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663/2016
Lag
om identitetskort
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Identitetskort
Denna lag innehåller bestämmelser om identitetskort som utfärdas för finska medborgare och utlänningar som vistas i Finland för styrkande av identiteten.
Det som i denna lag föreskrivs om identitetskort gäller också identitetskort som utfärdas
för utlänningar som vistas i Finland (identitetskort för utlänningar), sådana identitetskort
som utan vårdnadshavarnas samtycke utfärdas för en minderårig (identitetskort för minderårig) samt temporära identitetskort, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i
lag.
2§
Identitetskort som resedokument
Ett identitetskort som utfärdats för en finsk medborgare kan i enlighet med bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 § 1 mom. i passlagen (671/2006) användas som resedokument i stället för pass.
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte ett identitetskort för minderårig, ett temporärt
identitetskort som avses i 15 § eller ett identitetskort som avses i 17 § 3 mom.
3§
Medborgarcertifikat
I ett identitetskort ingår ett sådant av Befolkningsregistercentralen utfärdat medborgarcertifikat som avses i 61 § 3 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte ett identitetskort för minderårig eller ett temporärt identitetskort som avses i 15 §.
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4§
Identitetskortets innehåll
På ett identitetskort antecknas kortinnehavarens efternamn, förnamn, kön och personbeteckning samt dag för utfärdande av identitetskortet och sista giltighetsdag, den myndighet som utfärdat identitetskortet, kortets nummer och i fråga om finska medborgare
uppgift om nationalitet. På identitetskortet finns dessutom kortinnehavarens fotografi och
namnteckning.
Om identitetskortet är försett med medborgarcertifikat antecknas på kortet uppgift om
den som utfärdat certifikatet.
På ett identitetskort för minderårig, ett identitetskort för utlänningar, ett temporärt identitetskort och ett identitetskort som avses i 17 § 3 mom. antecknas dessutom uppgift om
att kortet inte kan användas som resedokument.
Närmare bestämmelser om hur den namnteckning som avses i 1 mom. antecknas på
identitetskortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.
5§
Innehållet i den tekniska delen
Identitetskortet har en teknisk del i vilken det lagras uppgifter om medborgarcertifikat,
de uppgifter för identifiering av kortinnehavaren som behövs vid elektronisk kommunikation samt nödvändiga tekniska uppgifter. I den tekniska delen kan också de uppgifter lagras som avses i 4 § 1 mom.
I identitetskortets tekniska del kan det på kortinnehavarens begäran lagras tekniska tillämpningar och uppgifter.
Ett identitetskort för minderårig och ett temporärt identitetskort har inte någon sådan
teknisk del som avses i denna paragraf.
6§
Identitetskort för anställda vid myndigheter
På begäran av en statlig eller kommunal myndighet kan det i den tekniska delen på ett
identitetskort som utfärdas för en anställd vid myndigheten lagras information som behövs
för skötseln av den anställdes uppgifter.
7§
Skydd av uppgifterna i den tekniska delen
Tillämpningar och uppgifter i identitetskortets tekniska del ska lagras på ett sådant sätt
att endast de som är har rätt att använda tillämpningarna och uppgifterna kan använda
dem.
8§
Riktigheten av uppgifterna i ett identitetskort och kontroll av uppgifterna
Den myndighet som utfärdar ett identitetskort svarar för att uppgifterna i identitetskortet stämmer överens med ansökan. Uppgifterna om sökanden i den tekniska delen ska
stämma överens med motsvarande visuellt synliga uppgifter på identitetskortet.
Befolkningsregistercentralen svarar endast för de uppgifter i ett identitetskort som den
har lagrat på kortet.
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Kortinnehavaren har rätt att hos myndigheter som utfärdar identitetskort kontrollera
personuppgifterna i identitetskortets tekniska del och vid behov begära att uppgifter rättas
eller stryks.
2 kap.
Ansökan om och utfärdande av identitetskort
9§
Ansökan om identitetskort
Ansökan om identitetskort ska göras hos polisen. Ansökan kan anhängiggöras på elektronisk väg. Sökanden ska personligen infinna sig hos myndigheten för komplettering av
ansökan, om inte något annat följer av 10 §.
En finsk medborgare som vistas utomlands kan ansöka om identitetskort hos en finsk
ambassad, hos ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller hos någon annan finsk
beskickning som utfärdar pass med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet
har bemyndigat att utfärda identitetskort (finsk beskickning). Sökanden ska vara personligen närvarande när han eller hon ansöker om identitetskort hos en finsk beskickning, och
ansökan kan inte anhängiggöras på elektronisk väg. En ansökan som gäller ett identitetskort för minderårig eller ett temporärt identitetskort kan inte göras hos en finsk beskickning.
10 §
Personlig närvaro vid ansökan om identitetskort på elektronisk väg
Den som ansöker om identitetskort på elektronisk väg behöver inte personligen infinna
sig hos myndigheten, om
1) ett sådant identitetskort eller pass som utfärdas för finska medborgare har utfärdats
för sökanden under de sex år som föregår ansökan om identitetskort och sökanden vid den
ansökan personligen har besökt myndigheten,
2) sökanden har varit äldre än 12 år när den handling som avses i 1 punkten har utfärdats, och
3) sökanden under de sex år som föregår ansökan om identitetskort har lämnat ett
namnteckningsprov för identitetskort eller pass, och sökandens efternamn eller förnamn
inte har ändrats efter detta.
Den som ansöker om identitetskort för utlänningar på elektronisk väg behöver inte personligen infinna sig hos myndigheten, om
1) ett identitetskort för utlänningar har utfärdats för sökanden under de sex år som föregår ansökan om identitetskort och sökanden vid den ansökan personligen har besökt
myndigheten,
2) sökanden har varit äldre än 12 år när den handling som avses i 1 punkten har utfärdats, och
3) sökanden under de sex år som föregår ansökan om identitetskort har lämnat ett
namnteckningsprov för identitetskort för utlänningar, och sökandens efternamn eller förnamn inte har ändrats efter detta.
Sökanden ska dock personligen infinna sig hos myndigheten om det behövs för att identifiera sökanden, för att lämna ett nytt namnteckningsprov eller av någon annan särskild
orsak.
Det som föreskrivs ovan i denna paragraf tillämpas inte vid ansökan om identitetskort
hos en finsk beskickning eller vid ansökan om ett identitetskort för minderårig eller ett
temporärt identitetskort.
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11 §
Identifiering av sökanden och verifiering av sökandens identitet
För att identitetskort ska utfärdas krävs det att sökanden har identifierats och att hans
eller hennes identitet har verifierats på ett tillförlitligt sätt.
Vid ansökan om identitetskort ska sökanden visa upp en giltig handling som styrker
identiteten. Om sökanden inte kan visa upp en sådan handling ska den myndighet som utfärdar identitetskortet utföra identifieringen av sökanden och verifieringen av sökandens
identitet.
Om en person som ansöker om identitetskort för utlänningar inte kan visa upp en giltig
handling som styrker identiteten, ska personen visa upp ett giltigt uppehållstillståndskort
eller uppehållskort. Den myndighet som tar emot ansökan får då för att verifiera sökandens identitet ta sökandens fingeravtryck och jämföra dem med de fingeravtryck som lagrats i uppehållstillståndskortets eller uppehållskortets tekniska del. Fingeravtrycksuppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter
förstöras omedelbart.
Elektronisk kommunikation förutsätter ett sådant identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).
Närmare bestämmelser om handlingar som styrker identiteten och som kan godtas vid
ansökan om identitetskort samt om förfarandet vid identifiering av sökanden och verifiering av identiteten får utfärdas genom förordning av statsrådet.
12 §
Bilagor till ansökan om identitetskort
Till ansökan ska fogas sökandens ansiktsbild, på vilken sökanden utan svårighet kan
kännas igen.
Till en minderårig sökandes ansökan om identitetskort ska vårdnadshavarnas samtycke
fogas. Om den minderårige har omhändertagits av en socialnämnd i Finland, ska samtycke
från det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) fogas till ansökan.
Om det för en minderårig utländsk sökande har förordnats en företrädare enligt 39 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av
och hjälp till offer för människohandel (746/2011) ska företrädarens samtycke fogas till
ansökan. Vid ansökan om identitetskort för minderårig behöver inget samtycke enligt detta moment fogas till ansökan.
En värnpliktig ska vid ansökan om identitetskort lägga fram utredning om att det inte
föreligger något sådant hinder för utfärdande av identitetskort som avses i 17 § 1 mom. 3
punkten eller 19 § 4 mom. Det intyg genom vilket en värnpliktig kan visa att det inte föreligger något hinder för utfärdande av identitetskort kan vara ett militärpass, ett uppbådsintyg för den som är befriad från tjänstgöring under fredstid eller annat motsvarande
beslut, ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt, ett hinderlöshetsintyg
som utfärdats av en militärmyndighet, eller ett civiltjänstgöringsintyg.
Den som ansöker om ett temporärt identitetskort ska lägga fram tillförlitlig utredning
om den orsak som kräver att ett temporärt identitetskort utfärdas och om för hur lång tid
han eller hon behöver identitetskortet.
Närmare bestämmelser om de bilagor som ska fogas till ansökan får utfärdas genom
förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om tekniska krav och andra krav på ansiktsbilden får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.
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13 §
Kontroll av personuppgifter och krav på motsvarighet
Innan ett identitetskort utfärdas ska den myndighet som behandlar ansökan om identitetskort kontrollera sökandens personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Vid ansökan
om identitetskort för utlänningar ska personuppgifterna dessutom kontrolleras i det utlänningsregister som avses i lagen om utlänningsregistret (1270/1997).
De personuppgifter som uppges i ansökan ska motsvara uppgifterna i befolkningsdatasystemet och dessutom i fråga om ansökan om identitetskort för utlänningar uppgifterna i
utlänningsregistret.
Sökandens personuppgifter antecknas i identitetskortet i enlighet med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.
14 §
Utfärdande av ett identitetskort för utlänningar
Utöver det som föreskrivs annanstans i denna lag krävs det för att ett identitetskort för
utlänningar ska utfärdas
1) att sökanden har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att sökandens
uppehållsrätt är registrerad,
2) att sökanden har hemkommun i Finland i enlighet med lagen om hemkommun
(201/1994), och
3) att uppgifter om sökanden har registrerats i befolkningsdatasystemet.
15 §
Utfärdande av ett temporärt identitetskort
Ett identitetskort kan av särskilda skäl utfärdas temporärt, om de villkor för utfärdande
av identitetskort som anges i denna lag uppfylls, men utfärdande av ett identitetskort som
tillverkats centraliserat inte är möjligt ens enligt en snabbare tidtabell.
16 §
Utfärdande av identitetskort i fråga om minderåriga
För en minderårig sökande kan ett identitetskort utfärdas, om vårdnadshavarna ger sitt
samtycke till det.
Om någon av vårdnadshavarna inte på grund av resa, sjukdom eller annat motsvarande
skäl kan ge sitt samtycke och om dröjsmål med avgörandet skulle medföra oskälig olägenhet, kan det utfärdas ett identitetskort utan detta samtycke.
För en minderårig sökande kan ett identitetskort för minderårig utfärdas utan vårdnadshavarnas samtycke.
17 §
Förvägrande av identitetskort och identitetskort utan rätt att resa
Identitetskort kan förvägras en finsk medborgare
1) som på sannolika skäl misstänks för ett brott på vilket kan följa fängelse i minst ett
år och i fråga om vilket förundersökningen eller åtalsprövningen inte har slutförts eller vilket personen i fråga står åtalad eller är efterlyst för,
2) som har dömts till ovillkorligt fängelsestraff och inte har avtjänat straffet,
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3) som är värnpliktig och har fyllt 28 år, till utgången av det år då han fyller 30 år, om
han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av identitetskort.
Ett identitetskort som godkänns som resedokument utfärdas inte för den som har meddelats utreseförbud enligt 4 kap. 8 eller 9 § i konkurslagen (120/2004). Bestämmelser om
utfärdande av ett identitetskort som godkänns som resedokument för den som har meddelats reseförbud finns i 5 kap. 3 § i tvångsmedelslagen (806/2011).
För en sökande kan i en situation som avses i 1 och 2 mom. utfärdas ett identitetskort
som inte kan användas som resedokument men som kan användas vid elektronisk kommunikation.
När det prövas om ett identitetskort som kan godkännas som resedokument ska utfärdas
för en person som avses i 1 mom. ska det beaktas
1) vilken betydelse resor har med hänsyn till personens familjeförhållanden, hälsotillstånd, försörjning och yrke samt andra omständigheter, och
2) huruvida det finns grundad anledning att anta att personen reser utomlands för att
undgå förundersökning, straff eller verkställigheten av straff.
Uppgift om utfärdande av ett sådant identitetskort som avses i 3 mom. antecknas i det
informationssystem för förvaltningsärenden som avses i 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).
18 §
Behörighet att utfärda identitetskort
Identitetskort utfärdas av en polisinrättning.
Identitetskort för en finsk medborgare som vistas utomlands utfärdas av en finsk beskickning.
Ett temporärt identitetskort och ett identitetskort för minderårig utfärdas av en polisinrättning.
19 §
Identitetskortets giltighetstid
Identitetskort utfärdas för en tid av fem år om inte något annat föreskrivs i 2–4 mom.
Ett identitetskort för utlänningar utfärdas för en tid av fem år, dock högst för den tid som
sökandens uppehållstillstånd eller uppehållskort gäller.
För personer som avses i 17 § 1 mom. kan identitetskort utfärdas för en kortare tid än
fem år.
För en värnpliktig kan identitetskort utfärdas högst till utgången av det år då han fyller
28 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande
av identitetskort för längre tid eller om inte särskilt vägande skäl ger anledning till något
annat.
Ett temporärt identitetskort utfärdas för den tid som det särskilda skäl för vilket det utfärdades kräver, dock högst för en tid av fyra månader.
20 §
Beslut i ett ärende som gäller identitetskort
Om ett identitetskort utfärdas i enlighet med ansökan, ges sökanden inte något separat
förvaltningsbeslut eller någon besvärsanvisning.
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3 kap.
Leverans och överlämnande av identitetskort
21 §
Leverans och överlämnande av identitetskort
Identitetskortet levereras till sökanden som rekommenderat brev eller någon motsvarande försändelse som kan spåras.
Om det av skäl som hänför sig till dokumentsäkerheten eller av andra särskilda skäl inte
är möjligt eller ändamålsenligt att leverera identitetskortet på det sätt som avses i 1 mom.,
överlämnas identitetskortet av den myndighet som utfärdar identitetskortet. Den utfärdande myndigheten kan också anvisa att identitetskortet ska överlämnas av någon annan myndighet som avses i 9 § eller av en honorärkonsul som utrikesministeriet har bemyndigat att
överlämna identitetskort.
När ett nytt identitetskort överlämnas till sökanden upphör ett tidigare identitetskort att
gälla.
Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid leverans och överlämnande av identitetskort får utfärdas genom förordning av statsrådet.
22 §
Uppdrag som avser kontroll av identitetskortets kvalitet och innehåll samt leverans av
identitetskortet
Polisstyrelsen svarar för anordnandet av kontroll av identitetskortets kvalitet och av att
kortets innehåll är korrekt samt för anordnandet av kortets leverans. Polisstyrelsen får ge
en privat serviceproducent i uppdrag att kontrollera identitetskortets kvalitet och att kortets innehåll är korrekt samt att leverera kortet.
Polisstyrelsen ska med serviceproducenten avtala om uppdragets innehåll, kraven på
identitetskortets kvalitet, säkerhetsarrangemangen och andra omständigheter som är av
betydelse för att uppdraget ska kunna skötas på behörigt sätt, med beaktande av de bestämmelser om informationssäkerhet som myndigheterna är skyldiga att iaktta.
Serviceproducenten får anordna leveransen av identitetskortet till sökanden på det sätt
som avses i 21 § genom förmedling av någon underleverantör som godkänts av Polisstyrelsen. Serviceproducenten ansvarar för sådan service som den har låtit göra som underleverans.
Serviceproducenten ska i Finland utföra individualiseringen av identitetskortet samt
kontrollen av kortets kvalitet och av att kortets innehåll är korrekt innan kortet levereras.
Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid tillhandahållandet av service och om kraven på servicen får utfärdas genom förordning av statsrådet.
23 §
Krav på serviceproducenten och underleverantören
Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådana datakommunikationsförbindelser och sådan nivå på datasystemet samt sådan övrig
teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att uppdraget ska kunna skötas
på behörigt sätt. Serviceproducenten ska på behörigt sätt sörja för dokumentsäkerheten,
lokalsäkerheten och dataskyddet.
Serviceproducenten ska för leveransen av identitetskort i Finland ha tillräckligt många
verksamhetsställen med tillräcklig geografisk täckning.
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Om leveransen av identitetskort anordnas som underleverans ska också underleverantören uppfylla de krav som anges i 1 och 2 mom.
24 §
Tillsyn över serviceproducenten samt anställdas tjänsteansvar
Polisstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten hos serviceproducenten och underleverantören. Polisstyrelsen ska genom avtalet med serviceproducenten säkerställa att tillsynsförfarandena och kontrollen av verksamheten sköts effektivt.
Serviceproducenten ska utan dröjsmål underrätta Polisstyrelsen om sådana förändringar i sin egen verksamhet eller i verksamheten hos underleverantören som i väsentligt avseende påverkar möjligheterna att sköta uppdraget på behörigt sätt.
På serviceproducentens och underleverantörens anställda i Finland tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i 22 §.
4 kap.
Indragning och tillvaratagande av identitetskort
25 §
Förutsättningar för indragning av identitetskort
Ett identitetskort ska dras in om
1) kortinnehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta,
2) kortinnehavaren begär det,
3) kortet förkommer innan det överlämnas till sökanden eller kortinnehavaren anmäler
att kortet har förkommit eller stulits,
4) vårdnadshavarnas samtycke har utgjort villkor för utfärdande av ett identitetskort
för en minderårig sökande, och en vårdnadshavare återtar sitt samtycke, eller
5) en minderårig har omhändertagits och socialnämnden återtar sitt samtycke eller kräver att identitetskortet ska dras in.
Ett identitetskort kan dras in om
1) kortet innehåller ett uppenbart fel,
2) kortet har blivit fördärvat eller anteckningar på kortet eller uppgifter i kortets tekniska del har ändrats,
3) kortet används eller innehas av någon annan än kortinnehavaren, eller
4) det sedan kortet utfärdades har framkommit omständigheter som sannolikt enligt
17 § skulle leda till förvägrande av ett sådant identitetskort som godkänns som resedokument.
När det prövas om ett identitetskort ska dras in med stöd av 2 mom. 4 punkten ska de
omständigheter som nämns i 17 § 4 mom. beaktas.
Om ett identitetskort har dragits in med stöd av 1 mom. 3 punkten innan det har överlämnats till sökanden eller med stöd av 2 mom. 1 eller 2 punkten av orsaker som inte beror
på kortinnehavarens vårdslösa förfarande, har kortinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett
nytt identitetskort för återstoden av det indragna kortets giltighetstid. Om identitetskortet
har dragits in på grund av att det blivit fördärvat, har kortinnehavaren dock rätt att få ett
nytt identitetskort avgiftsfritt endast om identitetskortet har fördärvats av orsaker som berott på en myndighet.
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26 §
Förutsättningar för indragning av ett identitetskort för utlänningar och för att ett sådant
identitetskort upphör att gälla
Ett identitetskort för utlänningar ska dras in om
1) kortinnehavarens uppehållstillstånd, registreringen av kortinnehavarens uppehållsrätt eller kortinnehavarens uppehållskort dras in eller kortinnehavaren utvisas ur landet,
2) kortinnehavaren inte längre har hemkommun i Finland,
3) kortinnehavaren begär det,
4) kortet förkommer innan det överlämnas till sökanden eller kortinnehavaren anmäler
att kortet har förkommit eller stulits,
5) vårdnadshavarnas samtycke har utgjort villkor för utfärdande av ett identitetskort
för en minderårig sökande, och en vårdnadshavare återtar sitt samtycke, eller
6) en minderårig har omhändertagits och socialnämnden återtar sitt samtycke eller kräver att identitetskortet ska dras in.
Ett identitetskort för utlänningar kan dras in om
1) kortet innehåller ett uppenbart fel,
2) kortet har blivit fördärvat eller anteckningar på kortet eller uppgifter i kortets tekniska del har ändrats,
3) kortet används eller innehas av någon annan än kortinnehavaren, eller
4) det sedan kortet utfärdades har framkommit omständigheter som vid prövning av
om ett sådant identitetskort kan utfärdas sannolikt skulle ha lett till förvägrande av kortet.
Om ett identitetskort har dragits in med stöd av 1 mom. 4 punkten innan det har överlämnats till sökanden eller med stöd av 2 mom. 1 eller 2 punkten av orsaker som inte beror
på kortinnehavarens vårdslösa förfarande, har kortinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett
nytt identitetskort för återstoden av det indragna kortets giltighetstid. Om identitetskortet
har dragits in på grund av att det blivit fördärvat, har kortinnehavaren dock rätt att få ett
nytt identitetskort avgiftsfritt endast om identitetskortet har fördärvats av orsaker som berott på en myndighet.
Ett identitetskort för utlänningar upphör att gälla om kortinnehavaren blir finsk medborgare. Kortinnehavaren ges då inte något separat förvaltningsbeslut eller någon besvärsanvisning.
27 §
Indragning av identitetskort som säkerhetsåtgärd
I syfte att förhindra missbruk kan en persons identitetskort dras in på initiativ av en
myndighet, om man på sannolika skäl kan misstänka att personen har avlidit i samband
med en naturkatastrof eller någon annan katastrof eller till följd av ett brott.
Om den misstanke som avses i 1 mom. visar sig vara felaktig och personen hittas levande, har han eller hon rätt att avgiftsfritt få ett nytt identitetskort för det indragna identitetskortets återstående giltighetstid.
28 §
Behörighet att dra in identitetskort
Ett identitetskort dras in av en polisinrättning eller av den myndighet som utfärdat identitetskortet. Om det har anmälts att ett identitetskort förkommit eller stulits utomlands, får
identitetskortet också dras in av en finsk beskickning.
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29 §
Förutsättningar för tillvaratagande av identitetskort
Ett indraget identitetskort ska tillvaratas av en myndighet. Om ett identitetskort har dragits in, ska kortinnehavaren eller den som har identitetskortet i sin besittning på en myndighets begäran överlämna identitetskortet till myndigheten.
Om kortinnehavaren eller någon annan använder eller försöker använda ett sådant identitetskort eller identitetskort för utlänningar som upphört att gälla i enlighet med 21 § 3
mom. eller 26 § 4 mom., kan myndigheten tillvarata identitetskortet för makulering.
Ett identitetskort kan tillfälligt tillvaratas av en myndighet innan beslutet om indragning
har fattats, om kortet innehåller ett uppenbart fel, om kortet har blivit fördärvat så att det
inte längre kan anses vara en tillförlitlig identifierings- eller resehandling, om anteckningarna på kortet har ändrats eller om kortet används av någon annan än den som det har utfärdats för.
Bestämmelser om att den som meddelats reseförbud ska överlämna ett sådant identitetskort som godkänns som resedokument till polisen utan beslut om indragning finns i 5
kap. 2 § i tvångsmedelslagen. Bestämmelser om att den som meddelats utreseförbud ska
överlämna ett sådant identitetskort som godkänns som resedokument till polisen finns i 4
kap. 8 § i konkurslagen.
30 §
Tillvaratagande av identitetskort
I de fall som avses i 29 § 1 och 2 mom. tillvaratas identitetskortet av en utfärdande myndighet som avses i 9 § eller av en polis- eller gränskontrollmyndighet.
En myndighet som med stöd av 28 § har rätt att dra in identitetskort och en gränskontrollmyndighet får i de fall som avses i 29 § 3 mom. tillfälligt tillvarata ett identitetskort,
om det är sannolikt att identitetskortet kan dras in med stöd av 25 eller 26 §.
Polismän, gränsbevakningsmän och andra tjänstemän som utför gränskontroll har för
tillvaratagande av identitetskort rätt att utföra kroppsvisitation.
Ett identitetskort som har tillvaratagits av en myndighet ska utan dröjsmål sändas till
den myndighet som utfärdat identitetskortet eller till polisinrättningen på kortinnehavarens hemort.
5 kap.
Särskilda bestämmelser
31 §
Identitetskortsregister
För utförande av polisens och de finska beskickningarnas uppgifter enligt denna lag ska
polisen föra ett register där det förs in sådana uppgifter om personers identitet som avses
i 3 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och sådana
uppgifter om identitetskort och bilduppgifter som avses i 3 § 3 mom. 2 och 3 punkten i den
lagen.
Bestämmelser om användningen av uppgifterna i registret finns i 15 och 16 § i lagen
om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Bestämmelser om utlämnande
och utplåning av uppgifter finns i 19 och 23 § i den lagen.
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32 §
Förvaring av identitetskort
Kortinnehavaren ska förvara sitt identitetskort omsorgsfullt. Egna anteckningar får inte
göras på identitetskortet.
33 §
Förstörande av identitetskort
Om ett identitetskort inte har avhämtats inom ett år från det att det utfärdades, kan det
förstöras.
En polisinrättning och en finsk beskickning ska förstöra identitetskort vars giltighetstid
löpt ut och som överlämnats till den, och identitetskort som dragits in med stöd av 25–
27 §. Om ett identitetskort dras in på initiativ av någon annan än kortinnehavaren, ska
identitetskortet förstöras först efter det att beslutet om indragning har vunnit laga kraft,
dock senast när identitetskortets giltighetstid löpt ut.
34 §
Avgift för identitetskort
För identitetskort tas det ut en avgift som överensstämmer med grunderna i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992).
Bestämmelser om utfärdande av identitetskort avgiftsfritt finns i 25–27 §.
35 §
Utformningen av identitetskort
Polisstyrelsen bestämmer om utformningen av identitetskort och om övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av identitetskort.
36 §
Tillhandahållande av konsulära tjänster i finska ambassader och konsulat
Bestämmelser om vilka de finska ambassader samt finska konsulat som leds av en utsänd tjänsteman är, som tillhandahåller konsulära tjänster enligt denna lag finns i 9 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
37 §
Ändringssökande
Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Besvären ska behandlas skyndsamt.
Ett identitetskort kan tillvaratas även om ett beslut om indragning av identitetskortet har
överklagats.
Beslut som gäller tillvaratagande av identitetskort får inte överklagas genom separata
besvär.
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38 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Bestämmelserna i 10 § tillämpas dock först
från och med den 1 april 2017.
Genom denna lag upphävs lagen om identitetskort (829/1999).
På identitetskort som gäller vid ikraftträdandet av denna lag och på vilka det antecknats
uppgifter om sjukförsäkring tillämpas 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. i den upphävda lagen.
På ansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas denna lag.
Helsingfors den 25 augusti 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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