
Singaporessa syntyneen suomalaisen lapsen passin ja oleskeluluvan hakeminen (vanhemmilla 
EP tai DP): 

Seuraavassa kuvattu monivaiheinen prosessi kannattaa aloittaa heti lapsen syntymän jälkeen, koska 
lapselle on hankittava  oleskelulupa (Dependant's Pass) 42 vrk kuluessa syntymästä. Ennen tämän 
ajan päättymistä pitää kaikki prosessin vaiheet (ml passin saaminen) olla hoidettuna. Prosessin 
kokonaiskesto vaihtelee riippuen viranomaisten toiminnan nopeudesta, joten aloittakaa heti, jotta 
vältytte kiireeltä, lisäkustannuksilta ja hankaluuksilta. 

 1. Birth registration eli haetaan lapselle syntymätodistus joko sairaalassa (ainakin suuremmissa 
sairaaloissa tämä mahdollisuus) tai ICA:n (Immigration and Checkpoints Authority) toimis-
tossa 14 päivän kuluessa syntymästä  

 • Tarvitaan sairaalasta saatava "Notification of Live-Birth", täytettynä lomake "Report Form 
for Registration of Birth" (sairaalasta tai ICA:sta), vanhempien passit ja EP/DP kortit sekä 
todistus vanhempien avioliitosta (ainakin laillistettu englanninkielinen ote Suomen väestöti-
etorekisteristä kelpaa - kannattaa tarkistaa etukäteen mahdollisen muunlaisen todistuksen 
riittävyys)  

 • ICA:n toimisto osoitteessa 10 Kallang Road 
 • Maksu 18 SGD + sairaalan veloittama kulu, jos tehdään sairaalassa  
 • Syntymätodistuksen (birth certificate) saa saman tien mukaansa 
 • ICA:n toimistosta voi halutessaan pyytää (tai tilata ICA:n nettisivuilta) todistuksen kak-

soiskappaleen (extract copy, hinta 40 SGD), jos haluaa itselleen todistuksen myös ilman lail-
listamisleimoja (kts seuraavat kohdat), kaksoiskappaleen saa hakea toimistosta vajaan kah-
den viikon kuluttua pyytämisestä (tai halutessa postittavat kotiin) 

 • Molempien vanhempien tai lapsen ei tarvitse olla läsnä hakemassa todistusta ja lomak-
keeseen riittää todistusta hakevan vanhemman allekirjoitus 

 • Todistuksen laminointia ei kannata pyytää, koska todistukseen tarvitaan vielä laillistamis-
leimat (kts seuraavat kohdat) 

 • Sairaalasta tai ICA:n toimistosta saa tässä yhteydessä myös "Advisory Note" dokumentin, 
joka mahdollistaa lapsen oleskelun Singaporessa 42 vrk ajan. Tämän ajan kuluessa tulee 
lapselle hakea oleskelulupaa MOM:lta. Jos lapsi ei ehdi saada passia 42 vrk kuluessa, 
voidaan hakea jatkoaikaa "Advisory Note" dokumentin ohjeiden mukaisesti. Jatkoaikaa 
tulee hakea 7 vrk ennen 42 vrk:n aikarajan umpeutumista. 

 2. Haetaan edellisessä kohdassa saatuun syntymätodistukseen laillistamisleima (legalisointi) 
Singaporen ulkoministeriöstä 

 • Maksu 10 SGD 
 • Ulkoministeriö osoitteessa Tanglin, 1 Sherwood Road 
 3. Rekisteröidään lapsi Suomen väestötietojärjestelmän 
 • Toimitetaan Singaporen ulkoministeriön legalisoima syntymätodistus Suomen suurlähetys-

töön (United Square, #21-03), joka viimeistelee legalisoinnin omalla laillistamisleimallaan 
 • Lisäksi tarvitaan täytettynä lomake "Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen 

kansalaisesta" (löytyy netistä, kts linkki alla tai suurlähetystöstä) ja molempien vanhempien 
passit ja EP/DP kortit  

 • Suomen suurlähetystö välittää tiedot Suomen maistraattiin 
 • Lähtökohtaisesti maistraattiin lähetetään alkuperäinen legalisoitu syntymätodistus, mutta 

perustellusta syystä (jos alkuperäistä syntymätodistusta tarvitaan esim. toisen maan passi-
hakemusta varten), suurlähetystössä voidaan ottaa syntymätodistuksesta kopio Suomen 
maistraattia varten ja todistaa kopio oikeaksi, jolloin alkuperäisen todistuksen saa pitää  



 • Oleskelulupahakemukseen (kohta 5) tarvitaan kopio lapsen syntymätodistuksesta, joten ota 
itsellesi kopio ennen syntymätodistuksen toimittamista suurlähetystön kautta Suomen mais-
traatille, jos et pyydä alkuperäistä todistusta takaisin tai jos Sinulla ei ole syntymätodistuk-
sen kaksoiskappaletta.  

 • Molempien vanhempi tai lapsen ei tarvitse olla läsnä suurlähetystössä 
 • Maksuton  
 • Käsittelyaika vaihtelee muutamasta päivästä useampaan viikkoon 
 • Lisätietoja: http://www.finland.org.sg/public/default.aspx?

nodeid=37581&contentlan=1&culture=fi-FI  
 4. Haetaan lapselle Suomen passi Suomen suurlähetystöstä 
 • Voidaan hakea vasta kun kohta 3 tehty  eli lapsella on suomalainen sotu 
 • Tarvitaan yksi passikuva, molempien vanhempien passit, toisen huoltajan vapaamuotoinen 

kirjallinen suostumus passihakemuksen tekemiseen, jos molemmat vanhemmat eivät ole 
läsnä hakemusta jätettäessä  

 • Lapsi tulee olla mukana hakemusta jätettäessä 
 • Passi tulee maksaa etukäteen suurlähetystön tilille ennen hakemuksen tekemistä  
 • Lisätietoja, käsittelyajat, hinnasto ym: http://www.finland.org.sg/public/default.aspx?

nodeid=31586&contentlan=1&culture=fi-FI 
 5. Pyydetään työnantajaa hakemaan lapselle oleskelulupa MOM:lta 
 • Oleskelulupa pitää hankkia 42 vrk kuluessa lapsen syntymästä 
 • Lisätietoja: oheinen kuva sekä http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass/

getting-a-pass-for-a-newborn 
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