
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 28 juni 2016

(Finlands författningssamlings nr 491/2016)

Statsrådets förordning

41/2016

om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemed-
lemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning och om ikraftträ-
dande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till

området för lagstiftningen

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 Israel om
förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskick-
ning (366/2016):

1 §
Den i Helsingfors den 11 mars 2015 mellan Republiken Finlands regering och staten Israels

regering upprättade överenskommelsen om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en med-
lem av en diplomatisk eller konsulär beskickning träder i kraft den 1 juli 2016 så som därom
har avtalats.
Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 8 mars 2016 och av republikens

president den 20 maj 2016. Meddelande om godkännandet har lämnats till Israels utrikesmini-
sterium den 20 maj 2016.

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 bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en
diplomatisk eller konsulär beskickning (366/2016) träder i kraft den 1 juli 2016.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

Helsingfors den 22 juni 2016

Utrikesminister Timo Soini

Lagstiftningsrådet Maria Guseff
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Fördragstexter 
FÖRDRAG 

  

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN RE-
PUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH 
STATEN ISRAELS REGERING OM 
FÖRVÄRVSARBETE FÖR FAMILJE-
MEDLEMMAR TILL EN MEDLEM AV 
EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR 
BESKICKNING 

AGREEMENT BETWEEN�THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
FINLAND AND THE GOVERNMENT OF 
THE STATE OF ISRAEL�ON�GAINFUL 
OCCUPATION FOR FAMILY MEMBERS 
OF A MEMBER OF A DIPLOMATIC MIS-
SION OR CONSULAR POST 

Republiken Finlands regering och Staten Is-
raels regering (nedan kallade "parterna"), 
 
 
som är överens om att familjemedlemmar till 
en medlem av en diplomatisk eller konsulär 
beskickning som hör till den sistnämndas 
hushåll, särskilt makar, kan vilja arbeta i den 
stat där medlemmen av en diplomatisk eller 
konsulär beskickning har förordnats att 
tjänstgöra,  
 
önskar underlätta dessa familjemedlemmars 
utövande av förvärvsarbete i den mottagande 
staten, har kommit överens om följande: 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the State of Israel 
(hereinafter referred to as the "Parties"),  
 
realizing that the family members of a member 
of a diplomatic mission or consular post who 
form part of the household of the latter, in par-
ticular spouses, may wish to work in the State 
where the member of a diplomatic mission or 
consular post is assigned to duty,  
 
 
desirous of facilitating the engagement of such 
family members in a gainful occupation in the 
receiving State, have reached the following 
Agreement: 

Artikel 1 
 

Definitioner 
 
I denna överenskommelse avses med 
 
1. "medlem av diplomatisk eller konsulär 
beskickning" en medlem av den diplomatis-
ka eller konsulära personalen, av den admi-

Article 1 
 

Definitions 
 
For the purpose of this Agreement: 
 
1."a member of a diplomatic mission or consu-
lar post" means a member of the diplomatic or 
consular staff, of the administrative and tech-
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nistrativa och tekniska personalen eller av 
tjänstepersonalen vid den sändande statens 
diplomatiska eller konsulära beskickning i 
den mottagande staten som inte är medbor-
gare i eller varaktigt bosatt i den mottagande 
staten och som har förordnats att tjänstgöra i 
den diplomatiska eller konsulära beskick-
ningen, 
 
2."familjemedlem" till en medlem av en di-
plomatisk eller konsulär beskickning  
 

a) makar eller därmed jämförbara part-
ners till medlemmen av en diploma-
tisk eller konsulär beskickning, i en-
lighet med den sändande statens till-
lämpliga lagstiftning, 

 
b) barn under 18 år i beroendeställning 

som inte ingått äktenskap, så länge 
barnet bor i hushållet till medlem-
men av den diplomatiska eller kon-
sulära beskickningen. 

nical staff and of the service staff of a diplo-
matic mission or consular post of the sending 
State in the receiving State who is not a na-
tional of or a permanent resident in the receiv-
ing State and who is assigned to official duty 
in the diplomatic mission or consular post; 
 
 
 
2. "a family member" of a member of a diplo-
matic mission or consular post means  
 

a) the spouse or de facto spouse of the 
member of a diplomatic mission or 
consular post, in accordance with the 
applicable legislation of the sending 
State; 

 
b) an unmarried dependant child under 

the age of 18  years, as long as the 
child is living in the household of the 
member of a diplomatic mission or 
consular post. 

Artikel 2 
 

Tillstånd för förvärvsarbete 
 
 
1. En familjemedlem beviljas tillstånd för 
förvärvsarbete i den mottagande staten i en-
lighet med tillämplig lagstiftning i den staten 
och med bestämmelserna i denna överens-
kommelse.  
 
2. Den mottagande staten har rätt att förväg-
ra tillstånd för förvärvsarbete inom vissa 
sektorer. Tillstånd kan förvägras i sådana 
fall där av säkerhetsskäl endast medborgare i 

Article 2 
 

Authorization to Engage in a Gainful Occupa-
tion 

 
1. A member of the family shall be authorized 
to engage in a gainful occupation in the receiv-
ing State in accordance with the provisions of 
the applicable legislation of the receiving State 
and the provisions of this Agreement.  
 
2. The receiving State shall retain the right to 
withhold authorization for gainful occupation 
in certain fields. The authorization may be 
withheld in cases where, by reasons of secu-
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den mottagande staten kan anställas. 
 
 
3. Tillstånd för förvärvsarbete som beviljats 
en familjemedlem upphör att gälla  
 
a)  när tillståndshavaren inte längre är i posi-
tionen av familjemedlem enligt artikel 1(2); 
eller  
 
b) en skälig tid efter att den diplomatiska el-
ler konsulära beskickningsmedlemmens 
uppdrag har upphört. 

rity, only nationals of the receiving State can 
be employed. 
 
3. The authorization for gainful occupation 
granted to members of the family shall cease  
 
a) when the beneficiary of the authorization 
ceases to have the status of a "member of the 
family" defined in Article 1(2); or  
 
b)  at the end of a reasonable period after the 
official duty of the member of a diplomatic 
mission or consular post terminates. 

Artikel 3 
 

Förfaranden 
 

1. En familjemedlems förvärvsarbete i 
den mottagande staten omfattas av 
bestämmelserna i denna överens-
kommelse och förutsätter ett för-
handstillstånd av den mottagande 
statens behöriga myndigheter bevil-
jat på begäran som på familjemed-
lemmens vägnar av den sändande 
statens ambassad lämnats till den 
mottagande statens protokollavdel-
ning vid utrikesministeriet. Begäran 
ska specificera den anställning som 
avses, ge detaljerade uppgifter om 
den potentiella arbetsgivaren och 
eventuella övriga uppgifter som den 
behöriga myndigheten kräver i en-
lighet med sina förfaranden och 
formaliteter. Den mottagande statens 
behöriga myndigheter ska, efter att 
ha säkerställt att den berörda perso-
nen omfattas av kategorierna enligt 

Article 3 
 

Procedures 
 

1. The engagement of a member of the 
family in a gainful occupation in the 
receiving State shall be governed by 
the provisions of this Agreement and 
shall be subject to prior authorization 
of the relevant authorities of the re-
ceiving State through a request sent on 
behalf of the member of the family by 
the Embassy of the sending State to 
the Protocol Department of the Minis-
try of Foreign Affairs of the receiving 
State. The request shall specify the po-
sition applied for, the details of the po-
tential employer and any other infor-
mation required by the relevant au-
thority in accordance with its proce-
dures and forms. The relevant authori-
ties of the receiving State, after check-
ing whether the person in question fits 
the categories defined in Article 1(2) 
of this Agreement and taking into ac-
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artikel 1(2)  i denna överenskom-
melse och beaktande tillämpliga in-
terna förfaranden, via utrikesmini-
steriets protokollavdelning i den sta-
ten officiellt meddela den sändande 
statens ambassad att den berörda 
personen har beviljats tillstånd att ta 
anställningen i fråga, i enlighet med 
lagstiftningen i den mottagande sta-
ten. 

 
2. Om familjemedlemmen önskar byta 

arbetsgivare vid vilken som helst 
tidpunkt efter att arbetstillstånd har 
beviljats, måste en ny ansökan om 
tillstånd lämnas in. 

 
3. Tillstånd för en familjemedlem att 

förvärvsarbeta innebär inte befrielse 
utifrån personliga egenskaper, yr-
keskompetens eller andra orsaker 
från normalt tillämpliga krav, förfa-
randen eller avgifter i ett anställ-
ningsförhållande. I yrken med spe-
ciella behörighetsvillkor är familje-
medlemmen inte befriad från upp-
fyllande av tillämpliga krav. Denna 
överenskommelse innebär inte ett 
erkännande av betyg och examina 
eller studier mellan de två staterna. 

count the applicable internal proce-
dures, shall officially inform the Em-
bassy of the sending State, through the 
Protocol Department of the Ministry 
of Foreign Affairs of the receiving 
State, that the person is authorized to 
engage in the position applied for, ac-
cording to the applicable legislation of 
the receiving State. 
 

 
2. Should the member of the family seek 

to change his/her employer at any time 
after receiving a work permit, a further 
request for authorization must be 
submitted. 

 
3. An authorization for a member of the 

family to engage in a gainful occupa-
tion will not imply an exemption, 
whether relating to personal character-
istics, professional or trade qualifica-
tions or otherwise, from any require-
ments, procedures or fees which may 
ordinarily apply to any employment. 
In the case of professions requiring 
special qualifications, the member of 
the family shall not be exempted from 
fulfilling the applicable requirements. 
This Agreement does not imply any 
recognition of diplomas and degrees 
or studies between the two States. 

 
Artikel 4 

 
Civil- eller förvaltningsrättslig immunitet 

 
 

 
Article 4 

 
Immunity from Civil and Administrative Juris-

diction 
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Om familjemedlemmar har civil- eller för-
valtningsrättslig immunitet i den mottagande 
staten i enlighet med Wienkonventionen om 
diplomatiska förbindelser från 1961 eller 
med internationella sedvanerättsliga regler 
så som de manifesteras i Wienkonventionen 
om konsulära förbindelser från 1963, gäller 
denna immunitet inte med avseende på gär-
ningar eller försummelser som begås i sam-
band med förvärvsarbetet i fråga och som 
faller inom den mottagande statens civil- el-
ler förvaltningsrättsliga jurisdiktion. Sådant 
hävande av civil- eller förvaltningsrättslig 
immunitet ska inte tolkas så att det omfattar 
immunitet från verkställigheten av domar, 
vilket förutsätter ett separat hävande av im-
muniteten. 

If members of the family enjoy immunity from 
the civil or administrative jurisdiction of the 
receiving State in accordance with the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations, 1961, or 
in accordance with the rules of customary in-
ternational law as they are embodied in the Vi-
enna Convention on Consular Relations, 1963, 
such immunity shall not apply in respect of 
any act or omission carried out in the course of 
the gainful occupation and falling within the 
civil or administrative jurisdiction of the re-
ceiving State. Such a waiver of immunity from 
civil or administrative jurisdiction shall not be 
construed as extending to immunity from exe-
cution of the sentences, for which a specific 
waiver will be required. 

Artikel 5 
 

Straffrättslig immunitet 
 

1. Om familjemedlemmar har straff-
rättslig immunitet i den mottagande 
staten i enlighet med Wienkonven-
tionen om diplomatiska förbindelser 
från 1961 eller med internationella 
sedvanerättsliga regler så som de 
manifesteras i Wienkonventionen 
om konsulära förbindelser från 
1963, tillämpas bestämmelserna om 
straffrättslig immunitet i den motta-
gande staten också med avseende på 
gärningar eller försummelser som 
begås i samband med förvärvsarbe-
tet i fråga. 

 
 

2. När det gäller allvarliga brott som 

Article 5 
 

Immunity from Criminal Jurisdiction 
 

1. If members of the family enjoy immu-
nity from the criminal jurisdiction of 
the receiving State in accordance with 
the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations, 1961, or in accordance with 
the rules of customary international 
law as they are embodied in the Vi-
enna Convention on Consular Rela-
tions, 1963, the provisions concerning 
immunity from the criminal jurisdic-
tion of the receiving State shall con-
tinue to apply in respect of any act or 
omission carried out in the course of 
the gainful occupation. 
 

 
2. However, in the case of serious of-
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familjemedlemmar begår i samband 
med förvärvsarbetet ska den sän-
dande staten emellertid på skriftlig 
begäran av den mottagande staten 
omsorgsfullt pröva ett hävande av 
denna familjemedlems straffrättsliga 
immunitet i den mottagande staten. 

 
 

3. Sådant hävande av straffrättslig im-
munitet ska inte tolkas så att det om-
fattar immunitet från verkställighe-
ten av domar, vilket förutsätter ett 
separat hävande av immuniteten. 

fences carried out by family members 
in the course of their gainful occupa-
tion, the sending State shall, upon the 
request in writing of the receiving 
State, seriously consider waiving the 
immunity of the member of the family 
concerned from the criminal jurisdic-
tion of the receiving State. 

 
3. Such a waiver of immunity from 

criminal jurisdiction shall not be con-
strued as extending to immunity from 
execution of sentences, for which a 
specific waiver will be required. 

Artikel 6 
 

System för beskattning och social trygghet 
 
I enlighet med Wienkonventionen om di-
plomatiska förbindelser från 1961 och med 
internationella sedvanerättsliga regler så som 
de manifesteras i Wienkonventionen om 
konsulära förbindelser från 1963, tillämpas 
den mottagande statens system för beskatt-
ning och social trygghet på familjemedlem-
mar i angelägenheter som gäller förvärvsar-
bete i den staten.  

Article 6 
 

Fiscal and Social Security Regimes 
 
In accordance with the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations, 1961, and in accordance 
with the rules of customary international law 
as they are embodied in the Vienna Conven-
tion on Consular Relations, 1963, members of 
the family shall be subject to the fiscal and so-
cial security regimes of the receiving State for 
matters connected with their gainful occupa-
tion in that State. 

Artikel 7 
 

Tvistlösning 
 

Tvister rörande tolkningen eller tillämpning-
en av denna överenskommelse ska lösas ge-
nom ömsesidigt samråd. 
 
 

Article 7 
 

Settlement of Disputes 
 

Any differences or disputes regarding the in-
terpretation or application of this Agreement 
shall be settled through mutual consultations. 
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Artikel 8 
 

Ändring av överenskommelsen 
 
Ändringar i denna överenskommelse kan gö-
ras på ömsesidig överenskommelse genom 
diplomatisk notväxling. Ändringar träder i 
kraft i enlighet med förfarandet i artikel 9. 

Article 8 
 

Amendments 
 
This Agreement may be amended by mutual 
accord between the Parties, with the exchange 
of diplomatic notes. Any amendment shall en-
ter into force in conformity with the procedure 
established in Article 9. 

Artikel 9 
 

Ikraftträdande 
 
Denna överenskommelse gäller tills vidare. 
Vardera parten kan när som helst säga upp 
överenskommelsen genom skriftlig underrät-
telse till den andra parten, iakttagande en 
uppsägningstid på sex (6) månader. 
 
Parterna ska via diplomatiska kanaler under-
rätta varandra när de nationella åtgärder som 
krävs för ikraftträdandet av överenskommel-
sen har slutförts. Överenskommelsen träder i 
kraft den första dagen den andra månaden 
efter att den senare underrättelsen har tagits 
emot. 

Article 9 
 

Entry into Force 
 
This Agreement shall remain in force for an 
indefinite period. Either Party may terminate it 
any time by giving six (6) months` notice in 
writing to the other Party. 
 
 
The Parties shall notify each other through 
diplomatic channels of the completion of the 
national measures necessary for the entry into 
force of this Agreement. The Agreement shall 
enter into force on the first day of the second 
month following the receipt of the later notifi-
cation. 

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat denna överenskommelse, 
 
Helsingfors den 11 mars 2015  
 
i två original, på finska, hebreiska och eng-
elska, vilka alla texter är lika giltiga. I hän-
delse av tolkningsskiljaktighet ska den eng-
elska texten gälla. 

In witness whereof, the duly authorized repre-
sentatives of the Parties have signed this 
Agreement, 
 
in Helsinki, on 11 March 2015 
 
in two original copies, in the Finnish, Hebrew 
and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of any divergence of inter-
pretation of this Agreement, the English text 
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shall prevail. 

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS REGER-
ING 
 
Jarno Syrjälä 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF FINLAND 
 
Jarno Syrjälä 

FÖR STATEN ISRAELS REGERING 
 
 
Dan Ashbel 

FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE 
OF ISRAEL 
 
Dan Ashbel 

 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET ISSN 1457-067X




