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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av passlagen och av 3 och 19 § i lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås det att passlagen 
och lagen om behandling av personuppgifter 
i polisens verksamhet ändras.  

I passlagen bestäms det om ett förenklat 
förfarande för ansökan om nytt pass, enligt 
vilket en person som fyllt 12 år ska kunna 
beviljas ett nytt pass utan att personligen be-
söka myndigheten. Dessutom klargörs be-
stämmelserna om ansökan om pass så att det 
ska vara möjligt att på elektronisk väg lämna 
in ansökan om pass till polisen.  

I passlagen görs det enligt förslaget dessut-
om vissa preciseringar som gäller indragning 

av pass och tillvaratagande av pass av en 
myndighet. 

I lagen om behandling av personuppgifter i 
polisens verksamhet föreslås det de ändringar 
som det förenklade ansökningsförfarandet 
förutsätter. Dessutom fogas det en bestäm-
melse om utlämnande av uppgifter om ansö-
kan om och utfärdandet av pass som data-
mängd eller genom en anslutning till magi-
straten. 

Lagarna avses träda i kraft den 27 oktober 
2014. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Ansökan om pass och identifiering av sökan-
den 

I passlagen (671/2006) bestäms det bl.a. 
om ansökan om och utfärdande av pass, olika 
typer av pass och indragning och omhänder-
tagande av pass. I statsrådets förordning om 
pass (373/2013), nedan passförordningen, 
finns det närmare bestämmelser om bl.a. 
namnteckning i passansökan, ansökan om 
pass för minderåriga och överlämnande av 
pass.  

Enligt 6 § 1 mom. i passlagen ska ansökan 
om pass göras skriftligen. Eftersom ett ären-
de enligt förvaltningslagen (434/2003) med 
myndighetens samtycke får inledas muntli-
gen, ansågs det i en regeringsproposition om 
passlagen (RP 25/2005 rd) nödvändigt att 
kravet på skriftlig ansökan tas in i lagen. I 
paragrafen bestäms det också att sökanden 
personligen ska lämna in passansökan till en 
polisinrättning. Kravet på att sökanden är 
personligen närvarande motiverades i reger-
ingspropositionen genom att sökandens iden-
titet ska kunna säkerställas. Ansökan om pass 
kan göras vid vilken polisinrättning som helst 
oberoende av sökandens bosättningsort. En 
finländsk medborgare som vistas utomlands 
kan ansöka om pass hos en finsk beskick-
ning. 

Till en ansökan om pass för minderårig ska 
vårdnadshavarens samtycke fogas. Enligt 2 § 
i passförordningen kan vårdnadshavaren ge 
sitt samtycke genom att underteckna den 
punkt som gäller vårdnadshavarens samtycke 
i passansökan. Till en minderårig sökandes 
passansökan ska fogas ett skriftligt och speci-
ficerat samtycke av de vårdnadshavare som 
inte är personligen närvarande när passansö-
kan lämnas in.  

Enligt 6 a § i passlagen ska den myndighet 
som utfärdar passet ta fingeravtryck av den 
som ansöker om pass, utom i det fall att fing-
eravtryck inte kan tas på grund av sökandens 
ålder, skada, sjukdom eller fysiskt hinder el-

ler av andra motsvarande skäl. Fingeravtryck 
tas inte av barn under 12 år. 

Tjänstemannen skriver in passansökan i 
identitetskorts- och passinformationssystemet 
efter det att sökanden uppgett att han eller 
hon vill ansöka om pass. Sökanden behöver 
således inte fylla i en separat skriftlig ansö-
kan. I passlagen finns det inga bestämmelser 
om undertecknande av ansökan. I praktiken 
har man förfarit så att den som ansöker om 
pass kontrollerar riktigheten av uppgifterna i 
den ansökan som tjänstemannen skrivit ut 
och undertecknar ansökan. Avgift för be-
handling av ansökan tas ut när ansökan läm-
nas in.  

Den som ansöker om pass ska lämna 
namnteckningsprov, som numera i allmänhet 
lämnas på en elektronisk signaturplatta. Be-
stämmelser om åldergränsen för lämnande av 
namnteckningsprov finns inte. I praktiken har 
namnteckningsprov inte tagits av barn under 
fem år, utan sökandens namn har automatiskt 
fogats till ansökan. I fråga om äldre barn har 
man från fall till fall bedömt om namnteck-
ning ska begäras.  

Enligt 6 § i passlagen ska det till ansökan 
också fogas sökandens ansiktsbild, på vilken 
sökanden utan svårighet kan kännas igen. 
Närmare bestämmelser om antalet ansiktsbil-
der och kraven på bilderna finns i inrikesmi-
nisteriets förordning om passfotografier 
(708/2006). Enligt den förordningen ska ett 
svartvitt fotografi eller ett färgfotografi av 
sökandens ansikte fogas till passansökan. Fo-
tografiet får vara högst sex månader gam-
malt. I förordningen bestäms det dessutom 
om fotografiets storlek och ansiktets propor-
tioner. I Finland har det sedan april 2013 va-
rit möjligt att sända ansiktsbilden elektro-
niskt. Fotografiservern vid polisens till-
ståndsförvaltning kan användas av både fo-
tografiateljéer och enskilda medborgare. Fo-
tografiets kvalitet bedöms när sökanden läm-
nar in sin ansökan. För sändande av fotogra-
fiet på elektronisk väg förutsätts stark auten-
tisering enligt lagen om stark elektronisk au-
tentisering och elektroniska signaturer 
(617/2009), nedan lagen om elektronisk au-
tentisering. 
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Gällande lagstiftning gör det möjligt att 
också för andra handlingar använda en an-
siktsbild och ett namnteckningsprov som ti-
digare har registrerats i polisens informa-
tionssystem för förvaltningsärenden. Enligt 3 
§ 3 mom. 3 punkten i lagen om behandling 
av personuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003), nedan polisens registerlag, får en 
persons fotografi och namnteckningsprov 
som registrerats i bilduppgifterna med perso-
nens samtycke även användas för något annat 
förvaltningstillstånd eller beslut som perso-
nen ansökt om än för den handling som foto-
grafiet och namnteckningsprovet har lämnats 
för.  

Autentisering av en sökande och säkerstäl-
lande av sökandens identitet är centrala åt-
gärder i samband med passförfarandet. I 9 § i 
passlagen ingår en bestämmelse som är för-
pliktande för alla passmyndigheter och enligt 
vilken identifieringen av den som ansöker 
om pass ska ske på ett tillförlitligt sätt. I 6 §, 
som gäller ansökan om pass, förutsätts det att 
sökanden vid ansökan om pass som identifie-
ringshandling ska uppvisa en giltig handling 
där hans eller hennes identitet framgår, dvs. 
ett pass eller ett identitetskort. Enligt statsrå-
dets förordning om identitetshandlingar som 
utfärdas av polisen (707/2006) är giltigt iden-
titetskort och giltigt pass sådana identitets-
handlingar som utfärdas av polisen och som 
godkänns som identifieringshandling vid an-
sökan om identitetskort och pass. Om sökan-
den inte kan uppvisa identitetshandling eller 
sökanden inte kan identifieras på ett tillförlit-
ligt sätt i handlingen, ska den myndighet som 
tar emot passansökan utföra identifieringen. 
Polisstyrelsen har med stöd av 9 § 2 mom. i 
passlagen meddelat en bestämmelse om utfö-
rande av identifieringen. Den myndighet som 
tar emot en passansökan får identifiera sö-
kanden med hjälp av t.ex. andra handlingar 
som sökanden har eller genom att med sö-
kandens samtycke använda de register som 
myndigheten förfogar över. Den klart vanli-
gaste handling som används för identifiering 
är sökandens tidigare giltiga pass.  

Av de ca 700 000 passansökningar som 
lämnades in till polisen 2013 hade samman-
lagt 290 000 personer ett giltigt pass när an-
sökan om nytt pass lämnades in. Cirka 
220 000 sökande hade ett pass vars giltighet 

hade gått ut för mindre än ett år sedan när an-
sökan om nytt pass lämnades in. Cirka 100 
000 sökande hade inte något tidigare pass. 
Av alla sökandena var 95 000 under 12 år, 
och för ca 30 000 av dem hade pass utfärdats 
tidigare. 
 
Utfärdande av pass och giltighetstid 

I 10 § i passlagen bestäms det om utfär-
dande av pass. Pass för den som i Finland an-
söker om pass utfärdas av den polisinrättning 
där sökanden har lämnat in sin ansökan. Be-
hörigheten att utfärda pass är således inte 
knuten till sökandens hemkommun. Pass för 
en finsk medborgare som vistas utomlands 
utfärdas av en sådan finsk beskickning som 
avses i 10 § 2 mom. i passlagen.  

Polisen utfärdade 2012 ca 640 000 pass 
och 2013 ca 700 000 pass. Utrikesministeriet 
och finska beskickningar utfärdade 2012 ca 
20 000 pass och 2013 ca 19 000 pass. 

Enligt 14 § i passlagen utfärdas pass i regel 
för fem år. När den nya passlagen stiftades 
förkortades den allmänna giltighetstiden från 
tio år till fem år. Förkortningen av den all-
männa giltighetstiden motiverades i reger-
ingens proposition som gällde förslag till 
passlag (RP 25/2005 rd) genom att identifie-
ringen förbättras och eventuellt missbruk på 
det sättet kan förebyggas bättre än tidigare 
samt genom snabb utveckling av den nya 
teknik som då togs i bruk för pass.  

I passlagen finns det inga bestämmelser om 
förnyande av pass eller förlängning av giltig-
hetstiden för pass. 
 
Passets innehåll 

I 5 § i passlagen bestäms det om passets 
innehåll. I ett pass antecknas sökandens 
släktnamn och förnamn, kön, personbeteck-
ning, nationalitet, födelsehemkommun, den 
dag passet utfärdats och sista giltighetsdag, 
den myndighet som beviljat passet och pas-
sets nummer. I passet finns dessutom passin-
nehavarens ansiktsbild och namnteckning. 
Närmare bestämmelser om anteckning av 
namnteckningen har utfärdats i passförord-
ningen. Passet innehåller i regel en teknisk 
del, dvs. ett chip. I chippet registreras an-
siktsbild och fingeravtryck, inbegripet nöd-



 RP 85/2014 rd  
  

 

5

vändiga tilläggsuppgifter. Med undantag för 
fingeravtryck innehåller chippet inga sådana 
uppgifter som inte också är visuellt synliga i 
passet.  

Enligt 17 § i passlagen ska den utfärdande 
myndigheten kontrollera sökandens person-
uppgifter i befolkningsdatasystemet och upp-
gifterna ska antecknas i passet i enlighet med 
befolkningsdatasystemets uppgifter. Enligt 
33 § i lagen ska innehavaren av passet, när 
han eller hon använder passet för att styrka 
rätten att resa, se till att personuppgifterna i 
passet motsvarar uppgifterna i befolknings-
datasystemet. När en passansökan anhängig-
görs i identitetskorts- och passinformations-
systemet, ska sökandens uppgifter hämtas i 
befolkningsdatasystemet. Om personuppgif-
terna innehåller fel ska sökanden underrätta 
magistraten om detta. Passet kan inte utfär-
das förrän felet har korrigerats. 
 
Elektronisk kommunikation i förvaltnings-
förfarandet 

Varken passlagen eller passförordningen 
innehåller några uttryckliga bestämmelser 
om elektronisk kommunikation. På passför-
farandet tillämpas de allmänna förvaltnings-
lagarna, t.ex. förvaltningslagen och lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003), nedan lagen om elek-
tronisk kommunikation, till den del som 
passlagen inte innehåller bestämmelser som 
avviker från dessa lagar.  

Syftet med lagen om elektronisk kommu-
nikation är att göra uträttandet av ärenden 
smidigare och snabbare samt att öka datasä-
kerheten. I lagen om elektronisk kommunika-
tion bestäms det om myndigheters skyldighe-
ter att ordna elektroniska tjänster. Enligt 5 § i 
den lagen ska en myndighet som har behöv-
lig teknisk, ekonomisk och övrig beredskap 
inom ramen för den erbjuda var och en möj-
lighet att i syfte att anhängiggöra ärenden el-
ler för behandlingen av dem sända medde-
landen till en elektronisk adress eller specifi-
cerad anordning angivna av myndigheten. 

Elektroniska dokument som sänts till en 
myndighet uppfyller enligt 9 § i lagen om 
elektronisk kommunikation vid anhängiggö-
randet och behandlingen av ärenden kravet 
på skriftlig form. Med elektroniskt dokument 

avses ett elektroniskt meddelande som hänför 
sig till anhängiggörandet eller behandlingen 
av ett ärende eller till delgivningen av ett be-
slut. Ankomsttidpunkten för ett elektroniskt 
meddelande anses vara den tidpunkt när 
meddelandet finns tillgängligt för myndighe-
ten på ett sådant sätt att det kan behandlas. 

Många elektroniska tjänster förutsätter 
stark elektronisk autentisering enligt lagen 
om elektronisk autentisering. Med stark au-
tentisering avses identifiering av en person 
och verifiering av identifikatorns autenticitet 
och riktighet genom tillämpning av en elek-
tronisk metod. Med identifieringsverktyg av-
ses föremål och specificerande uppgifter eller 
egenskaper som tillsammans utgör de identi-
fikatorer, verktyg för identifiering och verk-
tyg för verifiering som behövs för stark au-
tentisering. 

Enligt 5 § i lagen om elektronisk autentise-
ring får identifieringsverktyg användas vid 
rättshandlingar, om inte något annat före-
skrivs på något annat ställe i lag. Med hjälp 
av stark elektronisk autentisering kan kon-
sumenter tryggt styrka sin identitet inom oli-
ka elektroniska tjänster. Starka elektroniska 
identifieringsverktyg som används vid auten-
tisering är bankernas nätbankskoder, Befolk-
ningsregistercentralens medborgarcertifikat, 
som bl.a. finns på identitetskort utfärdade av 
polisen, och teleoperatörernas mobilcertifi-
kat. Flest autentiseringar görs numera med 
användning av bankkoder.  

Också andra verktyg har övervägts för 
elektronisk identifiering. I det strukturpoli-
tiska programmet för statsminister Jyrki Ka-
tainens regering fastställs att en nationell, 
elektronisk servicekanal och elektronisk au-
tentisering omedelbart ska genomföras på ett 
kostnadseffektivt sätt. Det mål som anteck-
nats i det strukturpolitiska programmet och 
den förändring som projektet för den natio-
nella, elektroniska servicekanalen medför för 
elektronisk autentisering genomförs enligt 
regeringens beslut från november 2013 om 
genomförande av programmet redan 2015. 

Att utveckla elektronisk kommunikation 
och tjänster inom den offentliga förvaltning-
en har de senaste åren varit centrala mål. Syf-
tet med t.ex. programmet för påskyndande av 
elektronisk ärendehantering och demokrati 
(programmet SADe), som samordnas av fi-
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nansministeriet, är att för medborgare, före-
tag och myndigheter producera kundoriente-
rade elektroniska övergripande tjänster som 
stärker kostnadseffektiviteten och kvaliteten 
inom den offentliga sektorn. För kommuni-
kationen mellan medborgare och myndighe-
ter öppnades i januari 2011 ett medborgar-
konto som en del av portalen Suomi.fi. Via 
medborgarkontot kan medborgarna få ut be-
slutshandlingar och delgivning som gäller 
dem själva i elektronisk form, sända elektro-
niska handlingar till myndigheter och upp-
rätthålla sina egna elektroniska kontaktupp-
gifter. Användningen av medborgarkontot 
kräver stark elektronisk autentisering.  

Bland de olika myndigheterna har t.ex. 
Folkpensionsanstalten och Skatteförvaltning-
en utvecklat och utökat sina elektroniska 
tjänster. Också Migrationsverket har delvis 
infört anhängiggörande på elektronisk väg av 
ansökningar i samband med olika tillstånds-
förfaranden enligt utlänningslagen 
(301/2004).  
 
Lämnande av uppgifter om pass till magistra-
ten 

Enligt 34 § i medborgarskapslagen 
(359/2003) behåller en finsk medborgare 
som också har medborgarskap i någon främ-
mande stat sitt finska medborgarskap vid 
uppnående av 22 års ålder endast om han el-
ler hon har tillräcklig anknytning till Finland. 
En tillräcklig anknytning anses finnas om 
personen efter att ha fyllt 18 men inte 22 år 
har ansökt om eller fått finskt pass.  

Sådana finska medborgare som har haft 
hemkommun i Finland en kortare tid än sju 
år underrättas av Migrationsverket om risken 
för förlust av medborgarskapet och möjlighe-
ten att behålla medborgarskapet. Ur befolk-
ningsdatasystemet tas årligen ut uppgift om 
de personer som året i fråga fyller 18 år och 
för vilka antecknats en adress i befolknings-
datasystemet.  

Enligt 40 § 3 mom. i medborgarskapslagen 
underrättar polisen eller beskickningen, se-
dan polisen eller beskickningen utfärdat 
finskt pass för en person som fyllt 18 men 
inte 22 år, befolkningsdatasystemet om sa-
ken. När en person behåller sitt finska med-
borgarskap vid uppnådd 22 års ålder på 

grundval av tillräcklig anknytning, ska magi-
straten enligt 38 § 1 mom. i den lagen an-
teckna saken i befolkningsdatasystemet och 
informera personen om anteckningen. Poli-
sens registerlag innehåller inga bestämmelser 
om att uppgifterna om utfärdandet av pass 
ska lämnas till magistraten som datamängd 
eller genom en teknisk anslutning. Uppgift 
om att pass har utfärdats överförs således inte 
i maskinläsbar form eller automatiskt till ma-
gistraten, utan magistraten måste av polis-
myndigheten enskilt begära de uppgifter som 
behövs och manuellt anteckna dem i befolk-
ningsdatasystemet. 
 
1.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

I EU:s lagstiftning bestäms det inte om för-
farandet för att ansöka om eller utfärda pass, 
utan förfarandet grundar sig på nationell lag-
stiftning och praxis. I rådets förordning (EG) 
nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsde-
taljer och biometriska kännetecken i pass och 
resehandlingar som utfärdas av medlemssta-
terna, nedan EU:s passförordning, föreskrivs 
det om säkerhetsdetaljer och biometriska 
kännetecken för pass. Detaljerna har fast-
ställts genom ett separat beslut där Interna-
tionella civila luftfartsorganisationens 
(ICAO) bestämmelser, inbegripet de be-
stämmelser som ingår i handling nr 9303 och 
som gäller maskinläsbara resehandlingar, har 
beaktats.  

I Sverige kan passansökan göras vid poli-
sens alla passexpeditioner. En sökande som 
vistas utomlands kan ansöka om pass hos en 
svensk beskickning. Sökanden ska vara per-
sonligen närvarande när ansökan görs. Detta 
gäller även minderåriga sökande. Också i 
Norge och Danmark ska sökanden vara per-
sonligen närvarande när ansökan om pass 
anhängiggörs. Passansökan lämnas i Norge 
till polisinrättningen och i Danmark till ett 
medborgarsevicekontor (borgerservice). Sö-
kande utomlands kan ansöka om pass hos be-
skickningarna. 

I Tyskland ska en passansökan lämnas per-
sonligen. I Belgien görs passansökan hos den 
kommunala myndigheten på bostadsorten. 
Ett pass är i kraft i fem år.  
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I Storbritannien ska den som ansöker om 
sitt första pass som vuxen intervjuas. Sökan-
den kan fylla i passansökan på elektronisk 
väg, och efter det skriver myndigheten ut an-
sökan och sänder den till sökanden för under-
teckning. Behandlingen av ansökan inleds 
först efter att ansökan undertecknats. Pass 
kan inte förnyas fullständigt på elektronisk 
väg.  

I många länder tillämpas någon form av 
förenklat förfarande för förnyande av pass. I 
exempelvis vissa stater utanför Europeiska 
unionen, som inte använder fingeravtryck 
som biometriska kännetecken i pass, kan 
pass förnyas genom en ansökan som sänds 
per post. Detta är fallet t.ex. i Förenta stater-
na och Kanada. Också i Singapore kan ansö-
kan om pass göras på elektronisk väg. 

I Estland görs passansökan hos migra-
tionsmyndighetens serviceställe eller utom-
lands hos Estlands beskickningar. Sökanden 
kan förnya sitt pass per post eller e-post, om 
det förflutit mindre än två år sedan föregåen-
de passansökan gjordes och sedan fingerav-
tryck togs och om sökanden har ett giltigt 
identitetskort. Vid förnyande av pass per e-
post fyller sökanden i en ansökningsblankett 
på myndigheternas nätsidor. Ansökan under-
tecknas elektroniskt med hjälp av identitets-
kortet och sänds tillsammans med fotografi 
och namnteckningsprov till polisen. 

Europeiska kommissionen har 2012 antagit 
ett förslag till förordning om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elek-
troniska transaktioner på den inre marknaden 
(COM (2012) 0238), nedan eIDAS-
förordningen. Syftet med förordningen är att 
göra elektronisk identifiering möjlig för 
tjänster inom den offentliga sektorn i alla 
medlemsstater. Medlemsstaterna ska på vissa 
villkor ömsesidigt erkänna och godkänna 
varandras elektroniska identifieringsverktyg. 
Behandlingen av förslaget till förordning på-
går fortfarande. 
 
1.3 Bedömning av nuläget  

Antalet tillstånd som polisen utfärdar har 
ökat kraftigt sedan 2010. Under 2013 har ök-
ningen blivit långsammare, men den har ändå 
inte stannat upp. Samtidigt har många till-
ståndsprocesser blivit mer mångfasetterade 

och sakligt sett komplicerats. Personresur-
serna kvarstår trots det på i stort sett samma 
antal som tidigare. Därför har särskilt huvud-
polisstationerna inom de största polisinrätt-
ningarna varit kraftigt överbelastade och det 
har blivit svårare för personalen att orka i ar-
betet. 

Stockningarna inom tillståndsförvaltningen 
har särskilt föranletts av att passens giltig-
hetstid förkortades till fem år, vilket har lett 
till att giltighetstiden för ett betydligt större 
antal pass årligen går ut. År 2013 utfärdades 
700 000 pass, medan polisen t.ex. 2010 ut-
färdade ca 470 000 pass. Antalet pass har så-
ledes på fyra år ökat med ca 50 procent. 
Sammanlagt utfärdade polisen ca 1,33 miljo-
ner tillstånd 2012, varav passens andel var ca 
50 procent. Antalet utfärdade tillstånd 2013 
var ca 1,35 miljoner.  

Antalet besök vid polisinrättningarna i an-
slutning till passärenden var 2012 ca 1,2 mil-
joner. År 2013 registrerades ca en miljon 
kundbesök. Stockningarna inom tillstånds-
förvaltningen har kunnat leda till orimliga 
väntetider på serviceställena eller till långa 
väntetider för besökstid. Skötseln av ärenden 
har också kunnat försvåras på grund av ser-
viceställenas öppettider, som är knutna till 
tjänstetid. 

Den lokala polisens övergripande till-
ståndsförvaltning har sedan 2009 utvecklats 
på ett systematiskt och långsiktigt sätt. I det 
projekt för utveckling av tillståndsförvalt-
ningen som inrikesministeriet inrättade 2009 
föreslog man att elektroniska tjänster och 
elektronisk ärendehantering ökas och utveck-
las, att åtgärder för att lägga ut verksamhet 
utreds och genomförs och att kompetensen 
och organisationen utvecklas. Liknande prin-
ciper ingår i strategin för polisens tillstånds-
förvaltning, som utarbetades av en arbets-
grupp som inrikesministeriet tillsatte 2011.  

I statsrådets rambeslut av den 4 april 2012 
förutsätts att polisens tillståndsförvaltning 
utvecklas i syfte att säkerställa övergripande 
finansiering för polisen. Utvecklingsåtgär-
derna har fastställts i strategin för polisens 
tillståndsförvaltning och i projektet LUPA 
2016, som Polisstyrelsen inrättade 2013. Må-
let för projektet LUPA 2016 är att genom en 
ökning av elektroniska tjänster, utveckling av 
strukturerna inom tillståndsförvaltningen och 
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utläggning på entreprenad av vissa faser 
inom tillståndsförvaltningen förbättra kvali-
teten på, tillgången till och jämlikheten vid 
kundservice samt att uppgradera arbetsred-
skap och förbättra personalens kompetens. 

En hållbar verksamhet vid polisens till-
ståndsförvaltning förutsätter att nya elektro-
niska tjänster tas i bruk för att verksamheten 
ska kunna tryggas i den offentliga ekonomins 
allt kärvare ekonomiska situation. Finansmi-
nisteriet har för utvecklandet av elektroniska 
tjänster beviljat sammanlagt 2,8 miljoner 
euro i produktivitetsfinansiering för genom-
förande av målen för projektet LUPA 2016 
och projektet SÄHKÖ, som ansvarar för det 
tekniska genomförandet av de elektroniska 
tjänsterna. 

För passförfarandets del har utvecklingsåt-
gärder genomförts i flera olika etapper. En 
del av utvecklingsåtgärderna har krävt lag-
ändringar. I och med en lagändring som träd-
de i kraft i april 2013 behöver sökanden inte 
längre hämta ut sitt pass hos polisen, utan 
passet sänds till en i Finland bosatt sökande 
som en spårbar försändelse, motsvarande re-
kommenderat brev, direkt från passtillverka-
ren till en R-kiosk som finns nära den upp-
givna leveransadressen och där sökanden kan 
hämta passet. Genom ändringen av leverans-
sättet har avhämtningen av pass underlättats 
och kundbesöken på serviceställena minskat. 
Avsikten är att kundbesöken vid polisens till-
ståndsförvaltning minskas med sammanlagt 
650 000 besök per år till följd av lagändring-
en. Lagändringen möjliggör också leverans 
av pass till sökande utomlands som rekom-
menderat brev eller motsvarande försändelse. 
Enligt planerna ska spårbara försändelser av 
pass till utlandet införas gradvis med beak-
tande av omständigheterna kring dokument-
säkerheten. 

Skötseln av ärenden ska också underlättas 
genom att förfaranden och datasystem ut-
vecklas. Vid polisinrättningen i Västra Ny-
land prövades 2012 en betydande utvidgning 
av tidsbeställningssystemet. Under försöket 
jämnades stockningarna ut vid huvudpolisin-
rättningen och personalens arbetshälsa för-
bättrades tydligt. Också kundresponsen var i 
regel synnerligen positiv. Dessutom resulte-
rade reformeringen av tidsbeställningssyste-
met i att systemets tillgänglighet förbättrades 

såväl för kunderna som för polisen. Det nya 
systemet infördes våren 2014.  

Efter det att passlagen stiftades har de tek-
niska lösningar som gäller datasäkerhet och 
stark elektronisk autentisering och metoderna 
för elektronisk kommunikation allmänt taget 
utvecklats, och därför skulle elektroniska 
tjänster kunna utnyttjas i allt större utsträck-
ning också i passförfarandet. I passförfaran-
det skulle man till vissa delar kunna avstå 
från kravet på personligt besök bl.a. därför 
att de fingeravtryck i passet som i enlighet 
med EU:s passförordning krävs redan finns 
tillgängliga i passregistret när ansökan om 
nytt pass görs. 

Lagändringar behövs också, eftersom orda-
lydelsen i bestämmelserna om ansökan om 
pass i den gällande passlagen kan orsaka 
oklarhet om huruvida det är möjligt att i en-
lighet med principerna i lagen om elektronisk 
kommunikation anhängiggöra en ansökan om 
pass på elektronisk väg.  

Utvecklandet av elektroniska tjänster inom 
den offentliga förvaltningen beaktas också i 
regeringsprogrammet för statsminister Jyrki 
Katainens regering och i regeringens struk-
turpolitiska program, där det konstateras att 
det är viktigt att modernisera de statliga ser-
vicestrukturerna och öka andelen elektronis-
ka tjänster som erbjuds medborgare och före-
tag så att tjänsterna i fortsättningen kan skö-
tas kvalitativt effektivare och mera ekono-
miskt än för närvarande.  

De behov som hänger samman med ut-
vecklandet av passförfarandet gäller delvis 
också finländare som är bosatta utomlands. 
Antalet pass som finska beskickningar utom-
lands utfärdar har under de senaste åren ökat. 
Dessutom kan den närmaste finska beskick-
ningen för en del utlandsfinländare vara be-
lägen på ett mycket stort avstånd, vilket gör 
det svårare för utlandsfinländarna att sköta 
sina ärenden personligen. En stor del av ut-
landsfinländarna har dock inte ett identifie-
ringsverktyg för stark elektronisk autentise-
ring. I lagen om elektronisk kommunikation 
åläggs myndigheterna inte heller uttryckligen 
att tillhandahålla elektroniska tjänster, utan 
skyldigheten att ordna dessa tjänster är rela-
tiv och beroende av den behövliga tekniska, 
ekonomiska och övriga beredskap som myn-
digheterna förfogar över.  
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Det är viktigt att bestämmelser om överfö-
ring av uppgifter om utfärdandet av pass till 
magistraten som datamängd eller genom en 
anslutning utfärdas i såväl medborgar-
skapslagen som polisens registerlag, för att 
sådan information om utfärdande av pass 
som är viktig med tanke på en eventuell för-
lust av finskt medborgarskap automatiskt ska 
överföras till magistraten för anteckning i be-
folkningsdatasystemet. Uppgifterna skulle då 
finnas tillgängliga i en mer heltäckande och 
aktuellare form.  
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen  

Syftet med propositionen är att göra servi-
cen för kunder som ansöker om pass smidi-
gare och snabbare genom att möjliggöra att 
ansökan om pass får anhängiggöras på elek-
tronisk väg och att ansökan om nytt pass i 
vissa fall får göras utan att sökanden person-
ligen behöver infinna sig hos myndigheten.  

Propositionen syftar dessutom till att för-
bättra produktiviteten inom polisens till-
ståndsförvaltning och trygga personresurser-
na hos passmyndigheterna i och med att anta-
let pass och andra tillstånd som utfärdas har 
ökat betydligt. En betydande minskning av 
antalet kundbesök i anslutning till passansö-
kan kan endast fås till stånd med hjälp av 
lösningar genom vilka en del av passansök-
ningarna kan skötas helt utan personliga be-
sök hos myndigheten. Genom de föreslagna 
lagändringarna kan kundbesöken vid polisin-
rättningarna som bäst minskas med uppskatt-
ningsvis åtminstone ca hälften av det antal 
pass som årligen utfärdas, dvs. med 300 000–
350 000 besök, eller till och med betydligt 
mer. 

De föreslagna lagändringarna bidrar till ge-
nomförandet av målen för regeringspro-
grammet och regeringens strukturpolitiska 
program samt strategin för polisens till-
ståndsförvaltning genom att elektroniska 
tjänster möjliggörs i passförfarandet.  

Införandet av elektroniska tjänster syftar 
till att underlätta skötseln av ärenden. Syftet 
är dock inte att det inte längre ska vara möj-
ligt att sköta passärenden personligen. Polis-
inrättningarna ska också framöver ha tillräck-

ligt med personal inom tillståndsförvaltning-
en för personlig kundtjänst. 

Paragrafen om ansökan om pass i passla-
gen ska enligt förslaget förtydligas och till 
den ska en bestämmelse fogas enligt vilken 
en ansökan om pass ska kunna anhängiggö-
ras på elektronisk väg. Sökanden ska dock 
personligen infinna sig hos myndigheten för 
komplettering av ansökan, dvs. närmast för 
att lämna fingeravtrycks- och namnteck-
ningsprov. För att elektroniska tjänster ska 
kunna användas krävs i enlighet med den fö-
reslagna bestämmelsen stark elektronisk au-
tentisering.  

I passlagen bestäms det om ett förenklat 
förfarande för ansökan om nytt pass, enligt 
vilket det ska vara möjligt att på elektronisk 
väg ansöka om pass utan att personligen be-
söka myndigheten. Om sökandens tidigare 
pass har utfärdats inom sex år från ansökan 
om passet och sökanden då har besökt myn-
digheten personligen, får nytt pass utfärdas 
för sökanden enligt det förenklade ansök-
ningsförfarandet. En ytterligare förutsättning 
är att sökandens fingeravtrycksprov och 
namnteckningsprov har tagits för det tidigare 
passet. Det förenklade ansökningsförfarandet 
gäller sökanden som har fyllt 12 år. 

I propositionen föreslås det dessutom som 
en förutsättning för det förenklade ansök-
ningsförfarandet att ansökan om nytt pass ska 
göras inom sex år från utfärdandet av det ti-
digare passet, för att det förenklade ansök-
ningsförfarandet ska omfatta så många sö-
kande som möjligt. En stor del av passinne-
havarna förnyar sitt pass medan det tidigare 
passet fortfarande är i kraft eller snart efter 
det att giltighetstiden har gått ut. Det är inte 
ändamålsenligt att fastställa en längre tids-
frist för tillämpningen av det förenklade an-
sökningssystemet än sex år bl.a. därför att 
identifieringen av sökanden utifrån ansikts-
bilden med tiden försvåras. 

Anhängiggörande på elektronisk väg och 
förenklat ansökningsförfarande gäller till en 
början inte utomlands bosatta finska med-
borgare som ansöker om pass hos beskick-
ningar utomlands. Införandet av elektroniska 
tjänster vid de finska beskickningarna skulle 
förutsätta betydande förändringar i datasy-
stemen. Dessutom förfogar utomlands bosat-
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ta finska medborgare ofta inte över verktyg 
för stark elektronisk autentisering.  

I polisens registerlag föreslås det ändringar 
som möjliggör det förenklade ansökningsför-
farandet. Med sökandens samtycke kan fing-
eravtryck som lämnats för det tidigare passet 
användas. En motsvarande bestämmelse 
finns redan i polisens registerlag i fråga om 
ansiktsbild och namnteckningsprov.  

Enligt förslaget fogas till polisens register-
lag dessutom en bestämmelse om överlåtelse 
av uppgifter om utfärdandet av pass till ma-
gistraten som datamängd eller genom en tek-
nisk anslutning med tanke på situationer där 
det finns en risk för eventuell förlust av det 
finska medborgarskapet. 

De föreslagna lagändringarna är ur såväl 
myndigheternas som sökandenas synvinkel 
det mest ändamålsenliga sättet att utveckla 
passförfarandet. Som ett alternativ har det fö-
reslagits att passets giltighetstid ändras till-
baka till tio år. Till exempel utlandsfinlän-
darparlamentet har i sina resolutioner från 
2012 föreslagit fortsatt utredningsarbete för 
att ett finskt pass ska kunna utfärdas för tio år 
i stället för fem år. I samband med utveck-
landet av tillståndsförvaltningen har en för-
längning av giltighetstiden för pass till t.ex. 
sex eller sju år också utretts vid sidan av det 
förenklade ansökningsförfarandet.  

En giltighetstid på högst fem år är ändå än-
damålsenlig för säkerställande av chippets 
datasäkerhet och passets säkerhet och för att 
passinnehavaren ska kunna identifieras ut-
ifrån en ansiktsbild samt för att hindra olika 
former av missbruk. Om passets giltighetstid 
förlängs samtidigt som det förenklade ansök-
ningsförfarandet införs, kan det mellan kun-
dernas besök hos passmyndigheten förflyta 
exempelvis 15 år, vilket är en mycket lång 
tid med tanke på bl.a. identifiering av sökan-
den. 

Den ansiktsbild som finns på sidan med 
personuppgifter används för okulär identifie-
ring av passinnehavaren. Samma bild finns 
lagrad i chippet för maskinläsbar ansikts-
igenkänning. Ju äldre bilden är, desto otill-
förlitligare är både den okulära och den 
maskinläsbara ansiktsigenkänningen. För-
ändringarna är snabbast hos små barn. Bety-
delsen av att bilden är färsk framhävs i det 
förenklade ansökningsförfarandet, där den 

som ansöker om pass inte är närvarande och 
den bild som fogats till ansökan ska jämföras 
med den bild som tidigare registrerats i iden-
titetskorts- och passinformationssystemet. 
Genom kravet på en ny bild kan också even-
tuella missbruk lättare förebyggas.  

De biometriska kännetecknen och andra 
personuppgifter i chippet ska skyddas mot 
missbruk på ett tillförlitligt sätt. Chippets da-
tasäkerhet är av hög kvalitet, men det uppda-
teras med några års intervall. Om passets gil-
tighetstid förlängs från nuvarande fem år till 
exempelvis tio år eller också bara sju år, kan 
chippets datasäkerhet föråldras innan chip-
pets livslängd nått sitt slut. Ju längre giltig-
hetstid, desto långsammare ersätts de äldre 
passmodellerna med nya modeller med mer 
avancerad datasäkerhet.  

En giltighetstid på fem år motiveras också 
genom säkerställande av själva passets sä-
kerhet. När passets giltighetstid är kortare, 
kan den datatekniska utvecklingen beaktas 
och nya tekniker och säkerhetsfaktorer snab-
bare och bättre tas i bruk. På så sätt kan 
eventuellt missbruk förebyggas och t.ex. för-
falskning av pass försvåras. 

Genomförandet av de föreslagna lagänd-
ringarna förutsätter enligt förslaget bl.a. fort-
satt utveckling av datasystemen och utbild-
ning av personalen vid polisens tillståndsför-
valtning särskilt när det gäller identifiering 
utifrån ansiktsbild. Dessutom är det viktigt 
att sörja för att tillräcklig information ges om 
införandet av anhängiggörande på elektro-
nisk väg och det förenklade ansökningsförfa-
randet. 

I passlagen görs enligt förslaget dessutom 
vissa preciseringar som gäller indragning av 
pass och tillvaratagande av pass av en myn-
dighet. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

I enlighet med lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992) ska en statlig 
myndighets prestation motsvara beloppet av 
de genomsnittliga totala kostnaderna för pre-
stationen. Till avgiften för pass räknas per-
sonkostnaderna för behandlingen av pass-
ärendet, kostnaderna för datasystem och ut-
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veckling, kostnaderna för anskaffande och 
tryckning av passet samt en andel av polisens 
omkostnader, såsom lokaler.  

Priset för ett vanligt pass och ett proviso-
riskt pass 2014 är enligt inrikesministeriets 
förordning om polisens avgiftsbelagda pre-
stationer 2014 (871/2014) 48 euro. År 2013 
kostade ett pass 52 euro. Sänkningen av pri-
set beror huvudsakligen på ändringen av le-
veranssättet för pass, som har minskat den 
arbetstid som användes för pass vid polisin-
rättningarna. Dessutom har andelen datasy-
stemskostnader per pass minskat på grund av 
den kraftiga ökningen av det antal pass som 
utfärdas.  

Minskningen av det egna arbetet vid myn-
digheten har lett till en sänkning av avgiften. 
När det förenklade förfarandet tillämpas 
kommer en del av de personer som ansöker 
om pass inte längre att besöka myndigheten 
personligen. De konsekvenser som medför en 
höjning av priset hänger samman med de 
nödvändiga ändringarna av datasystemet och 
med kostnaderna för utvecklingsarbetet. Den 
föreslagna ändringen förutsätter att identi-
tetskorts- och passinformationssystemet mo-
derniseras och att en plattform för elektronisk 
service skapas. En del av ändringarna behövs 
också för att utveckla andra förfaranden och 
datasystem vid polisens tillståndsförvaltning 
och för att elektroniska tjänster tas i bruk. 
Elektroniska tjänster förutsätter dessutom 
särskilda insatser t.ex. när det gäller att ga-
rantera datasäkerheten och systemens teknis-
ka tillförlitlighet. 

De kostnader som hänger samman med ut-
vecklandet av polisens olika datasystem som 
förutsätts i samband med elektroniska tjäns-
ter och det förenklade ansökningsförfarandet 
är enligt en preliminär uppskattning samman-
lagt 1,4 miljoner euro under 2013 och 2014. 
Finansministeriet har för 2012–2014 beviljat 
produktivitetsfinansiering till ett belopp på 
sammanlagt 2,8 miljoner euro för att utveck-
la elektroniska tjänster för hela tillståndsför-
valtningen inom polisen. 

Införandet av särskilt det förenklade förfa-
randet kan uppskattas sänka priset på pass. 
Hur detta inverkar på den avgift som tas ut 
för pass ska bedömas efter det att förfarandet 
har införts i samband med beredningen av in-

rikesministeriets förordning om polisens av-
giftsbelagda prestationer.  

Överlåtandet av uppgifter om utfärdandet 
av pass till magistraten som datamängd eller 
genom en teknisk anslutning förutsätter änd-
ringar av polisens identitetskorts- och passin-
formationssystem. Ändringen förutsätter 
dessutom i någon mån systemutvecklingsar-
bete vid Befolkningsregistercentralen, vilket 
medför kostnader. Någon exakt uppskattning 
av beloppet av de kostnader som ändringarna 
orsakar är för närvarande inte tillgängliga.  
 
3.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Utvecklandet och ökningen av elektroniska 
tjänster har konsekvenser för myndigheternas 
handlingssätt och behandling av ärenden. De 
föreslagna lagändringarna syftar till att för-
bättra produktiviteten vid polisens tillstånds-
förvaltning och trygga passmyndigheternas 
personresurser.  

Vid tillämpningen av det förenklade an-
sökningsförfarandet krävs det enligt förslaget 
inga kundbesök alls. Förfarandet omfattar ut-
över identifiering av kunden också registre-
ring av fingeravtryck, betalande av avgift, ut-
skrivning av handlingar, undertecknande och 
arkivering. Dessa arbetsmoment uteblir i det 
nya förfarandet. Vissa uppgifter kan dessut-
om utföras som bakgrundsarbete, vilket med-
för smidigare planering av tidsanvändningen. 
I situationer där en ansökan anhängiggörs på 
elektronisk väg kan också den tid som krävs 
för skötseln av ärendet väntas bli kortare och 
myndighetens arbete minska, eftersom ansö-
kan redan finns sparad i datasystemet och 
sökanden har betalat behandlingsavgiften. 

Utvecklingsåtgärderna vid tillståndsför-
valtningen och konsekvenserna av dem har 
bedömts ett flertal gånger på 2010-talet. Ty-
piskt för utvecklingsåtgärderna är att bedöm-
ningen av de konsekvenser som till en början 
föranleds kan avvika från den nytta som slut-
ligen uppnås i antingen positiv eller negativ 
riktning. I samband med att projektet LUPA 
2016 inrättades 2012 uppskattades att pro-
duktivitetsvinsten av införandet av ett för-
enklat förfarande för ansökan om pass är 40 
årsverken och av alla utvecklingsåtgärder 
inom tillståndsförvaltningen sammanlagt 129 
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årsverken. Utifrån bedömningen av de ut-
vecklingsåtgärder som redan genomförts 
samt till följd av arbetet för att specificera det 
förenklade förfarandet och framskridandet av 
beredningen av lagändringarna uppskattas re-
sursbesparingarna vara något mindre. Enligt 
preliminära uppskattningar är produktivitets-
vinsten till följd av det förenklade förfarandet 
25 årsverken och till följd av alla utveck-
lingsåtgärder inom tillståndsförvaltningen 
sammanlagt 102 årsverken. Kalkylen för 
produktivitetsvinsten grundar sig på upp-
skattningar enligt vilka ca hälften av de an-
sökningar som gäller pass som utfärdas under 
ett år görs enligt det förenklade ansöknings-
förfarandet och att myndigheten sparar in ca 
15 minuter för varje passansökan som lämnas 
enligt det förenklade förfarandet. Den slutli-
ga produktivitetsvinsten säkerställs först efter 
att förfarandet har införts som en samverkan 
av kapacitetsutnyttjandet och förenklingen av 
tillståndsförfarandet. 

I och med det förenklade ansökningsförfa-
randet minskar antalet kundbesök. Kundbe-
söken i passärenden utgjorde 2013 ca en mil-
jon. Antalet besök minskade från och med 
2012 till följd av det nya förfarandet för leve-
rans av pass som togs i bruk i mitten av året, 
och antalet besök uppskattas alltjämt minska 
2014. Det är svårt att exakt uppskatta hur 
mycket antalet kundbesök kommer att mins-
ka till följd av elektronisk ärendehantering 
och särskilt det förenklade ansökningsförfa-
randet, eftersom sökandenas beteende inte är 
lätt att förutspå. Det förenklade ansöknings-
förfarandet kan dock väntas sporra sökande-
na att förnya sitt pass inom den föreslagna 
tidsfristen på sex år. 

Av de sammanlagt 700 000 passansök-
ningar som 2013 gjordes hos polisen hade 
nästan 500 000 sökande över 12 år antingen 
ett giltigt pass när de ansökte om nytt pass el-
ler så hade passet föråldrats inom mindre än 
ett år efter det att passansökan lämnades. Det 
året skulle helt klart mer än hälften av sökan-
dena ha kunnat omfattas av det förenklade 
ansökningsförfarandet. Man kan således upp-
skatta att det förenklade ansökningsförfaran-
det skulle kunna tillämpas på åtminstone 
hälften av de ansökningar som gäller pass 
som årligen utfärdas, dvs. ca 300 000—
350 000 eller till och med fler. 

De föreslagna ändringarna av passförfaran-
det förutsätter enligt förslaget grundlig ut-
bildning av tillståndspersonalen särskilt i frå-
ga om identifiering av sökanden och eventu-
ella missbruk. En passansökan som lämnats 
in enligt det förenklade förfarandet ska be-
handlas vid polisen på samma sätt som andra 
ansökningar, men större uppmärksamhet än 
tidigare ska fästas vid identifieringen av sö-
kanden och säkerställandet av identiteten, 
vilket i någon mån medför extra arbete jäm-
fört med nuläget. Ett fotografi som bifogats 
till ansökan ska jämföras med det tidigare fo-
tografiet i identitetskorts- och passinforma-
tionssystemet, i fortsättningen eventuellt med 
hjälp av tekniska verktyg för ansiktsigenkän-
ning. Om den tjänsteman som behandlar an-
sökan inte är helt säker på att fotografiet fö-
reställer den sökande för vars identitet ansö-
kan om passet görs, ska sökanden kallas in 
för identifiering av polisen. En sökande kan 
också ombes personligen infinna sig hos 
myndigheten, om det är nödvändigt av någon 
annan orsak. Tanken är dock att man med 
hjälp av ett fungerande och tillförlitligt an-
sökningsförfarande, tekniska verktyg av hög 
kvalitet och utbildning av tillståndsförvalt-
ningens personal i regel inte ska behöva be 
sökandena infinna sig personligen hos myn-
digheten.  

Trots de föreslagna ändringarna ska man 
inom polisens tillståndsförvaltning fortfaran-
de, i enlighet med biträdande justitieom-
budsmannens ställningstaganden, se till att 
kunden har tillräckliga möjligheter att per-
sonligen sköta sina ärenden vid polisens 
verksamhetsställen för tillstånd. En del av de 
personer som ansöker om pass har inte möj-
lighet eller intresse av att sköta ärendet på 
elektronisk väg. Det är också framöver möj-
ligt att personligen sköta sina ärenden vid po-
lisens egna serviceställen, vars nätverk kom-
pletteras av samservicekontoren. Senare 
kommer samservicekontoren eventuellt att 
ersättas av serviceställen för kundtjänst som 
är gemensamma för den offentliga förvalt-
ningen. Om polisen har ett eget serviceställe 
på orten, finns bastjänster tillgängliga vid det 
gemensamma kundservicestället. Om polisen 
inte har något serviceställe på orten, tillhan-
dahåller polisens egen personal omfattande 
tjänster efter tidsbeställning. Den gemen-
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samma kundbetjäningen har också en viktig 
roll som stöd för de elektroniska tjänsterna 
genom att exempelvis erbjuda rådgivning 
och stöd i fråga om tjänsterna samt de verk-
tyg som behövs vid anhängiggörande av 
ärendet på elektronisk väg. 

Överlåtelse av uppgifter om utfärdandet av 
pass till magistraten som datamängd eller ge-
nom en teknisk anslutning minskar enligt 
förslaget myndigheternas arbete, eftersom 
uppgifter om att pass har utfärdats för 18–21-
åriga personer med dubbelt medborgarskap 
inte separat behöver sändas till magistraten. 
Ändringen förutsätter i någon mån utveck-
lingsarbete vid Befolkningsregistercentralen, 
men minskar samtidigt i någon mån behovet 
av manuellt utrednings- och registreringsar-
bete vid magistraten. De tekniska ändringar 
som behövs genomförs inom ramen för den 
tidsplan som resurserna vid Befolkningsre-
gistercentralen tillåter. 
 
3.3 Samhälleliga konsekvenser 

I och med de föreslagna ändringarna under-
lättas och försnabbas ansökan om pass för 
kunderna i de flesta fall. Ansökan kan an-
hängiggöras på elektronisk väg, om sökanden 
förfogar över ett verktyg för stark identifie-
ring enligt lagen om elektronisk autentise-
ring. En passansökan kan anhängiggöras obe-
roende av tidpunkt på dygnet och utan orts-
bundenhet. 

De elektroniska tjänsterna ska enligt för-
slaget göras så lätta att använda som möjligt. 
Användningen av tjänsten förutsätter ett 
medborgarkonto. Sökanden identifieras med 
hjälp av ett verktyg för stark elektronisk au-
tentisering och efter det väljer sökanden vil-
ken handling han eller hon ansöker om. Sy-
stemet hämtar personuppgifterna ur befolk-
ningsdatasystemet och ansökan förhands-
ifylls med dessa uppgifter. Sökanden ska väl-
ja passtyp, leveranssnabbhet, leveransplats, 
fotografi som fogas till ansökan och delgiv-
ningskanal för eventuell begäran om kom-
pletteringar och för brev. På en elektronisk 
ansökningsblankett ska det enligt förslaget 
finnas mycket få fält för fri skrivning.  

Av den elektroniska tjänsten ska det fram-
gå om sökanden omfattas av det förenklade 
ansökningsförfarandet eller om sökanden 

personligen ska infinna sig hos myndigheten 
efter att ha anhängiggjort passansökan på 
elektronisk väg. Tidsbeställningssystemet fo-
gas till den elektroniska tjänsten så att sö-
kanden erbjuds följande lediga tider vid det 
serviceställe som är beläget närmast hem-
adressen. För tidsbeställningen ska sökanden 
lämna sitt telefonnummer, eftersom en på-
minnelse om den reserverade tiden sänds 
som textmeddelande dagen före avtalad tid. 
Ansökan kan betalas via nätbanken. Betal-
ning med kreditkort utreds som bäst. Be-
handlingen av ansökan kan följas via ett 
elektroniskt ärendehanteringskonto. 

Nytt pass kan enligt förslaget utfärdas en-
ligt det förenklade ansökningssystemet utan 
besök på polisinrättningen, om pass har ut-
färdats för sökanden inom sex år från ansö-
kan om nytt pass och fingeravtryck och 
namnteckningsprov har tagits av sökanden 
för det tidigare passet.  

När ansökan om det första passet görs ska 
sökanden personligen infinna sig hos myn-
digheten, även om ansökan har anhäng-
iggjorts på elektronisk väg. Personligt besök 
är nödvändigt för att fingeravtryck ska kunna 
tas och namnteckningsprov kunna lämnas, 
om sökanden är så gammal att dessa prov ska 
lämnas. En ansökan som har anhängiggjorts 
på elektronisk väg på förhand snabbar dock i 
någon mån upp skötseln av ärendet hos myn-
digheten. 

Personligt besök hos myndigheten krävs 
framöver således inte i samband med varje 
ansökan om pass, utan endast med drygt tio 
års intervall, om sökanden ansöker om nytt 
pass inom den föreslagna tiden på sex år från 
utfärdandet av föregående pass. Om sökan-
den har bytt namn t.ex. på grund av äkten-
skap eller skilsmässa och det tidigare passet 
är utfärdat på det gamla namnet, krävs vid 
ansökan om nytt pass personligt besök hos 
myndigheten för lämnande av namnteck-
ningsprov. 

En vårdnadshavare kan på elektronisk väg 
anhängiggöra en ansökan om pass för den 
som han eller hon försörjer, och vårdnadsha-
varen identifieras då med hjälp av ett starkt 
elektroniskt identifieringsverktyg. Samtycke 
av den andra vårdnadshavaren ska fogas till 
ansökan och tillställas polisinrättningen. I 
begynnelsefasen när elektroniska tjänster in-
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förs är det enligt aktuell information inte 
möjligt att på elektronisk väg foga vårdnad-
shavares samtycke till ansökan, men avsikten 
är att det framöver ska bli möjligt att göra det 
på elektronisk väg.  

Personer som inte har fyllt 12 år omfattas 
inte av det förenklade förfarandet. Identifie-
ring av en ung sökande utifrån ett elektro-
niskt levererat fotografi är synnerligen krä-
vande på grund av att ansiktet hos små barn 
ändras snabbare än hos vuxna. I passlagen 
förutsätts det att identifieringen sker på ett 
tillförlitligt sätt. Om det tidigare passet har 
utfärdats för sökanden t.ex. som ettåring och 
ansökan om nytt pass görs när personen är 
sex år, kan det vara nästan omöjligt att iden-
tifiera personen utifrån fotografiet. Vid ansö-
kan om pass enligt det förenklade ansök-
ningsförfarandet ska det också finnas ett 
namnteckningsprov som lämnats för det tidi-
gare passet. I de flesta fall finns det dock inte 
ett namnteckningsprov för sökanden som inte 
har fyllt 12 år, eftersom namnteckningsprov 
inte tas av barn som inte har fyllt fem år och 
bara tas från fall till fall av barn som är äldre 
än fem år. Många barn kan således ombes att 
personligen infinna sig hos myndigheten för 
att lämna ett namnteckningsprov. 

Att lämna sökanden under 12 år utanför det 
förenklade ansökningsförfarandet är ända-
målsenligt också därför att utfärdandet av 
pass för minderåriga i regel förutsätter varde-
ra vårdnadshavarens samtycke. Vid ett per-
sonligt besök är det lättare att kontrollera att 
samtycke finns och att säkerställa riktigheten 
av samtycket. Av sammanlagt ca 700 000 
sökanden 2013 hade 95 000 inte fyllt 12 år, 
och av dem hade ca 30 000 pass sedan tidiga-
re. Ett antal minderåriga sökande motsvaran-
de det sistnämnda antalet kan uppskattas bli 
lämnat utanför det förenklade förfarandet. 

Även om sökanden omfattas av det förenk-
lade ansökningsförfarandet, kan ett person-
ligt besök i vissa fall visa sig vara nödvän-
digt. Om tjänstemannen t.ex. inte kan säker-
ställa att det fotografi som bifogats ansökan 
motsvarar fotografiet i det tidigare identitets-
kortet eller passet, ombes sökanden personli-
gen infinna sig hos myndigheten för säker-
ställande av tillförlitlig identifiering. Också 
då påskyndar en på elektronisk väg anhäng-
iggjord ansökan oftast skötseln av ärendet. 

Genom utbildning av personalen vid till-
ståndsförvaltningen och utvecklandet av tek-
niska hjälpmedel strävar man dock efter att 
sökande i regel inte ombes infinna sig hos 
myndigheten personligen. 

Personer som ansöker om pass kan väntas 
bli lockade av lättheten med det förenklade 
ansökningsförfarandet. Det är skäl att anta att 
en betydande del av dessa personer använder 
sig av denna möjlighet. En stor del av kun-
derna hos tillståndsförvaltningen kan antas 
ha beredskap för användningen av elektro-
niska tjänster. När servicen vid de myndighe-
ter som utfärdar pass planeras ska dock också 
den del av befolkningen beaktas som inte har 
möjlighet eller av någon annan orsak inte vill 
använda elektroniska tjänster. Dessa personer 
ska fortfarande ha tillräckliga möjligheter att 
personligen sköta sina ärenden vid polisens 
serviceställen för tillstånd. Förutom vid poli-
sens egna serviceställen ska ärenden fram-
över kunna skötas genom personliga besök 
hos den offentliga förvaltningens gemen-
samma serviceställen för kundtjänst som hål-
ler på att inrättas. Dessa serviceställen kom-
mer att tillhandahålla ett omfattande utbud av 
polisens tjänster. Också vid de serviceställen 
för kundtjänst som tillhandahåller ett utbud 
av bastjänster ska kunden ges instruktioner 
och råd i användningen av elektroniska tjäns-
ter, och kunden ska även där kunna lämna in 
handlingar som ska fogas till en ansökan för 
vidarebefordran till polisen. 

Anhängiggörande på elektronisk väg och 
det förenklade ansökningsförfarandet omfat-
tar till en början inte utomlands bosatta fins-
ka medborgare, om de ansöker om pass hos 
en finsk beskickning och passet ska levereras 
utomlands. Införandet av anhängiggörande 
på elektronisk väg hos finska beskickningar 
utreds, när behandlingen av eIDAS-
förordningen har framskridit. Om elektronis-
ka identifieringsverktyg som har beviljats i 
andra medlemsstater godkänns i offentliga 
tjänster, innebär det att t.ex. sådana elektro-
niska identifieringsverktyg som har beviljats 
i Sverige, Tyskland och Storbritannien, där 
ett stort antal finska medborgare vistas, 
framöver ska kunna användas när man loggar 
in till offentliga tjänster i Finland. Om en 
finsk medborgare som vistas utomlands för-
fogar över ett verktyg för stark elektronisk 



 RP 85/2014 rd  
  

 

15

autentisering, kan han eller hon visserligen 
ansöka om pass hos polisen enligt det förenk-
lade ansökningsförfarandet, men det färdiga 
passet kan då levereras endast till en adress i 
Finland. 

Passet har i jämförelse med andra till-
ståndshandlingar i någon mån en särställning 
som en handling som styrker rätten att resa 
och identiteten och som innehåller biomet-
riska kännetecken, vilket ställer synnerligen 
höga krav på passförfarandet och dess funk-
tionalitet och tillförlitlighet. Det är därför 
viktigt att bestämmelser om identifieringen 
av den som ansöker om pass och om sökan-
dens skyldighet att personligen infinna sig 
hos myndigheten i samband med passansö-
kan inbegrips i passlagen. Datasäkerhet och 
dataskydd ska skötas på behörigt sätt. De 
tekniska lösningar som gäller identifiering i 
samband med elektroniskt passförfarande ska 
också vara tillförlitliga och fungerande.  

Vid beredningen av lagändringarna och 
planeringen av det elektroniska passförfaran-
det har man bedömt riskerna med elektronisk 
ärendehantering och strävat efter att ha be-
redskap att hantera dem. Flest risker uppskat-
tas vara förknippade med att en person för-
söker utföra en rättshandling på elektronisk 
väg helt eller delvis med en annan persons 
uppgifter i syfte att skada eller nå vinning. 
För att hindra missbruk är det nödvändigt att 
användningen av elektroniska tjänster för 
skötseln av ärenden förutsätter ett starkt elek-
troniskt identifieringsverktyg. Att ansöka om 
pass med en annan persons uppgifter förut-
sätter således att den person som gör sig 
skyldig till ett sådant försök till missbruk har 
fått tag på någon annan persons starka elek-
troniska identifieringsverktyg. Det är därför 
av största vikt för var och en att ta hand om 
sina elektroniska koder och identitetshand-
lingar på behörigt sätt. En arbetsgrupp som 
inrättades av justitieministeriet har förslagit 
att så kallad identitetsstöld kriminaliseras 
som ett självständigt brott. Arbetsgruppens 
betänkande har sänts på remiss  i maj 2014.  

Det förenklade ansökningsförfarandet in-
nebär att de som ansöker om pass inte per-
sonligen besöker myndigheten i samband 
med varje passansökan. Därför kräver elek-
tronisk identifiering av sökanden utifrån ett 
elektroniskt levererat, nytt fotografi särskild 

uppmärksamhet. Avsikten är att tjänstemän-
nen utbildas grundligt och att de också ska 
förfoga över maskinell ansiktsigenkänning 
och som jämförelsematerial ansiktsbilder i 
tidigare pass. Eftersom identifieringen för-
svåras med tiden, anses det vara viktigt att 
sökanden då och då sköter sina ärenden ge-
nom personligt besök hos myndigheterna.  

Elektroniska tjänster kan också vara för-
enade med vissa datatekniska risker, såsom 
hackning, fel i programvaran eller driftstör-
ningar i systemen. Dessa risker har beaktats 
vid det tekniska genomförandet av elektro-
niska tjänster. Dessutom upprätthålls säker-
heten bl.a. genom systemutveckling och da-
tasäkerhetsauditeringar. Det tekniska genom-
förandet av elektronisk ärendehantering är i 
enlighet med polisens riktlinjer och datasä-
kerhet.  

Om ett fel upptäcks i ett pass i fråga om 
vilket ansökan har gjorts på elektronisk väg, 
kan passinnehavaren underrätta den myndig-
het där passet har utfärdats eller den närmast 
belägna passmyndigheten om detta. Om felet 
i passet beror på myndigheten eller tillverka-
ren, beställs ett nytt pass för sökanden av-
giftsfritt. Ett tillfälligt pass kan också skrivas 
ut avgiftsfritt för kunden. 

De ändringar som föreslagits i passlagen 
och som hänger samman med indragning av 
pass och tillvaratagande av pass av en myn-
dighet kan också bidra till att missbruk hind-
ras. 

Överlåtelse av uppgifter om utfärdandet av 
pass till magistraten som datamängd eller ge-
nom en teknisk anslutning leder till att upp-
giften om att pass har utfärdats för en med-
borgare med dubbelt medborgarskap som är 
äldre än 18 år men yngre än 22 år automa-
tiskt överförs. Ändringarna syftar till att upp-
gifterna i större utsträckning och i aktuellare 
form kan beaktas när anteckning görs i be-
folkningsdatasystemet, vilket minskar med-
borgarnas behov av personligt besök hos 
myndigheten för att sköta sina ärenden. Den 
bidrar också till att hindra uppkomsten av en 
sådan situation att en uppgift som är viktig 
med hänsyn till risken för förlust av medbor-
garskap inte överförs till myndigheten i rätt 
tid. 
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4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material  

Propositionen har beretts vid inrikesmini-
steriets polisavdelning i samarbete med Po-
lisförvaltningen. Också utrikesministeriet har 
deltagit i beredningen av ärendet.  
 
4.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats  

Utlåtande om utkastet till proposition be-
gärdes av utrikesministeriet, justitieministeri-
et, inrikesministeriets migrationsavdelning 
och gränsbevakningsavdelning, finansmini-
steriet, kommunikationsministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, justitiekanslersämbe-
tet, riksdagens justitieombudsman, dataom-
budsmannen, Polisstyrelsen, Migrationsver-
ket, Befolkningsregistercentralen, magistra-
ten i Helsingfors, magistraten i Västra Fin-
land, Jakobstads enhet, Finlands Polisorgani-
sationers förbund rf, utlandsfinländarparla-
mentet, Suomi-Seura ry, Electronic Frontier 
Finland - EFFi ry och Tietoturva ry. Utlåtan-
de lämnades inte av alla aktörer. Ett sam-
mandrag av utlåtandena har gjorts upp. 

Utvidgandet av elektroniska tjänster och in-
förandet av det förenklade ansökningsförfa-
randet i passförfarandet understöddes i all-
mänhet i utlåtandena. I några utlåtanden på-
pekades dock att det vid sidan av de elektro-
niska tjänsterna alltid ska finnas tillräckliga 
möjligheter för kunderna att personligen skö-
ta sina ärenden. Finansministeriet ansåg det 
vara viktigt att skötseln av ärenden genom 
personligt besök hos myndigheten i så stor 
omfattning som möjligt kan ske vid den of-
fentliga förvaltningens gemensamma servi-
ceställe för kundtjänst som håller på att inrät-
tas. 

Enligt justitieministeriets uppfattning är det 
skäl att i 6 § om ansökan om pass uttryckli-
gen framhålla kravet på personligt besök vid 
skötsel av ärenden, även om det delvis indi-
rekt kan framgå av de andra bestämmelserna 
i passlagen. Lagförslaget har preciserats till 
denna del. 

I flera utlåtanden fästes uppmärksamhet vid 
säkerställandet av förfarandets säkerhet och 
tillförlitlighet samt vid identifieringen av sö-
kanden. Inrikesministeriets gränsbevaknings-
avdelning konstaterade t.ex. att stark elektro-
nisk autentisering är nödvändig för förebyg-
gande av missbruk. Befolkningsregistercen-
tralen föreslog att en elektronisk ansökan om 
pass undertecknas med användning av ett 
kvalificerat certifikat enligt lagen om elek-
tronisk autentisering i stället för att personen 
identifieras enbart med hjälp av ett starkt 
elektroniskt identifieringsverktyg. Kvalitets-
certifikat är alla de personcertifikat som Be-
folkningsregistercentralen utfärdar, såsom 
medborgarcertifikatet i det identitetskort som 
polisen utfärdar. Lagförslaget har inte ändrats 
i enlighet med Befolkningsregistercentralens 
förslag, eftersom starka elektroniska identifi-
eringsverktyg är tillförlitliga identifierings-
hjälpmedel enligt lagen om elektronisk au-
tentisering och eftersom olika slag av starka 
elektroniska identifieringsverktyg också i 
stor utsträckning är godkända inom olika 
myndighetstjänster. Ett krav på att elektro-
nisk namnteckning ska göras med använd-
ning av kvalificerat certifikat skulle avsevärt 
begränsa tillämpningsområdet för elektronis-
ka tjänster, eftersom medborgarna åtminsto-
ne inte tills vidare i lika stor utsträckning för-
fogar över identitetskort utfärdade av polisen 
som t.ex. över bankkoder.  

I några utlåtanden fästes uppmärksamhet 
också vid att införandet av elektroniska tjäns-
ter enbart begränsas till ansökan om pass hos 
polisen. Enligt utrikesministeriets uppfatt-
ning är en sådan avgränsning i den inledande 
fasen motiverad och ska uttryckligen framgå 
av lagen. Enligt utlandsfinländarparlamentet 
och Suomi-Seura ry bör utlandsfinländare ha 
samma möjlighet till elektronisk ärendehan-
tering som personer bosatta i Finland, om de 
förfogar över ett starkt elektroniskt identifie-
ringsverktyg. Kommunikationsministeriet 
understödde tanken att införandet av elektro-
nisk ärendehantering utomlands utreds när 
beredningen av eIDAS-förordningen har 
framskridit. Lagförslaget har preciserats till 
följd av utrikesministeriets utlåtande. Elek-
tronisk ärendehantering har inte utsträckts till 
de finska beskickningarna, eftersom det i nu-
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läget inte är möjligt att införa detta förfaran-
de. 

I förslaget om ändring av lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksamhet 
understöddes överlåtelse av uppgifter om ut-
färdandet av pass som datamängd eller ge-
nom en teknisk anslutning i utlåtandena.  
 
5  Samband med andra proposi t io -

ner 

I anknytning till polisens registerlag och 
särskilt till dess 3 § behandlar riksdagen som 
bäst regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till säkerhetsutredningslag och 
lagar som har samband med den (RP 57/2013 
rd), regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lag om skjutbanor sam till la-
gar om ändring av skjutvapenlagen och vissa 
lagar som har samband med den (RP 20/2014 
rd), regeringens proposition till riksdagen 

med förslag till lagar om saluföring och an-
vändning av sprängämnesprekursorer och om 
ändring av 3 § i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet (RP 
21/2014 rd) och regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lag om privata sä-
kerhetstjänster och till vissa lagar som har 
samband med den (RP 22/2014 rd). Ändring 
av 19 § i polisens registerlag föreslås i reger-
ingens propositioner RP 57/2013 rd och RP 
20/2014 rd. 

Dessutom bereder utrikesministeriet som 
bäst en regeringsproposition som gäller änd-
ring av lagen om konsulära tjänster 
(498/1999), som också innehåller ett förslag 
till ändring av passlagen. Avsikten är att den 
propositionen överlämnas till riksdagen un-
der höstsessionen 2014. Propositionen kan 
innehålla ändringsförslag som gäller samma 
paragrafer som i denna proposition. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Passlagen 

6 §. Ansökan om pass. I paragrafen be-
stäms det om de myndigheter hos vilka ansö-
kan om pass kan göras och om förfarandet 
för ansökan om pass. Enligt 1 mom. görs an-
sökan om pass hos polisen. Sökanden kan 
göra ansökan hos vilken polisinrättning som 
helst oberoende av sin hemkommun. Förut-
om vid polisens egna serviceställen ska an-
sökan om pass framöver kunna göras vid de 
gemensamma serviceställen för den offentli-
ga förvaltningen som håller på att inrättas. 
Dessa serviceställen kommer att tillhandahål-
la ett omfattande utbud av polisens tjänster. 

Till 1 mom. fogas en uttrycklig bestämmel-
se om att ansökan om pass kan anhängiggö-
ras på elektronisk väg. Anhängiggörande på 
elektronisk väg sker vid polisens servicestäl-
le via ett medborgarkonto. En vårdnadshava-
re till ett minderårigt barn kan på elektronisk 
väg ansöka om pass för den som han eller 
hon försörjer. Trots att ansökan anhängiggörs 
på elektronisk väg ska sökanden personligen 
infinna sig hos myndigheten för komplette-
ring av ansökan, dvs. närmast för att lämna 
fingeravtryck och ge namnteckningsprov, om 
det inte är fråga om en sökande som omfattas 
av det förenklade ansökningsförfarande som 
föreslås i 6 b §. Av den elektroniska ärende-
hanteringstjänsten ska framgå om sökanden 
omfattas av det förenklade ansökningsförfa-
randet. Om sökanden inte omfattas av det 
förenklade förfarandet, uppmanas han eller 
hon automatiskt genom systemet att reserve-
ra tid för komplettering av ansökan. Skötseln 
av ärendet påskyndas dock i någon mån, när 
ansökan har anhängiggjorts på elektronisk 
väg på förhand. 

Enligt 2 mom. kan en finsk medborgare 
som vistas utomlands ansöka om pass hos en 
finsk ambassad eller ett konsulat som leds av 
en utsänd tjänsteman eller hos någon annan 
finsk beskickning med en anställd finsk 
medborgare som utrikesministeriet har be-
myndigat att utfärda pass. En sådan annan 
finsk beskickning som kan bemyndigas att 

utfärda pass är exempelvis ett honorärkonsu-
lat. Bestämmelsen motsvarar till sitt sakinne-
håll den gällande lagen. Vid ansökan om pass 
hos den myndighet som nämns i momentet 
ska ansökan lämnas in personligen. En pass-
ansökan kan i den inledande fasen inte an-
hängiggöras på elektronisk väg i situationer 
som omfattas av finska beskickningars behö-
righet utomlands.  

När det gäller diplomatpass och tjänstepass 
föreslås det inte heller några förändringar av 
det nuvarande förfarandet. Ansökan om des-
sa pass ska i enlighet med 3 mom. göras hos 
utrikesministeriet. Ansökan får av särskilda 
skäl lämnas även till polisen eller till en finsk 
beskickning. Också när det gäller dessa 
handlingar förutsätts det att ansökan lämnas 
in personligen. Ansökan kan inte anhängig-
göras på elektronisk väg. 

För att göra det möjligt att smidigt införa 
anhängiggörande på elektronisk väg bestäms 
det i den föreslagna 6 c § om bemyndigande 
att utfärda förordning, enligt vilken det ge-
nom förordning av statsrådet får utfärdas be-
stämmelser om möjligheten att anhängiggöra 
ansökan på elektronisk väg när det gäller an-
sökan om pass utomlands hos en finsk be-
skickning eller ansökan om diplomatpass el-
ler tjänstepass. 

I 4 mom. bestäms det i enlighet med de 
gällande bestämmelserna att en ansiktsbild 
på vilken sökanden utan svårighet kan kän-
nas igen ska fogas till ansökan. När pass-
ärenden sköts på elektronisk väg ska ansikts-
bilden vara i elektronisk form, vilket i prakti-
ken innebär ett fotografi som matats in i poli-
sens server för fotografier eller som sökan-
den själv har matat in eller ett högst sex må-
nader gammalt fotografi som sedan tidigare 
finns sparat i identitetskorts- och passinfor-
mationssystemet. Ett tidigare fotografi av sö-
kanden får med hans eller hennes samtycke 
användas, men fotografiet får inte vara äldre 
än sex månader. Enligt 5 mom. får genom 
förordning av inrikesministeriet närmare be-
stämmelser utfärdas om antalet ansiktsbilder 
och om kraven på ansiktsbilderna.  

I 4 mom. ingår också en bestämmelse som 
motsvarar den gällande lagen och som gäller 
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den identifieringshandling som används när 
ansökan om passet görs. Den som genom 
personligt besök hos myndigheten ansöker 
om pass ska uppvisa en giltig identitetshand-
ling, dvs. pass eller identitetskort. Om sö-
kanden inte kan uppvisa en sådan handling, 
utförs identifieringen av den myndighet som 
tar emot ansökan om pass. Identifieringen 
sker med hjälp av t.ex. andra handlingar som 
sökanden har eller genom att med sökandens 
samtycke använda de register som myndig-
heten förfogar över. 

För att säkerställa tillförlitligheten i pass-
förfarandet och skyddet för personuppgifter 
föreslås det i 4 mom. en ny bestämmelse om 
elektronisk autentisering i samband med 
elektronisk kommunikation. Elektronisk 
kommunikation förutsätter ett starkt elektro-
niskt identifieringsverktyg i enlighet med la-
gen om elektronisk kommunikation. Identifi-
eringsverktyg som för närvarande används är 
bankernas nätbankskoder, Befolkningsregis-
tercentralens medborgarcertifikat, som bl.a. 
finns på identitetskort utfärdade av polisen, 
och teleoperatörernas mobilcertifikat. I och 
med eIDAS-förordningen, som behandlas 
som bäst, kommer eventuellt också elektro-
niska identifieringsverktyg som andra med-
lemsstater har beviljat att godkännas.  

Sökanden ska identifiera sig med sitt eget 
personliga identifieringsverktyg, med undan-
tag för situationer där en vårdnadshavare an-
söker om pass för ett minderårigt barn som 
han eller hon försörjer. Vårdnadshavaren ska 
i det fallet identifiera sig med sitt eget starka 
elektroniska identifieringsverktyg. 

I 5 mom. ingår ett bemyndigande motsva-
rande den gällande lagen enligt vilket det ge-
nom förordning av statsrådet får utfärdas 
närmare bestämmelser om de identitetshand-
lingar som polisen utfärdar. I momentet be-
stäms det dessutom att det genom förordning 
av inrikesministeriet får utfärdas närmare be-
stämmelser om antalet ansiktsbilder som ska 
fogas till ansökan och om kraven på ansikts-
bilderna. I inrikesministeriets förordning om 
passfotografier finns det bestämmelser om 
bl.a. bildens storlek, huvudets hållning och 
personens ansiktsuttryck och kläder samt fo-
tografiets bakgrund och belysning. Förord-
ningen ska omarbetas så att den bättre mot-

svarar de krav som ställs på elektronisk kom-
munikation.  

6 b §. Ansökan om nytt pass. Det föreslås 
att en ny 6 b § fogas till lagen. I den nya pa-
ragrafen bestäms det om det förenklade an-
sökningsförfarandet vid ansökan om pass en-
ligt vilket sökanden inte behöver vara per-
sonligen närvarande när ansökan görs. Pass 
kan således utfärdas utan att sökanden per-
sonligen besöker polisen. När ansökan om 
pass har anhängiggjorts på elektronisk väg i 
den elektroniska tjänsten informeras sökan-
den om huruvida han eller hon omfattas av 
det förenklade ansökningsförfarandet. Det 
förenklade ansökningsförfarandet gäller inte 
förlängning av det tidigare passets giltighets-
tid, utan ansökan om ett separat nytt pass. 

Enligt det föreslagna 1 mom. behöver sö-
kanden inte vara personligen närvarande, om 
han eller hon på elektronisk väg ansöker om 
nytt pass inom sex år från utfärdandet av det 
tidigare passet och fingeravtryck och namn-
teckningsprov har tagits för det tidigare pas-
set. Detta moment innehåller också en be-
stämmelse om undantag till 6 a § om tagande 
av fingeravtryck. Enligt det gällande 6 a § 1 
mom. ska den myndighet som utfärdar passet 
ta fingeravtryck av den som ansöker om pass. 
I samband med det förenklade förfarandet tas 
inte fingeravtryck av sökanden, utan vid till-
verkningen av det nya passet används de fin-
geravtryck som tagits för det tidigare passet.  

Kravet på tidigare tagna fingeravtryck in-
nebär att barn som inte fyllt 12 år inte omfat-
tas av det förenklade ansökningsförfarandet, 
eftersom fingeravtryck inte tas av dem. An-
sökan kan dock i detta fall anhängiggöras på 
elektronisk väg i polisens elektroniska tjänst, 
om kravet på stark elektronisk identifiering 
uppfylls.  

Att sökande som inte har fyllt 12 år lämnas 
utanför förfarandet är ändamålsenligt, efter-
som det i praktiken ofta kan uppkomma situ-
ationer där sökanden ombes personligen in-
finna sig hos myndigheten t.ex. för tillförlit-
lig identifiering utifrån ansiktsbilden. Ansik-
tet förändras snabbt i synnerhet hos unga 
barn. Dessutom kan det vara nödvändigt att 
av barnet ta namnteckningsprov, som i all-
mänhet, efter prövning från fall till fall, tas 
av barn som är äldre än fem år. Personlig 
närvaro vid skötseln av passansökan förut-
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sätts i vilket fall som helst av minderåriga 
som har fyllt 12 år, eftersom fingeravtryck då 
ska lämnas. 

I samband med det förenklade förfarandet 
förutsätts inte att det tidigare passet fortfa-
rande är i kraft när ansökan om nytt pass 
görs. Ett pass utfärdas i regel för fem år. En 
stor del av dem som ansöker om pass gör det 
medan det tidigare passet fortfarande är i 
kraft eller snart efter det att giltighetstiden 
har gått ut, dvs. innan eller strax efter att fem 
år har förflutit. Därför föreslås det i proposi-
tionen som krav för det förenklade ansök-
ningsförfarandet sex år efter utfärdandet av 
det tidigare passet. Då kommer det förenkla-
de förfarandet att omfatta så många sökanden 
som möjligt, medan man också sörjer för 
smidighet och tillförlitlighet i passförfaran-
det, eftersom det med tiden blir svårare att 
identifiera en person t.ex. utifrån ansiktsbil-
den. 

Det tidigare pass som har utfärdats för sö-
kanden kan också vara ett tillfälligt pass, ef-
tersom fingeravtryck lämnas för ett sådant 
pass, även om den tekniska delen saknas i 
passet. Om det pass som tidigare har utfär-
dats för sökanden är provisoriskt, kan ansö-
kas om nytt pass inte göras genom det för-
enklade förfarandet, eftersom ett provisoriskt 
pass utfärdas, om fingeravtryck av någon till-
fällig orsak inte kan tas. Ett sjömanspass du-
ger inte heller som tidigare pass, eftersom det 
inte är ett egentligt pass, även om ansökan 
om sjömanspass görs genom ett liknande för-
farande. Som tidigare pass duger ett diplo-
matpass eller ett tjänstepass, även om ansö-
kan om dessa pass enligt den föreslagna be-
stämmelsen inte omfattas av det förenklade 
ansökningsförfarandet.  

Som tidigare pass gäller inte heller ett 
främlingspass som har utfärdats för en utlän-
ning eller ett resedokument för en flykting, 
eftersom de inte motsvarar sådana pass som 
avses i passlagen, även om vissa bestämmel-
ser i passlagen tillämpas på dem. En person 
som beviljats finskt medborgarskap och som 
ansöker om sitt första finska pass ska således 
personligen besöka polisens serviceställe för 
ansökan om pass. 

Också i fråga om sökande som i princip 
omfattas av det förenklade ansökningsförfa-
randet och som på elektronisk väg ansöker 

om nytt pass hos polisen kan det undantags-
vis uppstå situationer där det är nödvändigt 
med ett personligt besök innan passet utfär-
das. I 2 mom. finns därför en bestämmelse 
enligt vilken sökanden personligen ska infin-
na sig hos myndigheten, om det behövs för 
att identifiera honom eller henne, för att ta 
nya fingeravtryck, för att lämna ett nytt 
namnteckningsprov eller av någon annan sär-
skild orsak.  

Sökanden ombes infinna sig personligen 
hos myndigheten t.ex. om den tjänsteman 
som handlägger ansökan om pass inte på ett 
tillförlitligt sätt kan identifiera sökanden ut-
ifrån det fotografi som fogats till den elek-
troniska ansökan. Om sökanden har bytt 
namn förutsätts det också att sökanden per-
sonligen infinner sig hos myndigheten, efter-
som det då inte finns ett namnteckningsprov i 
passregistret som motsvarar det nya namnet. 
I vissa fall kan det också vara nödvändigt att 
ta nya fingeravtryck. Detta är fallet t.ex. om 
de fingrar av vilka fingeravtryck togs för det 
tidigare passet har skadats på grund av någon 
olyckshändelse. Någon annan sådan särskild 
orsak som avses i bestämmelsen kan bli till-
lämplig exempelvis när någon utredning inte 
kan sändas elektroniskt. Sökanden får via 
den valda ansökningskanalen kallelse att per-
sonligen infinna sig hos polisen. 

För att fingeravtryck som har tagits för ett 
tidigare pass ska kunna användas för ett nytt 
pass krävs det ändring av polisen registerlag. 
I propositionen föreslås det att man med sö-
kandens samtycke för det nya passet får an-
vända fingeravtryck som har tagits för det ti-
digare passet.  

Enligt 3 mom. tillämpas det förenklade an-
sökningsförfarandet inte när en finsk med-
borgare som vistas utomlands hos en finsk 
beskickning utomlands ansöker om pass, när 
ansökan gäller diplomatpass, tjänstepass eller 
sjömanspass, eller när ansökan gäller i 8 kap. 
i utlänningslagen avsett resedokument som 
beviljas utlänningar, dvs. främlingspass och 
resedokument för flykting. Bestämmelsen 
om avgränsning av tillämpningen av det för-
enklade ansökningsförfarandet är nödvändig, 
eftersom bestämmelserna i passlagen i regel 
gäller ansökan om pass som görs både i Fin-
land och utomlands. Dessutom tillämpas an-
tingen alla eller en del av bestämmelserna 
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om ansökan om pass och tagande av finger-
avtryck också på andra typer av pass. Be-
stämmelserna om ansökan om pass gäller för 
diplomatpass och tjänstepass som utrikesmi-
nisteriet beviljar, om inte något annat särskilt 
bestäms i passlagen. Bestämmelserna om an-
sökan om pass och tagande av fingeravtryck 
gäller också för sjömanspass. Dessutom till-
lämpas bestämmelserna om tagande av fing-
eravtryck enligt 133 a § i utlänningslagen 
också på resedokument för flykting och på 
främlingspass.  

Avgränsningen av det förenklade ansök-
ningsförfarandet till att enbart gälla ansökan 
om vanligt pass hos polisen är motiverad där-
för att det av tekniska orsaker inte är möjligt 
att genast införa förfarandet utomlands. 
Dessutom avviker det förfarande och de för-
utsättningar som avses i momentet i fråga om 
ansökan om och utfärdande av andra typer av 
pass i någon mån från förfarandet vid ansö-
kan om vanligt pass, och det skulle i betyd-
ligt fler fall vara nödvändigt att förutsätta att 
sökanden infinner sig personligen hos myn-
digheten i fråga. Därför är det i fråga om des-
sa dokument åtminstone inte i den inledande 
fasen ändamålsenligt att tillämpa det förenk-
lade ansökningsförfarandet   

6 c §. Elektronisk kommunikation i vissa si-
tuationer. I den nya 6 c § bestäms det om 
bemyndigande att utfärda förordning om in-
förandet av anhängiggörande på elektronisk 
väg och det i 6 b § avsedda förenklade an-
sökningsförfarandet vid ansökan om pass hos 
en finsk beskickning eller när ansökan gäller 
någon annan typ av pass än ett vanligt pass. 
Genom förordning av statsrådet får det utfär-
das bestämmelser om att anhängiggörande på 
elektronisk väg också kan tillämpas på ansö-
kan om pass hos en finsk ambassad eller ett 
konsultat som leds av en utsänd tjänsteman 
eller hos någon annan finsk beskickning samt 
på sjömanspass, diplomatpass och tjänste-
pass. Dessutom får det genom förordning av 
statsrådet utfärdas bestämmelser om att det 
förenklade ansökningsförfarandet enligt 6 b § 
ska tillämpas i de ovannämnda situationerna 
samt på ansökan om resedokument som be-
viljas utlänningar. Det är alltså fråga om att 
det elektroniska förfarande som används vid 
ansökan om vanliga pass utsträcks till att gäl-

la också andra ansökningssituationer och 
passtyper. 

Bemyndigande att utfärda förordning inne-
bär att det genom förordning av statsrådet får 
utfärdas bestämmelser som avviker från det 
som bestäms i 6 och 6 b §. Syftet med be-
myndigandet att utfärda förordning är att det 
ska vara möjligt att så smidigt som möjligt 
införa anhängiggörande på elektronisk väg 
och det förenklade ansökningsförfarandet 
t.ex. när ansökan om pass görs utomlands 
hos finska beskickningar, efter det att teknisk 
beredskap för detta tagits fram också vid be-
skickningarna och de elektroniska identifie-
ringslösningarna har framskridit. Också i frå-
ga om andra typer av pass är det viktigt att 
förfarandet så smidigt som möjligt kan infö-
ras, om det för de nämnda dokumentens del 
anses vara ändamålsenligt och möjligt att in-
föra förfarandet. I de föreslagna bestämmel-
serna är det inte fråga om obegränsad avvi-
kelse från bestämmelserna i lagen, utan en 
avvikelse förutsätter teknisk och annan be-
redskap hos myndigheten. Dessutom ska in-
förandet av förfarandet vara ändamålsenligt 
med hänsyn till exempelvis antalet sökande 
och de lösningar som är tillgängliga för elek-
tronisk identifiering.  

22 §. Indragning av pass. Enligt den gäl-
lande 22 § dras ett pass in av en polisinrätt-
ning eller av den myndighet som utfärdat 
passet. När det gäller sådana pass som poli-
sen har utfärdat och som har förkommit ut-
omlands och innehavaren av passet underrät-
tar en finsk beskickning om att passet har 
förkommit eller stulits, är det således för när-
varande polisinrättningen som fattar beslut 
om indragning av passet. De finska beskick-
ningarna har inte behörighet att dra in ett 
pass som förkommit eller stulits utomlands, 
om de inte själva har utfärdat passet. Be-
skickningarna kan emellertid utfärda nytt 
pass.  

Även om det tidigare passet i enlighet med 
19 § 3 mom. i passlagen upphör att gälla när 
det nya passet överlämnas, bör beskickning-
arna ha behörighet att dra in det tidigare pas-
set. Därför föreslås paragrafen bli ändrad så 
att om det har anmälts att ett pass har för-
kommit eller stulits utomlands, får förutom 
polisen och den myndighet som har utfärdat 
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passet också en i 10 § 2 mom. avsedd finsk 
beskickning dra in passet.  

24 §. Förutsättningar för tillvaratagande 
av pass. En ny bestämmelse om att ett pass 
som upphört att gälla tillvaratas av en myn-
dighet för makulering föreslås bli fogad till 1 
mom. 

Till följd av det nya leveransförfarandet 
som infördes våren 2013 har sökanden inte 
längre behövt överlämna det tidigare passet 
till myndigheten. Det tidigare passet har 
upphört att gälla i och med överlåtelsen av 
nytt pass. I praktiken har det dock uppstått si-
tuationer där en innehavare av pass har för-
sökt använda ett pass som upphört att gälla 
som resedokument eller som en handling där 
identiteten framgår. Anteckning om att passet 
har upphört att gälla är införd i identitets-
korts- och passinformationssystemet, men 
detta framgår inte av själva passet.  

För att hindra missbruk bestäms det i 24 § 
1 mom. att en myndighet för makulering får 
tillvarata ett tidigare, i 19 § 3 mom. avsett 
pass som till följd av överlåtelsen av nytt 
pass har upphört att gälla, om innehavaren av 
passet eller någon annan person som resedo-
kument eller identifieringshandling använder 
eller försöker använda det ogiltiga passet. I 
enlighet med 25 § 1 mom. i passlagen tillva-
ratas passet av en passmyndighet som avses i 
10 § eller av en polis- eller gränskontroll-
myndighet 
 
1.2 Lagen om behandling av personupp-

gifter i polisens verksamhet 

3 §. Informationssystemet för förvaltnings-
ärenden. I informationssystemet för förvalt-
ningsärenden, som förs av polisen, får enligt 
3 § 3 mom. 4 punkten för skötseln av poli-
sens, utrikesministeriets och finska beskick-
ningars uppgifter enligt passlagen registreras 
fingeravtryck som tagits av sökanden vid an-
sökan om pass.  

I propositionen föreslås det att fingerav-
tryck som tagits för ett tidigare pass med den 
berörda personens samtycke också får an-
vändas för utarbetande av en identitetshand-
ling som personen ansökt om senare. Identi-
tetshandlingar är pass och identitetskort. Ef-
tersom fingeravtryck inte tas för identitets-
kort avser bestämmelsen i praktiken endast 

nytt pass. Tidigare fingeravtryck kan använ-
das i situationer där det förenklade ansök-
ningsförfarandet enligt den föreslagna nya 6 
b § i passlagen tillämpas och där sökanden i 
samband med ansökan om pass inte personli-
gen behöver infinna sig hos myndigheten.  

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
3 § 3 mom. 3 punkten i polisens registerlag. 
Enligt denna punkt får med den berörda per-
sonens samtycke det fotografi och namn-
teckningsprov som registrerats i bilduppgif-
terna även användas för något annat förvalt-
ningstillstånd eller beslut som personen an-
sökt om än för den handling som fotografiet 
och namnteckningsprovet har lämnats för. 

19 §. Utlämnande av uppgifter till andra 
myndigheter. En finsk medborgare som ock-
så har medborgarskap i någon annan stat be-
håller sitt finska medborgarskap vid uppnå-
ende av 22 års ålder endast om han eller hon 
har tillräcklig anknytning till Finland. En till-
räcklig anknytning anses finnas om personen 
efter att ha fyllt 18 men inte 22 år har ansökt 
om eller fått finskt pass. Enligt 40 § i med-
borgarskapslagen ska polisen och beskick-
ningen underrätta befolkningsdatasystemet 
om pass som har utfärdats för en person som 
har fyllt 18 men inte 22 år. Polisens register-
lag innehåller dock inga bestämmelser om att 
uppgifterna om ansökan om eller utfärdande 
av pass ska överföras till magistraten som da-
tamängd eller genom en teknisk anslutning. 
Uppgifter om pass överförs således inte au-
tomatiskt till magistraten, utan sätten för 
överlämnande av uppgifterna skiljer sig i nå-
gon mån från varandra beroende på polisin-
rättning.  

När en person behåller sitt finska medbor-
garskap vid uppnådd 22 års ålder på grundval 
av tillräcklig anknytning ska magistraten en-
ligt 38 § i medborgarskapslagen anteckna sa-
ken i befolkningsdatasystemet och informera 
personen om anteckningen. För att polisen 
genom en teknisk anslutning eller som data-
mängd ska kunna lämna ut uppgifter om an-
sökan om eller utfärdandet av pass föreslås 
det att det till 19 § 1 mom. i polisens register-
lag fogas en ny 20 punkt, enligt vilken det 
bestäms om utlämnandet av uppgifter till 
magistraten för skötseln av en uppgift som 
avses i 38 § i medborgarskapslagen. Utläm-
nandet av uppgifter är i 19 § knutet till rele-
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vanskravet. Det informationsinnehåll som i 
praktiken utlämnas är mycket snävt, eftersom 
det endast är fråga om uppgifter som gäller 
ansökan om och utfärdande av pass. Överfö-
ring av uppgifterna i maskinellt läsbar form 
förbättrar dataöverföringens säkerhet samt 
minskar fel som eventuellt uppkommer i 
samband med överföringen och den person-
liga arbetsinsats som behövs för arbetet. 
 
 
2  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  

Enligt 38 § 1 mom. i passlagen får det ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas närma-
re bestämmelser om förfarandet vid ansökan 
om och utfärdande av pass samt om de 
bilagor som krävs för ansökan. I passförord-
ningen bestäms det bl.a. om namnteckning 
och samtycke av vårdnadshavare. Förord-
ningen föreslås bli preciserad till följd av att 
elektronisk kommunikation införs.  

Förslaget omfattar också ett nytt bemyndi-
gande att utfärda förordning. Enligt den före-
slagna 6 c § får det genom förordning av 
statsrådet utfärdas bestämmelser om att an-
sökan kan anhängiggöras på elektronisk väg 
och att det förenklade ansökningsförfarandet 
kan tillämpas på ansökan om någon annan 
typ av pass än ett vanligt pass samt på ansö-
kan om pass som görs av finska medborgare 
hos en beskickning utomlands. Syftet med 
bemyndigandet att utfärda förordning är att 
möjliggöra att det förenklade ansökningsför-
farandet ska kunna införas smidigt också ut-
omlands, när ansökan om pass görs hos fins-
ka beskickningar och när ansökan gäller 
andra pass än det vanliga passet.  

Det bemyndigande som ingår i 6 § 5 mom. 
i passlagen om de ansiktsbilder som ska fo-
gas till ansökan preciseras enligt förslaget så 
att ändringen av inrikesministeriets namn be-
aktas och bemyndigandet skrivs om på ett 
sådant sätt att utfärdande av förordning möj-
liggörs. I inrikesministeriets förordning om 
passfotografier föreslås de ändringar som in-
förandet av elektronisk kommunikation för-
utsätter samt andra nödvändiga ändringar. 
 
 
 

3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 27 okto-
ber 2014.  

De ändringar som krävs i datasystemen har 
fastställts och genomförts så att det enligt 
den information som för tillfället är tillgäng-
lig hösten 2014 ska finnas teknisk beredskap 
för att införa det förenklade ansökningsförfa-
randet. För att målen för propositionen ska 
kunna uppnås är det viktigt att lagändringar-
na träder i kraft så snart som möjligt efter det 
att de nödvändiga ändringarna i datasyste-
men har gjorts. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Skydd för personuppgifter  
 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens privatliv, heder och hemfrid trygga-
de. Att samla in, hantera och registrera bi-
ometriska kännetecken innebär ingrepp i 
skyddet för privatlivet och personuppgifter 
(GrUU 5/2012 rd). När det förenklade an-
sökningsförfarandet tillämpas tas inte nya 
fingeravtryck av sökanden för det nya passet, 
utan passet tillverkas så att de fingeravtryck 
som har tagits för det tidigare passet med sö-
kandens samtycke används. Nya fingerav-
tryck tas i samband med det förenklade an-
sökningsförfarandet endast i undantagsfall. 
Det föreslås att det till polisens registerlag 
fogas en bestämmelse om användningen av 
tidigare tagna fingeravtryck. I passlagen eller 
polisens registerlag föreslås det inga andra 
ändringar som gäller insamling, hantering, 
registrering eller användning av biometriska 
kännetecken.  

Närmare bestämmelser om skydd för per-
sonuppgifter ska enligt 10 § 1 mom. i grund-
lagen utfärdas genom lag. Kravet att det ska 
föreskrivas om saken i lag inbegriper också 
möjligheten att överföra uppgifterna genom 
en teknisk anslutning (GrUU 12/2002 rd). I 
polisens registerlag föreslås en ny bestäm-
melse, enligt vilken det ska vara möjligt att 
som datamängd eller genom en teknisk an-
slutning till magistraten överföra uppgifter 
om utfärdandet av pass. Den föreslagna änd-
ringen gäller endast sättet på vilket informa-
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tion överförs, eftersom polisen med stöd av 
den gällande lagstiftningen redan kan och 
också ska lämna ut dessa uppgifter för regi-
strering i befolkningsdatasystemet. Utläm-
nandet av uppgifter är i 19 § knutet till rele-
vanskravet. Det informationsinnehåll som i 
praktiken utlämnas är mycket snävt, eftersom 
det endast är fråga om uppgifter som gäller 
ansökan om och utfärdandet av pass. De tek-
niska arrangemang som behövs för överfö-
ringen av uppgifter ska stämma överens med 
riktlinjerna för datasäkerhet vid polisen. 

De föreslagna lagändringarna innebär inte 
någon försämring av den nuvarande nivån på 
skyddet för personuppgifter och inte heller 
ingrepp i sökandenas privatliv. 
 
Bemyndigande att utfärda förordning om in-
förande av elektronisk kommunikation 
 

Enligt den föreslagna 6 c § får det genom 
förordning av statsrådet utfärdas bestämmel-
ser om att elektronisk kommunikation, dvs. 
anhängiggörande på elektronisk väg, och det 
förenklade ansökningsförfarandet kan tilläm-
pas på ansökan om någon annan typ av pass 
än ett vanligt pass och när finska medborgare 
som vistas utomlands ansöker om pass hos 
en beskickning. Elektroniska tjänster kan i 
den inledande fasen inte införas utomlands, 
eftersom de finska beskickningarna för när-
varande inte har den nödvändiga tekniska be-
redskapen för detta, såsom sådana arbetssta-
tionsprogram som elektronisk mottagning av 
fotografier förutsätter. En synnerligen viktig 
utmaning är i praktiken också att en stor de 
av utlandsfinländarna inte förfogar över ett 
sådant starkt elektroniskt identifieringsverk-
tyg som behövs för att ärenden ska kunna 
skötas på elektronisk väg. 

Enligt grundlagsutskottets etablerade prax-
is ska bemyndigandet att utfärda förordning 
vara exakt och noga avgränsat (GrUU 
34/2009 rd, GrUU 17/2010 rd). Grundlagsut-
skottet har ansett att det i vissa fall är möjligt 
att avvika från det som har bestämts i lag, 
även om detta i princip har betraktats som ett 
problem med tanke på hierarkin mellan lag 
och förordning. Det är då emellertid nödvän-
digt att bemyndigandet att utfärda förordning 
har avgränsats så att den makt som hänför sig 
till utfärdandet av förordning preciseras ge-

nom inskränkande och styrande skrivningar 
om bl.a. i vilket syfte och i vilka fall det ge-
nom förordning får utfärdas bestämmelser 
som avviker från lag (GrUU 14/2006 rd, 
GrUU 17/2010 rd). 

Syftet med det föreslagna bemyndigandet 
att utfärda förordning är att göra det möjligt 
att smidigt införa det förenklade ansöknings-
förfarandet också utomlands när den nöd-
vändiga tekniska beredskapen och annan be-
redskap väl finns och när det är ändamålsen-
ligt att införa förfarandet t.ex. med tanke på 
Finlands och andra medlemsstaters identifie-
ringslösningar som eventuellt kommer att 
godkännas för elektronisk autentisering i och 
med eIDAS-förordningen som är under be-
handling. Införandet av elektronisk kommu-
nikation och det förenklade ansökningsförfa-
randet utomlands utreds i takt med att be-
handlingen av förordningen framskrider. Av-
vikelse från bestämmelserna i lag görs enligt 
förslaget inte till skada för sökandena, utan 
till nytta för dem. Avvikelse från bestämmel-
serna förutsätter att den myndighet som tar 
emot ansökan har sådan behövlig tillräcklig 
teknisk, ekonomisk och övrig beredskap som 
avses i lagen om elektronisk kommunikation 
och att det är ändamålsenligt att införa förfa-
randet. Vid prövningen av ändamålsenlighe-
ten kan bl.a. antalet sökande som skulle om-
fattas av förfarandet samt de tillgängliga na-
tionella och internationella identifierings-
verktygen beaktas. Bestämmelser som ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas om in-
förandet av elektronisk kommunikation främ-
jar möjligheten att raskt styra medborgare 
som ansöker om pass till det förfarandet som 
i andra passärenden redan används och un-
derlättar därigenom skötseln av ansökan om 
pass för dem.  
 
Jämlikhet 
 

Enligt 6 § i grundlagen är alla lika inför la-
gen. Ingen får utan godtagbart skäl särbe-
handlas på grund av kön, ålder, ursprung, 
språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotill-
stånd eller handikapp eller av någon annan 
orsak som gäller hans eller hennes person. I 
grundlagen förbjuds dock inte all åtskillnad 
mellan människor, även om åtskillnaden 
bygger på en av de särskilt nämnda grunder-
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na i bestämmelsen. Det väsentliga är om det 
är möjligt att motivera åtskillnad av någon 
orsak som gäller en människas person på ett 
sätt som är godtagbart med hänsyn till sy-
stemet med de grundläggande fri- och rättig-
heterna. Utöver bedömningen av om grunden 
är acceptabel har utskottet även fäst upp-
märksamhet vid bedömningen av om den fö-
reslagna metoden står i rätt proportion till det 
eftersträvade målet (GrUU 38/2006 rd, 
GrUU 31/2013 rd). 

Elektronisk kommunikation förutsätter ett 
starkt elektronisk identifieringsverktyg, som 
dock alla medborgare inte nödvändigtvis har. 
För att de elektroniska tjänsterna och passför-
farandet ska vara tillförlitliga och för att 
hindra missbruk är det dock nödvändigt att 
sökanden identifieras med hjälp av ett starkt 
elektroniskt identifieringsverktyg. Elektro-
nisk kommunikation är inte det enda sättet att 
ansöka om pass på, utan det är också i fort-
sättningen möjligt att ansöka om pass genom 
att personligen besöka myndighetens service-
ställe. I och med att den nya elektroniska 
lösning för identifiering genomförs som in-
begrips i regeringens strukturpolitiska pro-
gram kommer allt fler medborgare sannolikt 
att kunna omfattas av de elektroniska tjäns-
terna. 

I den inledande fasen av införandet av elek-
troniska tjänster omfattar förfarandet inte 
finska medborgare som vistas utomlands och 

som ansöker om pass hos en finsk beskick-
ning. Personer som ansöker om diplomat-
pass, tjänstepass, sjömanspass eller resedo-
kument som beviljas utlänningar omfattas 
enligt förslaget inte heller av systemet för 
elektronisk kommunikation och det förenkla-
de ansökningsförfarandet. Vid avgränsningen 
av personkretsen är det viktigt att beakta att 
skyldigheten att ordna elektroniska tjänster 
enligt lagen om elektronisk kommunikation 
inte är ovillkorlig. Införandet av elektronisk 
kommunikation och det förenklade ansök-
ningsförfarandet utomlands utreds när be-
handlingen av eIDAS-förordningen fram-
skrider. Avgränsningen av andra typer av 
pass än vanligt pass så att de faller utanför 
förfarandet grundar sig för sin del på att för-
farandet för ansökan om och utfärdande av 
dessa pass i någon mån avviker från förfa-
randet vid ansökan om vanligt pass, och det 
skulle därför i betydligt fler fall vara nöd-
vändigt att förutsätta att sökanden sköter sina 
passärenden personligen.  

De föreslagna lagändringarna bedöms inte 
leda till att olika persongrupper bli särbe-
handlade utan godtagbart skäl. 

Lagförslagen kan enligt regeringens upp-
fattning behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 

 
 
 

1.  
 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av passlagen 

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

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

 
6 § 

Ansökan om pass 

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

En finsk medborgare som vistas utomlands 
kan ansöka om pass hos en finsk ambassad 
eller ett konsulat som leds av en utsänd tjäns-
teman eller hos någon annan finsk beskick-
ning med en anställd finsk medborgare som 
utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda 
pass. Sökanden ska vara personligen närva-
rande när han eller hon ansöker om pass. An-
sökan kan inte lämnas in på elektronisk väg, 
om inte något annat följer av 6 c §. 

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass 
ska göras hos utrikesministeriet. Ansökan får 
av särskilda skäl lämnas även till polisen el-
ler till en finsk beskickning. Sökanden ska 
vara personligen närvarande när han eller 
hon ansöker om diplomatpass och tjänste-
pass. Ansökan kan inte lämnas in på elektro-
nisk väg, om inte något annat följer av 6 c §. 

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

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

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

6 b § 

Ansökan om nytt pass 

Om sökanden ansöker om nytt pass på 
elektronisk väg inom sex år från utfärdandet 
av det tidigare passet och det för det tidigare 
passet har tagits fingeravtryck och lämnats 
namnteckningsprov, behöver sökanden inte 
vara personligen närvarande när han eller 
hon ansöker om pass. Då tas inga fingerav-
tryck för det nya passet.  
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När sökanden ansöker om nytt pass på 
elektronisk väg ska han eller hon dock per-
sonligen infinna sig hos myndigheten, om det 
behövs för att sökanden ska kunna identifiera 
sig, lämna nya fingeravtryck, lämna ett nytt 
namnteckningsprov eller av någon annan sär-
skild orsak.  

Det förfarande som avses i 1 mom. tilläm-
pas inte på ansökan om nytt pass hos en finsk 
ambassad eller ett konsulat som leds av en 
utsänd tjänsteman eller hos någon annan 
finsk beskickning med en anställd finsk 
medborgare som utrikesministeriet har be-
myndigat att utfärda pass och inte heller på 
ansökan om nytt diplomatpass, tjänstepass, 
sjömanspass eller i 8 kap. i utlänningslagen 
(301/2004) avsett resedokument som beviljas 
utlänningar, om inte något annat följer av 
6 c §. 
 

6 c § 

Elektronisk kommunikation i vissa situatio-
ner  

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas bestämmelser om att ansökan kan an-
hängiggöras på elektronisk väg vid ansökan 
om pass hos en finsk ambassad eller ett kon-
sulat som leds av en utsänd tjänsteman eller 
hos någon annan finsk beskickning med en 
anställd finsk medborgare som utrikesmini-
steriet har bemyndigat att utfärda pass, samt 
vid ansökan om diplomatpass och tjänste-
pass. 

Genom förordning av statsrådet får det 
dessutom utfärdas bestämmelser om att det 
förfarande som gäller ansökan om nytt pass 
och som avses i 6 b § ska tillämpas i de situa-
tioner som avses i 3 mom. i den paragrafen. 

Tillämpning av det elektroniska förfarande 
som avses i denna paragraf förutsätter att den 
myndighet som tar emot ansökan har behöv-
lig teknisk, ekonomisk och annan beredskap 
för elektronisk kommunikation och att det är 
ändamålsenligt att tillämpa förfarandet.  
 

22 §  

Indragning av pass 

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

24 §  

Förutsättningar för tillvaratagande av pass 

Ett indraget pass ska tillvaratas av en myn-
dighet. Om ett pass har dragits in, ska pass-
innehavaren eller den som har passet i sin be-
sittning på en myndighets begäran överlämna 
passet till myndigheten. Om passinnehavaren 
eller någon annan som resedokument eller 
som en handling där identiteten framgår an-
vänder eller försöker använda ett i 19 § 3 
mom. avsett pass som upphört att gälla på 
grund av att ett nytt pass överlämnats, kan 
myndigheten tillvarata det ogiltiga passet för 
makulering. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 

————— 
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2.  

Lag 
om ändring av 3 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 

mom. 4 punkten och den svenska språkdräkten i 19 § 1 mom. 19 punkten, sådana de lyder, 3 § 
3 mom. 4 punkten i lag 457/2009 och den svenska språkdräkten i 19 § 1 mom. 19 punkten i 
lag 1181/2013, samt 

fogas till 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1181/2013, en ny 20 punkt som följer:  
 

3 § 

Informationssystemet för förvaltningsären-
den 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får även annan be-

hövlig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 
mom. i polislagen registreras enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) för skötseln av polisens, utrikesministe-
riets och finska beskickningars uppgifter en-
ligt passlagen, fingeravtryck som enligt 6 a § 
i den lagen tagits av sökanden vid ansökan 
om pass (fingeravtrycksuppgifter i pass); fin-
geravtryck som registrerats i fingeravtrycks-
uppgifterna får med den berörda personens 
samtycke även användas för utarbetande av 
en identitetshandling som personen ansökt 
om senare, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter  

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
register genom teknisk anslutning eller som 
en datamängd enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) till arbetarskyddsförvaltningen för 
övervakning av förarnas kör- och vilotider 
uppgifter enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor 
för genomförande av rådets förordningar 
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
samt om upphävande av rådets direktiv 
88/599/EEG, 

20) till magistraten för fullgörande av de 
uppgifter som avses i 38 § i medborgar-
skapslagen (359/2003). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 

Helsingfors den 12 juni 2014 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

Inrikesminister Päivi Räsänen  
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

1.  
 
 

Lag 
om ändring av passlagen 

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

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

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Ansökan om pass 

Ansökan om pass ska göras skriftligen och 
till ansökan ska fogas sökandens ansiktsbild, 
på vilken sökanden utan svårighet kan kännas 
igen. Sökanden ska personligen lämna in pas-
sansökan till en polisinrättning. Vid ansökan 
om pass ska sökanden som identifierings-
handling uppvisa en giltig, av polisen utfär-
dad handling där sökandens identitet framgår. 
Om sökanden inte kan uppvisa en identifie-
ringshandling, utför polisen identifieringen. 

En finsk medborgare som vistas utomlands 
kan ansöka om pass hos en finsk ambassad 
eller ett konsulat som leds av en utsänd tjäns-
teman eller hos någon annan finsk beskick-
ning med en anställd finsk medborgare som 
utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda 
pass. Vid ansökan om pass ska sökanden som 
identifieringshandling uppvisa en giltig hand-
ling där sökandens identitet framgår. Om sö-
kanden inte kan uppvisa en identifierings-
handling, utförs identifieringen av den myn-
dighet som utfärdar passet. 

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass 
ska göras skriftligen hos utrikesministeriet. 
Ansökan får av särskilda skäl lämnas även till 
en polisinrättning eller till en finsk beskick-
ning. 

6 §

Ansökan om pass 

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

En finsk medborgare som vistas utomlands 
kan ansöka om pass hos en finsk ambassad 
eller ett konsulat som leds av en utsänd tjäns-
teman eller hos någon annan finsk beskick-
ning med en anställd finsk medborgare som 
utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda 
pass. Sökanden ska vara personligen närva-
rande när han eller hon ansöker om pass. 
Ansökan kan inte lämnas in på elektronisk 
väg, om inte något annat följer av 6 c §. 
 
 

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass 
ska göras hos utrikesministeriet. Ansökan får 
av särskilda skäl lämnas även till polisen el-
ler till en finsk beskickning. Sökanden ska 
vara personligen närvarande när han eller 
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Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de identitetshand-
lingar som polisen utfärdar. Bestämmelser 
om antalet ansiktsbilder som ska fogas till an-
sökan och om kraven på ansiktsbilderna ut-
färdas genom förordning av inrikesministeri-
et. 

hon ansöker om diplomatpass och tjänste-
pass. Ansökan kan inte lämnas in på elektro-
nisk väg, om inte något annat följer av 6 c §. 

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

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

 
 
 6 b §

Ansökan om nytt pass 

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

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

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

 
 6 c § 

Elektronisk kommunikation i vissa situatio-
ner  

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas bestämmelser om att ansökan kan an-
hängiggöras på elektronisk väg vid ansökan 
om pass hos en finsk ambassad eller ett kon-
sulat som leds av en utsänd tjänsteman eller 
hos någon annan finsk beskickning med en 
anställd finsk medborgare som utrikesmini-
steriet har bemyndigat att utfärda pass, samt 
vid ansökan om diplomatpass och tjänste-
pass. 

Genom förordning av statsrådet får det 
dessutom utfärdas bestämmelser om att det 
förfarande som gäller ansökan om nytt pass 
och som avses i 6 b § ska tillämpas i de situa-
tioner som avses i 3 mom. i den paragrafen. 

Tillämpning av det elektroniska förfarande 
som avses i denna paragraf förutsätter att 
den myndighet som tar emot ansökan har be-
hövlig teknisk, ekonomisk och annan bered-
skap för elektronisk kommunikation och att 
det är ändamålsenligt att tillämpa förfaran-
det.  

 
 

22 § 

Indragning av pass 

Ett pass dras in av en polisinrättning eller 
av den myndighet som utfärdat passet. 

22 §  

Indragning av pass 

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

 
24 § 

Förutsättningar för tillvaratagande av pass 

Ett indraget pass ska tillvaratas av en myn-
dighet. Om ett pass har dragits in, ska passin-
nehavaren eller den som har passet i sin be-

24 §  

Förutsättningar för tillvaratagande av pass 

Ett indraget pass ska tillvaratas av en myn-
dighet. Om ett pass har dragits in, ska pass-
innehavaren eller den som har passet i sin be-
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sittning på en myndighets begäran överlämna 
passet till myndigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — 

sittning på en myndighets begäran överlämna 
passet till myndigheten. Om passinnehavaren 
eller någon annan som resedokument eller 
som en handling där identiteten framgår an-
vänder eller försöker använda ett i 19 § 3 
mom. avsett pass som upphört att gälla på 
grund av att ett nytt pass överlämnats, kan 
myndigheten tillvarata det ogiltiga passet för 
makulering. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

——— 
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2.  
 
 

Lag 
om ändring av 3 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 

mom. 4 punkten och den svenska språkdräkten i 19 § 1 mom. 19 punkten, sådana de lyder, 3 § 
3 mom. 4 punkten i lag 457/2009 och den svenska språkdräkten i 19 § 1 mom. 19 punkten i 
lag 1181/2013, samt 

fogas till 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1181/2013, en ny 20 punkt som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Informationssystemet för förvaltningsärenden 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

I informationssystemet får även annan nöd-
vändig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i 
polislagen registreras enligt följande:  
— — — — — — — — — — — — — —  

4) för skötseln av polisens, utrikesministe-
riets och finska beskickningars uppgifter en-
ligt passlagen, fingeravtryck som enligt 6 a § 
i passlagen tagits av sökanden vid ansökan 
om pass (fingeravtrycksuppgifter i pass), 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Informationssystemet för förvaltningsären-
den 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får även annan be-

hövlig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 
mom. i polislagen registreras enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) för skötseln av polisens, utrikesministe-
riets och finska beskickningars uppgifter en-
ligt passlagen, fingeravtryck som enligt 6 a § 
i den lagen tagits av sökanden vid ansökan 
om pass (fingeravtrycksuppgifter i pass); 
fingeravtryck som registrerats i fingerav-
trycksuppgifterna får med den berörda per-
sonens samtycke även användas för utarbe-
tande av en identitetshandling som personen 
ansökt om senare, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
register genom teknisk anslutning eller som

19 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter  

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
register genom teknisk anslutning eller som 
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en datamängd enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) till arbetarskyddsförvaltningen för 
övervakning av förarnas kör- och vilotider 
uppgifter enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor 
för genomförande av rådets förordningar 
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
samt om upphävande av rådets direktiv 
88/599/EEG. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

en datamängd enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) till arbetarskyddsförvaltningen för 
övervakning av förarnas kör- och vilotider 
uppgifter enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor 
för genomförande av rådets förordningar 
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
samt om upphävande av rådets direktiv 
88/599/EEG, 

20) till magistraten för fullgörande av de 
uppgifter som avses i 38 § i medborgar-
skapslagen (359/2003). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

——— 
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