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Laki
passilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan passilain (671/2006) 2 §:n 1 momentti sekä 5, 6 b, 7, 11, 13, 14 ja 21 §,
sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 456/2009, 6 b § laissa 966/2014, 11 § osaksi laissa

456/2009, 14 § laeissa 456/2009 ja 303/2013 sekä 21 § laeissa 456/2009, 303/2013 ja
1164/2019, seuraavasti:

2 §

Matkustamisoikeuden osoittaminen

Suomen kansalainen osoittaa oikeutensa matkustaa maasta ja saapua maahan passilla,
jollei tästä laista, Euroopan unionin lainsäädännöstä taikka Suomea sitovasta kansainväli-
sestä sopimuksesta muuta johdu. Ilman passia Suomen kansalainen saa matkustaa Islan-
tiin, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään ne muut maat,
joihin Suomen kansalainen saa matkustaa käyttäen matkustusasiakirjana passin sijasta
henkilökorttilain (663/2016) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökorttia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Passin sisältö

Passiin merkitään hakijan sukunimi, etunimet, sukupuoli, syntymäaika ja henkilötun-
nus, kansalaisuus, syntymäkotikunta, passin myöntämispäivä ja viimeinen voimassaolo-
päivä, passin myöntänyt viranomainen ja passin numero. Passissa on lisäksi passinhaltijan
kasvokuva ja nimikirjoitus. Kelpoisuusalueeltaan rajoitettuun passiin merkitään ne maat,
joihin se oikeuttaa matkustamaan, tai ne maat, joihin passi ei oikeuta matkustamaan. Syn-
tymäkotikunnan sijaan merkitään "ulkomaat", jos hakijan syntymäkotikuntaa ei voida luo-
tettavasti selvittää tai jos syntymäkotikunnan merkitseminen passiin todennäköisesti vaa-
rantaisi passinhaltijan turvallisuutta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun nimikirjoituksen merkitsemisestä annetaan tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

6 b §

Uuden passin hakeminen

Jos hakija hakee uutta passia sähköisesti kuuden vuoden kuluessa aiemman passin tai
henkilökortin myöntämisestä ja aiempaa passia tai henkilökorttilain 2 §:n 1 momentissa
tarkoitettua henkilökorttia varten on otettu sormenjäljet ja annettu nimikirjoitusnäyte, pas-
HE 206/2020 
PeVL 3/2021 
HaVM 8/2021 
EV 81/2021 

1



695/2021  
sia haettaessa ei edellytetä hakijan henkilökohtaista läsnäoloa. Hakijalta ei tällöin oteta
sormenjälkiä uutta passia varten.

Hakijan tulee kuitenkin saapua henkilökohtaisesti viranomaisen luokse uutta passia
sähköisesti haettaessa, jos se on hakijan tunnistamiseksi, uusien sormenjälkien ottamisek-
si, uuden nimikirjoitusnäytteen antamiseksi tai muusta erityisestä syystä tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta haettaessa uutta passia Suo-
men suurlähetystöltä tai lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta taikka sellaiselta
muulta Suomen edustustolta, jossa palvelevan nimetyn Suomen kansalaisen ulkoministe-
riö on oikeuttanut myöntämään passeja, eikä haettaessa uutta diplomaattipassia, virkapas-
sia, merimiespassia tai ulkomaalaislain (301/2004) 8 luvussa tarkoitettua ulkomaalaiselle
myönnettävää matkustusasiakirjaa.

7 §

Alaikäisen passihakemus

Alaikäisen passihakemukseen tulee liittää hänen huoltajiensa suostumus. Huoltaja voi
antaa suostumuksensa passin kelpoisuusalueen tai voimassaoloajan osalta rajoitettuna.

Jos alaikäinen on otettu Suomessa sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan,
antaa 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen lastensuojelulain (417/2007) 45 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu viranhaltija.

11 §

Passin myöntäminen alaikäiselle

Alaikäiselle myönnetään passi, jos hänen huoltajansa siihen suostuvat.
Jos joltakin huoltajalta ei matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi voida saa-

da 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua suostumusta ja jos ratkaisun viivästymisestä aiheutuisi
kohtuutonta haittaa, ei hänen suostumuksensa asiassa ole tarpeen. Jos huoltaja on evännyt
suostumuksensa, passi voidaan kuitenkin myöntää alaikäiselle, jos sen myöntämättä jättä-
minen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja jos voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin
huoltajansa suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon.

Lastensuojelulain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin on velvollinen antamaan
passin myöntävän viranomaisen pyynnöstä lausunnon siitä, onko passin epääminen sel-
västi vastoin lapsen etua. Viranomainen antaa lausuntonsa niissä tapauksissa, joissa viran-
omaisella on ennestään hallussaan alaikäistä tai hänen huoltajiaan koskevia tietoja. Lau-
sunto voi sisältää myös sellaista tietoa, joka sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain (812/2000) nojalla on pidettävä salassa, jos tämä on lapsen edun kannal-
ta välttämätöntä.

Päätöstä, jolla alaikäiselle on 2 momentin nojalla myönnetty passi, on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.

13 §

Passin kelpoisuusalue

Passi oikeuttaa matkustamaan Suomesta.
Passin kelpoisuusaluetta rajoitetaan sen mukaan kuin hakija pyytää taikka huoltaja

7 §:n 1 momentin nojalla tai sosiaalihuollosta vastaava toimielin huostaanottamansa lap-
sen osalta on rajoittanut suostumustaan. Kelpoisuusalueeltaan rajoitettu passi voidaan
myöntää myös 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja silloin, kun alaikäiselle
11 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa myönnetään passi.
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14 §

Passin voimassaoloaika

Passi on voimassa viisi vuotta sen myöntämispäivästä, jollei 2–7 momentista muuta
johdu.

Passi myönnetään viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi sen mukaan kuin hakija pyytää taik-
ka huoltaja 7 §:n 1 momentin nojalla tai sosiaalihuollosta vastaava toimielin huostaanot-
tamansa lapsen osalta on rajoittanut suostumustaan. Viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi pas-
si voidaan myöntää myös 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja silloin, kun passi
myönnetään 11 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa. Jos hakijalta ei 6 a §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta syystä oteta sormenjälkiä ja syy on tilapäinen, passi myönnetään
enintään 12 kuukaudeksi.

Hakijalle, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus ja joka kansalaisuuslain
(359/2003) 34 §:n nojalla mahdollisesti tulee menettämään Suomen kansalaisuutensa,
passi myönnetään enintään siihen saakka kunnes hän täyttää 22 vuotta.

Kun passi 18 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa myönnetään peruuttamatta voimassa ole-
vaa passia, uusi passi myönnetään myöntämisen perusteena olevan syyn edellyttämäksi
ajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Asevelvolliselle voidaan myöntää passi enintään sen vuoden loppuun, jona hän täyttää
28 vuotta, jollei hän osoita, ettei maanpuolustusvelvollisuus ole esteenä passin myöntämi-
selle tätä pidemmäksi ajaksi, taikka jollei erityisen painavista syistä muuta johdu.

Väliaikainen passi myönnetään enintään 12 kuukaudeksi. Hätäpassi myönnetään sen
mukaan kuin passin myöntämistä edellyttävä syy vaatii, kuitenkin enintään 12 kuukau-
deksi.

Diplomaattipassi ja virkapassi voidaan erityisestä syystä myöntää viittä vuotta lyhyem-
mäksi ajaksi.

21 §

Passin peruuttamisen edellytykset

Passi peruutetaan, jos:
1) sen haltija menettää Suomen kansalaisuuden tai vapautetaan siitä;
2) passinhaltija pyytää passinsa peruuttamista;
3) passi katoaa ennen hakijalle luovuttamista tai passinhaltija ilmoittaa passinsa kadon-

neeksi tai anastetuksi;
4) huoltaja on peruuttanut 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksensa tai sosiaali-

huollosta vastaava toimielin 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa eikä tämän
pykälän 2 momentista muuta johdu;

5) sosiaalihuollosta vastaava toimielin vaatii huostaan otetun alaikäisen passin peruut-
tamista; taikka

6) passi on löytötavaralain (778/1988) mukaan hävitettävä.
Vaikka huoltaja on peruuttanut 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksensa, passi

voidaan jättää peruuttamatta, jos peruuttaminen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja voi-
daan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajan suostumusta viedä toiseen valtioon muu-
ten kuin tilapäisesti. Lastensuojelulain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin on vel-
vollinen antamaan lausunnon siitä, onko passin peruuttaminen selvästi vastoin lapsen
etua. Lausuntoon sovelletaan muutoinkin, mitä 11 §:n 3 momentissa säädetään passin
epäämisestä annettavasta lausunnosta.

Passi voidaan peruuttaa, jos:
1) passissa on ilmeinen virheellisyys;
2) passi on turmeltunut, sen merkintöjä on muutettu tai siinä on muita kuin viranomai-

sen merkintöjä;
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3) passin myöntämisen jälkeen on tullut esiin seikkoja, jotka passin myöntämistä har-
kittaessa todennäköisesti johtaisivat 15 §:n nojalla passin epäämiseen;

4) passia käyttää muu kuin se, jolle passi on myönnetty; taikka
5) Digi- ja väestötietovirasto on erityisestä syystä peruuttanut 5 c §:n 2 momentissa

tarkoitetun varmenteen.
Diplomaattipassi ja virkapassi voidaan peruuttaa myös silloin, kun passinhaltija on siir-

tynyt toisiin tehtäviin tai passin myöntämisen edellytyksiä ei muutoin enää ole.
Harkittaessa passin peruuttamista 3 momentin 3 kohdan nojalla on otettava huomioon

16 §:ssä mainitut seikat.
Päätöstä, jolla alaikäiseltä 2 momentin perusteella on päätetty jättää passi peruuttamat-

ta, on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.
Jos passi on peruutettu 1 momentin 3 kohdan nojalla ennen hakijalle luovuttamista tai

3 momentin 1, 2 tai 4 kohdan nojalla syystä, joka ei ole aiheutunut passinhaltijan omasta
menettelystä, passinhaltijalla on oikeus saada maksutta uusi passi peruutetun passin jäljel-
lä olevaksi voimassaoloajaksi. Jos passi on peruutettu passin turmeltumisen vuoksi, pas-
sinhaltijalla on kuitenkin oikeus saada uusi passi maksutta vain, jos turmeltuminen on ai-
heutunut viranomaisesta johtuvasta syystä. Jos passi on peruutettu 3 momentin 5 kohdan
nojalla, passinhaltijalla on oikeus saada maksutta uusi passi peruutetun passin jäljellä ole-
vaksi voimassaoloajaksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2021.

Naantali 29.6.2021

Tasavallan Presidentti
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