voi itse uusia osoitteessa: https://haevarmenne.vrk.fi/Home/Etusivu. WebVartin kautta tilattu uusi kortti on samanlainen
kuin voimassa oleva kortti (joko kuvallinen tai kuvaton).
Varakortin saaminen sekä kadonneen tai lukkiutuneen aktivointitunnusluvun uudelleen tilaaminen edellyttää kortinhaltijan henkilökohtaista käyntiä rekisteröintipisteessä (henkilöllisyys pitää todistaa).
Jos kortti jossa on voimassaoloaikaa jäljellä, katoaa tai on muuten tarpeeton pitää kortin varmenne itse
sulkea soittamalla Sulkupalvelun maksuttomaan numeroon 0800 162 622 (Sulkupalvelu toimii ympäri
vuorokauden kaikkina viikonpäivinä). Kortinhaltijan vastuu kortista päättyy, kun ilmoitus kortin sulkemisesta on vastaanotettu sulkupalvelussa.
Uusin kortinlukijaohjelmisto löytyy rekisteröintipisteessä, joten jos et saa aktivoitua uutta korttiasi työpisteelläsi niin tule sovitusti käymään, ota kortti ja aktivointitunnus mukaan.
Tornion rekisteröintipiste sijaitsee terveyskeskuksen hallinnossa (3. krs) osoitteessa Sairaalakatu 1,
avoinna arkisin klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00. Yhteystiedot: Tarja Vainionpää puh. 050 597 1844,
tarja.vainionpaa@tornio.fi ja Minna Romula puh. 050 597 1845, minna.romula@tornio.fi. Varaa aika
etukäteen!

WebVartti-ohje: https://dvv.fi/documents/2252790/16169857/WebVartti.pdf/e554c349-b786-ecb8c9d8-3648a7622410/WebVartti.pdf

Ammattikortti on henkilökohtainen ja se on sidottu kortinhaltijan ammattioikeuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi työskennellä yhdellä kortilla valtakunnallisesti kaikissa terveydenhuollon
organisaatioissa. Ammattikortti on voimassa 5 vuotta, ellei ammattioikeuteen liity jokin voimassaoloaikaa rajoittava tekijä. Ammattikortti on tarkoitettu ainoastaan kortinhaltijalle, kaikki kortilla tehtävät
sähköiset toiminnot tapahtuvat kortinhaltijan toimesta. Korttia on säilytettävä huolellisesti ja erillään
tunnusluvuista. Kortin taustapuolella oleva sarjanumero on syytä tallettaa mahdollista kortin sulkemista
varten.

