
Ohjeistus henkilökorttitilaukseen 
 
Yli neljä kuukautta työskentelevällä on oltava kuvallinen tunnistekortti, jota käytetään työaikana työ-
paikalla. 
 
Kuvauspaikka on Kamera-Aitta (Kuvalaine Oy), Kauppiaskatu 3, 20100 Turku. Aukioloaika ma-pe klo 
09.00-18.00.  
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa Strategisen hankinnan asiakaspalvelu servicedesk.hankinnat@turku.fi tai  
puh. 02 2627 248. 

 
Esimies 
 

 Esimies ohjeistaa miten kuvattavan henkilön tulee toimia saadakseen henkilökortin. Esimies ottaa 
kantaa aktivoidaanko henkilökorttiin kulku-, yms. oikeudet. 

 Esimies täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa henkilökortin tilauslomakkeen. Tämän jälkeen esimies skan-
naa täytetyn lomakkeen pdf-muodossa ja lähettää sen SAP SRM-tilaajalle, jolla on oikeudet tilata 
henkilökortteja. Allekirjoitettu henkilökorttitilauslomake luovutetaan kuvattavalle. 

 Esimiehen on sovittava mahdollisen kulkuoikeuden aktivoinnista kyseisen toimipaikan kulkuoikeuk-
sista vastaavan kanssa.  
 

Kuvallisen kortin saaja 
 

 Kuvattava voi mennä kuvaukseen aikaisintaan kahden työpäivän ja korkeintaan 30 päivän 
päästä SRM-tilauksen tekemisestä. SAP SRM-tilaaja ohjeistaa kuvattavaa henkilöä siitä missä ku-
vauspaikka on ja milloin kuvattavaksi voi mennä. 

 Kuvattavan henkilön on esitettävä kuvauksessa kuvallinen henkilötodistus sekä esimiehen al-
lekirjoituksella varustettu henkilökortin tilauslomake. 

 Kuvattava henkilö saa henkilökortin heti mukaansa kuvaamisen jälkeen. Kuvattavan henkilön tulee 
toimittaa kuvauksessa käynnistä tieto toimialan SAP SRM-tilaajalle. 

 Jokainen työntekijä vastaa henkilökortista ja kulunvalvonta oikeudestaan kuin muustakin omaisuu-
destaan. 
 

SAP SRM-tilaaja 
 

 Ostoskärry ei etene SAP SRM-tilausjärjestelmässä, jollei SAP SRM-tilaaja ole liittänyt ostoskärryn 
liitteeksi esimiehen allekirjoituksella varustettua henkilötietolomaketta. 

 Kuvattava voi mennä kuvaukseen aikaisintaan kahden työpäivän päästä SRM-tilauksen tekemisestä. 
SAP SRM-tilaaja ohjeistaa kuvattavaa henkilöä siitä missä kuvauspaikka on ja milloin kuvattavaksi 
voi mennä.  

 Kuvattavalta saadun vahvistuksen jälkeen suoritetaan vastaanottokuittaus = vahvistus järjestelmään.  
 
Strategisen hankinnan osuus 
 

 Kun esimiehen hyväksyntä on saatu SAP SRM-tilaukseen, tulostuu ostotilaus ja henkilökortin tilaus-
lomake Strategisen hankinnan ostajalle. Tämän jälkeen ostaja lähettää tilauksen ja henkilökortin ti-
lauslomakkeen Kamera-aittaan (Kuvalaine Oy) sähköpostitse.  

 
Kulkuoikeuden saaja 
 

 Vastuu kulkuoikeudella varustetun henkilökortin oikeasta käytöstä on kortin haltijalla. Mikäli kortti ka-
toaa tai joutuu sivullisten käsiin, tulee tästä välittömästi ilmoittaa kulunvalvonnan yhteyshenkilölle. 

 Katoamisilmoitus on tehtävä osoitteessa:  
https://sovellukset.turku.fi/tyopyynnot/julkiset/kiinteistoliikelaitos/avainkortti/uusi 

 Kun henkilö on käynyt kuvauksessa ja saanut henkilökortin mukaansa on korttiin vielä aktivoitava 
kulkuoikeus esimiehen määritysten mukaisesti. Täytettävä lomake löytyy osoitteesta  
https://sovellukset.turku.fi/tyopyynnot/julkiset/kiinteistoliikelaitos/avainkortti/uusi 
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