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Lag
om ändring av lagen om konsulära tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om konsulära tjänster (498/1999) 2, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 24 och 41 §,

av dem 2 § sådan den lyder i lag 970/2014, samt
fogas till lagen en ny 3 §, i stället för den 3 § som upphävts genom lag 204/2000, till

13 § ett nytt 4 mom., samt till lagen nya 39 a, 39 b, 40 a, 40 b, 41 a och 41 b § som följer:

2 §

Mottagare av konsulära tjänster

Konsulära tjänster enligt denna lag kan tillhandahållas finska sammanslutningar och
finska medborgare eller sådana i Finland stadigvarande bosatta utlänningar som har rätt
eller som har beviljats tillstånd att permanent eller i motsvarande syfte vistas eller arbeta
i Finland.

Konsulära tjänster som avses i 3–6 kap. och andra motsvarande konsulära tjänster kan
tillhandahållas medborgare i Europeiska unionen inom ett tredjelands territorium där den
medlemsstat där dessa personer är medborgare saknar permanent ambassad, permanent
konsulat eller en sådan ambassad, ett sådant konsulat eller honorärkonsulat som i en viss
situation faktiskt kan tillhandahålla konsulära tjänster (icke-företrädda unionsmedborga-
re). Dessutom kan icke-företrädda unionsmedborgare vid behov ges sådan allmän rådgiv-
ning som avses i 5 § och utfärdas sådana provisoriska resehandlingar som avses i 41 b §.

Bestämmelser om tjänster som tillhandahålls medborgare från ett nordiskt land finns i
artikel 34 i samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige (FördrS 28/1962).

Konsulära tjänster som avses i 4 och 10 kap. kan av särskilda skäl tillhandahållas även
andra utlänningar. Utländska sammanslutningar kan av särskilda skäl tillhandahållas kon-
sulära tjänster som avses i 10 kap.

Konsulära tjänster som i annan lagstiftning åläggs beskickningarna tillhandahålls i en-
lighet med vad som föreskrivs särskilt.

3 §

Styrkande av identiteten

Den som anhåller om konsulära tjänster ska på uppmaning styrka sin identitet med iden-
titetshandlingar eller på något annat jämförbart tillförlitligt sätt.
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5 §

Allmän rådgivning

I den mån det är möjligt ger utrikesministeriet och beskickningarna personer och sam-
manslutningar som avses i 2 § 1 mom. samt icke-företrädda unionsmedborgare allmänna
råd om särförhållandena inom en beskicknings verksamhetsområde och i frågor om hur
ärenden som gäller intressen och rättigheter ska skötas hos en myndighet i en främmande
stat.

11 §

Nödställda

Konsulära tjänster enligt detta kapitel kan tillhandahållas sådana i 2 § 1 mom. avsedda
personer och sådana icke-företrädda unionsmedborgare som tillfälligt vistas utomlands
inom en beskicknings verksamhetsområde och som av beskickningen har konstaterats
vara nödställda till följd av sjukdom, olycksfall, olycka eller till följd av att de utsatts för
brott, eller av någon annan omständighet som är jämförbar med dessa.

12 §

Bistånd till nödställda

Enligt behov ger beskickningen råd och bistår nödställda med att få sjukvård, med att
ordna hemresa till Finland, med att få rättshjälp, med att göra brottsanmälan och med att
få annan sådan nödvändig hjälp som situationen kräver. I fråga om icke-företrädda unions-
medborgare kan hemresan avse en annan stat än Finland.

Om en persons nödläge beror på att han eller hon orättmätigt har berövats sin frihet, ska
beskickningen eller utrikesministeriet dessutom underrätta den behöriga myndigheten i
Finland eller i den medlemsstat i Europeiska unionen där personen är medborgare om fri-
hetsberövandet. Beskickningen eller utrikesministeriet bistår enligt behov med att förmed-
la information mellan de handläggande myndigheterna och den som orättmätigt har berö-
vats sin frihet och följer skötseln av ärendet hos myndigheterna i den berörda staten.

Enligt behov bistår beskickningen i 2 § 1 mom. avsedda nödställda med att nå nära an-
höriga eller andra personer samt med andra nödvändiga kontakter.

13 §

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Närmare bestämmelser om formuläret för återbetalningsförbindelse får utfärdas genom

förordning av utrikesministeriet.

15 §

Personlig säkerhet

I händelse av eller vid risk för storolyckor, naturkatastrofer, miljökatastrofer, krig, in-
bördeskrig eller andra krissituationer kan en beskickning eller utrikesministeriet för att
skydda den personliga säkerheten bistå sådana i 2 § 1 mom. avsedda personer och sådana
icke-företrädda unionsmedborgare som vistas inom beskickningens verksamhetsområde
samt, oavsett nationalitet, medföljande familjemedlemmar till dessa personer.
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18 §

Kontakt och information

I eller vid risk för krissituationer kan en beskickning i den mån det är möjligt bistå per-
soner som avses i 2 § 1 mom. med nödvändig kontakt med nära anhöriga i hemlandet samt
förmedla uppgifter till utrikesministeriet om sådana personer som avses i 2 § 1 mom. som
befinner sig i krisområdet.

Beskickningen kan förmedla uppgifter om icke-företrädda unionsmedborgare som be-
finner sig i krisområdet, och om hur situationen utvecklar sig, till myndigheterna i de med-
lemsstater i Europeiska unionen där dessa personer är medborgare.

Utrikesministeriet eller beskickningen kan enligt prövning informera om förhållanden
som har betydelse för resor till ett visst område, vistelse där eller utresa från ett sådant om-
råde.

19 §

Omedelbart bistånd till den som berövats sin frihet

Om en sådan i 2 § 1 eller 2 mom. avsedd person som inom en beskicknings verksam-
hetsområde har anhållits, häktats eller på något annat sätt berövats sin frihet på grund av
misstanke om brott, eller som avtjänar ett fängelsestraff (den som berövats sin frihet) be-
gär det, ska beskickningen omedelbart kontakta personen i fråga.

På begäran av den som berövats sin frihet kan en tjänsteman vid beskickningen i den
mån det är möjligt besöka personen och efter behov bistå med att anlita rättsbiträde och
annan rättshjälp enligt lokal lagstiftning samt med att anlita tolk.

På begäran av en i 2 § 1 mom. avsedd person som berövats sin frihet kan utrikesminis-
teriet eller beskickningen informera en nära anhörig eller någon annan namngiven person
om frihetsberövandet.

23 §

Anmälan om dödsfall

Om en beskickning har fått underrättelse om att en person som avses i 2 § 1 mom. har
avlidit inom dess verksamhetsområde, ska beskickningen anmäla dödsfallet till utrikesmi-
nisteriet.

Om en beskickning har fått underrättelse om att en icke-företrädd unionsmedborgare
som har bott någon annanstans än i Finland har avlidit inom dess verksamhetsområde, ska
beskickningen anmäla dödsfallet till myndigheterna i den medlemsstat i Europeiska unio-
nen där personen är medborgare.

Information om ett dödsfall som gäller en i 2 § 1 mom. avsedd person förmedlas också
till en nära anhörig till den avlidne, eller till någon annan person som stod den avlidne nä-
ra, vars identitet och vistelseort kan klarläggas med rimligt besvär.

24 §

Begravning, kremering och hemsändning av avlidna

Om den avlidne är en person som avses i 2 § 1 mom., kan beskickningen på begäran av
en nära anhörig vidta åtgärder för att ordna med begravning, kremering eller hemsändning
till Finland av den avlidne. Om den avlidnes nära anhöriga inte ordnar med begravning,
kremering eller hemsändning till Finland av den avlidne, kan beskickningen kontakta en
lokal myndighet för att låta begrava eller kremera den avlidne i enlighet med lokal sedvän-
ja.
3



204/2018  
Om den avlidne är en icke-företrädd unionsmedborgare, kan beskickningen på begäran
av myndigheterna i den medlemsstat i Europeiska unionen där den avlidne är medborgare
vidta åtgärder för att ordna med begravning, kremering eller hemsändning av den avlidne
till en annan stat.

Om myndigheterna i den medlemsstat i Europeiska unionen där den avlidne är med-
borgare inte inom skälig tid begär att begravning, kremering eller hemsändning av den av-
lidne ordnas eller inte själva börjar ordna med begravning, kremering eller hemsändning
av den avlidne, kan beskickningen kontakta en lokal myndighet för att låta begrava eller
kremera den avlidne i enlighet med lokal sedvänja.

39 a §

Ersättningsansvar

Utrikesministeriet kan förplikta en i 2 § 1 mom. avsedd person som har fått konsulära
tjänster från myndigheterna i en annan medlemsstat i Europeiska unionen att betala ersätt-
ning till utrikesförvaltningen för de kostnader tjänsterna föranlett.

Utrikesministeriet ska genom beslut fastställa ersättningsbeloppet. Beslutet ska delges
bevisligen. Bestämmelser om bevislig delgivning finns i 60 § i förvaltningslagen
(434/2003).

Beslutet är direkt utsökbart. Bestämmelser om indrivning av fordringar finns i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Fordran kan dock efterskänkas, om den
betalningsskyldige är medellös eller av andra särskilda skäl.

39 b §

Icke-företrädda unionsmedborgares ersättningsansvar

Utrikesministeriet eller beskickningen i fråga kan genom en återbetalningsförbindelse
förplikta en icke-företrädd unionsmedborgare som anhåller om konsulära tjänster att till
myndigheterna i den medlemsstat i Europeiska unionen där personen är medborgare beta-
la de kostnader de konsulära tjänsterna föranlett.

Närmare bestämmelser om formuläret för återbetalningsförbindelse får utfärdas genom
förordning av utrikesministeriet.

40 a §

Samrådsskyldighet

Innan en konsulär tjänst tillhandahålls en icke-företrädd unionsmedborgare ska be-
skickningen i fråga eller utrikesministeriet samråda med den behöriga myndigheten i den
medlemsstat i Europeiska unionen där personen i fråga är medborgare.

Om samråd enligt 1 mom. inte är möjligt på grund av ärendets brådskande natur, ska
det äga rum så snart som möjligt efter det att de nödvändiga och brådskande åtgärder som
saken kräver har vidtagits.

40 b §

Hänvisningsskyldighet

Utrikesministeriet eller beskickningen i fråga ska hänvisa behandlingen av en konsulär
tjänst som tillhandhahålls en icke-företrädd unionsmedborgare till den behöriga myndig-
heten i den medlemsstat i Europeiska unionen där personen är medborgare, om den behö-
riga myndigheten i medlemsstaten i fråga begär hänvisning av ärendet.

Utrikesministeriet eller beskickningen i fråga ska genast upphöra med tillhandahållan-
det av den konsulära tjänsten när den behöriga myndigheten i den medlemsstat i Europe-
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iska unionen där personen i fråga är medborgare bekräftar att den tillhandahåller personen
den konsulära tjänsten.

41 §

Erhållande och utlämnande av uppgifter

För att tillhandahålla sådana konsulära tjänster som avses i denna lag har utrikesminis-
teriet och beskickningarna, utöver vad som i 37 och 38 § föreskrivs om erhållande och ut-
lämnande av uppgifter, trots sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter av andra myn-
digheter, sammanslutningar eller personer och att lämna ut uppgifter till myndigheter i
Finland eller en främmande stat när det är nödvändigt för berörda personers liv, hälsa eller
fysiska eller psykiska välbefinnande.

Utrikesministeriet och beskickningarna ska trots sekretessbestämmelserna på begäran
av den behöriga myndigheten i en medlemsstat i Europeiska unionen till denna myndighet
lämna ut alla sådana uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla personer som avses
i 2 § 1 mom. konsulära tjänster.

Om en icke-företrädd unionsmedborgare anhåller om konsulära tjänster hos Finlands
beskickning, eller om en beskickning blir underrättad om att personen i fråga är nödställd,
ska utrikesministeriet och beskickningen i fråga trots sekretessbestämmelserna lämna ut
alla sådana uppgifter till myndigheterna i den medlemsstat i Europeiska unionen där per-
sonen är medborgare som är nödvändiga med avseende på den konsulära tjänsten.

Beskickningen i fråga och utrikesministeriet ska underlätta utbytet av information mel-
lan en icke-företrädd unionsmedborgare och myndigheterna i den stat där personen är
medborgare.

41 a §

Kontakt

När en annan medlemsstat i Europeiska unionen tillhandahåller en person som avses i
2 § 1 mom. konsulära tjänster, svarar beskickningen eller utrikesministeriet för behövlig
kontakt med familjemedlemmar till den som fått de konsulära tjänsterna eller med andra
relevanta personer eller myndigheter.

41 b §

Utfärdande av provisoriska resehandlingar i vissa situationer

En beskickning får utfärda provisoriska resehandlingar till en icke-företrädd unions-
medborgare som avses i 2 § 2 mom. om dennes pass har kommit bort, blivit stulet eller
förstört eller tillfälligt inte är tillgängligt. Ytterligare ska tillstånd för utfärdande av en pro-
visorisk resehandling inhämtas från myndigheterna i den medlemsstat där personen i fråga
är medborgare.

Närmare bestämmelser om formulär för provisoriska resehandlingar får utfärdas genom
förordning av utrikesministeriet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.
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