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CONSULAR CORPS IN FINLAND R.Y. 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
LYHYT TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2020 oli konsulikunnan toinen rekisteröityneenä yhdistyksenä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 
Consular Corps in Finland ry:n rekisteröinnin 19.03.2019. 
 
Konsulikunnan toiminta on ollut viime vuosina varsin vilkasta ja aktiivista, vuonna 2020 konsulikunnan 
toiminnan perustan muodostivat edellisten vuosien tapaan erilaiset tilaisuudet, tiedottaminen sekä 
konsulikunnan omien jäsenten avustaminen ja neuvonta konsulitehtävien hoitoon liittyvissä asioissa.  
 
Vuosi 2020 oli vallitsevan koronatilanteen takia varsin poikkeuksellinen ja ainoastaan kaksi tilaisuutta 
pystyttiin järjestämään fyysisessä muodossa, muilta osin koko konsulikunnan toiminta on toteutettu 
virtuaalisessa muodossa. 
 
Konsulikunta täytti toimintavuonna 95 vuotta, mutta suunniteltu vuosipäivän juhlatilaisuus Turussa 
jouduttiin koronatilanteen takia peruttamaan.  
 
 
2. TALOUS 

Konsulikunnan talous oli vuoden 2020 osalta ylijäämäinen (yhteensä € 4.555.,39), lähinnä odotuksia 
paremman jäsenmaksutilanteen ja fyysisten tilaisuuksien pienemmän määrän takia. Lahjoitusvarojen 
(yhteensä € 24 800,00) käytöstä on ohjeistettu yhdistyksen rekisteröitymisen jälkeen pidetyssä 
ensimmäisessä vuosikokouksessa 15.04.2019 päätetyn mukaisesti niin, että lahjoitusvaroin saadut varat 
käytettäisiin pääasiassa suurempien tapahtumien rahoittamiseksi, ei juokseviin menoihin. 

 
3. TAPAHTUMAT, TILAISUUDET 
 
Konsulikunta järjesti vuoden 2020 aikana yhteensä 5 tilaisuutta:  
 
Helmikuu 2020 
Konsulikunnan vierailu Suomen Pankkiin, isäntänä pääjohtaja Olli Rehn, ”Global economic outlook and 
monetary policy, a Finnish perspective”.  Konsulikunnan vanhin luovutti pääjohtajalle kiitoksena Kimmo 
Saariston kirjan ”Hyvää pahaa rock´n´roll-sosiologisia kirjoituksia rockista ja rock kulttuurista 
  
Tilaisuudessa oli 44 osallistujaa. 
 
Toukokuu 2020 
Konsulikunnan vuosikokous toteutettiin virtuaalisena tapahtumana. Kokouksen aluksi kuulemme Suomen 
ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen esitelmän aiheesta "Ulkoministeriön ja konsulikunnan 
yhteistyömahdollisuudet niin kriiseissä kun normaalioloissa". Vuosikokoukseen osallistui 31 konsulikunnan 
edustajaa. Puheenjohtaja toimitti Pasi Tuomiselle kiitoksena tuoreen Suomen Aateliskalenterin. 
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Kesäkuu 2020 
Virtuaalinen lounastilaisuus, vieraana ulkoministeri Pekka Haavisto. Tilaisuuteen osallistui 54 konsulikunnan 
ja suurlähetystöjen edustajaa. 
 
Syyskuu 2020 
Konsulikunnan tilaisuus SITRA:ssa, isäntänä SITRA yliasiamies Jyrki Katainen. Tilaisuuteen osallistui 31 
konsulikunnan edustajaa. 
 
Joulukuu 2020 
Virtuaalinen keskustelutilaisuus, vieraana Suomen ulkoministeriön protokollapäällikkö Matti Heimonen. 
Tilaisuuteen osallistui 46 konsulikunnan edustajaa. 
 
4. FICAC 
 
Suomi oli yksi kansainvälisen FICAC-järjestön perustajamaista vuonna 1982. Yhdistyksen hallituksen tekemän 
selvityksen mukaisesti FICAC:n toiminta ja on kuitenkin muuttunut merkittävästi, eikä se nykyisellään tue 
konsulikunnan toimintaa juurikaan. Suomi ei yksin pysty toimintaa muuttamaan, jolloin tueksi tarvittaisiin 
suurempi esim. pohjoismainen ryhmä, mutta muista pohjoismaista toiminnassa ei ole mukana enää kuin 
Norja, joka sekin on harkitsemassa järjestön jäsenyydestä luopumista. Toiminnan muuttaminen paremmin 
konsulikunnan tarpeita vastaavaksi olisi kuitenkin välttämätöntä jäsenyyden jatkamisen kannalta. 
 
Hallitus katsoi selvityksen perusteella, että lähialueen ts. pohjoismaisen ja Baltian alueen yhteistyön 
tehostaminen on konsulikunnan toiminnan kannalta tärkeämpää kuin FICAC:n toiminta nykymuodossaan ja 
koska FICAC:n vuosimaksu (€ 1.000,00) on konsulikunnan budjetin suurin yksittäinen kuluerä, eikä sille ole 
myöskään saatu lähiaikoina juurikaan mitään konkreettista vastinetta, jäsenyyden jatkaminen ei ole 
perusteltua. Hallitus päätti luopua jäsenyydestä ja hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut FICAC:lle 
joulukuussa 2020, että Suomi (Consular Corps in Finland r.y.) ei ole jatkossa kansainvälisen yhteisön jäsen. 
 
5. HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
Konsulikunnan hallitus on kokoontunut vuoden 2020 aikana yhteensä viisi kertaa. 
 
6. KONSULIKUNNAN HALLITUS 
 
Konsulikunnan hallituksen jäsenet vuonna 2020 ovat olleet: 
 
Johan Grotenfelt, hallituksen puheenjohtaja, konsulikunnan vanhin, ”Dean” 
Wille Eerola, konsulikunnan sihteeri 
Heikki Rautvuori, tapahtumakoordinaattori 
Jan Nygård, varainhoitaja 
Jukka Luostarinen 
Timo Palander 
Olli Pohjanvirta 
Jari A. Rastas 
Marja-Liisa Rosberg 
 
7. KONSULIKUNNAN EDUSTUS MUUALLA 
 
Toimintavuoden aikana puheenjohtaja osallistui 23.02.2020 FICAC:n kokoukseen ja Paavi Franciskuksen 
vastaanottoon Vatikaanissa. 
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8. TULEVAISUUS, VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMASTA 
 
Konsulikunnan aktiviteetit jatkuvat tulevaisuudessakin perinteisten tilaisuuksien ja muun konsulikunnan 
toimintaa tunnetuksi niin valtiovallan kuin yrityselämänkin edustajien parissa tekevän toiminnan muodossa. 
Vallitseva koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa merkittäväksi vuoden 2021 toimintaan ja 
toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa tilaisuudet tullaan järjestämään ainakin vuoden 2021 ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana virtuaalisesti Team-alustalla. 
 
Vuonna 2019 toteutettu yhdistyksen rekisteröinti on tuonut paljon uutta konsulikunnan toimintaan ja 
odotamme tulevasta vuodestakin taas yhä aktiivisempaa konsulikunnan tunnettavuutta ja myös roolia 
yhteiskunnallisena keskustelijana korostavaa ajanjaksoa. 
 
Koronatilanteen vuoksi uuden toimintavuoden alkuun sijoitettujen tapahtumien yksityiskohtainen 
suunnittelu on toistaiseksi hankalaa voimassa olevien kokoontumisrajoitusten ja -suositusten takia, ja kevään 
2020 tapahtumat jouduttiin tilanteen takia peruuttamaan kokonaan, kokonaisuudessaan tilaisuuksien määrä 
kuitenkin oli lähes aikaisemmalla tasolla ja vuoden 2021 alussa aloitettiin menestykselliseksi todettu 
”Corporate View” -sarja, jonka kaksi ensimmäistä esiintyjää olivat Panu Routila ja Mikko  Hyppönen.  
 
Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan nykyisellään mm. säännöllisten tapahtumien muodossa. Vallitsevan 
koronavirustilanteen salliessa palataan toivottavasti normaalikäytäntöön syksyllä 2021 erityisesti 
lounastilaisuuksien ja yritysvierailujen osalta. Tilaisuuksien aikataulusta ja sisällöstä päättää yhdistyksen uusi 
vuosikokouksessa valittava hallitus. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuosittain noin 4-6 kertaa. 
 
Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun säilyvän ennallaan (€ 50,00). 
 
Yhdistyksen toimintaa kehitetään edelleen myös digitaalisten palveluiden kehittämisen osalta, ml. 
yhdistyksen sosiaalisen median kanavien aktiivisuus, sekä konsulikunnan ja konsuleiden toimintaan liittyvän 
yleisen valtakunnallisen tunnettavuuden kasvattamiseen. Myös koko konsulikunnan vuosittaisia vierailuja ja 
tapahtumia eri maakuntiin kehitetään edelleen alueellisen kunniakonsulitoiminnan tukemiseksi 
koronatilanteen niin taas salliessa. 
 
9. JÄSENISTÖSTÄ 
 
Yhdistyksellä on noin 150 jäsentä, joista 8 % pääkonsuleita, 3 varakunniakonsuleita ja suurin osa, noin 89% 
kunniakonsuleita.  
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Yhdistyksen jäseneksi voivat sääntöjen mukaisesti liittyä kaikki Suomeen nimitettyjen valtioiden 
kunniakonsulit, myös entiset konsulit ts. emeritus ja emerita konsulit. Suomessa on yhteensä 189 aktiivista 
kunniakonsulia, joista osa ei ole liittynyt yhdistyksen jäseneksi vuonna 2019 toteutetun rekisteröitymisen 
jälkeen. Jo vuonna 1925 perustettu konsulikunta järjestyi rekisteröidyksi yhdistykseksi 19.03.2019, jonka 
jälkeen yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jäseneksi liittyminen edellyttää liittymistä ja 
vuosikokouksen vuosittain vahvistaman jäsenmaksu suorittamista. 
 
Konsulikunnan jäsenet edustavat kaikki eri maanosia: pohjoismaat, Baltia ja Eurooppa muodostavat 
jäsenkunnasta yli 60 prosenttia, loppuosa jakautuu varsin tasan Afrikan, Aasian ja Amerikan mantereen 
välillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunniakonsulin toimipaikaksi tai toimialueeksi määritetään tietty maantieteellinen alue nimitysprosessin 
aikana. Osa konsuleista vastaa koko maasta, osa tietyistä maakunnista tai lääneistä, osa toimii yhden 
kaupungin tai kaupunkien alueella.  
 
Pääsääntöisesti Helsingin ja pääkaupunkiseudun alueella toimivat konsulit edustavat maataan koko Suomen 
alueella ja näissä tapauksissa ko. maalla ei ole Suomessa omaa suurlähetystöään, vaan kunniakonsuli edustaa 
ko. maata erikseen määriteltävien tehtävien osalta. Näiden maiden suurlähetystöt sijaitsevat yleensä jossain 
muussa Pohjoismaassa (Tukholma, Oslo, Kööpenhamina), Saksassa tai Iso-Britanniassa.  
 
Usealla maalla on kunniakonsuleita eri puolilla Suomea ja esimerkiksi kaikilla pohjoismailla on käytännössä 
omat kunniakonsulinsa kaikissa suuremmissa kaupungeissa.  
 
Kunniakonsuliverkko kattaa koko Suomen, Etelä-Suomen ja Ahvenanmaan kautta edelleen pohjoiseen asti. 
Kunniakonsuleita nimitetään jatkuvasti, osa tehtävästään luopuvien tilalle, mutta myös aivan uudet maat 
nimittävät kunniakonsuleita edustamaan itseään Suomessa. 
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