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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan passilain (671/2006) 6 ja 22 § sekä 24 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §
laeissa 303/2013 ja 505/2013, 22 § laissa 303/2013 ja 24 §:n 1 momentti laissa 456/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 6 b § seuraavasti:
6§
Passin hakeminen
Passia haetaan poliisilta. Hakemus voidaan
panna vireille sähköisesti. Hakijan tulee kuitenkin saapua henkilökohtaisesti viranomaisen luokse hakemuksen täydentämistä varten.
Ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea passia Suomen suurlähetystöltä tai lähetetyn virkamiehen johtamalta
konsulaatilta taikka sellaiselta muulta Suomen edustustolta, jossa palvelevan nimetyn
Suomen kansalaisen ulkoasiainministeriö on
oikeuttanut myöntämään passeja. Hakijan on
oltava henkilökohtaisesti läsnä passia haettaessa. Hakemusta ei voida panna vireille sähköisesti.
Diplomaattipassia ja virkapassia haetaan
ulkoasiainministeriöltä. Hakemuksen voi erityisistä syistä jättää myös poliisille tai Suomen edustustoon. Hakijan on oltava henkilökohtaisesti läsnä diplomaattipassia ja virkapassia haettaessa. Hakemusta ei voida panna
vireille sähköisesti.
Hakemukseen on liitettävä hakijan kasvokuva, josta hakija on hyvin tunnistettavissa.
Hakijan on esitettävä tunnistamisasiakirjana
HE 85/2014
HaVM 27/2014
EV 144/2014

voimassa oleva henkilöllisyyttä osoittava
asiakirja. Jos hakijalla ei ole esittää tunnistamisasiakirjaa, passin myöntävä viranomainen
suorittaa tunnistamisen. Sähköinen asiointi
edellyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua tunnistusvälinettä.
Poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä
osoittavista asiakirjoista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Hakemukseen
liitettävien kasvokuvien lukumäärästä sekä
kasvokuvalle asetettavista vaatimuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä sisäministeriön asetuksella.
6b§
Uuden passin hakeminen
Jos hakija hakee uutta passia sähköisesti
kuuden vuoden kuluessa aiemman passin
myöntämisestä ja aiempaa passia varten on
otettu sormenjäljet ja annettu nimikirjoitusnäyte, passia haettaessa ei edellytetä hakijan
henkilökohtaista läsnäoloa. Hakijalta ei tällöin oteta sormenjälkiä uutta passia varten.
Hakijan tulee kuitenkin saapua henkilö-
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kohtaisesti viranomaisen luokse uutta passia
sähköisesti haettaessa, jos se on hakijan tunnistamiseksi, uusien sormenjälkien ottamiseksi, uuden nimikirjoitusnäytteen antamiseksi tai muusta erityisestä syystä tarpeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta haettaessa uutta passia Suomen suurlähetystöltä tai lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta taikka sellaiselta
muulta Suomen edustustolta, jossa palvelevan nimetyn Suomen kansalaisen ulkoasiainministeriö on oikeuttanut myöntämään passeja, eikä haettaessa uutta diplomaattipassia,
virkapassia, merimiespassia tai ulkomaalaislain (301/2004) 8 luvussa tarkoitettua ulkomaalaiselle myönnettävää matkustusasiakirjaa.

momentin 3 kohdan mukaisesti ilmoitettu kadonneeksi tai anastetuksi ulkomailla, passin
voi peruuttaa myös 10 §:n 2 momentissa
tarkoitettu Suomen edustusto.
24 §
Edellytykset passin ottamiselle viranomaisen
haltuun

Passin peruuttaminen

Peruutettu passi otetaan viranomaisen haltuun. Jos passi on peruutettu, passinhaltijan
tai sen, joka pitää passia hallussaan, on viranomaisen vaatimuksesta luovutettava passi viranomaiselle. Jos passinhaltija tai muu henkilö käyttää tai yrittää käyttää 19 §:n 3 momentissa tarkoitettua uuden passin luovuttamisen johdosta rauennutta passia matkustusasiakirjana tai henkilöllisyyttä osoittavana
asiakirjana, viranomainen voi ottaa rauenneen passin haltuunsa mitätöintiä varten.
— — — — — — — — — — — — —

Passin peruuttaa poliisi tai passin myöntänyt viranomainen. Jos passi on 21 §:n 1

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.
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