
 

Suomen New Yorkin pääkonsulaatti tuo liikkuvan 
passilaitteiston Lake Worth:iin 27.2. – 2.3.2017 

 

 
Passia tulee hakea henkilökohtaisesti. Asiakirjoista tulee olla mukana alkuperäisen lisäksi valokopio.  

 

Pakollinen ajanvaraus tulee tehdä suoraan kunniakonsulaatista: 
 
 
 

 
Kunniakonsuli Peter Makila 
523 Lake Avenue 
Lake Worth 
FL 33460 
 
Puh.     561- 582 2335 
Sp:       petermakila@bellsouth.net 
 

  

 
 
Passihakemus voidaan laittaa vireille vain, mikäli väestötietojärjestelmän tiedot ovat oikein. Hakijan tulee itse huolehtia omien 
henkilötietojensa ajan tasaisuudesta (Väestötietolaki 661/2009). Esim. avioliitosta johtuva nimenmuutos tai ulkomailla 
syntynyt lapsi tulee olla merkittynä Suomen väestörekisteriin ennen passin hakua. Lisätietoja: www.maistraatti.fi.  
 
 

Asiakirjoista tulee olla mukana alkuperäisen lisäksi myös valokopio: 
 

- Passivalokuva, joka on max 6 kk vanha ja on poliisin ohjeiden mukainen (www.poliisi.fi): mm. ilme neutraali, suoraan edestä 
(ei pään kallistusta, ei leuka liian ylhäällä/alhaalla), vaaleaa taustaa tulee olla pään yläpuolella riittävästi, ei liian tumma/ 
vaalea, ei silmälasien heijastumaa tai sangat silmän päällä, hiukset eivät saa olla kasvojen edessä, kuvaa ei saa retusoida 
 

- Aiempi Suomen passi + kopio henkilösivusta. Mikäli aiempi Suomen passi ei ole enää voimassa, mukana tulee olla jokin 
muu voimassaoleva virallinen henkilöllisyystodistus + kopio.  
 

- USA:n viisumi tai oleskelulupa = Green Card + kopio (mikäli hakija on vain Suomen kansalainen)    
 

- Kaksoiskansalaisen USA:n kansalaisuustieto tulee olla merkittynä Suomen väestötietojärjestelmään. Mikäli rekisteröintiä ei 
ole tehty, tulee esittää alkuperäinen asiakirja ulkomaan kansalaisuuden saantipäivästä: esim. USA:n kansalaisuustodistus tai 
syntymätodistus + kopio.  
 

- 17-30 –v. mieheltä: sotilaspassi, lykkäys- tai vapautuspäätös, esteettömyystodistus tai siviilipalvelutodistus sekä kopio 
 

- Alaikäiseltä alle 18-vuotiaalta: oma ja huoltajien henkilöllisyystodistukset. Mikäli molemmat huoltajat eivät ole mukana passia 
haettaessa, tulee poissaolevalta huoltajalta olla päivätty ja allekirjoitettu suostumus sekä henkilöllisyystodistuksen kopio.  
 
-Passimaksu käteinen tasaraha tai Money Order. Marraskuun hinta tulee tarkistaa palveluhinnastosta www.finland.org 

(tammikuussa 2017 USD 150) + passin FedEx-lähetysmaksu 10 USD. Luottokorttia tai henkilökohtaista shekkiä ei hyväksytä.  
 
 
Lisätietoja passin anomisesta: 
 

Kunniakonsulaatti Lake Worth   Suomen Pääkonsulaatti New York  

Kunniakonsuli Peter Makila   Konsuli Jaana Honkakunnas tai varakonsuli Päivi Urosevic 
Puhelin    (561) 582 2335   Puhelin   (212) 750 4400 
Sähköposti   petermakila@bellsouth.net   Sähköposti consulate.nyc@formin.fi   
    Kotisivu www.finland.org (Palvelut – Passi) 
 

 
Suomen New Yorkin pääkonsulaatti varaa oikeuden teknisistä syistä johtuviin muutoksiin (esim. passimatkan peruutus/ siirto 
tai toimitusviivästys.  
 

Passia voi hakea myös Suomen matkan yhteydessä poliisiviranomaiselta. Lisätietoa www.poliisi.fi.  

http://www.maistraatti.fi/
http://www.poliisi.fi/
http://www.finland.org/
mailto:petermakila@bellsouth.net
mailto:consulate.nyc@formin.fi
http://www.finland.org/
http://www.poliisi.fi/

