Filippiinien Helsingin kunniapääkonsulaatti - Ohjeet
Filippiinien kunniapääkonsulaatti Helsingissä hoitaa seuraavia konsulipalveluja Suomessa:
1. Määräaikaisten viisumien myöntäminen Filippiineille turisti- tai liikeasioissa matkustaville
2. Asiakirjojen kuten valtakirjojen (Special Powers of Attorney), lausuntojen (Affidavits) sekä
muiden Filippiineillä käytettäväksi tarkoitettujen juridisten asiakirjojen laillistaminen (Legalization
and Acknowledgments)
2. Virallisten suomalaisten asiakirjojen oikeaksi todistaminen Filippiineillä käytettäväksi
(Authentication)
3. Suomessa asuvien Filippiinien kansalaisten syntymä- ja virkatodistusten oikeaksi todistaminen
4. Matka-asiakirjojen myöntäminen Filippiinien kansalaisille kotimatkaa varten hätätapauksissa
Näiden konsulipalvelujen lisäksi kunniapääkonsulaatti edistää yhteistyötä Filippiinien ja Suomen
välillä talouden, kulttuurin ja ihmisten välisen kanssakäymisen alueilla.
Todettakoon kuitenkin, että kunniapääkonsulaatti ei käsittele Filippiinien passihakemuksia eikä
hakemuksia kaksoiskansalaisuuden saamiseksi.
Filippiinien Suomen kunniapääkonsulaattia Helsingissä johtavat kunniapääkonsuli Jukka Nyrölä ja
kunniakonsuli Teresita Z. Ruutu.
Sijainti ja aukioloajat
Kunniapääkonsulaatin osoite on Jukka Nyrölä, Tarkk'ampujankatu 2 A 6, 00140 Helsinki (aivan
raitiovaunu 10 päätepysäkin kohdalla). Ulko-oven summeri: NYRÖLÄ
Asiakaspalvelu on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13.00 ja 15.00 välillä. Pyydämme hakijoita
varamuuden vuoksi sopimaan konsulaatissa käynnistään sähköpostitse etukäteen
Käynnistä voi parhaiten sopia lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: jukka.nyrola@iki.fi tai
teresita.ruutu@saunalahti.fi. Henkilöt, joilla ei ole sähköpostia, voivat myös ottaa yhteyttä
puhelimitse 040 5009706 (Nyrölä) tai 040 7071817 (Ruutu) maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin
klo 13.00 - 15.00 välisenä aikana.
Huomattavaa
Kehotamme asiakkaitamme etukäteen tutustumaan siihen, mitä hakemuslomakkeita ja asiakirjoja
tarvitaan haettavien viisumien tai muiden asiakirjojen myöntämiseksi ja mitkä ovat niistä perittävät
maksut. Nämä tiedot löytyvät jäljempänä näistä ohjeista ja Filippiinien Oslon suurlähetystön
nettisivulta: www.philembassy.no.
Asiakkaiden on syytä myös huomioida, että maksut Helsingin kunniapääkonsulaatin
konsulipalveluista suoritetaan sen omalle pankkitilille eikä Filippiinien Oslon
suurlähetystön tilille.
Tarkemmat ohjeet löytyvät jäljempänä seuraavien otsikoiden alta:
Filippiineille tarvittavien turisti- ja liikeviisumien hakeminen
Asiakirjojen legalisointi

Määräaikaisten viisumien hakeminen Filippiineille
Suomalaisen tai muun EU/EEA maan passin haltijat, jotka matkustavat Filippiineille lyhytaikaisille
turisti- tai liikematkoille pääsevät Filippiineille ilman viisumia enintään 30 päiväksi edellyttäen, että
heillä on voimassaolevat matkaliput paluu- tai jatkomatkaan ja että heidän passinsa ovat voimassa
vähintään kuusi (6) kuukautta Filippiineille suunnitellun oleskeluajan jälkeen.
Henkilöiden, jotka aikovat olla Filippiineillä pitempään kuin kolmekymmentä (30) päivää, tarvitsevat
viisumin ja he voivat hakea sitä Filippiinien Helsingin kunniapääkonsulaatista.
Miten hakea turistiviisumia 9(a) Filippiinien Helsingin kunniapääkonsulaatista? (Huom: vain
Suomen ja muiden EU/EAA maiden kansalaiset). Muiden maiden kansalaisten on syytä ottaa
ensin yhteys Helsingin kunniapääkonsulaattiin lähempiä ohjeita varten.
1. Hakemus voidaan jättää joko henkilökohtaisesti tai postitse. Hakijoita kehotetaan jättämään
hakemuksensa vähintään kolme (3) viikkoa ennen suunniteltua matkalle lähtöä viisumien
ajoissa saannin varmistamiseksi.
2. Viisumihakemusten käsittely vie keskimäärin viisi (5) työpäivää siitä kun TÄYDELLISET
hakemukset liitteineen ovat saapuneet kunniakonsulaattiin. Kunniakonsulaatti ei käsittele
puutteellisia viisumihakemuksia.
3. Hakijoiden on täytettävä viisumin hakulomake
4. Toimita asianmukaisesti täytetyn hakulomakkeen mukana seuraavat liitteet:


Alkuperäinen passi, joka on voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta Filippiineillä aiotun
oleskelun jälkeen;



Yksi (1) 4.5 x 3.5 cm väri- tai mustavalkoinen valokuva, joka ei ole kuutta (6) kuukautta
vanhempi (liitetään hakulomakkeeseen);



Kopio matkasuunnitelmasta tai vahvistetuista lennoista Filippiinien matkalle (sisältäen myös
paluu- tai jatkomatkan Filippiineiltä)

 Viisumimaksut joko tilisiirtona tai käteisenä (jos viisumia haetaan henkilökohtaisesti)
5. Määräaikaiset viisumit


Kertaviisumi, voimassa kolme kuukautta. - Tätä viisumia voi käyttää kerran kolmen
kuukauden kuluessa sen myöntämispäivästä lukien Filippiineille matkustamiseen turistina
tai liikeasioissa.



Monikertaviisumi, voimassa kuusi (6) kuukautta. - Tätä viisumia voi käyttää useita kertoja
kuuden (6) kuukauden kuluessa sen myöntämispäivästä alkaen Filippiineille
matkustamiseen turistina tai liikeasioissa.



Monikertaviisumi, yhden vuoden voimassaolo. - Tätä viisumia voi käyttää useita kertoja
yhden vuoden aikana sen myöntämispäivästä alkaen Filippiineille matkustamiseen turistina
tai liikeasioissa.

On kuitenkin huomioitava, että kaikki määräaikaiset viisumit sallivat vain 59 päivän
oleskelun Filippiineillä kerrallaan. Vaikka viisumi olisikin voimassa kuusi kuukautta, sillä voi
olla maassa enintään 59 päivää kerralla. Kuuden tai 12 kuukauden viisumi tarkoittaa vain
sitä, että henkilö voi tulla maahan useita kertoa viisumin voimassaoloaikana, mutta jokainen
käynti oikeuttaa vain 59 päivän oleskeluun, ellei Filippiinien maahanmuuttoviranomainen
(Immigration Service) myönnä hakemuksesta oleskeluun pidennystä ennen 59 päivän
määräajan päättymistä.
6. Viisumimaksut Filippiinien Helsingin kunniapääkonsulaatissa




Kertaviisumi kolmelle kuukaudelle
Monikertaviisumi kuudelle kuukaudelle
Monikertaviisumi 12 kuukaudelle

€ 27.00
€ 54.00
€ 81.00

Maksun voi suorittaa käteisenä, jos viisumia haetaan henkilökohtaisesti tai pankkisiirtona
seuraavalle kunniapääkonsulaatin pankkitilille:
NORDEA , tilinumero: FI27 1820 3000 0363 43
Maksun saajana: Consulate General of Philippines
Pyydämme, että ette lähetä maksuja Filippiinien Oslon suurlähetystöön, jos käytätte Helsingin
kunniapääkonsulaatin palveluja, koska Oslon suurlähetystöön tehtyjä maksuja voidaan käyttää
ainoastaan tästä suurlähetystöstä saatujen palvelujen maksuun.
7. Käsittelyaika/ Nopeutettu käsittely
Normaali käsittelyaika viisumien myöntämisessä on viisi työpäivää hakemuksen saapumisesta.
Henkilöt, jotka jättävät hakemuksensa henkilökohtaisesti voivat pyytää myös kolmen työpäivän
nopeutettua käsittelyä. Siitä peritään lisämaksuna € 12.00, mutta on huomattava, että se ei
työruuhkan vuoksi ehkä aina ole mahdollista. Olkaa hyvä ja tarkistakaa asia viisumihakemusta
jättäessänne.
8. Postituspalvelu
Hakijalta, joka haluaa saada viisumilla varustetun passinsa Suomessa takaisin postitse, peritään €
10.00 suuruinen lisämaksu postituskulujen kattamiseksi. Vaihtoehtoisesti hakija voi lähettää
hakemuksensa mukana osoitteellaan ja riittävillä postimerkeillä varustetun paluukuoren viisumilla
varustetun passin palauttamiseksi.

Asiakirjojen laillistaminen

Filippiinien kunniapääkonsulaatti hoitaa asiakirjojen laillistamisia (Legalization /Authentication)
vuoden 1963 Wienin Konventiossa olevien konsulisääntöjen mukaisesti. Wienin Konventio
määrää muun muassa, että yhdessä valtiossa annetut asiakirjat (kuten julkiset asiakirjat,
yksityiset asiakirjat sekä kaupalliset asiakirjat) ovat päteviä tai toiminnallisia toisessa valtiossa
sen jälkeen kun ne ovat käyneet läpi Konventiossa määrätyn oikeaksi todistamismenettelyn.
Filippiinien pääkunniakonsulaatti voi jäljempänä kuvattua menettelyä noudattaen oikeaksi
todistaa (A. Authentication) tai vahvistaa (B. Acknowledgement) Suomessa annetun virallisen
tai muun juridisen asiakirjan, jolloin se tulee laillisesti päteväksi Filippiineillä.

A. Oikeaksi todistaminen/Authentication
Ohjeet maistraattien ja julkisten notaarien vahvistamien virallisten asiakirjojen,
kaupallisten asiakirjojen ja väestörekisteriotteiden legalisoinnista Filippiineillä käyttöä
varten
Henkilöt, jotka hakevat Suomen viranomaisten antamien tai vahvistamien dokumenttien
legalisointia Filippiinien Helsingin kunniapääkonsulaatista, voivat tehdä sen henkilökohtaisesti
tai postitse.
1. Hakijalla on oltava alkuperäinen legalisoitava asiakirja (ja sen englanninkielinen käännös,
jos asiakirja on kirjoitettu vain suomeksi), jonka julkinen notaari maistraatissa on
allekirjoittanut ja leimallaan vahvistanut. (Huom: Suomen valtion viranomaisten englanniksi
kirjoittamiin ja leimallaan varustamiin alkuperäisiin asiakirjoihin ei tarvitse enää hakea julkisen
notaarin todistusta, vaan ne voidaan toimittaa suoraan Suomen Ulkoasiainministeriöön. (Katso
kohta 2).
2. Hakijan on sen jälkeen toimitettava asiakirja Suomen Ulkoasiainministeriön konsuliosastolle,
joka todistaa oikeaksi julkisen notaarin tai muun valtion viranomaisen allekirjoituksen.
(Lähemmät tiedot www.formin.fi)
3. Ulkoministeriön todistettua allekirjoituksen, hakijan on toimitettava asiakirja Filippiinien
Helsingin kunniapääkonsulaattiin legalisointia varten (Authentication). Hakijan on tuotava tai
postitse toimitettava alkuperäinen, Ulkoasiaiministeriön leimalla varustettu asiakirja plus yksi
valokopio siitä konsulaattiin.
4. Laillistamisesta kunniakonsulaatti perii maksuna € 22,50 per asiakirja. Asiakirjat ja maksun
saatuaan, konsulaatti tekee laillistamistodistuksen ja vahvistaa sen allekirjoituksellaan ja
sinetillä varustetulla ns Red Ribbons’illa.
Asiakirja on sen jälkeen valmis virallisesti käytettäväksi Filippiineillä.

B. Oikeaksi todistaminen/Acknowledgment
Ohjeet hakijoiden antamien yksityisten juridisten asiakirjojen oikeaksi todistamiseksi
Filippiineillä käyttöä varten
Juridiset asiakirjat kuten lausunnot (Affidavits), kauppakirjat (Deed of Sale), ja valtakirjat
(Special Power of Attorneys), joita halutaan käyttää Filippiineillä voidaan laillistaa ja oikeaksi
todistaa Helsingin kunniapääkonsulaatissa, mikäli asiakirja allekirjoitetaan joko kunniakonsulin
edessä tai Julkisen Notaarin luona, jolloin tarvitaan ensin Ulkoasiainministeriön vahvistus.
Menettely on seuraava:
1. Hakijan on henkilökohtaisesti huolehdittava lausuntonsa, kauppakirjansa tai valtakirjansa
laadinnasta.
2. Hakijan on varattava aika konsulaatissa käynnille ja tuotava henkilökohtaisesti juridinen
asiakirjansa konsulaattiin. Hakija allekirjoittaa asiakirjan kunniakonsulin läsnä ollessa ja
todistaa henkilöllisyytensä näyttämällä voimassaolevan passinsa tai henkilötodistuksensa ja
antamalla siitä valokopion kunniakonsulaatin arkistoon.
3. Hakijan on annettava kunniakonsulille yksi valokopio asiakirjasta ja passistaan tai
henkilötodistuksestaan konsulaatin arkistoon sekä maksettava € 22,50 per asiakirja.
Asiakirjat ja niiden kopiot saatuaan kunniakonsulaatti todistaa oikeaksi allekirjoituksen ja
vahvistaa sen allekirjoituksellaan ja sinetillä varustetulla ns Red Ribbons’illa. Asiakirja on sen
jälkeen legalisoitu ja valmis Filippiineillä virallisesti käytettäväksi.
Huom: Hakija, joka on allekirjoittanut oikeaksi todistettavan asiakirjan, mutta ei voi
henkilökohtaisesti tulla Helsingin Kunniapääkonsulaattiin, voi silti saada asiakirjansa oikeaksi
todistetuksi postitse. Asiakirjan allekirjoittaminen tapahtuu silloin julkisen notaarin edessä
Maistraatissa, minkä jälkeen siihen hankitaan Suomen Ulkoasiainministeriön todistus ja leima.
Yleiset ohjeet
Käsittelyaika / Nopeutettu palvelu
Normaali käsittelyaika todistusten antamisessa on kolme työpäivää hakemuksen
saapumisesta. Henkilö, joka jättää hakemuksensa henkilökohtaisesti voi pyytää nopeutettua
saman päivän käsittelyä josta peritään lisämaksuna € 12.00. Asia on syytä tarkistaa
hakemusta jättäessänne, sillä se ei ole ruuhkien takia aina mahdollista.
Postituspalvelu
Hakijalta, joka haluaa saada legalisoidun asiakirjan Suomessa takaisin postitse, peritään €
10.00 suuruinen lisämaksu postituskulujen kattamiseksi.
Maksut
Maksun voi suorittaa käteisenä, jos oikeaksi todistamista haetaan henkilökohtaisesti tai
pankkisiirtona seuraavalle kunniapääkonsulaatin pankkitilille:
NORDEA tilinumero: FI27 1820 3000 0363 43, Maksun saaja Consulate General of Philippines

Pyydämme, että ette lähetä maksuja Filippiinien Oslon suurlähetystöön, jos käytätte Helsingin
pääkunniakonsulaatin palveluja, koska Oslon suurlähetystöön tehtyjä maksuja voidaan käyttää
ainoastaan tästä suurlähetystöstä saatujen palvelujen maksuun.

