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695/2021

Lag
om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i passlagen (671/2006) 2 § 1 mom. samt 5, 6 b, 7, 11, 13, 14 och 21 §,
av dem 5 § sådan den lyder i lag 456/2009, 6 b § sådan den lyder i lag 966/2014, 11 §

sådan den lyder delvis ändrad i lag 456/2009, 14 § sådan den lyder i lagarna 456/2009 och
303/2013 samt 21 § sådan den lyder i lagarna 456/2009, 303/2013 och 1164/2019, som
följer:

2 §

Styrkande av rätt att resa

Finska medborgare styrker sin rätt att resa ut ur landet och komma in i landet med pass,
om inte något annat följer av denna lag, Europeiska unionens lagstiftning eller internatio-
nella fördrag som är bindande för Finland. Utan pass får finska medborgare resa till Dan-
mark, Island, Norge och Sverige. Genom förordning av statsrådet anges de övriga länder
till vilka finska medborgare får resa så att som resedokument i stället för pass används ett
sådant identitetskort som avses i 2 § 1 mom. i lagen om identitetskort (663/2016).

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

5 §

Passets innehåll

I ett pass antecknas sökandens efternamn och förnamn, kön, födelsetid och personbe-
teckning, nationalitet, födelsehemkommun, den dag passet utfärdats och sista giltighets-
dag, den myndighet som utfärdat passet och passets nummer. I passet finns dessutom pas-
sinnehavarens ansiktsbild och namnteckning. I ett pass med begränsat giltighetsområde
antecknas de länder som passet berättigar innehavaren att resa till eller de länder som pas-
set inte berättigar innehavaren att resa till. I stället för födelsehemkommunen antecknas
”utlandet”, om sökandens födelsehemkommun inte tillförlitligt kan utredas eller om an-
tecknandet av födelsehemkommunen i passet sannolikt skulle äventyra passinnehavarens
säkerhet.

Närmare bestämmelser om den namnteckning som avses i 1 mom. utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.
RP 206/2020
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6 b §

Ansökan om nytt pass

Om sökanden ansöker om nytt pass på elektronisk väg inom sex år från utfärdandet av
ett tidigare pass eller identitetskort och det för ett tidigare pass eller ett tidigare sådant
identitetskort som avses i 2 § 1 mom. i lagen om identitetskort har tagits fingeravtryck och
lämnats namnteckningsprov, behöver sökanden inte vara personligen närvarande när han
eller hon 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 personli-
gen infinna sig hos myndigheten, om det behövs för att sökanden ska kunna identifieras,
lämna nya fingeravtryck, lämna ett nytt namnteckningsprov eller av någon annan särskild
orsak.

Det förfarande som avses i 1 mom. tillämpas 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 medborgare som utrikesministeriet har bemyndigat att
utfärda pass och inte heller på ansökan om nytt diplomatpass, tjänstepass, sjömanspass el-
ler i 8 kap. i utlänningslagen (301/2004) avsett resedokument som beviljas utlänningar.

7 §

Ansökan om pass för minderårig

Till ansökan om pass för en minderårig ska det fogas samtycke från den minderåriges
vårdnadshavare. En vårdnadshavare kan ge sitt samtycke med begränsningar i fråga om
passets giltighetsområde eller giltighetstid.

Om en minderårig har omhändertagits i Finland av det organ som ansvarar för soci-
alvården, ska en tjänsteinnehavare som avses i 45 § 1 mom. i barnskyddslagen (417/2007)
lämna samtycke enligt 1 mom.

11 §

Utfärdande av pass för minderåriga

För en minderårig utfärdas pass, om den minderåriges vårdnadshavare ger samtycke till
det.

Om en minderårigs vårdnadshavare på grund av resa eller sjukdom eller annat motsva-
rande skäl inte kan ge ett sådant samtycke som avses i 7 § 1 mom. och om dröjsmål med
avgörandet skulle medföra oskäligt men, behövs inte vårdnadshavarens samtycke. Om en
vårdnadshavare vägrat ge sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, om det
klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass och om det kan anses uppenbart
att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en
annan stat.

Det organ som avses i 45 § 1 mom. i barnskyddslagen är skyldigt att på begäran av den
myndighet som utfärdar pass ge ett utlåtande om huruvida förvägrande av pass klart strider
mot barnets bästa. Myndigheten ska ge sitt utlåtande i sådana fall då den sedan tidigare har
uppgifter om den minderåriga eller dennes vårdnadshavare. Utlåtandet kan även innehålla
sådana uppgifter som enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
(812/2000) ska hållas hemliga, om detta är nödvändigt med tanke på barnets bästa.

Ett beslut genom vilket en minderårig har beviljats pass med stöd av 2 mom. ska iakttas
även om ändring sökts.
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13 §

Giltighetsområdet för pass

Ett pass berättigar till utresa ur Finland.
Giltighetsområdet för ett pass ska begränsas på det sätt som sökanden begär eller i en-

lighet med det sätt på vilket en vårdnadshavare med stöd av 7 § 1 mom. eller det organ
som ansvarar för socialvården i fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt sam-
tycke. Pass med begränsat giltighetsområde kan utfärdas även för den som avses i 15 §
1 mom. och när pass utfärdas för en minderårig i de fall som avses i 11 § 2 mom.

14 §

Giltighetstiden för pass

Ett pass är giltigt i fem år från den dag då passet utfärdades, om inte något annat följer
av 2–7 mom.

Pass utfärdas för kortare tid än fem år på det sätt som sökanden begär eller i enlighet
med det sätt på vilket en vårdnadshavare med stöd av 7 § 1 mom. eller det organ som an-
svarar för socialvården i fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass
kan utfärdas för kortare tid än fem år även för den som avses i 15 § 1 mom. och när pass
utfärdas i de fall som avses i 11 § 2 mom. Om fingeravtryck inte kan tas av sökanden av
skäl som avses i 6 a § 2 mom. och som är av tillfällig natur, utfärdas passet för en tid av
högst tolv månader.

För en sökande som också är medborgare i någon främmande stat och som med stöd av
34 § i medborgarskapslagen (359/2003) eventuellt kommer att förlora sitt finska medbor-
garskap utfärdas pass högst till dess sökanden fyller 22 år.

När ett pass i de fall som avses i 18 § utfärdas utan att ett giltigt pass dras in, utfärdas
det nya passet för den tid som krävs med hänsyn till den omständighet som utfärdandet
grundar sig på, dock för högst fem år.

För en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om
inte den värnpliktige visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfär-
dande av pass för längre tid eller om inte särskilt vägande skäl ger anledning till något an-
nat.

Ett tillfälligt pass utfärdas för en tid av högst tolv månader. Ett nödpass utfärdas i en-
lighet med vad som följer av den omständighet som kräver att pass utfärdas, dock för en
tid av högst tolv månader.

Diplomatpass och tjänstepass kan av särskilda skäl utfärdas för kortare tid än fem år.

21 §

Förutsättningar för indragning av pass

Ett pass dras in om
1) innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta,
2) innehavaren anhåller om att hans eller hennes pass ska dras in,
3) passet förkommer innan det överlämnas till sökanden eller innehavaren anmäler att

passet har förkommit eller stulits,
4) en minderårigs vårdnadshavare har återtagit sitt i 7 § 1 mom. avsedda samtycke eller

det organ som ansvarar för socialvården har återtagit det samtycke som avses i 7 § 2 mom.
och något annat inte följer av 2 mom. i denna paragraf,

5) det organ som ansvarar för socialvården kräver att en omhändertagen minderårigs
pass ska dras in, eller

6) passet ska förstöras i enlighet med hittegodslagen (778/1988).
3



695/2021  
Även om en vårdnadshavare har återtagit det samtycke som avses i 7 § 1 mom. behöver
passet inte dras in, om ett indragande klart skulle strida mot barnets bästa och det kan anses
uppenbart att barnet inte i strid med vårdnadshavarens samtycke förs till en annan stat an-
nat än tillfälligt. Det organ som avses i 45 § 1 mom. i barnskyddslagen är skyldigt att ge
ett utlåtande om huruvida en indragning av passet klart strider mot barnets bästa. På utlå-
tandet tillämpas också i övrigt vad som i 11 § 3 mom. föreskrivs om det utlåtande som ges
i fråga om förvägrande av pass.

Ett pass kan dras in om
1) passet innehåller ett uppenbart fel,
2) passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det

innehåller andra anteckningar än sådana som en myndighet har gjort,
3) det sedan passet utfärdats har framkommit omständigheter som vid prövning av om

pass kan utfärdas sannolikt skulle leda till att pass förvägras med stöd av 15 §,
4) passet används av någon annan än den som det har utfärdats för, eller
5) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata av särskilda skäl har återtagit ett

certifikat som avses i 5 c § 2 mom.
Diplomatpass och tjänstepass kan även dras in när passinnehavaren har övergått till an-

dra uppgifter eller förutsättningar för utfärdande annars inte längre föreligger.
När det prövas om ett pass ska dras in med stöd av 3 mom. 3 punkten ska de omständig-

heter som nämns i 16 § beaktas.
Ett beslut enligt 2 mom. om att inte dra in passet för en minderårig ska iakttas även om

ändring sökts.
Om ett pass dragits in med stöd av 1 mom. 3 punkten innan det har överlämnats till sö-

kanden eller med stöd av 3 mom. 1, 2 eller 4 punkten av orsaker som inte beror på pass-
innehavarens förfarande, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för åter-
stoden av det indragna passets giltighetstid. Om ett pass dragits in på grund av att det blivit
fördärvat, har passinnehavaren dock rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass endast om passet
har fördärvats av orsaker som berott på en myndighet. Om ett pass dragits in med stöd av
3 mom. 5 punkten, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden
av det indragna passets giltighetstid.

————
Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2021.

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Maria Ohisalo
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