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Republikens presidents förordning

1346/2011

om ändring av 1 och 4 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för
Finlands beskickningar i utlandet

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av utrikesministern,
ändras i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar

i utlandet (541/2006) 1 § och 4 § 1 och 2 mom., av dem 1 § och 4 § 2 mom., sådana de lyder
i förordning 403/2011, som följer:

1 §

Ambassader

Finland har en ambassad i följande stater:
Afghanistan (Kabul), Algeriet (Alger), Ame-
rikas förenta stater (Washington), Argentina
(Buenos Aires), Australien (Canberra), Bel-
gien (Bryssel), Brasilien (Brasilia), Bulgarien
(Sofia), Chile (Santiago de Chile), Cypern
(Nicosia), Danmark (Köpenhamn), Egypten
(Kairo), Estland (Tallinn), Etiopien (Addis
Abeba), Filippinerna (Manila), Frankrike
(Paris), Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi),
Grekland (Aten), Heliga Stolen (Vatikansta-
den), Indien (New Delhi), Indonesien (Ja-
karta), Irak (Bagdad), Iran (Teheran), Irland
(Dublin), Island (Reykjavik), Israel (Tel
Aviv), Italien (Rom), Japan (Tokyo), Kanada
(Ottawa), Kazakstan (Astana), Kenya (Nai-
robi), Kina (Peking), Republiken Korea
(Söul), Kosovo (Pristina), Kroatien (Zagreb),
Lettland (Riga), Litauen (Vilnius), Luxem-
burg (Luxemburg), Malaysia (Kuala Lum-
pur), Marocko (Rabat), Mexiko (Mexico
City), Moçambique (Maputo), Namibia

(Windhoek), Nederländerna (Haag), Nepal
(Katmandu), Nicaragua (Managua), Nigeria
(Abuja), Norge (Oslo), Peru (Lima), Polen
(Warszawa), Portugal (Lissabon), Rumänien
(Bukarest), Ryssland (Moskva), Saudiarabien
(Riad), Schweiz (Bern), Serbien (Belgrad),
Singapore (Singapore), Slovakien (Bratis-
lava), Slovenien (Ljubljana), Spanien (Mad-
rid), Storbritannien och Nordirland (London),
Sverige (Stockholm), Sydafrika (Pretoria),
Syrien (Damaskus), Tanzania (Dar es Sa-
laam), Thailand (Bangkok), Tjeckien (Prag),
Tunisien (Tunis), Turkiet (Ankara), Tyskland
(Berlin), Ukraina (Kiev), Ungern (Budapest),
Vietnam (Hanoi), Zambia (Lusaka) och Öst-
errike (Wien).

4 §

Konsulat

Finland har ett generalkonsulat som före-
stås av en utsänd tjänsteman på följände or-
ter: Los Angeles och New York (Amerikas
förenta stater); Hongkong och Shanghai
(Kina); Hamburg (Tyskland) och S:t Peters-
burg (Ryssland).



Finland har ett konsulat som förestås av en
utsänd tjänsteman i Sydney (Australien).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2012. Åtgärder som verkställigheten av
förordningen förutsätter får vidtas innan för-
ordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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