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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i passlagen (671/2006) 6 och 22 § samt 24 § 1 mom., sådana de lyder, 6 § i lagarna

303/2013 och 505/2013, 22 § i lag 303/2013 och 24 § 1 mom. i lag 456/2009, samt
fogas till lagen en ny 6 b § som följer:

6 §

Ansökan om pass

Ansökan om pass ska göras hos polisen.
Ansökan kan anhängiggöras på elektronisk
väg. Sökanden ska dock personligen infinna
sig hos myndigheten för komplettering av
ansökan.

En finsk medborgare som vistas utomlands
kan ansöka om pass hos en finsk ambassad
eller ett konsulat som leds av en utsänd tjäns-
teman eller hos någon annan finsk beskick-
ning med en anställd finsk medborgare som
utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda
pass. Sökanden ska vara personligen närva-
rande när han eller hon ansöker om pass.
Ansökan kan inte lämnas in på elektronisk
väg.

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass
ska göras hos utrikesministeriet. Ansökan får
av särskilda skäl lämnas även till polisen eller
till en finsk beskickning. Sökanden ska vara
personligen närvarande när han eller hon an-
söker om diplomatpass och tjänste-pass. An-
sökan kan inte lämnas in på elektronisk väg.

Till ansökan ska fogas sökandens ansikts-
bild, på vilken sökanden utan svårighet kan

kännas igen. Sökanden ska som identifie-
ringshandling uppvisa en giltig handling där
sökandens identitet framgår. Om sökanden
inte kan uppvisa en identifieringshandling,
utförs identifieringen av den myndighet som
utfärdar passet. Elektronisk kommunikation
förutsätter ett sådant identifieringsverktyg
som avses i lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer (617/2009).

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om de identitetshand-
lingar som polisen utfärdar. Genom förord-
ning av inrikesministeriet får närmare be-
stämmelser utfärdas om antalet ansiktsbilder
som ska fogas till ansökan och om kraven på
ansiktsbilderna.

6 b §

Ansökan om nytt pass

Om sökanden ansöker om nytt pass på
elektronisk väg inom sex år från utfärdandet
av det tidigare passet och det för det tidigare
passet har tagits fingeravtryck och lämnats
namnteckningsprov, behöver sökanden inte
vara personligen närvarande när han eller hon
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ansöker om pass. Då tas inga fingeravtryck
för det nya passet.

När sökanden ansöker om nytt pass på
elektronisk väg ska han eller hon dock per-
sonligen infinna sig hos myndigheten, om det
behövs för att sökanden ska kunna identifie-
ras, lämna nya fingeravtryck, lämna ett nytt
namnteckningsprov eller av någon annan sär-
skild orsak.

Det förfarande som avses i 1 mom. tilläm-
pas inte på ansökan om nytt pass hos en finsk
ambassad eller ett konsulat som leds av en
utsänd tjänsteman eller hos någon annan
finsk beskickning med en anställd finsk med-
borgare som utrikesministeriet har bemyndi-
gat att utfärda pass och inte heller på ansökan
om nytt diplomatpass, tjänstepass, sjömans-
pass eller i 8 kap. i utlänningslagen
(301/2004) avsett resedokument som beviljas
utlänningar.

22 §

Indragning av pass

Ett pass dras in av polisen eller den myn-

dighet som utfärdat passet. Om det i enlighet
med 21 § 1 mom. 3 punkten har anmälts att
ett pass har förkommit eller stulits utomlands,
får passet dras in också av en i 10 § 2 mom.
avsedd finsk beskickning.

24 §

Förutsättningar för tillvaratagande av pass

Ett indraget pass ska tillvaratas av en myn-
dighet. Om ett pass har dragits in, ska passin-
nehavaren eller den som har passet i sin
besittning på en myndighets begäran över-
lämna passet till myndigheten. Om passinne-
havaren eller någon annan som resedokument
eller som en handling där identiteten framgår
använder eller försöker använda ett i 19 § 3
mom. avsett pass som upphört att gälla på
grund av att ett nytt pass har överlämnats,
kan myndigheten tillvarata det ogiltiga passet
för makulering.
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