Auckland Passimissio 2021
Ajankohta & sijainti
Duncan Cotterill, Level 1, Australis Nathan Building, 37 Galway Street, Auckland CBD,
Auckland 1010, New Zealand
 Keskiviikko, 19. toukokuuta 2021
 Torstai, 20. toukokuuta 2021
 Perjantai, 21. toukokuuta 2021

Ajanvaraus
Passitapaaminen varataan itse verkossa. Mikäli olet hakemassa passia myös lapsillesi, tulee
jokaiselle heistä varata oma henkilökohtainen aikansa.
Huomioitavaa: Passihakemus voidaan käsitellä ainoastaan, mikäli hakijan henkilötiedot
(nimi, syntymäaika- ja paikka sekä kansalaisuus) pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla
Suomen väestötietorekisterissä (Väestötietolaki 661/2009). Esim. nimenmuutos tai
Suomen ulkopuolella syntynyt lapsi on rekisteröitävä Suomen väestötietorekisteriin ennen
passihakemuksen tekoa. Henkilötiedot voi vahvistaa Digi- ja väestötietovirastosta
veloituksetta kerran vuodessa.

Mukaan tapaamiseen
Sinulla tulee olla seuraavat asiakirjat mukana tapaamisessa, alkuperäinen ja kopio siitä:









Suomen poliisin ohjeistuksien mukainen passikuva (max 6 kuukautta vanha)
Aikaisempi passisi ja kopio sen kuvasivusta. Mikäli hakijalla ei ole aikaisempaa
passia tai se ei ole enää voimassa, tulee mukana olla voimassa oleva kuvallinen
henkilötodistus ja sen kopio (suomalainen henkilökortti tai australialainen henkilö/ajokortti).
Todistus Suomen kansalaisuudesta ja kopio siitä. Tarkista lista hyväksyttävistä
asiakirjoista.
17-30 -vuotiailla miespuolisilla hakijoilla tulee myös olla todistus asevelvollisuudesta:
esim. sotilaspassi, todiste vapautuksesta tai keskeyttämisestä ja mainittujen kopiot.
Alle 18 vuotiaalla hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva kuvallinen
henkilötodistus ja sen kopio, sekä vanhemman/huoltajan suostumus. Myös
vanhemman/huoltajan voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus ja sen kopio tulee
ottaa mukaan. Ainakin yhden huoltajista on oltava läsnä; mikäli jompikumpi
huoltajista ei ole läsnä, tulee poissa olevalta huoltajalta olla kopio tämän
voimassaolevasta kuvallisesta henkilötodistuksesta ja päivätty sekä allekirjoitettu
kirjallinen suostumus, josta selviää huoltajan yhteystiedot.
Maksu passihakemuksesta (voi muuttua kurssivaihtelun vuoksi) ja 30AUD$
postitusmaksu tulee maksaa tapaamisen aikana. Hyväksymme luotto- ja pankkikortit
sekä Eftposin (AMEX ja Diner’s Club eivät kelpaa).

Mikäli tapaamiseen ei tuoda alkuperäisiä, tarvittavia dokumentteja sekä niiden kopioita,
tulee ne lähettää Suomen Canberran suurlähetystöön, jolloin passin myöntäminen pitkittyy.
Tarvittavia dokumentteja odottavia passihakemuksia säilytetään 12 kuukautta, jonka jälkeen
passihakemus suljetaan.

Lisäinformaatiota passihakemukseen löytyy verkkosivuiltamme. Suomen suurlähetystö
Australiassa pidättää oikeuden perua/siirtää passimissiota.

Todiste Suomen kansalaisuudesta Uudessa-Seelannissa
Suomen kansalainen
Tieto Suomen kansalaisuudesta löytyy Suomen väestötietojärjelmästä. Huolehdi seuraavista:


Todistus Uuden-Seelannin viisumista joka on myönnetty 1.6.2003 tai sen jälkeen, tai



Todistus Uuden-Seelannin viranomaisilta ettette ole Uuden-Seelannin kansalainen

Kaksoiskansalaisuus (1)
Tieto Suomen kansalaisuudesta löytyy Suomen väestörekisterikeskuksen kannasta. UudenSeelannin kansalaisuus on myös rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään.


Ei tarvetta lisäselvityksille

Kaksoiskansalaisuus (2)
Tieto Suomen kansalaisuudesta löytyy Suomen väestörekisterikeskuksen kannasta. UudenSeelannin kansalaisuus on saatu syntymän kautta tai 1. kesäkuuta 2003 jälkeen, mutta sitä ei
ole rekisteröity Suomen väestörekisterikeskuksen kantaan. Huolehdi seuraavista:


Todistus Uuden-Seelannin kansalaisuudesta Apostille todistuksella (paperinen
Apostille), tai



Alkuperäinen todistus Uuden-Seelannin kansalaisuudesta ja Uuden-Seelannin passi

Kaksoiskansalaisuus (3)
Suomen kansalaisuus on saatu kansalaisuusilmoituksen kautta 1. kesäkuuta 2003 tai sen
jälkeen Suomen maahanmuuttoviraston päätöksellä (MIGRI).


Ei tarvetta lisäselvityksille

Auckland Passport Mission 2021
Dates & Location
Duncan Cotterill, Level 1, Australis Nathan Building, 37 Galway Street, Auckland CBD,
Auckland 1010, New Zealand
 Wednesday, May 19th 2021
 Thursday, May 20th 2021
 Friday, May 21st 2021

How to Register
To register you must book your own appointment online. If you are also applying for
passports for your children, each child needs his or her own appointment.
Please note: A passport application can only be processed if the applicant’s personal data
(such as name, date/place of birth and citizenship) is correct and up-to-date in the Finnish
Population Information System (Population Information Act 661/2009). E.g., name change
due to marriage or a child born outside Finland has to be registered in the Finnish
Population Information System before submitting a passport application. The information
regarding personal data can be verified at the Digital and Population Data Services Agency
free of charge once a year.

What to Bring
You must attend your appointment presenting the following originals and copies:








Passport photo (max 6 months old) taken according to Finnish police instructions;
Previous Finnish passport and copy of the information data page. If an applicant does
not have a previous passport or it has expired, a valid photo ID and a copy have to be
presented (i.e. Finnish identity card or Australian driver’s license).
Proof of Finnish citizenship and a copy of it. See the list of all accepted documents.
Male applicants between 17 and 30 years of age: a document of military service
status: e.g., military passport, certificate of exemption or suspension order and copy.
Applicants under 18 years of age have to submit a valid photo ID and a copy, as well
as their parents’/guardians’ consent, valid photo IDs and copies. At least one
guardian must be present; if both guardians are not present, written consent from the
absent guardian must be, dated, signed and including the guardian’s contact
information and a copy of their valid photo ID.
The passport application fee (subject to change) and postage fee AUD$30, must be
paid during your appointment. We only accept Credit, Debit or Eftpos (AMEX and
Diner’s Club cards are not accepted).

If we do not receive the originals and copies of the required documents, they will need to be
sent to the Embassy of Finland in Canberra and will delay the issuing of the passport.
Passport applications pending a decision will be held for 12 months. If the required
documents are not provided at this time a decision to close the application will be made.
For more information about passport application guidelines please visit our website. The
Embassy of Finland in Australia reserves the right to cancel/reschedule the passport mission
at any time.

Proof of Finnish citizenship in New Zealand
Finnish citizen
Finnish citizenship is listed on the Finnish Population Information System. Provide the
following:


Evidence of your New Zealand visa issue on or after the 1.6.2003, OR



A certificate issued by the New Zealand citizenship office that you are not a citizen.

Finnish-New Zealand citizen (dual citizenship)
Finnish citizenship is listed and New Zealand citizenship is registered on the Finnish
Population Information System.


No need for further clarification

Finnish-New Zealand citizen (dual citizenship)
Finnish citizenship is listed, New Zealand citizenship is obtained at birth or acquired after
June 1, 2003, but is not registered in the Finnish Population Information System. Provide
the following:


Original certificate of New Zealand citizenship authenticated by Apostille (paper
apostille only) OR



the original certificate of New Zealand citizenship and New Zealand Passport

Finnish-New Zealand citizen (dual citizenship)
Finnish citizenship is obtained by a citizenship declaration after June 1, 2003, through the
decision of the Finnish Immigration Office (MIGRI).


No need for further clarification

