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Hallituksen esitys Eduskunnalle passilaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityinen 
passilaki. Esityksen tarkoituksena on lailla taata 
Suomen kansalaiselle mahdollisimman laaja oi
keus matkustaa ulkomaille sekä turvata tämän 
oikeuden toteutuminen käytännössä. Nykyisin 
matkustamisoikeudesta säädetään 1960 annetussa 
passiasetuksessa. 

Kansalaisen olisi nykyiseen tapaan yleensä 
osoitettava oikeutensa matkustaa pohjoismaiden 
ulkopuolelle passilla. Jokaisella kansalaisella on 
esityksen mukaan oikeus saada henkilökohtainen 
passi, jollei tähän ole laissa säädettyä erityistä 
estettä. Passi voitaisiin peruuttaa vain laissa sää
detyin edellytyksin. 

Matkustamisen helpottamiseksi ja pohjoismai
sen käytännön yhdenmukaistamiseksi ehdote
taan, että henkilökohtaisen passin yleinen voi
massaoloaika on nykyisen viiden vuoden sijasta 
kymmenen vuotta. Yhtä ulkomaanmatkaa varten 
voitaisiin usealle kansalaiselle yhteisesti antaa 
seuruepassi. 

Esityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota 
vajaavaltaisten matkustamisoikeuden toteutumi
seen. Alaikäisten osalta esitys perustuu siihen, 
että huoltajat yhdessä tekevät lasta koskevat pää
tökset. 

Mikään esityksen mukaisista passin epäämispe
rusteista ei olisi ehdoton. Epäämisperusteen valli-
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tessakin kansalaiselle voitatsun laissa säännellyn 
harkinnan perusteella antaa passi. Jos normaalia 
passia ei voida antaa, viranomaisen tulisi harkita 
passin antamista kelpoisuusalueeltaan tai voimas
saoloajaltaan taikka näiden molempien osalta' 
rajoitettuna. Viimeisenä vaihtoehtona olisi passin 
epääminen kokonaan. Vastaavasti viranomainen 
harkitsisi passin peruuttamista perusteella, joka 
passin antamisvaiheessa ilmeisesti johtaisi passin 
epäämiseen. Tällaisen perusteen ilmetessä tulisi 
siis harkita mahdollisuutta antaa passi kelpoi
suusalueen tai voimassaoloajan taikka molempien 
osalta rajoitettuna, jollei peruuttamisesta luovuta 
kokonaan. 

Viranomaisorganisaatioon ei esitetä muutoksia. 
Passiviranomaisena olisi pääsääntöisesti kuten ny
kyisinkin hakijan kotipaikan poliisi. Asetuksella 
säädettävin edellytyksin passin saisi muun kuin 
kotipaikan poliisilta tai tällaisen muun poliisin 
välityksellä. Ulkomailla oleskelevalle passin antai
si Suomen edustusto. 

Lähinnä kansainvälisen käytännön takia jäisivät 
esityksen mukaan käyttöön myös virkapassi ja 
diplomaattipassi. Ne antaisi nykyiseen tapaan 
ulkoasiainministeriö. 

Laki voisi tulla voimaan noin vuoden kuluttua 
sen hyväksymisestä. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Matkustamisoikeudella tarkoitetaan oikeutta 
liikkua valtion sisällä ja siellä vapaasti valita 
asuinpaikkansa sekä oikeutta lähteä maasta, myös 
omasta kotimaasta, ja palata siihen takaisin. 
Matkustamisoikeus tämän sisältöisenä on vallitse
van käsityksen mukaan ihmisille kuuluva yleinen 
oikeus. 

Matkustamisoikeus on Yhdistyneiden Kansa
kuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa ju
listuksessa asetettu - muiden niin sanottujen 
vapausoikeuksien ohella - kaikkien kansojen 
tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi. Ihmisoikeuk
sien julistusta ei pidetä jäsenvaltioita oikeudelli
sesti velvoittavana. Julistuksen moraalinen arvo 
on kuitenkin merkittävä. 

Oikeudellisesti velvoittava on kansalaisoikeuk
sia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus (SopS 8/76), jonka Suomi on ratifi
oinut. Tämän yleissopimuksen 12 artiklan 2 
kappaleen mukaan jokainen voi vapaasti lähteä 
mistä tahansa maasta, myös omastaan. Tätä oi
keutta ei artiklan 3 kappaleen mukaan saa rajoit
taa muutoin kuin laissa säädetyllä tavalla ja 
sopimuksessa erikseen luetelluin perustein. 

Suomen hallitusmuodon 7 §:n 1 momentin 
mukaan oikeus matkustaa omassa maassa ja siellä 
vapaasti valita asuinpaikkansa kuuluu Suomen 
kansalaisen perusoikeuksiin. Oikeudesta lähteä 
maasta on saman pykälän 2 momentin mukaan 
voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. Halli
tusmuodon 7 §:n 1 momentista katsotaan johtu
van, että Suomen kansalaisella on ilman nimeno
maista muuta säännöstäkin perusoikeudeksi luet
tava oikeus aina saapua Suomeen. Suomen kan
salaista ei liioin voida omasta maasta karkottaa. 
Ulkomaille matkustamista sen sijaan on mahdol
lista rajoittaa perustuslakia alemmanasteisin sään
nöksin. 

Ulkomaille matkustamisesta on koko itsenäi
syytemme ajan säädetty asetuksella. Voimassa 
oleva passiasetus (90 160) vuodelta 1960 on järjes-

tyksessä kuudes tätä asiaa koskeva. Hallitusmuo
don säännös ei siten ole johtanut asian sääntelyyn 
lailla. Kun Suomi ratifioi kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen, ei sopimuksen määräystä siitä, 
että matkustamisoikeutta ei saa rajoittaa muutoin 
kuin laissa säädetyllä tavalla, katsottu muodollis
ta säädöstasoa koskevaksi. Suomi ei esittänyt 
varaumaa sillä perusteella, että sopimuksen mää
räys olisi voimassa olevan sisäisen lainsäädännön 
kanssa ristiriitainen. 

Oikeus matkustaa maasta on meillä sekä4lain
säädännössä että käytännössä tunnustettu kaikille 
kansalaisille kuuluvaksi yleiseksi oikeudeksi. Sillä 
on läheinen liittymäkohta perusoikeuksiin kuulu
vaan kansalaisen oikeuteen oleskella maassa ja 
valita täällä asuinpaikkansa. Maastamatkustamis
oikeuden riittäväksi turvaamiseksi hallitus pitää 
tarpeellisena, että matkustamisoikeudesta sekä 
sen toteuttamisesta ja rajoittamisesta säädetään 
lailla. Tärkeän, suurta osaa kansalaisista läheisesti 
koskettavan yleisen oikeuden olemassaolo ja sen 
rajoitukset eivät saa olla asetuksen ja sitäkin 
alemmanasteisten hallinnollisten määräysten va
rassa. 

Kansainvälisen kanssakäymisen ja matkailun 
lisäämisen on nähty kasvattavan kansojen välistä 
yhteisymmärrystä. Kansojen välisen ymmärryksen 
edistäminen on asetettu tavoitteeksi muun muas
sa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin 
päätösasiakirjassa. Osanottajavaltiot ovat ilmoit
taneet pyrkivänsä helpottamaan kansalaisten laa
jempaa matkustamista henkilökohtaisista ja am
matillisista syistä. Kaupankäynti ja lisääntyvä 
kansainvälinen työnjako edellyttävät myös entistä 
enemmän matkustamista maan rajojen ulkopuo
lelle, mihin liikennevälineiden ja -yhteyksien 
kehittyminen antaa aikaisempaa paremmat edel
lytykset. Tulotason yleinen nousu on lisännyt 
ihmisten mahdollisuuksia matkailuun. Matkusta
misoikeuden merkitys kansalaisen yleisenä oikeu
tena on siten kasvanut. Sen huono toteutuminen 
tai rajoitukset koskettavat yhä useampaa kansa
laista ja ne koetaan entistä haitallisempina. 

Hallituksen esityksen päätavoitteena on Suo
men kansalaisten matkustamisoikeuden mahdol-
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lis~mman laaja toteuttaminen ja tehokas turvaa
mmen. 

Kaikilla kansalaisilla, myös vajaavaltaisilla on 
oltava periaatteessa saman laajuinen matkusta
misoikeus. Alaikäisten kohdalla on erityisesti py
rittävä toteuttamaan lapsen vanhempien yhteistä 
vastuuta ja oikeutta päättää huollossaan olevan 
lapsen asioista. 

Matkustamisoikeuden toteutuminen ei saa vai
keutua viranomaisten toimintaa ja toimivaltaa 
koskevien säännösten johdosta. Asioiminen vi
ranomaisessa on tehtävä niin joustavaksi kuin se 
on mahdollista vaarantamatta menettelyn luotet
tavuutta. Hallinnon palveluperiaatetta tulee nou
dattaa asioissa, jotka koskevat matkustamisoikeu
den toteamista, passin antamista. 

Matkustamisoikeuden olemassaolon osoittami
seksi tarvitaan kansainvälisen käytännön mukaan 
yleensä passi. Pohjoismaissa matkustaessaan Suo
men kansalainen ei tarvitse nykyisinkään passia. 

Yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti 
henkilöllä saa olla samanaikaisesti hallussaan vain 
yksi henkilökohtainen passi. Kahden passin käy
tön katsotaan olennaisesti heikentävän passin 
luotettavuutta. Passin peruuttaminen ja poisotta
minen eivät liioin voi muodostua vaikutuksiltaan 
tehokkaiksi, jos henkilöllä on useampia kuin yksi 
passi. Yhden passin periaate on syytä pitää 
pääsääntönä voimassa. 

Kaksi passia olisi kuitenkin sallittava silloin, 
kun henkilöllä on työhön tai muuhun erittäin 
painavaan henkilökohtaiseen perusteeseen liitty
vä matka, jolla voimassa olevaa passia ei tosiasial
lisen esteen vuoksi voi käyttää. 

Henkilökohtaisen passin yleinen voimassaolo
aika tulisi matkustamisen helpottamiseksi piden
tää nykyisestä viidestä vuodesta kymmeneksi vuo
deksi. Näin voimassaoloaika tulisi samaksi kaikis
sa Pohjoismaissa. 

Esitykseen ei sisälly ehdotusta passista perittä
västä leimaverosta. Leimavero ei kuitenkaan saa 
määrältään olla sellainen, että passin hinta muo
dostaa tosiasiallisen esteen matkustamiselle. 
Muun muassa kustannussyistä tarvitaan edelleen 
seuruepassia. Myöskään lapsen mahdollisuutta 
matkustaa vanhempansa passilla ei tule rajoittaa 
nykyisestä. 

Matkustamisoikeuden toteutuminen mahdolli
simman laajana yleisenä oikeutena edellyttää, 
että se voidaan evätä vain välttämättömissä, laissa 
nimenomaisesti säännellyissä tapauksissa. Mat
kustamisoikeutta on voitava rajoittaa, ja tarvit
taessa se on voitava toistaiseksi evätä yhteiskun
nan yleiseen järjestykseen, muiden kansalaisten 

tärkeiden oikeuksien toteutumiseen, valtion ul
koiseen turvallisuuteen sekä asianomaisen henki
lön omaan turvallisuuteen ja toimeentuloon pe
rustuvilla painavilla syillä. 

Passin epäämisperusteiden tulee olla harkin
nanvaraisia sikäli, että epäämisperusteen vallites
sakin kansalaiselle on voitava laissa säännellyn 
harkinnan perusteella antaa passi. Mikäli passin 
voimassaoloaikaa tai kelpoisuusaluetta taikka mo
lempia rajoittamalla voidaan päästä samaan tu
lokseen kuin passin epäämisellä, passi olisi annet
tava tällä tavoin rajoitettuna. 

Kun passi peruutetaan perusteella, joka passin 
antamisvaiheessa johtaisi sen epäämiseen, tulee 
harjoittaa vastaavaa harkintaa kuin passia annet
taessa. Tällaisen perusteen ilmetessä tulisi harkita 
mahdollisuutta antaa passi kelpoisuusalueen tai 
voimassaoloajan taikka molempien osalta rajoi
tettuna, jollei peruuttamisesta kokonaan luovuta. 
Kun passi peruutetaan, on kysymys puuttumises
ta viranomaisen jo toteamaan oikeuteen. Harkin
takynnys on asetettava tässä vieläkin korkeam
malle kuin silloin, kun ratkaistavana on passin 
epääminen sitä haettaessa. Passi on voitava pe
ruuttaa myös väärennys- ja väärinkäyttötapauksis
sa sekä aina silloin, kun asianomainen itse sitä 
pyytää tai alaikäisen huoltaja niin vaatii. 

1.2. Keinot 

Matkustamisoikeudesta kansalaisten yleisenä 
oikeutena ehdotetaan säädettäväksi lailla. Ehdo
tettavassa passilaissa olisi säännökset seuraavista 
asioista: 

oikeus matkustaa maasta 
oikeus saapua maahan 
matkustamisoikeuden osoittaminen 
oikeus saada henkilökohtainen passi 
seuruepassi 
alaikäisen oikeus passiin 
virkapassi ja diplomaattipassi 
merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodis

tus 
passin kelpoisuusalue ja voimassaoloaika 
passin antamisen rajoitukset ja esteet sekä 

niiden harkitseminen 
maastalähtö ja maahantulo sekä tietojen anta

minen passintarkastajalle 
passin hakeminen ja antaminen 
passin peruuttaminen ja poisottaminen sekä 

näiden toimenpiteiden edellytykset 
uuden passin antaminen entisen tilalle 
muutoksenhaku passiasioissa 
rangaistukset 
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Matkustamisoikeutta osoittavana asiakirjana ja 
viranomaisen todistuksena siitä olisi ehdotuksen 
mukaan yleensä henkilökohtainen passi. Oikeus 
sellaisen saamiseen olisi riippumaton erityisistä 
edellytyksistä. Henkilökohtaisen passin voimassa
olaajan tulisi olla sama kuin muissa pohjoismais
sa eli kymmenen vuotta ja kelpoisuusalueen 
rajoittamaton. Hakijan pyynnöstä voimassaoloai
kaa voitaisiin lyhentää ja kelpoisuusaluetta rajoit
taa. 

Yksilöllisen henkilökohtaisen passin periaat
teesta olisi tarpeellista tehdä kaksi poikkeusta. 
Alle 15-vuotias lapsi olisi voitava merkitä nykyi
seen tapaan huoltajanaan olevan vanhempansa 
tai kummankin vanhemman passiin. Seuruepas
sin käyttö tulisi edelleen sallia. 

Seuruepassi on yleisimmin käytössä matkatoi
mistojen järjestämillä valmismatkoilla Neuvosto
liittoon ja eräisiin muihin Euroopan ·maihin. 
Seuruepassi on henkilökohtaista passia halvempi 
eikä sen saamiseksi kaikkien passiin merkittävien 
tarvitse henkilökohtaisesti asioida viranomaisen 
luona. Seuruepassin hankkiminen on mahdollista 
esimerkiksi matkan varaamisen yhteydessä. 

Seuruepassilla matkustavat eivät tavallisesti 
muodosta mitään pysyvää tai pitempiaikaista yh
teenliittymää, vaan kysymyksessä on yleensä sa
malle matkalle ilmoittautunut satunnainen ih
misjoukko. Näin ollen seuruepassin voimassaolo
aika on henkilökohtaisesta passista poiketen syytä 
rajoittaa yhtä matkaa koskevaksi. 

Alaikäisellä samoin kuin muusta syystä vajaa
valtaisella olisi aina oikeus saada henkilökohtai
nen passi, jollei laissa säädettyä estettä ole. 
Alaikäinen tarvitsisi kuitenkin huoltajiensa suos
tumuksen. Vastuu lasta koskevista tärkeistä asi
oista kuuluu hänen huoltajilleen yhteisesti. 
Huoltajalla olisi oikeus peruuttaa antamansa 
suostumus. Suostumuksen peruuttaminen johtai
si alaikäiselle annetun passin peruuttamiseen. Jos 
huoltajat olisivat erimielisiä passin antamisesta, 
passia ei alaikäiselle voitaisi lainkaan antaa. 
Asianmukaisena järjestelynä ei voida pitää, että 
passin antava viranomainen joutuisi ratkaisemaan 
näinkin vakavanlaatuisen perheoikeudellisen eri
mielisyyden. Se tulisi ratkaista lapsen huoltoa 
koskevana asiana yleisessä tuomioistuimessa. 

Täysi-ikäisen vajaavaltaisen oikeus saada passi 
ei olisi riippuvainen hänen holhoojansa suostu
muksesta. Passin saaminen ja matkustamisoikeus 
ovat asianomaisen henkilöä sekä henkilökohtaista 
etua ja oikeutta koskevia asioita. Niiden tulee 
olla holhottavana olevan täysi-ikäisen itsensä 

määrättävissä, mikäli hänellä on edellytykset täl
laisten asioiden hoitamiseen. Puhevallan käyttä
misestä näissä tapauksissa on säännökset hallinto
menettelylaissa (598/82). Sen 16 §:n mukaan 
vajaavaltaisella on oikeus käyttää yksinään puhe
valtaa henkilöään koskevassa asiassa, jos vajaaval
taisuus ei johdu mielisairaudesta, heikontuneesta 
mielentilasta tai niihin verrattavasta syystä. Passin 
antamisen mahdollisia esteitä harkittaessa on va
jaavaltaisen holhoojan käsityksille pantava erityis
tä painoa. 

Voimassa oleva passiasetus ryhmittelee passin 
antamisen esteet ehdottomiin ja harkinnanvarai
siin. Osa harkinnanvaraisista esteistä on sellaisia, 
joiden vallitessa passia ei voida myöntää, ''ellei 
harkita kohtuulliseksi toisin päättää''. Osa taas 
on sellaisia, että passi voidaan evätä ''milloin 
syytä siihen on''. Esteperusteiden ryhmittelystä 
ehdotetaan luovuttavaksi. Lakiehdotuksen kuusi 
esteperustetta ovat kaikki harkinnanvaraisia. Har
kinnan tuloksesta riippuen passi voidaan antaa 
tai evätä tahi antaa voimassaoloajaltaan tai kel
poisuusalueeltaan rajoitettuna. 

Passin antamisen harkinnanvaraisiksi esteiksi 
ehdotetaan seuraavat asiat: 

1) aiheellisena pidettävä ilmianto rikoksesta, 
josta saattaa seurata yli vuoden vankeusrangais
tus, taikka etsintäkuulutus tai syyte tällaisesta 
rikoksesta; 

2) tuomittu, kärsimättä oleva vankeusrangais
tus tai säädetyn päiväsakkomäärän ylittävä sakko
rangaistus; 

3) merkintä saamisrekisteriin säädetyn markka
määrän ylittävästä saamisesta; 

4) perusteltu odotus, että asianomainen tekee 
rikoksen; 

5) todettu kykenemättömyys huolehtia itses
tään ja omaisuudestaan; ja 

6) seitsemäntoista mutta ei kolmeakymmentä 
vuotta täyttäneen asevelvollisen kohdalla puuttu
va selvitys siitä, ettei asevelvollisuus ole esteenä 
passin antamiselle. 

Lakiin ehdotetaan erityinen säännös siitä, mi
hin seikkoihin viranomaisen tulee kiinnittää huo
miota esteitä harkitessaan ja keiden henkilöiden 
tai viranomaisten käsityksiin ja lausuntoihin eri
tyisesti on tuolloin kiinnitettävä huomiota. Kysy
mys on tällöin oikeusharkinnasta, jonka tulee 
perustua hyväksyttäviin objektiivisiin syihin. 

Lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 
(122/77) 34 §:n nojalla voidaan kieltää antamas
ta passia elatusvelvolliselle. Ulosottolain 7 luvun 
10 §: ssä on säännökset velallisen asettamisesta 
matkustamiskieltoon. Näissä tapauksissa kielto 
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antaa passia tai matkustaruiskielto aiheuttaa sen, 
ettei passin antavalla viranomaisella ole asiassa 
enää harkintavaltaa. Passia ei näissä tapauksissa 
anneta. 

. Lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 
mukainen kielto antaa passia perustuu uuteen 
lainsäädäntöön, jonka yhteydessä tämä kysymys 
on selvitetty. Ulosottolain kokonaisuudistus on 
vireillä ja sen yhteydessä tulee selvitettäväksi 
myös suhtautuminen ulosoton turvaamiskeinoi
hin, niiden joukossa matkustamiskieltoon. Tä
män vuoksi näihin säännöksiin ei tässä yhteydessä 
ole esitetty muutoksia vaan niihin ainoastaan 
viitataan lakiehdotuksessa. 

Passin hakemisessa ja viranomaisen menettelys
sä passiasioissa on sovellettava hallintomenettely
lakia. Ehdotettuun lakiin tarvitaan säännökset 
passin antavasta viranomaisesta. Lisäksi asetuksel
la on säädettävä tarkemmin passihakemuksesta ja 
sen liitteistä. Kun henkilökohtainen passi on 
myös viranomaisen todistus hakijan henkilöllisyy
destä, asiamiehen tai postin käyttämistä passia 
haettaessa ei voida sallia. 

Toimivaltaisena viranomaisena henkilökohtais
ta passia haettaessa tulisi edelleenkin pääsääntöi
sesti olemaan hakijan kotipaikan poliisi, siis po
liisilaitos tai nimismies, sekä ulkomailla oleskele
van kansalaisen kohdalla Suomen edustusto. 
Kansalaisten palvelun parantamiseksi ja viran
omaisessa asioimisen helpottamiseksi olisi tehtävä 
mahdolliseksi jättää passia koskeva hakemus 
muuhunkin kuin kotipaikan poliisipiiriin. Tätä 
mahdollisuutta ei voimassa oleva passiasetus tun
ne. 

Passin antaminen muusta kuin hakijan koti
paikan poliisipiiristä tulisi sallia silloin, kun sii
hen on erityisiä syitä. Passihakemuksen jättämi
nen muulle kuin kotipaikan poliisille on katsot
tava välttämättömäksi uudistukseksi, vaikka sillä 
onkin viranomaisten työtä ja kustannuksia jonkin 
verran lisäävä vaikutus. Opiskelu, työssäkäynti ja 
muu pitempiaikainen tai päivittäinen oleskelu 
kotikunnan ulkopuolella on yleistynyt ja myös 
tälle varsin suurelle osalle kansalaisia on luotava 
kohtuulliset edellytykset asioida passia koskevissa 
asioissa myös kotikunnan ulkopuolella. 

Passin peruuttamisen tulee perustua laissa tyh
jentävästi säänneltyihin edellytyksiin. Passi olisi 
peruutettava aina, kun sen haltija menettää Suo
men kansalaisuuden. Passi olisi peruutettava 
myös, jos haltija sitä pyytää. Samoin passi olisi 
ilman pyyntöäkin yleensä peruutettava, kun sen 
haltijalle annetaan uusi vastaava passi. Huoltajan 

suostumuksen peruuttaminen johtaisi alaikäistä 
koskevan passin peruuttamiseen. 

Viranomaisen olisi voitava peruuttaa passi, jos 
se on kadonnut tai turmeltunut taikka sen mer
kintöjä on muutettu. Passi olisi voitava peruuttaa 
myös silloin, kun sen antamisen jälkeen on tullut 
esiin seikkoja, jotka passin antamista harkittaessa 
ilmeisesti johtaisivat passin epäämiseen. Jos pas
sia käyttää muu kuin se, jolle passi on annettu, 
passi olisi niin ikään voitava peruuttaa. 

Viranomaisten toimivaltaa koskevien yleisten 
periaatteiden mukaisesti ehdotetaan säädettäväk
si, että passin peruuttamisesta päättäisi sama 
viranomainen, joka on passin antanut. Milloin 
passi peruutettaisiin sen vuoksi, että sen haltijalle 
annetaan uusi passi, peruuttamisesta päättäisi 
kuit~nkin se viranomainen, joka antaa uuden 
passm. 

Peruuttaminen voisi tapahtua joko kokonaan 
tai toistaiseksi. Peruuttamispäätös ei käytännössä 
muodostu tehokkaaksi, jollei passia voida saada 
pois sen haltijalta. Passin poisottamisesta peruut
tamispäätöksen jälkeen olisi lakiin sisällytettävä 
nimenomainen säännös. Väliaikainen poisottami
nen ennen peruuttamispäätöksen tekemistä olisi 
sallittava vain ilmeisissä väärinkäyttötapauksissa 
eli silloin, kun passin merkintöjä on muutettu tai 
sitä käyttää muu henkilö kuin se, jolle passi on 
annettu. Myös turmeltunut passi olisi voitava 
ottaa väliaikaisesti pois. Kaikissa muissa tapauk
sissa passin poisottaminen voisi perustua vain sitä 
edeltävään toimivaltaisen viranomaisen peruutta
mispäätökseen. 

Voimassa olevan henkilökohtaisen passin tilalle 
on voitava aina saada uusi passi siten, että 
entinen peruutetaan. Tällaisesta uudesta passista 
hakija joutuu maksamaan säädetyn leimaveron. 
Maksutta ehdotetaan uusi passi annettavaksi sil
loin, kun entinen on täyttynyt viranomaisten 
merkinnöistä tai kun sen merkinnät eivät enää 
vastaa haltijan olosuhteissa, tavallisimmin nimes
sä tapahtuneita muutoksia. Tällainen maksuton 
passi annettaisiin kuitenkin vain entisen passin 
jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi. Menettely vas
taisi voimassa olevaa säännöstä ja käytäntöä. 

Ulkomaanedustuksen ja tiettyjen muiden jul
kisten tehtävien hoitamista varten olisi voitava 
antaa virkapassi tai diplomaattipassi. Tarve tähän 
perustuu lähinnä kansainväliseen käytäntöön. Pe
russäännös näistä passeista ehdotetaan sisällytet
täväksi lakiin. Yksityiskohdat säänneltäisiin erilli
sessä asetuksessa diplomaattipassista ja virkapas
sista. 
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Virkapassi ja diplomaattipassi voidaan antaa 
vain henkilölle, jolla on oikeus saada henkilökoh
tainen passi. Useat muutkin ehdotetun lain sään
nökset koskisivat myös virkapassia ja diplomaatti
passia.· 

Passin epäämistä ja peruuttamista koskevaan 
viranomaisen päätökseen on voitava hakea muu
tosta. Kun poliisin tai edustuston passiasiassa 
tekemä päätös on normaali alemman hallintovi
ranomaisen tekemä päätös, muutoksenhakukei
not ja -tie on tarkoituksenmukaista säätää sa
moiksi, kuin tällaisten viranomaisten päätöksistä 
muutoinkin on voimassa. 

Rajoittamaton matkustamisoikeus on mahdol
linen vain normaaleissa oloissa. Sodan tai muun 
poikkeuksellisen olosuhteen vallitessa liikkumista 
niin kotimaassa kuin ulkomaillekin saatetaan 
joutua rajoittamaan. Esityksessä ei ole erityisiä 
säännöksiä poikkeuksellisten olojen varalle. 

Ulkomaille matkustamista voidaan käyttää kei
nona välttää yhteiskunnallisia velvollisuuksia. 
Maasta poistumisen eräänä ilmeisenä syynä on 
ollut pyrkimys pakoilla verojen maksamista. Ve
ron periminen pohjoismaiden ulkopuolella oles
kelevalta Suomen kansalaiselta on useimmissa 
tapauksissa vaikeaa tai mahdotonta. Rikoksente
kijäin luovuttamista koskevat säännökset ja sopi
mukset eivät voi tulla sovellettaviksi silloin, kun 
veronmaksun laiminlyömiseen ei liity rikosta. 
Passin antaminen tällaisissa tapauksissa lisää 
mahdollisuuksia velvollisuuksien välttämiseen. 

Tietyn vähimmäismäärän ylittävien erääntynei
den maksamattomien verojen säätäminen passin 
antamisen esteeksi saattaisi näyttää oikeutetulta. 
Painavat periaatteelliset näkökohdat ja käytän
nön syyt ovat kuitenkin tätä vastaan. 

Matkustamisoikeuden olemassaolo kansalaisten 
yleisenä, perusoikeuksista johdettavana oikeutena 
ei voi olla riippuvainen siitä, kuinka hyvin tai 
huonosti kansalainen on täyttänyt yleiset velvolli
suutensa, esimerkiksi verovelvollisuuden. Passi ei 
ole palkinto nuhteettomasta käyttäytymisestä, 
vaan viranomaisen todistus periaatteessa kaikille 
kuuluvan matkustamisoikeuden olemassaolosta. 
Passin epäämisen tulee rajoittua erityisen paina
viin syihin. 

Maksamattomien verojen saattaminen passin 
epäämisperusteeksi edellyttäisi ajan tasalla olevaa 
verovelvolliskohtaista jäämärekisteriä sekä suoraa 
ja nopeaa tiedonsiirtoyhteyttä passeja antavien 
viranomaisten ja jäämärekisteriä pitävien viran
omaisten välillä. Jäämärekisteri ei toistaiseksi ole 
riittävästi ajan tasalla eikä mainitunlaista tiedon
siirtoyhteyttä ole. 

2. Nykyinen tilanne ja asun val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Keskeisimmät Suomen kansalaisen oikeutta 
matkustaa maasta koskevat säännökset ovat passi
asetuksessa. Siinä on säädetty passin hakemisesta 
ja antamisesta, passin antamisen esteistä sekä 
viranomaisen toimivallasta. 

Passin antaa hakemuksen perusteella hakijan 
kotipaikan poliisi. Erityisestä syystä passi voidaan 
antaa toisestakin poliisipiiristä olevalle henkilöl
le. Suomen ulkomailla olevat edustustot antavat 
passin ulkomailla oleskelevalle Suomen kansalai
selle. 

Ulkoasiainministeriö antaa ulkoasiainhallinnon 
alalla palveleville taikka virallisessa tai siihen 
verrattavassa tehtävässä ulkomaille matkustavalle 
henkilölle virkapassin tai diplomaattipassin. 

Passi voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi. 
Sen kelpoisuusalue on rajoittamaton. 

Passiasetuksen mukaiset passin antamisen es
teet ovat osaksi ehdottomia osaksi harkinnanva
raista. 

Asetuksen 10 §:n mukaan ehdottomat esteet 
ovat: 

- henkilön on aihetta olettaa ulkomailla ryh
tyvän valtakunnan turvallisuutta vaarantavaan tai 
maan etuja vahingoittavaan toimintaan; 

- henkilön voidaan todennäköisin syin olettaa 
aikovan passia hyväksi käyttäen ryhtyvän muu
hun kuin 1 kohdassa mainittuun rikolliseen toi
mintaan; 

- etsintäkuulurus rikoksesta epäiltynä tai suo
rittamatta olevan rangaistuksen vuoksi; 

- maastapoistumis- tai matkustamiskielto tai 
tällaista kieltoa koskeva vireillä oleva hakemus; 

- alaikäisen osalta puuttuva holhoojan suos
tumus; 

- seitsemäntoista mutta ei kolmeakymmentä 
vuotta täyttäneeltä asevelvolliselta puuttuva to
distus siitä, ettei asevelvollisuus ole esteenä pas
sin antamiselle; ja 

- lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 
34 §:n nojalla annettu kielto myöntää passia. 

Harkinnanvaraisia esteitä on kahdenlaisia. Pas
siasetuksen 11 §:n 1 momentissa luetellaan sellai
set esteet, joiden vuoksi passia ei anneta, ellei 
''harkita kohtuulliseksi toisin päättää''. Tällaisia 
esteitä ovat: 

- poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle tehty ai-
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heellisena pidettävä ilmiauto rikoksesta; 
- rikossyyte; 
- tuomittu, vielä suorittamatta oleva rangais-

tus; 
- ehdonalainen vapaus; ja 
- merkintä saamisrekisteriin. 
Passiasetuksen 11 §:n 2 momentin mukaan 

passi voidaan evätä myös, milloin syytä on: 
- kahdeksaatoista vuotta nuoremmalta henki-

löltä; 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjältä; 
mielisairaalta; 
vajaamieliseltä; ja 
holhouksen alaiseksi asetetulta. 

Passiasetuksen 11 §:n 3 momentin mukaan 
tulee harkinnanvaraisia passin antamisen esteitä 
harkittaessa ottaa muun ohella huomioon passin 
tarpeellisuus hakijan ammatin kannalta. Huo
mioon on otettava myös, onko syytä olettaa 
hakijan lähtevän ulkomaille välttääkseen rangais
tusta, sen täytäntöönpanoa tai valtiolle tuomitun 
saamisen maksamista. Maksamattomat verot eivät 
ole tässä tarkoitettuja saamisia eivätkä siis passi
asetuksen mukaan passin antamisen este. 

Passiasetuksen 13 §:n mukaan on Suomen 
kansalaisen maastalähtö ja maahantulo, jollei 
toisin ole säädetty, sallittu vain niiden paikka
kuntien kautta, jotka sisäasiainministeriö on vah
vistanut passintarkastuspaikoiksi. Sisäasiainminis
teriön erikseen antamalla luvalla maastalähtö ja 
maahantulo ovat sallittuja muunkin paikkakun
nan kautta. 

Ulosottolain nojalla voidaan rajoittaa velallisen 
matkustaruisoikeutta edellä kohdassa 1.2. tode
tulla tavalla. 

Viiden vuoden passista peritään leimaveroa 
150 markkaa. Enintään yhden vuoden passin 
leimavero on 70 markkaa. Seuruepassin leimave
ro on 10 markkaa henkilöltä. Passista perittävästä 
leimaverosta on säätmökset leimaverolain 10 
§:ssä. 

Ulkomaalaisten maahantulosta ja maastaläh
döstä on säädetty ulkomaalaislaissa ( 400 /8 3). 

2.1. 2. Kansainväliset sopimukset 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus. 

Matkustaruisoikeudesta on Suomea veivoittavia 
määräyksiä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oi
keuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
12 artiklassa. Siinä vakuutetaan jokaiselle periaat-

teellinen oikeus lähteä vapaasti mtsta maasta 
tahansa, myös kotimaasta, ja kielletään riistämäs
tä keneltäkään oikeutta tulla omaan maahansa. 
Sopimus antaa mahdollisuuden rajoittaa lailla 
maasta lähtemisen oikeutta. Rajoitusten tulee 
olla sopusoinnussa yleissopimuksen tunnusta
mien oikeuksien kanssa ja välttämättömiä valtion 
turvallisuuden, yleisen järjestyksen, terveyden
hoidon tai moraalin tahi muiden oikeuksien ja 
vapauksien takia. Samankaltaisia periaatteita on 
ilmaistu Ihmisoikeuksien yleismaailmaallisen ju
listuksen 13 artiklassa. 

Pohjoismaiden väliset sopimukset 

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä on 
22 päivänä toukokuuta 1954 tehty pöytäkirja 
näiden maiden kansalaisten vapauttamisesta vel
vollisuudesta omata passi ja oleskelulupa muussa 
pohjoismaassa kuin kotimaassa oleskellessaan 
(SopS 17/54). Pöytäkirja saatettiin Suomessa val
tionsisäisesti voimaan vuonna 1954 asetuksella 
(282/54). Islanti liittyi pöytäkirjaan myöhemmin 
(SopS 38/55). Pöytäkirjan mukaan Pohjoismai
den kansalaisilla ei tarvitse olla passia tai muuta 
matkahenkilöllisyystodistusta heidän matkustaes
saan näiden maiden välillä. Pohjoismaiden kan
sal~inen ei liioin tarvitse oleskelulupaa näissä 
matssa. 

Passintarkastuksen poistamisesta pohjoismai
den välisillä rajoilla 12 päivänä heinäkuuta 195 7 
allekirjoitettu sopimus (SopS 10/58) koskee mui
den kuin Pohjoismaiden kansalaisten passintar
kastusta, viisumivapautta, rajalta käännyttämistä 
ja karkottamista. 

Mainitut toimenpiteet on sopimuksen mukaan 
pääsääntöisesti suoritettava pohjoismaiden ulko
rajalla, jolla tarkoitetaan pohjoismaan ja muun 
kuin pohjoismaan välistä maarajaa sekä satamaa 
ja lentoasemaa, johon muusta kuin pohjoismaas
ta on suora yhteys. Sopimus käsittelee pohjois
maita niin kuin ne ulkomaalaisten maahantulon 
ja siihen liittyvien kysymysten osalta muodostaisi
vat yhden valtion. 

Suomen ja Ruotsin välisessä sopimuksessa ui
tosta Tornion ja Muonion rajajoissa (SopS 19/49) 
sekä Norjan kanssa tehdyssä kalastusoikeutta 
Tenon Alakönkäällä koskevassa sopimuksessa 
(SopS 31159) on rajan ylittämistä helpottavia 
määräyksiä. 
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Suomen ja Neuvostoliiton väliset sopimukset 

Neuvostoliiton kanssa tehty sopimus Suomen 
ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla 
noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain 
selvittämisjärjestyksestä (SopS 32/60) sisältää ra
jan ylittämistä koskevia määräyksiä. Muun muas
sa työntekijäryhmät saavat eräin edellytyksin ylit
tää rajan ilman passia. Rajan ylittäminen saa 
tapahtua ryhmän johtajan mukana yhteisen ni
miluettelon nojalla. Nimiluettelon tulee liittyä 
ryhmänjohtajan lupakirjaan ja sen on oltava 
rajavaltuutetun viseeraama. 

Liikkumis- ja matkustamisasiakirjaa koskevia 
määräyksiä on myös Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä tehdyssä 
sopimuksessa (SopS 24/70), Suomen ja Neuvos
toliiton välillä tehdyssä merenkulkusopimuksessa 
(SopS 4/75) ja sisäasiainministeriön päätöksestä, 
joka sisältää määräykset kalastuksesta ja hylkeen
pyynnistä eräillä sopimusalueilla Suomenlahdella 
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton alueve
sillä (404/70). 

Lyhyillä matkoilla Neuvostoliittoon voivat Suo
men kansalaiset tietyin edellytyksin käyttää hen
kilötodistusasetuksen (540/77) tarkoittamaa hen
kilötodistusta passin sijasta. Käytäntö perustuu 
Neuvostoliiton nootillaan 24 päivänä marraskuu
ta 1966 voimaan saattamiin helpotuksiin passi- ja 
viisumimuodollisuuksista. 

Merzliikennettä koskevat sopimukset 

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista 
koskeva yleissopimus (SopS 27/67) sisältää monia 
matkustamista koskevia helpotuksia. Sopimuk
sessa todetaan, että voimassa oleva passi on 
perusasiakirja, joka antaa julkiselle viranomaiselle 
aluksen saapuessa tai lähtiessä yksittäistä matkus
tajaa koskevat tiedot. Sopimushallituksille suosi
tellaan kuitenkin virallisten henkilötodistusten 
hyväksymistä passin sijasta. Sopimus sisältää 
määräyksiä passintarkastuksesta ja matkatavaroi
den tarkastamisesta. Määräysten tarkoituksena on 
helpottaa matkustajien tulo- ja lähtöselvitystä. 
Yleissopimuksella on merkitystä erityisesti kan
sainvälisessä risteilyliikenteessä. 

Merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodis
tuksia koskeva yleissopimus (SopS 64/70) tuli 
Suomessa voimaan vuonna 1971. Yleissopimus 
koskee jokaista merenkulkijaa missä tahansa toi
messa aluksessa. Sota-aluksessa palvelevaa sopi
mus ei koske. Merenkulkijan henkilöllisyystodis-
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tuksen asemesta voidaan antaa passi, josta tulee 
ilmetä henkilön olevan merenkulkija. Passilla on 
tällöin sama pätevyys kuin merenkulkijan henki
löllisyystodistuksella. Merenkulkijan henkilölli
syystodistuksessa on oltava sopimuksessa mainitut 
todistuksen haltijaa koskevat tiedot, jotka ovat 
samat kuin passeissa yleensä. 

Merenkulkijan henkilöllisyystodistus oikeuttaa 
tilapäiseen maissakäyntiin aluksen ollessa sata
massa. Merimies saa käyttää henkilöllisyystodis
tusta muun muassa mennäkseen alukselleen tai 
siirtyäkseen toiseen alukseen, kauttakulkua var
ten taikka päästäkseen toisessa maassa olevalle 
alukselleen tai kotimaahansa. 

Ilma-aluksen henktlökuntaa koskeva sopimus • 
Kansainvälisen siviili- ilmail usopimuksen 

(ICAO-sopimus) liitteen n:o 9 mukaan ilma
aluksen lentävään henkilökuntaan kuuluvan len
tolupakirja hyväksytään matkustusasiakirjana pas
sin asemesta henkilökuntaan kuuluvan ollessa 
säännönmukaisella lennolla. Lentolupakirjan tu
lee sisältää maininta siitä, että sen haltija on aina 
oikeutettu palaamaan lupakirjan antaneeseen 
valtioon. Lupakirjan tulee lisäksi sisältää haltijan 
perushenkilötiedot. Myös ilma-aluksen muun 
henkilökunnan osalta on sovittu samankaltaisesta 
menettelystä. 

ICAO-sopimuksella on vain suosituksen ase
ma. Sitä ei ole saatettu Suomessa valtionsisäisesti 
voimaan. Sopimusta noudatetaan kuitenkin si
ten, ettei passia käytännössä vaadita lentolupakir
jan haltijalta. 

2.1.3. Rajanylitys ja passintarkastus 

Sisäasiainministeriö on 2 päivänä toukokuuta 
1984 tekemällään päätöksellä (354/84) vahvista
nut passintarkastus- ja rajanylityspaikat. Niistä 
on satamia 29, lentoasemia 17 ja muita rajanyli
tyspaikkoja 23. Suomen ja Ruotsin välillä on 
erikseen sovittu, että rajaseudun asukkaat saavat 
ylittää rajan muuallakin kuin vahvistetulla pas
sintarkastus- ja rajanylityspaikalla saatuaan siihen 
Suomen tai Ruotsin poliisi- tai tulliviranomaisen 
luvan. 

Passintarkastusviranomaisena toimii passiase
tuksen 16 §:n nojalla paikallinen poliisivirano
mainen, jollei sisäasiainministeriö jonkin rajan
ylityspaikan osalta toisin määrää. Helsinki-Van
taan lentoasemalla ja Vaalimaalla huolehtii pas-
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sintarkastuksesta liikkuva poliisi. Eräillä maarajan 
ylityspaikoilla passintarkastus on määrätty osaksi 
tulli- tai rajavartioviranomaisten tehtäväksi. 

2.1.4. }(äytäntö 

Vuonna 1984 Suomessa annettiin 367 634 pas
sia. Eniten passeja annettiin Uudenmaan läänis
sä, jossa kokonaismäärä oli 126 143. Hämeen 
läänissä annettiin 52 986 sekä Turun ja Porin 
läänissä 47 742 passia. Yksittäisistä poliisipiireistä 
annettiin eniten passeja Helsingissä. Henkilökoh
taisten passien lukumäärä oli siellä 58 204 ja 
merimiespassien lukumäärä 302. Näiden lisäksi 
Helsingissä annettiin 60 seuruepassia, joihin oli 
merkitty yhteensä 961 henkilöä. Annetuista pas
seista Helsingin poliisilaitos kantoi leimaveroa 
7 854 329 markkaa. 

Edustustoissa annettiin vuoden 1984 aikana 
17 515 passia. Eniten passeja annettiin Tukhol
man suurlähetystössä: 7 726. Göteborgin pää
konsulinvirasto antoi 2 171 passia. Pohjoismai
den ulkopuolella antoi eniten passeja New Y or
kin pääkonsulivirasto, jossa kokonaismäärä oli 
547. Lontoossa passeja annettiin 538, Torontossa 
514, Bonnissa 507 ja Hampurissa 497. 

Ulkoasiainministeriö antoi vuonna 1984 yh
t~ensä 1 347 diplomaattipassia ja 3 411 virkapas
Sla. 

Kirjalliset passin epäämispäätökset ovat olleet 
harvinaisia. Kun passin hakijalle on ilmoitettu 
epäämisperusteen olemassaolosta, hän on tavalli
simmin joko luopunut hakemuksestaan tai ryhty
nyt toimenpiteisiin esteen poistamiseksi. Esimer
kiksi Helsingin poliisilaitoksella on vuosittain 
satoja tällaisia tapauksia. Vuonna 1984 annettiin 
Helsingin poliisilaitoksella 177 kielteistä kirjallis
ta päätöstä tai kielteistä esteettömyyslausuntoa 
passihakemuksen johdosta. 

Uudenmaan lääninoikeudelle tehtiin pas
siasioissa vuonna 1984 kaksi valitusta. Korkeim
malle hallinto-oikeudelle on tullut passia koske
via valituksia vuodessa vain yksi tai kaksi. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

2.2.1. Passzlakityöryhmä 

Sisäasiainministeriö asetti 24 päivänä kesäkuu
ta 1980 työryhmän, jonka tuli selvittää Suomen 
kansalaisen oikeutta matkustaa ulkomaille ja ul
komaanpasseja koskevien säännösten uudistami-

sen tarve. Työryhmän puheenjohtaja oli sisäasi
ainministeriöstä, sekä jäsenet ulkoasiainministeri
östä, oikeusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä 
ja Helsingin poliisilaitokselta. Työryhmä jätti 
hallituksen esityksen muotoon laatimansa mie
tinnön toimeksiantajalleen 11 päivänä lokakuuta 
1982. 

2.2.2. Lausunnonantajat 

Passilakityöryhmän mietinnöstä ovat antaneet 
lausunnon valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt, 
ilmailuhallitus, lääkintöhallitus, sosiaalihallitus, 
verohallitus ja matkailun edistämiskeskus, lää
ninhallitukset, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
liikkuva poliisi, Helsingin kaupunginviskaalinvi
rasto, eräät poliisilaitokset sekä Suomen Poliisien 
Liitto r.y. ja Suomen Rikospoliisiliitto r.y. 

Sisäasiainministeriössä on laadittu lausunnoista 
tiivistelmä. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilö s tövaik u tukse t 

Viranomaisten toimivallanjako on lakiehdo
tuksen mukaan entinen. Passien antaminen kuu
luisi pääsääntöisesti paikallispoliisille sekä toi
minnan ohjaaminen ja valvonta sisäasiainministe
riölle. Henkilökohtaisen passin ulkomailla oles
kelevalle Suomen kansalaiselle antaisi edustusto. 
Ulkoasiainministeriö antaisi virka- ja diplomaatti
passit. 

Passihakemuksen jättäminen muulle kuin alu
eellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle ehdote
taan sallittavaksi silloin, kun hakemuksen jättä
minen oikealle viranomaiselle laissa luetelluista 
syistä olisi hankalaa. Passin hakeminen muun 
kuin toimivaltaisen viranomaisen välityksellä kos
kisi sekä Suomessa että ulkomailla annettavia 
passeja. Ehdotuksella voidaan olettaa olevan työ
määrää jonkin verran lisäävä vaikutus edustus
toissa ja sellaisissa poliisipiireissä, joissa päivisin 
esimerkiksi työpaikan tai oleskelupaikan vuoksi 
on paljon väestöä, jonka kotipaikka on muualla. 
Vastaavaa työn säästöä ei synny siinä viranomai
sessa, jonka ratkaistavaksi hakemus toimitetaan. 

Työmäärän lisääntyminen ja siitä johtuva hen
kilöstön lisätarve eivät ole täsmällisesti lasketta
vissa. Voidaan kuitenkin arvioida, että ainakin 
kymmenen prosenttia passihakemuksista jätettäi
siin uudistuksen johdosta muulle kuin toimival
taiselle viranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla tä-
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mä osuus ilmeisesti olisi vieläkin suurempi. Lisä
henkilöstön tarve voidaan hoitaa poliisin sisäisin 
henkilöstöjärjestelyin. 

Poliisin ja ulkoasiainhallinnon henkilöstöä olisi 
tarpeellisessa määrin koulutettava. Siitä huolehti
sivat sisäasiainministeriö ja ulkoasiainministeriö 
kumpikin omalta osaltaan. Koulutusta annettai
siin ministeriöiden järjestämillä kursseilla ja työ
paikkakoulutuksena. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotus passin voimassaoloajan pidentämisestä 
kymmeneen vuoteen vaikuttaa vuosittain annet
tavien passien lukumäärään siten, että viitenä 
ensimmäisenä vuotena lain voimaantulosta lu
kien passien lukumäärässä ei tapahdu voimassa
oloajan pidennyksestä johtuvaa muutosta, kun 
taas viitenä seuraavana vuonna passin hakijoina 
eivät lainkaan ole ne, jotka ovat jo saaneet 10 
vuoden passin. Uusien hakijoiden mukaantulo 
tasaa myönnettävien passien lukumäärän heilah
telut ja pitkällä aikavälillä vuosittain myönnettä
vien passien määrä vähenee lähes puoleen, jos 
muut määrään vaikuttavat tekijät säilyvät muut
tumattomina. Tämä merkitsisi henkilötyön vähe
nemistä poliisipiireissä. Esitys ei sisällä ehdotuk
sia passeista perittävästä leimaverosta. Jos sen 
määrä pidetään entisenä, passin voimassaoloajan 
muuttaminen vaikuttaa passeista valtiolle kerty
vään tuloon viiden vuoden kuluttua lain voi
maantulosta. 

Käytössä olevat passilomakkeet eivät ulkoasul
taan, valmistustavaltaan ja ominaisuuksiltaan 

täytä hyvälle passille asetettavia vaatimuksia. Esi
tys ei kuitenkaan edellytä passilomakkeen uudis
tamista. Lomakkeen uudistaminen juuri kymme
nen vuoden passiin siirryttäessä olisi kuitenkin 
lisääntyneet turvallisuustarpeet huomioiden tar
koituksenmukaista. Kohtuulliset turvallisuusvaa
timukset täyttävä, nykyaikaisella kirjapainotek
niikalla valmistettu passilomake on kustannuksil
taan noin kaksinkertainen nykyisin käytössä ole
vaan lomakkeeseen verrattuna. Lomakeuudistus 
lisäisi menoja viitenä ensimmäisenä vuotena lain 
voimaantulosta n. 1, 5 milj. markalla vuodessa. 
Passin hakemisessa tarvittavat lomakkeet on uu
sittava. Kustannukset siitä ovat vähäiset. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitystä valmisteltaessa on otettu huomioon 
hallintomenettelylaki. Lakiehdotuksen passin ha
kemista koskeva säännös edellyttää henkilökoh
taista asioimista passin antavan viranomaisen luo
na. Tämä ei ole ristiriidassa hallintomenettelylain 
6 §:n kanssa. Muitakaan hallintomenettelylaista 
poikkeavia säännöksiä ei lakiehdotukseen eikä 
liitteenä oleviin asetusluonnoksiin sisälly. 

Lakiehdotuksella ja ulkomaalaislailla ei ole 
vaikutusta toisiinsa. 

Lakiehdotus ei välittömästi vaikuta poliisin 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvään 
hankkeeseen, joka koskee automaattiseen tieto
jenkäsittelyyn perustuvaa keskuspassirekisteriä. 
Laki olisi sovellettavissa nykyisen käytännön jat
kuessa, eikä lakia tarvitsisi muuttaa, jos siirtymi
nen keskitettyyn rekisteriin päätetään toteuttaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Passilaki 

1 §. Matkustamisozkeus. Pykälän 1 momentin 
mukaan Suomen kansalaisella on oikeus matkus
taa maasta. Tätä oikeutta voitaisiin rajoittaa vain 
lailla. 

Hallitusmuodon 7 §:n 1 momentin tulkinnan 
mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus 
saapua maahan. Esteenä maahan tulolle ei ole 
esimerkiksi passin puuttuminen tai se, että hen-

kilö on karkotettu jostakin toisesta valtiosta. 
Ehdottomasta oikeudesta saapua maahan sisältyy 
ehdotetun pykälän 2 momenttiin selvyyden 
vuoksi nimenomainen säännös. Hallitusmuodon 
säännöksestä on katsottu seuraavan myös, ettei 
Suomen kansalaista saa missään olosuhteissa kar
kottaa omasta maastaan. 

2 §. Matkustamisozkeuden osoittaminen. Py
kälän 1 momentin mukaan Suomen kansalaisella 
on oltava passi maasta matkustaessaan. Pykälän 2 
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momentissa säädettäisiin niistä tapauksista, joissa 
kansalainen saa lähteä maasta ilman passia. Il
man passia Suomen kansalainen saisi matkustaa 
Islantiin, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. Tämä 
perustuu Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 
välillä vuonna 1954 tehtyyn pöytäkirjaan näiden 
maiden kansalaisten vapauttamisesta velvollisuu
desta omata passi sekä oleskelulupa muussa poh
joismaassa kuin kotimaassa oleskellessaan. Muita 
poikkeuksia passipakosta voitaisiin säätää asetuk
sella. 

Suomessa tuli vuonna 1971 voimaan meren
kulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia kos
keva yleissopimus. Sopimuksen mukaan meren
kulkija saa passin asemesta käyttää sopimuksessa 
tarkoitettua henkilöllisyystodistusta muun muas
sa edellytyksin, että henkilöllisyystodistus sisältää 
samat perushenkilöllisyystiedot kuin passikin. 
Henkilöllisyystodistusta voi käyttää ainoastaan 
merimiestointa ulkomaanliikenteessä harjoittava 
henkilö. Ehdotetun pykälän 3 momentin mu
kaan asetuksella säädettäisiin, milloin oikeus 
matkustaa maasta voitaisiin osoittaa merenkulki
jain kansallisella henkilöllisyystodistuksella. 

Sisäasiainministeriö vahvistaisi henkilökohtai
sen passin, seuruepassin ja merenkulkijain kan
sallisen henkilöllisyystodistuksen kaavan. Virka
passin ja diplomaattipassin kaavan vahvistaisi 
ulkoasiainministeriö. Kaavan vahvistamisesta sää
dettäisiin passiasetuksessa ja asetuksessa diplo
maatti- ja virkapassista. 

3 §. Henkilökohtainen passi. Kun Suomen 
kansalaisella olisi lain mukaan oikeus matkustaa 
maasta, hänellä on oltava myös oikeus saada 
matkustamisen edellytyksenä oleva passi. Tämän 
vuoksi ehdotetaan pykälän 1 momentissa säädet
täväksi, että Suomen kansalainen saa henkilökoh
taisen passin, jollei laista muuta johdu. 

Henkilökohtainen passi voitaisiin pykälän 2 
momentin mukaan peruuttaa ja ottaa pois vain 
laissa säädetyin perustein. Perusteet säädettäisiin 
tyhjentävästi ehdotetussa laissa. 

4 §. Seuruepassi. Kustannussyistä ja muuten
kin matkustamisen helpottamiseksi on perustel
tua, että samalle matkalle lähdössä oleva joukko 
ihmisiä voi saada joustavasti yhteisen matkustus
asiakirjan. Tällainen matkustusasiakirja olisi py
kälän 1 momentin mukaan, kuten nykyisinkin, 
seuruepassi. Seuruepassiin voitaisiin merkitä vain 
henkilöitä, jotka voivat saada henkilökohtaisen 
passin. 

Tarkemmat säännökset seuruepassin saamisesta 
annetaan ehdotetun pykälän 2 momentin mu
kaan asetuksella. Asetuksella säädettäisiin mat-

kan enimmäisajasta, seurueen Jasenten enim
mäis- ja vähimmäismäärästä sekä seurueen johta
jasta ja tämän tehtävistä. Seuruepassi annettaisiin 
yhtä matkaa vanen. Käytännössä ei yleensä esiin
ny tapauksia, joissa täsmälleen sama seurue olisi 
lähdössä uudelle matkalle. Tarkoituksena on sää
tää asetuksella, että seurueen jäsenten vähim
mäismäärä olisi kuten nykyisinkin kymmenen ja 
enimmäismäärä käytännön syistä viisikymmentä 
henkilöä. Seuruepassin esittäminen passintarkas
tajalle olisi seurueen johtajan tehtävä. 

5 §. Alaikäisen passi. Voimassa olevan passi
asetuksen mukaan vajaavaltainen ·tarvitsee hoi
boojaosa suostumuksen saadakseen passin. Jos 
molemmat vanhemmat ovat alaikäisen holhoojia, 
suostumuksen antaja oli lapsen isä. Tämä johtui 
holhouslain säännöksistä. Vuodelta 1898 oleva 
holhouslaki ei vastaa nykyisiä käsityksiä perheoi
keudellisista suhteista. Käytännön vaikeuksia on 
aiheutunut erityisesti silloin, kun vanhemmat 
ovat erimielisiä lapselle annettavasta passista. 

Suomen holhousoikeus on yleisen pohjoismai
sen kehityksen mukaisesti aikaisempaa selkeäm
min hyväksymässä yhteisen huollon periaatteen. 
Tämä merkitsee muun muassa sitä, että viran
omaisen käsitellessä alaikäisen asiaa hänen huol
tajilleen on annettava yhtäläiset mahdollisuudet 
vaikuttaa tehtävään päätökseen. Ehdotetun pykä
län 1 momentin mukaan alaikäiselle annettaisiin 
passi vain, jos hänen kaikki huoltajansa siihen 
suostuvat. Huoltajat olisivat keskenään yhdenver
taisessa asemassa. 

Viittätoista vuotta nuorempi lapsi merkittäisiin 
pykälän 2 momentin mukaan pyynnöstä huolta
janaan olevan vanhempansa henkilökohtaiseen 
passiin, jos muut huoltajat siihen suostuvat. 
Lapsen merkitseminen vanhempansa passiin on 
yleinen kansainvälinen tapa. Se pienentää yhdes
sä matkustavien perheenjäsenten kustannuksia 
passin hankkimisesta. Viidentoista vuoden ikära
ja vastaa nykyistä käytäntöä ja on käytössä useissa 
maissa. Ikäraja olisi yhdenmukainen rikosoikeu
dellisen vastuuikärajan kanssa. Lasta ei saa merki
tä vanhemman passiin, jos lapsi ei ole Suomen 
kansalainen. Merkintä voitaisiin tehdä vain huol
tajana olevan vanhemman tai ottovanhemman 
mutta ei muun huoltajan tai holhoojan passiin. 
Merkintä voidaan tehdä myös kummankin van
hemman tai ottovanhemman passiin. 

Huoltajalla olisi mahdollisuus vaikuttaa ala
ikäisen matkustaruisoikeuteen pykälän 3 momen
tin mukaan myös siten, että hän voi antaa 
suostumuksensa passin kelpoisuusalueen tai voi
massaoleajan osalta rajoitettuna. 
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Jos joltakin huoltajalta ei matkan, sairauden 
tai muun vastaavan syyn vuoksi voitaisi saada 
suostumusta ja ratkaisun viivästymisestä aiheutui
si kohtuutonta haittaa, ei suostumus asiassa olisi 
pykälän 4 momentin mukaan tarpeen. Edellytyk
senä olisi, että este on todellinen ja pitemmän 
aikaa jatkuva. Ensisijaisesti tulisi aina pyrkiä 
poistamaan este. Siinä olisi käytettävä hyväksi 
muun muassa kaikkia kehittyneen tietoliikenteen 
mahdollisuuksia. Viivästymisestä aiheutuvaa koh
tuutonta haittaa arvioitaessa tulisi nimenomaan 
alaikäisen edut ottaa huomioon. 

Sosiaalilautakunnan huostaan otetun lapsen 
osalta kuuluisi suostumuksen antaminen ja sen 
peruuttaminen lautakunnalle. 

6 §. Passin kelpoisuusalue. Henkilökohtainen 
passi oikeuttaisi pykälän 1 momentin mukaan 
haltijaosa yleensä matkustamaan Suomesta mihin 
maahan tahansa. Matkustamista voivat kuitenkin 
käytännössä rajoittaa muiden maiden maahantu
loa ja oleskelua koskevat määräykset. 

Henkilökohtaisen passin kelpoisuusaluetta voi
taisiin pykälän 2 momentin mukaan rajoittaa 
neljästä syystä. Kelpoisuusaluetta olisi aina rajoi
tettava passin hakijan pyytämällä tavalla. Samoin 
kelpoisuusaluetta olisi rajoitettava lapsen huolta
jan sekä sosiaalilautakunnan huostaan otetun 
lapsen osalta sosiaalilautakunnan rajoitetun suos
tumuksen mukaisesti. Tämä koskisi sekä alaikäi
sen henkilökohtaista passia että toisen huoltajan 
passia, johon merkitään alle viisitoistavuotias lap
si. Kelpoisuusalueen rajoittamisperusteena voisi 
olla myös lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentissa 
mainittu seikka, jonka nojalla passi voidaan evätä 
kokonaankin. Tässä tapauksessa kelpoisuusalueen 
rajoittaminen riippuisi passin antavan viranomai
sen harkinnasta. Rajoittaminen olisi ensisijainen 
toimenpide passin epäämiseen nähden. Viran
omaisen harkintaa säänneltäisiin lain 10 §:ssä. 

Passin kelpoisuusalueen rajoitukset voisivat 
kohdistua tiettyihin yksilöityihin maihin. Rajoi
tukset merkittäisiin passiin siten, että siitä yksise
litteisesti ja helposti on todettavissa ne maat, 
joihin passin haltija saa matkustaa. 

Seuruepassi oikeuttaisi pykälän 3 momentin 
mukaan matkustamaan ainoastaan siihen merkit
tyyn maahan tai merkittyihin maihin sekä matka
reittiin kuuluviin kauttakulkumaihin. 

Passin rajoitetun kelpoisuusalueen noudatta
mista tehostettaisiin säätämällä lain 21 §: ssä 
kelpoisuusalueen rikkominen rangaistavaksi. 

7 §. Passin yleinen voimassaoloaika. Pohjois
maat ovat eri yhteyksissä ilmaisseet pyrkimyksen
sä yhdenmukaistaa matkustamista koskevat sään-

nöksensä. Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tans
kassa passin yleinen voimassaoloaika on kymme
nen vuotta. Myös Englannissa ja Saksan Liittota
savallassa passi annetaan kymmeneksi vuodeksi. 

Matkustamisen helpottamiseksi ja pohjoismai
sen käytännön yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan 
pykälän 1 momentissa säädettäväksi, että henki
lökohtaisen passin voimassaoloaika on kymme
nen vuotta. Voimassaoloaika alkaa siitä päivästä, 
kun passi on hakijan saatavissa. 

Nykyistä passin voimassaoloaikaa on perusteltu 
muun muassa eräiden julkisoikeudellisten saa
misten sekä rikosten syytteeseenpanon ja rangais
tusten täytäntöönpanon vanhenemissäännöksillä. 
Matkustamisen helpottaminen on kuitenkin ase
tettava tällaisten suhteellisen harvoin kysymyk
seen tulevien perusteiden edelle. 

Seuruepassi olisi pykälän 2 momentin mukaan 
voimassa sen antamisen perusteena olevan mat
kan ajan. Aika merkittäisiin seuruepassiin. Ase
tuksella on tarkoitus säätää voimassaolon enim
mäisajaksi 90 päivää. 

8 §. Passin rajoitettu voimassaoloaika. Henki
lökohtaisen passin voimassaoloaika olisi eräissä 
tapauksissa lyhyempi kuin 7 §:n mukainen kym
menen vuotta. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan pas
sin voimassaoloaikaa voitaisiin rajoittaa samoin 
perustein kuin passin kelpoisuusaluetta. Passi 
annettaisiin kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajak
si aina, kun hakija tätä pyytää. Samoin passin 
voimassaoloaika olisi määrättävä kymmentä vuot
ta lyhyemmäksi ajaksi lapsen huoltajan sekä sosi
aalilautakunnan rajoitetun suostumuksen mukai
sesti. Tämä koskisi, kuten huoltajan rajoitettu 
suostumus kelpoisuusalueen osalta, sekä alaikäi
sen henkilökohtaista passia että muun huoltajan 
passia, johon merkitään alle viisitoistavuotias lap
si. Voimassaoloajankin rajoittamisperusteena voi
si olla myös lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentissa 
mainittu seikka. Tässä tapauksessa voimassaolo
ajan rajoittaminen riippuisi viranomaisen harkin
nasta. Rajoittaminen olisi tässäkin ensisijainen 
toimenpide passin epäämiseen nähden. 

Jos passiin merkitään 5 §:n 2 momentin nojal
la passin haltijan lapsia, passi annettaisiin ehdo
tetun pykälän 2 momentin mukaan enintään 
siihen asti, kun vanhin lapsista täyttää viisitoista 
vuotta. Tämä säännös ei jätä viranomaiselle har
kintavaltaa. Passi olisi siis annettava nimenomaan 
siihen asti, kun vanhin lapsista täyttää viisitoista 
vuotta, jollei passia ehdotetun pykälän 1 mo
mentin nojalla anneta lyhyemmäksi ajaksi. 
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Kansalaisten kannalta olisi pykälän 2 momen
tissa ehdotettua helpompaa, jos passi olisi voi
massa jokaisen passiin merkityn lapsen osalta 
erikseen siihen asti, kun hän täyttää viisitoista 
vuotta. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan ehdoteta 
toteutettavaksi, koska se olisi ristiriidassa ykisen 
kansainvälisen käytännön kanssa. Sen mukaan 
yhdellä passilla on aina vain yksi voimassaoloai
ka. 

Alaikäinen voitaisiin merkitä huoltajanaan ole
van vanhempansa passiin tai hänelle voitaisiin 
antaa oma passi ilman kaikkien huoltajien suos
tumusta 5 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa ta
pauksissa. Matkasta, sairaudesta tai muusta vas
taavasta syystä johtuva este suostumuksen anta
miselle on yleensä väliaikainen. Esteen lakattua 
huoltajalla tulisi olla mahdollisuus alaikäistä las
taan koskevaan tahdonilmaisuun. Tämän vuoksi 
8 §:n 3 momentin 1 kohdassa ehdotetaan, että 
ilman kaikkien huoltajien suostumusta annetun 
passin voimassaoloaika olisi yleisesti voimassaolo
ajasta poiketen vain yksi vuosi, jollei voimassa
oloaikaa 8 §:n 1 tai 2 momentin nojalla määrät
täisi tätäkin lyhyemmäksi. 

Jos passin haltijalle olisi lakiehdotuksen 14 §:n 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
poikkeuksellisesti voimassa olevaa passia petuut
tamatta annettava toinen passi, tällaisen kaksois
passin voimassaoloaika olisi 8 §:n 3 momentin 2 
kohdan mukaan yksi vuosi. Sen aikana kahden 
passin tarve tulisi useissa tapauksissa päättymään. 
Jollei näin tapahdu, toisen passin antamiselle 
edellytettävä erityisen painava syy olisi aiheellista 
saattaa uudelleen viranomaisen tutkittavaksi. 

9 §. Passin antamisen esteet. Ehdotuksen mu
kaan passi voitaisiin evätä henkilöltä, jota vastaan 
poliisille tai syyttäjälle on tehty aiheellisena pi
dettävä ilmianto rikoksesta, josta saattaa seurata 
yli vuoden vankeusrangaistus (1 momentin 1 
kohta). Tällöin tarkoitetaan sitä enimmäisran
gaistusta, joka tapaukseen soveltuvassa rangais
tussäännöksessä on asiassa ilmenevien seikkojen 
vallitessa tyhdystä rikoksesta säädetty. Ilmiautoa 
on pidettävä aiheellisena silloin, kun se on käyn
nistänyt rikostutkinnan eikä poliisi tai syyttäjä ole 
luopunut rikosoikeudellisista toimenpiteistä. Sa
moin passi voitaisiin evätä henkilöltä, joka on 
epäiltynä etsintäkuulutettu tai syytteessä maini
tunlaisesta rikoksesta. Ehdotuksessa tarkoitettuja 
rikoksia olisivat muun muassa useimmat henkeen 
ja terveyteen kohdistuvat rikokset sekä varkaus, 
kavallus ja veropetos. 

Passin epäämisperuste olisi myös se, että hen
kilö on tuomittu ehdottomaan vankeusrangais-

tukseen tai asetuksella säädettävän päiväsakko
määrän ylittävään sakkorangaistukseen eikä ole 
suorittanut rangaistustaan (1 momentin 2 kohta). 
Säännöksen tarkoituksena on estää, että rangais
tukseen tuomittu ulkomaille matkustamaila vält
täisi rangaistuksen. Säännös ei koskisi ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen tuomittua, mutta kylläkin 
ehdonalaisessa vapaudessa olevaa. Ehdotuksessa 
tarkoitettu päiväsakkomäärä tulisi säätää niin 
korkeaksi, etteivät pienet rikkomukset muodos
tuisi passin antamisen esteeksi. Alarajaksi on 
tarkoitus asetuksessa säätää 30 päiväsakkoa. 

Passi voitaisiin evätä henkilöltä, joka on mer
kitty sakkorangaistusten täytäntöönpanosta anne
tun lain 20 a §:ssä tarkoitettuun saamisrekiste
riin maksamatta olevan, asetuksella säädettävän 
markkamäärän ylittävän saamisen vuoksi (1 mo
mentin 3 kohta). Saamisrekisteri sisältää rikos
prosessissa valtiolle tuomitut saamiset, kuten val
tiolle tuomitun vahingonkorvauksen, hukatun 
omaisuuden arvon ja rikoksen tuottaman talou
dellisen hyödyn, sekä todistajanpalkkiot, mutta 
ei muita valtion yksityis- tai julkisQikeudellisia 
saatavia, esimerkiksi veroja. Asetuksessa on tar
koitus säätää saamisen vähimmäismääräksi 3 000 
markkaa. 

Passi voitaisiin evätä henkilöltä, jonka voidaan 
perustellusti odottaa passia hyväksi käyttäen teke
vän rikoksen (1 momentin 4 kohta). Tämä passin 
epäämisperuste edellyttää, että on yksilöitävissä 
olevia todistettavia syitä, joiden perusteella pas
sin hakijan rikoksentekoaie on ilmeinen. Passia ei 
voitaisi tämän säännöksen nojalla evätä siihen 
perustuen, että hakija on aiemmin tehnyt rikok
sia. Passin epäämisperusteena käytännössä kysy
mykseen tulevia aiottuja rikoksia olisivat esimer
kiksi huumerikokset, taloudelliset rikokset ja 
maan petos. 

Henkilöltä, jonka on todettu olevan kykene
mätön huolehtimaan itsestään, voitaisiin myös 
evätä passi (1 momentin 5 kohta). Säännöksen 
tarkoituksena on estää tällaisia kansalaisia joutu
masta henkeään, terveyttään tai toimeentuloaan 
vakavasti vaarantaviin olosuhteisiin ulkomailla. 
Passin epääminen edellyttäisi säännöksessä tar
koitetun kykenemättömyyden kiistatonta totea
mista. Holhottavaksi julistaminen ei sinänsä olisi 
passin epäämisperuste. Jos holhottavaksi julista
minen kuitenkin johtuu esimerkiksi sairaudesta, 
passin epäämisperuste saattaa olla olemassa. 

Passi voitaisiin evätä henkilöltä, joka on seitse
mäntoista mutta ei kolmeakymmentä vuotta 
täyttänyt asevelvollinen, jos hän ei osoita, ettei 
asevelvollisuus ole esteenä passin antamiselle (1 
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momentin 6 kohta). Asetuksella säädettäisiin, 
millä asiakirjoilla esteettömyys osoitetaan. 

Kaikki edellä käsitellyt ehdotetun pykälän 1 
momentin mukaiset passin epäämisperusteet oli
sivat harkinnanvaraisia siten kuin yleisperuste
luissa sekä 6, 8 ja 10 §:n perusteluissa esitetään. 

Passin ehdottomat, muuhun lainsäädäntöön 
perustuvat epäämisperusteet todettaisiin ehdote
tun pykälän toisessa momentissa. Passia ei saisi 
antaa henkilölle, jolle lapsen elatuksen turvaami
sesta annetun lain 34 §:n 1 tai 2 momentin 
nojalla on kielletty antamasta passia, eikä henki
lölle, joka on ulosottolain 7 luvun 10 §:ssä 
säädetyn matkustamiskiellon alainen. 

10 §. Passin antamisen rajoitusten ja esteiden 
harkitseminen. Passin antamisen rajoitusten ja 
esteiden harkinnassa olisi pykälän 1 momentin 
mukaan aina otettava huomioon, mikä merkitys 
matkustamisoikeudella on hakijan perhesuhtei
den, terveydentilan, toimeentulon, ammatin ja 
muiden olosuhteiden kannalta. Passi olisi annet
tava, jos epäämisperusteen merkitystä on pidettä
vä vähempiarvoisena kuin sitä merkitystä, joka 
matkustamisoikeudella on hakijalle. Kokonaan 
epäämisen vaihtoehtona olisi aina ensisijaisesti 
harkittava mahdollisuutta antaa voimassaoloajal
taan tai kelpoisuusalueeltaan rajoitettu passi. 
Tällainen matkustamisoikeuden rajoittaminen on 
monessa tapauksessa riittävä sen tarkoituksen 
saavuttamiseksi, jota varten epäämisperuste eh
dotetaan säädettäväksi. 

Rikoksesta ilmiannetun, epäiltynä etsintäkuu
lutetun ja syytteessä olevan samoin kuin rangais
tukseen tuomitunkio osalta olisi pykälän 2 mo
mentin 1 kohdan mukaan rajoituksia ja esteitä 
harkittaessa lisäksi otettava huomioon, onko pe
rusteltua syytä odottaa asianomaisen lähtevän 
ulkomaille välttääkseen rangaistusta. Saamisrekis
teriin merkityn osalta olisi saman momentin 2 
kohdan mukaan vastaavasti harkittava, onko pe
rusteltua syytä odottaa asianomaisen pyrkivän 
ulkomaille välttyäkseen saamisen maksamiselta. 
Jollei tällaisia syitä ole, passi olisi annettava. 
Kelpoisuusalueeltaan tai voimassaoloajaltaan ra
joitetun passin antaminen olisi mahdollista tässä 
tarkoitetuissa tapauksissa ilmeisesti varsin usein. 

Ehdonalaisessa vapaudessa olevan hakiessa pas
sia olisi kuultava valvojaa sekä itsestään huolehti
maan kykenemättömäksi todetun hakiessa passia 
holhoojaa. Holhoojan mielipiteen ohella olisi 
jälkimmäisessä tapauksessa otettava huomioon 
myös henkilöä hoitavan lääkärin tahi terveydenti
lasta tai olosuhteista perillä olevan viranomaisen, 
esimerkiksi sosiaaliviranomaisen kanta, milloin 

tämä on käytettävissä. Säännöksen edellyttämät 
kannanotot eivät sitoisi passin antavaa viranomai
sta. 

11 §. Maastalähtö ja maahantulo. Suomen 
kansalaisen maastalähdön ja maahantulon olisi 
ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan tapah
duttava passintarkastuspaikan kautta. Vastaava 
säännös sisältyy myös ulkomaalaislainsäädäntöön. 
Sisäasiainministeriö voisi yksittäistapauksissa an
taa luvan maastalähtöön ja maahantuloon muu
altakin. Tähän oikeuttava säännös on myös ny
kyisessä passiasetuksessa. Sitä on sovellettu muun 
muassa lyhyillä käynneillä Neuvostoliitossa olevil
la työmailla. 

Rajanylityslupia on annettu myös huviveneili
jöille sekä pohjoismaisen maarajan ylittämistä 
varten muualla kuin passintarkastuspaikoU!a. 

Kun matkustamisoikeus on perusoikeuksiin 
rinnastettava kansalaisten yleinen oikeus, sitä 
koskevan lain kaikki täytäntöönpanomääräykset 
ehdotetaan annettaviksi asetuksella. Tämän mu
kaisesti pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi, että passintarkastuspaikoista samoin kuin 
passintarkastajien määräämisestä ja tehtävistä sää
detään asetuksella. 

12 §. Tietojen antaminen passintarkastajalle. 
Jos Suomen kansalaisella on matkustaessaan olta
va passi, hänen olisi pykälän 1 momentin mu
kaan esitettävä passiosa passintarkastajalle maasta 
lähtiessään ja maahan tullessaan. Säännös vei
voittaisi passin esittämiseen ilman kehotustakin 
aina silloin, kun passi on matkustamisen edelly
tys. 

Kansalainen olisi passin esittämisen lisäksi py
kälän 2 momentin mukaan velvollinen kehotuk
sesta antamaan passintarkastajalle muitakin tieto
ja, jotka ovat välttämättömiä matkustamisoikeu
den toteamiseksi. Tällaisia tietoja olisivat matkan 
kohde tai maa, josta matkustaja on tulossa. 
Passintarkastaja voisi vaatia myös tietoja matkali
puista ja matkustamisreitistä, jos matkustamisoi
keutta ei muutoin voida selvittää. Muita kuin 
passista ilmeneviä tietoja ei passin haltija lakieh
dotuksen mukaan ole velvollinen passintarkasta
jalle antamaan, jos hänellä on kelpoisuusalueel
taan rajoittamaton passi. 

Passintarkastuksen yhteydessä saatetaan suorit
taa muita kuin matkustamisoikeuteen liittyviä 
selvityksiä. Kysymykseen tulevat lähinnä tervey
denhuoltoviranomaisten edellyttämät selvitykset, 
joita koskeviin passintarkastajan kysymyksiin 
matkustaja on asianomaisten säännösten edellyt
tämällä tavalla velvollinen vastaamaan. 
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13 §. Passin hakeminen ja antaminen. Pykä
län 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
passin antaa kirjallisen hakemuksen perusteella 
hakijan kotipaikan poliisi. Poliisi on käytännössä 
osoittautunut sopivaksi viranomaiseksi antamaan 
passin. Kotipaikan poliisi on yleensä helpoimmin 
kansalaisten tavoitettavissa. Sillä on yleensä myös 
parhaat edellytykset todeta passin rajoittamis- ja 
epäämisperusteiden olemassaolo. Yleensäkään 
hallintojärjestelmässämme ei viranomaisten alu
eellista toimivaltaa ole järjestetty poikkeukselli
sella tavalla ilman erityisen painavia syitä. 

Kirjallinen hakemus on tarpeen useista syistä. 
Hakemuksen ratkaisee yleensä joku toinen virka
mies kuin se, joka hakemuksen ottaa vastaan. 
Kirjallisessa hakemuksessa hakijan antamat tiedot 
välittyvät asian ratkaisijalle luotettavimmin. Tällä 
seikalla on lakiehdotuksen mukaisessa järjestel
mässä erityistä merkitystä sen vuoksi, että järjes
telmä antaa passin kelpoisuusalueen ja voimassa
oloajan osalta nykyistä enemmän vaihtoehtoja. 
Kirjallinen hakemus parantaa myös hakijan oi
keusturvaa. 

Passihakemuksen laatimisen ja käsittelyn hel
pottamiseksi on kuten nykyisinkin syytä suunni
tella ja painattaa erillinen lomake. Lakiehdotuk
sen mukaan kirjallinen muoto ei kuitenkaan 
edellytä, että hakemus laaditaan lomakkeelle. 
Riittävää olisi, että hakemuksen sisältö ilmoitet
taisiin luettavassa muodossa viranomaiselle. 

Hakijan henkilöllisyyden toteamisen vuoksi 
ehdotetaan säädettäväksi, että passihakemus on 
aina jätettävä henkilökohtaisesti. Passin saisi nou
taa asiamies, ja se olisi pyynnöstä lähetettävä 
hakijalle postitse. 

Edellä selostetut säännökset passin hakemisesta 
ja antamisesta koskisivat sekä henkilökohtaista 
passia että seuruepassia. Seuruepassin antaisi seu
rueen johtajan kotipaikan poliisi, mistä säädettäi
siin asetuksella. Asetuksella on tarkoitus säätää, 
että merenkulkijain kansallisen henkilöllisyysto
distuksen hakemisesta ja antamisesta on voimas
sa, mitä henkilökohtaisesta passista on säädetty. 

Asioiminen kotipaikan poliisin luona on joskus 
käytännössä hankalaa. Kotipaikkansa ulkopuolel
la oleskelemaan joutuvien kansalaisten palvelun 
parantamiseksi on välttämätöntä, että passihake
mus voidaan jättää muuhunkin kuin hakijan 
kotipaikan poliisipiiriin. Pykälän 2 momentin 
mukaan asetuksella säädettäisiin, milloin tämä 
on mahdollista. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että hakemuk
sen saa jättää myös toiseen poliisipiiriin, jos 
hakemuksen jättäminen kotipaikan poliisille on 

hakijan työn, opiskelun, matkan, sairauden tai 
muun vastaavan syyn vuoksi ilmeisen hankalaa. 
Vieras poliisipiiri suorittaisi hakijan henkilöllisyy
den toteamisen ja välittäisi hakemuksen kotipai
kan poliisille, joka päättäisi passin antamisesta. 

Asetuksella säädettäisiin niin ikään edellytyk
sistä, joilla henkilökohtainen passi annetaan toi
sesta poliisipiiristä olevalle hakijalle. Tähän olisi 
oltava hakijan kannalta erittäin painava syy. 
Kysymykseen tulisi vain tapaus, jossa aiottu mat
ka muutoin peruuntuisi tai lykkäämyisi ja se olisi 
hakijalle kohtuutonta. Kun passin antaa muu 
kuin hakijan kotipaikan poliisilaitos tai nimis
mies, sen olisi hankittava kotipaikan poliisilta 
lausunto hakijan esteettömyydestä. Erittäin kii
reeilisessä tapauksessa esteettömyys voitaisiin sel
vittää esimerkiksi puhelimitse. 

Ulkomailla olevalle Suomen kansalaiselle an
taisi henkilökohtaisen passin pykälän 3 momen
tin mukaan Suomen diplomaattinen edustusto 
tai lähetetyn konsulin virasto taikka sellainen 
muu Suomen edustusto, jossa palvelevan nime
tyn Suomen kansalaisen ulkoasiainministeriö on 
oikeuttanut antamaan passeja. Viimeksi mainit
tuja edustustoja voisivat olla kaupallisten sihtee
rien ja kaupallisten avustajien virastot. Asetukses
sa on tarkoitus säätää, että edustuston on hankit
tava lausunto hakijan esteettömyydestä tämän 
kotipaikan poliisilta Suomesta. 

Suomen edustustoja ei ole läheskään kaikissa 
niissä maissa, joissa Suomen kansalaisia oleskelee. 
Asioiminen edustustossa voi muun muassa pit
kien matkojen vuoksi muutoinkin olla hankalaa 
ja passin hankkiminen siten viedä runsaasti aikaa 
ja tulla kalliiksi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
passihakemuksen saa jättää myös Suomen kun
niakonsulin virastolle. Virastossa suoritettaisiin 
hakijan henkilöllisyyden toteaminen. Passin an
tamisesta päättäisi se edustusto, jonka alainen 
kunniakonsulin virasto on. Edustusto voisi pyyn
nöstä toimittaa passin hakijalle kunniakonsulin 
viraston välityksellä. 

14 §. Passin peruuttamisen edellytykset. Pykä
län 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi ta
pauksista, joissa passi on aina peruutettava. Pykä
län 2 momentissa säädettäisiin peruuttamisen 
harkinnanvaraisista perusteista. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan passi 
peruutettaisiin, jos sen haltija menettää Suomen 
kansalaisuuden tai vapautetaan siitä. Pykälän 1 
momentin 2 kohdan mukaan passi olisi peruutet
tava, jos sen haltija sitä pyytää. Pyyntö saattaa 
johtua esimerkiksi siitä, että passin haltijan nimi 
on muuttunut, hän haluaa passiin merkittäväksi 
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alaikäisen lapsen, passi on aiotun matkan aikana 
vanhentumassa tai passi on kadonnut. 

Esityksessä omaksutun yhden passin periaat
teen mukaisesti 1 momentin 3 kohdassa ehdote
taan, että passi peruutettaisiin, jos sen haltijalle 
annetaan uusi passi. Jos peruutettava passi ei ole 
hakijan hallussa, hänen olisi esitettävä passin 
katoamisesta riittävä selvitys. Tästä säädettäisiin 
asetuksella. Selvitys voitaisiin esittää esimerkiksi 
poliisikuulustelussa. ·Eräissä erityisissä tilanteissa 
on tarpeen antaa uusi passi voimassa olevaa 
passia peruuttamatta. Tämän edellytyksenä ole
vista erityisen painavista syistä säädettäisiin ase
tuksella. 

Henkilöllä saattaa olla työhön tai muihin erit
täin painaviin henkilökohtaisiin syihin liittyvä 
erityinen tarve matkustaa ulkomaille sellaisessa 
tapauksessa, jolloin voimassa olevan passin käyt
tämiselle on tosiasiallinen este. Tällainen este 
syntyy muun muassa silloin, kun passi viisumin 
tahi työ- tai oleskeluluvan saamiseksi annetaan 
ulkomaan viranomaisen haltuun. Tämä viran
omainen voi olla kaukanakin jossakin kolmannes
sa maassa. Samoin on mahdollista, että ulko
maan viranomaisen passiin tekemät merkinnät, 
esimerkiksi saapumis- ja lähtöleimat, aiheuttavat 
sen, ettei passilla pääse toiseen, vastakkaiseen 
poliittiseen ryhmittymään lukeutuvaan maahan. 
Näitä tilanteita on käytännössä esiintynyt eräissä 
Lähi-idän ja Afrikan maissa. 

Alaikäisen passi peruutettaisiin pykälän 1 mo
mentin 4 kohdan mukaan, jos huoltaja tai sosiaa
lilautakunta peruuttaa 5 §:ssä tarkoitetun suostu
muksensa. Alaikäisen passi peruutettaisiin myös, 
jos sosiaalilautakunta vaatii sen huostaan passin 
antamisen jälkeen otetun alaikäisen passin pe
ruuttamista (1 momentin 5 kohta). Sama koskisi 
vanhemman passia, johon 5 §:n 2 momentin 
nojalla on merkitty alle viisitoistavuotias lapsi. 

Turmeltunut passi voitaisiin ehdotetun pykä
län 2 momentin 1 kohdan mukaan peruuttaa. 
Turmeltumisella tarkoitetaan passin tekstin vau
rioitumista esimerkiksi kastumisen vuoksi sellai
seksi, ettei passin merkinnöistä saa selvää. Tur
meltuneena olisi pidettävä myös passia, johon on 
tehty asiattornia merkintöjä, jotka eivät ole vä
häisiä. Passi voitaisiin peruuttaa myös, jos sen 
merkintöjä on muutettu. Passin on merkintöjen
sä puolesta oltava sellainen, että sen tietoihin 
voidaan luottaa. Merkintöjen muuttamisella tar
koitetaan koti- tai ulkomaan viranomaisen pas
siin tekemien merkintöjen sisällön muuttamista. 

Kadonnut passi voitaisiin peruuttaa ehdotetun 
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pykälän 2 momentin 2 kohdan nojalla ilman 
passin haltijan pyyntöä. 

Passin voimassaoloaikana saattaa ilmetä seikko
ja, jotka olisivat muodostaneet passin antamisen 
esteen. Viranomaisella on tällöin oltava mahdol
lisuus estää passin haltijaa lähtemästä maasta. 
Sen vuoksi ehdotetaan pykälän 2 momentin 3 
kohdassa säädettäväksi, että passi voitaisiin pe
ruuttaa, jos sen antamisen jälkeen on tullut esiin 
seikkoja, jotka passin antamista harkittaessa il
meisesti johtaisivat 9 §:n nojalla passin epäämi
seen. Peruuttamista harkitessaan viranomaisen 
olisi ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
otettava huomioon samat seikat, jotka olisi 10 
§:n mukaan otettava huomioon harkittaessa pas
sin kelpoisuusalueen tai voimassaolaajan rajoitta
mista taikka passin epäämistä kokonaan. Passin 
peruuttaminen edellyttäisi painavampia syitä 
kuin passin epääminen vastaavassa tilanteessa. 
Peruutetun passin tilalle olisi annettava, jos se 
harkitaan mahdolliseksi, kelpoisuusalueeltaan tai 
voimassaoloajaltaan taikka molempien osalta ra
joitettu passi. 

Jos passia käyttää joku muu kuin se, jolle passi 
on annettu, se voitaisiin ehdotetun pykälän 2 
momentin 4 kohdan mukaan peruuttaa. Peruut
tamisen perusteena olisi tällöin yleensä se, että 
passin haltija on itse luovuttanut passinsa toisen 
henkilön käyttöön. Passin käyttämisellä tarkoite
taan sen käyttämistä matkustamisoikeutta osoit
tavana asiakirjana tai sen esittämistä viranomai
selle todistuksena henkilöllisyydestä. 

15 §. Passin peruuttaminen. Passin peruuttaisi 
pykälän 1 momentin mukaan sen antanut viran
omainen. Uuden passin antava viranomainen 
peruuttaisi kuitenkin aina passin, jonka tilalle 
uusi passi annetaan. Tällaisessa tapauksessa pas
sin peruuttaminen ei vaikuta kansalaisen matkus
tamisoikeuden toteutumiseen. Passin peruutta
minen samassa menettelyssä uuden passin anta
misen kanssa jouduttaisi asian käsittelyä usein 
huomattavastikin. Siksi olisi kansalaisille edullis
ta tällä kohtaa poiketa yleisestä periaatteesta, 
jonka mukaan viranomainen ei voi puuttua toi
sen samanasteisen viranomaisen päätökseen. 

Passi peruutettaisiin pykälän 2 momentin mu
kaan kokonaan: 

- jos sen haltija menettää Suomen kansalai
suuden tai vapautetaan siitä; 

- jos sen haltija pyytää passin peruuttamista; 
- jos sen haltijalle annetaan uusi passi eikä 

hän asetuksella säädettävästä erityisen painavasta 
syystä tarvitse kahta passia; 
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- jos huoltaja tai sosiaalilautakunta peruuttaa 
5 §:ssä tarkoitetun suostumuksensa tai jos sosiaa
lilaurakunta vaatii passin peruuttamista; sekä 

- jos passi on turmeltunur tai sen merkintöjä 
on muutettu. 

Muissa tapauksissa passi peruutettaisiin toistai
seksi. 

Toistaiseksi peruutettu passi saatettaisiin pykä
län 3 momentin mukaan uudelleen voimaan 
heti, kun peruuttamisen peruste on lakannut. 
Tämä koskisi tapauksia, joissa katoamisen perus
teella peruurettu passi on löytynyt tai toisen 
henkilön käyttämä passi palautetaan oikealle hal
tijalle. Jos passin peruuttamisen on aiheuttanut 
passin antamisen jälkeen esille tullut seikka, joka 
olisi 9 §:n 1 momentin mukaan passin epäämisen 
peruste, passi tulee saattaa voimaan heti, kun 
tällaista perustetta ei enää ole olemassa. 

16 §. Passin poisottamisen edellytykset. Passi 
olisi ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
otettava viranomaisen haltuun, kun on tehty 
päätös passin peruuttamisesta. Ilman peruutta
mispäätöstä ei passia yleensä voitaisi ottaa pois. 

Passi voitaisiin pykälän 2 momentin mukaan 
ottaa väliaikaisesti pois myös ilman peruuttamis
päätöstä silloin, kun passi on turmeltunut tai sen 
merkintöjä on muutettu. Väliaikaisesti passi voi
taisiin ottaa pois myös silloin, kun sitä käyttää 
joku muu kuin se, jolle passi on annettu. Passi 
voitaisiin ottaa pois silloinkin, kun passin haltija 
on itse antanut sen toiselle henkilölle. 

Lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 
34 §:n 4 momentin mukaan passi on vaadittaessa 
luovutettava poliisin huostaan siksi ajaksi, kun 
on voimassa lääninoikeuden kielto antaa elatus
velvolliselle passi. Tähän säännökseen viitattaisiin 
ehdotetun pykälän 3 momentissa. 

17 §. Passin poisottaminen. Passin ottaisi pois 
pykälän 1 momentin mukaan passin peruuttanut 
viranomainen. Tämä ei ole aina mahdollista. Sen 
vuoksi ehdotetaan lisäksi, että passin peruutta
neen viranomaisen pyynnöstä passin voisi ottaa 
pois myös poliisi tai passintarkastaja. Passintar
kastajina voivat poliisin ohella joissakin tapauk
sissa toimia tullin ja rajavartiolaitoksen virkamie
het. 

Passin voisi ottaa pois väliaikaisesti ehdotetun 
16 §:n 2 momentin mukaisessa tapauksessa van
gitsemiseen oikeutettu virkamies. Nämä virka
miehet on lueteltu rikoslain voimaanpanemisesta 
annetun asetuksen 22 §:ssä. Havaitessaan turmel
tuneen tai merkinnöiltään muutetun passin po
liisimies tai passintarkastaja voisi ottaa sen hal
tuunsa vangitsemiseen oikeutetulle virkamiehelle 

luovutettavaksi. Sama koskisi passia, jota käyttää 
muu kuin sen haltija. 

Jos passin on ottanut pois muu kuin sen 
antanut viranomainen, tämän olisi pykälän 2 
momentin mukaan viipymättä toimitettava passi 
sen antaneelle viranomaiselle. Edustuston anta
ma passi palautettaisiin käytännössä ulkoasiain
ministeriön kautta. 

Passin poisottamiseksi voitaisiin pykälän 3 mo
mentin mukaan tehdä henkilöön käyvä tarkastus, 
vaikka takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa 
annetussa laissa (260/59) säädettyjä edellytyksiä 
henkilöön käyvälle tar~astukselle ei olisikaan ole
massa. 

Kokonaan peruutettu passi tulisi väärinkäytös
ten estämiseksi tehdä kelpaamattomaksi. Kelpaa
mattomaksi tehty passi olisi luovutettava takaisin 
haltijalleen. Toistaiseksi peruutettua passia säily
tettäisiin sen antaneen viranomaisen hallussa. 
Passi palautettaisiin haltijalleen, kun se on saa
tettu uudelleen voimaan. Nämä peruutetun pas
sin käsittelyä koskevat säännökset annettaisiin 
asetuksella. 

18 §. Uuden passin antaminen entisen tilalle. 
Pykälän mukaan passin haltijalla olisi oikeus 
saada uusi henkilökohtainen passi entisen passin 
jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi maksutta, jos 
passin merkinnät eivät vastaa hänen olosuhteis
saan tapahtuneita muutoksia. Tällainen muutos 
on esimerkiksi nimen muuttuminen. Uusi passi 
olisi annettava maksutta myös silloin, kun siihen 
merkitään voimassa olevan passin antamisen jäl
keen syntynyt lapsi. Passin haltijan ulkomuodos
sa tapahtuneet muutokset eivät sen sijaan yleensä 
oikeuttaisi uuden passin saamiseen maksutta. 

Uusi passi annettaisiin maksutta myös, jos 
passissa ei enää ole tilaa viranomaisen merkin
näille. Tällaisia merkintöjä ovat esimerkiksi 
maastalähtö- ja maahantuloleimat ja viisumit. 

Leimaverotta saatava uusi passi ei laajentaisi 
matkustamisoikeutta, koska passi annettaisiin 
vain alkuperäisen passin jäljellä olevaksi voimas
saoloajaksi. Yleinen etu edellyttää lisäksi, että 
passissa on sen haltijan oikea, voimassa oleva 
nimi. Nimenmuutoksen merkitsemisen esteeksi 
voisi käytännössä muodostua leimavero, jos sitä 
näissä tapauksissa perittäisiin. Uuden lapsen joh
dosta annettavan passin maksuttomuudelle ovat 
perusteena kohtuussyyt. 

19 §. Virkapassi ja diplomaattipassi. Julkisen 
tehtävän suorittamista varten voitaisiin Suomen 
kansalaiselle antaa pykälän 1 momentin mukaan 
virkapassi. Ulkoasiainhallinnon palveluksessa ole
valle ja hänen perheenjäsenelleen voitaisiin pykä-
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Iän 2 momentin mukaan antaa virkapassi tai 
diplomaattipassi. Erityisen merkittävässä viralli
sessa tai virallisluontoisessa tehtävässä toimivalle 
sekä asetuksella säädettävin perustein myös tällai
sessa tehtävässä toimineelle Suomen kansalaiselle 
voitaisiin pykälän 3 momentin mukaan antaa 
diplomaatti passi. 

Virkapassin tai diplomaattipassin voisi saada 
ainoastaan henkilö, joka yleisten säännösten mu
kaan saisi henkilökohtaisen passin. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, mitkä eh
dotetun lain säännökset koskisivat myös virkapas
sia ja diplomaattipassia. Virka- ja diplomaattipas
sista olisi voimassa, mitä laissa säädetään alaikäi
sen passista, passin antamisen esteistä sekä passin 
antamisen rajoitusten ja esteiden harkitsemisesta. 
Säännökset tietojen antamisesta passintarkastajal
le koskisivat myös virka- ja diplomaattipassin 
haltijaa. Samoin säännökset passin peruuttami
sen edellytyksistä ja passin peruuttavasta viran
omaisesta sekä passin poisottamisesta koskisivat 
virka- ja diplomaattipassia. 

Virkapassin ja diplomaattipassin antaisi pykä
län 4 momentin mukaan ulkoasiainministeriö. 
Asetuksella säädettäisiin yksityiskohtaisesti siitä, 
kenelle virkapassi ja diplomaattipassi voitaisiin 
antaa. 

20 §. Muutoksenhaku. Ehdotetun pykälän 1 
momentin mukaan haettaisiin poliisin ja edus
tuston tekemään päätökseen muutosta valitta
malla lääninoikeuteen. Muutoksenhaussa nouda
tettaisiin muutoksenhausta hallintoasioissa an
nettua lakia (154/50). Valituksen edustuston 
päätöksestä käsittelisi Uudenmaan lääninoikeus. 
Muussakin lainsäädännössä Uudenmaan lääninoi
keus on säädetty valitusviranomaiseksi hallinto
asioissa silloin, kun alueellisesti toimivaltaista 
viranomaista ei asiassa ole. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväk
si, että lääninoikeuden on käsiteltävä passia kos
keva valitus kiireellisenä. Kansalaiselle tärkeän 
yleisen oikeuden olemassaolo on ratkaistava mah
dollisimman nopeasti. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväk
si, että peruutetun passin saisi ottaa pois valituk
sesta huolimatta. Muuten viranomaisen päätös 
voitaisiin valituksella tehdä tehottomaksi. 

21 §. Rangaistussäännös. Pykälän mukaan 
rangaistaisiin passirikkomuksena matkustaminen 

maasta ilman vaadittavaa passia ja passin kelpoi
suusalueen rajoitusten rikkominen. Rangaistus 
olisi sakkoa tai enintään kuusi kuukautta van
keutta, jollei teosta muualla laissa ole säädetty 
ankarampaa rangaistusta. Viranomaisen erehdyt
tämisestä on säädetty rangaistus rikoslain 16 
luvun 20 a §: ssä, passin väärentämisestä sekä 
väärennetyn passin käyttämisestä rikoslain 36 
luvun 4 § :ssä ja luvattomasta rajanylityksestä 
rikoslain 42 luvun 2 §:ssä. 

22 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä sisältää to
teavan säännöksen siitä, että lain täytäntöönpa
nosta säädettäisiin asetuksella. 

23 §. Voimaantulo. Pykälä sisältää lain tavan
omaisen voimaantulosäännöksen. Lailla kumot
taisiin passiasetus. 

2. Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta 
annettaisiin asetuksella. Passiasetus koskisi henki
lökohtaista passia, seuruepassia ja merenkulkijain 
kansallista henkilöllisyystodistusta sekä asetus 
diplomaattipassista ja virkapassista näitä passeja. 
Asetusluonnokset ovat esityksen liitteinä. 

Passintarkastuspaikoista sekä passintarkastajista 
ja heidän tehtävistään tulisi lisäksi säätää asetuk
sella. 

3. Voimaan tulo 

Ehdotetun lain voimaantulo ei edellytä pitkää 
siirtymäkautta. Poliisin ja ulkoasiainhallinnon 
henkilöstölle tarvittava koulutus sekä uuden lain
säädännön täytäntöönpanon muut valmistelut 
aloitettaisiin lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyn 
aikana. Laki on tarkoittu tulemaan voimaan noin 
vuoden kuluttua lain hyväksymisestä. 

Ehdotuksen mukaan olisi lain tullessa voimaan 
Suomen ja vieraan valtion välistä sopimusta nou
datettava edelleen niin kauan, kuin sopimus on 
voimassa, vaikka sen määräykset eivät vastaisi 
ehdotetun lain säännöksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Passilaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Matkustamisoikeus 

Suomen kansalaisella on oikeus matkustaa 
maasta sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta 
maahan. 

2 § 

Matkustamisoikeuden osoittaminen 

Matkustaessaan maasta Suomen kansalaisella 
on oltava passi. 

Ilman passia Suomen kansalainen saa matkus
taa Islantiin, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. 
Asetuksella säädetään muista tapauksista, joissa 
oikeutta matkustaa maasta ei tarvitse osoittaa 
passilla. 

Asetuksella säädetään, milloin oikeus matkus
taa maasta voidaan osoittaa merenkulkijain kan
sallisella henkilöllisyystodistuksella. 

3 § 
Henktlökohtainen passi 

Suomen kansalainen saa henkilökohtaisen pas
sin, jollei laista muuta johdu. 

Henkilökohtainen passi voidaan peruuttaa Ja 
ottaa pois tässä laissa säädetyin perustein. 

4 § 

Seuruepassi 

Yhtä ulkomaanmatkaa varten voidaan usealle 
Suomen kansalaiselle yhteisesti antaa seuruepassi. 

Tarkemmat säännökset seuruepassin saamisen 
edellytyksistä annetaan asetuksella. 

5 § 
Alaikäisen passi 

Alaikäiselle annetaan passi, jos hänen huolta
jansa siihen suostuvat. 

Viittätoista vuotta nuorempi Suomen kansalai
nen merkitään pyynnöstä hänen huoltajanaan 
olevan vanhempansa henkilökohtaiseen passiin, 
jos muut huoltajat siihen suostuvat. 

Huoltaja voi antaa 1 ja 2 momentissa tarkoite
tun suostumuksensa passin kelpoisuusalueen tai 
voimassaolaajan osalta rajoitettuna. 

Jos joltakin huoltajalta ei matkan, sairauden 
tai muun vastaavan syyn vuoksi voida saada 1 tai 
2 momentissa tarkoitettua suostumusta ja ratkai
sun viivästymisestä aiheutuisi kohtuutonta hait
taa, ei hänen suostumuksensa asiassa ole tarpeen. 

Jos alaikäinen on otettu sosiaalilautakunnan 
huostaan, antaa tässä pykälässä tarkoitetun suos
tumuksen sosiaalilautakunta. 

6 § 

Passin kelpoisuusalue 

Henkilökohtainen passi oikeuttaa matkusta
maan Suomesta. 

Henkilökohtaisen passin kelpoisuusaluetta ra
joitetaan sen mukaan kuin hakija pyytää taikka 
huoltaja 5 §:n 3 momentin nojalla tai sosiaalilau
takunta huostaanottamansa lapsen osalta on ra
joittanut suostumustaan. Kelpoisuusalueeltaan 
rajoitettu passi voidaan antaa myös 9 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle henkilölle. 

Seuruepassi oikeuttaa matkustamaan siihen 
merkittyihin maihin. 

7 § 

Passin yleinen voimassaoloaika 

Henkilökohtaisen passin voimassaoloaika on 
kymmenen vuotta, jollei 8 §:stä muuta johdu. 

Seuruepassi on voimassa sen antamisen perus
teena olevan matkan edellyttämän, passiin mer
kityn ajan. 

8 § 

Passin rajoitettu voimassaoloaika 

Henkilökohtainen passi annetaan kymmentä 
vuotta lyhyemmäksi ajaksi sen mukaan kuin 
hakija pyytää taikka huoltaja 5 §:n 3 momentin 
nojalla tai sosiaalilautakunta huostaanottamansa 
lapsen osalta on rajoittanut suostumustaan. 
Kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi passi voi
daan antaa myös 9 §:n 1 momentissa tarkoitetul
le henkilölle. 
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Jos passiin merkitään sen haltijan lapsia, passi 
annetaan enintään siihen asti, kun vanhin passiin 
merkityistä lapsista täyttää viisitoista vuotta. 

Passin voimassaoloaika on yksi vuosi, jollei 
passia 1 tai 2 momentin nojalla anneta tätäkin 
lyhyemmäksi ajaksi: 

1) kun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetussa ta
pauksessa ilman kaikkien huoltajien suostumusta 
alaikäiselle annetaan henkilökohtainen passi tai 
hänet merkitään vanhempansa passiin; sekä 

2) kun passi annetaan 14 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa petuuttamatta 
voimassa olevaa passia. 

9 § 
Passin antamisen esteet 

Passi voidaan evätä henkilöltä: 
1) jota vastaan poliisille tai syyttäjälle on tehty 

aiheellisena pidettävä ilmianto rikoksesta, josta 
saattaa seurata yli vuoden vankeusrangaistus, 
taikka joka on epäiltynä etsintäkuulutettu tai 
syytteessä tällaisesta rikoksesta; 

2) joka on tuomittu ehdottomaan vankeusran
gaistukseen tai asetuksella säädettävän päiväsak
komäärän ylittävään sakkorangaistukseen eikä ole 
rangaistusta suorittanut; 

3) joka on merkitty sakkorangaistusten täytän
töönpanosta annetun lain 20 a §:ssä tarkoitet
tuun saamisrekisteriin asetuksella säädettävän 
markkamäärän ylittävän maksamauoman saami
sen vuoksi; 

4) jonka voidaan perustellusti odottaa passia 
hyväksi käyttäen tekevän rikoksen; 

5) jonka on todettu olevan kykenemätön huo
lehtimaan itsestään; tai 

6) joka on seitsemäntoista mutta ei kolmea
kymmentä vuotta täyttänyt asevelvollinen, jos 
hän ei osoita, ettei asevelvollisuus ole esteenä 
passin antamiselle. 

Passia ei anneta henkilölle: 
1) jolle lapsen elatuksen turvaamisesta annetun 

lain (122/77) 34 §:n 1 tai 2 momentin nojalla on 
kielletty antamasta passia; tai 

2) joka on ulosottolain 7 luvun 10 §:ssä 
tarkoitetun matkustamiskiellon alainen. 

10§ 

Passin antamisen rajoitusten ja esteiden harkitse
mznen 

Harkittaessa passin antamista 9 §:n 1 momen
tissa tarkoitetulle henkilölle on otettava huo
mioon matkustamisen merkitys hänen perhesuh-

teidensa, terveydentilansa, toimeentulonsa, am
mattinsa ja muiden olosuhteidensa kannalta. 

Passin antamista harkittaessa on lisäksi otettava 
huomioon: 

1) 9 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite
tun henkilön osalta, onko perusteltua syytä odot
taa, että asianomainen matkustaa ulkomaille 
välttääkseen rangaistusta tai sen täytäntöönpa
noa, sekä ehdonalaisessa vapaudessa olevan osalta 
myös valvojan kanta; 

2) 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
henkilön osalta, onko perusteltua syytä odottaa, 
että asianomainen matkustaa ulkomaille välttääk
seen maksettavaksi erääntyneiden saamisten mak
samista; sekä 

3) 9 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun 
henkilön osalta holhoojan kanta samoin kqin 
myös henkilöä hoitavan lääkärin tai henkilön 
terveydentilasta taikka olosuhteista perillä olevan 
viranomaisen kanta, milloin tämä on käytettävis
sä. 

11 § 

Maastalähtö ja maahantulo 

Suomen kansalaisen maastalähdön ja maahan
tulon on tapahduttava passintarkastuspaikan 
kautta. Sisäasiainministeriö voi antaa luvan maas
talähtöön ja maahantuloon muualtakin. 

Passintarkastuspaikoista samoin kuin passintar
kastajien määräämisestä ja tehtävistä säädetään 
asetuksella. 

12 § 

Tietojen antaminen passintarkastajizlle 

Jos Suomen kansalaisella on matkustaessaan 
oltava passi, hänen on lähtiessään maasta ja 
tullessaan maahan esitettävä passiosa passintar
kastajalle. 

Suomen kansalainen on velvollinen antamaan 
passintarkastajalle tämän pyynnöstä tietoja, jotka 
ovat välttämättömiä matkustamisoikeuden totea
miseksi. 

13 § 
Passin hakeminen ja antaminen 

Passin antaa kirjallisen hakemuksen perusteella 
hakijan kotipaikan poliisi. Passihakemus on jätet
tävä henkilökohtaisesti. 

Asetuksella säädetään, milloin henkilökohtais
ta passia koskevan hakemuksen saa jättää muu
hun kuin kotipaikan poliisipiiriin ja milloin po-
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Iiisi antaa henkilökohtaisen passin toisesta poliisi
piiristä olevalle hakijalle. 

Ulkomailla olevalle Suomen kansalaiselle antaa 
henkilökohtaisen passin Suomen diplomaattinen 
edustusto tai lähetetyn konsulin virasto taikka 
sellainen muu Suomen edustusto, jossa palvele
van nimetyn Suomen kansalaisen ulkoasiainmi
nisteriö on oikeuttanut antamaan passeja. Hake
muksen saa jättää myös Suomen kunniakonsulin 
virastolle. Edustusto voi pyynnöstä toimittaa pas
sin hakijalle kunniakonsulin viraston välityksellä. 

Tarkemmat säännökset menettelystä passia 
haettaessa ja annettaessa sekä hakemukseen vaa
dittavista liitteistä annetaan asetuksella. 

14 § 
Passin peruuttamisen edellytykset 

Passi peruutetaan: 
1) jos sen haltija menettää Suomen kansalai

suuden tai vapautetaan siitä; 
2) jos sen haltija pyytää passin peruuttamista; 
3) jos sen haltijalle annetaan uusi passi eikä 

hän aseruksella säädettävästä erityisen painavasta 
syystä tarvitse kahta passia; 

4) jos huoltaja tai sosiaalilautakunta peruuttaa 
5 §:ssä tarkoitetun suostumuksensa; tai 

5) jos sosiaalilautakunta vaatii sen huostaan 
otetun alaikäisen osalta passin peruuttamista. 

Passi voidaan peruuttaa: 
1) jos se on turmeltunut tai sen merkintöjä on 

muutettu; 
2) jos se on kadonnut; 
3) jos sen antamisen jälkeen on tullut esiin 

seikkoja, jotka passin antamista harkittaessa il
meisesti johtaisivat 9 §:n nojalla passin epäämi
seen; tai 

4) jos sitä käyttää muu kuin se, jolle passi on 
annettu. 

Harkittaessa passin peruuttamista 2 momentin 
3 kohdan nojalla on otettava huomioon 10 §:ssä 
mainitut seikat. 

15 § 

Passin peruuttaminen 

Passin peruuttaa sen antanut viranomainen tai 
14 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa 
t~pauksessa viranomainen, joka antaa uuden pas
sm. 

Passi peruutetaan kokonaan 14 §:n 1 momen
tissa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
t~pauksissa. Muuten passi peruutetaan toistaisek
SI. 

Toistaiseksi peruutettu passi saatetaan uudel
leen voimaan heti, kun peruuttamisen peruste on 
lakannut. 

16 § 

Passin poisottamisen edellytykset 

Passi otetaan viranomaisen haltuun, kun on 
tehty päätös passin peruuttamisesta. 

Passi voidaan ottaa pois väliaikaisesti ennen 
peruuttamispäätöksen tekemistä, jos passi on 
turmeltunut tai sen merkintöjä on muutettu 
taikka jos sitä käyttää muu kuin se, jolle passi on 
annettu. 

Passin luovuttamisesta poliisille ilman peruut
tamispäätöstä on säädetty lapsen elatuksen tur
vaamisesta annetun lain 34 §:n 4 momentissa. 

17 § 
Passin poisottaminen 

Passin ottaa pois sen peruuttanut viranomai
nen taikka tämän pyynnöstä poliisi tai passintar
kastaja. Passin saa 16 §:n 2 momentin mukaisessa 
tapauksessa ottaa pois vangitsemiseen oikeutettu 
virkamies. Tällöin poliisimies tai passintarkastaja 
voi ottaa passin haltuunsa vangitsemiseen oikeu
tetulle virkamiehelle luovutettavaksi. 

Poisotettu passi on viipymättä toimitettava 
passin antaneelle viranomaiselle. 

Passin poisottamiseksi voidaan tehdä henki
löön käyvä tarkastus. 

18 § 
Uuden passin antaminen entisen tilalle 

Passin haltijalla on oikeus saada leimaverotta 
uusi henkilökohtainen passi entisen passin jäljellä 
olevaksi voimassaoloajaksi, jos passin merkinnät 
eivät vastaa hänen olosuhteissaan tapahtuneita 
muutoksia tai passissa ei enää ole tilaa viranomai
sen merkinnöille. 

19 § 

Virkapassi ja diplomaattipassi 

Julkisen tehtävän suorittamista varten voidaan 
Suomen kansalaiselle antaa virkapassi. 

Ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle ja 
hänen perheenjäsenelleen voidaan antaa virka
passi tai diplomaattipassi. 

Erityisen merkittävässä virallisessa tai virallis
luontoisessa tehtävässä toimivalle sekä asetuksessa 
säädettävin perustein myös tällaisessa tehtävässä 
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toimineelle Suomen kansalaiselle voidaan antaa 
diplomaattipassi. 

Virkapassin ja diplomaattipassin antaa ulko
asiainministeriö sen mukaan kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. 

Virkapassista ja diplomaattipassista on voimas
sa, mitä 5, 9, 10, 12 ja 14 §:ssä, 15 §:n 1 
momentissa sekä 16 ja 17 §:ssä on säädetty 
passista. 

20 § 

Muutoksenhaku 

Poliisin ja edustuston tämän lain nojalla teke
mään päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
lääninoikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutok
senhausta hallintoasioissa annetussa laissa ( 154 1 
50) on säädetty. Valituksen edustuston päätök
sestä käsittelee Uudenmaan lääninoikeus. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu valitus on 
käsiteltävä kiireellisenä. 

Passi voidaan ottaa pois sen estämättä, että 
passin peruuttamispäätöksestä on valitettu. 

21 § 

Rangaistussäännös 

Joka matkustaa maasta ilman vaadittavaa pas-

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1985 

sia tai rikkoo passin kelpoisuusalueen rajoituksia, 
on tuomittava passirikkomuksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jol
lei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta. 

22 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön
panosta annetaan asetuksella. 

23 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tällä lailla kumotaan 4 päivänä helmikuuta 
1960 (90/60) annettu passiasetus siihen myö
hemmin tehtyine muutoksineen. 

Vieraan valtion kanssa tehtyä tämän lain voi
maan tullessa Suomea velvoittavaa sopimusta on 
kuitenkin edelleen noudatettava niin kauan kuin 
se on voimassa, vaikka sen määräykset eivät 
vastaisi tämän lain säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Kaisa Raatzkainen 
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Liite 1 

Passiasetus 
Sisäasiainministerin esittelystä säädetään päivänä kuuta 198 annetun passilain 
1 ) nojalla: 

1 § 

Soveltamisala 

Tämä asetus koskee henkilökohtaista passia ja 
seuruepassia sekä merenkulkijain kansallista hen
kilöllisyystodistusta. 

2 § 

Passin kaava 

Passin kaavan vahvistaa sisäasiainministeriö. 

3 § 

Passin hakeminen 

Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti. 
Passin saa noutaa asiamies. Passi lähetetään pyyn
nöstä hakijalle postitse. 

Jos hakemuksen jättäminen kotipaikan poliisil
le on hakijan työn, opiskelun, matkan, sairauden 
tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmeisen hanka
laa, hakemuksen saa jättää myös toiseen poliisi
piiriin toimitettavaksi edelleen hakijan kotipai
kan poliisille. 

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus ja 
henkilökohtaista passia varten riittävä määrä va
lokuvia, joista hakijan hyvin tuntee. 

4 § 

Asevelvollisen passihakemus 

Seitsemäntoista mutta ei kolmeakymmentä 
vuotta täyttäneen asevelvollisen on liitettävä pas
sihakemukseen todistus siitä, ettei asevelvollisuus 
ole passin saamisen este. Todistus voi olla: 

1) esteettömyystodistus; 
2) sotilaspassi; 
3) kutsuntatodistus; 
4) palvelukseenastumismääräys; 
5) kutsumatodistus rauhan aikana vakinaisessa 

väessä palvelemasta vapautetulle; 
6) kutsumatodistus kokonaan asepalveluksesta 

vapautetulle; tai 
7) siviilipalvelustodistus. 

5 § 
Passin antaminen kiireeilisessä tapauksessa 

Kiireellisessä tapauksessa muukin kuin hakijan 
kotipaikan poliisilaitos tai nimismies antaa pas
sin, jos aiottu matka muuten peruuntuisi tai 
lykkäämyisi ja tämä olisi hakijalle kohtuutonta. 

6 § 

Esteettämyyden selvittäminen 

Jos passin antaa edustusto tahi 5 §:ssä tarkoi
tettu poliisilaitos tai nimismies, kotipaikan polii
silta on hankittava lausunto hakijan esteettömyy
destä. 

7 § 

Passin antamisen esteet 

Passilain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla 
voidaan passi evätä henkilöltä, joka on tuomittu 
vähintään kolmenkymmenen päiväsakon sakko
rangaistukseen, ja 9 §:n 1 momentin 3 kohdan 
nojalla henkilöltä, joka on merkitty saamisrekis
teriin vähintään kolmentuhannen markan saami
sen vuoksi. 

8 § 

Uuden passin antaminen 

Jos henkilökohtaisen passin hakijalla on voi
massa oleva passi eikä tämä ole hänen hallussaan, 
hänen on esitettävä riittävä selvitys passin kato
amisesta. 

9 § 
Kaksoispassi 

Uusi henkilökohtainen passi voidaan antaa 
voimassa olevaa passia peruuttamatta, jos voimas
sa oleva passi on ulkomaan viranomaisen hallussa 
tai ulkomaan viranomaisen passiin tekemät mer
kinnät estävät matkustamisen toiseen maahan ja 
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jos uusi passi on tarpeen hakijan työn tai muun 
erityisen painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi. 

10 § 
Peruutetun passin käsittely 

Kokonaan peruutettu passi tehdään kelpaa
mattomaksi ja luovutetaan takaisin sen haltijalle. 

Toistaiseksi peruutettu passi palautetaan, kun 
se on saatettu uudelleen voimaan. 

11 § 

Seuruepassin antaminen 

Seuruepassi voidaan antaa yhtä enintään 90 
päivää kestävää ulkomaanmatkaa varten vähin
tään kymmenen ja enintään viidenkymmenen 
henkilön seurueelle, jolla on johtaja. Seurueen 
johtajalla tulee olla henkilökohtainen passi. 

Seuruepassin antaa seurueen johtajan kotipai
kan poliisi. 

12 § 
Seuruepassin esittäminen 

Seuruepassin on velvollinen esittämään passin
tarkastajatie seurueen johtaja. 

4 4384006980 

13 § 

Merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodistus 

Harjoittaessaan merimiestointa ulkomaanlii
kenteessä merenkulkija voi osoittaa oikeutensa 
matkustaa maasta merenkulkijain kansallisella 
henkilöllisyystodistuksella. Merenkulkijana pide
tään merenkulkijain kansallisia henkilöllisyysto
distuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 64/ 
70) määriteltyä merenkulkijaa. 

Merenkulkijain kansallisen henkilöllisyystodis
tuksen hakemisesta, antamisesta, peruuttamisesta 
ja poisottamisesta on voimassa, mitä henkilökoh
taisesta passista on säädetty. 

14 § 
Passirekisteri 

Poliisin on pidettävä rekisteriä toimialueensa 
väestörekisteriin merkityille henkilöille annetuis
ta passeista ja heistä passia varten annetuista 
lausunnoista. 

15 § 
Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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Liite 2 

Asetus 
diplomaattipassista ja virkapassista 

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään päivänä kuuta 198 annetun passilain 
1 ) 19 ja 22 §:n nojalla: 

Diplomaattipassi 

1 § 
Tasavallan presidentillä ja hänen puolisollaan 

on diplomaattipassi. 
Tasavallan presidentin perheenjäsenelle, enti

selle tasavallan presidentille ja hänen puolisol
leen sekä tasavallan presidentin leskelle annetaan 
diplomaattipassi. 

2 § 
Diplomaattipassi voidaan antaa: 
1) ulkoasiainhallinnon yhtenäisvirkajärjestel

män viran haltijalle, vastaavalle ylimääräisen toi
men haltijalle ja tilapäiselle toimihenkilölle sekä 
avustajalle; 

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettuun virkamie
heen rinnastettavalle ulkoasiainministeriön eri
tyisvirkamiehelle ja ulkoasiainhallinnosta anne
tun asetuksen {151/78) 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun sihteeristön jäsenelle; 

3) edellä 1 kohdassa tarkoitettuun virkamie
heen rinnastettavalle, ulkomaanedustuston tehtä
vissä tai sen yhteydessä toimivalle henkilölle; 

4) ulkomaanedustuksessa toimivalle muulle 
kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, jos 
henkilökohtainen turvallisuus, henkilön tehtävät 
tai muu erityinen syy sitä vaatii; sekä 

5) edellä 1-4 kohdassa tarkoitetun henkilön 
alaikäiselle lapselle, muulle perheenjäsenelle ja 
olosuhteiden sitä edellyttäessä 18 vuotta täyttä
neelle lapselle. 

3 § 
Diplomaattipassi voidaan antaa myös: 
1) eduskunnan puhemiehelle ja varapuhemie

helle; 
2) valtioneuvoston jäsenelle ja oikeuskansleril

le; 
3) korkeimman oikeuden ja korkeimman hal

linto-oikeuden presidentille; 

4) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan arkkipiispalle; 

5) puolustusvoimain komentajalle; 
6) Suomen Pankin johtokunnan puheenjohta

jalle ja jäsenelle; 
7) eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheen

johtajalle ja varapuheenjohtajalle; 
8) tasavallan presidentin kanslian kansliapäälli

kölle, ulkopoliittiselle erityisavustajalle ja tasaval
lan presidentin adjutantille. 

Asianomaisen ministeriön kirjallisesta esityk
sestä voidaan Suomen kansalaiselle, joka matkus
taa ulkomaille erityisen merkittävässä virallisessa 
tai virallisluontoisessa tehtävässä, antaa diplo
maattipassi jos tehtävän suorittamisessa diplo
maattipassilla harkitaan yleisen edun kannalta 
olevan olennaista merkitystä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun henkilön 
aviopuolisolle voidaan antaa diplomaattipassi sil
loin, kun puolisot matkustavat yhdessä. 

Virkapassi 

4 § 
Virkapassi voidaan antaa muulle kuin 2 §:ssä 

tarkoitetulle ulkoasiainhallinnon virkamiehelle, 
tämän alaikäiselle lapselle, muulle perheenjäse
nelle ja olosuhteiden sitä edellyttäessä 18 vuotta 
täyttäneelle lapselle. 

5 § 
Virkapassi voidaan antaa julkisen tehtävän suo

rittamista varten: 
1) kunniakonsuliedustajalle, joka on Suomen 

kansalainen; 
2) kansanedustajalle; 
3) tasavallan presidentin kanslian esityksestä 

muulle kuin 3 §: n 8 kohdassa tarkoitetulle kans
lian virkamiehelle; 

4) asianomaisen ministeriön kirjallisesta esityk
sestä henkilölle, joka toimii ulkomailla ulko-
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maanedustukseen verrattavassa valtion tehtävässä 
ja jonka asema ja tehtävät ovat verrattavissa 2 §:n 
1 kohdassa tarkoitetun virkamiehen asemaan ja 
tehtäviin; 

5) asianomaisen ministeriön kirjallisesta esityk
sestä henkilölle, jonka matkaan ulkomaille liittyy 
tärkeä yleinen etu; 

6) valtion palveluksessa olevalle edustuston 
taloushenkilökuntaan kuuluvalle Suomen kansa
laiselle; sekä 

7) olosuhteiden sitä edellyttäessä ulkomaan
edustuksen virkamiehen taloushenkilökuntaan 
kuuluvalle Suomen kansalaiselle. 

Passin hakeminen ja palauttaminen 

6 § 
Diplomaattipassia ja virkapassia haetaan kirjal

lisesti ulkoasiainministeriöltä. Passi annetaan ha
kemuksetta tasavallan presidentille ja hänen puo
lisolleen sekä sille, joka siirtyy ulkomaille edus
tuston palvelukseen. 

Hakemukseen on liitettävä voimassa oleva hen
kilökohtainen passi tai kotipaikan poliisin lau-

sunto hakijan esteettömyydestä. Hakemukseen 
on myös liitettävä kaksi valokuvaa, joista hakijan 
hyvin tuntee. 

7 § 
Diplomaattipassi ja virkapassi on palautettava 

ulkoasiainministeriölle, kun passin voimassaolo
aika päättyy tai passin saamisen peruste lakkaa. 

Erinäiset säännökset 

8 § 
Diplomaattipassin ja virkapassin kaavan vah

vistaa ulkoasiainministeriö. 

9 § 
Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täy

täntöönpanosta antaa ulkoasiainministeriö. 

10 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 




