
Det är alltid bra att förbereda resan väl och bekanta sig noggrant 
med resmålet. Du kan läsa om resmålet i utrikesministeriets 
resemeddelande. Du kan också informera utrikesministeriet om din 
resa i förväg.
Om du ändå råkar ut för svårigheter på resan får du med hjälp av 
mobiltelefonen kontaktuppgifterna till en finländsk beskickning.
Dessa är utrikesministeriets mobiltjänster. Ministeriet debiterar dig 
inte för tjänsterna. Du kan ge feedback genom att skicka e-post till 
adressen verkkotoimitus@formin.fi

Mobiltjänsterna hjälper dig på resan

Förbered resan väl
Det är bra att läsa utrikesministeriets resemeddelanden redan före 
resan. Särskilt om ditt resmål är riskfyllt rekommenderar vi att du 
gör en reseanmälan och i förväg tar reda på vilka tjänster de 
finländska beskickningarna erbjuder. Det är bra att spara numret till 
sms-tjänsten 16358 (eller +358 400 358 300) i mobilens minne och 
adressen wap.formin.fi som bokmärke. 
Trygg och trevlig resa!

Enkelt med sms och wap
Du kan utnyttja utrikesministeriets mobil-
tjänster via sms eller wap.
• Numret till sms-tjänsten är 16358 (DNA, Elisa 

och TeliaSonera). Med andra operatörer - 
även utländska - +358 400 358 300.

• Adressen till mobilportalen är wap.formin.fi. 
För att kunna använda tjänsten behöver du 
en mobiltelefon eller en terminal med 
XHTML-läsare och fungerande dataförbindel-
se. Kontrollera inställningarna med din 
mobiloperatör.
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Sök kontaktuppgifter

Med ett sms kan du söka kontaktupp-
gifter till Finlands ambassad i det 
land du önskar. Gör så här:

1. Skriv KONTAKT och landets namn 
(till exempel KONTAKT KINA)

2. Skicka meddelandet till nummer  
16358

3.  I svarsmeddelandet får du 
adressen och telefonnumret till 
ambassaden

Om Finland har ett generalkonsulat i 
staden kan du också söka kontakt-
uppgifterna till det:
1. Skriv KONTAKT och stadens namn 
(till exempel KONTAKT NEW YORK)
2. Skicka meddelandet till nummer  
16358
3. I svarsmeddelandet får du adressen 
och telefonnumret till generalkonsu-
latet
Alla kontaktuppgifter finns på 
wap.formin.fi

Resemeddelanden

Med ett sms får du kortfattade 
uppgifter om säkerheten i det land 
du är intresserad av.

1. Skriv RESA och landets namn eller 
enbart början av namnet (exempel: 
RESA THAI)

2. Skicka meddelandet till nummer  
16358

3. I svarsmeddelandet får du det 
nyaste resemeddelandet

Förutom information om länder kan 
du också söka regional information 
om S:t Petersburg, Karelen, New York 
och Florida (New York), Los Angeles 
(inklusive hela västkusten), Shanghai 
och östra Kina (Shanghai), Macao, 
Hongkong, Kanarieöarna och 
Hamburg. Skriv då RESA och namnet 
på staden eller området.

Reseinfo även på wap.formin.fi.

Fortlöpande beställning av resemeddelanden

Du kan också göra en fortlöpande 
beställning av resemeddelanden. Då 
får du automatiskt aktuell informa- 
tion om den plats du angett i 
beställningen. Du kan beställa 
information om så många länder du 
önskar.

1. Skriv BESTÄLL och landets namn 
(till exempel BESTÄLL INDONESIEN)

2. Skicka meddelandet till nummer 
16358

När du inte längre önskar information 
om landet gör du så här:
1. Skriv AVBESTÄLL och landets namn  
eller endast AVBESTÄLL
2. Skicka meddelandet till nummer  
16358
Om du skriver landets namn 
annullerar du endast beställningen av 
meddelanden om landet i fråga. Om 
du skickar enbart meddelandet 
AVBESTÄLL annullerar du alla 
beställningar.

Reseanmälan

Om du önskar kan du informera UM 
om dina resplaner. Vi rekommenderar 
tjänsten för alla som reser eller arbe-
tar i ett krisområde. Uppgifterna 
används för att nå dig och dina 
medresenärer i en nödsituation. Efter 
resan raderar vi dina uppgifter.

1. Skriv RESA samt resedatum och 
ytterligare uppgifter (till exempel 
RESA 1-30.4.2007 HARARE 3 PERS 
HOTEL SHERATON)

2. Skicka meddelandet till nummer 
16358
3. Ett svarsmeddelande bekräftar att 
meddelandet har mottagits
Skriv datum som dd.mm.åååå. 
Utelämnar du året antar vi att du 
menar innevarande år.
Du kan också göra en reseanmälan 
på wap.formin.fi
Utrikesministeriet 
http://formin.finland.fi


