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                Bilaga 1 

 
 
 
AVGIFTSTABELL 1 

 
Avgiften uppbärs på basis av den tid som använts till att utföra prestationen per kvartstim-

me. I den tid som använts till att utföra prestationen ingår förutom den egentliga transporttiden 
även tur- och returtiden, om inte gränsbevakningsväsendet utför andra uppgifter under tur- el-
ler returtiden. Den totala tid som använts till prestationen och för vilken avgift uppbärs höjs 
till  närmaste kvartstimme. 
 

Till sjuktransporter används i första hand helikopter- och båtutrustning. Till nödvändiga 
fortsatta transporter skall i första hand användas sjuktransportenheternas sjuktransportutrust-
ning. 
 

Till sådana säkerhetstransporter av personer som gränsbevakningsväsendet utför samt till 
handräckningsverksamhet används även annan utrustning.  
 

1) prestationer med luftfartygsutrustning 
 

     Euro (�)/15 min 
 

Medeltung helikopter     2 397 
Lätt helikopter med 2 motorer       925 
Lätt helikopter med 1 motor       370 
Spaningsplan (Dornier)    1 556 
 
2) prestationer med fartyg, båt eller luftkuddefartyg 
 
Bevakningsfartyg        290 
Bevakningsbåt             71 
Patrullbåt           49 
Luftkuddefartyg        115 
 
3) prestationer med annan utrustning 
 
Robotutrustning utan arbetsplattform      237 
Snöskoter           18 
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                Bilaga 2 
 
 
 
AVGIFTSTABELL 2 

 
Expeditionsavgifter för visum 
      Euro (�) 
 

Engångsvisum högst 15 dagar   50 
Genomresevisum    20 
Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar 60 + 2 �/person 
Genomresevisum som gemensamt visum 20 + 2 �/person 
 
Avgift uppbärs även för negativt beslut. 
 
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 jäm-

förbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul 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 Orga-
nisationen för säkerhet och samarbete i Europa, 

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

miljemedlemmar (minderåriga barn; direktiv 68/360/EEG artikel 9/15.10.1968) 
 
Visum kan beviljas utan avgift 
1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det, 

samt 
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. 

 
 
 


