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Nr 1256 
 

Inrikesministeriets förordning 
om ändringen av bilagan i  inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets 

prestationer 

Given i Helsingfors den 19 december 2003 
����� 

 
I enlighet med inrikesministeriets beslut 
ändras bilagan 2 till inrikesministeriets förordning av den 20 december 2001 om gräns-

bevakningsväsendets prestationer (1378/2001), som följer:   
 
 

 
               Bilaga 2 

 
AVGIFTSTABELL 2 

 
Expeditionsavgifter för visum 
       Euro (�) 
 

Engångsvisum högst 15 dagar ����������� 35 
Genomresevisum����������������. 35 
Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar �.. 35 + 1 �/person 
Genomresevisum som gemensamt visum ������.. 35 + 1 �/person 

 
 
Avgift uppbärs inte: 
1) av personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering; 
2) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland 

eller via Finland; 
3) av medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därför 

jämförbara beskickningar samt av personalen vid i Finland verkande konsulat  eller av 
medlemmar av deras familjer; 

4) av barn som antecknas i en förälders resedokument; 
5) av personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av 

behov av skydd eller av vägande humanitära skäl; 
6) av personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan 

avgift, och inte heller av personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta 
Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa; 

7) av Finlands honorärkonsuler; 
8) av medborgare i tredje land som är gifta med medborgare i ett EU-land samt deras 

familjemedlemmar (minderåriga barn; direktiv 68/360/EEG artikel 9/15.10.1968); eller 
9) om de personer, som deltar i samarbetet av räddning-, polis-, gränsbevaknings- och 

tullmyndigheter. 
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Visum kan beviljas utan avgift 
1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det,  
2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i undervisnings-, kultur- eller id-

rottsevenemang och som inbjudits av arrangörerna och vilkas medlemmar är under 18 
år;  

3) till samarbetspartnern av ambassaden eller Finska myndigheten, vid kultur- och 
studerandebytet samt samarbetet av medborgerliga organisationer; 

4) då när saken/besöket har ett märkvärdigt värde för förhållanden mellan Finland och den 
främmande staten; samt 

5) när medges ett nytt visum till personen därför att det har hänt ett tekniskt eller någon 
annat fel i givandet av det tidigare medgett visum. 
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Denna förordning träder i kraft den 1 janu-
ari 2004. 

 
 

Helsingfors den 19 december 2003 

 
 

Inrikesminister  Kari Rajamäki 

 
 
 
 

Byråchef Olli Hakkarainen 


