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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan konsulipalvelulain (498/1999) 1, 2 ja 8—10 § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään niistä konsulisuh-
teita koskevan Wienin yleissopimuksen
(SopS 50/1980) 5 artiklassa tarkoitetuista
konsulitehtävistä, joita Suomen ulkomaan-
edustukseen kuuluvat diplomaattiset edustus-
tot ja konsuliedustustot (edustusto) voivat
hoitaa yksityisen henkilön tai yhteisön avus-
tamiseksi tai niiden etujen ja oikeuksien val-
vomiseksi ja joiden hoitaminen kuuluu ulko-
asiainhallinnon tehtäviin tämän lain tai muun
lainsäädännön nojalla (konsulipalvelu).

2 §

Konsulipalvelun saaja

Tämän lain mukaisia konsulipalveluja voi-
daan antaa suomalaiselle yhteisölle ja henki-
lölle, joka on Suomen kansalainen taikka sel-
lainen Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalai-
nen, jolla on oikeus tai jolle on myönnetty
lupa oleskeluun tai työntekoon pysyvässä tai
siihen verrattavassa tarkoituksessa Suomessa.

Pohjoismaan kansalaiselle annettavista pal-
veluista määrätään Islannin, Norjan, Ruotsin,
Suomen ja Tanskan välillä tehdyn yhteistyö-

sopimuksen (SopS 28/1962) 34 artiklassa.
Euroopan unionin kansalaisen oikeudesta
saada palveluja toisen jäsenvaltion diplo-
maatti- ja konsuliviranomaisilta määrätään
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

Jäljempänä 4 ja 10 luvussa tarkoitettuja
konsulipalveluja voidaan antaa erityisestä
syystä myös muulle ulkomaalaiselle. Ulko-
maiselle yhteisölle voidaan erityisestä syystä
antaa 10 luvussa tarkoitettuja konsulipalve-
luja.

Muussa lainsäädännössä edustustoille sää-
dettyjä konsulipalveluja annetaan siten kuin
niistä erikseen säädetään.

8 §

Konsulipalvelujen suunnittelu, ohjaus ja
valvonta

Konsulipalveluja koskeva yleinen suunnit-
telu, ohjaus ja valvonta kuuluvat ulkoasiain-
ministeriölle.

Ulkoasiainministeriö neuvoo, ohjaa ja
avustaa tarpeen mukaan edustustoa konsuli-
palvelun antamisessa.

Edustuston päällikkö valvoo edustuston
konsulipalvelujen hoitamista ja vastaa niiden
antamisesta.
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9 §

Konsulipalvelujen järjestäminen ulkoasiain-
hallinnossa

Tämän lain ja muun lainsäädännön mukai-
sia konsulipalveluita antavat suurlähetystöt,
lähetystöt, pääkonsulaatit, konsulaatit, vara-
konsulaatit ja konsulitoimipaikat. Tasavallan
presidentin asetuksella voidaan säätää, että
jonkin edustuston konsulipalvelut tai osan
niistä antaa toinen edustusto kuin se, joka
muutoin olisi toimivaltainen palvelun anta-
maan. Palvelut hädänalaisessa asemassa ole-
ville sekä muut vastaavat konsulipalvelut an-
taa kuitenkin se edustusto, jota kulloinkin
kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireel-
lisyys edellyttää.

Jos konsulipalvelua tarvitaan maassa, joka
ei kuulu minkään edustuston toimipiiriin, ul-
koasiainministeriö määrää konsulipalvelun
antamisesta.

Ulkoasiainministeriö voi antaa sellaisia

konsulipalveluja, jotka eivät edellytä palve-
lun antamista asianomaisessa valtiossa ja pal-
velu muutoinkin soveltuu annettaviksi ulko-
asiainministeriössä. Tarkempia säännöksiä
ulkoasiainministeriön antamista konsulipal-
veluista voidaan antaa tasavallan presidentin
asetuksella.

10 §

Kunniakonsulit

Kunniakonsulit voivat antaa yleistä neu-
vontaa ja opastusta hädänalaisessa asemassa
oleville sekä muita vastaavia konsulipalve-
luja. He antavat myös notaaripalveluja, jos
ulkoasiainministeriö on heidät siihen valtuut-
tanut. Lisäksi kunniakonsuleiden tehtäviin
voivat kuulua ne konsulipalvelut, joita he
voivat muun lainsäädännön nojalla antaa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

2 970/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


