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TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS SUOMEN ULKOMAANEDUSTUSTOJEN SIJAINTIPAIKOISTA JA KONSULIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ ULKOASIAINHALLINNOSSA
1. Tausta
Ulkoasiainhallintolain 11 §:n 1 momentti sisältää valtuuttavan säännöksen edustustojen sijaintipaikkoja koskevien säännösten antamisesta tasavallan presidentin asetuksella. Kunniakonsulaatteja lukuun ottamatta kaikkien edustustojen ja edustustoihin
kuuluvien erillisten toimintayksikköjen sijaintipaikoista säädetään tasavallan presidentin asetuksella.
Konsulipalvelulain (970/2014) 9 §:n mukaan konsulipalvelulain ja muun lainsäädännön mukaisia konsulipalveluita antavat suurlähetystöt, lähetystöt, pääkonsulaatit,
konsulaatit, varakonsulaatit ja konsulitoimipaikat. Tasavallan presidentin asetuksella
voidaan säätää, että jonkin edustuston konsulipalvelut tai osan niistä antaa toinen
edustusto kuin se, joka muutoin olisi toimivaltainen palvelun antamaan.
Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut antaa
kuitenkin se edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää.
Konsulipalvelulain muutoksen johdosta tasavallan presidentin asetus ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista edellyttää uudistamista, jotta ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa voitaisiin säätää
samassa tasavallan presidentin asetuksessa. Uudistustarpeen laajuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista antaa uusi asetus, jolla voimassa oleva asetus kumotaan

2. Pääasiallinen sisältö
Asetus korvaisi nykyisen tasavallan presidentin asetuksen Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista. Asetuksessa säädettäisiin Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasianhallinnossa.
3. Yksityiskohtaiset perustelut
1 § Suurlähetystöt
Pykälässä säädettäisiin Suomen suurlähetystöjen sijaintipaikoista eri valtioissa ulkoasiainhallintolain 11 §:n 1 momentin nojalla.
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2 § Pysyvät edustustot ja erityisedustustot
Pykälässä säädettäisiin Suomen pysyvistä edustustoista ja erityisedustustoista kansainvälisissä järjestöissä ja yhteistyöelimissä
3 § Muut diplomaattiset edustustot
Pykälässä säädettäisiin Suomen yhteystoimistoista eri valtioissa.
4 § Konsulaatit
Pykälässä säädettäisiin lähetetyn virkamiehen johtamien pääkonsulaattien sijaintipaikoista eri valtioissa sekä pääkonsulaattiin kuuluvien erillisten yksiköiden sijaintipaikoista.
5 § Konsulipalvelujen järjestäminen ulkoasiainhallinnossa
Pykälä olisi uusi.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin konsulipalvelujen järjestämisestä edustustoverkostossa konsulipalvelulain 9 §:n nojalla. Kyseisen pykälän mukaan konsulipalveluita antavat suurlähetystöt, lähetystöt, pääkonsulaatit, konsulaatit, varakonsulaatit ja
konsulitoimipaikat. Tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää, että jonkin
edustuston konsulipalvelut tai osan niistä antaa toinen edustusto kuin se, joka muutoin olisi toimivaltainen palvelun antamaan. Asetuksen liitteenä on taulukko konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa. Taulukosta ilmenee, mikä edustusto antaa konsulipalvelun, mikäli konsulipalvelua ei anneta asemamaassa sijaitsevassa
edustustossa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, mitä konsulipalveluja ulkoasiainministeriö
antaa. Ulkoasiainministeriö voi antaa sellaisia konsulipalveluja, jotka eivät edellytä
palvelun antamista asianomaisessa valtiossa ja palvelu muutoinkin soveltuu annettavaksi ulkoasiainministeriössä. Ulkoasianministeriö voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 810/2009 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti osallistua viisumihakemusten käsittelyyn ja niitä koskevien päätösten tekemiseen.
Pykälän 2 momentin mukaan ulkoasiainministeriö osallistuu viisumihakemusten käsittelyyn ja niitä koskevien päätösten tekemiseen. Kouvolaan on perustettu ulkoasiainministeriön alainen erillinen viisumikeskus, joka avustaa viisumiasioiden käsittelyssä.
4. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Nykyinen tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ehdotetaan korvattavaksi uudella tasavallan presidentin asetuksella Suomen
ulkomaan edustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa.
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Nykyiseen asetukseen verrattuna uudessa säädöksessä säädettäisiin Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikkojen lisäksi konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa. Konsulipalvelulain 9 §:n nojalla tasavallan presidentin asetuksella
voidaan säätää, että konsulipalveluja antaa muu edustusto kuin se, joka muutoin olisi
toimivaltainen antamaan konsulipalveluja. Asetuksen liitteeksi ehdotetaan edustustokohtainen taulukko konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa.
5. Vaikutukset
Konsulipalvelulain ja sen nojalla annettavan tasavallan presidentin asetuksen vaikutukset määräytyvät sen mukaisesti, miten Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista sekä konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa kulloinkin säädetään. Seurauksena tulee olemaan se, ettei kaikkia konsulipalveluja anneta enää kaikissa konsulipalvelulaissa mainituissa edustustoissa. Etäisyydet konsulipalvelun
saamiseksi kasvavat niillä alueilla, joilla konsulipalvelujen antaminen siirretään toiselle kuin toimivaltaiselle edustustolle. Tällä on merkitystä erityisesti silloin, kun
konsulipalvelun saaminen edellyttää henkilökohtaista asioimista edustustossa. On
kuitenkin huomattava, että osa konsulipalveluista kuten esimerkiksi suurin osa notaaripalveluista on hoidettavissa paikallisten viranomaisten luona ja esimerkiksi väestörekisteriasiat on hoidettavissa suoraan Suomen viranomaisen luona ilman edustuston välitysapua. Passiasioiden hoitaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista
asiointia edustustossa. Muistioissa arvioidaan siten edustustokohtaisesti matkustusmahdollisuudet siihen edustustoon, johon konsulipalvelut on siirretty.
Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut antaa
se edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että edustusto vastaa edelleen hädänalaisten ja muiden
vastaavien konsulipalvelujen antamisesta, vaikka siltä olisi siirretty konsulipalvelut
annettavaksi toisessa edustustossa.
Edustustojen viisumijärjestelyt eivät kuulu asetuksen piiriin, koska viisumeista ja viisumipalveluiden järjestämisestä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 810/2009 (jäljempänä viisumisäännöstö). Viisumisäännöstön nojalla viisumipalveluita voidaan antaa paitsi Suomen edustustossa, edustusjärjestelyin
myös toisen Schengen-valtion edustustossa tai ulkoisen palveluntarjoajan toimipisteessä. Asetuksella ei siten ole vaikutusta viisumiedustamisjärjestelyihin tai ulkoisen
palveluntarjoajan käyttämiseen viisumiasioissa.
Asetukseen ehdotettavat edustustokohtaiset muutokset konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa:
Afganistanissa, Suomen Kabulin-suurlähetystön toimipiiriin kuuluvat
oleskelulupa-asiat hoidetaan Intiassa New Delhin -suurlähetystössä.
Alankomaissa, Suomen Haagin-suurlähetystön toimipiiriin kuuluvat
konsulipalvelut annetaan Belgiassa Suomen Brysselin suurlähetystössä.
Irakissa Suomen Bagdadin-suurlähetystön toimipiiriin kuuluvat konsulipalvelut annetaan Turkissa Suomen Ankaran-suurlähetystössä.
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Libanonissa Suomen Beirutin-suurlähetystön toimipiiriin kuuluvat konsulipalvelut annetaan Turkissa Suomen Ankaran-suurlähetystössä.
Syyriassa Suomen Damaskoksen-suurlähetystön toimipiiriin kuuluvat
konsulipalvelut annetaan Turkissa Suomen Ankaran-suurlähetystössä.
Vatikaanissa sijaitsevan Suomen edustuston toimipiiriin kuuluvat konsulipalvelut annetaan Italiassa Suomen Rooman-suurlähetystössä.
Käytännössä konsulipalveluiden tarjonta Irakin, ja Syyrian tilanteen osalta on jo tällä
hetkellä asetuksessa ehdotetun mukainen, koska näissä maissa turvallisuustilanteen
vuoksi edustustojen toiminnot on jouduttu lähes kokonaan ajamaan alas. Säädösmuutos selkiyttäisi jo käytännössä olemassa olevaa tilannetta näissä tapauksissa.
Suomella on Beirutissa ollut yhteystoimisto. Beirutin yhteystoimisto ei ole antanut
konsulipalveluja. Suomen Beirutin-suurlähetystö on aloittanut toimintansa 1.3.2015;
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta (32/2015). Tarkoituksenmukaiseksi on katsottu, että konsulipalvelut annetaan jatkossakin Suomen Ankaran-suurlähetystössä.
Vatikaanissa ei ole annettu konsulipalveluja, vaan konsulipalvelut on käytännössä
annettu Suomen Rooman-suurlähetystössä. Käytännön merkitys on vähäinen sillä
Vatikaanissa konsulipalvelujen tarve on hyvin vähäinen. Asetuksessa esitetty ei siten
muuta käytännössä jo olemassa olevaa tilannetta.
Suomen Haagin-suurlähetystön konsulipalvelut siirretään annettavaksi Suomen
Brysselin-suurlähetystössä 1.9.2015 lukien. Vuonna 2014 Haagin-suurlähetystössä
käsiteltiin mm. passihakemuksia 327 kappaletta, notaaritoimituksia 45 kappaletta,
väestörekisteriasioita 60 kappaletta ja oleskelulupa-asioita 28 kappaletta. Kansalaisille annettava neuvonta on ollut tärkeässä asemassa edustustossa. Neuvontaa on annettu vuoden 2014 aikana 551 eri asiassa. Avustamistapauksia on ollut 26 kappaletta. Osa notaaritoimituksista on mahdollista hoitaa paikallisten viranomaisten luona,
ja osa väestörekisteriasioista on hoidettavissa suoraan Suomen maistraattiin. Liikenneyhteydet Haagista Brysseliin ovat hyvät.
6. Konsulipalvelujen siirroista informoiminen
Asetuksessa esitetyistä konsulipalvelujen siirroista informoidaan yleisesti sekä Suomessa että asianomaisissa maissa edustustojen toimesta. Informoinnin osalta asiassa
tehdään myös viranomaisyhteistyötä muiden Suomen viranomaisten kanssa.
7. Asetuksenantovaltuus
Ulkoasiainhallintolain 11 § 1 momentti ja konsulipalvelulain 9 §.
8. Asian valmistelu
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Ehdotus on valmisteltu ulkoasiainministeriössä. Valmistelun yhteydessä asiassa on
kuultu sisäministeriön, poliisihallinnon, Maahanmuuttoviraston, valtiovarainministeriön ja Helsingin sosiaaliviraston edustajia.
Asetusluonnoksesta pyydettiin 27.2.2015 päivätyllä lausuntopyynnöllä lausunnot
seuraavilta tahoilta: valtioneuvoston kanslia, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja
metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, tasavallan presidentin kanslia, oikeuskanslerinvirasto, eduskunnan kanslia, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, Helsingin kaupungin terveys- ja sosiaalivirasto, Ilmatieteen laitos, Kansaneläkelaitos,
Keskusrikospoliisi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kriisinhallintakeskus (CMC), LänsiSuomen maistraatti Pietarsaaren yksikkö, Maahanmuuttovirasto, Matkailun edistämiskeskus, Onnettomuustutkintakeskus, Poliisihallitus, Seismologian instituutti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vantaan kaupungin kansallinen sosiaali- ja
kriisipäivystys, Väestörekisterikeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Evankelisluterilainen kirkko, Finanssialan keskusliitto ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kaapatut Lapset ry., Kirkkohallitus, Pelastakaa Lapset ry., Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry., Suomen Kuntaliitto ry, Suomen matkatoimistoalan liitto ry, Suomen Punainen Risti, Suomi-Seura ry ml. Ulkosuomalaisparlamentti, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ry ja Ulkoasiainhallinnon
virkailijayhdistys UHVY ry. Lisäksi Suomen edustustoilta pyydettiin lausuntoa.
Lausunnoissa asetuksessa esitettyihin muutoksiin suhtauduttiin pääosin myönteisesti.
Tosin osassa lausuntoja pidettiin valitettavana sitä, että konsulipalvelun saamiseksi
välimatkat pitenevät. Pidettiin yleisesti tärkeänä sitä, että palvelut hädänalaisessa
asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut säilyvät ennallaan.
Asetus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
9. Voimaantulo
Asetus tulisi voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015
Asetuksella kumottaisiin 29 päivänä kesäkuuta 2006 annettu tasavallan presidentin
asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista (541/2006) sellaisena kuin se
on voimassa siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

