
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
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(Finlands författningssamlings nr 717/2014)

Statsrådets förordning

81/2014

om sättande i kraft av överenskommelsen med Palestina om status för Palestinas
beskickning i Helsingfors och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de

bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 4 september 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Palestina om
status för Palestinas beskickning i Helsingfors (437/2014):

1 §
Den i Helsingfors den 4 september 2013
ingångna överenskommelsen mellan Finland
och Palestina om status för Palestinas be-
skickning i Helsingfors träder i kraft den 1
oktober 2014 så som därom har överenskom-
mits.
Överenskommelsen har godkänts av riks-
dagen den 20 maj 2014 och av republikens
president den 6 juni 2014. Noterna om dess
godkännande har utväxlats den 21 augusti
2014.

2 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i överenskommelsen med Palestina om status
för Palestinas beskickning i Helsingfors
(437/2014) träder i kraft den 1 oktober 2014.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 okto-

ber 2014.

Helsingfors den 4 september 2014

Statsminister Alexander Stubb

Lagstiftningsråd Kaija Suvanto
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ÖVERENSKOMMELSE  
MELLAN  
FINLAND  

OCH  
PALESTINA  

OM STATUS FÖR PALESTINAS  
BESKICKNING I HELSINGFORS 

 

AGREEMENT 
BETWEEN 
FINLAND 

AND 
PALESTINE 

ON THE STATUS OF THE MIS-
SION OF PALESTINE IN HELSINKI 

 
 

Finland och Palestina (nedan kallade parter-
na), som 

beaktar principdeklarationen om arrange-
mang för ett interimistiskt självstyre mellan 
Palestinska befrielseorganisationen och Israel 
den 13 september 1993, 

önskar fortsätta och vidareutveckla förbin-
delserna mellan Finland och Palestina, 

är medvetna om den palestinska myndighe-
tens viktiga insatser när det gäller statsbyg-
gande och att stärka civila institutioner, 

 
beaktar att den palestinska delegationen i 

Finland kallas ”den palestinska beskickning-
en”, vilket motsvarar en högre nivå; denna be-
skickning företräder officiellt Palestinska be-
frielseorganisationen, till förmån för den pales-
tinska myndigheten i Finland, 

 
har kommit överens om följande 

Finland and Palestine, (hereinafter referred 
to as the Parties); 

Noting the Declaration of Principles on in-
terim Self-government Arrangements between 
the Palestine Liberation Organisation and Is-
rael of 13 September 1993; 

Desiring to continue and further develop the 
Finnish-Palestinian relations; 

Recognising the important contributions 
made by the Palestinian Authority in state-
building and strengthening civilian institu-
tions; 

Noting that the title of the Palestine General 
Delegation in Finland has been upgraded to  
“the Palestinian Mission”, which officially 
represents the Palestine Liberation Organisa-
tion, to the benefit of the Palestinian Authority 
(hereinafter referred to as the PLO and PA re-
spectively) in Finland; 

Have agreed as follows: 
 

Artikel 1 
1. I denna överenskommelse ska uttrycken 

”beskickningschef”, ”beskickningsmedlem”, 
”diplomatisk företrädare”, ”medlem av den 
administrativa och tekniska personalen”, ”be-
skickningens tjänstepersonal” och ”beskick-
ningslokal” i tillämpliga delar ha den betydelse 
motsvarande uttryck ges i artikel 1 i Wienkon-
ventionen om diplomatiska förbindelser från 
1961. 

2. I denna överenskommelse avser ”famil-
jemedlem” en person, som omfattas av den 
grupp familjemedlemmar som avses i finska 
utlänningslagen. 

Article 1 
1. For the purpose of the present Agreement, 

the expressions the “Head of the Mission”, the 
“Members of the Mission”, the “Diplomatic  
Agent “, the “Members of the Administrative 
and Technical Staff”,  the “Service Staff of the 
Mission” and the “Premises of the Mission” 
shall have the meanings mutatis mutandis as 
assigned to them in Article 1 of  the 1961 Vi-
enna Convention on Diplomatic relations. 

2. For the purpose of this Agreement 
“Member of the Family” means a person in-
cluded in the category of member of the fam-
ily in the Finnish Aliens Act.  

 
Artikel 2 

Palestinas beskickning (nedan kallad be-
skickningen) ska ha samma immunitet och 

Article 2 
The Mission of Palestine (hereinafter re-

ferred to as “the Mission”) shall be accorded 
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privilegier, undantag och förmåner, som de 
finska myndigheterna medger diplomatiska 
beskickningar i Helsingfors i enlighet med be-
stämmelserna i Wienkonventionen om diplo-
matiska förbindelser från 1961 och med natio-
nell lag. 

Beskickningslokalerna får inte användas på 
ett sätt som är oförenligt med beskickningens 
uppgifter. 

the same privileges and immunities, exemp-
tions and facilities as granted by the Finnish 
authorities to diplomatic missions in Helsinki 
pursuant to the provisions of the 1961 Vienna 
Convention on Diplomatic Relations and in 
accordance with national law. The premises of 
the Mission shall not be used in any manner 
incompatible with the functions of the Mis-
sion. 

 
Artikel 3 

Beskickningen får använda Palestinas flagga 
och emblem på beskickningslokalen, beskick-
ningschefens bostad och beskickningens for-
don. 

Article 3 
The Mission may use the Palestinian flag 

and emblem on the premises of the Mission, 
the residence of the Head of mission, and the 
means of transport of the Mission. 

 
Artikel 4 

1. Beskickningschefen utses av Palestina ut-
ifrån samtycke av de finska myndigheterna. 
Beskickningschefen har ambassadörs status. 

 
2. Ytterligare beskickningsmedlemmar får 

utses antingen av Palestina eller av beskick-
ningschefen utifrån samtycke av de finska 
myndigheterna. 

Article 4 
1. The Head of the Mission will be ap-

pointed by the Palestine, subject to the consent 
of the Finnish authorities. The Head of the 
Mission will have the rank of Ambassador. 

2. Other Members of the Mission may be 
appointed by the Palestine or the Head of the 
Mission, subject to the consent of the Finnish 
authorities. 

 
Artikel 5 

De finska myndigheterna får när som helst, 
utan att behöva förklara sitt beslut, meddela 
Palestina att de återtar ett sådant samtycke som 
avses i artikel 4 med avseende på en eller flera 
beskickningsmedlemmar. 

All immunitet och alla privilegier, undantag 
och förmåner enligt denna överenskommelse 
beträffande sådana beskickningsmedlemmar 
ska upphöra att gälla vid personens avresa från 
Finland eller när en skälig frist att lämna Fin-
land har löpt ut. 

Article 5 
The Finnish authorities may at any time, and 
without having to explain their decision, no-
tify Palestine of the withdrawal of such con-
sent as referred to in Article 4 with regard to 
one or more of the Members of the Mission. 
All privileges and immunities, exemptions 
and facilities provided for in this Agreement 
regarding such Members of the Mission shall 
cease upon such a person’s departure from 
Finland, or on expiry of a reasonable period 
in which to leave Finland. 

 
Artikel 6 

Beskickningschefen och andra beskick-
ningsmedlemmar som avses i artikel 4 som är 
diplomatiska företrädare samt deras familje-
medlemmar ska ha samma immunitet och pri-
vilegier, undantag och förmåner som de finska 
myndigheterna medger diplomatiska företräda-
re i Helsingfors i enlighet med bestämmelserna 
i Wienkonventionen om diplomatiska förbin-
delser från 1961 och med nationell lag. 

Article 6 
The Head of the Mission and other Mem-

bers of the Mission referred to in Article 4 
who act as Diplomatic Agents as well as their 
Family Members shall be accorded the same 
privileges and immunities, exemptions and fa-
cilities as granted by the Finnish authorities to 
Diplomatic Agents pursuant to the provisions 
of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic 
Relations and in accordance with national law. 

 
Artikel 7 

Andra beskickningsmedlemmar som avses i 
Article 7 

Other Members of the Mission referred to in 
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artikel 4 och som utför administrativa och tek-
niska uppgifter samt deras familjemedlemmar 
ska ha samma immunitet och privilegier, un-
dantag och förmåner som de finska myndighe-
terna medger sådan personal i enlighet med 
bestämmelserna i Wienkonventionen om di-
plomatiska förbindelser från 1961 och med na-
tionell lag. 

Article 4 who perform administrative and 
technical functions, as well as their Family 
Members, shall be accorded the same privi-
leges and immunities, exemptions and facili-
ties as granted by Finnish authorities to such 
personnel pursuant to the provisions of the 
1961 Vienna Convention on Diplomatic Rela-
tions and in accordance with national law. 

 
Artikel 8 

Medlemmar av beskickningens tjänsteperso-
nal som avses i artikel 4 samt deras familje-
medlemmar ska ha samma immunitet och pri-
vilegier, undantag och förmåner som de finska 
myndigheterna medger sådan personal i enlig-
het med bestämmelserna i Wienkonventionen 
om diplomatiska förbindelser från 1961 och 
med nationell lag. 

Article 8 
Service Staff of the Mission referred to in 

Article 4 as well as their Family Members 
shall be accorded the same privileges and im-
munities, exemptions and facilities as granted 
by the Finnish authorities to such personnel 
pursuant the provisions of the 1961 Vienna 
Convention on Diplomatic Relations and in 
accordance with national law. 

 
Artikel 9 

Utrikesministeriet beviljar tillfälligt uppe-
hållstillstånd för beskickningschefen och de 
övriga beskickningsmedlemmarna samt deras 
familjemedlemmar. 

Article 9 
The Ministry for Foreign Affairs issue tem-

porary residence permits to the Head of the 
Mission and other Members of the Mission as 
well as to their Family Members.  

 
Artikel 10 

Syftet med immuniteten och privilegierna 
enligt denna överenskommelse är inte att gyn-
na de enskilda personerna utan att säkerställa 
att deras uppgifter på Palestinas vägnar kan 
fullgöras på ett effektivt sätt. Det åligger alla 
som har immunitet och privilegier enligt denna 
överenskommelse att följa finska lagar och be-
stämmelser, utan att det inverkar på deras im-
munitet och privilegier.  

Article 10 
The purpose of the privileges and immuni-

ties set out in this Agreement is not to benefit 
individuals, but to ensure the effective per-
formance of their functions on behalf of Pales-
tine. Without prejudice to their privileges and 
immunities, it is the duty of all persons enjoy-
ing privileges and immunities according to 
this Agreement, to respect Finnish laws and 
regulations. 

 
Artikel 11 

Beskickningsmedlemmar samt deras famil-
jemedlemmar ska i enlighet med artikel 33 i 
Wienkonventionen om diplomatiska förbindel-
ser från 1961 vara undantagna från de be-
stämmelser om socialförsäkring och obligato-
riska socialskyddsavgifter som gäller i Fin-
land. Medlemmar av den administrativa och 
tekniska personalen och av beskickningens 
tjänstepersonal som bor i Finland och omfattas 
av det finska socialförsäkringssystemet när de 
anställs, omfattas dock av systemet även fram-
deles. Beskickningen ansvarar för alla obliga-
toriska avgifter till det finska socialförsäk-
ringssystemet med avseende på sådana perso-
ner. 

Article 11 
In accordance with Article 33 of the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations (1961), 
Members of the Mission and their Family 
Members shall be exempt from social security 
provisions and from all compulsory social se-
curity contributions which may be in force in 
Finland. However, the Members of the Ad-
ministrative and Technical Staff and the Ser-
vice Staff of the Mission, who at the time of 
their recruitment are residents of Finland and 
covered by the Finnish social security 
schemes shall continue to be so covered.  The 
Mission shall be liable for all compulsory con-
tributions to the Finnish social security 
schemes in respect of such persons. 
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Artikel 12 
Beskickningen ska underrätta de finska 

myndigheterna om ankomst i landet och slut-
giltig avresa för beskickningsmedlemmar och 
de familjemedlemmar som ingår i hushållet 
samt om beskickningsmedlemmar vars upp-
drag upphör. 

Article 12 
The Mission shall notify Finnish authorities 

of the arrival and the final departure of Mem-
bers of the Mission and the Family Members 
forming part of their household, as well as the 
termination of functions of Members of the 
Mission. 

 
Artikel 13 

Inget i denna överenskommelse ska tolkas så 
att det hindrar beskickningen från att fullgöra 
konsulära uppgifter. 

Article 13 
Nothing in the present Agreement shall be 

construed as preventing the performance of 
consular functions by the Mission. 

 
Artikel 14 

Parterna ska underrätta varandra när de in-
terna förfaranden som krävs för att denna 
överenskommelse ska träda i kraft är slutförda. 
Denna överenskommelse träder i kraft den för-
sta dagen den andra månaden efter att den se-
nare underrättelsen har tagits emot. 

Article 14 
The Parties shall notify each other of the 

completion of the internal procedures required 
for the entry into force of this Agreement. 
This Agreement shall enter into force on the 
first day of the second month following the 
receipt of the later notification. 

 
Artikel 15 

En part får säga upp denna överenskommel-
se genom skriftlig underrättelse till den andra 
parten. 

Uppsägningen träder i kraft tre månader efter 
en sådan underrättelse. 

 

Article 15 
This Agreement may be terminated by ei-

ther Party by written notification to the other 
Party.  

The termination will take effect three 
months after such notification. 

 
Till bevis härpå har vederbörligen befull-

mäktigade representanter för parterna under-
tecknat denna överenskommelse i Helsingfors 
den 4 september 2013 i två originalexemplar 
på engelska. 

In witness whereof the duly authorised rep-
resentatives of the Parties have signed this 
Agreement, in Helsinki on the 4th day of Sep-
tember  2013 in two original copies, in the 
English language. 

 
 

För Finland 
 
Erkki Tuomioja 
Utrikesminister 
 
För Palestina 
Nabil D.M. Alwazir 
Ambassadör 

 

For Finland  
 
Erkki Tuomioja  
Minister for Foreign Affairs  
 
For Palestine 
Nabil D.M. Alwazir 
Ambassador 
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