Tidtabell för den rörliga passenheten
Nedan finns tidtabellen för den rörliga passenheten för året 2012. Sökandet av pass skall personligen lämna sin ansökan hos
det konsulatet de skall besöka. Tidsbeställning bör göras i förväg. Mer information om processen finns i slutet av denna notis.

Toronto 8.2.-15.6.2012
Tidsbeställning: Finlands Honorärkonsulat i Toronto

Finn Thunder 27.-29.7.2012, Thunder Bay (ON)
NB! Tidsbeställning: Finlands Ambassad i Ottawa

Vancouver, hösten 2012
Den rörliga passenheten kommer att vara i Vancouver senare i året (september- november), mer information följer.
Tidsbeställning: Finlands Honorärkonsulat i Vancouver

Kontaktuppgifter
Ottawa

Toronto

Vancouver

Finlands Ambassad

Finlands Honorärkonsulat

Finlands Honorärkonsulat

55 Metcalfe street, Suite 850

1200 Bay Street, Suite 604

1188 West Georgia Street, Suite 1480

Ottawa, ON, K1P 6L5

Toronto, ON, M5R 2A5

Vancouver, BC, V6E 4A2

email: embassy@finland.ca

email: toronto@finland.ca

email: finconvcr@telus.net

tfn: (613) 288 2233

tfn: (416) 964 0066

tfn: (604) 688 4483

Instruktioner
Ansökningsprocessen liknar den i ambassaden i Ottawa.
För ansökan finns inte längre tillgängligt ett skilt formulär. Till skillnad från den vanliga ansökningsprocessen, tas
passfotografiet på plats när man söker pass och underteckningen skrivs på ett separat underlägg. Priset på passet varierar
enligt valutakursen. Det gällande priset finns på ambassadens hemsida (160 CAD / februari 2012).
Kunden bör i förväg försäkra sig om att personuppgifterna (namn, födelsedatum, födelseort) i befolkningsregistersystemet är
uppdaterade och korrekta (för mer information besök Befolkningsregistercentralen eller Magistraterna). Till exempel barn
födda utanför Finland kan inte utfärdas pass innan deras personuppgifter finns i befolkningsregistret.
Dubbelt medborgarskap måste också registreras i befolkningsregistret!

Att söka finskt pass i Finland
Ansökningar för finskt pass kan göras även i Finland och i andra finska representationer utomlands, till exempel i samband
med en semesterresa. I Finland kan polisen skicka passet vidare till ambassaden i Ottawa om det inte kan utfärdas förrän
resan tar slut. Även i detta fall borde sökanden kontakta ambassaden och skicka ett returkuvert med postavgift betalt till
ambassaden (Canada PostXPress, Fedex, eller liknande). För kontaktuppgifter för de finska representationerna, besök
Utrikesministeriets hemsida.

Kontaktuppgift för ambassaden i Ottawa (för media): Finlands Ambassad, Tanja Neuvonen-Del Bosco (konsulära ärenden),
tfn: +1-613-288 88 40, Tanja.Neuvonen@formin.fi

