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Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henki-
löiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hy-
väksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä
tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hy-
väksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuk-
sen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamises-
ta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hy-
väksyisi Luxemburgissa kesäkuussa 1999
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden se-
kä Sveitsin välillä henkilöiden vapaasta liik-
kuvuudesta tehdyn sopimuksen.

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta teh-
dyllä sopimuksella toteutetaan henkilöiden
vapaa liikkuvuus Euroopan unionin ja Sveit-
sin välillä yhteisön oikeutta vastaavien sään-
töjen mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on
myöntää toisten sopimuspuolten kansalaisille
samat elinolosuhteet sekä työnsaanti- ja työn-
tekoehdot kuin sopimuspuolten omilla kansa-
laisilla on. Sopimus kattaa oikeuden tulla
maahan, asua, työskennellä, toimia itsenäise-
nä ammatinharjoittajana ja opiskella siellä
sekä oikeuden sosiaaliturvaan. Oikeudet pe-
rustuvat syrjimättömyyteen ja yhdenmukai-
seen kohteluun kansalaisuudesta riippumatta.

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva
sopimus on yksi seitsemän sopimuksen muo-
dostamasta kokonaisuudesta. Muut sopimuk-
set ovat Euroopan yhteisön ja Sveitsin väli-
nen sopimus lentoliikenteestä, sopimus rauta-
teiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliiken-
teestä, sopimus tiede- ja teknologiayhteis-
työstä, sopimus julkisiin hankintoihin liitty-
vistä näkökohdista, sopimus maataloustuot-
teiden kaupasta ja sopimus vaatimuksenmu-
kaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tun-

nustamisesta. Kaikki sopimukset tulevat
voimaan samanaikaisesti.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi henkilöi-
den vapaasta liikkuvuudesta Euroopan yhtei-
sön ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valalii-
ton välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta, sekä siihen liittyvät ehdotukset la-
eiksi ulkomaalaislain, oikeudenkäymiskaaren
15 luvun 2 §:n, asianajajista annetun lain,
opintotukilain 1 §:n 2 momentin, terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain ja ti-
lintarkastuslain 4 §:n 4 momentin muuttami-
sesta.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että edus-
kunta hyväksyisi sen, että Suomi irtisanoo
Suomen ja Sveitsin välillä 1927 tehdyn väli-
aikaisen kauppasopimuksen siihen 1958 teh-
dyllä lisäsopimuksella tehtyine muutoksi-
neen, minkä lisäksi esitykseen sisältyy ehdo-
tus laiksi eräiden lisäsopimuksen säännösten
hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan ta-
savallan presidentin asetuksella säädettävänä
ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus
henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tulee
voimaan. Viimeksi mainittu laki on tarkoitet-
tu tulemaan voimaan silloin, kun Suomen ja
Sveitsin välisen sopimuksen irtisanominen
tulee voimaan.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden
vapaasta liikkuvuudesta Luxemburgissa 21
päivänä kesäkuuta 1999 tehty sopimus on
yksi seitsemän sopimuksen muodostamasta
kokonaisuudesta. Muut sopimukset ovat so-
pimus lentoliikenteestä, sopimus rautateiden
ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä,
sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä, so-
pimus julkisiin hankintoihin liittyvistä näkö-
kohdista, sopimus maataloustuotteiden kau-
pasta ja sopimus vaatimuksenmukaisuuden
arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Seitsemästä sopimuksesta ainoastaan henki-
löiden vapaata liikkuvuutta koskeva sopimus
on niin sanottu sekasopimus, jonka sopimus-
puoliksi tulevat myös Euroopan yhteisön
(EY) jäsenvaltiot.

Suojautuakseen siltä, että neuvottelujen
päätyttyä jokin sopimuksista hylättäisiin
Sveitsin kansanäänestyksessä, Euroopan yh-
teisö otti käyttöön niin sanotun pakettiratkai-
sun yhdistämällä kaikki seitsemän sopimusta
toisiinsa määräyksellä, jonka mukaan sopi-
mus tulee voimaan vasta, kun sopimuspuolet
ovat ilmoittaneet kaikkien seitsemän sopi-
muksen ratifioimisesta tai hyväksymisestä.
Sopimukset ovat aluksi voimassa seitsemän
vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi. Kaikki so-
pimukset lakkaavat olemasta voimasta, jos
jokin sopimuspuolista jättää jatkamatta jon-
kin sopimuksen voimassaoloa tai irtisanoo
yhdenkin sopimuksen (niin sanottu giljotiini-
lauseke).

Sopimuspaketin muista sopimuksista on
tiedotettu eduskunnalle niiden valmistelun
yhteydessä, mutta koska ne ovat yhteisöso-
pimuksia, niitä ei hyväksytä perustuslain 93
ja 94 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Sopimuksia
yhdistävän voimaantulolausekkeen vuoksi
selostetaan tässä lyhyesti sopimuspaketin
muiden osien sisältö. Sopimus lentoliiken-
teestä tähtää vaiheittaiseen ja vastavuoroi-
seen siviililentoliikenteen vapauttamiseen
yhteisön lainsäädännön pohjalta. Rautateiden
ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä
tehdyn sopimuksen tavoitteena on määritellä
yhteensovitetun liikennepolitiikan yksityis-

kohtaiset säännöt ja vapauttaa sopimuspuol-
ten pääsy toistensa maanteiden ja rautateiden
tavara- ja henkilöliikenteen markkinoille.
Tarkoituksena on myös kannustaa ympäris-
töä säästävämpien kuljetusmuotojen käyttöön
erityisesti Alppien alueella. Maataloustuot-
teiden kaupasta tehdyn sopimuksen tarkoi-
tuksena on vapauttaa edelleen EY:n ja Sveit-
sin kahdenvälistä maataloustuotteiden kaup-
paa. Sopimus poistaa tariffi- ja muita esteitä
vastavuoroisesti ja mahdollistaa aikaisempaa
merkittävästi paremman pääsyn toisen sopi-
muspuolen markkinoille. Vaatimustenmukai-
suuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta tehdyn sopimuksen mukaan sopi-
muspuolet hyväksyvät vastavuoroisesti so-
pimuksessa mainittujen laitosten antamat se-
losteet, todistukset, luvat ja vaatimuksenmu-
kaisuusmerkinnät. Tietyistä julkisiin hankin-
toihin liittyvistä näkökohdista tehdyllä sopi-
muksella laajennetaan Maailman kauppajär-
jestön (WTO) puitteissa 1994 tehdyn julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 5 ja
75/1995) (GPA) liitteen I soveltamisalaa ja
jatketaan vapauttamiseen tähtääviä toimia
useilla aloilla. Tiede- ja teknologiayhteis-
työstä tehdyn sopimuksen tarkoituksena on
mahdollistaa vastavuoroinen osallistuminen
tiettyihin ohjelmiin tieteen ja teknologian
alalla. Sveitsin tutkimusyksiköt voivat osal-
listua yhteisön tutkimuksen viidenteen puite-
ohjelmaan ja Euroopan atomienergiajärjestön
(Euratom) tutkimuksen ja koulutuksen puite-
ohjelmaan. EY:n alueella olevat tutkimusyk-
siköt voivat osallistua vastaaviin tutkimusoh-
jelmiin ja -hankkeisiin Sveitsissä.

2. Nykyt i la

2.1. Euroopan yhteisön ja Suomen sopi-
mussuhteet Sveitsin kanssa

Euroopan talousalue (ETA) syntyi 1 päivä-
nä tammikuuta 1994. Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liityttyä 1 päivänä tammikuuta 1995
Euroopan unioniin (EU) Euroopan vapaa-
kauppaliiton (EFTA) kolme jäljellä olevaa
jäsentä Islanti, Liechtenstein ja Norja ja EU:n
15 jäsenvaltiota muodostivat ETA:n yhtenäi-
sen markkina-alueen. Sveitsi allekirjoitti
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ETA-sopimuksen, mutta jäi ainoana EFTA:n
jäsenenä ETA-sopimuksen ulkopuolelle, kun
jäsenyys torjuttiin kansanäänestyksessä
vuonna 1992. Sveitsi haki EU:n jäsenyyttä
20 päivänä toukokuuta 1992. ETA-sopimusta
koskevassa kansanäänestyksessä samana
vuonna saadun kielteisen äänestystuloksen
jälkeen Sveitsin hallitus ei ole edistänyt jäse-
nyyshakemusta. EY:n ja Sveitsin suhteet pe-
rustuvat vuonna 1972 tehtyyn vapaakauppa-
sopimukseen.

Suomella on Sveitsin kanssa seuraavat
kahdenväliset sopimukset: väliaikainen
kauppasopimus ja sen lisäsopimus (SopS
25/1927 ja 44/1959), sovinto- ja oikeudellista
menettelyä koskeva sopimus (SopS
16/1928), sopimus kansalaisten, yhtiöiden,
osuuskuntien ja yhtymäin kohtelusta toisessa
sopimusvaltiossa (SopS 10/1936), sopimus
harjoittelijain vaihdosta (SopS 1/1952), so-
pimus maahantuloleimausten poistamisesta
(SopS 3/1952), sopimus kaksinkertaisen ve-
rotuksen ehkäisemiseksi perintöverojen alalla
(SopS 9/1957, lentoliikennesopimus (SopS
9/1959), kansainvälisiä maantiekuljetuksia
koskeva sopimus (SopS 37/1981), sopimus
sosiaaliturvasta (SopS 64/1986) ja sopimus
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi (SopS
90/1993). Osa Suomen kahdenvälisistä so-
pimuksista on ainakin osittain vanhentunut.
Joillakin mainituista sopimuksista on kuiten-
kin merkitystä myös henkilöiden vapaan
liikkuvuuden alalla. Henkilöiden vapaata
liikkuvuutta koskeva sopimus sisältää mää-
räykset sopimuksen suhteesta sosiaaliturvaa,
kaksinkertaista verotusta ja muita aloja kos-
keviin kahdenvälisiin sopimuksiin. Suomen
ja Sveitsin väliaikainen kauppasopimus sii-
hen vuoden 1958 lisäsopimuksella tehtyine
muutoksineen on menettänyt merkityksensä
kauppapolitiikan kehityksen ja Suomen EU-
jäsenyyden myötä, minkä vuoksi se on tar-
koitus irtisanoa.

2.2. Suomen lainsäädäntö ja nykytilan
arviointi

Suomen lainsäädäntöä ja muutosten tarvet-
ta käsitellään tarkemmin yksityiskohtaisten
perustelujen jaksossa sopimuksen sisältö ja
suhde Suomen lainsäädäntöön. Yleisenä ar-

viona Suomen lainsäädännön suhteesta so-
pimuksen määräyksiin voidaan todeta, että
koska sopimuksen pohjana on yhteisön voi-
massa oleva lainsäädäntö henkilöiden vapaan
liikkuvuuden alalla, Suomen lainsäädäntö
vastaa pääosin sopimuksessa asetettuja vaa-
timuksia. Suomen lainsäädännön muutostar-
peet koskevat lähinnä sitä, että Suomen lain-
säädännössä on yhteisön lainsäädännön mu-
kainen kohtelu eräiltä osin rajoitettu koske-
maan EU:n ja ETA-maiden kansalaisia. Ul-
komaalaislakia (378/1991) on muutettava si-
ten, että Sveitsin kansalaiset asetetaan maa-
hantulon edellytysten, oleskelu- ja työlupien
sekä käännyttämisen ja karkottamisen perus-
teiden osalta samaan asemaan kuin EU:n ja
ETA-maiden kansalaiset. Ammattipätevyyk-
sien vastavuoroista tunnustamista koskevat
sopimuksen määräykset edellyttävät muutok-
sia oikeudenkäymiskaaren, asianajajista an-
netun lain (496/1958), tilintarkastuslain
(936/1994) ja terveydenhuollon ammattihen-
kilöstä annetun lain (559/1994) säännöksiin.
Sopimuksen määräykset edellyttävät myös
opintotukilain (65/1994) muuttamista. Koska
Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen
kauppasopimuksen eräät määräykset on saa-
tettu Suomessa lailla voimaan, on tätä koske-
va laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikai-
seen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopi-
muksen säännösten hyväksymisestä
(534/1959) kumottava Suomen irtisanoessa
sopimuksen.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta
koskevan sopimuksen tavoitteet ja
keskeinen sisältö

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty
sopimus on sopimuspaketin ainoa sekasopi-
mus, joka sisältää sekä yhteisön että sen jä-
senmaiden toimivaltaan kuuluvia määräyk-
siä. Sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa
henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan
unionin ja Sveitsin välillä yhteisön oikeutta
vastaavien sääntöjen ja periaatteiden mukai-
sesti. Sen tavoitteena on myöntää EY:n jä-
senvaltioiden ja Sveitsin kansalaisille maa-
hantulo- ja oleskeluoikeus sekä oikeus ryhtyä
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harjoittamaan palkkatyötä, toimia itsenäisenä
ammatinharjoittajana ja jäädä sopimuspuol-
ten alueelle. Sopimuksen tavoitteena on hel-
pottaa palvelujen tarjonnan harjoittamista so-
pimuspuolten alueella ja erityisesti vapauttaa
lyhytkestoisten palvelujen tarjoaminen. So-
pimuksen tavoitteena on lisäksi myöntää so-
pimuspuolten kansalaisille, jotka eivät harjoi-
ta vastaanottavassa valtiossa taloudellista
toimintaa, oikeus tulla sopimuspuolten alu-
eelle ja oleskella siellä. Sopimuspuolten kan-
salaisille on tarkoitus myöntää samat elin-
olosuhteet sekä työnsaanti- ja työntekoehdot
kuin maan kansalaisilla on.

Sopimus kattaa oikeuden tulla maahan,
asua, työskennellä, toimia itsenäisenä amma-
tinharjoittajana ja opiskella siellä sekä oikeu-
den sosiaaliturvaan. Nämä oikeudet perustu-
vat syrjimättömyyteen ja yhdenmukaiseen
kohteluun kansalaisuudesta riippumatta. So-
pimus tehdään seitsemäksi vuodeksi. Se
muuttuu tämän jälkeen määräämättömäksi
ajaksi voimassa olevaksi sopimukseksi, jos
kumpikaan sopimuspuolista ei sitä kirjallises-
ti vastusta.

3.2. Esitykseen sisältyvien lakiehdotusten
keskeiset ehdotukset

Esitys sisältää ehdotuksen niin sanotuksi
blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan hen-
kilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset. Esitykseen sisältyy lisäksi joukko
asiasisältöisiä lainsäädännön muutosehdotuk-
sia.

Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi
siten, että Sveitsin kansalaiset asetetaan lais-
sa samaan asemaan kuin Euroopan unionin ja
Euroopan talousalueen kansalaiset. Muutok-
set koskevat maahantulon edellytyksiä, oles-
kelu- ja työlupia sekä käännyttämisen ja kar-
kottamisen perusteita koskevia säännöksiä.

Oikeudenkäymiskaaren ja asianajajista an-
netun lain säännöksiä ehdotetaan muutetta-
viksi siten, että ne soveltuvat myös henki-
löön, jolla on asianajajan ammattipätevyys
valtiossa, jonka kanssa Euroopan yhteisö ja
sen jäsenvaltiot ovat tehneet sopimuksen
ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta.

Opintotukilakia koskevan muutosehdotuk-

sen mukaan lain Suomen kansalaisia koske-
via säännöksiä sovellettaisiin myös henki-
löön, joka Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
muun sopijapuolen kanssa tekemän sopi-
muksen nojalla on oikeutettu opintotukilain
mukaiseen opintotukeen.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annettuun la-
kiin uusi pykälä, jonka mukaan lain säännök-
siä sovellettaisiin henkilöön, joka Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden muun sopija-
puolen kanssa tekemän sopimuksen nojalla
on oikeutettu toimimaan terveydenhuollon
ammattihenkilönä.

Tilintarkastuslakia on tarkoitus muuttaa si-
ten, että KHT-tilintarkastajaksi voidaan hy-
väksyä myös henkilö, jolla on tilintarkastajan
ammattipätevyys valtiossa, jonka kanssa Eu-
roopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat teh-
neet sopimuksen ammattipätevyyden vasta-
vuoroisesta tunnustamisesta.

Esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi
eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kaup-
pasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen sään-
nösten hyväksymisestä annettu laki.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Esityksellä on arvioitavissa vain vähäisiä
julkistaloudellisia vaikutuksia, jotka johtuvat
sopimuksen nojalla Suomessa Sveitsin
kansalaisille myönnettävistä etuuksista, joita
ovat muun muassa eräät opintotukilaissa tar-
koitetut etuudet, sosiaaliturva ja oikeus työn-
välitys- ja työvoimapalveluihin. Suomen
kansalaiset ovat oikeutettuja vastaaviin
etuuksiin Sveitsissä, joten sopimuksen ei ar-
vioida aiheuttavan julkistaloudellisia lisäkus-
tannuksia. Vastaavasti etuisuuksia nauttivat
sopimuspuolten kansalaiset hyötyvät jossakin
määrin taloudellisesti sopimuksen johdosta ja
voivat saada välillistä taloudellista hyötyä
oikeudesta harjoittaa toisen sopimuspuolen
alueella taloudellista toimintaa. Vastaavaa
välillistä taloudellista hyötyä sopimuksesta
on palvelujen tarjoajille.

Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen
kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen ir-
tisanomisella ei ole taloudellisia vaikutuksia,
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koska sopimuksen sijasta on jo Suomen EU-
jäsenyyden alusta lukien sovellettu EY:n ja
Sveitsin välistä vapaakauppasopimusta.

4.2. Yritysvaikutukset

Sopimus helpottaa työvoiman liikkuvuutta
ja helpottaa palvelujen tarjoamista toisen so-
pimuspuolen alueella.

4.3. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

Työvoimaviranomaisille sopimuksesta ai-
heutuva lisätyö samoin kuin sopimuksen so-
veltamisesta muille viranomaisille aiheutuvat
toimenpiteet ovat niin vähäisiä, ettei niillä
voida arvioida olevan organisaatio- tai henki-
löstövaikutuksia.

4.4. Ympäristövaikutukset

Esityksellä ei ole ympäristövaikutuksia.

4.5. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan

Esitys asettaa Suomessa oleskelevat Sveit-
sin kansalaiset useissa henkilöiden vapaata
liikkuvuutta koskevissa kysymyksissä ase-
maan, joka on verrannollinen muiden EU:n
kansalaisten asemaan Suomessa. Vastaavasti
Suomen kansalaiset saavat Sveitsissä yhtei-
sön oikeuteen perustuvan aseman. Sopimuk-
sella pyritään takaamaan yhdenvertainen
kohtelu sopimuspuolten kansalaisille. Sopi-
mus koskee erityisesti palkkatyön tekijöitä ja
heidän perheenjäseniään, itsenäisiä ammatin-
harjoittajia, palvelujen tarjoajia ja
opiskelijoita.

4.6. Aluepoliittiset vaikutukset

Sopimuksella ei ole aluepoliittisia vaiku-
tuksia. Selvyyden vuoksi sopimukseen on lii-
tetty Ahvenanmaata koskeva pöytäkirja, jos-
sa todetaan, että Suomen liittymisestä Euroo-
pan unioniin tehdyn sopimuksen Ahvenmaa-
ta koskevaa pöytäkirjaa N:o 2 sovelletaan
myös tähän sopimukseen.

5. Asian valmiste lu

5.1. Sopimusneuvottelut ja käsittely
Euroopan unionissa

ETA-sopimusta koskevassa kansanäänes-
tyksessä Sveitsissä vuonna 1992 saadun kiel-
teisen äänestystuloksen jälkeen Euroopan
komissio aloitti Sveitsin kanssa neuvottelut
erillisistä sopimuksista lokakuussa 1994 ja
maaliskuussa 1995 unionin neuvostolta saa-
miensa neuvottelumandaattien nojalla. Sveit-
sin tavoitteena neuvotteluissa oli täydentää
vuoden 1972 vapaakauppasopimusta seitse-
mällä alakohtaisella sopimuksella mahdolli-
simman kattavasti saavuttaakseen vastaavan
aseman kuin ETA:n jäsenmailla on sisä-
markkinoiden alueella. Sopimusneuvottelut
pitkittyivät erityisesti tieliikenneneuvotteluis-
sa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi.

Poliittinen ratkaisu sopimuspaketista saa-
tiin aikaan Wienin Eurooppa-neuvostossa 11
ja 12 päivänä joulukuuta 1998. Sopimukset
parafoitiin Bernissä 26 päivänä helmikuuta
1999 ja allekirjoitettiin Luxemburgissa EU:n
yleisten asiain neuvoston yhteydessä 21 päi-
vänä kesäkuuta 1999.

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta teh-
dyn sopimuksen oikeusperustaa koskeneissa
neuvotteluissa unionin neuvostossa päädyt-
tiin siihen, että sopimuspaketin hyväksymistä
EY:n ja Euratomin puolesta koskevan pää-
töksen oikeusperustaksi valitaan komission
alkuperäisestä ehdotuksesta (KOM (1999)
229 lopullinen) poiketen EY:n perustamis-
sopimuksen 310 artikla yhdessä 300 artiklan
asianomaisten kohtien kanssa ja Euratomin
perustamissopimuksen 101 artiklan toinen
kohta. EY:n perustamissopimuksen 300 ar-
tiklan mukaan neuvosto päättää 310 artiklas-
sa tarkoitetuista assosiaatiosopimuksista yk-
simielisesti Euroopan parlamentin puoltavan
lausunnon saatuaan. Euroopan parlamentin
puoltava lausunto sopimuksista on saatu 4
päivänä toukokuuta 2000.

Tarkoituksena on ollut alunperin saada so-
pimusten ratifiointimenettelyt päätökseen si-
ten, että sopimukset tulisivat voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2001. Tätä tavoitetta ei ole
kyetty aivan saavuttamaan. Sveitsin parla-
mentti hyväksyi sopimuspaketin 8 päivänä
lokakuuta 1999. Sveitsissä kerättiin perustus-
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laissa säädetyssä sadan vuorokauden määrä-
ajassa vaadittavat 50 000 allekirjoitusta kan-
sanäänestyksen järjestämistä varten ja 21
päivänä toukokuuta 2000 järjestetyssä kan-
sanäänestyksessä sopimuspaketti hyväksyt-
tiin 67,2 prosentin enemmistöllä. Sopimuk-
sen ovat Sveitsin lisäksi ratifioineet tämän
hallituksen esityksen antamiseen mennessä
Espanja, Italia, Itävalta, Portugali, Ruotsi,
Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Rati-
fiointimenettelyt ovat meneillään myös muis-
sa EU:n jäsenvaltioissa.

5.2. Esityksen valmistelu Suomessa

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle 8
päivänä joulukuuta 1998 selvityksen EY:n ja
Sveitsin kahdenvälisistä neuvotteluista (E
99/1998 vp). Valtioneuvosto on antanut
eduskunnalle 4 päivänä kesäkuuta 1999 val-
tiopäiväjärjestyksen 54 e §:n mukaisen selvi-
tyksen, joka on sisältänyt Sveitsin kanssa
tehtävien sopimusten lopulliset tekstit. Edus-
kunnalle on lisäksi annettu 31 päivänä maa-
liskuuta 2000 perustuslain 97 §:n mukainen

selvitys sopimusten tekemistä yhteisön puo-
lesta koskevan päätöksen oikeusperustan
muuttamisesta. Suomi allekirjoitti sopimuk-
sen yhtä aikaa Sveitsin, Euroopan yhteisön ja
sen muiden jäsenvaltioiden kanssa 21 päivä-
nä kesäkuuta 1999.

Hallituksen esitys on valmisteltu Suomen
pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa
ja ulkoasiainministeriössä yhteistyössä mui-
den toimivaltaisten ministeriöiden kanssa.
Esityksestä on pyydetty lausunnot oikeusmi-
nisteriöltä, valtiovarainministeriöltä, opetus-
ministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöl-
tä, työministeriöltä, sisäasiainministeriöltä ja
liikenne- ja viestintäministeriöltä. Sopimuk-
sesta on pyydetty lausunto myös Ahvenan-
maan maakuntahallitukselta. Väliaikaisen
kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen ir-
tisanomisesta on pyydetty erilliset lausunnot
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, maa- ja
metsätalousministeriöltä, valtiovarainminis-
teriöltä, Suomen Vientiluotto Oy:ltä, Valtion-
takuukeskukselta, Suomen ulkomaan kaup-
paliitolta ja Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliitolta.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Sopimuksen s isäl tö ja suhde
Suomen lainsäädäntöön

I. Perusmääräykset

Yleistä

Sopimuksen perusmääräykset sisältävät
yleiset periaatteet ja tarkempi sääntely tapah-
tuu sopimuksen liitteillä. Sen vuoksi tässä
hallituksen esityksessä käsitellään perusmää-
räyksiä, liitteitä ja niihin liittyviä julistuksia
aiheittain perusmääräysten mukaisessa järjes-
tyksessä Suomen lainsäädäntö ja mahdolli-
nen muutosten tarve on selitetty kunkin so-
pimusmääräyksen kohdalla.

Sopimuksen tavoitteet

1 artikla. Artiklassa määritellään henkilöi-
den vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuk-
sen tavoitteet. Sen mukaan tavoitteena on
myöntää EY:n jäsenvaltioiden ja Sveitsin
kansalaisille maahantulo- ja oleskeluoikeus
ja oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa.
Tavoitteena on helpottaa palvelujen tarjon-
nan harjoittamista sopimuspuolten alueella ja
myöntää oikeus tulla sopimuspuolten alueelle
myös sellaisille henkilöille, jotka eivät har-
joita vastaanottavassa valtiossa taloudellista
toimintaa. Sopimuksen tavoitteena on myös
myöntää sopimuspuolten kansalaisille samat
elin-, palvelus- ja työolot kuin omille kansa-
laisille.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimuksen tavoitteet vastaavat hyvin Suo-
men etuja. Suomen osalta sopimus koskee
paitsi Suomessa asuvien tai Suomeen tulevi-
en Sveitsin kansalaisten asemaa, myös niiden
Suomen kansalaisten asemaa, jota haluavat
mennä töihin tai muutoin asumaan Sveitsiin
tai asuvat Sveitsissä. Eräitä ulkomaalaislain-
säädäntöön tehtäviä muutoksia lukuunotta-
matta näiden tavoitteiden toteuttaminen ei
edellytä Suomen lainsäädännön muuttamista.

Syrjimättömyys

2 artikla. Artikla sisältää yleisen periaat-
teen, jonka mukaan toisen sopimuspuolen

kansalaisia ei saa syrjiä kansalaisuuden pe-
rusteella. Syrjimättömyysperiaatetta täsmen-
netään sopimuksen liitteen I, II ja III määrä-
yksillä. Lisäksi sopimuksen 7 artikla sisältää
erityisen määräyksen, jonka mukaan henki-
löillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun
kansalaisten kanssa taloudellisen toiminnan
harjoittamisen aloittamisen ja sen harjoitta-
misen sekä elin-, palvelus- ja työolojen suh-
teen. Sopimuksen 2 artiklan yleinen syrjintä-
kielto koskee sopimuksen soveltamisalaan
kuuluvia, taloudelliseen toimintaan liittyviä
kysymyksiä.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Suomessa ei tarvita lainsäädännön muutoksia
yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.
Suomen perustuslain 6 § sisältää yleisen yh-
denvertaisuutta koskevan säännöksen. Suo-
men työlainsäädäntö edellyttää työntekijöi-
den kohtelemista tasapuolisesti, mistä sääde-
tään muun muassa työsopimuslain
(320/1970) 17 §:n 3 ja 4 momentissa ja 1
päivänä heinäkuuta 2001 voimaan tulevan
uuden työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2
§:ssä). Rikoslain (39/1889) 47 luvun 3 §:ssä
puolestaan säädetään työsyrjinnän rangaista-
vuudesta.

Maahantulo ja maasta poistuminen

3 artikla. Artikla sisältää maahantulo-
oikeutta koskevan perusmääräyksen. Tar-
kemmat määräykset maahantulo-oikeudesta
sisältyvät sopimukseen liitteeseen I.

Maahantuloa ja maasta poistumista koske-
vat määräykset sisältyvät liitteen 1 artiklaan.
Sen mukaan sopimuspuolten kansalaiset,
heidän perheenjäsenensä ja lähetetyt työnte-
kijät pääsevät toisen sopimuspuolen alueelle
esittämällä henkilötodistuksen tai passin.
Viisumivelvollisuus voidaan säilyttää vain
sellaisten perheenjäsenten ja lähetettyjen
työntekijöiden osalta, jotka eivät ole sopi-
musvaltioiden kansalaisia. Näidenkin henki-
löiden viisuminsaantia helpotetaan. Nämä
määräykset pyrkivät heijastamaan samanlais-
ta henkilöiden vapaan liikkuvuuden
periaatetta kuin mistä on sovittu ETA-
sopimuksessa. Passin on oltava voimassa ai-
nakin kaikkien sopimuspuolten alueelle ja



HE 40/2001 vp10

niissä maissa, joiden kautta sen haltijan on
kuljettava. Sopimuspuolet eivät voi vaatia
muiden sopimuspuolten kansalaisilta maas-
tapoistumisviisumia tai vastaavaa asiakirjaa.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Suomessa ulkomaalaisten maahantuloa kos-
kevat säännökset sisältyvät ulkomaalaislakiin
ja ulkomaalaisasetukseen (142/1994). Ulko-
maalaislain ja –asetuksen mukaan lähtökoh-
tana on se, ettei kenelläkään ulkomaalaisella
ole ehdotonta oikeutta saapua Suomeen.
Useilla kansainvälisillä sopimuksilla on kui-
tenkin rajoitettu valtioiden oikeutta vapaasti
määrätä ulkomaalaisten maahantulosta ja
maassaoleskelusta.

Sveitsin kanssa tehty sopimus ei aiheuta
muutoksia ulkomaalaislain ja –asetuksen pe-
rusperiaatteisiin, joiden mukaan henkilöllä
tulee maahan saapuessaan olla kotimaansa
viranomaisten antama passi tai muu hyväk-
syttävä matkustusasiakirja. Sveitsin kansa-
laisten osalta matkustusasiakirjana hyväksy-
tään jo nykyään passin ohella henkilötodis-
tus.

Oleskeluoikeus ja oikeus ryhtyä harjoitta-
maan taloudellista toimintaa

4 artikla. Artikla sisältää perusmääräyksen
oleskeluoikeudesta ja oikeudesta ryhtyä har-
joittamaan taloudellista toimintaa. Tarkem-
mat säännökset sisältyvät sopimuksen 10 ar-
tiklaan ja liitteeseen I. Oleskeluoikeudesta ja
oikeudesta harjoittaa taloudellista toimintaa
määrätään I liitteen 2 ja 6 – 23 artiklassa.

Sopimuksen I liitteen 2 artiklan mukaan
sopimuspuolten kansalaisilla on oikeus men-
nä toisen sopimuspuolen alueelle tai jäädä
sinne oltuaan alle vuoden kestäneessä työ-
suhteessa työn etsimistä varten. Oleskelulupa
tai erityislupa myönnetään ja uudistetaan
maksutta tai hintaan, joka ei ole suurempi
kuin omille kansalaisille myönnettävistä
henkilötodistuksista perittävät maksut ja ve-
rot. Sopimuspuolet voivat vaatia toisten so-
pimuspuolten kansalaisia ilmoittamaan alu-
eella oleskelemisestaan (I liitteen 2 artikla).

Palkkatyöntekijälle, joka on vastaanotta-
vassa valtiossa toimivan työnantajan palve-
luksessa vähintään vuoden, myönnetään vä-
hintään viiden vuoden oleskelulupa. Palkka-
työntekijä, joka on työnantajan palveluksessa

yli kolme kuukautta mutta alle yhden vuo-
den, saa oleskeluluvan, joka vastaa työsopi-
mukseen merkittyä palvelussuhteen kestoa.
Palkkatyöntekijä, joka on työssä enintään
kolme kuukautta, ei tarvitse oleskelulupaa.
Oleskeluluvan myöntämiseksi voidaan vaatia
ainoastaan maahantuloasiakirja ja työnanta-
jan todistus työhönotosta tai työssäolosta.
Kuutta peräkkäistä kuukautta lyhyemmät
asumisjaksot muualla ja asevelvollisuuden
suorittaminen eivät vaikuta oleskeluluvan
voimassaoloon. Oleskelulupaa ei saa peruut-
taa pelkästään siitä syystä, että työntekijä sai-
raudesta tai tapaturmasta johtuvan tilapäisen
työkyvyttömyyden vuoksi ei ole enää työssä,
tai kun hän itsestään riippumattomasta syystä
on työttömänä. Oleskeluluvan saamista kos-
kevien muodollisuuksien täyttäminen ei saa
olla esteenä sille, että hakija aloittaa välittö-
mästi työn tekemisen (I liitteen 6 artikla).

Palkkatyötä tekevällä rajatyöntekijällä tar-
koitetaan sopimuspuolen kansalaista, joka
asuu yhden sopimuspuolen alueella ja palk-
katyössä toisen sopimuspuolen alueella pala-
ten kotipaikkaansa säännönmukaisesti päivit-
täin tai vähintään kerran viikossa. Rajatyön-
tekijät eivät tarvitse oleskelulupaa, mutta hä-
nelle voidaan myöntää koko valtion alueella
voimassa oleva erityislupa (I liitteen 7 artik-
la). Palkkatyötä tekevältä sopimuspuolen
kansalaiselta voidaan evätä oikeus harjoittaa
julkishallinnon tointa, joka liittyy julkisen
vallan käyttöön ja jonka tarkoituksena on
turvata valtion tai muiden julkisyhteisöjen
etu (I liitteen 10 artikla). Sopimuspuolet toi-
mivat yhteistyössä EURES-verkossa erityi-
sesti avointen työpaikkojen ja työhakemusten
välittämiseksi ja tasapainon aikaansaamiseksi
työmarkkinoilla sekä tietojen välittämiseksi
(I liitteen 11 artikla).

Itsenäiselle ammatinharjoittajalle myönne-
tään vähintään viiden vuoden oleskelulupa,
jos hän esittää todistuksen siitä, että hän on
sijoittautunut tai sijoittautuu tätä tarkoitusta
varten. Oleskelulupaa jatketaan viidellä vuo-
della, jos hakija esittää todistuksen muun ta-
loudellisen toiminnan kuin palkkatyön har-
joittamisesta. Samoin kuin palkkatyönteki-
jöiden kohdalla, alle kuuden kuukauden pois-
saolot tai asevelvollisuus eivät vaikuta oles-
keluluvan voimassaoloon. Oleskelulupaa ei
saa myöskään peruuttaa tilapäisen työkyvyt-
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tömyyden vuoksi (I liitteen 12 artikla). Itse-
näistä ammattia harjoittavat rajatyöntekijät
eivät tarvitse oleskelulupaa, mutta hänelle
voidaan myöntää koko valtion alueella voi-
massaoleva erityislupa (I liitteen 13 artikla).

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimus ei aiheuta muutoksia ulkomaalais-
lain ja –asetuksen perusperiaatteisiin, joiden
mukaan henkilöllä tulee olla oleskelulupa pi-
dempää maassa oleskelua varten. Ulkomaa-
laislakia on tarpeen muuttaa siten, että Sveit-
sin kansalaisia koskevat samat ehdot kuin
Euroopan talousalueen valtion kansalaisia,
jotka eivät tarvitse oleskelulupaa, jos maassa
oleskelu kestää enintään kolme kuukautta, ja
työnhakijana oleva henkilö saa sen jälkeen-
kin oleskella maassa kohtuullisen ajan ilman
oleskelulupaa, jos hän on edelleen työnhaus-
sa ja hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet
saada työtä. Laissa olisi tarpeen myös säätää,
että Sveitsin kansalaisille myönnetään mää-
räaikainen oleskelulupa viideksi vuodeksi,
jollei oleskelun arvioida kestävän yhtä vuotta
lyhyemmän ajan, jolloin oleskelulupa voi-
daan myöntää oleskelun arvioiduksi kesto-
ajaksi.

Ulkomaalaislakia on tarpeen muuttaa myös
siten, että Sveitsin kansalaisilta poistetaan
työlupavelvollisuus. Muutoin Sveitsin kansa-
laisten ja heidän perheenjäsentensä kohtelu
työnhakua ja työn vastaanottamista koskevi-
en oikeuksien osalta voidaan toteuttaa nykyi-
sen lainsäädännön puitteissa. Myös oikeus
työnvälitys- ja työvoimapalveluihin laajenee
sopimuksen voimaan tullessa koskemaan
myös Sveitsin kansalaisia työvoimapalvelu-
lain (1005/1993) 2 §:n säännösten nojalla.
Siinä todetaan, että työvoimapalvelulakia so-
velletaan Suomen kansalaisuutta vailla ole-
vaan Suomea sitovien kansainvälisten sopi-
musten määräysten mukaisesti ja ottaen
huomioon, mitä tällaisen henkilön työnteosta
on erikseen säädetty.

Palvelujen tarjoajat

5 artikla. Artikla sisältää määräykset palve-
lujen tarjoajan oikeuksista sopimuspuolten
alueella. Tarkempia määräyksiä sisältyy so-
pimuksen liitteeseen I, II ja III. Palvelujen
tarjoajalla on oikeus tarjota palveluja toisen
sopimuspuolen alueella, kun palvelujen tar-

joamiseen liittyy enintään 90 päivää
tosiasiallista työskentelyä kalenterivuoden
aikana. Muilla erityissopimuksilla voidaan
antaa pidemmälle meneviä oikeuksia. Nämä
edellytykset täyttävällä palvelujen tarjoajalla
on tässä tarkoituksessa oikeus tulla toisen
sopimuspuolen alueelle ja oleskella siellä.
Nämä oikeudet ovat myös silloin, kun
toimivaltainen viranomainen on myöntänyt
luvan tarjota palveluja. Luonnollisilla
henkilöillä, jotka ovat sopimuspuolten
kansalaisia, on maahantulo- ja oleskelu-
oikeus palvelujen vastaanottamista varten.

Sopimuksen I liitteen 17-23 artikla sisäl-
tävät yksityiskohtaisempia määräyksiä 5 ar-
tiklassa mainituista oikeuksista. Enintään 90
tosiasiallista työpäivää vuodessa kestäviä ra-
jat ylittäviä palveluja koskevat rajoitukset
ovat kiellettyjä. Palvelujen keskeytymätön
tai peräkkäinen tarjoaminen saa kestää enin-
tään 90 tosiasiallista työpäivää kalenterivuo-
den aikana. Tämä ei rajoita kuitenkaan vas-
taanottajalle annetun takuun täyttämistä eikä
ylivoimaisesta esteestä johtuvia viivästyksiä.
EY:n jäsenvaltioiden tai Sveitsin kansalaisil-
ta, jotka tarjoavat palveluja ja jotka ovat si-
joittautuneet jonkun muun sopimuspuolen
kuin sen alueelle, jossa palvelujen vastaanot-
taja sijaitsee, tulee poistaa kaikkia maahantu-
loa ja oleskelua koskevat rajoitukset (I liit-
teen 17 ja 21 artikla). Tätä määräystä sovelle-
taan myös yrityksiin, joiden kotipaikka on
EY:n tai Sveitsin alueella (I liitteen 18 artik-
la). Palvelujen tarjoajalle, jolla on oikeus tar-
jota palveluja toisen sopimuspuolen alueella,
taataan sopimuksen liitteiden mukaiset oi-
keudet (I liitteen 19 artikla). Palvelujen tar-
joaja ei tarvitse oleskelulupaa enintään 90
päivää kestävää oleskelua varten. Jos palve-
lujen tarjoaminen kestää yli 90 päivää tai
joille on myönnetty lupa tarjota palveluja,
myönnetään palvelujen tarjoamisen pituuden
kattava oleskelulupa (I liitteen 20 artikla).
Palvelujen tarjoamisoikeus ei koske julkisen
vallan harjoittamista. Liitteessä todetaan
erikseen, että sen määräykset eivät estä pal-
velujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen
jäsenvaltioon annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin (96/71/EY), jäljem-
pänä lähetettyjä työntekijöitä koskeva direk-
tiivi, soveltamista. Sopimuksen loppuasiakir-
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jaan sisältyy myös tämän asian vahvistava
EY:n ja sen jäsenvaltioiden julistus. Sopi-
musvaltiot voivat pitää edelleen voimassa
sopimuksen voimaantullessa voimassa olevat
rajoitukset, jotka koskevat oikeutta harjoittaa
työvoiman vuokrausta sekä vuokratyön te-
kemistä eikä rahoituspalvelujen tarjoamista.
Palvelujen vastaanottaja ei tarvitse oleskelu-
lupaa enintään kolmen kuukauden pituista
oleskelua varten. Yli kolmen kuukauden pi-
tuista oleskelua varten lupa myönnetään pal-
velujen vastaanottamista varten niiden tar-
joamisen pituiseksi ajaksi (I liitteen 23 artik-
la).

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Palvelujen tarjoamista koskevilla määräyksil-
lä pyritään laajentamaan EY:n sisällä nouda-
tettavat palvelujen tarjoamisen vapauteen liit-
tyvät oikeudet koskemaan myös henkilöiden
liikkuvuutta Sveitsin ja EY:n jäsenmaiden
välillä. Määräykset perustuvat toisaalta yh-
teisön perustamissopimukseen ja EY:n tuo-
mioistuimen oikeuskäytäntöön ja toisaalta
Maailman kauppajärjestön perustamissopi-
mukseen liittyvän, palvelukaupan yleissopi-
muksen (GATS-sopimus) määräyksiin. Kos-
ka Sveitsi on GATS-sopimuksen sopimus-
puoli, Suomi soveltaa jo nykyisin GATS-
sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan Sveit-
siin ja sen kansalaisiin.

Työntekijöiden lähettämistä palvelujen tar-
joamisen yhteydessä koskevat sopimuksen
määräykset voidaan toteuttaa ilman Suomen
lainsäädännön muutoksia. Lähetettyjä työn-
tekijöitä koskevan direktiivin toteuttamisessa
Suomessa on otettu lähtökohdaksi se, että
asiaa koskevaa lakia sovelletaan samalla ta-
valla sekä silloin, kun työntekijä lähetetään
Suomeen EU:n alueelta, että myös silloin,
kun työntekijä lähetetään Suomeen muista
maista esimerkiksi Sveitsistä. Siten lakia lä-
hetetyistä työntekijöistä (1146/1999) sovelle-
taan myös tässä sopimuksessa mainituissa
tapauksissa.

Koska sopimuksen 22 artiklassa määrätään,
että sopimus ei estä sopimuspuolia sovelta-
masta työvoiman vuokraustoimintaa koske-
vaa erityislainsäädäntöään, Suomikin voi
edelleen edellyttää tätä toimintaa koskevan
ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä sekä pitää
voimassa mahdollisuuden kieltää tietyin
edellytyksin työvoiman vuokraamisen ulko-

mailla. Tällaista kieltoa koskevat säännökset
sisältyvät nykyiseen työsuojelun valvonnasta
ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa anne-
tun lain (131/1973) 21 a §:n 2 momenttiin.

Sellaisten henkilöiden oleskeluoikeus, jotka
eivät harjoita taloudellista toimintaa

6 artikla. Artikla sisältää yleisen määräyk-
sen sellaisten henkilöiden oleskeluoikeudes-
ta, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa.
Yksityiskohtaiset määräykset sisältyvät so-
pimuksen liitteeseen I.

Sopimuksen I liitteen 24 artiklan mukaan
sopimusvaltion kansalaiselle, joka ei harjoita
taloudellista toimintaa asuinvaltiossa ja jolla
ei ole oleskeluoikeutta tämän sopimuksen
muiden määräysten perusteella, myönnetään
vähintään viisi vuotta voimassa oleva oleske-
lulupa, jos hän esittää toimivaltaisille viran-
omaisille todisteen siitä, että hänellä ja hänen
perheenjäsenillään on riittävästi tuloja ja va-
roja, niin että he eivät oleskeluaikanaan jou-
du turvautumaan sosiaalietuusjärjestelmään
ja että heillä on kaikki riskit kattava sairaus-
vakuutus. Tuloja ja varoja pidetään riittävinä,
jos ne ylittävät määrän, jonka perusteella voi-
taisiin hakea sosiaaliturvaetuuksia tai jos ne
ylittävät vastaanottavan valtion maksaman
vähimmäiseläkkeen määrän. Alle vuoden
kestävässä työsuhteessa olevien henkilöiden
osalta tuloina ja varoina pidetään työttö-
myyskorvauksia. Opiskelijalle myönnetään
opiskeluajan voimassa oleva tai yhden vuo-
den voimassa oleva oleskelulupa silloin, kun
opintojen kesto on pidempi kuin yksi vuosi.
Myös opiskelijan on näytettävä, että hänellä
on riittävät tulot ja varat, että hän on kirjoit-
tautunut hyväksyttyyn oppilaitokseen osallis-
tuakseen pääasiallisesti ammatilliseen koulu-
tukseen ja että hänellä on kaikkien riskien
varalta sairausvakuutus. Oleskeluluvan voi-
massaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä
vähintään viidellä vuodella, kun sen myön-
tämisedellytykset täyttyvät edelleen. Opiske-
lijan oleskeluluvan voimassaoloa jatketaan
vuosittain jäljellä olevien opintojen keston
mukaisesti.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimuksen I liitteen 24 artikla koskee opis-
kelijoita ja muita henkilöitä, jotka eivät har-
joita taloudellista toimintaa. Sen 4 kohdan
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mukaan sopimuksella ei säännellä mahdolli-
suutta aloittaa ammatillinen koulutus eikä 24
artiklassa tarkoitettujen opiskelijoiden toi-
meentuloa. Siten oikeus Suomen kansalaisten
kanssa yhtälaiseen opintotukeen koskee ai-
noastaan sopimuksen I liitteen 9 artiklassa
tarkoitettuja palkkatyöntekijöitä ja itsenäisiä
ammatinharjoittajia sekä heidän perheenjäse-
niään. Opintotukilain 1 §:ssä säädetään lain
soveltamisalasta. Sopimuksen vuoksi lain
soveltamisalaa on muutettava siten, että
Suomen kansalaisia koskevia säännöksiä so-
velletaan myös Sveitsin kansalaisiin, jos he
sopimuksen nojalla ovat oikeutetut opintotu-
keen.

Muut henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen
liittyvät oikeudet

7 artikla. Artikla sisältää luettelon muista
henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen kuulu-
vista oikeuksista. Sopimuksen liitteessä I tar-
kemmin määritellyt muut oikeudet liittyvät
yhdenvertaiseen kohteluun kansalaisten
kanssa, oikeuteen ammatilliseen ja maantie-
teelliseen liikkuvuuteen, oikeuteen jäädä so-
pimuspuolen alueelle taloudellisen toiminnan
päätyttyä, perheenjäsenten kansalaisuudesta
riippumattomaan oleskeluoikeuteen ja oikeu-
teen harjoittaa taloudellista toimintaa, oikeu-
teen hankkia kiinteää omaisuutta liittyen so-
pimuksella myönnettyjen oikeuksien käyttä-
miseen ja oikeuteen palata harjoittamaan ta-
loudellista toimintaa ja muuttaa väliaikainen
oleskelulupa pysyväksi.

Sopimuksen I liitteen 3 artiklan mukaan
sopimuspuolen kansalaisen, jolla on oleske-
luoikeus, perheenjäsenillä on oikeus tulla
asumaan hänen luokseen. Palkkatyöntekijällä
on voitava olla perheensä käyttöön asunto,
joka täyttää vaatimukset, joita pidetään nor-
maaleina sen alueen kotimaisten työntekijöi-
den asumisessa. Perheenjäseninä pidetään
kansalaisuudesta riippumatta aviopuolisoa ja
puolisoiden alle 21-vuotiaita tai huollettavia
lapsia, sopimuspuolen kansalaisen ja hänen
aviopuolisonsa huollettavina olevia sukulai-
sia ylenevässä polvessa ja opiskelijan puo-
lisoa ja huollettavia lapsia. Sopimuspuolet
helpottavat myös muiden sopimuspuolen
kansalaisen huollettavina olevien tai samassa
taloudessa asuvien perheenjäsenten maahan-

pääsyä. Oleskeluluvan myöntämiseksi per-
heenjäseniltä voidaan vaatia ainoastaan maa-
hantuloasiakirja, sukulaissuhteen osoittava
asiakirja ja asiakirja, joka osoittaa heidän
olevan sopimuspuolen kansalaisen huolletta-
via tai asuneen hänen taloudessaan. Perheen-
jäsenen oleskelulupa on voimassa yhtä kauan
kuin hänen huoltajansa lupa. Jos henkilöllä
on oleskeluoikeus, hänen puolisollaan ja alle
21-vuotiailla tai huollettavilla lapsillaan on
oikeus ryhtyä harjoittamaan taloudellista
toimintaa. Sopimuspuolen kansalaisen lapsil-
la on oikeus osallistua peruskoulutukseen,
oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen
koulutuksen samoin edellytyksin kuin vas-
taanottavan valtion kansalaisilla.

Sopimuspuolen kansalaisilla ja heidän per-
heenjäsenillään on oikeus jäädä toisen sopi-
muspuolen alueelle taloudellisen toiminnan
harjoittamisen jälkeen (I liitteen 4 artikla).
Artiklassa viitataan työntekijöiden oikeudes-
ta jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään
siinä valtiossa annettuun komission asetuk-
seen (ETY) N:o 1251/70 ja jäsenvaltioiden
kansalaisten oikeudesta jäädä toisen jäsenval-
tion alueelle toimittuaan siellä itsenäisenä
ammatinharjoittajana annettuun neuvoston
direktiiviin 75/34/ETY. Palkkatyöntekijöillä
ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on oikeus
ammatilliseen ja maantieteelliseen liikkuvuu-
teen vastaanottavan valtion koko alueella.
Ammatilliseen liikkuvuuteen kuuluu työnan-
tajan, työpaikan ja ammatin vaihto sekä siir-
tyminen palkkatyöstä itsenäiseksi ammatin-
harjoittajaksi. Maantieteelliseen liikkuvuu-
teen kuuluu työ- ja oleskelupaikkakunnan
vaihto (I liitten 8 ja 14 artikla).

Sopimuksen I liitteen 9 artiklan mukaan
sopimuspuolen kansalaista ei palkkatyönteki-
jänä saa kansalaisuutensa vuoksi saattaa toi-
sen sopimuspuolen alueella kotimaisiin palk-
katyöntekijöihin verrattuna eri asemaan työ-
ja palvelusuhteen ehtojen suhteen erityisesti
palkkauksen, irtisanomisen ja työttömyyden
sattuessa saman alan työhön paluun tai
uudelleen työllistämisen osalta. Palkkatyön-
tekijä ja hänen perheensä jäsenet saavat sa-
mat sosiaaliset ja verotukseen liittyvät edut
kuin kotimaiset työntekijät ja heidän per-
heenjäsenensä. Hänellä on yhtäläiset edelly-
tykset osallistua koulutukseen ammatillisissa
oppilaitoksissa sekä uudelleen- ja jatkokoulu-
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tuskeskuksissa. Sopimuspuolten kansalaisilla
on samanlaiset oikeudet osallistua ammatti-
yhdistystoimintaan. Sopimuspuolten palkka-
työntekijöillä on samanlaiset oikeudet asumi-
sen suhteen.

Sopimuksen I liitteen 25 artiklan mukaan
sopimuspuolen kansalaisella, jolla on oleske-
luoikeus ja jonka pääasiallinen kotipaikka si-
jaitsee vastaanottavan valtion alueella, on
samat oikeudet hankkia kiinteää omaisuutta
kuin kyseisen valtion kansalaisella. Hän voi
valita kansallisten sääntöjen mukaisesti vas-
taanottavan valtion pääasialliseksi kotipai-
kakseen. Lähtö vastaanottavan valtion alueel-
ta ei merkitse velvollisuutta omaisuuden luo-
vuttamiseen. Sellaisella sopimuspuolen kan-
salaisella, jolla on oleskeluoikeus mutta jon-
ka pääasiallinen kotipaikka ei sijaitse vas-
taanottavan valtion alueella, on samat oikeu-
det hankkia kiinteää omaisuutta taloudellisen
toiminnan harjoittamiseksi kuin kyseisen val-
tion kansalaisilla. Tällainen henkilö voi saada
myös luvan toissijaisen kotipaikan tai loma-
asunnon hankkimiseen. Rajatyöntekijällä on
samat oikeudet taloudellisen toiminnan har-
joittamiseksi tarkoitetun kiinteän omaisuuden
tai toissijaisen asuinpaikan hankkimiseen
kuin vastaanottavan valtion kansalaisilla.
Kyseinen henkilö voi saada luvan loma-
asunnon hankkimiseen. Sopimus ei vaikuta
rajatyöntekijöiden tai niiden henkilöiden,
joiden pääasiallinen kotipaikka ei sijaitse
vastaanottavan valtion alueella pääoman si-
joittamista taikka rakentamattomien tonttien
tai asuntojen kauppaa koskevien sääntöjen
soveltamiseen.

Sopimukseen liittyy vapaa-ajan asuntoja
Tanskassa koskeva pöytäkirja ja Ahvenan-
maata koskeva pöytäkirja. Tanskan pöytäkir-
jassa sopimuspuolet sopivat, että EY:n perus-
tamissopimukseen liitettyä kiinteän omai-
suuden hankkimista Tanskassa koskevaa
pöytäkirjaa N:o 1 sovelletaan myös tähän so-
pimukseen siltä osin kuin kysymys on Sveit-
sin kansalaisten vapaa-ajan asuntojen han-
kinnasta Tanskassa. Ahvenanmaa-
pöytäkirjassa sopimuspuolet sopivat, että
Suomen liittymisestä Euroopan unioniin teh-
dyn sopimuksen Ahvenmaata koskevaa pöy-
täkirjaa N:o 2 sovelletaan myös tähän sopi-
mukseen.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.

Suomen lainsäädäntöä ja muutosten tarvetta
on selvitetty edellä syrjimättömyyttä, maa-
hantuloa ja maasta poistumista sekä oleske-
luoikeutta ja oikeutta ryhtyä harjoittamaan
taloudellista toimintaa koskevien jaksojen
yhteydessä. Yhdistymisvapaudesta on sää-
detty työsopimuslain 52 ja 54 §:ssä, jotka so-
veltuvat myös Sveitsin kansalaisiin. Vastaa-
vat säännökset sisältyvät uuden työsopimus-
lain 13 luvun 1, 2 ja 11 §:ään. Kiinteän
omaisuuden hankkimista Suomessa koskevat
rajoitukset ovat poistuneet Suomen EY:n
liittymissopimuksen siirtymäsäännösten mu-
kaisesti, kun ulkomailla asuvien ja ulkomais-
ten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvon-
nasta annettu laki (1613/1992) kumottiin 23
päivänä joulukuuta 1999 annetulla lailla
(1299/1999).

Ahvenanmaata koskevan pöytäkirjan mu-
kaan Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta vailla
olevien luonnollisten henkilöiden sekä kaik-
kien oikeushenkilöiden oikeus omistaa ja
hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa tai
harjoittaa elinkeinoa siellä edellyttää maa-
kunnan viranomaisten antamaa lupaa. Tällai-
sia lupia myönnettäessä maakunnan viran-
omaisten on kohdeltava yhdenvertaisesti ko-
tiseutuoikeutta vailla olevia Suomen kansa-
laisia ja muiden jäsenvaltioiden kansalaisia.
Yhdenvertainen kohtelu on ulotettava kos-
kemaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta
koskevan sopimuksen nojalla myös Sveitsin
kansalaisia.

Sopimuksen 7 artikla ja sitä koskevat I liit-
teen määräykset eivät edellytä muita muu-
toksia kuin mitä ulkomaalaislain muutostar-
peiden osalta on edellä sanottu.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
nen

8 artikla. Sopimuksen 8 artiklan mukaan
sopimuspuolet sääntelevät sosiaaliturvajär-
jestelmien yhteensovittamista erityisesti seu-
raavien tavoitteiden varmistamiseksi: yhden-
vertainen kohtelu, sovellettavan lainsäädän-
nön määrittäminen, kansallisten lainsäädän-
töjen mukaisesti huomioon otettavien kau-
sien laskeminen yhteen etuuksien saamiseksi,
säilyttämiseksi ja laskemiseksi, etuuksien
maksaminen ja viranomaisten ja laitosten
keskinäinen avunanto ja hallinnollinen yh-
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teistyö. Artikla koskee siis sosiaaliturvajär-
jestelmien yhteensovittamista liikkuvuuden
esteiden poistamiseksi. Tavoitteiltaan mää-
räys vastaa EY:n perustamissopimuksen 42
artiklaa.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovitta-
mista koskevat tarkemmat määräykset sisäl-
tyvät sopimuksen liitteeseen II. Sopimuspuo-
let sopivat, että ne soveltavat keskenään sosi-
aaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen
alalla yhteisön säädöksiä, joihin viitataan,
sellaisina kuin ne ovat voimassa sopimuksen
allekirjoittamishetkellä. Säädöksillä tarkoite-
taan sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työn-
tekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston
asetusta (ETY) 1408/71, jäljempänä sosiaali-
turva-asetus, sekä mainitun asetuksen täytän-
töönpanomenettelystä annettua neuvoston
asetusta (ETY) 574/72.

Sopimuksen II liitteen 1 ja 2 artiklassa vii-
tataan liitteen A, B ja C osaan, joissa on lue-
teltu yhteisön sosiaaliturvan koordinaatiota
koskeva lainsäädäntö.

Liitteen II A osassa luetellaan ne yhteisön
säädökset ja mukautukset, joihin sopimuk-
sessa viitataan eli sosiaaliturva-asetus siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lisäksi
A osassa on tarpeelliset määräykset sosiaali-
turva-asetuksen liitemääräyksiksi Sveitsin
osalta. Kysymys on Sveitsin sosiaaliturva-
lainsäädännön erityispiirteiden huomioon ot-
tamisesta asetuksessa tarkoitetuissa tilanteis-
sa. Suomen osalta liitteissä todetaan, että
Suomen ja Sveitsin välisestä sosiaaliturvaso-
pimuksesta jää voimaan sopimuksen 5 artik-
lan 2 kohta, joka koskee eläkkeiden maksa-
mista sopimuspuolten ulkopuolelle. Sen li-
säksi Suomea koskee liitteen 3 kohdan b ala-
kohdan erityinen määräys, jossa on kysymys
Sveitsin pakollisesta sairasvakuutuksesta ja
siitä vapautumisen edellytyksistä. Lähtökoh-
tana on, että Sveitsin lainsäädännön alaisuu-
teen työntekijänä kuuluva henkilö ja tämän
perheenjäsenet kuuluvat Sveitsin pakolliseen
sairasvakuutukseen. Kuitenkin siinä tapauk-
sessa, että henkilö osoittaa kuuluvansa Suo-
men sairausvakuutusjärjestelmään, hän voi
saada vapautuksen Sveitsin järjestelmästä.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annettua liitettä II soveltaessaan sopi-

muspuolten on otettava aiheellisella tavalla
huomioon ne yhteisön säädökset, joihin viita-
taan II liitteen B osassa. II liitteen C osassa
luetellaan ne yhteisön säädökset, joihin so-
pimuspuolten on kiinnitettävä huomiota. Liit-
teen B ja C osassa luetellaan hallintotoimi-
kunnan päätökset ja suositukset, joita Sveitsi
näin sitoutuu soveltamaan.

Järjestelmästä, jota sovelletaan sellaisten
palkattujen yhteisön työntekijöiden työttö-
myysvakuutukseen, joilla on alle vuoden mit-
tainen Sveitsin oleskelulupa, määrätään so-
pimuksen II liitteen lisäpöytäkirjassa, joka on
erottamaton osa liitettä. Lisäpöytäkirjan mää-
räykset merkitsevät poikkeusta sosiaaliturva-
asetuksen säännöksiin työttömyysturvan
maksamisesta ja työnhakuoikeudesta. Lisä-
pöytäkirja koskee henkilöitä, joilla on alle
vuoden mittainen oleskelulupa Sveitsissä.
Lähtökohtana on, että työttömyysetuuksiin
on oikeus vain työntekijällä, joka on maksa-
nut työttömyysvakuutusmaksuja Sveitsin va-
kuutukseen vähintään kuuden kuukauden
ajan. Jos on kysymys toistuvasta työttömyy-
destä, vaadittava aika on 12 kuukautta. Jos
työntekijä ei täytä tätä edellytystä, osa mak-
setuista maksuista palautetaan siihen val-
tioon, josta työntekijä tuli töihin Sveitsiin.
Tarkoituksena on, että tällöin lähtövaltio vas-
taisi työttömyysturvasta. Lisäpöytäkirja on
tarpeen lähinnä niitä valtioita varten, joista
säännönmukaisesti on olut paljon työntekijöi-
tä kausityössä Sveitsissä.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimuksen 8 artiklan liitteessä II mainittu
yhteisön lainsäädäntö on Suomessa suoraan
sovellettavaa oikeutta, joten 8 artiklan ja II
liitteen täytäntöönpano eivät edellytä muu-
toksia Suomen lainsäädäntöön, vaikka kysy-
myksessä onkin lainsäädännön alaan kuuluva
asia. Myös II liitteen lisäpöytäkirja on sellai-
senaan sovellettava, joten lainmuutostarpeita
Suomessa ei ole. Sopimuksella ulotetaan nä-
mä säännökset sovellettavaksi myös Sveitsis-
sä. Sopimuksen tultua voimaan on tarpeen,
että toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat
keskenään lisäpöytäkirjan määräysten hallin-
nollisesta täytäntöönpanosta Suomen ja
Sveitsin välillä.

Edellä selostetun II liitteen 3 kohdan b ala-
kohdan määräyksen täytäntöönpano tapahtui-
si siten, että kansaneläkelaitos antaisi Sveit-
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sin vakuutusviranomaista varten todistuksen
siitä, että työntekijä tai perheenjäsenet taikka
sekä työntekijä että perheenjäsenet kuuluvat
Suomen järjestelmään. Tämä määräys on tar-
peen sen vuoksi, että lyhytaikaisesti Sveitsis-
sä työssä olevan henkilön Suomessa asuville
perheenjäsenille olisi muutoin tullut makset-
tavaksi pakollinen sairausvakuutusmaksu
Sveitsiin. Näissä tapauksissa on kysymys
henkilöistä, jotka asuvat Suomessa ja joilla
on kansallisen lainsäädännön mukaan oikeus
sairausvakuutusetuuksiin sekä terveyden-
huollon palveluihin.

Tutkintotodistukset, todistukset ja muut
asiakirjat

9 artikla. Sopimuksen 9 artiklan mukaan
sopimuspuolet toteuttavat liitteen III mukai-
sesti tarvittavat toimenpiteet tutkintotodistus-
ten, todistusten ja muiden asiakirjojen vasta-
vuoroiseksi tunnustamiseksi ja palkkatyönte-
kijäksi ja itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi
ryhtymistä ja niinä toimimista sekä palvelu-
jen tarjoamista koskevan lainsäädännön ja
hallinnollisten määräysten yhteensovittami-
seksi.

Sopimuksen liitteen III mukaan sopimus-
puolet sopivat ammattipätevyyksien vasta-
vuoroisen tunnustamisen alalla soveltavansa
keskenään yhteisön säädöksiä sellaisina kuin
ne ovat sopimuksen allekirjoittamispäivänä
ja sellaisina kuin niitä on muutettu III liitteen
A jaksossa (Sveitsiä koskevat mukautukset).
Soveltaessaan III liitettä sopimuspuolet otta-
vat huomioon yhteisön säädökset, joihin vii-
tataan liitteen B jaksossa. III liitteessä luetel-
laan direktiivit, jotka muodostavat ammatti-
pätevyyksien tunnustamista koskevan yleisen
järjestelmän ja vastaavasti direktiivit ammat-
tialoittain. Hallituksen esityksen tekstissä ei
ole tarkoituksenmukaista luetella kaikkia so-
vellettaviksi tulevia lukuisia direktiivejä, jot-
ka ilmenevät liitteestä. Suomen lainsäädäntöä
ja muutosten tarvetta koskevassa osuudessa
käsitellään yksityiskohtaisemmin eräitä di-
rektiivejä, joilla on erityistä merkitystä tämän
esityksen sisältämien lakiehdotusten kannal-
ta.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimuksen III liitteessä mainittujen säädös-
ten voimaanpanosta on säädetty muun muas-

sa laissa Euroopan yhteisön yleisen tutkinto-
jen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta
(1597/1992), kirkkolaissa (1054/1993), ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa
laissa, eläinlääkärinammatin harjoittamises-
ta annetussa laissa (29/2000), oikeudenkäy-
miskaaressa, asianajajista annetussa laissa ja
tilintarkastuslaissa.

Sopimuksen johdosta Euroopan yhteisön
yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän
voimaanpanosta annettua lakia ei tarvitse
muuttaa. Lain 1 §:n 3 momentin mukaan la-
kia sovelletaan myös siten, kuin kelpoisuu-
desta ja oikeudesta harjoittaa ammattia sovi-
taan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval-
tioiden toisen osapuolen kanssa tekemässä
sopimuksessa. Muutoksia ei tarvita myös-
kään kirkkolakiin, jonka 6 luvun 2 a §:n mu-
kaan kelpoisuudesta kirkon, seurakunnan tai
seurakuntayhtymän virkaan on soveltuvin
osin voimassa, mitä siitä on laissa Euroopan
yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjär-
jestelmän voimaanpanosta säädetty.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain 2 luku sisältää säännökset oikeu-
desta toimia terveydenhuollon ammattihenki-
lönä. Laki ei sisällä säännöstä sellaisia tilan-
teita varten, jolloin Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden muun sopijapuolen kanssa
tekemän sopimuksen nojalla henkilö olisi oi-
keutettu harjoittamaan terveydenhuollon
ammattia. Tämän vuoksi tämä esitys sisältää
ehdotuksen uudesta 14 a §:stä, jonka mukaan
terveydenhuollon ammattihenkilöitä koske-
van lain säännöksiä sovellettaisiin tällaisissa
tapauksissa.

Asianajajien osalta sovellettaviksi tulevat
asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden
tehokkaan käyttämisen helpottamisesta an-
nettu neuvoston direktiivi (77/249/ETY), jäl-
jempänä asianajajadirektiivi, vähintään kol-
mivuotisesta ammatillisesta korkeammasta
koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten
tunnustamista koskevasta yleisestä järjestel-
mästä annettu neuvoston direktiivi
(89/48/ETY), jäljempänä tutkintotodistusdi-
rektiivi, sekä asianajajan ammatin pysyvän
harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin
siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen päte-
vyys on hankittu, annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi (98/5/EY), jäl-
jempänä etabloitumisdirektiivi. Näin ollen
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kaikkia kolmea direktiiviä, joilla on merki-
tystä asianajotoimen harjoittamisen kannalta,
tulisi soveltaa Euroopan unionin jäsenvalti-
oiden ja Sveitsin välillä.

Asianajajadirektiivin mukaan asianajaja voi
tilapäisesti harjoittaa asianajajan ammattia
toisessa jäsenvaltiossa käyttämällä sen valti-
on ammattinimikettä, jossa ammattipätevyys
on hankittu. Tutkintotodistusdirektiivin mu-
kaan asianajaja voi saada tutkintotodistuk-
sensa tunnustettua vastaanottavassa jäsenval-
tiossa joko suorittamalla direktiivissä tarkoi-
tetun soveltuvuuskokeen tai harjoittamalla
ammattiaan vastaanottavassa valtiossa tietyn
ajan alkuperäistä ammattinimikettään käyttä-
en. Asianajajien osalta, kuten Suomikin on
tehnyt, vastaanottava valtio voi määrätä ko-
keen suorittamisen pakolliseksi edellytyksek-
si.

Sekä asianajajadirektiivi että tutkintotodis-
tusdirektiivi on Suomessa saatettu voimaan
oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n ja asi-
anajajista annetun lain muutoksilla. Direktii-
vejä sovelletaan Euroopan talousalueen val-
tioiden välisissä suhteissa. Myös Suomen
lainsäädännön muutokset on ulotettu koske-
maan muista Euroopan talousalueen valtiois-
ta tulevia asianajajia.

Etabloitumisdirektiivin tarkoitus on enti-
sestään helpottaa Euroopan unionin jäsenval-
tion asianajajan mahdollisuuksia harjoittaa
ammattiaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä,
jossa ammatillinen pätevyys on hankittu.
Etabloitumisdirektiivi täydentää asianajaja-
ja tutkintotodistusdirektiiviä niissä tapauksis-
sa, joissa asianajaja asettuu pysyvästi harjoit-
tamaan ammattiaan toiseen jäsenvaltioon.

Etabloitumisdirektiivi mahdollistaa sen, et-
tä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa
ammatillisen pätevyytensä hankkinut asian-
ajaja voi alkuperäistä ammattinimikettään
käyttäen harjoittaa pysyvästi asianajajan toin-
ta toisessa jäsenvaltiossa. Samoin direktiivi
mahdollistaa sen, että toisessa jäsenvaltiossa
ammattipätevyytensä hankkinut asianajaja
voi saada toisen jäsenvaltion asianajajan
ammattinimikkeen suorittamatta soveltu-
vuuskoetta. Asianajajalla on oikeus liittyä
vastaanottavan jäsenvaltion asianajajakun-
taan ja saada tämän maan asianajajan ammat-
tinimike sillä perusteella, että hän on harjoit-
tanut alkuperäistä ammattinimikettään käyt-

täen asianajajan tointa vastaanottavassa jä-
senvaltiossa vähintään kolmen vuoden ajan.
Direktiivi ei kuitenkaan aseta velvollisuutta
liittyä vastaanottavan jäsenvaltion asianaja-
jakuntaan, vaan asianajaja voi jatkaa amma-
tin harjoittamista myös alkuperäistä ammat-
tinimikettään käyttäen. Etabloitumisdirektiivi
on Suomessa saatettu voimaan asianajajista
annetun lain muutoksilla. Etabloitumisdirek-
tiivin täytäntöönpanon yhteydessä tehdyt asi-
anajajista annetun lain muutokset koskevat
vain muista Euroopan unionin jäsenvaltioista
tulevia asianajajia.

Suomessa, toisin kuin monissa muissa Eu-
roopan unionin jäsenvaltioissa, ei ole asian-
ajajamonopolia. Oikeudenkäymiskaaren 15
luvun 2 §:n 1 momentin mukaan oikeuden-
käyntiasiamiehenä tai –avustajana saa toimia
asianajaja tai muu rehellinen ja muutoin sii-
hen toimeen sopiva sekä kykenevä täysi-
ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Asianajaja eli asianajajaluetteloon merkitty
Suomen Asianajajaliiton jäsen on kuitenkin
eräiltä osin erityisasemassa verrattuna muihin
oikeudenkäyntiavustajiin. Tällaisia tilanteita
ovat rikoksesta vangitun, vangittavaksi vaa-
ditun sekä 18 vuotta nuoremman henkilön,
jolle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta
saattaa seurata vapausrangaistus, avustami-
nen maksuttomasta oikeudenkäynnistä anne-
tun lain (87/1973) 11 §:n tai yleisestä oikeus-
avusta annetun lain (104/1998) 6 §:n mukai-
sena avustajana, rikoksen johdosta luovutet-
tavan henkilön avustaminen, asianosaisen
avustaminen esitutkinnassa sekä rikosasiassa
toimiminen puolustajana tai asianomistajan
oikeudenkäyntiavustajana.

Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 2
momentin mukaan mitä asianajajan
oikeudesta toimia oikeudenkäyntiasiamiehe-
nä tai -avustajana on säädetty, sovelletaan
myös henkilöön, joka saa harjoittaa
asianajajan tointa jossakin muussa Euroopan
talousalueen valtiossa. Näin ollen toisessa
Euroopan talousalueen valtiossa ammattipä-
tevyytensä hankkinut asianajaja on ammatin
harjoittamisoikeuden osalta samassa asemas-
sa Suomen Asianajajaliiton jäsenen kanssa.
Tämä säännös on otettu lakiin tutkintotodis-
tus- ja asianajajadirektiivin täytäntöönpanon
yhteydessä. Koska säännöksessä mainitaan
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ainoastaan toisessa Euroopan talousalueen
valtiossa ammattipätevyytensä hankkinut
asianajaja eikä Sveitsi kuulu Euroopan ta-
lousalueeseen, säännöstä ehdotetaan tässä
esityksessä muutettavaksi siten, että Sveitsis-
tä tulevat asianajajat saatetaan samaan ase-
maan suomalaisten asianajajien ja Euroopan
talousalueen valtioista tulevien asianajajien
kanssa.

Asianajajista annettu laki sisältää Euroopan
talousalueen valtioissa sekä Euroopan unio-
nin jäsenvaltioissa ammattipätevyytensä
hankkineita asianajajia koskevia säännöksiä.
Euroopan talousalueen valtiosta tulevia asi-
anajajia koskevat säännökset on otettu lakiin
tutkintotodistus ja asianajajadirektiivin täy-
täntöönpanon yhteydessä ja Euroopan unio-
nin jäsenvaltioista tulevia asianajajia koske-
vat säännökset etabloitumisdirektiivin täytän-
töönpanon yhteydessä. Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin välillä tehty
sopimus edellyttää, että myös asianajajista
annettua lakia muutetaan siten, että Sveitsistä
tulevat asianajajat saatetaan samaan asemaan
Euroopan unionin jäsenvaltioista, ja siten
myös Euroopan talousalueen valtioista, tule-
vien asianajajien kanssa.

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta an-
nettua lakia ei tarvitse muuttaa. Sen 4 §:n 4
momentin mukaan lakia sovelletaan myös si-
ten, kuin kelpoisuudesta ja oikeudesta har-
joittaa eläinlääkärinammattia sovitaan Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toisen
osapuolen kanssa tekemässä sopimuksessa.
Sopimuksen johdosta on lisäksi muutettava
tilintarkastuslain 4 §:n 4 momenttia, joka
koskee keskuskauppakamarin hyväksymältä
tilintarkastajalta (KHT) vaadittavan pätevyy-
den saamista Suomessa.

II. Yleiset määräykset ja loppumääräykset

Siirtymämääräykset ja sopimuksen
kehittyminen

10 artikla. Sopimuksen 10 artiklassa määri-
tellään ne asiat, joiden osalta Sveitsi tai EY:n
jäsenvaltiot voivat poiketa sopimuksen mää-
räyksistä siirtymäkauden aikana. Sveitsi voi
soveltaa määrällisiä rajoituksia taloudellisen
toiminnan harjoittamisen aloittamiseen vii-
den vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta.

Määrälliset rajoitukset eivät ole mahdollisia
alle neljä kuukautta kestävän oleskelun osal-
ta. Kaikki sopimuspuolet voivat jatkaa ta-
vanomaisille työmarkkinoille yhdentyneiden
työntekijöiden ensisijaisuuden sekä toisen
sopimuspuolen kansalaisten palkka- ja työ-
olojen tarkastamista enintään kahden vuoden
ajan. Sopimuksella perustettava sekakomitea
tutkii näitä rajoituksia ja voi päättää voimas-
saolon enimmäisajan lyhentämisestä.

Sveitsi varaa sopimuksen voimassaolon en-
simmäisen viiden vuoden aikana EY:n palk-
katyöntekijöille ja itsenäisille ammatinhar-
joittajille tarkoitettuja uusia oleskelulupia ai-
nakin 15 000 vuodessa vähintään vuoden
voimassa olevia lupia ja ainakin 115 500
vuodessa 4 kuukautta – 1 vuosi voimassa
olevia lupia. Kun sopimuksen voimaantulos-
ta on kulunut 5 vuotta mutta ei vielä yli 12
vuotta, Sveitsi voi rajoittaa uusien oleskelu-
lupien määrää kolmen edeltävän vuoden kes-
kiarvoon 5 prosentilla korotettuna, jos johon-
kin luokkaan kuuluvien oleskelulupien määrä
jonakin vuonna ylittäisi 10 prosentilla kol-
men edeltävän vuoden keskiarvon. Uusien
oleskelulupien on oltava kuitenkin vähintään
sanotut 15 000 ja 115 500 lupaa.

Edellä mainittuja siirtymämääräyksiä ei
sovelleta palkkatyöntekijöihin ja itsenäisiin
ammatinharjoittajiin, joilla on lupa harjoittaa
taloudellista toimintaa sopimuspuolen alueel-
la sopimuksen voimaantuloajankohtana. Tä-
mä koskee erityisesti maantieteellistä ja am-
matillista liikkuvuutta. Alle vuoden oleskelu-
luvan haltijalla on oikeus uusia lupansa ja yli
vuoden oleskeluluvan haltijoilla on oikeus
jatkaa lupansa voimassaoloa.

Sveitsi toimittaa säännöllisesti näitä järjes-
telyjä koskevat tilastot ja muut tiedot seka-
komitealle. Rajatyöntekijöihin ei sovelleta
määrällisiä rajoituksia. Sosiaaliturvaa ja työt-
tömyysvakuutusmaksujen korvaamista kos-
kevat siirtymämääräykset sisältyvät liitteen II
pöytäkirjaan.

Sopimuksen 10 artiklaa sovellettaessa I liit-
teen 26 – 34 artiklan määräyksillä täydenne-
tään I liitteen muita määräyksiä tai korvataan
ne. Kun sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä
rajoituksia sovelletaan, taloudellisen toimin-
nan harjoittamisen edellytyksenä on oleske-
lu- tai työluvan taikka molempien myöntä-
minen. Liite I sisältää siirtymämääräyksiä ja
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sopimuksen kehittymistä koskevia määräyk-
siä palkkatyöntekijöiden oleskelusta, palkka-
työtä tekevistä rajatyöntekijöistä, palkkatyön-
tekijöiden paluuoikeudesta, palkkatyönteki-
jöiden maantieteellisestä ja ammatillisesta
liikkuvuudesta, itsenäisten ammatinharjoitta-
jien oleskelusta, itsenäistä ammattia harjoit-
tavista rajatyöntekijöistä, itsenäisten amma-
tinharjoittajien paluuoikeudesta ja itsenäistä
ammattia harjoittavien työntekijöiden maan-
tieteellisestä ja ammatillisesta liikkuvuudes-
ta.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimuksen 10 artikla ei edellytä Suomessa
uutta lainsäädäntöä.

Valitusten käsittely

11 artikla. Sopimuksen 11 artiklan mukaan
sopimuksessa tarkoitetut henkilöt voivat va-
littaa sopimuspuolten viranomaisille sopi-
muksen määräysten soveltamisesta. Valituk-
set on käsiteltävä kohtuullisessa määräajassa.
Päätöksestä tai määräajan laiminlyömisestä
on oikeus hakea muutosta kansalliselta tuo-
mioistuimelta.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimus, joka on asianmukaisesti saatettu
Suomessa voimaan, on osa Suomen oikeus-
järjestystä. Sopimuksen velvoitteisiin voi-
daan siten vedota tuomioistuimissa ja muissa
toimivaltaisissa viranomaisissa. Sopimuksen
määräykset on siten otettava huomioon esi-
merkiksi silloin, kun Sveitsin kansalainen
käyttää ulkomaalaislaissa tarkoitettua muu-
toksenhakumahdollisuutta. Velvollisuus käsi-
tellä tässä sopimuksessa tarkoitettu asia koh-
tuullisessa määräajassa sisältyy jo perustus-
lain 21 §:ään, jonka mukaan jokaisella on oi-
keus saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mu-
kaan toimivaltaisessa viranomaisessa sekä
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. Sopimuksen 11 artikla ei edellytä
muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Edullisempaa kohtelua koskevat säännökset

12 artikla. Selvyyden vuoksi 12 artiklassa

määrätään, että sopimus ei estä soveltamasta
edullisempia kansallisia säännöksiä sopi-
muspuolten kansalaisiin ja heidän perheen-
jäseniinsä.

Vallitsevan tilan säilyttäminen

13 artikla. Sopimuksen 13 artikla sisältää
määräyksen, jonka mukaan sopimuspuolet si-
toutuvat olemaan toteuttamatta sopimuksen
allekirjoittamisesta alkaen uusia sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvia rajoittavia toimen-
piteitä. Määräyksen tarkoituksena on estää
sopimuksen määräysten kiertäminen esimer-
kiksi siten, että juuri ennen sopimuksen voi-
maantuloa toteutetaan toimenpiteitä, jotka
heikentäisivät sopimuksen voimaantuloajan-
kohtaan sidottuja oikeuksia.

Sekakomitea

14 artikla. Sopimuksen 14 artiklalla perus-
tetaan sekakomitea, joka muodostuu sopi-
muspuolten edustajista ja joka vastaa sopi-
muksen hallinnoinnista ja moitteettomasta
soveltamisesta. Sekakomitea voi tehdä suosi-
tuksia ja päätöksiä. Päätökset tehdään yksi-
mielisesti. Sekakomitea päättää sopimuksen
toiminnalle mahdollisimman vähän häiriötä
aiheuttavista toimenpiteistä, joiden tarkoituk-
sena on korjata vakavia taloudellisia tai sosi-
aalisia vaikeuksia. Sekakomitea kokoontuu
vähintään kerran vuodessa ja EY:n jäsenval-
tioiden edustajat voivat osallistua sen koko-
uksiin.

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva
sopimus on yksi osa sopimuspakettia, joka
on tarkoitus yhteisön puolelta tehdä EY:n pe-
rustamissopimuksen 310 artiklassa tarkoitet-
tuna assosiaatiosopimuksena. Toisin kuin as-
sosiaatiosopimusten yhteydessä yleensä näil-
lä sopimuksilla ei perusteta assosiaa-
tioneuvoston tasoista toimielintä. Näin ollen
sekakomitea on tämän sopimuksen täytän-
töönpanosta vastaava ylin toimielin.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Sopimuksen 14 artikla kuuluu lainsäädännön
alaan. Se ei kuitenkaan edellytä asiasisältöis-
tä lainsäädäntöä, vaan määräykset voidaan
panna täytäntöön esityksessä annettavaksi
ehdotettavan blankettilain nojalla.



HE 40/2001 vp20

Liitteet, pöytäkirjat ja julistukset

15 artikla. Sopimuksen 15 artiklan mukaan
sen liitteet ja pöytäkirjat ovat erottamaton osa
sopimusta. Sopimukseen liittyy kaksi pöytä-
kirjaa: Vapaa-ajan asuntoja Tanskassa kos-
keva pöytäkirja ja Ahvenanmaata koskeva
pöytäkirja. Suomen liittymissopimukseen
liittyvän Ahvenanmaata koskevan pöytäkir-
jan olisi katsottava koskevan henkilöiden va-
paata liikkuvuutta koskevaa sopimusta ilman
erityistä mainintaakin, koska sopimuksen
alueellinen soveltamisala kattaa sopimuksen
24 artiklan mukaan alueet, joihin sovelletaan
EY:n perustamissopimusta siinä määrätyin
edellytyksin. Koska Tanska kuitenkin halusi,
että sopimukseen lisätään erillinen pöytäkirja
kiinteän omaisuuden hankkimisesta Tanskas-
ta, jossa sovitaan että EY:n perustamissopi-
mukseen liitettyä vastaavaa pöytäkirjaa on
sovellettava, katsottiin Ahvenanmaata kos-
keva erityinen pöytäkirja selvyyden vuoksi
tarpeelliseksi.

Liitteiden ja pöytäkirjojen määräyksiä on
selvitetty pääsopimuksen asianomaisten mää-
räysten yhteydessä. Sopimuksen 15 artiklassa
todetaan, että julistukset ovat päätösasiakir-
jassa. Sopimuksen päätösasiakirjaan sisältyy
sekä EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin
yhteisiä julistuksia että sopimuspuolten yksi-
puolisia julistuksia, joita selostetaan seuraa-
vassa:

— Yhteinen julistus palvelujen tarjonnan
yleisestä vapauttamisesta. Sopimuspuolet si-
toutuvat aloittamaan mahdollisimman pian
neuvottelut palvelujen tarjonnan yleisestä
vapauttamisesta yhteisön säännösten perus-
teella.

— Yhteinen julistus Sveitsissä asuvien
EY:n toimielimistä eläkkeelle jääneiden hen-
kilöiden eläkkeistä. Komissio ja Sveitsi sitou-
tuvat etsimään tyydyttävää ratkaisua EY:n
toimielimistä eläkkeelle jääneiden henkilöi-
den eläkkeiden kaksinkertaista verotusta
koskevaan ongelmaan.

— Yhteinen julistus sopimuksen soveltami-
sesta. Sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat
toimenpiteet yhteisön säännöstön soveltami-
seksi toisen sopimuspuolen kansalaisiin te-
kemänsä sopimuksen mukaisesti.

— Yhteinen julistus tulevista lisäneuvotte-
luista. EY ja Sveitsi julistavat aikomuksensa

aloittaa neuvottelut sopimusten tekemiseksi
yhteiseen etuun kuuluvilla aloilla, kuten vuo-
den 1972 vapaakauppasopimuksen pöytäkir-
jan 2 saattaminen ajan tasalle sekä Sveitsin
osallistuminen tiettyä koulutusta, nuorisoa,
viestimiä, tilastointia ja ympäristöä koskeviin
yhteisön ohjelmiin. Neuvotteluja on valmis-
teltava nopeasti sopimuspaketin neuvottelu-
jen päättymisen jälkeen. Neuvosto on jo tä-
hän mennessä antanut komissiolle valtuudet
neuvotella yhteisön puolesta Sveitsin osallis-
tumisesta Euroopan ympäristökeskuksen
toimintaan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin
valaliiton välisestä tilastoalan yhteistyötä
koskevasta sopimuksesta ja yhteistyösopi-
muksesta petosten ja muun laittoman toimin-
nan torjumiseksi. Sveitsi on ilmaissut kiin-
nostuksensa laajentaa suhteita myös useille
muille aloille.

— Sveitsin julistus sopimuksen voimassa-
olon jatkamisesta. Sveitsi ilmoittaa omien si-
säisten menettelyjen mukaisesti kantansa so-
pimuksen voimassaolon jatkamisesta sopi-
muksen seitsemännen soveltamisvuoden ai-
kana.

— Sveitsin julistus maahanmuutto- ja tur-
vapaikkapolitiikasta. Sveitsi vahvistaa aiko-
vansa tiivistää yhteistyötään EU:n ja sen jä-
senvaltioiden kanssa maahanmuutto- ja tur-
vapaikkapolitiikan alalla. Sveitsi on valmis
osallistumaan turvapaikkahakemusten koor-
dinointijärjestelmään EU:ssa ja ehdottaa Eu-
roopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn tur-
vapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa
olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleis-
sopimuksen (SopS 85/1997) (niin sanottu
Dublinin yleissopimus) kanssa rinnakkaisen
yleissopimuksen tekemistä.

— Sveitsin julistus tutkintotodistusten vas-
tavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin
alalla. Sveitsi ehdottaa, että sopimuksella pe-
rustettava sekakomitea hyväksyisi heti sen
aloitettua toimintansa, että sopimuksen liit-
teeseen III sisällytetään Sveitsin ”Universi-
ties of applied sciences” -korkeakoulujen an-
tamat arkkitehtien tutkintotodistukset.

— EY:n ja sen jäsenvaltioiden julistus liit-
teessä I olevista 1 ja 17 artiklasta. EY ja sen
jäsenvaltiot ilmoittavat, että sopimuksen liit-
teessä I olevat 1 ja 17 artikla eivät rajoita ra-
jat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydes-
sä tapahtuvaa kolmannen maan kansaisuuden
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omaavien työntekijöiden lähettämistä työhön
toiseen jäsenvaltioon koskevan yhteisön
säännöstön soveltamista.

— Julistus Sveitsin osallistumisesta komi-
teoiden työhön. Neuvosto hyväksyy sen, että
Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina
Sveitsiä koskevien asioiden käsittelyyn tut-
kimusohjelmia käsittelevissä komiteoissa,
siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimi-
kunnassa, korkeakoulututkintojen vastavuo-
roista tunnustamista käsittelevässä koor-
dinointiryhmässä, lentoliikennereittejä ja kil-
pailusääntöjen soveltamista lentoliikennealal-
la käsittelevissä neuvoa-antavissa komiteois-
sa. Sveitsin edustajat eivät ole läsnä äänes-
tyksissä. Muissa sopimuksen soveltamisalaan
kuuluvia aloja käsittelevissä komiteoissa
komissio kuulee Sveitsin edustajia ETA-
sopimuksen 100 artiklan mukaisesti.

Viittaukset yhteisön oikeuteen

16 artikla. Sopimuksen artiklojen läheisyys
yhteisöoikeuteen ilmenee 16 artiklassa, jossa
määrätään, että sopimuspuolten on toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sopimuksessa
viitatuissa EY:n säädöksissä olevien oikeuk-
sien ja velvollisuuksien noudattamiseksi myös
sopimuspuolten välisissä suhteissa. Ennen so-
pimuksen allekirjoittamista edeltävä EY:n
tuomioistuimen oikeuskäytäntö otetaan suo-
raan huomioon sopimuksen soveltamisessa.
Tarvittaessa sekakomitea määrittää myöhem-
män oikeuskäytännön seuraukset.

Lainsäädännön kehittyminen

17 artikla. Sopimuspuolen on 17 artiklan
mukaan ilmoitettava sekakomitealle sopi-
mukseen liittyvän kansallisen lainsäädäntön-
sä muuttamista koskevan menettelyn aloitta-
misesta ja viimeisten oikeusasteiden oikeus-
käytännön muuttumisesta. Kysymyksistä
keskustellaan sekakomiteassa.

Sopimuksen uudelleen tarkastelu

18 artikla. Jos sopimuspuoli haluaa, että
sopimusta tarkastellaan uudelleen, sen tulee
jättää sitä koskeva ehdotus sekakomitealle.
Sopimuksen muutokset tulevat voimaan, kun
sopimuspuolten sisäiset menettelyt on saatet-

tu päätökseen. Sopimuksen liitteiden II ja III
muutoksista päättää kuitenkin sekakomitea ja
ne voivat tulla voimaan heti päätöksen teke-
misen jälkeen.

Riitojen ratkaisu

19 artikla. Sopimuspuolet voivat jättää
kaikki sopimuksen tulkintaa ja soveltamista
koskevat riidat sekakomitealle, jolla on val-
tuudet ratkaista riidat. Sopimuksen 14 artik-
lan mukaisesti sekakomitea muodostuu so-
pimuspuolten edustajista ja se tekee päätök-
sensä yksimielisesti.

Suhde sosiaaliturvaa koskeviin kahdenväli-
siin sopimuksiin

20 artikla. Jos sopimuksen II liitteessä ei
toisin määrätä, Sveitsin ja EY:n jäsenvaltioi-
den sosiaaliturvaa koskevien kahdenvälisten
sopimusten soveltaminen lakkautetaan sopi-
muksen voimaantulosta lukien siltä osin,
kuin tällä sopimuksella säännellään samaa
asiaa.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Suomella on Sveitsin kanssa sopimus sosiaa-
liturvasta (SopS 64/1986). Sosiaaliturvajär-
jestelmien yhteensovittamista koskeva sopi-
muksen liite II sisältää erityisen viittauksen
Suomen ja Sveitsin välisen sopimuksen 5 ar-
tiklan 2 kohtaan (eläkkeiden maksaminen
sopimuspuolten ulkopuolelle), joka jää voi-
maan.

Suhde kaksinkertaista verotusta koskeviin
kahdenvälisiin sopimuksiin

21 artikla. Tämän sopimuksen määräykset
eivät vaikuta Sveitsin ja EY:n jäsenvaltioiden
kaksinkertaista verotusta koskevien kahden-
välisten sopimusten määräyksiin. Erityisesti
sopimus ei vaikuta niissä oleviin rajatyönte-
kijöiden määritelmiin. Sopimus ei estä kohte-
lemasta kansallista verolainsäädäntöä sovel-
lettaessa eri tavalla verovelvollisia, joiden
olosuhteet eivät ole keskenään verrannollisia,
erityisesti asuinpaikan osalta. Sopimus ei
myöskään estä toimenpiteitä, joiden tarkoi-
tuksena on verojen tosiasiallisen kantamisen,
maksamisen ja perimisen varmistaminen
taikka veronkierron estäminen.
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Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Suomella on Sveitsin kanssa sopimus kak-
sinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi pe-
rintöverojen alalla (SopS 9/1957) ja sopimus
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi (SopS
90/1993). Suomi pyrki sopimusneuvotteluis-
sa varmistamaan kahdenvälisten verosopi-
musten jättämisen sopimuksen sovelta-
misalan ulkopuolelle. Sopimuksen 21 artik-
lan määräys vastaa Suomen tavoitteita.

Suhde muita aloja kuin sosiaaliturvaa ja
kaksinkertaista verotusta koskeviin kahden-
välisiin sopimuksiin

22 artikla. Sopimus ei vaikuta muihin
Sveitsin ja EY:n jäsenvaltioiden välisiin so-
pimuksiin sikäli kuin ne ovat yhteensopivia
tämän sopimuksen kanssa. Jos muut sopi-
mukset eivät ole yhteensopivia tämän kanssa,
sovelletaan ensisijaisesti tätä sopimusta.

Suomen lainsäädäntö ja muutosten tarve.
Suomella on sosiaaliturvasopimuksen ja ve-
rosopimusten ohella Sveitsin kanssa seuraa-
vat kahdenväliset sopimukset: väliaikainen
kauppasopimus ja sen lisäsopimus, sovinto-
ja oikeudellista menettelyä koskeva sopimus,
sopimus kansalaisten, yhtiöiden, osuuskunti-
en ja yhtymäin kohtelusta toisessa sopimus-
maassa, sopimus harjoittelijain vaihdosta,
sopimus maahantuloleimausten poistamises-
ta, lentoliikennesopimus ja kansainvälisiä
maantiekuljetuksia koskeva sopimus. Sopi-
mukset sisältävät joiltakin osin vanhentuneita
määräyksiä ja joiltakin osin henkilöiden va-
paata liikkuvuutta koskevan sopimuksen
kanssa ristiriitaisia määräyksiä. Esimerkiksi
sopimus harjoittelijain vaihdosta sisältää työ-
lupaa, harjoittelukauden enimmäispituutta ja
harjoittelijoiden yläikärajaa koskevia määrä-
yksiä, jotka eivät ole kaikilta osin yhdenmu-
kaisia henkilöiden vapaata liikkuvuutta kos-
kevan sopimuksen määräysten kanssa. Tä-
män sopimuksen 22 artiklan määräysten mu-
kaan on sitä sovellettava aiemman kahdenvä-
lisen sopimuksen sijasta niiltä osin kuin so-
pimukset eivät ole yhteensopivia.

Suomen ja Sveitsin välillä vuonna 1927
tehtyä väliaikaista kauppasopimusta muutet-
tiin ja täydennettiin vuonna 1958 tehdyllä li-
säsopimuksella. Kauppapoliittisen kehityk-
sen ja erityisesti Sveitsin ja EY:n välillä
vuonna 1972 tehdyn vapaakauppasopimuk-

sen johdosta Sveitsin ja Suomen välinen
kauppasopimus on menettänyt merkityksen-
sä. Suomen ja Sveitsin kesken on käyty kes-
kusteluja sopimuksen lakkauttamisesta ja
asiasta on yhteisymmärrys sopimuspuolten
kesken. Ottaen huomioon sen, että vanha
kauppasopimus sisältää myös sellaisia mää-
räyksiä, jotka liittyvät henkilöiden vapaaseen
liikkuvuuteen ("kauppamatkustajain kohte-
lu"), on tarkoituksenmukaista, että kauppaso-
pimus irtisanotaan samalla, kun Suomi hy-
väksyy henkilöiden vapaata liikkuvuutta
koskevan sopimuksen. Irtisanomisen ajoitta-
mista sanotulla tavalla puoltaa myös se, että
Sveitsin ja EY:n välisen sopimuspaketin
muut sopimukset tulevat voimaan samanai-
kaisesti kuin henkilöiden vapaata liikkuvuut-
ta koskeva sopimus. Suomen ja Sveitsin väli-
sen vanhan kauppasopimuksen määräykset
menettävät näin täysin merkityksensä. Edus-
kunnalta pyydetään tässä esityksessä näin ol-
len hyväksymistä myös kauppasopimuksen
irtisanomiselle.

Saavutetut oikeudet

23 artikla. Jos sopimus irtisanottaisiin tai
sen voimassaoloa ei jatkettaisi, yksilöiden
saavuttamiin oikeuksiin ei kuitenkaan puutu-
ta ja sopimuspuolet päättävät yhteisellä so-
pimuksella, mitä tehdään oikeuksille, joita
ollaan juuri myöntämässä.

Alueellinen soveltamisala

24 artikla. Sopimusta sovelletaan Sveitsin
alueeseen sekä alueisiin, joihin sovelletaan
EY:n perustamissopimusta siinä määrätyin
edellytyksin. Selvyyden vuoksi sopimukseen
on liitetty Ahvenmaata koskeva pöytäkirja,
jossa todetaan, että Suomen liittymisestä Eu-
roopan unioniin tehdyn sopimuksen Ahven-
maata koskevaa pöytäkirjaa N:o 2 sovelle-
taan myös tähän sopimukseen.

Voimaantulo ja kesto

25 artikla. Sopimuspuolten on ratifioitava
tai hyväksyttävä sopimus. Se tulee voimaan
sitä päivää seuraavan toisen kuukauden en-
simmäisenä päivänä, jona kaikkien sopimus-
pakettiin kuuluvan seitsemän sopimuksen ra-
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tifioimiskirjojen tallettamisesta tai hyväksy-
misestä on ilmoitettu viimeksi. Sopimus on
voimassa aluksi seitsemän vuotta. Sopimus
uusitaan määräämättömäksi ajaksi, jollei EY
tai Sveitsi ilmoita muuta ennen voimassaolo-
ajan päättymistä. Tämä sopimus ja sopimus-
pakettiin kuuluvat muut kuusi sopimusta lak-
kaavat olemasta voimassa kuuden kuukauden
kuluttua siitä, kun EY tai Sveitsi on ilmoitta-
nut, että ei aio jatkaa sopimuksen voimassa-
oloa tai on irtisanonut sopimuksen. Tämä
niin sanottu giljotiinilauseke sitoo koko so-
pimuspaketin yhdeksi kokonaisuudeksi,
vaikka sopimusten määräykset ovat eräitä
ristikkäisiä viittauksia lukuunottamatta toisis-
taan riippumattomia.

Todistusvoimaiset kielet

Sopimuksen loppulausekkeen mukaan so-
pimuksen yksitoista kieltä, mukaan luettuna
suomen ja ruotsin kieli, ovat yhtä todistus-
voimaisia.

2. Lakiehdotusten perustelut

2.1. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden sekä Sveitsin valaliiton vä-
lillä henkilöiden vapaasta liikkuvuu-
desta tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

1 §. Lain 1 § sisältää säännöksen, jolla saa-
tetaan voimaan lailla ne henkilöiden vapaasta
liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen määräyk-
set, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan.
Niiltä osin kuin sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat ristiriidassa
Suomessa lailla annettujen säännösten kans-
sa, on hallituksen esitykseen sisällytetty li-
säksi ehdotukset asianomaisten lakien muut-
tamisesta.

2 §. Lain 2 § sisältää säännöksen, jonka
mukaan lain täytäntöönpanosta voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tasavallan presidentin
asetuksella.

3 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ta-
savallan presidentin asetuksella säädettävänä
ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus
tulee Suomen osalta voimaan.

2.2. Ulkomaalaislaki

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansa-
laisten ja Euroopan talousalueeseen kuuluvi-
en valtioiden kansalaisten liikkumisesta sää-
detään ulkomaalaislaissa samoissa pykälissä,
koska kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot
ovat osallisina Euroopan talousaluetta koske-
vassa sopimuksessa. Nyt ehdotettavalla ul-
komaalaislain muutoksella näihin pykäliin li-
sättäisiin maininta Sveitsin valtion kansalai-
sista. Henkilöiden vapaata liikkumista kos-
kevat säännökset ovat hyvin samanlaiset kai-
kissa näissä sopimuksissa. Lain soveltamis-
käytännön kannalta on perusteltua omaksua
samat periaatteet myös Sveitsin osalta.

8 a §. Euroopan talousalueen ja Sveitsin
kansalaisen maahantulon edellytykset Pykä-
län 1 momentin mukaan ETA-valtion kansa-
laisen maahantulo edellyttää, että hän esittää
voimassa olevan henkilötodistuksen tai pas-
sin ja että hänen ei katsota vaarantavan yleis-
tä järjestystä ja turvallisuutta tai kansanter-
veyttä. Sveitsin kansalaisen osalta nämä edel-
lytykset ilmenevät sopimuksen I liitteen 1 ja
5 artiklasta. Pykälän 2 momentissa säädetään
ETA-valtion kansalaisen sallitusta maassa
oleskeluajasta ilman oleskelulupaa. Säännös
vastaa sopimuksen I liitteen 2 artiklan 1 koh-
dan ja 6 artiklan 2 kohdan määräyksiä. Tä-
män vuoksi ehdotetaan, että pykälään lisä-
tään ETA-valtion kansalaisen rinnalle mai-
ninta Sveitsin kansalaisesta.

16 §. Oleskelulupalajit. Pykälän 4 momen-
tissa säädetään ETA-valtion kansalaiselle ja
hänen perheenjäsenelleen myönnettävän
oleskeluluvan pituudesta. Säännös vastaa so-
pimuksen liitteessä I olevaa periaatetta vä-
hintään viiden vuoden pituisista oleskelulu-
vista ja liitteen 3 artiklan määritelmää per-
heenjäsenistä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että
pykälään lisätään ETA-valtion kansalaisen
rinnalle maininta Sveitsin kansalaisesta.

18 b §. Perheenjäsen. Pykälän 3 momentin
mukaan ETA-valtion kansalaisen perheenjä-
senistä säädetään 16 §:n 4 momentissa. Eh-
dotetaan, että pykälään lisätään ETA-valtion
kansalaisen rinnalle maininta Sveitsin kansa-
laisesta, jolloin se vastaa muutettavaksi ehdo-
tettua 16 §:n 4 momenttia.

25 §. Työlupavelvollisuudesta vapautetut.
Pykälän 3 momentin mukaan ETA-valtion
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kansalainen, tämän puoliso ja heidän alle 21-
vuotiaat taikka huollettavat lapsensa eivät
tarvitse työlupaa. Sopimuksen I liitteen 3 ar-
tiklan 5 kohdan mukaan oleskeluoikeuden
omaavan henkilön puolisolla ja alle 21-
vuotiailla tai huollettavilla lapsilla on kansa-
laisuudesta riippumatta oikeus ryhtyä harjoit-
tamaan taloudellista toimintaa. Ehdotetaan,
että pykälään lisätään ETA-valtion kansalai-
sen rinnalle maininta Sveitsin kansalaisesta.

37 §. Käännyttämisen perusteet. Pykälän 3
momentin mukaan ETA-sopimukseen perus-
tuvan oleskeluoikeuden omaava ulkomaalai-
nen voidaan käännyttää vain yleiseen järjes-
tykseen ja turvallisuuteen sekä kansantervey-
teen perustuvasta syystä. Säännös vastaa I
liitteen 5 artiklan 1 kohdan määräystä, minkä
vuoksi ehdotetaan, että momenttiin lisätään
maininta Euroopan yhteisön ja sen jäsenval-
tioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henki-
löiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopi-
mukseen perustuvasta oleskeluoikeudesta.

40 §. Maasta karkottamisen perusteet.
Pykälän 3 momentin mukaan ETA-sopimuk-
seen perustuvan oleskeluoikeuden omaava
ulkomaalainen voidaan karkottaa vain ylei-
seen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä
kansanterveyteen perustuvasta syystä. Sään-
nös vastaa I liitteen 5 artiklan 1 kohdan mää-
räystä, minkä vuoksi ehdotetaan, että mo-
menttiin lisätään maininta Euroopan yhteisön
ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton
välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta
tehtyyn sopimukseen perustuvasta oleskelu-
oikeudesta.

Tarkemmat säännökset ja määräykset. So-
pimus ja ehdotetut ulkomaalaislain muutok-
set eivät aiheuta muutoksia ulkomaalaisase-
tukseen. Sisäasiainministeriön ja työministe-
riön maahantuloa, maassa oleskelua ja työn-
tekoa koskevia määräyksiä tullaan tarkista-
maan asian johdosta.

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi
voimaan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

2.3. Oikeudenkäymiskaari

15 luvun 2 §. Oikeudenkäymiskaaren 15
luvun 2 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että Sveitsistä tulevat asianaja-

jat saatettaisiin oikeudenkäyntiasiamiehenä
ja –avustajana toimimisen osalta samaan
asemaan suomalaisten asianajajien eli Suo-
men Asianajajaliiton jäsenten kanssa. Sveit-
siä ei kuitenkaan ehdoteta mainittavaksi ni-
menomaisesti, vaan esityksessä ehdotetaan,
että rinnastus koskisi asianajajia, jotka saavat
harjoittaa asianajotoimintaa sellaisessa valti-
oissa, jonka kanssa Euroopan yhteisö ja sen
jäsenvaltiot ovat tehneet sopimuksen asian-
ajajan ammattipätevyyden vastavuoroisesta
tunnustamisesta. Siitä on se etu, että jos Eu-
roopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot tekevät
jonkin muun valtion kanssa sopimuksen Eu-
roopan yhteisön säädösten soveltamisesta,
pykälää ei tarvitse muuttaa uudelleen. Tällä
hetkellä Sveitsi on ainoa valtio, jonka kanssa
on tehty vastavuoroista tunnustamista koske-
va sopimus.

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi
voimaan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

2.4. Laki asianajajista

13 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi,
että mitä asianajajista annetussa laissa ja
yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vah-
vistamisesta annetussa oikeusministeriön
päätöksessä (191/1959) säädetään henkilöstä,
jolla on asianajajan ammattipätevyys Euroo-
pan unionin jäsenvaltiossa, sovellettaisiin
myös henkilöön, jolla on asianajajan ammat-
tipätevyys valtiossa, jonka kanssa Euroopan
yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet sopi-
muksen ammattipätevyyden vastavuoroisesta
tunnustamisesta.

Ehdotetun säännöksen perusteella Sveitsis-
sä ammattipätevyytensä hankkineisiin asian-
ajajiin sovellettaisiin samoin kaikkia sään-
nöksiä, jotka koskevat sekä Euroopan talous-
alueen valtioissa että Euroopan unionin jä-
senvaltioissa ammattipätevyytensä hankki-
neita asianajajia. Sveitsiläisiin asianajajiin
sovellettaisiin siten etabloitumisdirektiivin
täytäntöönpanon yhteydessä lakiin otettuja
säännöksiä, joten he voisivat päästä Suomen
Asianajajaliiton jäseniksi soveltuvuuskoetta
suorittamatta, mikä ei ole mahdollista niille
asianajajille, jotka tulevat sellaisista Euroo-
pan talousalueen valtioista, jotka eivät kuulu
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Euroopan unioniin.
Sveitsissä asianajajan tointa harjoittamaan

oikeutetun henkilön kannalta ehdotus merkit-
sisi sitä, että hän voisi liittyä Suomen Asian-
ajajaliiton jäseneksi joko lain 3 §:n 2 tai 3
momentissa säädetyllä tavalla. Hän voisi ha-
kea jäsenyyttä suoritettuaan soveltuvuusko-
keen tai harjoitettuaan asianajotoimintaa
Suomessa EU-luetteloon merkittynä säännöl-
lisesti vähintään kolmen vuoden ajan. Sveit-
siläisen asianajajan olisi ilmaistava ammat-
tinimikkeensä siten kuin lain 5 a §:ssä sääde-
tään. Hänellä olisi oikeus lain 5 b §:n mukai-
sesti kirjoittautua asianajajayhdistyksen eli
Suomen Asianajajaliiton, pitämään EU-
luetteloon. Jos hän kirjoittautuisi EU-
luetteloon, häneen sovellettaisiin kaikkia EU-
luetteloon kirjoittautuneita asianajajia koske-
via säännöksiä.

Asianajajista annetun lain 3 §:n 1 momen-
tin mukaan asianajajaksi voidaan hyväksyä
vain Suomen tai jonkin muun Euroopan talo-
usalueen valtion kansalainen. Lain 5 §:n 2
momentin mukaan asianajaja ei ilman asian-
ajajayhdistyksen lupaa saa harjoittaa asian-
ajajan tointa ulkomailla muualla kuin Euroo-
pan talousalueen valtiossa. Ehdotettu säännös
tarkoittaisi myös sitä, että asianajajaksi voi-
taisiin hyväksyä Sveitsin kansalainen eikä
asianajotoimen harjoittamiseen Sveitsissä
tarvittaisi asianajajayhdistyksen lupaa.

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi
voimaan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

2.5. Laki terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä

14 a §. Lain soveltaminen Euroopan yhtei-
sön ja sen jäsenvaltioiden tekemässä sopi-
muksessa tarkoitettuihin henkilöihin. Ehdote-
tun säännöksen mukaan terveydenhuollon
ammattihenkilöitä koskevan lain säännöksiä
sovellettaisiin myös henkilöön, joka EY:n ja
sen jäsenvaltioiden muun sopijapuolen kans-
sa tekemän sopimuksen nojalla on oikeutettu
toimimaan terveydenhuollon ammattihenki-
lönä. Tällöin Sveitsin kansalaisiin voitaisiin
soveltaa terveydenhuollon ammattihenkilöis-
tä annetun lain säännöksiä Euroopan yhtei-
sön ja sen jäsenvaltioiden Sveitsin valaliiton

kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta
tekemän sopimuksen hyväksymisen jälkeen
kyseisen sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Jos Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot sol-
mivat myöhemmin vastaavanlaisia sopimuk-
sia muun sopimuspuolen kanssa, säännöstä
voitaisiin soveltaa myös näissä tilanteissa.

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi
voimaan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

2.6. Tilintarkastuslaki

4 §:n 4 momentti. Nykymuodossaan tilin-
tarkastuslain 4 §:n 4 momentti oikeuttaa
ETA-maiden kansalaiset tietyin lisäedelly-
tyksin (lisätutkinto ja annettava vakuutus)
saamaan keskuskauppakamarin hyväksymäl-
tä tilintarkastajalta vaadittavan pätevyyden
Suomessa. Ehdotuksen mukaan tilintarkas-
tuslain 4 §:n 4 momentissa säädettyä sovel-
lettaisiin myös henkilöön, jolla on tilintarkas-
tajan toimen harjoittamisen ammattipätevyys
valtiossa, jonka kanssa Euroopan yhteisö ja
sen jäsenvaltiot ovat tehneet sopimuksen
ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta. Sveitsiä nimeltä mainitsematta 4
§:n 4 momenttia voitaisiin soveltaa myös
Sveitsiin.

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi
voimaan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

2.7. Opintotukilaki

Yleistä. Opintotukilain 1 §:n 2 momentin
mukaan, mitä opintotukilaissa säädetään
Suomen kansalaisesta, sovelletaan Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuole-
na olevan maan kansalaiseen, jos hän kysei-
sen sopimuksen perusteella on oikeutettu
opintotukeen. Euroopan yhteisön ja sen jä-
senvaltioiden ja Euroopan talousalueesta teh-
dyn sopimuksen osapuolena olevan maan
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oi-
keus opintotukeen määräytyy työntekijöiden
vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella an-
netun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1612/68 mukaan. Työntekijäksi katsotaan
myös itsenäinen ammatinharjoittaja.
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1 §:n 2 momentti. Lain soveltamisalaa kos-
kevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että Suomen kansalaista koskevia sään-
nöksiä sovellettaisiin henkilöön, jolla Euroo-
pan yhteisön lainsäädännön tai Euroopan yh-
teisön ja sen jäsenvaltioiden muun sopimus-
puolen kanssa tekemän sopimuksen nojalla
on oikeus saada Suomesta opintotukea. Täl-
löin säännöstä voitaisiin edelleen soveltaa
Euroopan yhteisön ja Euroopan talousaluees-
ta tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevi-
en valtioiden kansalaisiin ja heidän perheen-
jäseniinsä edellä mainitussa asetuksessa edel-
lytetyllä tavalla. Säännöksen sanamuotoa eh-
dotetaan täsmennettäväksi siten, että sana
kansalainen korvattaisiin sanalla henkilö,
koska työntekijän perheenjäseneltä ei edelly-
tetä sopimuspuolena olevan valtion kansalai-
suutta.

Sveitsin kansalaiseen voitaisiin soveltaa
Suomen kansalaista koskevia opintotukilain
säännöksiä Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden Sveitsin valaliiton kanssa henki-
löiden vapaasta liikkuvuudesta tekemän so-
pimuksen hyväksymisen jälkeen kyseisen
sopimuksen edellyttämällä tavalla. Jos EY ja
sen jäsenvaltiot solmivat myöhemmin vas-
taavanlaisia sopimuksia muiden valtioiden
kanssa, säännöstä voitaisiin soveltaa myös
näiden sopimusten perusteella opintotukeen
oikeutetuiksi tuleviin henkilöihin.

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi
voimaan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

2.8. Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliai-
kaiseen kauppasopimukseen tehdyn
lisäsopimuksen säännösten hyväksy-
misestä annetun lain kumoamisesta

1 §. Lailla ehdotetaan kumottavaksi Suo-
men ja Sveitsin väliseen väliaikaiseen kaup-
pasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen valti-
onsisäistä voimaansaattamista koskeva eräi-
den Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppa-
sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen sään-
nösten hyväksymisestä annettu laki sopimuk-
sen irtisanomisen johdosta.

2 §. Lain voimaantulosta päättäisi tasaval-
lan presidentti siten, että voimaansaattamis-
laki kumottaisiin siitä päivästä lukien, kun ir-

tisanominen tulee voimaan.

3. Voimaantulo

Sopimuspuolten on ratifioitava tai hyväk-
syttävä sopimus henkilöiden vapaasta liikku-
vuudesta. Se tulee voimaan sitä päivää seu-
raavan toisen kuukauden ensimmäisenä päi-
vänä, jona kaikkien sopimuspakettiin kuulu-
van seitsemän sopimuksen ratifioimiskirjojen
tallettamisesta tai hyväksymisestä on ilmoi-
tettu viimeksi. Sopimuspuolten alkuperäisenä
päämääränä on ollut, että sopimus saataisiin
voimaan vuoden 2001 alusta. Sopimuksen
vaadittua EY:n jäsenmaissa arvioitua pi-
demmän käsittelyajan on pyrkimyksenä nyt,
että sopimus saataisiin voimaan kesällä 2001.
Esitykseen liittyvät lait ehdotetaan tuleviksi
voimaan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samaan aikaan
kuin sopimus. Eräiden Suomen-Sveitsin väli-
aikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäso-
pimuksen säännösten hyväksymisestä anne-
tun lain kumoamista koskeva laki ehdotetaan
tulevaksi voimaan tasavallan presidentin ase-
tuksella säädettävänä ajankohtana, kun sopi-
muksen irtisanominen tulee voimaan.

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva
sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat
Ahvenmaan itsehallintolain (1144/1991) 18
§:n mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan.
Esitykseen liittyvän voimaansaattamislain
voimaantulemiselle on siten saatava itsehal-
lintolain 59 §:n 2 momentin mukaan Ahve-
nanmaan maakuntapäivien hyväksyminen.
Jos Ahvenanmaa hyväksyy voimaansaatta-
mislain, on tästä otettava asianmukainen
maininta lain voimaantuloa koskevaan ase-
tukseen.

4. Eduskunnan suostumuksen
tarpeel l isuus

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva
sopimus on koko Sveitsin sopimuspaketin
ainoa niin sanottu jaetun toimivallan sopi-
mus, jonka määräykset kuuluvat osittain jä-
senvaltion ja osittain yhteisön toimivaltaan.
Suomi hyväksyy siten sopimuksen perustus-
lain 93 §:n 1 momentin ja 94 §:n mukaisesti
niiltä osin kuin sopimuksen määräykset kuu-
luvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Yhteisön
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ja sen jäsenvaltioiden välisen toimivallan raja
ei ole selväpiirteinen, eikä sopimus sisällä
määräystä, joka osoittaisi toimivallan jakau-
tumisen. Kun sopimuksen hyväksymistä
koskeva päätös Euroopan unionissa on tehty
EY:n perustamissopimuksen 310 artiklan no-
jalla, ei myöskään käytetystä oikeusperustas-
ta ole johdettavissa yksityiskohtaista toimi-
valtaa koskevaa jakoa. Hallituksen käsityk-
sen mukaan sopimus tehtiin sekasopimukse-
na sen vuoksi, että yhteisöllä on verrattain ra-
joitettu toimivalta kolmansien valtioiden
kansalaisten liikkuvuutta koskevissa asioissa.
Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen keskei-
nen sisältö on yhteisön henkilöiden vapaata
liikkuvuutta koskevan sääntelyn sovelta-
misalan laajentaminen koskemaan myös
Sveitsin kansalaisia. Yhteisön oikeuden ny-
kyisessä kehitysvaiheessa tällaisen päätöksen
tekeminen on pitkälti jäsenvaltioiden toimi-
vallassa. Seuraavassa käsitellään sopimuksen
artikloja siltä osin kuin ne hallituksen käsi-
tyksen mukaan edellä esitetystä syystä kuu-
luvat jäsenvaltion toimivaltaan.

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan
eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset
valtiosopimukset ja muut kansainväliset vel-
voitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan
kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokun-
nan tulkintakäytännön mukaan eduskunnan
hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelli-
selta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kan-
sainvälisen velvoitteen määräykset. Sopi-
muksen määräykset on luettava lainsäädän-
nön alaan, jos määräys koskee jonkin perus-
tuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä
tai rajoittamista, jos määräys muutoin koskee
yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien pe-
rusteita, jos määräyksen tarkoittamasta asias-
ta on perustuslain mukaan säädettävä lailla
taikka jos määräyksen tarkoittamasta asiasta
on voimassa lain säännöksiä tai siitä on
Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan
säädettävä lailla. Kysymykseen ei vaikuta se,
onko jokin määräys ristiriidassa vai so-
pusoinnussa Suomessa lailla annetun sään-
nöksen kanssa (PeVL 11, 12 ja 45/2000 vp).

Sopimuksen 2—11 artikla ja niihin liittyvät
liitteiden sisältämät tarkemmat säännökset
sekä sopimuksen institutionaaliset määräyk-
set sisältävät lukuisia lainsäädännön alaan
kuuluvia määräyksiä ja edellyttävät siten

eduskunnan suostumusta.
Sopimuksen 2 artiklaan sisältyvään syrji-

mättömyysperiaatteen ja siihen liittyvän liit-
teen I, II ja III määräysten toteuttamiseen liit-
tyvät Suomessa muun muassa perustuslain 6
§, työsopimuslain 17 § (uuden työsopimus-
lain 2 luvun 2 §) ja rikoslain 47 luvun 3 §.
Määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 3 artiklan ja sitä tarkentavan I
liitteen 1 artiklan määräykset koskevat sopi-
muksessa tarkoitettujen henkilöiden maahan-
tuloa. Perustuslain 9 §:n 4 momentin mukaan
ulkomaalaisten oikeudesta tulla Suomeen
säädetään lailla. Kyseiset määräykset toteute-
taan Suomessa pääosin ulkomaalaislain ja
-asetuksen säännöksillä. Ne kuuluvat lain-
säädännön alaan myös siitä syystä, että ne
sisältävät yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteita koskevia seikkoja ja koska
niistä on Suomessa voimassa laintasoista
sääntelyä.

Sopimuksen 4 artiklan oleskeluoikeutta ja
oikeutta ryhtyä harjoittamaan taloudellista
toimintaa koskevien määräysten samoin kuin
niitä täydentävien I liitteen 7—13 artiklan
määräysten täytäntöönpanoa koskevat ulko-
maalaislain ja -asetuksen sekä työvoimapal-
velulain määräykset. Sopimuksen 4 artikla
edellyttää osittain myös muutoksia ulkomaa-
laislain säännöksiin. Myös nämä määräykset
koskevat ulkomaalaisten oikeutta tulla Suo-
meen, josta on perustuslain 9 §:n 4 momentin
mukaan säädettävä lailla. Perustuslain 18 §:n
1 momentin mukaan jokaisella on myös lain
mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa valit-
semallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.
Sopimuksen 4 artikla ja siihen liittyvät I liit-
teen artiklat sisältävät lainsäädännön alaan
kuuluvia määräyksiä.

Sopimuksen 5 artiklan palvelujen tarjoajien
oikeuksia koskevat määräykset ja siihen liit-
tyvät I liitteen 17—23 artiklan määräykset si-
sältävät edellä mainitun perustuslain 18 §:n 1
momentin valossa lainsäädännön alaan kuu-
luvia määräyksiä, joista Suomessa on säädet-
ty muun muassa lähetetyistä työntekijöistä
annetussa laissa.

Sopimuksen 6 artikla sisältää määräyksiä
sellaisten henkilöiden oleskeluoikeudesta,
jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa.
Tarkempia määräyksiä on I liitteen 24 artik-
lassa. Ne sisältävät lainsäädännön alaan kuu-
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luvia määräyksiä, jotka pannaan Suomessa
täytäntöön ulkomaalaislailla ja opintukilailla,
joita on myös sopimuksen johdosta muutet-
tava.

Sopimuksen 7 artikla ja sitä täydentävät I
liitteen määräykset koskevat sellaisia seikko-
ja, joista on Suomessa laintasoista sääntelyä
ja sellaisia yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteita, joista on säädettävä lail-
la. Perustuslain 9 §:n 4 momentin mukaan
myös ulkomaalaisen oikeudesta oleskella
maassa säädetään lailla. Määräykset kuuluvat
lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 8 artikla ja sitä täydentävä II
liite perustuvat sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamista koskevaan yhteisön lainsää-
däntöön, joka on sinänsä Suomessa suoraan
sovellettavaa oikeutta. Asiallisesti kysymyk-
sessä ovat säännökset, jotka koskevat yksilön
oikeuksia ja velvollisuuksia ja säännöstön
ulottaminen koskemaan myös Sveitsiä kos-
kee Suomessa lainsäädännön alaa. Sopimuk-
sen 8 artiklan määräyksillä on myös yhteys
perustuslain 19 §:ssä tarkoitettujen sosiaali-
turvaa koskevien oikeuksien toteuttamiseen
julkisen vallan toiminnassa.

Sopimuksen 9 artikla ja sitä täydentävä III
liite sisältävät ammattipätevyyksien tunnus-
tamista koskevia määräyksiä, jotka kuuluvat
osittain yhteisön toimivaltaan. Artiklan mää-
räyksistä on Suomessa voimassa laintasoista
sääntelyä, jota koskevat muutosehdotukset
sisältyvät tähän esitykseen. Sopimuksen 9 ar-
tiklan määräykset kuuluvat osittain lainsää-
dännön alaan.

Sopimuksen 10 artikla sisältää siirtymä-
säännökset ja sopimuksen kehittymistä kos-
kevat määräykset. Artiklan 5 kappale sisältää
ulkomaalaisen oleskeluoikeutta koskevia
määräyksiä, jotka kuuluvat edellä aikaisem-
min esitetyistä syistä lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 11 artiklan mukaan sopimuk-
sessa tarkoitetut henkilöt voivat valittaa so-
pimuspuolten viranomaisille sopimuksen
määräysten soveltamisesta ja valitukset on
käsiteltävä kohtuullisessa määräajassa. Pe-
rustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus
saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja
ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toi-
mivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa
viranomaisessa. Sopimuksen 11 artiklan
määräys kuuluu lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 13 artikla sisältää lainsäädän-
töä sitovan määräyksen siitä, että sopimus-
puolet sitoutuvat olemaan toteuttamatta so-
pimuksen soveltamisalan kuuluvia uusia ra-
joittavia toimenpiteitä. Koska sopimus sisäl-
tää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyk-
siä, on tämän katsottava nimenomaisesti si-
tovan lainsäädäntöä ja kuuluvan lainsäädän-
nön alaan.

Sopimuksen 14 artiklassa tarkoitettu seka-
komitea voi tehdä suosituksia ja päätöksiä.
Sopimuksen 19 artiklan mukaan sekakomite-
alla on myös valtuudet ratkaista sopimuksen
tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat. Se-
kakomitea voi tehdä jäsenvaltiota sitovia
päätöksiä, mutta 14 artikla sisältää verrattain
vähäisenä pidettävän mahdollisuuden siihen,
että päätökset koskevat kysymyksiä, jotka
yhteisön perustamissopimuksen mukaan ovat
jäsenvaltion toimivallassa ja Suomen perus-
tuslain kannalta kuuluvat lainsäädännön
alaan.

Sopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen mu-
kaan sopimuksen soveltamisessa otetaan
huomioon myös Euroopan yhteisön oikeus-
käytäntö, joka edeltää sopimuksen allekirjoit-
tamista. Euroopan yhteisön tuomioistuimen
oikeuskäytäntö on otettava huomioon Suo-
messa sovellettaessa sopimuksen liitteinä
olevaa yhteisön lainsäädäntöä jo Suomen liit-
tymissopimuksen perusteella. Uusia velvoit-
teita 16 artikla asettaa siten lähinnä Sveitsil-
le. Koska sopimuksella ulotetaan yhteisön
lainsäädäntö sovellettavaksi myös Suomen ja
Sveitsin välisissä suhteissa, on 16 artiklan 2
kappaleen määräyksillä vaikutusta myös so-
pimuksen osittain lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten tulkinnassa. Siten myös 16
artiklan 2 kappaleen määräysten voitaneen
katsoa kuuluvan lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 18 artiklan mukaan sekakomi-
tea päättää sopimuksen muutoksista. Muu-
tokset tulevat voimaan, kun sopimuspuolten
sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.
Sopimuksen II ja III liitteen muutokset voivat
sen sijaan tulla voimaan heti päätöksen te-
kemisen jälkeen. Sopimuksen II ja III liit-
teessä luetellaan sovellettavat ja huomioon
otettavat yhteisön säädökset sosiaaliturvan
yhteensovittamisen ja ammattipätevyyksien
vastavuoroisen tunnustamisen alalla. Liitteet
sisältävät myös Sveitsiä koskevat mukautuk-
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set yhteisön säädöksiin ja tarvittavat viittauk-
set kahdenvälisiin sosiaaliturvasopimuksiin.
Näin ollen kysymyksessä on lainsäädännön
alaan kuuluvien sopimusmääräysten muu-
tosmekanismi. Koska sekakomitea tekee pää-
tökset yksimielisesti, muuttamismenettely ei
voi rajoittaa Suomen sopimustoimivaltaa.

Sopimuksen 20—22 artikla sisältävät mää-
räyksiä sopimuksen suhteesta sopimuspuol-
ten välisiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Mää-
räykset vaikuttavat sellaisten sopimusten so-
veltamiseen, jotka nykyisen käsityksen mu-
kaan sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia
määräyksiä. Kaksinkertaista verotusta koske-
via sopimuksia lukuunottamatta henkilöiden
vapaata liikkuvuutta koskevaa sopimusta so-
velletaan ensisijaisesti. Määräykset kuuluvat
lainsäädännön alaan.

Sopimuksen 23 artiklassa säädetään yksi-
löiden saavutetuista oikeuksista. Koska ky-
symyksessä on yksilön oikeuksien perustees-
ta, määräys kuuluu lainsäädännön alaan.

Eduskunnan suostumusta pyydetään myös
Suomen ja Sveitsin väliselle väliaikaisen
kauppasopimuksen irtisanomiselle siihen
1958 tehdyllä lisäsopimuksella tehtyine muu-
toksineen. Perustuslain 94 §:n mukaan edus-
kunnan hyväksyminen vaaditaan myös sellai-
sen velvoitteen irtisanomiseen, joka sisältää
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai
joka on muutoin merkitykseltään huomattava
tai joka vaatisi muutoin perustuslain mukaan
eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hy-
väksyminen lainsäädännön alaan kuuluvan
velvoitteen irtisanomiselle on perusteltua sen
vuoksi, että irtisanominen vaikuttaa valtion
sisäiseen oikeuteen. Lisäsopimuksen eräät
määräykset on saatettu voimaan niin sanotul-
la blankettilailla ja ne ovat siten valtionsisäi-
sesti voimassa laintasoisina säännöksinä ja
sopimuksen irtisanominen vaikuttaa siten
suoraan lain tasolla voimassa olevaan valti-
onsisäiseen oikeuteen (HE 1/1998 vp).

5. Käsitte lyjärjestys

Sopimuksen 14 artiklan perusteluissa on
todettu, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta
koskeva sopimus on yksi osa sopimuspaket-
tia, joka on tarkoitus yhteisön puolelta tehdä
EY:n perustamissopimuksen 310 artiklassa

tarkoitettuna assosiaatiosopimuksena. Toisin
kuin assosiaatiosopimusten yhteydessä
yleensä tällä sopimuspaketilla ei perusteta
assosiaationeuvoston tasoista toimielintä.
Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan
sopimuksen osalta sopimuksen hallinnoinnis-
ta ja moitteettomasta soveltamisesta vastaa
sopimuksen 14 artiklalla perustettava seka-
komitea. Se käyttää päätösvaltaa sopimuk-
sessa määrätyissä tapauksissa. Sekakomitea
koostuu sopimuspuolten edustajista eli siinä
ovat edustettuina Sveitsin lisäksi EU:n jäsen-
valtiot ja EY, jota edustaa komissio.

Sekakomitean päätökset tehdään yksimieli-
sesti. Sopimuksen soveltamisesta tehtäviä
sekakomitean päätöksiä tai suosituksia kos-
kevan yhteisön kannan vahvistaa neuvosto
komission ehdotuksesta yhteisön perustamis-
sopimuksen asianomaisten määräysten mu-
kaisesti. Siltä osin kuin sekakomitea käsitte-
lee jäsenvaltion toimivaltaan kuuluvia asioi-
ta, on jäsenvaltiolla neuvostossa tapahtuvassa
valmistelussa mahdollisuus vaikuttaa asian
käsittelyyn. Jos asia kuuluu jäsenvaltioiden
toimivaltaan, yhteistä kantaa koskeva päätös
tehdään yksimielisesti. Koska myös sekako-
mitea tekee päätöksensä yksimielisesti, jä-
senvaltio ei käytännössä joudu hyväksymään
vastustamaansa päätöstä. Sekakomitean pää-
tösvalta antaa verrattain vähäisen mahdolli-
suuden siihen, että sekakomitea päättää jä-
senvaltioiden toimivaltaan kuuluvista, Suo-
men perustuslain mukaan lainsäädännön
alaan kuuluvista seikoista. Lainsäädäntöval-
taa ei tällaisessa menettelyssä siirry aidosti
kansainväliselle toimielimelle. Vastaava ar-
vio voidaan tehdä sopimuksentekotoimival-
lan osalta, josta säädetään sopimuksen 18 ar-
tiklassa. Sekakomitean kaltaista toimielintä
on pidettävä tämän tyyppisissä kansainväli-
sissä sopimuksissa niiden hallinnointiin ta-
vanomaisesti kuuluvana järjestelynä. Ottaen
huomioon myös varsinaisten assosiaatioso-
pimusten hyväksymiskäytännön (ks. PeVL
20/1995 vp) hallitus katsoo, etteivät seka-
komiteaa koskevat määräykset kosketa Suo-
men täysivaltaisuutta tavalla, joka olisi risti-
riidassa perustuslain kanssa. Näin ollen so-
pimus voidaan hallituksen käsityksen mu-
kaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdo-
tus sen voimaansaattamislaiksi hyväksyä ta-
vallisen lain säätämisjärjestyksessä.
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Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikai-
seen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopi-
muksen säännösten hyväksymisestä on hy-
väksytty aikanaan tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä (HE 5/1959 vp). Irtisanominen ja
siihen liittyvä lakiehdotus eivät koske perus-
tuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tarkoitetul-
la tavalla. Perustuslakivaliokunta myös sel-
vensi vuonna 1998 perustuslain 94 §:n 2
momenttia tavalla, joka sulkee pois sellaisen
tulkintamahdollisuuden, että kansainvälisen
velvoitteen irtisanominen tulisi hyväksyä
kahden kolmasosan määräenemmistöllä
(PeVM 10/1998 vp). Vanhan kauppasopi-
muksen irtisanomisesta voidaan siten päättää
äänten enemmistöllä ja sitä koskeva lakieh-
dotus voidaan hyväksyä tavallisen lain sää-
tämisjärjestyksessä. Edellä olevan perusteella
ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi Euroo-
pan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
sekä Sveitsin valaliiton välillä Lu-
xemburgissa 21 päivänä kesäkuuta
1999 henkilöiden vapaasta liikku-
vuudesta tehdyn sopimuksen siltä
osin kuin sopimus kuuluu Suomen
toimivaltaan ja

että Eduskunta hyväksyisi Bernissä
24 päivänä kesäkuuta 1927 Suomen
ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen
kauppasopimuksen irtisanomisen
Genevessä 14 päivänä marraskuuta
1958 tehdyllä lisäsopimuksella teh-
tyine muutoksineen.

Koska sopimukset sisältävät määräyksiä,
jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan
samalla Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraa-
vat lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

1.
Laki

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta
liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-

tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

sekä Sveitsin valaliiton välillä Luxemburgis-
sa 21 päivänä kesäkuuta 1999 henkilöiden
vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.
—————

2.
Laki

ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 8 a §, 16 §:n 4

momentti, 18 b §:n 3 momentti, 25 §:n 3 momentti, 37 §:n 3 momentti ja 40 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 8 a §, 18 b §:n 3 momentti ja 37 §:n 3 momentti laissa 537/1999 se-

kä 16 §:n 4 momentti, 25 §:n 3 momentti ja 40 §:n 3 momentti laissa 640/1993, seuraavasti:

8 a §

Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin
kansalaisen maahantulon edellytykset

Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin
kansalaisen maahantulo edellyttää, että hän
esittää voimassa olevan henkilötodistuksen
tai passin ja että hänen ei katsota vaarantavan
yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai kansan-
terveyttä.

Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin
kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa, jos hä-
nen maassa oleskelunsa kestää enintään kol-
me kuukautta. Työnhakijana oleva Euroopan
talousalueen valtion ja Sveitsin kansalainen

saa oleskella tämän jälkeenkin kohtuullisen
ajan maassa ilman oleskelulupaa, jos hän on
edelleen työnhaussa ja jos hänellä on tosi-
asialliset mahdollisuudet saada työtä.

16 §

Oleskelulupalajit

— — — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaiselle, joka on Euroopan talous-

alueen valtion tai Sveitsin kansalainen, mää-
räaikainen oleskelulupa myönnetään viideksi
vuodeksi. Sama koskee hänen puolisoaan,
hänen huollettavia omiaan ja puolisonsa van-
hempia sekä hänen omiaan ja puolisonsa lap-
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sia, jotka ovat alle 21-vuotiaita tai huolletta-
via. Jos edellä mainitun ulkomaalaisen oles-
kelun arvioidaan kuitenkin kestävän yhtä
vuotta lyhyemmän ajan, oleskelulupa voi-
daan myöntää oleskelun arvioiduksi kesto-
ajaksi.
— — — — — — — — — — — — — —

18 b §

Perheenjäsen

— — — — — — — — — — — — — —
Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin

kansalaisen perheenjäsenistä säädetään 16
§:n 4 momentissa. Euroopan sosiaaliseen pe-
ruskirjaan (SopS 44/1991) liittyneiden valti-
oiden kansalaisten perheenjäsenistä on voi-
massa, mitä sopimuksessa on sovittu.

25 §

Työlupavelvollisuudesta vapautetut

— — — — — — — — — — — — — —
Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin

kansalainen, heidän puolisonsa ja alle 21-
vuotiaat taikka huollettavat lapsensa eivät
tarvitse työlupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

37 §

Käännyttämisen perusteet

— — — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaisen, jolla on Euroopan talous-

alueesta tehtyyn sopimukseen taikka Euroo-
pan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaas-
ta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen pe-
rustuva oleskeluoikeus, saa käännyttää vain
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä
kansanterveyteen perustuvasta syystä.

40 §

Maasta karkottamisen perusteet

— — — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaisen, jolla on Euroopan talous-

aluetta koskevaan sopimukseen taikka Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaas-
ta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen
perustuva oleskeluoikeus, saa karkottaa vain
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä
kansanterveyteen perustuvasta syystä.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.
—————
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3.

Laki

oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa

30/1993, seuraavasti:

15 luku

Oikeudenkäyntiasiamiehestä

2 §
— — — — — — — — — — — — — —

Mitä tässä laissa tai muualla laissa sääde-
tään asianajajan oikeudesta toimia oikeuden-
käyntiasiamiehenä tai -avustajana, sovelle-
taan myös henkilöön, joka saa harjoittaa

asianajajan tointa jossakin Euroopan talous-
alueen valtiossa tai muussa valtiossa, jonka
kanssa Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
ovat tehneet sopimuksen asianajajan ammat-
tipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamises-
ta.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

—————

4.

Laki

asianajajista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annettuun lakiin (496/1958) uusi 13 a §

seuraavasti:

13 a §
Mitä tässä laissa ja yleisen asianajajayhdis-

tyksen sääntöjen vahvistamisesta annetussa
oikeusministeriön päätöksessä (191/1959)
säädetään henkilöstä, jolla on asianajajan
ammattipätevyys Euroopan unionin jäsenval-
tiossa, sovelletaan myös henkilöön, jolla on

asianajajan ammattipätevyys valtiossa, jonka
kanssa Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot
ovat tehneet sopimuksen ammattipätevyyden
vastavuoroisesta tunnustamisesta.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.
—————
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5.

Laki

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annettuun lakiin

(559/1994) uusi 14 a § seuraavasti:

Ulkomailla koulutuksen saaneen Euroopan
talousalueeseen kuulumattoman valtion kan-
salaisen terveydenhuollon ammattihenkilönä

toimimisen edellytykset

14 a §

Lain soveltaminen Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden tekemässä sopimuksessa tar-

koitettuihin henkilöihin

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös

henkilöön, joka Euroopan yhteisön ja sen jä-
senvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa
tekemän sopimuksen nojalla on oikeutettu
toimimaan terveydenhuollon ammattihenki-
lönä.

———

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-
vallan presidentin asetuksella.

—————

6.

Laki

tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/1994) 4 §:n 4

momentti seuraavasti:

4 §

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin-
tarkastaja

— — — — — — — — — — — — — —
Tilintarkastajaksi voidaan sen estämättä,

mitä 1 momentin 3—6 kohdassa säädetään,
hyväksyä Euroopan talousalueen valtion kan-
salainen, jolla jossakin Euroopan talousalu-
een valtiossa on tilintarkastajan toimen har-
joittamisen ammattipätevyys. Hakijan on en-
nen hyväksymistä suoritettava Keskuskaup-

pakamarin tilintarkastuslautakunnan mää-
räämä osa tilintarkastajan ammattitutkinnosta
ja annettava tuomioistuimelle 1 momentin 6
kohdassa tarkoitettu vakuutus. Mitä tässä
momentissa säädetään, sovelletaan myös
henkilöön, jolla on tilintarkastajan toimen
harjoittamisen ammattipätevyys valtiossa,
jonka kanssa Euroopan yhteisö ja sen jäsen-
valtiot ovat tehneet sopimuksen ammattipä-
tevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.
—————
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7.

Laki

opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 1 §:n 2 momentti

seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — —
Suomen kansalaista koskevia tämän lain

säännöksiä sovelletaan myös henkilöön, joka
Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopi-
muksen nojalla on oikeutettu tämän lain
mukaiseen opintotukeen.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.
—————

8.

Laki

eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännös-
ten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan eräiden Suo-

men-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimuk-
seen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hy-
väksymisestä 22 päivänä toukokuuta 1959

annettu laki (534/1959).

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.
—————

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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Liite
Rinnakkaistekstit

2.

Laki

ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 8 a §, 16 §:n 4

momentti, 18 b §:n 3 momentti, 25 §:n 3 momentti, 37 §:n 3 momentti ja 40 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 8 a §, 18 b §:n 3 momentti ja 37 §:n 3 momentti laissa 537/1999 sekä

16 §:n 4 momentti, 25 §:n 3 momentti ja 40 §:n 3 momentti laissa 640/1993, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

8 a §

Euroopan talousalueen valtion kansalaisen
maahantulon edellytykset

Euroopan talousalueen valtion kansalai-
sen maahantulo edellyttää, että hän esittää
voimassa olevan henkilötodistuksen tai pas-
sin ja että hänen ei katsota vaarantavan
yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai kan-
santerveyttä.

Euroopan talousalueen valtion kansalai-
nen ei tarvitse oleskelulupaa, jos hänen
maassa oleskelunsa kestää enintään kolme
kuukautta. Työnhakijana oleva Euroopan
talousalueen valtion kansalainen saa oles-
kella tämän jälkeenkin kohtuullisen ajan
maassa ilman oleskelulupaa, jos hän edel-
leen on työnhaussa ja jos hänellä on tosiasi-
alliset mahdollisuudet saada työtä.

Ehdotus

8 a §

Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin
kansalaisen maahantulon edellytykset

Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin
kansalaisen maahantulo edellyttää, että hän
esittää voimassa olevan henkilötodistuksen
tai passin tai että hänen ei katsota vaaranta-
van yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai
kansanterveyttä.

Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin
kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa, jos
hänen maassa oleskelunsa kestää enintään
kolme kuukautta. Työnhakijana olevan Eu-
roopan talousalueen valtion ja Sveitsin kan-
salainen saa oleskella tämän jälkeenkin
kohtuullisen ajan maassa ilman oleskelulu-
paa, jos hän on edelleen työnhaussa ja jos
hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet
saada työtä.

16 §

Oleskelulupalajit

— — — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaiselle, joka on Euroopan ta-

lousalueen valtion kansalainen, määräai-
kainen oleskelulupa myönnetään viideksi
vuodeksi. Sama koskee hänen puolisoaan,
hänen huollettavia omiaan ja puolisonsa
vanhempia sekä hänen omiaan ja puolison-

— — — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaiselle, joka on Euroopan talo-

usalueen valtion tai Sveitsin kansalainen,
määräaikainen oleskelulupa myönnetään
viideksi vuodeksi. Sama koskee hänen
puolisoaan, hänen huollettavia omiaan ja
puolisonsa vanhempia sekä hänen omiaan
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sa lapsia, jotka ovat alle 21-vuotiaita tai
huollettavia. Jos edellä mainitun ulkomaa-
laisen oleskelun arvioidaan kuitenkin kestä-
vän yhtä vuotta lyhyemmän ajan, oleskelu-
lupa voidaan myöntää oleskelun arvioiduksi
kestoajaksi.
— — — — — — — — — — — — — —

ja puolisonsa lapsia, jotka ovat alle 21-
vuotiaita tai huollettavia. Jos edellä maini-
tun ulkomaalaisen oleskelun arvioidaan kui-
tenkin kestävän yhtä vuotta lyhyemmän
ajan, oleskelulupa voidaan myöntää oleske-
lun arvioiduksi kestoajaksi.
— — — — — — — — — — — — — —

18 b

Perheenjäsen

— — — — — — — — — — — — — —
Euroopan talousalueen valtion kansalai-

sen perheenjäsenistä säädetään 16 §:n 4
momentissa. Euroopan sosiaaliseen perus-
kirjaan (SopS 44/1991) liittyneiden valtioi-
den kansalaisten perheenjäsenistä on voi-
massa, mitä sopimuksessa on sovittu.

— — — — — — — — — — — — — —
Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin

kansalaisen perheenjäsenistä säädetään 16
§:n 4 momentissa. Euroopan sosiaaliseen
peruskirjaan (SopS 44/1991) liittyneiden
valtioiden kansalaisten perheenjäsenistä on
voimassa, mitä sopimuksessa on sovittu.

25 §

Työlupavelvollisuudesta vapautetut

Euroopan talousalueen valtion kansalai-
nen, tämän puoliso ja heidän alle 21-
vuotiaat taikka huollettavat lapsensa eivät
tarvitse työlupaa.

Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin
kansalainen, heidän puolisonsa ja alle 21-
vuotiaat taikka huollettavat lapsensa eivät
tarvitse työlupaa.

37 §

Käännyttämisen perusteet

Ulkomaalaisen, jolla on Euroopan talous-
alueesta tehtyyn sopimukseen perustuva
oleskeluoikeus, saa käännyttää vain ylei-
seen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä
kansanterveyteen perustuvasta syystä.

Ulkomaalaisen, jolla on Euroopan talous-
alueesta tehtyyn sopimukseen taikka Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden va-
paasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen
perustuva oleskeluoikeus, saa käännyttää
vain yleiseen järjestykseen ja turvallisuu-
teen sekä kansanterveyteen perustuvasta
syystä.

40 §

Maasta karkottamisen perusteet

Ulkomaalaisen, jolla on Euroopan talous-
aluetta koskevaan sopimukseen perustuva
oleskeluoikeus, saa karkottaa maasta vain
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen se-
kä kansanterveyteen perustuvasta syystä.

Ulkomaalaisen, jolla on Euroopan talous-
aluetta koskevaan sopimukseen taikka Eu-
roopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden va-
paasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen
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perustuva oleskeluoikeus, saa karkottaa
maasta vain yleiseen järjestykseen ja turval-
lisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvas-
ta syystä.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.
———

3.

Laki

oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa

30/1993, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

15 luku

Oikeudenkäyntiasiamiehestä

2 §
— — — — — — — — — — — — — —

Mitä tässä laissa tai muualla laissa on
säädetty asianajajan oikeudesta toimia oi-
keudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana,
sovelletaan myös henkilöön, joka saa har-
joittaa asianajajan tointa jossakin muussa
Euroopan talousalueen valtiossa.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä laissa tai muualla laissa sääde-

tään asianajajan oikeudesta toimia oikeu-
denkäyntiasiamiehenä tai -avustajana, so-
velletaan myös henkilöön, joka saa harjoit-
taa asianajajan tointa jossakin Euroopan ta-
lousalueen valtiossa tai muussa valtiossa,
jonka kanssa Euroopan yhteisö ja sen jä-
senvaltiot ovat tehneet sopimuksen asian-
ajajan ammattipätevyyden vastavuo-
roisesta tunnustamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.
———
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6.

Laki

tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/1994) 4 §:n 4

momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi voidaan sen estämättä,
mitä 1 momentin 3—6 kohdassa säädetään,
hyväksyä Euroopan talousalueen valtion
kansalainen, jolla jossakin Euroopan talo-
usalueen valtiossa on tilintarkastajan toimen
harjoittamisen ammattipätevyys. Hakijan on
ennen hyväksymistä suoritettava Keskus-
kauppakamarin tilintarkastuslautakunnan
määräämä osa tilintarkastajan ammattitut-
kinnosta ja annettava oikeudelle 1 momen-
tin 6 kohdassa tarkoitettu vakuutus.

Tilintarkastajaksi voidaan sen estämättä,
mitä 1 momentin 3—6 kohdassa säädetään,
hyväksyä Euroopan talousalueen valtion
kansalainen, jolla jossakin Euroopan talo-
usalueen valtiossa on tilintarkastajan toimen
harjoittamisen ammattipätevyys. Hakijan on
ennen hyväksymistä suoritettava Keskus-
kauppakamarin tilintarkastuslautakunnan
määräämä osa tilintarkastajan ammattitut-
kinnosta ja annettava tuomioistuimelle 1
momentin 6 kohdassa tarkoitettu vakuutus.
Mitä tässä momentissa säädetään, sovelle-
taan myös henkilöön, jolla on tilintarkasta-
jan toimen harjoittamisen ammattipätevyys
valtiossa, jonka kanssa Euroopan yhteisö ja
sen jäsenvaltiot ovat tehneet sopimuksen
ammattipätevyyden vastavuoroisesta tun-
nustamisesta.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.
———
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7.

Laki

opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 1 §:n 2 momentti

seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä laissa säädetään Suomen kan-

salaisesta, sovelletaan Euroopan talousalu-
eesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevan
maan kansalaiseen, jos hän kyseisen sopi-
muksen perusteella on oikeutettu opintotu-
keen.

— — — — — — — — — — — — — —
Suomen kansalaista koskevia tämän lain

säännöksiä sovelletaan myös henkilöön, jo-
ka Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopi-
muksen nojalla on oikeutettu tämän lain
mukaiseen opintotukeen.

———
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.
———
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SOPIMUS

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ SVEITSIN VALALIITON VÄLILLÄ

HENKILÖIDEN VAPAASTA LIIKKUVUUDESTA

SVEITSIN VALALIITTO

ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka ovat vakuuttuneet siitä, että henkilöiden vapaus liikkua
toisen sopimuspuolen alueella on tärkeä tekijä sopimuspuolten välisten suhteiden sopusointui-
sessa kehityksessä,

ovat päättäneet toteuttaa henkilöiden vapaan liikkuvuuden välillään Euroopan yhteisössä so-
vellettavien säännösten perusteella, ja

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen:
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I. PERUSMÄÄRÄYKSET

1 artikla

Tavoite

Tämän sopimuksen tavoitteena on:

a) myöntää Euroopan yhteisön jäsenval-
tioiden ja Sveitsin kansalaisille maahantulo-
ja oleskeluoikeus sekä oikeus ryhtyä harjoit-
tamaan palkkatyötä, toimia itsenäisenä am-
matinharjoittajana ja jäädä sopimuspuolten
alueelle;

b) helpottaa Euroopan yhteisön jäsenval-
tioiden ja Sveitsin kansalaisten palvelujen
tarjonnan harjoittamista sopimuspuolten alu-
eella ja erityisesti vapauttaa lyhytkestoisten
palvelujen tarjoaminen;

c) myöntää Euroopan yhteisön jäsenval-
tioiden ja Sveitsin kansalaisille, jotka eivät
harjoita vastaanottavassa valtiossa taloudel-
lista toimintaa, oikeus tulla sopimuspuolten
alueelle ja oleskella siellä;

d) myöntää Euroopan yhteisön jäsenval-
tioiden ja Sveitsin kansalaisille samat elin-,
palvelus- ja työolot kuin sopimuspuolten
omille kansalaisille.

2 artikla

Syrjimättömyys

Sopimuspuolen alueella laillisesti oleskele-
via toisen sopimuspuolen kansalaisia ei syrji-
tä kansalaisuuden perusteella liitteen tämän
sopimuksen liitteiden I, II ja III määräyksiä
soveltaen ja niiden mukaisesti.

3 artikla

Maahantulo-oikeus

Sopimuspuolen kansalaisten oikeus tulla
toisen sopimuspuolen alueelle taataan liit-
teessä I annettujen määräysten mukaisesti.

4 artikla

Oleskeluoikeus ja oikeus ryhtyä harjoitta-
maan taloudellista toimintaa

Oleskeluoikeus ja oikeus ryhtyä harjoitta-
maan taloudellista toimintaa taataan liitteen I
määräysten mukaisesti, jollei 10 artiklan
määräyksistä muuta johdu.

5 artikla

Palvelujen tarjoajat

1) Palvelujen tarjoajalla, mukaan lukien
yritykset liitteen I määräysten mukaisesti, on
oikeus tarjota palveluja toisen sopimuspuolen
alueella, kun palvelujen tarjoamiseen liittyy
enintään 90 päivää tosiasiallista työskentelyä
kalenterivuoden aikana, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta muiden sopimuspuolten teke-
mien palvelujen tarjoamista koskevien eri-
tyissopimusten määräysten (mukaan lukien
julkisten hankintojen alasta tehdyn sopimuk-
sen palvelujen tarjoamista koskevat määrä-
ykset) soveltamista.

2) Palvelujen tarjoajalla on oikeus tulla
toisen sopimuspuolen alueelle ja oleskella
siellä:

a) jos palvelujen tarjoajalla on oikeus tar-
jota palveluja 1 kohdan mukaisesti tai 1 koh-
dassa tarkoitettujen sopimusten määräysten
perusteella;

b) tai jos a alakohdassa mainitut edelly-
tykset eivät täyty, kun kyseisen sopimuspuo-
len toimivaltainen viranomainen on myöntä-
nyt palvelujen tarjoajalle luvan tarjota palve-
luja.

3) Luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat
Euroopan yhteisön jäsenvaltion tai Sveitsin
kansalaisia ja jotka menevät jonkun sopi-
muspuolen alueelle ainoastaan palveluja vas-
taanottamaan, on maahantulo- ja oleskeluoi-
keus.

4) Tässä artiklassa mainitut oikeudet taa-
taan liitteiden I, II ja III määräysten mukai-
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sesti. Jäljempänä 10 artiklassa määrättyjä
määrällisiä rajoituksia ei sovelleta tässä artik-
lassa tarkoitettuihin henkilöihin.

6 artikla

Sellaisten henkilöiden oleskeluoikeus, jotka
eivät harjoita taloudellista toimintaa

Oikeus oleskella toisen sopimuspuolen alu-
eella taataan henkilöille, jotka eivät harjoita
taloudellista toimintaa, liitteen I muuta kuin
työtä tekevää väestöä koskevien määräysten
mukaisesti.

7 artikla

Muut oikeudet

Sopimuspuolet sääntelevät liitteen I mukai-
sesti erityisesti alla mainittuja henkilöiden
vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia:

a) oikeus yhdenvertaiseen kohteluun kan-
salaisten kanssa taloudellisen toiminnan har-
joittamisen aloittamisen ja sen harjoittamisen
sekä elin-, palvelus- ja työolojen suhteen;

b) oikeus ammatilliseen ja maantieteelli-
seen liikkuvuuteen, millä sopimuspuolten
kansalaisille annetaan mahdollisuus liikkua
vapaasti vastaanottavan valtion alueella ja
harjoittaa valitsemaansa ammattia;

c) oikeus jäädä jonkin sopimuspuolen
alueelle taloudellisen toiminnan päätyttyä;

d) perheenjäsenten kansalaisuudesta riip-
pumaton oleskeluoikeus;

e) perheenjäsenten kansalaisuudesta riip-
pumaton oikeus harjoittaa taloudellista toi-
mintaa;

f) oikeus hankkia kiinteää omaisuutta,
sikäli kuin se liittyy tällä sopimuksella
myönnettyjen oikeuksien käyttämiseen;

g) jonkun sopimuspuolen alueella harjoi-
tetun taloudellisen toiminnan tai oleskelun
päättymisen jälkeen siirtymäajan voimassa

oleva oikeus palata sinne harjoittamaan ta-
loudellisesta toimintaa sekä oikeus muuttaa
väliaikainen oleskelulupa pysyväksi oleske-
luluvaksi.

8 artikla

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
nen

Sopimuspuolet sääntelevät liitteen II mu-
kaisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteenso-
vittamista erityisesti seuraavien tavoitteiden
varmistamiseksi:

a) yhdenvertainen kohtelu;

b) sovellettavan lainsäädännön määrittä-
minen;

c) kansallisten lainsäädäntöjen mukaises-
ti huomioon otettavien kausien laskeminen
yhteen etuuksien saamiseksi ja säilyttämisek-
si sekä niiden laskemiseksi;

d) etuuksien maksaminen sopimuspuol-
ten alueella asuville henkilöille;

e) viranomaisten ja laitosten keskinäinen
avunanto ja hallinnollinen yhteistyö.

9 artikla

Tutkintotodistukset, todistukset ja muut asia-
kirjat

Helpottaakseen Euroopan yhteisön jäsen-
valtioiden ja Sveitsin kansalaisten palkka-
työntekijäksi ja itsenäiseksi ammatinharjoit-
tajaksi ryhtymistä sekä palkkatyöntekijänä ja
itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista
sekä palvelujen tarjoamista sopimuspuolet
toteuttavat liitteen III mukaisesti tarvittavat
toimenpiteet tutkintotodistusten, todistusten
ja muiden asiakirjojen vastavuoroiseksi tun-
nustamiseksi sekä palkkatyöntekijäksi ja it-
senäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä
ja niinä toimimista sekä palvelujen tarjoamis-
ta koskevien sopimuspuolten lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten yhteensovit-
tamiseksi.
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II. YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPU-
MÄÄRÄYKSET

10 artikla

Siirtymämääräykset ja sopimuksen kehitty-
minen

1) Sveitsi voi soveltaa määrällisiä rajoi-
tuksia taloudellisen toiminnan harjoittamisen
aloittamiseen viiden vuoden ajan tämän so-
pimuksen voimaantulosta kahden seuraavan
oleskelujakson osalta: yli neljä kuukautta
mutta alle vuoden kestävät oleskelut ja
vähintään vuoden kestävät oleskelut. Alle
neljä kuukautta kestävään oleskeluun ei
sovelleta rajoituksia.

Kuudennen vuoden alusta luovutaan kai-
kista Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kan-
salaisia koskevista määrällisistä rajoituksista.

2) Sopimuspuolet voivat jatkaa tavan-
omaisille työmarkkinoille yhdentyneiden
työntekijöiden ensisijaisuuden sekä toisen
sopimuspuolen kansalaisten, mukaan lukien
5 artiklassa tarkoitetut palveluja tarjoavat
henkilöt, palkka- ja työolojen tarkastamista
enintään kahden vuoden ajan. Sekakomitea
tutkii näiden rajoitusten ylläpitämisen tarvet-
ta ennen ensimmäisen vuoden loppua. Seka-
komitea voi päättää kaksi vuotta kestävän
enimmäisajanjakson lyhentämisestä. Tavan-
omaisille työmarkkinoille yhdentyneiden
työntekijöiden ensisijaisuuden tarkastamista
ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoajiin,
jotka on vapautettu sopimuspuolten välistä
palvelujen tarjoamista koskevalla erityisso-
pimuksella (mukaan lukien julkisten hankin-
tojen alasta tehdyn sopimuksen palvelujen
tarjoamista koskevat määräykset).

3) Sveitsi varaa tämän sopimuksen voi-
maantulosta sen viidennen soveltamisvuoden
loppuun kestäväksi ajanjaksoksi kokonais-
kiintiöissään seuraavan vähimmäismäärän
Euroopan yhteisön palkkatyöntekijöille ja it-
senäisille ammatinharjoittajille tarkoitettuja
uusia oleskelulupia: 15 000 vähintään vuo-
den voimassa olevaa oleskelulupaa vuodessa
ja 115 500 yli neljä kuukautta ja alle vuoden
voimassa olevaa oleskelulupaa vuodessa.

4) Sen estämättä, mitä 3 kohdassa määrä-
tään, sopimuspuolet sopivat seuraavista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä: jos viiden vuoden
kuluttua ja 12 vuoteen asti tämän sopimuksen
voimaantulosta Euroopan yhteisön palkka-
työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoitta-
jille myönnettyjen toiseen 1 kohdassa tarkoi-
tetuista oleskelujaksoluokista kuuluvien
oleskelulupien määrä on jonakin vuonna yli
10 prosenttia suurempi kuin kolmen edeltä-
vän vuoden keskiarvo, Sveitsi voi yksipuoli-
sesti rajoittaa seuraavana vuonna Euroopan
yhteisön palkkatyöntekijöille ja itsenäisille
ammatinharjoittajille myönnettävien kysei-
seen luokkaan kuuluvien uusien oleskelulu-
pien määrää kolmen edeltävän vuoden kes-
kiarvoon 5 prosentilla korotettuna. Seuraava-
na vuonna määrä voidaan pitää samana.

Sen estämättä, mitä edellisessä alakohdassa
määrätään, Euroopan yhteisön palkka-
työntekijöille ja itsenäisille ammatin-
harjoittajille myönnettyjen uusien oleskelu-
lupien määrän on oltava vähintään 15 000
uutta vähintään vuoden voimassa olevaa
oleskelulupaa vuodessa ja 115 500 yli neljä
kuukautta ja alle vuoden voimassa olevaa
oleskelulupaa vuodessa.

5) Edellä 1—4 kohdan siirtymämääräyk-
siä ja erityisesti 2 kohdan tavanomaisille
työmarkkinoille yhdentyneiden työntekijöi-
den ensisijaisuutta sekä palkka- ja työolojen
tarkastamista koskevia määräyksiä ei sovelle-
ta palkkatyöntekijöihin ja itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin, joilla on lupa harjoittaa talou-
dellista toimintaa sopimuspuolten alueella
tämän sopimuksen voimaantuloajankohtana.
Viimeksi mainituilla on oikeus erityisesti
maantieteelliseen ja ammatilliseen liikkuvuu-
teen. Alle vuoden voimassa olevan oleskelu-
luvan haltijoilla on oikeus uusia oleskelulu-
pansa, eikä määrällisten rajoitusten loppuun
käyttäminen koske heitä. Vähintään vuoden
voimassa olevan oleskeluluvan haltijoilla on
oikeus jatkaa oleskelulupansa voimassaoloa;
kyseisillä palkkatyöntekijöillä ja itsenäisillä
ammatinharjoittajilla on näin ollen tämän so-
pimuksen voimaantulosta sen perusmääräys-
ten ja erityisesti sen 7 artiklan nojalla samat
vapaata liikkuvuutta koskevat oikeudet kuin
sopimuspuolten alueelle sijoittautuneilla



HE 40/2001 vp 45

henkilöillä.

6) Sveitsi toimittaa hyödylliset tilastot ja
tiedot sekakomitealle säännöllisesti ja nope-
asti, mukaan lukien 2 kohdan määräysten
täytäntöönpanotoimenpiteet. Kukin sopimus-
puoli voi pyytää tilanteen tarkastelemista se-
kakomiteassa.

7) Rajatyöntekijöihin ei sovelleta määräl-
lisiä rajoituksia.

8) Sosiaaliturvaa ja työttömyysvakuu-
tusmaksujen korvaamista koskevia siirtymä-
määräyksiä käsitellään liitteessä II olevassa
pöytäkirjassa.

11 artikla

Valitusten käsittely

1) Tässä sopimuksessa tarkoitetuilla
henkilöillä on oikeus tehdä toimivaltaisille
viranomaisille valituksia tämän sopimuksen
määräysten soveltamisesta.

2) Valitukset on käsiteltävä kohtuulli-
sessa määräajassa.

3) Valitusta koskevan päätöksen teke-
minen tai sen tekemättä jättäminen kohtuulli-
sessa määräajassa antaa tässä sopimuksessa
tarkoitetuille henkilöille mahdollisuuden ha-
kea muutosta toimivaltaiselta kansalliselta
oikeusasteelta.

12 artikla

Edullisempaa kohtelua koskevat säännökset

Tämä sopimus ei estä soveltamasta mah-
dollisia edullisempia kansallisia säännöksiä
sopimuspuolten kansalaisiin ja heidän per-
heenjäseniinsä.

13 artikla

Vallitsevan tilan säilyttäminen

Sopimuspuolet sitoutuvat sopimuksen alle-
kirjoittamisesta alkaen olemaan toteuttamatta
uusia tämän sopimuksen soveltamisalaan

kuuluvia toisen sopimuspuolen kansalaisia
koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

14 artikla

Sekakomitea

1) Perustetaan sekakomitea, joka muo-
dostuu sopimuspuolten edustajista ja joka
vastaa sopimuksen hallinnoinnista ja moit-
teettomasta soveltamisesta. Tätä varten se
laatii suosituksia. Se tekee päätöksiä sopi-
muksessa määrätyissä tapauksissa. Sekako-
mitean päätökset tehdään yksimielisesti.

2) Vakavien taloudellisten tai sosiaalisten
vaikeuksien ollessa kyseessä sekakomitea
kokoontuu toisen sopimuspuolen pyynnöstä
tarkastellakseen tilanteen korjaamiseksi tar-
vittavia toimenpiteitä. Sekakomitea voi päät-
tää toteutettavista toimenpiteistä 60 päivän
kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Seka-
komitea voi jatkaa kyseistä määräaikaa.
Toimenpiteet rajataan soveltamisalaltaan ja
kestoltaan siihen, mitä on välttämätöntä tilan-
teen korjaamiseksi. On valittava sellaiset
toimenpiteet, joista on vähiten häiriötä tämän
sopimuksen toiminnalle.

3) Sopimuspuolet vaihtavat säännöllisesti
tietoja ja neuvottelevat sekakomiteassa min-
kä tahansa sopimuspuolen pyynnöstä sopi-
muksen moitteettoman toiminnan varmista-
miseksi.

4) Sekakomitea kokoontuu tarpeen mu-
kaan ja vähintään kerran vuodessa. Kukin
sopimuspuoli voi pyytää kokouksen koolle
kutsumista. Sekakomitea kokoontuu kahden
viikon kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun pyyn-
nön esittämisestä.

5) Sekakomitea vahvistaa työjärjestyk-
sensä, jossa annetaan muun muassa yksityis-
kohtaiset säännöt kokousten koollekutsumi-
sesta, sekakomitean puheenjohtajan nimittä-
misestä ja puheenjohtajan toimikauden mää-
rittelemisestä.

6) Sekakomitea voi päättää perustaa työ-
tai asiantuntijaryhmiä auttamaan sitä tehtävi-
ensä hoitamisessa.
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15 artikla

Liitteet ja pöytäkirjat

Tämän sopimuksen liitteet ja pöytäkirjat
ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Julis-
tukset ovat päätösasiakirjassa.

16 artikla

Viittaukset yhteisön oikeuteen

1) Tämän sopimuksen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi sopimuspuolet toteuttavat kaik-
ki tarvittavat toimenpiteet, jotta niihin Eu-
roopan yhteisön säädöksiin, joihin viitataan,
sisältyviä oikeuksia ja velvollisuuksia vas-
taavia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelle-
taan niiden välisissä suhteissa.

2) Siinä määrin, kuin yhteisön oikeuden
käsitteet liittyvät tämän sopimuksen sovelta-
miseen, huomioon otetaan asiaa koskeva Eu-
roopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeus-
käytäntö, joka edeltää tämän sopimuksen al-
lekirjoittamista. Tämän sopimuksen allekir-
joittamisen jälkeinen oikeuskäytäntö anne-
taan tiedoksi Sveitsille. Sekakomitea määrit-
tää sopimuspuolen pyynnöstä kyseisen oike-
uskäytännön seuraukset sopimuksen moit-
teettoman soveltamisen varmistamiseksi.

17 artikla

Lainsäädännön kehittyminen

1) Sopimuspuoli ilmoittaa viipymättä toi-
selle sopimuspuolelle sekakomiteassa kan-
sallisen lainsäädäntönsä muuttamiseen pyr-
kivän luonnoksen hyväksymistä koskevan
menettelyn aloittamisesta tai sellaisen oike-
usasteen, jonka tuomioista ei voi kansallisen
lainsäädännön mukaisesti tehdä valitusta, oi-
keuskäytännön muuttumisesta sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

2) Sekakomiteassa keskustellaan tällai-
sen muutoksen mahdollisista vaikutuksista
sopimuksen moitteettomaan toimintaan.

18 artikla

Sopimuksen uudelleentarkastelu

Jos sopimuspuoli haluaa, että tätä sopimus-
ta tarkastellaan uudelleen, se jättää seka-
komitealle tätä koskevan ehdotuksen. Tähän
sopimukseen tehdyt muutokset tulevat voi-
maan, kun sopimuspuolten sisäiset menette-
lyt on saatettu päätökseen, lukuun ottamatta
liitteisiin II ja III tehtäviä muutoksia, joista
sekakomitea päättää ja jotka voivat tulla
voimaan heti kyseisen päätöksen tekemisen
jälkeen.

19 artikla

Riitojen ratkaisu

1) Sopimuspuolet voivat jättää kaikki tä-
män sopimuksen tulkintaa tai soveltamista
koskevat riidat sekakomitean ratkaistaviksi.

2) Sekakomitea voi ratkaista riidat. Seka-
komitealle toimitetaan kaikki hyväksyttävän
ratkaisun löytämiseksi tehtävässä perusteelli-
sessa tilanteen tutkimisessa tarvittavat tiedot.
Sekakomitea tutkii kaikki vaihtoehdot tämän
sopimuksen moitteettoman toiminnan var-
mistamiseksi.

20 artikla

Suhde sosiaaliturvaa koskeviin kahdenväli-
siin sopimuksiin

Jos liitteessä II ei toisin määrätä, Sveitsin ja
Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden sosiaali-
turvaa koskevien kahdenvälisten sopimusten
soveltaminen lakkautetaan tämän sopimuk-
sen voimaantulosta siltä osin, kuin tällä so-
pimuksella säännellään samaa asiaa.

21 artikla

Suhde kaksinkertaista verotusta koskeviin
kahdenvälisiin sopimuksiin

1) Tämän sopimuksen määräykset eivät
vaikuta Sveitsin ja Euroopan yhteisön jäsen-
valtioiden kaksinkertaista verotusta koskevi-
en kahdenvälisten sopimusten määräyksiin.
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Erityisesti tämän sopimuksen määräykset ei-
vät vaikuta kaksinkertaista verotusta koske-
vien sopimusten mukaiseen rajatyöntekijöi-
den määritelmään.

2) Tämän sopimuksen määräyksiä ei voi-
da tulkita siten, että ne estäisivät sopimus-
puolia kohtelemasta eri tavalla verovelvolli-
sia, joita koskevat olosuhteet eivät ole keske-
nään verrattavissa, erityisesti asuinpaikan
osalta, kansallisen verotuslainsäädäntönsä
asianmukaisia säännöksiä sovellettaessa.

3) Tämän sopimuksen määräykset eivät
estä sopimuspuolia hyväksymästä tai sovel-
tamasta toimenpiteitä, joiden tarkoituksena
on verojen tosiasiallisen kantamisen, mak-
samisen ja perimisen varmistaminen tai ve-
ronkierron estäminen sopimuspuolen kansal-
lisen verotuslainsäädännön taikka Sveitsin ja
yhden tai useamman Euroopan yhteisön jä-
senvaltion välisten kaksinkertaisen verotuk-
sen estämisestä tehtyjen sopimusten taikka
muiden verotukseen liittyvien järjestelyjen
mukaisesti.

22 artikla

Suhde muita aloja kuin sosiaaliturvaa ja
kaksinkertaista verotusta koskeviin kahden-

välisiin sopimuksiin

1) Sen estämättä, mitä 20 ja 21 artiklassa
määrätään, tämä sopimus ei vaikuta Sveitsin
ja yhden tai useamman Euroopan yhteisön
jäsenvaltion välisiin sopimuksiin, kuten yksi-
tyishenkilöitä, taloudellisia toimijoita, rajat
ylittävää yhteistyötä tai pientä rajaliikennettä
koskeviin sopimuksiin, siinä määrin, kuin
kyseiset sopimukset ovat yhteensopivia tä-
män sopimuksen kanssa.

2) Jos kyseiset sopimukset eivät sovi yh-
teen tämän sopimuksen kanssa, tätä sopimus-
ta sovelletaan ensisijaisesti.

23 artikla

Saavutetut oikeudet

Jos sopimus irtisanotaan tai sen voimassa-
oloa ei jatketa, yksilöiden saavuttamiin oike-

uksiin ei puututa. Sopimuspuolet päättävät
yhteisellä sopimuksella mitä tehdään oikeuk-
sille, joita ollaan myöntämässä.

24 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Sveitsin aluee-
seen sekä alueisiin, joihin sovelletaan Euroo-
pan yhteisön perustamissopimusta siinä mää-
rätyin edellytyksin.

25 artikla

Voimaantulo ja kesto

1) Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksy-
vät tämän sopimuksen omia menettelyjään
noudattaen. Sopimus tulee voimaan sitä päi-
vää seuraavan toisen kuukauden ensimmäi-
senä päivänä, jona ratifiointiasiakirjojen tal-
lettamisesta tai seuraavien seitsemän sopi-
muksen hyväksymisestä on ilmoitettu vii-
meksi:

sopimus henkilöiden vapaasta liikku-
vuudesta,
sopimus lentoliikenteestä,
sopimus rautateiden ja maanteiden ta-
vara- ja henkilöliikenteestä,
sopimus maataloustuotteiden kaupasta,
sopimus vaatimustenmukaisuuden ar-
vioinnin vastavuoroisesta tunnustami-
sesta,
sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin
liittyvistä näkökohdista,
sopimus tiede- ja teknologiayhteistyös-
tä.

2) Tämä sopimus tehdään aluksi seitse-
mäksi vuodeksi. Sopimus uusitaan määrää-
mättömäksi ajaksi, jollei Euroopan yhteisö
tai Sveitsi ilmoita muuta toiselle sopimus-
puolelle ennen alkuperäisen voimassaoloajan
päättymistä. Jos tällainen ilmoitus tehdään,
sovelletaan 4 kohdan määräyksiä.

3) Euroopan yhteisö tai Sveitsi voi irtisa-
noa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta
toiselle sopimuspuolelle. Jos tällainen ilmoi-
tus tehdään, sovelletaan 4 kohdan määräyk-
siä.
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4) Edellä 1 kohdassa mainitut seitsemän
sopimusta lakkaavat olemasta voimassa kuu-
den kuukauden kuluttua 2 kohdassa tarkoite-
tun voimassaolon jatkamatta jättämistä kos-
kevan ilmoituksen tai 3 kohdassa tarkoitetun
irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakym-
menentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta
vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkym-
mentäyhdeksän kahtena kappaleena englan-
nin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, por-
tugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja
tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä
todistusvoimainen.
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LIITE I

HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

I. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Maahantulo ja maasta poistuminen

1) Sopimuspuolet päästävät alueelleen
toisten sopimuspuolten kansalaiset, tämän
liitteen 3 artiklassa tarkoitetut heidän per-
heensä jäsenet sekä tämän liitteen 17 artik-
lassa tarkoitetut lähetetyt työntekijät yksin-
kertaisesti niin, että he esittävät voimassa
olevan henkilötodistuksen tai passin.

Maahantuloviisumia tai vastaavaa asiakir-
jaa ei vaadita muilta kuin niiltä perheen-
jäseniltä ja tämän liitteen 17 artiklassa tarkoi-
tetuilta lähetetyiltä työntekijöiltä, jotka eivät
ole jonkun sopimuspuolen kansalaisia. Ky-
seinen sopimuspuoli helpottaa kaikin tavoin
näille henkilöille välttämättömien viisumien
saantia.

2) Sopimuspuolet myöntävät sopimus-
puolten kansalaisille, tämän liitteen 3 artik-
lassa tarkoitetuille heidän perheensä jäsenille
ja tämän liitteen 17 artiklassa tarkoitetuille
lähetetyille työntekijöille oikeuden lähteä
alueeltaan yksinkertaisesti niin, että he esit-
tävät voimassa olevan henkilötodistuksen tai
passin. Sopimuspuolet eivät voi vaatia mui-
den sopimuspuolten kansalaisilta maasta-
poistumisviisumia tai vastaavaa asiakirjaa.

Lainsäädäntönsä mukaisesti sopimuspuolet
myöntävät näille kansalaisille henkilötodis-
tuksen tai passin, jossa erityisesti mainitaan
haltijan kansalaisuus, tai uudistavat sen.

Passin on oltava voimassa ainakin kaikissa
sopimuspuolissa sekä niissä maissa, joiden
kautta sen haltijan on kuljettava matkustaes-
saan toiseen sopimuspuoleen. Jos passi on
ainoa asiakirja, jolla henkilö saa laillisesti

poistua maasta, passin voimassaoloajan on
oltava vähintään viisi vuotta.

2 artikla

Oleskelu ja taloudellinen toiminta

1) Sopimuspuolen kansalaisilla on oikeus
oleskella ja harjoittaa taloudellista toimintaa
toisen sopimuspuolen alueella II—IV luvussa
määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mu-
kaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän sopimuksen 10 artiklassa määrätyn
siirtymäkauden ja tämän liitteen VII luvun
määräysten soveltamista. Tämä oikeus vah-
vistetaan myöntämällä oleskelulupa tai eri-
tyislupa rajatyöntekijöille.

Sopimuspuolten kansalaisilla on myös oi-
keus mennä toisen sopimuspuolen alueelle
tai jäädä sinne oltuaan alle vuoden kestänees-
sä työsuhteessa etsiäkseen siellä työtä ja
oleskellakseen siellä kohtuullisen pituisen
ajan, esimerkiksi kuusi kuukautta, saadak-
seen tietoa heidän ammatillista pätevyyttään
vastaavista työpaikkatarjouksista ja toteut-
taakseen tarvittaessa tarpeelliset toimenpiteet
työpaikan saamiseksi. Työnhakijoilla on oi-
keus saada toisen sopimuspuolen alueella
samaa apua, jota kyseisen valtion työnväli-
tysviranomainen antaa omille kansalaisille
heidän hakiessaan työtä. Heille voidaan olla
myöntämättä sosiaalietuuksia kyseisen oles-
kelun aikana.

2) Sopimuspuolten kansalaisilla, jotka ei-
vät harjoita taloudellista toimintaa vastaanot-
tavassa valtiossa ja joilla ei ole oleskeluoike-
utta tämän sopimuksen muiden määräysten
nojalla, on oleskeluoikeus, jos he täyttävät V
luvussa esitetyt ennakkoedellytykset. Tämä
oikeus vahvistetaan myöntämällä oleskelulu-
pa.
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3) Sopimuspuolten kansalaisille myön-
nettävä oleskelulupa tai erityislupa myönne-
tään ja uudistetaan maksutta tai hintaan, joka
ei ole suurempi kuin omille kansalaisille
myönnettävistä henkilötodistuksista perittä-
vät maksut ja verot. Sopimuspuolet toteutta-
vat tarvittavat toimenpiteet yksinkertaistaak-
seen kaikin mahdollisin tavoin näiden asia-
kirjojen saantia koskevia muodollisuuksia ja
menettelyjä.

4) Sopimuspuolet voivat vaatia toisten
sopimuspuolten kansalaisia ilmoittamaan
alueella olemisestaan.

3 artikla

Perheenjäsenet

1) Sopimuspuolen kansalaisen, jolla on
oleskeluoikeus, perheenjäsenillä on oikeus
tulla asumaan hänen luokseen. Palkkatyönte-
kijällä on voitava olla perheensä käyttöön
asunto, joka täyttää ne vaatimukset, joita pi-
detään normaaleina sen alueen kotimaisten
työntekijöiden asumisessa, jossa työntekijä
on työssä ilman, että tämä määräys johtaa
kansallisten työntekijöiden ja muista sopi-
muspuolista lähtöisin olevien työntekijöiden
väliseen syrjintään.

2) Kansalaisuudesta riippumatta perheen-
jäseninä pidetään:

a) sopimuspuolen kansalaisen aviopuo-
lisoa ja puolisoiden alle 21-vuotiaita tai huol-
lettavia jälkeläisiä;

b) sopimuspuolen kansalaisen ja hänen
aviopuolisonsa huollettavina olevia sukulai-
sia ylenevässä polvessa;

c) opiskelijan puolisoa ja huollettavia
jälkeläisiä.

Sopimuspuolet helpottavat sellaisten per-
heenjäsenten maahanpääsyä, joita ei ole mai-
nittu tämän kohdan a, b tai c alakohdassa,
mutta jotka ovat sopimuspuolen kansalaisen
huollettavia tai jotka asuvat lähtömaassa hä-
nen taloudessaan.

3) Oleskeluluvan myöntämiseksi sopi-

muspuolen kansalaisen perheenjäsenille so-
pimuspuolet voivat vaatia ainoastaan seuraa-
vien asiakirjojen esittämistä:

a) maahantuloasiakirja;

b) sen valtion toimivaltaisen viranomai-
sen antama sukulaisuussuhteen osoittava
asiakirja, josta henkilö on peräisin tai josta
hän tulee;

c) huollettavien henkilöiden osalta alku-
perä- tai tulovaltion toimivaltaisen viran-
omaisen antama asiakirja, joka osoittaa hei-
dän olevan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön
huollettavia tai mainitussa valtiossa asuneen
hänen taloudessaan.

4) Perheenjäsenelle myönnetty oleskelu-
lupa on voimassa yhtä kauan kuin hänen
huoltajansa lupa.

5) Henkilön, jolla on oleskeluoikeus,
puolisolla ja alle 21-vuotiailla tai huolletta-
villa lapsilla on kansalaisuudesta riippumatta
oikeus ryhtyä harjoittamaan taloudellista
toimintaa.

6) Jos sopimuspuolen kansalainen
harjoittaa tai ei harjoita tai on harjoittanut
taloudellista toimintaa toisen sopimuspuolen
alueella, on hänen kyseisen sopimuspuolen
alueella asuvilla lapsillaan oikeus osallistua
peruskoulutukseen,
oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen
koulutukseen samoin edellytyksin kuin
vastaanottavan valtion kansalaisilla.

Sopimuspuolet tukevat toimenpiteitä, joilla
pyritään turvaamaan näille lapsille parhaat
mahdolliset edellytykset osallistua tähän ope-
tukseen.

4 artikla

Maahanjäämisoikeus

1) Sopimuspuolen kansalaisilla ja heidän
perheenjäsenillään on oikeus jäädä toisen so-
pimuspuolen alueelle taloudellisen toiminnan
harjoittamisen loppumisen jälkeen.



HE 40/2001 vp 51

2) Tämän sopimuksen 16 artiklan mukai-
sesti viitataan asetukseen (ETY) N:o 1251/70
(EYVL L 142, 1970, s. 24)1 ja direktiiviin
75/34/ETY (EYVL L 14, 1975, s. 10)1.

5 artikla

Yleinen järjestys

1) Tämän sopimuksen määräyksillä
myönnettyjä oikeuksia voidaan rajoittaa ai-
noastaan yleiseen järjestykseen, turvallisuu-
teen ja kansanterveyteen perustuvilla toi-
menpiteillä.

2) Tämän sopimuksen 16 artiklan mukai-
sesti viitataan direktiiviin 64/221/ETY
(EYVL L 56, 1964, s. 850)2, direktiiviin
72/194/ETY (EYVL L 121, 1972, s. 32)2 ja
direktiiviin 75/35/ETY (EYVL L 14, 1975, s.
10)2.

II. PALKKATYÖNTEKIJÄT

6 artikla

Oleskelun sääntely

1) Palkkatyöntekijälle, joka on sopimus-
puolen kansalainen, jäljempänä ‘palkkatyön-
tekijä’, ja joka on vastaanottavassa valtiossa
toimivan työnantajan palveluksessa vähin-
tään yhden vuoden, myönnetään oleskelulu-
pa, joka on voimassa vähintään viisi vuotta
sen myöntämispäivästä. Luvan voimassaoloa
jatketaan ilman eri toimenpiteitä vähintään
viiden vuoden pituisella ajanjaksolla. Kun
oleskelulupa uudistetaan ensimmäisen ker-
ran, oleskeluaikaa voidaan rajoittaa, ei kui-
tenkaan lyhyemmäksi ajaksi kuin yhdeksi
vuodeksi, jos luvan haltija on itsestään riip-
pumattomasta syystä ollut työttömänä yhtä-
jaksoisesti yli 12 kuukautta.

———
1 Sellaisena kuin se on voimassa sopimuksen allekir-

joituspäivänä.

2 Sellaisena kuin se on voimassa sopimuksen allekir-
joituspäivänä.

2) Palkkatyöntekijä, joka on vastaanotta-
vassa valtiossa toimivan työnantajan palve-
luksessa yli kolme kuukautta mutta alle yh-
den vuoden, saa oleskeluluvan, jonka voi-
massaolo vastaa työsopimukseen merkittyä
palvelussuhteen kestoa.

Palkkatyöntekijä, jonka työssäoloaika on
enintään kolme kuukautta, ei tarvitse oleske-
lulupaa.

3) Oleskeluluvan myöntämiseksi sopi-
muspuolet voivat vaatia työntekijältä ainoas-
taan seuraavien asiakirjojen esittämistä:

a) maahantuloasiakirja;

b) työnantajalta saatu vahvistus työ-
hönotosta tai todistus työssäolosta.

4) Oleskelulupa on voimassa sen myön-
täneen valtion koko alueella.

5) Kuutta peräkkäistä kuukautta lyhy-
emmät muualla asumisen jaksot sekä asevel-
vollisuuden suorittamisesta johtuva poissaolo
eivät vaikuta oleskeluluvan voimassaoloon.

6) Voimassaolevaa oleskelulupaa ei saa
peruuttaa työntekijältä pelkästään siitä syys-
tä, että hän sairaudesta tai tapaturmasta joh-
tuvan tilapäisen työkyvyttömyyden vuoksi ei
enää ole työssä, tai että hän itsestään riippu-
mattomasta syystä on työttömänä, ja kun
toimivaltainen työnvälitysviranomainen
asianmukaisesti vahvistaa tämän.

7) Oleskeluluvan saamista koskevien
muodollisuuksien täyttäminen ei saa olla es-
teenä sille, että hakija aloittaa välittömästi
sopimukseen perustuvan työn tekemisen.

7 artikla

Palkkatyötä tekevät rajatyöntekijät

1) Palkkatyötä tekevällä rajatyöntekijällä
tarkoitetaan sopimuspuolen kansalaista, joka
asuu yhden sopimuspuolen alueella ja on
palkkatyössä toisen sopimuspuolen alueella
palaten kotipaikkaansa säännönmukaisesti
päivittäin tai vähintään kerran viikossa.
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2) Rajatyöntekijät eivät tarvitse oleskelu-
lupaa.

Työskentelyvaltion toimivaltainen viran-
omainen voi kuitenkin antaa palkkatyötä te-
kevälle rajatyöntekijälle vähintään viisi vuot-
ta voimassa olevan tai jos työskentelyaika on
pidempi kuin kolme kuukautta mutta lyhy-
empi kuin yksi vuosi, työskentelyajan voi-
massa olevan erityisluvan. Lupaa jatketaan
vähintään viidellä vuodella, jos rajatyöntekijä
esittää todisteet taloudellisen toiminnan har-
joittamisesta.

3) Erityislupa on voimassa sen myöntä-
neen valtion koko alueella.

8 artikla

Ammatillinen ja maantieteellinen liikkuvuus

1) Palkkatyöntekijöillä on oikeus amma-
tilliseen ja maantieteelliseen liikkuvuuteen
vastaanottavan valtion koko alueella.

2) Ammatilliseen liikkuvuuteen kuuluu
työnantajan, työpaikan ja ammatin vaihto se-
kä siirtyminen palkkatyöstä itsenäiseksi am-
matinharjoittajaksi. Maantieteelliseen liikku-
vuuteen kuuluu työ- ja oleskelupaikkakunnan
vaihto.

9 artikla

Yhdenvertainen kohtelu

1) Sopimuspuolen kansalaista ei palkka-
työntekijänä saa kansalaisuutensa vuoksi
saattaa toisen sopimuspuolen alueella koti-
maisiin palkkatyöntekijöihin verrattuna eri
asemaan työ- ja palvelussuhteen ehtojen suh-
teen erityisesti palkkauksen, irtisanomisen ja
työttömyyden sattuessa saman alan työhön
paluun tai uudelleen työllistämisen osalta.

2) Palkkatyöntekijä ja tämän liitteen 3 ar-
tiklassa tarkoitetut hänen perheensä jäsenet
saavat samat sosiaaliset ja verotukseen liitty-
vät edut kuin kotimaiset työntekijät ja heidän
perheenjäsenensä.

3) Hänellä on sama oikeus ja yhtäläiset

edellytykset kuin kotimaisilla palkkatyönte-
kijöillä osallistua koulutukseen ammatillisis-
sa oppilaitoksissa sekä uudelleen- ja jatko-
koulutuskeskuksissa.

4) Työehtosopimuksen tai yksilöä koske-
van sopimuksen määräys taikka muu työeh-
tojen sääntelyä koskeva määräys, joka kos-
kee työn saantia, työtä, palkkausta ja muita
työehtoja sekä irtisanomista on mitätön sikäli
kuin siinä säädetään tai sallitaan edellytyksiä,
jotka asettavat ulkomaiset työntekijät, jotka
ovat sopimuspuolten kansalaisia, työntekijöi-
nä eriarvoiseen asemaan.

5) Palkkatyöntekijällä, joka on sopimus-
puolen kansalainen ja työssä toisen sopimus-
puolen alueella, on oltava yhtäläinen oikeus
ammattiyhdistysten jäsenyyteen ja siihen
kuuluvien oikeuksien käyttämiseen, mukaan
lukien äänioikeus ja pääsy ammattiyhdistys-
ten hallinto- tai johtotehtäviin; häneltä voi-
daan kuitenkin evätä osallistuminen julkisoi-
keudellisten elinten hallintoon sekä julkisoi-
keudellisesti säädetyn tehtävän hoitaminen.
Hänellä on oltava vaalikelpoisuus yrityksen
palkkatyöntekijöitä edustaviin elimiin.

Tämän artiklan säännöksillä ei vaikuteta
niihin lakeihin tai asetuksiin, joilla vastaanot-
tavassa valtiossa myönnetään toisen sopi-
muspuolen palkkatyöntekijöille laajemmat
oikeudet.

6) Sopimuspuolen palkkatyöntekijällä,
joka on työssä toisen sopimuspuolen alueella,
on asumisen suhteen oltava samat oikeudet ja
edut kuin kotimaisilla työntekijöillä, mukaan
lukien omistusoikeuden saaminen hänen tar-
vitsemaansa asuntoon, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta tämän liitteen 26 artiklan mää-
räysten soveltamista.

Kyseinen työntekijä voi sillä alueella, jossa
hän on työssä, samoin oikeuksin kuin koti-
maiset työntekijät ilmoittautua asunnonhaki-
joiden luetteloon, jos sellainen on, ja saada
siitä johtuvat oikeudet ja edut.

Lähtövaltioon jääneen työntekijän perheen
katsotaan tässä suhteessa asuvan mainitulla
alueella, jos kotimaisiin työntekijöihin sovel-
letaan samanlaista oletusta.
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10 artikla

Työ julkishallinnossa

Palkkatyötä tekevältä sopimuspuolen kan-
salaiselta voidaan evätä oikeus harjoittaa jul-
kishallinnon tointa, joka liittyy julkisen val-
lan käyttöön ja jonka tarkoituksena on turva-
ta valtion tai muiden julkisyhteisöjen yleinen
etu.

11 artikla

Yhteistyö työpaikkojen välityksen alalla

Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä EU-
RES-verkostossa (European Employment
Services) erityisesti avointen työpaikkojen ja
työhakemusten välittämiseksi ja tasapainon
aikaansaamiseksi työmarkkinoilla sekä työ-
markkinoiden tilannetta ja elin- ja työoloja
koskevien tietojen vaihtamiseksi.

III. ITSENÄISET AMMATINHARJOIT-
TAJAT

12 artikla

Oleskelun sääntely

1) Sopimuspuolen kansalaiselle, joka ha-
luaa sijoittautua toisen sopimuspuolen alueel-
le harjoittaakseen siellä itsenäistä ammattia
(jäljempänä ‘itsenäinen ammatinharjoittaja’),
myönnetään oleskelulupa, joka on voimassa
vähintään viisi vuotta sen myöntämisestä, jos
hän esittää kansallisille toimivaltaisille vi-
ranomaisille todisteen siitä, että hän on sijoit-
tautunut tai sijoittautuu tätä tarkoitusta var-
ten.

2) Oleskelulupaa jatketaan ilman eri toi-
menpiteitä vähintään viidellä vuodella, jos it-
senäinen ammatinharjoittaja esittää kansalli-
sille toimivaltaisille viranomaisille todisteen
sellaisen taloudellisen toiminnan harjoittami-
sesta, joka ei ole palkkatyötä.

3) Oleskeluluvan myöntämiseksi sopi-
muspuolet voivat vaatia itsenäiseltä amma-

tinharjoittajalta ainoastaan seuraavien asia-
kirjojen esittämistä:

a) maahantuloasiakirja;

b) edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu to-
diste.

4) Oleskelulupa on voimassa sen myön-
täneen valtion koko alueella.

5) Kuutta peräkkäistä kuukautta lyhy-
emmät muualla asumisen jaksot sekä asevel-
vollisuuden suorittamisesta johtuva poissaolo
eivät vaikuta oleskeluluvan voimassaoloon.

6) Voimassaolevaa oleskelulupaa ei saa
peruuttaa 1 kohdassa tarkoitetuilta henkilöiltä
pelkästään siitä syystä, että he sairaudesta tai
tapaturmasta johtuvan tilapäisen työkyvyt-
tömyyden vuoksi eivät enää ole työssä.

13 artikla

Itsenäistä ammattia harjoittavat rajatyönte-
kijät

1) Itsenäistä ammattia harjoittavalla raja-
työntekijällä tarkoitetaan sopimuspuolen
kansalaista, joka asuu yhden sopimuspuolen
alueella ja harjoittaa itsenäistä ammattia toi-
sen sopimuspuolen alueella palaten kotipaik-
kaansa säännönmukaisesti päivittäin tai vä-
hintään kerran viikossa.

2) Itsenäistä ammattia harjoittavat raja-
työntekijät eivät tarvitse oleskelulupaa.

Kyseisen valtion toimivaltainen viran-
omainen voi kuitenkin antaa itsenäistä am-
mattia harjoittavalle rajatyöntekijälle vähin-
tään viisi vuotta voimassa olevan erityislu-
van, jos hän esittää kansallisille toimivaltai-
sille viranomaisille todisteen siitä, että hän
harjoittaa tai aikoo harjoittaa itsenäistä am-
mattia. Lupaa jatketaan vähintään viidellä
vuodella, jos rajatyöntekijä esittää todisteen
itsenäisen ammatin harjoittamisesta.

3) Erityislupa on voimassa sen myöntä-
neen valtion koko alueella.
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14 artikla

Ammatillinen ja maantieteellinen liikkuvuus

1) Itsenäisellä ammatinharjoittajalla on
oikeus ammatilliseen ja maantieteelliseen
liikkuvuuteen vastaanottavan valtion koko
alueella.

2) Ammatilliseen liikkuvuuteen kuuluu
ammatin vaihto sekä siirtyminen itsenäisestä
ammatinharjoittajasta palkkatyöntekijäksi.
Maantieteelliseen liikkuvuuteen kuuluu työ-
ja oleskelupaikkakunnan vaihto.

15 artikla

Yhdenvertainen kohtelu

1) Itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryh-
tymisen ja itsenäisenä ammatinharjoittajana
toimimisen osalta itsenäiselle ammatinhar-
joittajalle myönnetään vastaanottavassa val-
tiossa yhtä edullinen kohtelu kuin sen omille
kansalaisille myönnetty kohtelu.

2) Tämän liitteen 9 artiklan määräyksiä
sovelletaan soveltuvin osin tässä luvussa tar-
koitettuihin itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

16 artikla

Julkisen vallan käyttö

Itsenäiseltä ammatinharjoittajalta voidaan
evätä oikeus harjoittaa tointa, jossa osallistu-
taan edes tilapäisesti julkisen vallan käyt-
töön.

IV. PALVELUJEN TARJOAMINEN

17 artikla

Palvelujen tarjoajat

Tämän sopimuksen 5 artiklan nojalla kiel-
letään palvelujen tarjoamisen osalta:

a) kaikki sellaisia sopimuspuolen alueella
tarjottavia rajanylittäviä palveluja koskevat
rajoitukset, joiden tarjoaminen kestää enin-

tään 90 tosiasiallista työpäivää kalenterivuo-
den aikana;

b) kaikki tämän sopimuksen 5 artiklan 2
kohdassa tarkoitettuun maahantuloon ja oles-
keluun liittyvät rajoitukset, jotka koskevat:

i) Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden
tai Sveitsin kansalaisia, jotka tar-
joavat palveluja ja ovat sijoittautu-
neet jonkun muun sopimuspuolen
kuin sen sopimuspuolen alueelle,
jossa palvelujen vastaanottaja si-
jaitsee,

ii) sopimuspuolen tavanmukaisille
työmarkkinoille yhdentyneitä pal-
velujen tarjoajan palkkatyönteki-
jöitä, kansalaisuudesta riippumatta,
jotka on lähetetty toisen sopimus-
puolen alueelle palveluja tarjoa-
maan, sanotun kuitenkaan rajoit-
tamatta 1 artiklan määräyksiä.

18 artikla

Tämän liitteen 17 artiklan määräyksiä so-
velletaan yrityksiin, jotka on perustettu jon-
kun Euroopan yhteisön jäsenvaltion tai
Sveitsin lainsäädännön mukaisesti ja joiden
sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto
tai päätoimipaikka sijaitsee sopimuspuolen
alueella.

19 artikla

Palvelujen tarjoaja, jolla on oikeus tai jolle
on annettu lupa tarjota palveluja, voi palvelu-
jensa tarjoamiseksi harjoittaa toimintaansa
väliaikaisesti valtiossa, jossa palvelut tarjo-
taan, samoin edellytyksin kuin kyseisen val-
tion omat kansalaiset tämän liitteen ja liittei-
den II ja III määräysten mukaisesti.

20 artikla

1) Tämän liitteen 17 artiklan b alakoh-
dassa tarkoitetut henkilöt, joilla on oikeus
tarjota palveluja, eivät tarvitse oleskelulupaa
enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten.
Edellä 1 artiklassa tarkoitetut mainittujen
henkilöiden maahantuloasiakirjat kattavat
heidän oleskelunsa.
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2) Tämän liitteen 17 artiklan b alakoh-
dassa tarkoitetuille henkilöille, joilla on oi-
keus tarjota palveluja, joiden tarjoaminen
kestää yli 90 päivää tai joille on myönnetty
lupa tähän, myönnetään tämän oikeuden
vahvistamiseksi palvelujen tarjoamisen pi-
tuuden kattava oleskelulupa.

3) Oleskeluoikeus on voimassa Euroopan
yhteisön kyseisen jäsenvaltion tai Sveitsin
koko alueella.

4) Oleskeluluvan myöntämiseksi sopi-
muspuolet voivat vaatia tämän liitteen 17 ar-
tiklan b alakohdassa tarkoitetuilta henkilöiltä
ainoastaan:

a) maahantuloasiakirjan;

b) todisteen palvelujen tarjoamisesta tai
aikeesta tarjota niitä.

21 artikla

1) Tämän liitteen 17 artiklan a alakohdas-
sa tarkoitettu palvelujen keskeytymätön tai
peräkkäinen tarjoaminen saa kestää enintään
90 tosiasiallista työpäivää kalenterivuoden
aikana.

2) Mitä 1 kohdassa määrätään, ei rajoita
palvelujen tarjoajan lainsäädännön mukaisia
velvollisuuksia palvelujen vastaanottajalle
annetun takuun suhteen eikä ylivoimaisen es-
teen suhteen.

22 artikla

1) Toiminta, joka liittyy julkisen vallan
harjoittamiseen kyseisen sopimuspuolen alu-
eella, ei kuulu edes tilapäisesti tämän liitteen
17 ja 19 artiklan määräysten soveltamisalaan.

2) Tämän liitteen 17 ja 19 artiklan mää-
räykset ja niiden perusteella toteutetut toi-
menpiteet eivät estä sellaisten lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten soveltamis-
ta, joissa säädetään palvelujen tarjoamisen
yhteydessä lähetettyjen työntekijöiden työ- ja
palvelusolojen soveltamisesta. Tämän sopi-
muksen 16 artiklan mukaisesti viitataan pal-
velujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta

työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996
annettuun direktiiviin 96/71/EY (EYVL L
18, 1997, s. 1)3.

3) Tämän liitteen 17 artiklan ja 19 artik-
lan määräykset eivät estä tämän sopimuksen
voimaan tullessa kussakin sopimuspuolessa
voimassa olevien sellaisten lakien, asetusten
ja hallinnollisten määräysten soveltamista,
jotka koskevat:

i) tilapäistä työtä välittävien
toimistojen toimintaa ja tilapäisen
työn tekemistä,

ii) rahoituspalveluja, joiden tarjoami-
nen edellyttää ennalta myönnettä-
vää lupaa sopimuspuolen alueella
ja joiden tarjoamisen edellytyksenä
on kyseisen sopimuspuolen viran-
omaisten suorittama toiminnan va-
kauden valvonta.

4) Tämän liitteen 17 artiklan ja 19 artik-
lan määräykset eivät estä sopimuspuolten
sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten soveltamista, jotka koskevat
enintään 90 tosiasiallisen työpäivän pituista
palvelujen tarjoamista ja jotka ovat perustel-
tuja yleiseen etuun liittyvistä pakottavista
syistä.

23 artikla

Palvelujen vastaanottaja

1) Tämän sopimuksen 5 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitettu palvelujen vastaanottaja ei
tarvitse oleskelulupaa enintään kolmen kuu-
kauden pituista oleskelua varten. Yli kolmen
kuukauden pituista oleskelua varten palvelu-
jen vastaanottajalle myönnetään palvelujen
vastaanottamista varten niiden tarjoamisen
pituinen oleskelulupa. Hänelle voidaan olla
myöntämättä sosiaalietuuksia kyseisen oles-
kelun aikana.

2) Oleskelulupa on voimassa sen myön-
täneen valtion koko alueella.
———
3 Sellaisena kuin se on voimassa sopimuksen allekir-

joituspäivänä.
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V. HENKILÖT, JOTKA EIVÄT HARJOI-
TA TALOUDELLISTA TOIMINTAA

24 artikla

Oleskelun sääntely

1) Sopimuspuolen kansalaiselle, joka ei
harjoita taloudellista toimintaa asuinvaltiossa
ja jolla ei ole oleskeluoikeutta tämän sopi-
muksen muiden määräysten perusteella,
myönnetään vähintään viisi vuotta voimassa
oleva oleskelulupa, jos hän esittää toimival-
taisille kansallisille viranomaisille todisteen
siitä, että hänellä ja hänen perheenjäsenillään
on:

a) riittävästi tuloja ja varoja, niin että he
eivät oleskeluaikanaan joudu turvautumaan
sosiaalietuusjärjestelmään;

b) kaikki riskit kattava sairasvakuutus4.

Pitäessään sitä tarpeellisena sopimuspuolet
voivat pyytää oleskeluluvan pätevyyden vah-
vistamista kahden ensimmäisen vuoden oles-
kelun jälkeen.

2) Tuloja ja varoja pidetään riittävinä, jos
ne ylittävät määrän, jonka perusteella vas-
taanottavan valtion omat kansalaiset voivat
heidän tilanteensa ja tarvittaessa heidän per-
heenjäsentensä tilanne huomioon ottaen ha-
kea sosiaaliturvaetuuksia. Jos tätä edellytystä
ei voida soveltaa, oleskelulupaa hakevan
henkilön tulot ja varat katsotaan riittäväksi,
jos ne ylittävät vastaanottavan valtion mak-
saman vähimmäiseläkkeen määrän.

3) Henkilöt, jotka ovat sopimuspuolen
alueella alle vuoden kestävässä työsuhteessa
voivat oleskella kyseisellä alueella, jos he
täyttävät tämän artiklan 1 kohdassa määrätyt
edellytykset. Työttömyyskorvauksia, joihin
kyseisillä henkilöillä on oikeus kansallisen
lainsäädännön mukaisesti, tarvittaessa täy-
dennettynä liitteen II määräyksillä, pidetään
tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2
———
4 Sveitsissä sellaisten henkilöiden sairausvakuutuksen,

joiden kotipaikka ei ole Sveitsissä, on katettava myös
tapaturma- ja äitiysetuudet.

kohdan määräysten mukaisina tuloina ja va-
roina.

4) Opiskeluajan voimassa oleva tai yhden
vuoden voimassa oleva oleskelulupa silloin,
kun opintojen kesto on pidempi kuin yksi
vuosi, myönnetään jokaiselle opiskelijalle,
jolla ei ole oikeutta oleskella toisen sopimus-
puolen alueella tämän sopimuksen muiden
määräysten perusteella, kun opiskelija osoit-
taa asianomaiselle kansalliselle viranomaisel-
le ilmoittamalla tai muulla vähintään vastaa-
valla opiskelijan valitsemalla tavalla, että hä-
nellä on riittävät tulot ja varat, niin että hän,
hänen puolisonsa ja huollettavat lapsensa ei-
vät joudu oleskeluaikana turvautumaan vas-
taanottavan valtion sosiaalietuusjärjestel-
mään, edellyttäen että opiskelija on kirjoit-
tautunut hyväksyttyyn oppilaitokseen osallis-
tuakseen pääasiallisesti ammatilliseen koulu-
tukseen ja että hänellä on kaikkien riskien
varalta annettu sairausvakuutus. Tällä sopi-
muksella ei säännellä mahdollisuutta aloittaa
ammatillinen koulutus eikä tässä artiklassa
tarkoitettujen opiskelijoiden toimeentuloa
varten myönnettävää tukea.

5) Oleskeluluvan voimassaoloa jatketaan
ilman eri toimenpiteitä vähintään viidellä
vuodella, kun sen myöntämisedellytykset
täyttyvät edelleen. Opiskelijan oleskeluluvan
voimassaoloa jatketaan vuosittain jäljellä
olevien opintojen keston mukaisesti.

6) Kuutta peräkkäistä kuukautta lyhy-
emmät muualla asumisen jaksot sekä asevel-
vollisuuden suorittamisesta johtuva poissaolo
eivät vaikuta oleskeluluvan voimassaoloon.

7) Oleskelulupa on voimassa sen myön-
täneen valtion koko alueella.

8) Oleskeluoikeus on voimassa niin kau-
an, kun henkilöt, joille se myönnetään, täyt-
tävät 1 kohdassa määrätyt edellytykset.

VI. KIINTEÄN OMAISUUDEN
HANKINTA

25 artikla

1) Sopimuspuolen kansalaisella, jolla on
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oleskeluoikeus ja jonka pääasiallinen koti-
paikka sijaitsee vastaanottavan valtion alu-
eella, on samat oikeudet hankkia kiinteää
omaisuutta kuin kyseisen valtion kansalaisel-
la. Hän voi milloin tahansa kansallisten sään-
töjen mukaisesti valita vastaanottavan valtion
pääasialliseksi kotipaikakseen riippumatta
työsuhteensa kestosta. Lähtö vastaanottavan
valtion alueelta ei merkitse velvollisuutta
omaisuuden luovuttamiseen.

2) Sopimuspuolen kansalaisella, jolla on
oleskeluoikeus ja jonka pääasiallinen koti-
paikka ei sijaitse vastaanottavan valtion alu-
eella, on samat oikeudet hankkia kiinteää
omaisuutta taloudellisen toiminnan harjoit-
tamiseksi kuin kyseisen valtion kansalaisella;
nämä oikeudet eivät merkitse velvollisuutta
omaisuuden luovuttamiseen vastaanottavan
valtion alueelta poistumisen yhteydessä. Ky-
seinen henkilö voi saada luvan toissijaisen
kotipaikan tai loma-asunnon hankkimiseen.
Kyseisten henkilöiden osalta tämä sopimus ei
vaikuta pääoman sijoittamista taikka raken-
tamattomien tonttien tai asuntojen kauppaa
koskevien sääntöjen soveltamiseen.

3) Rajatyöntekijällä on samat oikeudet ta-
loudellisen toiminnan harjoittamiseksi tar-
koitetun kiinteän omaisuuden tai toissijaisen
asuinpaikan hankkimiseen kuin vastaanotta-
van valtion kansalaisella. Kyseinen henkilö
voi saada luvan loma-asunnon hankkimiseen.
Kyseisten henkilöiden osalta tämä sopimus ei
vaikuta pääoman sijoittamista taikka raken-
tamattomien tonttien tai asuntojen kauppaa
koskevien vastaanottavan valtion sääntöjen
soveltamiseen.

VII. SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET JA
SOPIMUKSEN KEHITTYMINEN

26 artikla

Yleistä

1) Kun tämän sopimuksen 10 artiklassa
määrättyjä rajoituksia sovelletaan, tämän lu-
vun määräyksillä joko täydennetään tämän
liitteen muita määräyksiä tai korvataan ne.

2) Kun tämän sopimuksen 10 artiklassa
määrättyjä rajoituksia sovelletaan, taloudelli-
sen toiminnan harjoittamisen edellytyksenä
on oleskelu- ja/tai työluvan myöntäminen.

27 artikla

Palkkatyöntekijöiden oleskelun sääntely

1) Palkkatyöntekijän, jonka työsopimuk-
sen kesto on alle yksi vuosi, oleskeluluvan
voimassaoloa jatketaan alle 12 kuukauden pi-
tuiseen kokonaiskestoon, jos palkkatyönteki-
jä esittää kansallisille toimivaltaisille viran-
omaisille todisteen siitä, että hän voi harjoit-
taa taloudellista toimintaa. Uusi oleskelulupa
myönnetään, jos palkkatyöntekijä esittää to-
disteen siitä, että hän voi harjoittaa taloudel-
lista toimintaa ja että tämän sopimuksen 10
artiklassa määrätyt määrälliset rajoitukset ei-
vät täyty. Maasta ei tarvitse poistua kahden
työsopimuksen välisenä aikana tämän liitteen
24 artiklan mukaisesti.

2) Tämän sopimuksen 10 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettuna ajanjaksona sopimuspuoli
voi vaatia kirjallisen työsopimuksen tai so-
pimusehdotuksen esittämistä ensimmäisen
oleskeluluvan myöntämistä varten.

3a) Henkilöillä, joilla on aikaisemmin
ollut tilapäisiä työsuhteita vastaanottavan
valtion alueella vähintään 30 kuukauden
ajan, on oikeus ilman eri toimenpiteitä ottaa
vastaan kestoltaan rajoittamaton työ5. Taattu-
jen oleskelulupien määrän mahdollinen lop-
puminen ei koske heitä.

b Henkilöillä, jotka ovat aikaisemmin
olleet vastaanottavan valtion alueella kausi-
työntekijöinä vähintään 50 kuukauden pitui-
sena kokonaisaikana viimeisten 15 vuoden
aikana ja jotka eivät täytä edellytyksiä oles-
keluluvan saamiseksi tämän kohdan a ala-
kohdan määräyksiä noudattaen, on oikeus
ilman eri toimenpiteitä ottaa vastaan kestol-
taan rajoittamaton työ.

———
5 Heihin ei sovelleta kotimaisten työntekijöiden ensi-

sijaisuutta eikä työolosuhteiden ja palkkauksen tar-
kistuksia työpaikalla.



HE 40/2001 vp58

28 artikla

Palkkatyötä tekevät rajatyöntekijät

1) Palkkatyötä tekevällä rajatyöntekijällä
tarkoitetaan sopimuspuolen kansalaista, jon-
ka vakituinen kotipaikka on Sveitsin tai sen
naapurivaltioiden raja-alueella ja joka on
palkkatyössä toisen sopimuspuolen raja-
alueella palaten pääasialliseen kotipaikkaan-
sa säännönmukaisesti päivittäin tai vähintään
kerran viikossa. Tässä sopimuksessa tarkoi-
tettuja raja-alueita ovat alueet, jotka määritel-
lään Sveitsin ja sen naapurivaltioiden välisis-
sä raja-alueella liikkuvuutta koskevissa so-
pimuksissa.

2) Erityislupa on voimassa sen myöntä-
neen valtion koko raja-alueella.

29 artikla

Palkkatyöntekijöiden paluuoikeus

1) Palkkatyöntekijälle, jolla on ollut tä-
män sopimuksen tullessa voimaan vähintään
yhden vuoden voimassa ollut oleskelulupa ja
joka on poistunut vastaanottavasta maasta, on
etuoikeus uuteen kiintiön mukaiseen oleske-
lulupaan hänen lähtöään seuraavien kuuden
vuoden aikana, jos hän esittää todisteen siitä,
että hän voi harjoittaa taloudellista toimintaa.

2) Rajatyöntekijällä on oikeus saada uusi
erityislupa edellisen kolmen vuoden yhtäjak-
soisen toiminnan päättymistä seuraavien
kuuden vuoden aikana, jollei palkka- ja työ-
ehtojen tarkastuksesta muuta johdu hänen ol-
lessaan palkkatyöntekijä, tämän sopimuksen
voimaantuloa seuraavien kahden vuoden ajan
ja jos hän esittää kansallisille toimivaltaisille
viranomaisille todisteen siitä, että hän voi
harjoittaa taloudellista toimintaa.

3) Nuorilla, jotka ovat poistuneet sopi-
muspuolen alueelta oleskelleensa siellä vä-
hintään viisi vuotta ennen 21 vuoden ikää, on
oikeus neljän vuoden määräajan kuluessa pa-
lata sinne ja harjoittaa siellä taloudellista
toimintaa.

30 artikla

Palkkatyöntekijöiden maantieteellinen ja
ammatillinen liikkuvuus

1) Palkkatyöntekijällä, jolla on vähintään
yhden vuoden voimassa oleva oleskelulupa,
on oikeus ammatilliseen ja maantieteelliseen
liikkuvuuteen työn alkamista seuraavien 12
kuukauden aikana ja hän voi siirtyä palkka-
työntekijästä itsenäiseksi ammatinharjoitta-
jaksi tämän sopimuksen 10 artiklan määräys-
ten mukaisesti.

2) Palkkatyötä tekeville rajatyöntekijöille
myönnetyillä erityisluvilla annetaan oikeus
ammatilliseen ja maantieteelliseen liikkuvuu-
teen Sveitsin tai sen naapurivaltioiden raja-
alueella.

31 artikla

Itsenäisten ammatinharjoittajien oleskelun
sääntely

Sopimuspuolen kansalaiselle, joka haluaa
sijoittautua toisen sopimuspuolen alueelle
toimiakseen itsenäisenä ammatinharjoittajana
(jäljempänä ‘itsenäinen ammatinharjoittaja’),
myönnetään kuusi kuukautta voimassa oleva
oleskelulupa. Hänelle myönnetään vähintään
viisi vuotta voimassa oleva oleskelulupa, jos
hän esittää ennen kuuden kuukauden pituisen
ajanjakson päättymistä kansallisille toimival-
taisille viranomaisille todisteen siitä, että hän
toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tätä
kuuden kuukauden pituista ajanjaksoa voi-
daan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella
kuukaudella, jos hänellä on todelliset mah-
dollisuudet kyseisen todisteen esittämiseen.

32 artikla

Itsenäistä ammattia harjoittavat rajatyönte-
kijät

1) Itsenäistä ammattia harjoittavalla raja-
työntekijällä tarkoitetaan sopimuspuolen
kansalaista, jonka vakituinen kotipaikka on
Sveitsin tai sen naapurivaltioiden raja-
alueella ja joka on muussa kuin palkkatyössä
toisen sopimuspuolen raja-alueella palaten
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pääasialliseen kotipaikkaansa säännönmukai-
sesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa.
Tässä sopimuksessa tarkoitettuja raja-alueita
ovat alueet, jotka määritellään Sveitsin ja sen
naapurivaltioiden välisissä raja-alueella liik-
kuvuutta koskevissa sopimuksissa.

2) Sopimuspuolen kansalaiselle, joka ha-
luaa toimia itsenäistä ammattia harjoittavana
rajatyöntekijänä Sveitsin tai sen naapurivalti-
oiden raja-alueella, myönnetään kuusi kuu-
kautta voimassa oleva alustava erityislupa.
Hänelle myönnetään vähintään viisi vuotta
voimassa oleva erityislupa, jos hän esittää
ennen kuuden kuukauden pituisen ajanjakson
päättymistä kansallisille toimivaltaisille vi-
ranomaisille todisteen siitä, että hän toimii it-
senäisenä ammatinharjoittajana. Tätä kuuden
kuukauden pituista ajanjaksoa voidaan tarvit-
taessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella,
jos hänellä on todelliset mahdollisuudet ky-
seisen todisteen esittämiseen.

3) Erityislupa on voimassa sen myöntä-
neen valtion koko raja-alueella.

33 artikla

Itsenäisten ammatinharjoittajien paluuoikeus

1) Itsenäiselle ammatinharjoittajalle, jolla
on ollut vähintään viiden vuoden pituinen
oleskelulupa ja joka on poistunut vastaanot-
tavasta valtiosta, on oikeus saada uusi oles-
kelulupa hänen lähtöään seuraavien kuuden
vuoden aikana, jos hän on jo työskennellyt

vastaanottavassa valtiossa yhtäjaksoisesti
kolmen vuoden ajan ja jos hän esittää kansal-
lisille toimivaltaisille viranomaisille todis-
teen siitä, että hän voi harjoittaa taloudellista
toimintaa.

2) Itsenäistä ammattia harjoittavalla raja-
työntekijällä on oikeus saada uusi erityislupa
edellisen neljän vuoden yhtäjaksoisen toi-
minnan päättymistä seuraavien kuuden vuo-
den aikana, jos hän esittää kansallisille toi-
mivaltaisille viranomaisille todisteen siitä, et-
tä hän voi harjoittaa taloudellista toimintaa.

3) Nuorilla, jotka ovat poistuneet sopi-
muspuolen alueelta oleskeltuaan siellä vähin-
tään viisi vuotta ennen 21 vuoden ikää, on
oikeus neljän vuoden määräajan kuluessa pa-
lata sinne ja harjoittaa siellä taloudellista
toimintaa.

34 artikla

Itsenäistä ammattia harjoittavien työnteki-
jöiden maantieteellinen ja ammatillinen liik-

kuvuus

Itsenäistä ammattia harjoittaville rajatyön-
tekijöille myönnetyillä erityisluvilla annetaan
oikeus ammatilliseen ja maantieteelliseen
liikkuvuuteen Sveitsin tai sen naapurivaltioi-
den raja-alueilla. Kuusi kuukautta voimassa
olevilla alustavilla oleskeluluvilla (rajatyön-
tekijät: erityisluvilla) annetaan oikeus ainoas-
taan maantieteelliseen liikkuvuuteen
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LIITE II

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN

1 artikla

(1) Sopimuspuolet sopivat, että ne sovelta-
vat keskenään sosiaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamisen alalla yhteisön säädöksiä
joihin viitataan, sellaisina kuin ne ovat voi-
massa tämän sopimuksen allekirjoittamispäi-
vänä ja tässä liitteessä olevassa A osassa mu-
kautettuina, tai niitä vastaavia sääntöjä.

(2) Käsitteellä 'jäsenvaltio(t)', joka esiintyy
tässä liitteessä olevassa A osassa mainituissa
säädöksissä, tarkoitetaan yhteisön säädösten
piiriin kuuluvien valtioiden lisäksi myös
Sveitsiä.

2 artikla

(1) Soveltaessaan tätä liitettä sopimuspuo-
let ottavat huomioon yhteisön säädökset, joi-
hin viitataan tässä liitteessä olevassa B osas-

sa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
(2) Soveltaessaan tätä liitettä sopimuspuo-

let ottavat huomioon yhteisön säädökset, joi-
hin viitataan tässä liitteessä olevassa C osas-
sa.

3 artikla

(1) Järjestelmästä, jota sovelletaan sellais-
ten palkattujen yhteisön työntekijöiden työt-
tömyysvakuutukseen, joilla on alle vuoden
mittainen Sveitsin oleskelulupa, määrätään
tämän liitteen lisäpöytäkirjassa.

(2) Lisäpöytäkirja on erottamaton osa liitet-
tä.

A OSA: SÄÄDÖKSET JOIHIN VIITA-
TAAN

1. 371 R 140866 Neuvoston asetus (ETY)
N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesä-

—————
6

Nykyiset säädökset sellaisina kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltiot niitä soveltavat tämän sopimuksen allekir-
joitushetkellä:
Periaatteita, jotka koskevat työttömyyskorvausten saamisoikeuden yhteenlaskemista ja korvausten maksamis-
ta siinä valtiossa, jossa henkilö oli viimeksi töissä, sovelletaan kaiken pituisiin työssäolojaksoihin.
Henkilöt, joiden työsuhde jäsenvaltion alueella on ollut vuotta lyhyempi, voivat oleskella jäsenvaltiossa työ-
suhteen päätyttyä kohtuullisen ajanjakson etsiäkseen uutta työtä. Tämä ajanjakso voi olla kuusi kuukautta,
minkä aikana työttömäksi jäänyt henkilö voi ottaa selvää ammattitaitoaan vastaavista vapaista työpaikoista ja
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin löytääkseen sopivan työpaikan. Työttömäksi jäänyt voi oleskella maassa
työn päätyttyä myös siinä tapauksessa, että hänellä tai hänen perheellään on riittävästi varoja, jottei hänen tar-
vitse turvautua sosiaaliavustuksiin oleskelunsa aikana, sekä kaikki riskit kattava sairausvakuutus. Työttö-
myyskorvaukset, joihin työttömäksi jääneellä on oikeus kansallisen lainsäädännön sekä mahdollisesti yhteen-
laskemista koskevien sääntöjen mukaan, katsotaan tällaisiksi varoiksi. Riittäviksi taloudellisiksi varoiksi kat-
sotaan määrä, joka ylittää sen määrän, jonka perusteella kansalaisilla henkilökohtaisen tilanteensa sekä heidän
perheidensä tilanteen mukaan on mahdollisuus hakea sosiaaliavustusta. Jos tätä edellytystä ei voida soveltaa,
hakijan taloudelliset varat katsotaan riittäviksi, jos ne ovat suuremmat kuin vastaanottavan valtion maksama
vähimmäiseläke.
Kausityöntekijä voi käyttää oikeuttaan työttömyyskorvaukseen siinä valtiossa, jossa hän oli viimeksi työssä,
riippumatta kauden ajankohdasta. Kausityöntekijä voi oleskella valtiossa työsuhteen päätyttyä, jos hän täyttää
edellisessä kohdassa mainitut edellytykset. Jos hän tarjoutuu oleskeluvaltionsa työmarkkinoiden käytettäväksi,
hän saa kyseisen valtion työttömyyskorvaukset asetuksen (ETY) N:o 1408/71 71 artiklan mukaisesti.
Rajatyöntekijä voi ilmoittautua oleskeluvaltionsa työmarkkinoiden käytettäväksi tai sen valtion työmarkki-
noiden käytettäväksi, jossa hän oli viimeksi työssä, jos hänellä on henkilökohtaisten ja ammatillisten suh-
teidensa vuoksi paremmat mahdollisuudet löytää työtä sieltä. Hän saa työttömyyskorvausta siinä valtiossa,
jonka työmarkkinoiden käytettäväksi hän ilmoittautuu.
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kuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikku-
viin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä

sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna
seuraavilla asetuksilla:

397 R 118: Neuvoston asetus (EY) N:o
118/97, annettu 2 päivänä joulukuuta
1996 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1), sosi-
aaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta ja saat-
tamisesta ajan tasalle

397 R 1290: Neuvoston asetus (EY) N:o
1290/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta
1997 (EYVL L 176, 4.7.1998, s.1), sosi-
aaliturvajärjestelmän soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täy-
täntöönpanomenettelystä annetun asetuk-
sen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

398 R 1223: Neuvoston asetus (EY) N:o
1223/98, annettu 4 päivänä kesäkuuta
1998, (EYVL L 168, 13.6.1998, s. 1) so-
siaaliturvajärjestelmän soveltamisesta
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta
398 R 1606: Neuvoston asetus (EY) N:o
1606/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta
1998, (EYVL L 209, 25.7.1998, s.1) so-
siaaliturvajärjestelmien soveltamisesta
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-

netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta niiden
soveltamisalan ulottamiseksi koskemaan
virkamiesten erityisjärjestelmiä.

399 R 307: Neuvoston asetus (EY) N:o
307/1999, annettu 8 päivänä helmikuuta
1999 (EYVL L 38, 12.2.1999 S. 1), sosi-
aaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta niiden
soveltamisalan laajentamiseksi koske-
maan opiskelijoita.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta
koskevat seuraavat mukautukset:

a) 95 a artiklaa ei sovelleta;

b) 95 b artiklaa ei sovelleta;

c) täydennetään liitteessä I olevaa I jaksoa
seuraavasti:

Sveitsi

Jos sveitsiläinen laitos on toimivaltainen
laitos terveydenhuoltoetuuksien myöntämistä
varten asetuksen III osaston 1 luvun mukai-
sesti:

asetuksen 1 artiklan a alakohdan ii alakoh-
dan mukaisesti palkattuina työntekijöinä pi-
detään kaikkia niitä, jotka ovat palkattuja
työntekijöitä vanhuusvakuutuksia ja jälkeen-
jääneiden vakuutuksia koskevan liittovaltion
lainsäädännön mukaisesti,

asetuksen 1 artiklan a alakohdan ii alakoh-
dan mukaisesti muina kuin palkattuina työn-
tekijöinä pidetään kaikkia niitä, jotka ovat
muita kuin palkattuja työntekijöitä vanhuus-
vakuutuksia ja jälkeenjääneiden vakuutuksia
koskevan liittovaltion lainsäädännön mukai-
sesti;
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d) täydennetään liitteessä I olevaa II jaksoa
seuraavasti:

Sveitsi

Luontoisetuuksia koskevan oikeuden mää-
rittämiseksi asetuksen III osaston 1 luvun
mukaisesti 'perheenjäsenellä' tarkoitetaan
puolisoa sekä alle 18-vuotiaita lapsia ja alle
25-vuotiaita lapsia, jotka käyvät koulua,
opiskelevat tai suorittavat harjoittelua.;

e) täydennetään liitteessä II olevaa I jak-
soa seuraavasti:

Sveitsi

Perheavustukset itsenäisille ammatinhar-
joittajille myönnetään asianmukaisen kanto-
neitten lainsäädännön mukaisesti (Graubün-
den, Luzern ja Sankt Gallen).;

f) täydennetään liitteessä II olevaa II jak-
soa seuraavasti:

Sveitsi

Syntymä- ja adoptioavustukset myönnetään
perhe-etuuksia koskevan kantoneitten lain-
säädännön mukaisesti (Fribourg, Geneve,
Jura, Luzern, Neuchâtel, Schaffhausen,
Schwyz, Solothurn, Uri, Valais, Vaud).;

g) täydennetään liitteessä II olevaa III
jaksoa seuraavasti:

Sveitsi

Ei mitään.;

h) täydennetään liitettä II a seuraavasti:

Sveitsi

a) Lisäetuudet (Lisäetuuksia koskeva liitto-
valtion laki, annettu 19 päivänä maaliskuuta
1965), ja niiden kaltaiset etuudet, joista sää-
detään kantoneitten lainsäädännössä

b) Eläkkeet työkyvyttömyysvakuutuksen
nojalla vakavissa tapauksissa (cas pénibles)
(Työkyvyttömyysvakuutuksista 19 päivänä

kesäkuuta 1959 annetun liittovaltion lain 28
artiklan 1 a kohta, sellaisena kuin se on muu-
tettuna 7 päivänä lokakuuta 1994)

c) Kantoneitten lainsäädännössä säädetyt
työttömille myönnettävät erilaiset maksuihin
perustumattomat etuudet.;

i) täydennetään liitteessä III olevaa
A osaa seuraavasti:

Saksa—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 25 päivänä helmikuuta
1964 tehty sopimus sellaisena kuin sopimus
on muutettuna 9 päivänä syyskuuta 1975
tehdyllä lisäsopimuksella N:o 1 ja 2 päivänä
maaliskuuta 1989 tehdyllä lisäsopimuksella
N:o 2:

i) sopimuksen 4 artiklan 2 kohta kol-
mannessa valtiossa asuville henki-
löille maksettavien rahaetuuksien
osalta,

ii) sopimuksen päätöspöytäkirjan 9 b
kohdan 1 kohdan 2—4 alakohdat,

iii) sopimuksen päätöspöytäkirjan 9 e
kohdan 1 kohdan b alakohdan 1, 2 ja
4 virke.

b) Työttömyysvakuutuksia koskeva 20 päi-
vänä lokakuuta 1982 tehty sopimus, sellaise-
na kuin sopimus on muutettuna 22 päivänä
joulukuuta 1992 tehdyllä lisäpöytäkirjalla:

i) sopimuksen 7 artiklan 1 kohta,
ii) sopimuksen 8 artiklan 5 kohta. Saksa

(Büsingenin alue) osallistuu Sveitsin
lainsäädännön mukaista kantonin
maksuosuutta vastaavalla määrällä
kustannuksiin, joita aiheutuu todelli-
sista paikoista, joilla työllistetään jär-
jestelyn piiriin kuuluvia työntekijöitä
työmarkkinatoimenpitein.

Itävalta—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 15 päivänä marraskuuta
1967 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena
kuin sopimus on muutettuna 17 päivänä tou-
kokuuta 1973 tehdyllä lisäsopimuksella N:o
1, 30 päivänä marraskuuta 1977 tehdyllä li-
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säsopimuksella N:o 2, 14 päivänä joulukuuta
1987 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 3 ja 11
päivänä joulukuuta 1996 tehdyllä lisäsopi-
muksella N:o 4, kolmannessa valtiossa asu-
ville henkilöille maksettavien rahaetuuksien
osalta.

Belgia—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 24 päivänä syyskuuta
1975 tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohta
kolmannessa valtiossa asuville henkilöille
maksettavien rahaetuuksien osalta.

b) Kyseisen sopimuksen päätöspöytäkirjan
4 kohta kolmannessa valtiossa asuville hen-
kilöille maksettavien rahaetuuksien osalta.

Tanska—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 5 päivänä tammikuuta
1983 tehdyn sopimuksen 6 artikla, sellaisena
kuin sopimus on muutettuna 18 päivänä
syyskuuta 1985 tehdyllä lisäsopimuksella
N:o 1 ja 11 päivänä huhtikuuta 1996 tehdyllä
lisäsopimuksella N:o 2, kolmannessa valtios-
sa asuville henkilöille maksettavien raha-
etuuksien osalta.

Espanja—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 13 päivänä lokakuuta
1969 tehdyn sopimuksen 2 artikla, sellaisena
kuin sopimus on muutettuna 11 päivänä ke-
säkuuta 1982 tehdyllä lisäsopimuksella, kol-
mannessa valtiossa asuville henkilöille mak-
settavien rahaetuuksien osalta.

b) Kyseisen sopimuksen päätöspöytäkirjan
17 kohta; Espanjan vakuutusjärjestelmässä
tämän säännöksen mukaisesti vakuutettujen
henkilöiden ei tarvitse kuulua Sveitsin sai-
rausvakuutukseen.

Suomi—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 28 päivänä kesäkuuta 1985
tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

Ranska—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 3 päivänä heinäkuuta 1975
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohta kol-
mannessa valtiossa asuville henkilöille mak-
settavien rahaetuuksien osalta.

Kreikka—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 1. kesäkuuta 1973 tehdyn
sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa
asuville henkilöille maksettavien rahaetuuk-
sien osalta.

Italia—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 14 päivänä joulukuuta
1962 tehdyn sopimuksen 3 artiklan toinen
virke, sellaisena kuin sopimus on muutettuna
18 päivänä joulukuuta 1963 tehdyllä lisäso-
pimuksella, 4 päivänä heinäkuuta 1969 teh-
dyllä lisäsopimuksella N:o 1, 25 päivänä
helmikuuta 1974 tehdyllä lisäpöytäkirjalla ja
2 päivänä huhtikuuta 1980 tehdyllä lisäsopi-
muksella N:o 2, kolmannessa valtiossa asu-
ville henkilöille maksettavien rahaetuuksien
osalta.

b) Kyseisen sopimuksen 9 artiklan 1 kohta.

Luxemburg—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 3 päivänä kesäkuuta 1967
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta, sellai-
sena kuin sopimus on muutettuna 26 päivänä
maaliskuuta 1976 tehdyllä lisäsopimuksella.

Alankomaat—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 27 päivänä toukokuuta
1970 tehdyn sopimuksen 4 artiklan toinen
virke.

Portugali—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 11 päivänä syyskuuta 1975
tehdyn sopimuksen 3 artiklan toinen virke
sellaisena kuin sopimus on muutettuna 11
päivänä toukokuuta 1994 tehdyllä täyden-
nyksellä kolmannessa valtiossa asuville hen-
kilöille maksettavien rahaetuuksien osalta.
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Yhdistynyt kuningaskunta—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 21. helmikuuta 1968 teh-
dyn sopimuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohta kol-
mannessa valtiossa asuville henkilöille mak-
settavien rahaetuuksien osalta.

Ruotsi—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 20 päivänä lokakuuta 1978
tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.;

j) täydennetään liitteessä III olevaa B osaa
seuraavasti:

Saksa—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 25 päivänä helmikuuta
1964 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta,
sellaisena kuin sopimus on muutettuna 9 päi-
vänä syyskuuta 1975 tehdyllä lisäsopimuk-
sella N:o 1 ja 2 päivänä maaliskuuta 1989
tehdyllä lisäsopimuksella N:o 2, kolmannes-
sa valtiossa asuville henkilöille maksettavien
rahaetuuksien osalta.

b) Työttömyysvakuutuksia koskeva 20 päi-
vänä lokakuuta 1982 tehty sopimus, sellaise-
na kuin sopimus on muutettuna 22 päivänä
joulukuuta 1992 tehdyllä lisäpöytäkirjalla:

i) sopimuksen 7 artiklan 1 kohta,
ii) sopimuksen 8 artiklan 5 kohta.

Saksa (Büsingenin alue) osallistuu
Sveitsin lainsäädännön mukaista
kantonin maksuosuutta vastaavalla
määrällä kustannuksiin, joita ai-
heutuu todellisista paikoista, joilla
työllistetään järjestelyn piiriin kuu-
luvia työntekijöitä työmarkkina-
toimenpitein.

Itävalta—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 15 päivänä marraskuuta
1967 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena
kuin sopimus on muutettuna 17 päivänä tou-
kokuuta 1973 tehdyllä lisäsopimuksella N:o
1, 30 päivänä marraskuuta 1977 tehdyllä li-
säsopimuksella N:o 2, 14 päivänä joulukuuta
1987 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 3 ja 11
päivänä joulukuuta 1996 tehdyllä lisäsopi-

muksella N:o 4, kolmannessa valtiossa asu-
ville henkilöille maksettavien rahaetuuksien
osalta.

Belgia—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 24 päivänä syyskuuta
1975 tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohta
kolmannessa valtiossa asuville henkilöille
maksettavien rahaetuuksien osalta.

b) Kyseisen sopimuksen päätöspöytäkirjan
4 kohta kolmannessa valtiossa asuville hen-
kilöille maksettavien rahaetuuksien osalta.

Tanska—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 5 päivänä tammikuuta
1983 tehdyn sopimuksen 6 artikla, sellaisena
kuin sopimus on muutettuna 18 päivänä
syyskuuta 1985 tehdyllä lisäsopimuksella
N:o 1 ja 11 päivänä huhtikuuta 1996 tehdyllä
lisäsopimuksella N:o 2, kolmannessa valtios-
sa asuville henkilöille maksettavien raha-
etuuksien osalta.

Espanja—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 13 päivänä lokakuuta
1969 tehdyn sopimuksen 2 artikla, sellaisena
kuin sopimus on muutettuna 11 päivänä ke-
säkuuta 1982 tehdyllä lisäsopimuksella, kol-
mannessa valtiossa asuville henkilöille mak-
settavien rahaetuuksien osalta.

b) Kyseisen sopimuksen päätöspöytäkirjan
17 kohta; Espanjan vakuutusjärjestelmässä
tämän säännöksen mukaisesti vakuutettujen
henkilöiden ei tarvitse kuulua Sveitsin saira-
usvakuutukseen.

Suomi—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 28 päivänä kesäkuuta 1985
tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

Ranska—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 3 päivänä heinäkuuta 1975
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohta kol-
mannessa valtiossa asuville henkilöille mak-
settavien rahaetuuksien osalta.
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Kreikka—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 1. kesäkuuta 1973 tehdyn
sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa
asuville henkilöille maksettavien rahaetuuk-
sien osalta.

Italia—Sveitsi

a) Sosiaaliturvasta 14 päivänä joulukuuta
1962 tehdyn sopimuksen 3 artiklan toinen
virke, sellaisena kuin sopimus on muutettuna
18 päivänä joulukuuta 1963 tehdyllä lisäso-
pimuksella, 4 päivänä heinäkuuta 1969 teh-
dyllä lisäsopimuksella N:o 1, 25 päivänä
helmikuuta 1974 tehdyllä lisäpöytäkirjalla ja
2 päivänä huhtikuuta 1980 tehdyllä lisäsopi-
muksella N:o 2, kolmannessa valtiossa asu-
ville henkilöille maksettavien rahaetuuksien
osalta.

b) Kyseisen sopimuksen 9 artiklan 1 kohta.

Luxemburg—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 3 päivänä kesäkuuta 1967
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta, sellai-
sena kuin sopimus on muutettuna 26 päivänä
maaliskuuta 1976 tehdyllä lisäsopimuksella.

Alankomaat—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 27 päivänä toukokuuta
1970 tehdyn sopimuksen 4 artiklan toinen
virke.

Portugali—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 11 päivänä syyskuuta 1975
tehdyn sopimuksen 3 artiklan toinen virke,
sellaisena kuin sopimus on muutettuna 11
päivänä toukokuuta 1994 tehdyllä täyden-
nyksellä, kolmannessa valtiossa asuville
henkilöille maksettavien rahaetuuksien osal-
ta.

Yhdistynyt kuningaskunta—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 21. helmikuuta 1968 teh-
dyn sopimuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohta kol-
mannessa valtiossa asuville henkilöille mak-
settavien rahaetuuksien osalta.

Ruotsi—Sveitsi

Sosiaaliturvasta 20 päivänä lokakuuta 1978
tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.;

k) täydennetään liitteessä IV olevaa A
osaa seuraavasti:

Sveitsi

Ei mitään.;

l) täydennetään liitteessä IV olevaa B osaa
seuraavasti:

Sveitsi

Ei mitään.;

m) täydennetään liitteessä IV olevaa C
osaa seuraavasti:

Sveitsi

Kaikki perusjärjestelmän vanhuus- ja työ-
kyvyttömyyseläkkeitä ja jälkeenjääneiden
eläkkeitä sekä ammatillisen vakuutusjärjes-
telmän vanhuuseläkkeitä koskevat hakemuk-
set.;

n) täydennetään liitteessä IV olevan D
osan 2 kohtaa seuraavasti:

Ammatillisista vanhuus-, työkyvyttömyys-
ja jälkeenjääneiden vakuutuksista 25 päivänä
kesäkuuta 1982 annetun liittovaltion lain
mukaiset jälkeenjääneiden eläkkeet ja työky-
vyttömyyseläkkeet.;

o) täydennetään liitettä VI seuraavasti:

1. Vanhuusvakuutuksia ja jälkeenjääneiden
vakuutuksia koskevan liittovaltion lain 2 ar-
tiklaa sekä työkyvyttömyysvakuutuksia kos-
kevan liittovaltion lain 1 artiklaa, joissa sää-
detään muissa kuin tähän sopimukseen kuu-
luvissa valtioissa asuvien Sveitsin kansalais-
ten vapaaehtoisista vakuutuksista vakuutus-
laitoksissa, sovelletaan Sveitsin ulkopuolella
asuviin henkilöihin, jotka ovat sellaisten val-
tioiden kansalaisia, joihin tätä sopimusta so-
velletaan, sekä näiden valtioiden alueella
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asuviin pakolaisiin ja valtiottomiin, jos nämä
henkilöt ovat liittyneet vapaaehtoiseen va-
kuutusjärjestelmään viimeistään vuoden ku-
luessa siitä päivästä, kun he eivät enää ole
vakuutettuina Sveitsin vanhuus-, työkyvyt-
tömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutusjärjes-
telmässä vähintään viisi vuotta yhtäjaksoises-
ti jatkuneen vakuutuskauden jälkeen.

2. Kun henkilö ei enää ole vakuutettuna
Sveitsin vanhuus-, työkyvyttömyys- ja jäl-
keenjääneiden vakuutusjärjestelmässä vähin-
tään viiden vuoden yhtäjaksoisen vakuutus-
kauden jälkeen, hänellä on oikeus jatkaa va-
kuutustaan työnantajan suostumuksella, jos
hän työskentelee sveitsiläisen työnantajan lu-
kuun valtiossa, joka ei kuulu tähän sopimuk-
seen, ja jos hän hakee tätä kuuden kuukauden
kuluessa siitä päivästä, kun hänen vakuutuk-
sensa raukeaa.

3. Sveitsin pakollinen sairausvakuutus ja
vapautusmahdollisuudet

a) Seuraavien henkilöiden, jotka eivät asu
Sveitsissä, on kuuluttava Sveitsin pakolliseen
sairausvakuutusjärjestelmään:

i) henkilöt, joihin sovelletaan Sveit-
sin lainsäädäntöä asetuksen II
osaston perusteella,

ii) henkilöt, joiden osalta Sveitsi on
toimivaltainen valtio asetuksen 28,
28 a tai 29 artiklan perusteella,

iii) henkilöt, jotka saavat etuuksia
Sveitsin työttömyysvakuutuksesta,

iv) näiden henkilöiden perheenjäsenet
tai Sveitsissä asuvan ja Sveitsin
sairausvakuutuksessa vakuutettuna
olevan työntekijän perheenjäsenet,
elleivät kyseiset perheenjäsenet
asu jossakin seuraavista valtioista:
Tanska, Espanja, Portugali, Ruotsi
ja Yhdistynyt kuningaskunta.

b) Edellä a kohdassa mainitut henkilöt voi-
vat hakemuksesta saada vapautuksen pakolli-
sesta sairausvakuutuksesta, jos he asuvat jos-
sakin seuraavassa luetelluista jäsenvaltioista
ja todistavat kuuluvansa kyseisen valtion sai-
rausvakuutusjärjestelmään: Saksa, Itävalta,
Suomi, Italia ja a kohdan i—iii kohdassa tar-

koitetuissa tapauksissa Portugali. Hakemus
on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä,
kun velvoite kuulumisesta Sveitsin vakuutus-
järjestelmään alkaa; jos hakemus tehdään
tämän määräajan jälkeen, vakuutus tulee
voimaan hakemuksen tekoajankohtana.

4. Henkilöihin, jotka asuvat Saksassa, Itä-
vallassa, Belgiassa tai Alankomaissa, mutta
joilla on Sveitsissä vakuutus sairauden hoitoa
varten, sovelletaan Sveitsissä oleskelun yh-
teydessä samalla tavoin asetuksen 20 artiklan
ensimmäistä ja toista virkettä. Tällaisessa ta-
pauksessa sveitsiläinen vakuuttaja vastaa
kaikista laskutetuista kuluista.

5. Sovellettaessa asetuksen 22, 22 a, 22 b,
22 c, 25 ja 31 artiklaa sveitsiläinen vakuutta-
ja vastaa kaikista laskutetuista kuluista.

6. Asuinpaikan vakuutuslaitos palauttaa 4
kohdassa tarkoitetuille henkilöille sairausva-
kuutusmaksut asetuksen (ETY) N:o 574/72
93 artiklan mukaisesti.

7. Tähän sopimukseen kuuluvassa valtiossa
täyttyneet vakuutuskaudet päivärahaa varten
otetaan huomioon vähentämällä tai nostamal-
la mahdollista äitiyslomaan tai sairaslomaan
liittyvää päivärahavarantoa, jos henkilö ottaa
vakuutuksen sveitsiläiseltä vakuuttajalta
kolmen kuukauden kuluessa ulkomaisen va-
kuutuksen päättymisestä.

8. Kaikkia palkattuja työntekijöitä tai itse-
näisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät enää
ole vakuutettuina työkyvyttömyysvakuutusta
koskevan Sveitsin lainsäädännön mukaisesti
asetuksen III osaston 3 luvun perusteella, pi-
detään tähän vakuutukseen kuuluvina tavan-
omaisen työkyvyttömyyseläkkeen saamisek-
si:

a) vuoden ajan työkyvyttömyyttä edeltä-
neestä työn keskeytymisestä lukien, jos työn-
tekijän on täytynyt lopettaa ansiotyönsä
Sveitsissä tapaturman tai sairauden takia ja
jos työkyvyttömyys on todettu tässä valtios-
sa; hänen on maksettava vanhuus-, työkyvyt-
tömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutuksiin
liittyvät maksut samoin kuin jos hänen koti-
paikkansa olisi Sveitsissä,
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b) sen kauden ajan, jolloin häneen sovelle-
taan työkyvyttömyysvakuutuksen kuntoutus-
toimenpiteitä ansiotyön keskeydyttyä, hänen
on edelleen maksettava vanhuus-, työkyvyt-
tömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutuksiin
liittyvät maksut,

c) silloin kun a ja b kohtaa ei sovelleta:

i) jos hänet on vakuutettu vanhuus-,
työkyvyttömyys- ja jälkeenjäänei-
den vakuutuksiin liittyvän lainsää-
dännön mukaisesti jossakin toises-
sa valtiossa, jossa tätä sopimusta
sovelletaan, silloin kun vakuutuk-
sen kohteena oleva riski toteutui
työkyvyttömyysvakuutusta koske-
van Sveitsin lainsäädännön mukai-
sesti tai

ii) jos hänellä on oikeus eläkkeeseen
työkyvyttömyys- tai vanhuusva-
kuutuksen nojalla jossakin toisessa
valtiossa, jossa sopimusta sovelle-
taan, tai jos hän saa tällaista eläket-
tä tai

iii) hän on työkyvytön jonkin sellaisen
valtion lainsäädännön mukaan,
jossa sopimusta sovelletaan, ja hä-
nellä on oikeus sairaus- tai tapa-
turmavakuutuksesta maksettaviin
korvauksiin tässä valtiossa tai jos
hän saa tällaista korvausta tai

iv) hänellä on oikeus työttömyyden
vuoksi työttömyysvakuutuksesta
maksettaviin korvauksiin valtiossa,
jossa sopimusta sovelletaan, tai jos
hän saa tällaista korvausta tai

v) jos hän on työskennellyt Sveitsissä
rajatyöntekijänä ja on suorittanut
maksuja riskin toteutumista välit-
tömästi edeltäneenä kolmena vuo-
tena Sveitsin lainsäädännön mu-
kaisesti vähintään kahdentoista
kuukauden ajan.

9. Mitä 8 kohdan a alakohdassa määrätään,
sovelletaan samalla tavoin sveitsiläiseen työ-
kyvyttömyysvakuutukseen kuuluvien kun-
toutustoimenpiteiden myöntämiseen.;

p) täydennetään liitettä VII seuraavasti:

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimi-
nen Sveitsissä ja palkattuna työntekijänä
toimiminen kaikissa muissa valtiossa, joissa
sopimusta sovelletaan.

2. 372 R 0574: Neuvoston asetus (ETY)
N:o 574/72, annettu 21 päivänä maalis-
kuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikku-
viin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä

sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna
seuraavilla asetuksilla:

397 R 118: Neuvoston asetus (EY) N:o
118/97, annettu 2 päivänä joulukuuta
1996 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1), sosi-
aaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta ja saat-
tamisesta ajan tasalle

397 R 1290: Neuvoston asetus (EY) N:o
1290/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta
1997 (EYVL L 176, 4.7.1998, s.1), sosi-
aaliturvajärjestelmän soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

398 R 1223: Neuvoston asetus (EY) N:o
1223/98, annettu 4 päivänä kesäkuuta
1998, (EYVL L 168, 13.6.1998, s. 1) so-
siaaliturvajärjestelmän soveltamisesta
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
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töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

398 R 1606: Neuvoston asetus (EY) N:o
1606/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta
1998, (EYVL L 209, 25.7.1998, s.1) so-
siaaliturvajärjestelmien soveltamisesta
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta niiden
soveltamisalan ulottamiseksi koskemaan
virkamiesten erityisjärjestelmiä.

399 R 307: Neuvoston asetus (EY) N:o
307/1999, annettu 8 päivänä helmikuuta
1999 (EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1), sosi-
aaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
netun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanomenettelystä annetun asetuksen
(ETY) N:o 574/72 muuttamisesta niiden
soveltamisalan laajentamiseksi koske-
maan opiskelijoita.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta kos-
kevat seuraavat mukautukset:

a) täydennetään liitettä 1 seuraavasti:

Sveitsi

1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern
- Office fédéral des assurances sociales, Ber-
ne - Ufficio federale delle assicurazioni so-
ciali, Berna (Liittovaltion sosiaalivakuutus-
ministeriö, Bern).

2. Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit,
Bern - Office fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi, Berne - Ufficio fede-
rale dello sviluppo economico e del lavoro,
Berna (Liittovaltion talouskehityksestä ja
työllisyydestä vastaava ministeriö, Bern).;

b) täydennetään liitettä 2 seuraavasti:

Sveitsi

1. Sairaus ja äitiys

Sairausvakuutusta koskevan liittovaltion
lain mukainen vakuutuslaitos, jossa henkilö
on vakuutettu.

2. Työkyvyttömyys

a) Työkyvyttömyysvakuutus:

i) Sveitsissä asuvat henkilöt:

Sen kantonin työkyvyttömyysvakuutuslai-
tos, jossa henkilö asuu.

ii) Henkilöt, jotka eivät asu Sveitsissä:

IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf
- Office AI pour les assurés à l'étranger,
Genève - Ufficio AI per gli assicurati all'este-
ro, Ginevra (Ulkomailla vakuutettujen työ-
kyvyttömyysvakuutuslaitos, Geneve).

b) Ammatillinen vakuutusjärjestelmä:

Eläkekassa, johon viimeisin työnantaja
kuuluu.

3. Vanhuus ja kuolema

a) Vanhuusvakuutukset ja jälkeenjäänei-
den vakuutukset:

i) Sveitsissä asuvat henkilöt:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation
- Cassa di compensazione (korvausrahasto),
johon vakuutusmaksut on viimeksi maksettu.

ii) Henkilöt, jotka eivät asu Sveitsissä:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

b) Ammatillinen vakuutusjärjestelmä:

Eläkekassa, johon viimeisin työnantaja
kuuluu.
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4. Työtapaturmat ja ammattitaudit

a) Palkatut työntekijät:

Tapaturmavakuutuslaitos, jossa työnantaja
on vakuutettu.

b) Itsenäiset ammatinharjoittajat:

Tapaturmavakuutuslaitos, jossa henkilöllä
on vapaaehtoinen vakuutus.

5. Työttömyys

a) Kokonaan työttömät:

Työntekijän valitsema työttömyysvakuu-
tuskassa.

b) Osa-aikaisesti työttömät:

Työnantajan valitsema työttömyysvakuu-
tuskassa.

6. Perhe-etuudet

a) Liittovaltion järjestelmä:

i) Palkatut työntekijät:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse can-
tonale de compensation - Cassa cantonale di
compensazione (kantonin korvausrahasto),
johon työnantaja kuuluu.

ii) Itsenäiset ammatinharjoittajat:

Sen kantonin, jossa henkilö asuu, korvaus-
rahasto: Kantonale Ausgleichskasse - Caisse
cantonale de compensation - Cassa cantonale
di compensazione.

b) Kantonien järjestelmät:

i) Palkatut työntekijät:

Familienausgleichskasse - Caisse de com-
pensation familiale - Cassa di compensazione
familiale (perhe-etuusrahasto), johon työnan-
taja kuuluu, tai työnantaja.

ii) Itsenäiset ammatinharjoittajat:

Kantonin valitsema laitos.;

c) täydennetään liitettä 3 seuraavasti:

Sveitsi

1. Sairaus ja äitiys

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn

Institution commune LaMal, Soleure -
Istituzione commune LaMal, Soletta.

2. Työkyvyttömyys

a) Työkyvyttömyysvakuutus:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

b) Ammatillinen vakuutusjärjestelmä:

Sicherheitsfonds — Fonds de garantie —
Fondo di garanzia LPP.

3. Vanhuus ja kuolema

a) Vanhuusvakuutukset ja jälkeenjääneiden
vakuutukset:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

b) Ammatillinen vakuutusjärjestelmä:

Sicherheitsfonds — Fonds de garantie —
Fondo di garanzia LPP.

4. Työtapaturmat ja ammattitaudit

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt,
Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale
svizzera di assicurazione contro gli incidenti,
Lucerna (Sveitsin kansallinen tapaturmava-
kuutusrahasto, Luzern).
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5. Työttömyys

a) Kokonaan työttömät:

Palkatun työntekijän valitsema työttö-
myyskassa.

b) Osa-aikaisesti työttömät:

Työnantajan valitsema työttömyyskassa.

6. Perhe-etuudet

Sen kantonin, jossa henkilö asuu tai oleske-
lee, valitsema laitos.;

d) täydennetään liitettä 4 seuraavasti:

Sveitsi

1. Sairaus ja äitiys

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn
Institution commune LaMal, Soleure -
Istituzione commune LaMal, Soletta.

2. Työkyvyttömyys

a) Työkyvyttömyysvakuutus:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

b) Ammatillinen vakuutusjärjestelmä:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fon-
do di garanzia LPP.

3. Vanhuus ja kuolema

a) Vanhuusvakuutukset ja jälkeenjääneiden
vakuutukset:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

b) Ammatillinen vakuutusjärjestelmä:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fon-
do di garanzia LPP.

4. Työtapaturmat ja ammattitaudit

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt,
Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale
svizzera di assicurazione contro gli incidenti,
Lucerna (Sveitsin kansallinen tapaturmava-
kuutusrahasto, Luzern).

5. Työttömyys

Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern
Office fédéral du développement économi-
que et de l'emploi, Berne - Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
(Liittovaltion talouskehityksestä ja työllisyy-
destä vastaava ministeriö, Bern).

6. Perhe-etuudet

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern -
Office fédéral des assurances sociales, Berne
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna (Liittovaltion sosiaalivakuutusminis-
teriö, Bern).;

e) täydennetään liitettä 5 seuraavasti:

Sveitsi

Ei mitään.;

f) täydennetään liitettä 6 seuraavasti:

Sveitsi

Suora maksu.;

g) täydennetään liitettä 7 seuraavasti:

Sveitsi

Schweizerische Nationalbank, Zürich -
Banque nationale suisse, Zurich - Banca na-
zionale svizzera, Zurigo (Sveitsin kansallinen
pankki, Zürich).;

h) täydennetään liitettä 8 seuraavasti:
Sveitsi
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Ei mitään.;

i) täydennetään liitettä 9 seuraavasti:

Sveitsi

Luontoisetuuksien keskimääräiset vuosit-
taiset kustannukset lasketaan ottaen huomi-
oon etuudet, jotka vakuutuslaitokset ovat
myöntäneet sairausvakuutusta koskevan liit-
tovaltion lain säännösten mukaisesti.;

j) täydennetään liitettä 10 seuraavasti:

Sveitsi

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
11 artiklan 1 kohtaa:

a) asetuksen 14 artiklan 1 kohdan sekä 14 b
artiklan 1 kohdan osalta:

Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung - Caisse de
compensation de l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité - Cassa di compensazio-
ne dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità - (toimivaltainen vanhuus-, työky-
vyttömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutuksien
korvausrahasto).

b) asetuksen 17 artiklan osalta:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern -
Office fédéral des assurances sociales, Berne
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna (Liittovaltion sosiaalivakuutusministe-
riö, Bern).

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
11 a artiklan 1 kohtaa:

a) asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan sekä 14
b artiklan 2 kohdan osalta:

Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung - Caisse de
compensation de l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité - Cassa di compensazio-
ne dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità - (toimivaltainen vanhuus-, työky-

vyttömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutuksien
korvausrahasto).

b) asetuksen 17 artiklan osalta:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern -
Office fédéral des assurances sociales, Berne
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna (Liittovaltion sosiaalivakuutusministe-
riö, Bern).

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
12 a artiklaa:

Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung - Caisse de
compensation de l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité - Cassa di compensazio-
ne dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità - (toimivaltainen vanhuus-, työky-
vyttömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutuksien
korvausrahasto).

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
13 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 14 artiklan 1 ja
2 kohtaa:

Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern -
Caisse fédérale de compensation, Berne -
Cassa federale di compensazione, Berna
(Liittovaltion korvausrahasto, Bern).

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa, 82
artiklan 2 kohtaa ja 86 artiklan 2 kohtaa:

Asuinpaikan kunnallinen viranomainen.

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
80 artiklan 2 kohtaa ja 81 artiklaa:

Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern
- Office fédéral du développement économi-
que et de l'emploi, Berne - Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
(Liittovaltion talouskehityksestä ja työllisyy-
destä vastaava ministeriö, Bern).

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
102 artiklan 2 kohtaa:

a) asetuksen 36 artiklan osalta:
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Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn
- Institution commune LaMal, Soleure - Isti-
tuzione commune LaMal, Soletta.

b) asetuksen 63 artiklan osalta:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt,
Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale
svizzera di assicurazione contro gli incidenti,
Lucerna (Sveitsin kansallinen tapaturma-
vakuutusrahasto, Luzern).;

c) asetuksen 70 artiklan osalta:

Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern
- Office fédéral du développement économi-
que et de l'emploi, Berne - Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
(Liittovaltion talouskehityksestä ja työllisyy-
destä vastaava ministeriö, Bern).

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen
113 artiklan 2 kohtaa:

a) täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklan 1
kohdan osalta:

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn
- Institution commune LaMal, Soleure - Isti-
tuzione commune LaMal, Soletta.

b) täytäntöönpanoasetuksen 62 artiklan 1
kohdan osalta:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt,
Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale
svizzera di assicurazione contro gli incidenti,
Lucerna (Sveitsin kansallinen tapaturmava-
kuutusrahasto, Luzern).

k) täydennetään liitettä 11 seuraavasti:

Sveitsi

Ei mitään.

3. 398 L 49: Neuvoston direktiivi
98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuu-
ta 1998, yhteisön alueella liikkuvien

palkattujen työntekijöiden ja itsenäis-
ten ammatinharjoittajien lisäeläkeoike-
uksien suojaamisesta (EYVL L 209,
25.7.1998, s. 46).

B OSA:SÄÄDÖKSET, JOTKA SOPIMUS-
PUOLTEN ON OTETTAVA AI-
HEELLISELLA TAVALLA HUO-
MIOON

4.1 373 D 0919(02): Päätös N:o 74, teh-
ty 22 päivänä helmikuuta 1973, sai-
raanhoidosta tilapäisen oleskelun ai-
kana neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a
alakohdan i alakohdan ja neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 21 ar-
tiklan mukaisesti (EYVL C 75,
19.9.1973, s. 4).

4.2 373 D 0919(03): Päätös N:o 75, teh-
ty 22 päivänä helmikuuta 1973, työ-
kyvyttömyyseläkettä saavien neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
94 artiklan 5 kohdan mukaisesti te-
kemien muutoshakemusten tutkimi-
sesta (EYVL C 75, 19.9.1973, s. 5).

4.3 373 D 0919(06): Päätös N:o 78, teh-
ty 22 päivänä helmikuuta 1973, neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 574/72
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan tul-
kinnasta vähennyksiä ja keskeyttä-
mistä koskevien säännösten täytän-
töönpanomenettelyn osalta (EYVL C
75, 19.9.1973, s. 8).

4.4 373 D 0919(07): Päätös N:o 79, teh-
ty 22 päivänä helmikuuta 1973, neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
48 artiklan 2 kohdan tulkinnasta va-
kuutuskausiksi hyväksyttyjen kausi-
en kertymisestä työkyvyttömyyttä,
vanhuutta ja kuolemantapauksia
koskevien vakuutuksien yhteydessä
(EYVL C 75, 19.9.1973, s. 9).

4.5 373 D 0919(09): Päätös N:o 81, teh-
ty 22 helmikuuta 1973, tietyissä työ-
paikoissa täytettyjen vakuutuskausi-
en kertymisestä neuvoston asetuksen
(ETY)N:o 1408/71 45 artiklan 2
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kohdan mukaisesti (EYVL C 75,
19.9.1973, s. 11).

4.6 373 D 0919(11): Päätös N:o 83, teh-
ty 22 päivänä helmikuuta 1973, neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
68 artiklan 2 kohdan sekä neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 82 ar-
tiklan tulkinnasta riippuvaisten per-
heenjäsenten työttömyysetuuksien
korottamisen osalta (EYVL C 75,
19.9.1973, s. 14).

4.7 373 D 0919(13): Päätös N:o 85, teh-
ty 22 päivänä helmikuuta 1973, neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
57 artiklan 1 kohdan ja neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 67 ar-
tiklan 3 kohdan tulkinnasta ammatti-
tauteihin sovellettavan lainsäädännön
ja ammattitauteihin liittyviä etuuksia
myöntävän toimivaltaisen viran-
omaisen määrittämisessä (EYVL C
75, 19.9.1973, s. 17).

4.8 373 D 1113(02): Päätös N:o 86, teh-
ty 24 päivänä syyskuuta 1973, Eu-
roopan yhteisöjen siirtotyöläisten so-
siaaliturvan hallintotoimikunnan ti-
lintarkastuslautakunnan toimintata-
paa koskevista määräyksistä ja ko-
koonpanosta (EYVL C 96, 13.11
1973, s. 2) sellaisena kuin se on
muutettuna päätöksellä
395 D 0512: päätös N:o 159, tehty 3
päivänä lokakuuta 1995 (EYVL L
294, 8.12.1995, s. 38).

4.9 374 D 0720(06): Päätös N:o 89, teh-
ty 20 päivänä maaliskuuta 1973,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 16 artiklan 1 ja 2 kohdan
tulkinnasta diplomaattisten tai kon-
suliedustustojen palveluksessa olevi-
en henkilöiden osalta (EYVL C 86,
20.7.1974, s. 7).

4.10 374 D 0720(07): Päätös N:o 91, teh-
ty 12 päivänä heinäkuuta 1973, neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
46 artiklan 3 kohdan tulkinnasta
mainitun artiklan 1 kohdan mukais-

ten etuuksien myöntämisessä (EYVL
C 86, 20.7.1974, s.8).

4.11 374 D 0823(04): Päätös N:o 95, teh-
ty 24 päivänä tammikuuta 1974,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 46 artiklan 2 kohdan tulkin-
nasta eläkkeiden suhteellisten mää-
räosuuksien laskemisessa (EYVL C
99, 23.8.1974, s. 5).

4.12 374 D 1017(03): Päätös N:o 96, teh-
ty 15 päivänä maaliskuuta 1974,
etuusoikeuksien muuttamisesta neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
49 artiklan 2 kohdan mukaisesti
(EYVL C 126, 17.10.1974, s. 23).

4.13 375 D 0705(02): Päätös N:o 99, teh-
ty 13 päivänä maaliskuuta 1975,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
574/72 107 artiklan 1 kohdan tulkin-
nasta myönnettävien etuuksien uu-
delleen laskemista koskevan velvol-
lisuuden osalta (EYVL C 150,
5.7.1975, s. 2).

4.14 375 D 0705(03): Päätös N:o 100,
tehty 23 päivänä tammikuuta 1975,
sellaisten rahaetuuksien korvaami-
sesta asuinpaikan tai oleskelupaikan
laitokselle, jotka mainittu laitos on
maksanut toimivaltaisen laitoksen
puolesta, ja näiden etuuksien kor-
vaamisen yksityiskohdista (EYVL C
150, 5.7.1975, s. 3).

4.15 376 D 0526(03): Päätös N:o 105,
tehty 19 päivänä joulukuuta 1975,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 50 artiklan täytäntöönpanos-
ta (EYVL C 117, 26.5.1976, s. 3).

4.16 378 D 0530(02): Päätös N:o 109,
tehty 18 päivänä marraskuuta 1977,
jolla muutetaan 22 päivänä marras-
kuuta 1973 tehtyä päätöstä N:o 92
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 19 artiklan 1 ja 2 kohdan, 22
artiklan, 25 artiklan 1 ja 3 ja 4 koh-
dan, 26 artiklan, 28 artiklan 1 kohdan
ja 28 a, 29 sekä 31 artiklan mukais-
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ten sairaus- ja äitiysvakuutuksen
luontoisetuuksien käsitteestä sekä
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
574/72 93, 94 ja 95 artiklan mukaan
korvattavien rahamäärien ja mainitun
asetuksen 102 artiklan 4 kohdan mu-
kaan maksettavien ennakkomaksujen
määrittämisestä (EYVL C 125,
30.5.1978, s. 2).

4.17 383 D 0115: Päätös N:o 115, tehty
15 päivänä joulukuuta 1982, protee-
sien, merkittävien apuvälineiden ja
muiden merkittävien luontoisetuuk-
sien myöntämisestä neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71 24 artik-
lan 2 kohdan mukaisesti (EYVL C
193, 20.7.1983, s. 7).

4.18 383 D 0117: Päätös N:o 117, tehty 7
päivänä heinäkuuta 1982, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdan täytän-
töönpanoedellytyksistä (EYVL C
238, 7.9.1983, s.3), sellaisena kuin se
on muutettuna asiakirjalla

1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskun-
nan liittymisehdoista ja EU:n perus-
tamissopimusten mukautuksista tehty
asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s.
21, sellaisena kuin se on muutettuna
EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä kos-
kevat seuraavat mukautukset:

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan teksti seuraa-
vasti:

Sveitsi

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

4.19 383 D 1112(02): Päätös N:o 118,
tehty 20 päivänä huhtikuuta 1983,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
574/72 50 artiklan 1 kohdan b ala-

kohdan täytäntöönpanoedellytyksistä
(EYVL C 306, 12.11.1983, s. 2), sel-
laisena kuin se on muutettuna asia-
kirjalla

1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskun-
nan liittymisehdoista ja EU:n perus-
tamissopimusten mukautuksista tehty
asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s.
21, sellaisena kuin se on muutettuna
EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä kos-
kevat seuraavat mukautukset:

Lisätään 2 artiklan 4 kohtaan teksti seuraa-
vasti:

Sveitsi

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

4.20 383 D 1102(03): Päätös N:o 119,
tehty 24 päivänä helmikuuta 1983,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 76 artiklan ja 79 artiklan 3
kohdan sekä neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 koh-
dan tulkinnasta perhe-etuuksien ja
perheavustusten päällekkäisyyden
osalta (EYVL C 295, 2.11.1983, s.
3).

4.21 383 D 0121: Päätös N:o 121, tehty
21 päivänä huhtikuuta 1983, neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 574/72 17
artiklan 7 kohdan tulkinnasta protee-
sien, merkittävien apuvälineiden ja
muiden merkittävien luontoisetuuk-
sien myöntämisessä (EYVL C 193,
20.7.1983, s. 10).

4.22 386 D 0126: Päätös N:o 126, tehty
17 päivänä lokakuuta 1985, neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14
artiklan 1 kohdan a alakohdan, 14 a
artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä
14 b artiklan 1 ja 2 kohdan sovelta-



HE 40/2001 vp 75

misesta (EYVL C 141, 7.6.1986, s.
3).

4.23 387 D XXX: Päätös N:o 132, tehty
23 päivänä huhtikuuta 1987, 14 päi-
vänä kesäkuuta 1971 annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
40 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii
alakohdan tulkinnasta (EYVL C 387,
9.10.1987, s. 3).

4.24 3 87 D 284: Päätös N:o 133, tehty 2
päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 ar-
tiklan 7 kohdan ja 60 artiklan 6 koh-
dan soveltamisesta (EYVL C 284,
22.10.1987, s. 3, ja EYVL C 64,
9.3.1988, s. 13).

4.25 388 D XXX: Päätös N:o 134, tehty 1
päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45 ar-
tiklan 2 kohdan tulkinnasta vakuu-
tuskausien täyttymisen osalta erityis-
järjestelmään kuuluvassa ammatissa
yhdessä tai useammassa jäsenvalti-
ossa (EYVL C 64, 9.3.1988, s. 4).

4.26 388 D XXX: Päätös N:o 135, tehty 1
päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 ar-
tiklan 7 kohdan ja 60 artiklan 6 koh-
dan mukaisten luontoisetuuksien
myöntämisestä sekä neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71 20 artik-
lassa tarkoitetusta kiireellisen tapa-
uksen käsitteestä ja neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan
7 kohdassa ja 60 artiklan 6 kohdassa
tarkoitetusta erittäin kiireellisen ta-
pauksen käsitteestä (EYVL C 281,
9.3.1988, s. 7), sellaisena kuin se on
muutettuna asiakirjalla

1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskun-
nan liittymisehdoista ja EU:n perus-
tamissopimusten mukautuksista tehty
asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s.
21, sellaisena kuin se on muutettuna
EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä kos-

kevat seuraavat mukautukset:

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan teksti seuraa-
vasti:

CHF 800 asuinpaikkakunnan toimielimen
osalta Sveitsissä.

4.27 388 D 64: Päätös N:o 136, tehty 1
päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45 ar-
tiklan 1, 2 ja 3 kohdan tulkinnasta
muiden jäsenvaltioiden lainsäädäntö-
jen mukaisesti täytettyjen vakuutus-
kausien huomioon ottamisessa
etuuksia koskevien oikeuksien saa-
vuttamiseksi, säilyttämiseksi tai ta-
kaisinsaamiseksi (EYVL C 64,
9.3.1988, s. 7), sellaisena kuin se on
muutettuna asiakirjalla

1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskun-
nan liittymisehdoista ja EU:n perus-
tamissopimusten mukautuksista tehty
asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s.
21, sellaisena kuin se on muutettuna
EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä kos-
kevat seuraavat mukautukset:

Täydennetään liitettä seuraavasti:

Sveitsi

Ei mitään.

4.28 389 D 606: Päätös N:o 137, tehty 15
päivänä joulukuuta 1988, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 15 ar-
tiklan 3 kohdan soveltamisesta
(EYVL C 140, 6.6.1989, s. 3).

4.29 389 D XXX: Päätös N:o 138, tehty
17 päivänä helmikuuta 1989, neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
22 artiklan 1 kohdan c alakohdan i
alakohdan tulkinnasta biologisten
näytteiden testausta edellyttävissä
elinsiirroissa ja muissa kirurgisissa
toimenpiteissä, jos kyseinen henkilö
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ei ole läsnä jäsenvaltiossa, jossa testit
tehdään (EYVL C 287, 15.11.1989,
s. 3).

4.30 390 D XXXX: Päätös N:o 139, tehty
30 päivänä kesäkuuta 1989, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 107 ar-
tiklan mukaisten tiettyjen etuuksien ja
korvausten laskemiseen sovellettavien
muuntokurssien määrittämisessä
huomioon otettavasta ajankohdasta
(EYVL C 94, 12.4 1990. s. 3).

4.31 390 D XXX: Päätös N:o 140, tehty
17 päivänä lokakuuta 1989, muunto-
kurssista, jota työttömän rajatyönte-
kijän asuinpaikan laitoksen on sovel-
lettava mainitulle työntekijälle toi-
mivaltaisessa valtiossa maksettuun
viimeiseen palkkaan tai palkkioon
(EYVL C 94, 12.4.1990, s. 4).

4.32 390 D XXX: Päätös N:o 141, tehty
17 päivänä lokakuuta 1989, jolla
muutetaan 17 päivänä lokakuuta
1985 tehtyä päätöstä N:o 127 asetuk-
sen (ETY) N:o 574/72 94 artiklan 4
kohdan ja 95 artiklan 4 kohdan mu-
kaisten luetteloiden laatimisesta
(EYVL C 94, 12.4.1990, s. 5).

4.33 390 D XXX: Päätös N:o 142, tehty
13 päivänä helmikuuta 1990, neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
73, 74 ja 75 artiklan soveltamisesta
(EYVL C 80, 30.3.1990, s. 7).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä kos-
kevat seuraavat mukautukset:

a) Päätöksen 1 kohtaa ei sovelleta.

b) Päätöksen 3 kohtaa ei sovelleta.

4.34 391 D 140: Päätös N:o 144, tehty 9
päivänä huhtikuuta 1990, neuvoston
asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi
tarvittavista mallilomakkeista (E
401—E 410 F) (EYVL L 71,
18.3.1991, s. 1).

4.35 391 D 425: Päätös N:o 147, tehty 11

päivänä lokakuuta 1990, neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 76 ar-
tiklan soveltamisesta (EYVL L 235,
23.8.1991, s. 21), sellaisena kuin se
on muutettuna päätöksellä

395 D 2353: päätös N:o 155, tehty 6
päivänä heinäkuuta 1994 (E 401—E
411) (EYVL L 209, 5.9.1995, s. 1).

4.36 393 D 22: Päätös N:o 148, tehty 25
päivänä kesäkuuta 1992, sovellettavaa
lainsäädäntöä koskevan todistuksen
käytöstä (lomake E 101) silloin, kun
postitusaika ei ylitä kolmea kuukautta
(EYVL L 22, 30.1.1993, s. 124).

4.37 393 D 825(02): Päätös N:o 150, teh-
ty 26 päivänä kesäkuuta 1992, ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71 77 ja 78
artiklan ja 79 artiklan 3 kohdan sekä
asetuksen (ETY) N:o 574/72 10 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdan ii ala-
kohdan soveltamisesta (EYVL C
229, 25.8.1993, s. 5), sellaisena kuin
se on muutettuna asiakirjalla

1 94 N: Itävallan tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskun-
nan liittymisehdoista ja EU:n perus-
tamissopimusten mukautuksista tehty
asiakirja (EYVL C 241, 29.8.1994, s.
21, sellaisena kuin se on muutettuna
EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä kos-
kevat seuraavat mukautukset:

Sveitsi

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

4.38 394 D 602: Päätös N:o 151, tehty 22
päivänä huhtikuuta 1993, asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 10 a artiklan ja
asetuksen (ETY) N:o 1247/92 2 ar-
tiklan soveltamisesta (EYVL L 244,
19.9.1994, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä kos-
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kevat seuraavat mukautukset:

Täydennetään liitettä seuraavasti:

Sveitsi

1. Työkyvyttömyys, vanhuus ja kuolema

a) Työkyvyttömyysvakuutus:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf -
Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
(Sveitsin korvausrahasto, Geneve).

b) Ammatillinen vakuutusjärjestelmä:

Sicherheitsfonds — Fonds de garantie —
Fondo di garanzia LPP.

2. Työttömyys

Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern
- Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
(Liittovaltion talouskehityksestä ja työllisyy-
destä vastaava ministeriö, Bern).

3. Perhe-etuudet

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern -
Office fédéral des assurances sociales, Berne
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna (Liittovaltion sosiaalivakuutusminis-
teriö, Bern).

4.39 394 D 604: Päätös N:o 153, tehty 7
päivänä lokakuuta 1993, neuvoston
asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi
tarvittavista mallilomakkeista (E
001, E 103—E 127) (EYVL L 244,
19.9.1994, s. 22).

4.40 394 D 605: Päätös N:o 154, tehty 8
päivänä helmikuuta 1994, neuvoston
asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi
tarvittavista mallilomakkeista (E
301, E 302, E 303) (EYVL L 244,
19.9.1994, s. 123).

4.41 395 D 353: Päätös N:o 155, tehty 6
päivänä heinäkuuta 1994, neuvoston
asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi
tarvittavista mallilomakkeista (E
401—E 411) (EYVL L 209,
5.9.1995, s. 1).

4.42 395 D 0419: Päätös N:o 156, tehty 7
päivänä huhtikuuta 1995, Euroopan
yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaali-
turvan hallintotoimikunnan hyväk-
symistä sairaus- ja äitiysvakuutuksen
etusijaa koskevista säännöistä
(EYVL L 249, 17.10.1995, s. 41).

4.43 396 D 732: Päätös N:o 158, tehty 27
päivänä marraskuuta 1995, neuvos-
ton asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi
tarvittavista mallilomakkeista (E
201—E 215) (EYVL L 336,
27.12.1996, s. 1).

4.44 395 D 512: Päätös N:o 159, tehty 3
päivänä lokakuuta 1995, Euroopan
yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaali-
turvan hallintotoimikunnan tilintar-
kastuslautakunnan toimintatapaa
koskevista määräyksistä ja kokoon-
panosta 24 päivänä syyskuuta 1973
tehdyn päätöksen N:o 86 muuttami-
sesta (EYVL L 294, 8.12.1995, s.
38).

4.45 396 D 172: Päätös N:o 160, tehty 28
päivänä marraskuuta 1995, sellaisten
muiden työntekijöiden kuin rajatyön-
tekijöiden, jotka viimeisen työs-
kentelynsä aikana asuivat muun jä-
senvaltion kuin toimivaltaisen jäsen-
valtion alueella, oikeutta työttö-
myysetuuteen koskevan neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 71 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdan ii ala-
kohdan kattavuudesta (EYVL L 49,
28.2.1996, s. 31).

4.46 396 D 249: Päätös N:o 161, tehty 15
päivänä helmikuuta 1996, toisessa
jäsenvaltiossa oleskelusta syntynei-



HE 40/2001 vp78

den kustannusten korvaamisesta jä-
senvaltion toimivaltaisesta laitokses-
ta asetuksen (ETY) N:o 574/72 34
artiklan 4 kohdassa säädetyn menet-
telyn mukaisesti (EYVL L 83,
2.4.1996, s. 19).

4.47 396 D 554: Päätös N:o 162, tehty 31
päivänä toukokuuta 1996, toiseen jä-
senvaltioon työhön lähetettyihin
työntekijöihin sovellettavaan lain-
säädäntöön liittyvän neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71 14 artik-
lan 1 kohdan ja 14b artiklan 1 koh-
dan tulkinnasta (EYVL L 241,
21.9.1996, s. 28).

4.48 396 D 555: Päätös N:o 163, tehty 31
päivänä toukokuuta 1996, asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1
kohdan a alakohdan tulkinnasta dia-
lyysissä tai happiterapiassa olevien
henkilöiden osalta (EYVL L 241,
21.9.1996, s. 31).

4.49 397 D 533: Päätös N:o 164, tehty 27
päivänä marraskuuta 1996, neuvos-
ton asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi
tarvittavista mallilomakkeista (E 101
ja E 102)(EYVL L 216, 8.8.1997, s.
85).

4.50 397 D 0823: Päätös N:o 165, tehty
30 päivänä kesäkuuta 1997, neuvos-
ton asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi
tarvittavista mallilomakkeista (E 128
ja E 128B) (EYVL L 341,
12.12.1997, s. 61).

4.51 398 D 0441: Päätös N:o 166, tehty 2
päivänä lokakuuta 1997, lomakkei-
den E 106 ja E 109 muuttamisesta
(EYVL L 195, 11.7.1998, s. 25).

4.52 398 D 0442: Päätös N:o 167, tehty 2
päivänä joulukuuta 1997, asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 94 artiklan 9
kohdan tulkinnasta 10 päivänä loka-
kuuta 1990 tehdyn päätöksen N:o
146 muuttamisesta (EYVL L 195,

11.7.1998 s. 35).

4.53 398 D 0443: Päätös N:o 168, tehty
11 päivänä kesäkuuta 1997, lomak-
keiden E 121 ja E 127 muuttamisesta
ja lomakkeen E 122 poistamisesta
(EYVL L 195, 11.7.1998, s. 37).

4.54 398 D 0444: Päätös N:o 169, tehty
11 päivänä kesäkuuta 1998, siirto-
työläisten sosiaaliturvan hallintotoi-
mikunnan tietojenkäsittelyn teknisen
toimikunnan toimintatavoista ja ko-
koonpanosta (EYVL L 195,
11.7.1998 s.46).

4.55 398 D 0565: Päätös N:o 170, tehty
11 päivänä kesäkuuta 1998, 21 päi-
vänä maaliskuuta 1972 annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 574/72
94 artiklan 4 kohdassa ja 95 artiklan
4 kohdassa säädettyjen luetteloiden
laatimisesta 17 päivänä lokakuuta
1989 tehdyn päätöksen N:o 141
muuttamisesta (EYVL L 275,
10.10.1998 s. 40).

C OSA: SÄÄDÖKSET, JOIHIN SOPI-
MUSPUOLTEN ON KIINNI-
TETTÄVÄ HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota seu-
raavien säädösten sisältöön:

5.1 Suositus N:o 14, annettu 23 päivänä
tammikuuta 1975, ulkomaille lähete-
tyille työntekijöille tarkoitetun lo-
makkeen E 111 laatimisesta (hallin-
totoimikunta hyväksyi tämän suosi-
tuksen 139. istunnossaan 23 päivänä
tammikuuta 1975).

5.2 Suositus N:o 15, annettu 19 päivänä
joulukuuta 1980, neuvoston asetuk-
sessa (ETY) N:o 1408/71 ja asetuk-
sessa (ETY) N:o574/72 edellytetty-
jen lomakkeiden julkaisukielen mää-
rittämisestä (hallintotoimikunta hy-
väksyi suosituksen 176. istunnossaan
19 päivänä joulukuuta 1980).

5.3 385 Y 0016: Suositus N:o 16, annet-
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tu 12 päivänä joulukuuta 1984, ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71 17 artik-
lan mukaisten sopimusten tekemises-
tä (EYVL C 273, 24.10.1985, s. 3).

5.4 385 Y 0017: Suositus N:o 17, annet-
tu 12 päivänä joulukuuta 1984, vuo-
sittain toimitettavista tilastotiedoista,
joiden perusteella hallintotoimikunta
laatii kertomuksensa (EYVL C 273,
24.10.1985, s. 3)

5.5 386 Y 0028: Suositus N:o 18, annet-
tu 28 päivänä helmikuuta 1986,
muussa jäsenvaltiossa kuin asuinval-
tiossa toimiviin osa-aikaisiin työnte-
kijöihin sovellettavasta lainsäädän-
nöstä (EYVL C 284, 11.11.1986, s.
4).

5.6 392 Y 19: Suositus N:o 19, annettu
24 päivänä marraskuuta 1992, jäsen-
valtioiden yhteistyön parantamisesta
yhteisön asetusten täytäntöönpanossa
(EYVL C 199, 23.7.1993, s. 11).

5.7 396 Y 592: Suositus N:o 20, annettu
31 päivänä toukokuuta 1996, vasta-
vuoroisten korvausvaatimusten hal-
linnoinnin ja selvittämisen paranta-
misesta (EYVL L 259, 12.10.1996, s.
19).

5.8 397 Y 0304(01): Suositus N:o 21,
annettu 28 päivänä marraskuuta
1996, asetuksen (ETY) N:o 1408/71
69 artiklan 1 kohdan a alakohdan so-
veltamisesta työttömiin, jotka seu-
raavat työssäkäyvää puolisoaan
muuhun kuin toimivaltaiseen jäsen-
valtioon (EYVL C 67, 4.3.1997,
s. 3).

5.9 380 Y 0609(03): Kesäkuun 14 päi-
vänä 1971 annetun, sosiaaliturvajär-
jestelmien soveltamista yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin ja heidän perheisiinsä koske-
van neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 5 artiklan mukaisten jäsen-
valtioiden julistusten saattaminen
ajan tasalle (EYVL C 139, 9.6.1980,

s. 1).

6.0 381 Y 0613(01): Kreikan julistukset,
jotka on annettu sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin ja heidän perheisiinsä 14 päi-
vänä kesäkuuta 1971 annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
5 artiklan mukaisesti (EYVL C 143,
13.6 1981, s. 1).

6.1 386 Y 0338(01): Sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin ja heidän perheisiinsä 14 päi-
vänä kesäkuuta 1971 annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
5 artiklan mukaisten jäsenvaltioiden
julistusten saattaminen ajan tasalle
(EYVL C 338, 31.12.1986, s. 1).

6.2 C/107/87/s. 1: Sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin ja heidän perheisiinsä 14 päivänä
kesäkuuta 1971 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 ar-
tiklan mukaiset jäsenvaltioiden julis-
tukset (EYVL C 107, 22.4.1987, s.
1).

6.3 C/323/80/s. 1: Saksan liittotasavallan
ja Luxemburgin suurherttuakunnan
hallitusten ilmoitus neuvostolle näi-
den kahden valtion välisen, useita
sosiaaliturvakysymyksiä koskevan
sopimuksen tekemisestä sosiaalitur-
vajärjestelmien soveltamisesta yhtei-
sön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin ja heidän perheisiinsä
14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 8 artiklan 2 kohdan ja 96 ar-
tiklan mukaisesti (EYVL C 323,
11.12.1980, s. 1).

6.4 L/90/87/s. 39: Sosiaaliturvajärjes-
telmien soveltamisesta yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
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jiin ja heidän perheisiinsä annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 1 artiklan j kohdan mukai-
nen Ranskan tasavallan julistus
(EYVL L 90, 2.4.1987, s. 39).

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta teh-
dyn sopimuksen liitteen II lisäpöytäkirja

Työttömyysvakuutus

1. Sellaisten palkattujen työntekijöiden
työttömyysvakuutukseen, joilla on alle vuo-
den mittainen oleskelulupa, sovelletaan seu-
raavaa järjestelmää:

1.1 Lain mukaan oikeus työttömyysvakuu-
tusetuuksiin on ainoastaan työntekijöillä, jot-
ka ovat maksaneet työttömyysvakuutusmak-
suja Sveitsissä pakollista työttömyysvakuu-
tusta ja korvausta maksukyvyttömyystapauk-
sissa koskevassa liittovaltion laissa vaaditun
vähimmäisajan7 ja jotka täyttävät lisäksi
muut työttömyyskorvausoikeuden ehdot.

1.2 Työntekijöistä, jotka ovat maksaneet
työttömyysvakuutusmaksuja liian lyhyen
ajan ja joilla ei siis ole oikeutta työttömyys-
korvaukseen Sveitsissä 1.1 kohdan mukaises-
ti, maksetuista maksuista osa luovutetaan ky-
seisten työntekijöiden alkuperävaltioon 1.3
kohdassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti
käytettäväksi näille työntekijöille kokopäi-
väisen työttömyyden sattuessa maksettavien
etuuksien kustannuksiin; kyseisillä työnteki-
jöillä ei näin ollen ole kokonaan työttömiksi
joutuessaan oikeutta työttömyysvakuutus-
etuuksiin Sveitsissä. Heillä on kuitenkin oi-
keus korvauksiin silloin, jos työantajalla on
vaikeuksia tai työnantaja on maksukyvytön.
Kokopäiväisen työttömyyden ajalta makset-
tavat etuudet ovat alkuperävaltion vastuulla
sillä edellytyksellä, että työntekijät ovat ky-
seisessä valtiossa työvoimapalvelujen käytet-
tävissä. Täydet vakuutuskaudet Sveitsissä
otetaan huomioon ikään kuin ne olisivat to-
teutuneet alkuperävaltiossa.

———
7 Tällä hetkellä kuusi kuukautta, 12 kuukautta, jos

kyse on toistuvasta työttömyydestä.
1.3 Osa työntekijöiltä 1.2 kohdan mukai-

sesti kerätyistä maksuista palautetaan vuosit-
tain seuraavassa esitettyjen määräysten mu-
kaisesti.

a) Näiden työntekijöiden maksuosuus las-
ketaan maittain työntekijöiden vuotuisen
määrän sekä kustakin työntekijästä maksettu-
jen vuotuisten vakuutusmaksujen (työnanta-
jan ja työntekijän vakuutusmaksut) keskiar-
von perusteella.

b) Näin saadusta summasta maksetaan
työntekijöiden alkuperävaltioille osa, joka
vastaa työttömyyskorvausten osuutta suh-
teessa kaikkiin muihin 1.2 kohdassa mainit-
tuihin korvauksiin, ja osa sijoitetaan Sveitsin
hallussa olevaan rahastoon käytettäväksi
myöhempiin etuuksiin8.

c) Sveitsi toimittaa vuosittain selvityksen
palautetuista vakuutusmaksuista. Se ilmoittaa
alkuperävaltioille näiden pyynnöstä lasken-
taperusteet ja palautussummat. Alkuperäval-
tiot ilmoittavat Sveitsille vuosittain 1.2 koh-
dan mukaisesti työttömyysetuuksia saavien
lukumäärän.

2. Sveitsissä maksettujen rajatyöntekijöi-
den työttömyysvakuutusmaksujen palautuk-
seen sovelletaan edelleen asianomaisia kah-
denvälisiä sopimuksia.

3. Edellä 1.1—1.4 kohdissa esitettyä järjes-
telmää sovelletaan 7 vuoden ajan sopimuk-
sen voimaan tulosta. Jos jollakin jäsenvaltiol-
la on seitsemän vuotta kestävän ajanjakson
päättymisen jälkeen ongelmia korvausjärjes-
telmän päättymisen kanssa tai jos Sveitsillä
on ongelmia yhteenlaskujärjestelmän kanssa,
kumpi tahansa sopimuspuoli voi esittää asian
sekakomitealle.

———
8 Niistä työntekijöistä palautetut maksut, jotka käyttä-

vät oikeuttaan työttömyysvakuutukseen Sveitsissä
maksettuaan vakuutusmaksuja vähintään kuuden
kuukauden ajan useammassa jaksossa kahden vuo-
den aikana.

Avustukset liikuntakyvyttömille
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Vanhuusvakuutuksista ja jälkeenjääneiden
vakuutuksista annetun liittovaltion lain sekä
työkyvyttömyysvakuutuksista annetun liitto-
valtion lain mukaiset avustukset liikuntaky-
vyttömille kirjataan sekakomitean päätöksel-
lä asetuksen N:o 1408/71 liitteessä II a ole-
vaan henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta
tehdyn sopimuksen liitteeseen II heti, kun tu-
levat voimaan lakimuutokset, joiden mukai-
sesti etuudet rahoitetaan yksinomaan julkisin
varoin.

Ammatilliset vanhuus-, työkyvyttömyys-
ja jälkeenjääneiden vakuutukset

Ammatillisen vanhuus-, työkyvyttömyys-
ja jälkeenjääneiden vakuutuksen vapaasti
siirrettävistä etuuksista 17. joulukuuta 1993
annetun Sveitsin liittovaltion lain mukaisesti
vapaasti siirrettävät etuudet maksetaan ha-
kemuksesta palkatulle työntekijälle tai itse-
näiselle ammatinharjoittajalle, jonka aiko-
muksena on lähteä Sveitsistä lopullisesti ja
joka ei enää kuuluu Sveitsin lainsäädännön
piiriin asetuksen II osaston säännösten mu-
kaan sillä edellytyksellä, että henkilö lähtee
Sveitsistä viiden vuoden kuluessa tämän so-
pimuksen voimaantulosta, sanotun kuiten-
kaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o
1408/71 10 artiklan 2 kohdan soveltamista
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LIITE III

AMMATTIPÄTEVYYKSIEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN (TUTKINTO-
TODISTUKSET, TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT)

1. Sopimuspuolet sopivat ammattipäte-
vyyksien vastavuoroisen tunnustamisen alal-
la soveltavansa keskenään yhteisön säädök-
siä, joihin on viitattu, sellaisina kuin ne ovat
sopimuksen allekirjoittamispäivänä ja sellai-
sina kuin niitä on muutettu tämän liitteen A
jaksossa, tai niitä vastaavia sääntöjä.

2. Tämän liitteen soveltamisessa sopimus-
puolet ottavat huomioon yhteisön säädökset,
joihin viitataan tämän liitteen B jaksossa.

3. Ilmaisun "jäsenvaltio(t)", joka esiintyy
säädöksissä, joihin viitataan tämän liitteen A
jaksossa, katsotaan tarkoittavan kyseisten yh-
teisön säädösten koskemien valtioiden lisäksi
Sveitsiä.

A-JAKSO SÄÄDÖKSET, JOIHIN VII-
TATAAN

A. YLEINEN JÄRJESTELMÄ

1. 389 L 0048: Neuvoston direktiivi
89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulu-
kuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta
ammatillisesta korkeammasta koulu-
tuksesta annettujen tutkintotodistusten
tunnustamista koskevasta yleisestä jär-
jestelmästä (EYVL L 19, 24.1.1989, s.
16).

2. 392 L 0051: Neuvoston direktiivi
92/51/ETY, annettu 18 päivänä kesä-
kuuta 1992, direktiiviä 89/48/ETY
täydentävästä ammatillisen koulutuk-
sen tunnustamista koskevasta toisesta
yleisestä järjestelmästä (EYVL L 209,
24.7.1992, s. 25), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 394 L 0038: Komission direktiivi
94/38/EY, annettu 26 päivänä hei-
näkuuta 1994, direktiiviä
89/48/ETY täydentävästä ammatil-
lisen koulutuksen tunnustamista
koskevasta toisesta yleisestä järjes-

telmästä annetun neuvoston direk-
tiivin 92/51/ETY liitteen C ja D
muuttamisesta (EYVL L 217,
23.8.1994, s. 8)

— 395 L 0043: Komission direktiivi
95/43/EY, annettu 20 päivänä hei-
näkuuta 1995, direktiiviä
89/48/ETY täydentävästä ammatil-
lisen koulutuksen tunnustamista
koskevasta toisesta yleisestä järjes-
telmästä annetun neuvoston direk-
tiivin 92/51/ETY liitteiden C ja D
muuttamisesta (EYVL L 184,
3.8.1995, s. 21)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta

— 397 L 0038: Komission direktiivi
97/38/ETY, annettu 20 päivänä ke-
säkuuta 1997, neuvoston direk-
tiiviä 89/48/ETY täydentävästä
ammatillisen koulutuksen tunnus-
tamista koskevasta toisesta yleises-
tä järjestelmästä annetun neuvos-
ton direktiivin 92/51/ETY liitteen
C muuttamisesta (EYVL L 184,
3.8.1997, s. 31).

Direktiivin 92/51/ETY liitteisiin C ja D
kuuluvien luettelojen laatimista Sveitsin osal-
ta tullaan käsittelemään tämän sopimuksen
soveltamisen yhteydessä.

B. LAKIMIESAMMATIT

3. 377 L 0249: Neuvoston direktiivi
77/249/ETY, annettu 22 päivänä maa-
liskuuta 1977, asianajajien palvelujen
tarjoamisen vapauden tehokkaan käyt-
tämisen helpottamisesta (EYVL L 78,
26.3.1977, s. 17), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 1 79 H: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Helleenien tasaval-
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lan liittyminen Euroopan yhteisöi-
hin (EYVL L 291, 19.11.1979, s.
91)

— 1 85 I: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan
liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 160)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

Täydennetään 1 artiklan 2 kohta seuraaval-
la ilmaisulla:

"Sveitsi: Avocat/Advokat,
Rechtsanwalt, Anwalt,
Fürsprecher, Fürsprech
Avvocato."

4. 398 L 0005: Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu
16 päivänä helmikuuta 1998, asianaja-
jan ammatin pysyvän harjoittamisen
helpottamisesta muussa kuin siinä jä-
senvaltiossa, jossa ammatillinen päte-
vyys on hankittu (EYVL L 77,
14.3.1998, s. 36).

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

Täydennetään 1 artiklan 2 kohdan a ala-
kohta seuraavalla ilmaisulla:

"Sveitsi: Avocat
Advokat, Rechtsanwalt,
Anwalt, Fürsprecher,
Fürsprech
Avvocato."

C. LÄÄKETIETEEN JA LÄÄKETIE-
TEESEEN LIITTYVÄN ALAN TOI-
MINTA

5. 381 L 1057: Neuvoston direktiivi

81/1057/ETY, annettu 14 päivänä jou-
lukuuta 1981, lisäyksistä lääkärin,
yleissairaanhoidosta vastaavan sai-
raanhoitajan, hammaslääkärin ja eläin-
lääkärin tutkintotodistusten, todistus-
ten ja muiden muodollista kelpoisuutta
osoittavien asiakirjojen vastavuoroi-
sesta tunnustamisesta annettuihin di-
rektiiveihin 75/362/ETY, 77/452/ETY,
78/686/ETY ja 78/1026/ETY saavutet-
tujen oikeuksien osalta (EYVL L 385,
31.12.1981, s. 25).

Lääkärit

6. 393 L 0016: Neuvoston direktiivi
93/16/ETY, annettu 5 päivänä huhti-
kuuta 1993, lääkäreiden vapaan liik-
kuvuuden sekä heidän tutkintotodistus-
tensa, todistustensa ja muiden muodol-
lista kelpoisuutta osoittavien asiakirjo-
jensa vastavuoroisen tunnustamisen
helpottamisesta (EYVL L 165,
7.7.1993, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta

— 398 L 0021: Komission direktiivi,
annettu 8 päivänä huhtikuuta 1998,
lääkäreiden vapaan liikkuvuuden
sekä heidän tutkintotodistustensa,
todistustensa ja muiden muodollis-
ta kelpoisuutta osoittavien asiakir-
jojensa vastavuoroisen tunnustami-
sen helpottamisesta annetun direk-
tiivin 93/16/ETY muuttamisesta
(EYVL L 119, 22.4.1998, s. 15)

— 398 L 0063: Komission direktiivi,
annettu 3 päivänä syyskuuta 1998,
lääkäreiden vapaan liikkuvuuden
sekä heidän tutkintotodistustensa,
todistustensa ja muiden muodollis-
ta kelpoisuutta osoittavien asiakir-
jojensa vastavuoroisen tunnustami-
sen helpottamisesta annetun neu-
voston direktiivin 93/16/ETY
muuttamisesta (EYVL L 253,
15.9.1998, s. 24).
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a) Täydennetään 3 artikla seuraavasti:

"Sveitsissä:

titulaire du diplôme fédéral de médecin
Eidgenössisch diplomierter Arzttitolare di
diploma federale di medico" (liittovaltion
todistus lääkärin tutkinnosta),
jonka antaa liittovaltion sisäministeriö"

b) Täydennetään 5 artiklan 2 kohta seu-
raavasti:

"Sveitsissä:
spécialiste
Facharzt
specialista" (erikoislääkärin todistus),
jonka antaa liittovaltion sisäministeriö"

c) Täydennetään 5 artiklan 3 kohdan
seuraavat luetelmakohdat seuraavasti:

anestesiologia:
"Sveitsi: Anasthésiologie

anästhesiologie
anestesiologia"

kirurgia:
"Sveitsi: chirurgie

Chirurgie
chirurgia"

neurokirurgia:
"Sveitsi: neurochirurgie

Neurochirurgie
neurochirurgia"

naistentaudit ja synnytykset:
"Sveitsi: gynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburt-
shilfe
ginecologia e ostetricia"

sisätaudit:
"Sveitsi: médecine interne

Innere Medizin
medicina interna"

silmätaudit:
"Sveitsi: ophtalmologie

Ophthalmologie
oftalmologia"

korva-, nenä- ja kurkkutaudit:
"Sveitsi: oto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie
otorinolaringoiatria"

lastentaudit:
"Sveitsi: pédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin
pediatria"

keuhkosairaudet:
"Sveitsi: pneumologie

Pneumologie
pneumologia"

urologia:
"Sveitsi: urologie

Urologie
urologia"

ortopedia ja traumatologia:
"Sveitsi: chirurgie orthopédique

Orthopädische Chirurgie
chirurgia ortopedica"

patologia:
"Sveitsi: pathologie

Pathologie
patologia"

neurologia:
"Sveitsi: neurologie

Neurologie
neurologia"

psykiatria:
"Sveitsi: psychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und
Psychotherapie
psichiatria e psicoterapia"

d) Täydennetään 7 artiklan 2 kohdan
seuraavat luetelmakohdat seuraavasti:

plastiikkakirurgia:
"Sveitsi: chirurgie plastique et recon-

structive
Plastische und Wiederher-
stellungschirurgie
chirurgia plastica e ricostrut-
tiva"
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thoraxkirurgia:
"Sveitsi: chirurgie cardiaque et vascu-

laire thoracique
Herz- und thorakale Gefäss-
chirurgie
chirurgia del cuore e dei vasi
toracici"

lastenkirurgia:
"Sveitsi: chirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie
chirurgia pediatrica"

kardiologia:
"Sveitsi: cardiologie

Kardiologie
cardiologia"

gastroenterologia:
"Sveitsi: gastro-entérologie

Gastroenterologie
gastroenterologia"

reumatologia:
"Sveitsi: rhumatologie

Rheumatologie
reumatologia"

kliininen hematologia:
"Sveitsi: hématologie

Hämatologie
ematologia"

endokrinologia:
"Sveitsi: endocrinologie-diabétologie

Endokrinologie-Diabetologie
endocrinologia-diabetologia"

fysiatria:
"Sveitsi: médecine physique et ré-

adaptation
Physikalische Medizin und
Rehabilitation
medicina fisica e riabilitazi-
one"

iho- ja sukupuolitaudit:
"Sveitsi: dermatologie et vénérologie

Dermatologie und Venerolo-
gie
dermatologia e venereologia"

diagnostinen radiologia:
"Sveitsi: radiologie médicale/radio-

diagnostic
Medizinische Radiologie/-
Radiodiagnostik
radiologia medi-
ca/radiodiagnostica"

syöpätaudit ja sädehoito:
"Sveitsi: radiologie médicale/radio-

oncologie
Medizinische Radiologie/
Radio-Onkologie
radiologia medica/radio-
oncologia"

trooppinen lääketiede:
"Sveitsi: médecine tropicale

Tropenmedizin
medicina tropicale"

lastenpsykiatria:
"Sveitsi: psychiatrie et psychothérapie

d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiat-
rie und -psychotherapie
psichiatria e psicoterapia in-
fantile e dell’adolescenza"

nefrologia:
Sveitsi: néphrologie

Nephrologie
nefralogia"

“terveydenhuolto” (kansanterveys):
"Sveitsi: prévention et santé publique

Prävention und Gesund-
heitswesen
prevenzione e salute pubbli-
ca"

työterveyshuolto:
"Sveitsi: médecine du travail

Arbeitsmedizin
medicina del lavoro"

allergologia:
"Sveitsi: allergologie et immunologie

clinique
Allergologie und klinische
Immunologie
allergologia e immunologia
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clinica"

isotooppitutkimukset:
"Sveitsi: radiologie médicale/méde-

cine nucléaire
Medizinische Radiologie/
Nuklearmedizin
radiologia medica/medicina
nucleare"

hammas-, suu- ja leukakirurgia (lääketie-
teen ja hammaslääketieteen peruskoulu-
tus):

"Sveitsi: chirurgie maxillo-faciale
Kiefer- und Gesichtschirur-
gie
chirurgia mascello-facciale"

6 a. 96/C/216/03: Direktiivin 93/16/ ETY
41 artiklan mukainen luettelo tutkinto-
todistusten, todistusten ja muiden
muodollista kelpoisuutta osoittavien
asiakirjojen nimistä sekä yleislääkärin
ammattinimikkeistä (EYVL C 216,
25.7.1996).

Sairaanhoitajat

7. 377 L 0452: Neuvoston direktiivi
77/452/ETY, annettu 27 päivänä kesä-
kuuta 1977, yleissairaanhoidosta vas-
taavien sairaanhoitajien tutkintotodis-
tusten, todistusten ja muiden muodol-
lista kelpoisuutta osoittavien asiakirjo-
jen vastavuoroisesta tunnustamisesta
sekä toimenpiteistä sijoittautumisva-
pauden ja palvelujen tarjoamisen va-
pauden tehokkaan käyttämisen helpot-
tamiseksi (EYVL L 176, 15.7.1977, s.
1), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

— 1 79 H: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Helleenien tasa-
vallan liittyminen Euroopan yhtei-
söihin (EYVL L 291, 19.11.1979,
s. 91)

— 1 85 I: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan

liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 160)

— 389 L 0594: Neuvoston direktiivi
89/594/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 (EYVL L 341,
23.11.1989, s. 19.)

— 389 L 0595: Neuvoston direktiivi
89/595/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 (EYVL L 341,
23.11.1989, s. 30.)

— 390 L 0658: Neuvoston direktiivi
90/658/ETY, annettu 4 päivänä
joulukuuta 1990 (EYVL L 353,
17.12.1990, s. 73.)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

a) 1 artiklan 2 kohta täydennetään seuraa-
vasti:

"Sveitsissä:
infirmière, infirmier
Krankenschwester, Krankenpfleger
infermiera, infermiere"

b) täydennetään 3 artikla seuraavasti:

"p) Sveitsissä:
infirmière diplômée en soins généraux,
infirmier diplômé en soins généraux
diplomierte Krankenschwester in all-
gemeiner Krankenpflege, diplomierter
Krankenpfleg in allgemeiner Kranken-
pflege infermiera diplomata in cure
generali, infermiere diplomato in cure
generali
todistus, jonka antaa "Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sani-
taires" (kantonien terveydenhuoltoasi-
oista vastaavien johtajien konferens-
si)".

8. 377 L 0453: Neuvoston direktiivi
77/453/ETY, annettu 27 päivänä kesä-
kuuta 1977, yleissairaanhoidosta vas-
taavien sairaanhoitajien toimintaa kos-
kevien lakien, asetusten ja hallinnollis-



HE 40/2001 vp 87

ten määräysten yhteensovittamisesta
(EYVL L 176, 15.7.1977, s. 8), sellai-
sena kuin se on muutettuna seuraavil-
la:

— 389 L 0595: Neuvoston direktiivi
89/595/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 (EYVL L 341,
23.11.1989, s. 30).

Hammaslääkärit

9. 378 L 0686: Neuvoston direktiivi
78/686/ETY, annettu 25 päivänä hei-
näkuuta 1978, hammaslääkärin tutkin-
totodistusten, todistusten ja muiden
muodollista kelpoisuutta osoittavien
asiakirjojen vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta sekä toimenpiteistä sijoittau-
tumisvapauden ja palvelujen tarjoami-
sen vapauden tehokkaan käyttämisen
helpottamiseksi (EYVL L 233,
24.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 1 79 H: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Helleenien tasaval-
lan liittyminen Euroopan yhteisöi-
hin (EYVL L 291, 19.11.1979, s.
91)

— 1 85 I: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan
liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 160)

— 389 L 0594: Neuvoston direktiivi
89/594/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 (EYVL L 341,
23.11.1989, s. 19.)

— 390 L 0658: Neuvoston direktiivi
90/658/ETY, annettu 4 päivänä
joulukuuta 1990 (EYVL L 353,
17.12.1990, s. 73.)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä

koskevat seuraavat mukautukset:

a) täydennetään 1 artikla seuraavasti:

"Sveitsissä:
médecin dentiste
Zahnarzt
medico-dentista"

b) täydennetään 3 artikla seuraavasti:

"p) Sveitsissä:
titulaire du diplôme fédéral de méde-
cin-dentiste
eidgenössisch diplomierter Zahnarzt
titolare di diploma federale di medico-
dentista" (liittovaltion todistus ham-
maslääkärin tutkinnosta),
jonka antaa liittovaltion sisäministeriö"

c) täydennetään 5 artiklan 1 kohta seuraa-
vasti:

1. Oikomishoito

"Sveitsissä:
diplôme fédéral d’orthodontiste
Diplom als Kieferorthopäde
diploma di ortodontista" (oikomishoidon
erikoishammaslääkärin todistus),
jonka antaa liittovaltion sisäministeriö".

10. 378 L 0687: Neuvoston direktiivi
78/687/ETY, annettu 25 päivänä hei-
näkuuta 1978, hammaslääkärintointa
koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten määräysten yhteensovittami-
sesta (EYVL L 233, 24.8.1978, s. 10),
sellaisena kuin se on muutettuna seu-
raavilla:

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Eläinlääkärit

11. 378 L 1026: Neuvoston direktiivi
78/1026/ETY, annettu 18 päivänä jou-
lukuuta 1978, tutkintotodistusten, to-
distusten ja muiden muodollista kel-
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poisuutta osoittavien asiakirjojen vas-
tavuoroisesta tunnustamisesta eläin-
lääketieteen alalla sekä toimenpiteistä
sijoittautumisvapauden ja palvelujen
tarjoamisen vapauden tehokkaan käyt-
tämisen helpottamiseksi (EYVL L
362, 23.12.1978, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

— 1 79 H: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Helleenien tasaval-
lan liittyminen Euroopan yhteisöi-
hin (EYVL L 291, 19.11.1979, s.
92)

— 1 85 I: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan
liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 160)

— 389 L 0594: Neuvoston direktiivi
89/594/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 ( EYVL L 341,
23.11.1989, s. 19.)

— 390 L 0658: Neuvoston direktiivi
90/658/ETY, annettu 4 päivänä
joulukuuta 1990 (EYVL L 353,
17.12.1990, s. 73.)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

a) täydennetään 3 artikla seuraavasti:

"p) Sveitsissä:
"titulaire du diplôme fédéral de vétéri-
naire
eidgenössisch diplomierter Tierarzt
titolare di diploma federale di vete-
rinario (liittovaltion todistus eläinlää-
kärin tutkinnosta),
jonka antaa liittovaltion sisäministe-
riö".

12. 378 L 1027: Neuvoston direktiivi
78/1027/ETY, annettu 18 päivänä jou-
lukuuta 1978, eläinlääkäreiden toimin-

taa koskevien lakien, asetusten ja hal-
linnollisten määräysten yhteensovitta-
misesta (EYVL L 362, 23.12.1978, s.
7), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

— 389 L 0594: Neuvoston direktiivi
89/594/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 (EYVL L 341,
23.11.1989, s. 19.).

Kätilöt

13. 380 L 0154: Neuvoston direktiivi
80/154/ETY, annettu 21 päivänä tam-
mikuuta 1980, kätilön tutkintotodistus-
ten, todistusten ja muiden muodollista
kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen
vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä
toimenpiteistä sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden te-
hokkaan käyttämisen helpottamiseksi
(EYVL L 33, 11.2.1980, s. 1), sellai-
sena kuin se on muutettuna seuraavil-
la:

— 380 L 1273: Neuvoston direktiivi
80/1273/ETY, annettu 22 päivänä
joulukuuta 1980 (EYVL L 375,
31.12.1980, s. 74)

— 1 85 I: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan
liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 161)

— 389 L 0594: Neuvoston direktiivi
89/594/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 (EYVL L 341,
23.11.1989, s. 19.)

— 390 L 0658: Neuvoston direktiivi
90/658/ETY, annettu 4 päivänä
joulukuuta 1990 (EYVL L 353,
17.12.1990, s. 73.)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

a) täydennetään 1 artikla seuraavalla ilmai-
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sulla:

"Sveitsissä:
sage-femme
Hebamme
levatrice"

b) täydennetään 3 artikla seuraavasti:

"p) Sveitsissä:
sage-femme diplômée
diplomierte Hebamme
levatrice diplomata -todistukset,

jotka antaa "Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires" (kantonien
terveydenhuoltoasioista vastaavien johtajien
konferenssi)".

14. 380 L 0155: Neuvoston direktiivi
80/155/ETY, annettu 21 päivänä tam-
mikuuta 1980, kätilöntoimeen ryhty-
mistä ja kätilöntoimen harjoittamista
koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten määräysten yhteensovittami-
sesta (EYVL L 33, 11.2.1980, s. 8),
sellaisena kuin se on muutettuna seu-
raavilla:

— 389 L 0594: Neuvoston direktiivi
89/594/ETY, annettu 30 päivänä
lokakuuta 1989 (EYVL L 341,
23.11.1989, s. 19.).

Farmasia

15. 385 L 0432: Neuvoston direktiivi
85/432/ETY, annettu 16 päivänä syys-
kuuta 1985, tiettyä farmasian alan toi-
mintaa koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten yhteenso-
vittamisesta (EYVL L 253, 24.9.1985,
s. 34).

16. 385 L 0433: Neuvoston direktiivi
85/433/ETY, annettu 16 päivänä syys-
kuuta 1985, farmasian tutkintotodis-
tusten, todistusten ja muiden muodol-
lista kelpoisuutta osoittavien asiakirjo-
jen vastavuoroisesta tunnustamisesta
sekä toimenpiteistä sijoittautumisva-
pauden tehokkaan käyttämisen helpot-

tamiseksi farmasian alalla (EYVL L
253, 24.9.1985, s. 37), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

— 385 L 0584: Neuvoston direktiivi
85/584/ETY, annettu 20 päivänä
joulukuuta 1985 (EYVL L 372,
31.12.1985, s. 42)

— 390 L 0658: Neuvoston direktiivi
90/658/ETY, annettu 4 päivänä
joulukuuta 1990 (EYVL L 353,
17.12.1990, s. 73.)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskee seuraava mukautus:

a) täydennetään 4 artikla seuraavasti:

"p) Sveitsissä:
titulaire du diplôme fédéral de phar-
macien eidgenössisch diplomierter
Apotheker titolare di diploma federale
di farmacista (liittovaltion todistus
proviisorin tutkinnosta), jonka antaa
liittovaltion sisäministeriö".

D. ARKKITEHTUURI

17. 385 L 0384: Neuvoston direktiivi
85/384/ETY, annettu 10 päivänä kesä-
kuuta 1985, tutkintotodistusten, todis-
tusten ja muiden muodollista kelpoi-
suutta osoittavien asiakirjojen vasta-
vuoroisesta tunnustamisesta arkkiteh-
tuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoit-
tautumisoikeuden ja palvelujen tar-
joamisen vapauden tehokkaan käyttä-
misen helpottamiseksi (EYVL L 223,
21.8.1985, s. 15), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 385 L 0614: Neuvoston direktiivi
85/614/ETY, annettu 20 päivänä
joulukuuta 1985 (EYVL L 376,
31.12.1985, s. 1)

— 386 L 0017: Neuvoston direktiivi
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86/17/ETY, annettu 27 päivänä
tammikuuta 1986 (EYVL L 27,
1.2.1986, s. 71)

— 390 L 0658: Neuvoston direktiivi
90/658/ETY, annettu 4 päivänä
joulukuuta 1990 (EYVL L 353,
17.12.1990, s. 73.)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

a) täydennetään 11 artikla seuraavasti:

"Sveitsissä:
— teknillisten korkeakoulujen "écoles po-

lytechniques fédérales / Eidgenössische
Technische Hochschulen / Politecnici
Federal" antamat arkkitehdin tutkinto-
todistukset (arch. dipl.EPF /
dipl.Arch.ETH / arch.dipl.PF),

— Geneven yliopiston arkkitehtuurin lai-
toksen "Ecole d’architecture de
l’Université de Genève" antama arkki-
tehdin tutkintotodistus (architecte
diplômé EAUG),

— insinöörien, arkkitehtien ja teknikkojen
rekisteröintisäätiön "Fondation des re-
gistres suisses des ingénieurs, des archi-
tectes et des techniciens / Stiftung der
Schweizerischen Register der Ingenieu-
re, der Architekten und der Techniker /
Fondazione dei Registri svizzeri degli
ingegneri, degli architetti e dei tecnici
(REG)" antama todistus (architecte
REG A / Architekt REG A / architetto
REG A)"

b) direktiivin 15 artiklaa ei sovelleta.

18. 98/C/217: Jäsenvaltioiden vastavuo-
roisesti tunnustamat tutkintotodistuk-
set, todistukset ja muut muodollista
kelpoisuutta osoittavat asiakirjat arkki-
tehtuurin alalla (ajantasaistaa tiedon-
annon 96/C 205, 16. heinäkuuta 1996)
( EYVL C 217, 11.7.1998).

E. KAUPPA JA VÄLITTÄJÄT

Tukkukauppa

19. 64 L 0222: Neuvoston direktiivi
64/222/ETY, annettu 25 päivänä hel-
mikuuta 1964, tukkukauppatoimintaan
sekä välittäjien toimintaan kaupan, te-
ollisuuden ja pienteollisuuden alalla
sovellettavista, siirtymätoimenpiteitä
koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöksistä (EYVL 56, 4.4.1964, s.
857/64).

20. 364 L 0223: Neuvoston direktiivi
64/223/ETY, annettu 25 päivänä hel-
mikuuta 1964, sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta tukkukauppatoiminnassa
(EYVL 56, 4.4.1964, s. 863/64), sel-
laisena kuin se on muutettuna seuraa-
villa:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 84).

Kaupan, teollisuuden ja pienteollisuuden
välittäjät

21. 364 L 0224: Neuvoston direktiivi
64/224/ETY, annettu 25 päivänä hel-
mikuuta 1964, sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta kaupan, teollisuuden ja
pienteollisuuden välittäjien toiminnas-
sa (EYVL 56, 4.4.1964, s. 869/64),
sellaisena kuin se on muutettuna seu-
raavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 85)
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— 1 79 H: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Helleenien tasaval-
lan liittyminen Euroopan yhteisöi-
hin (EYVL L 291, 19.11.1979, s.
89)

— 1 85 I: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan
liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 155)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskee seuraava mukautus:

a) täydennetään 3 artikla seuraavasti:

Itsenäiset Palkatut työntekijät
ammatin-
harjoittajat

"Sveitsi Agent Représentant de com-
merce

Agent Handelsreisender
Agente Rappresentante"

Vähittäiskaupan itsenäiset ammatinhar-
joittajat

22. 368 L 0363: Neuvoston direktiivi
68/363/ETY, annettu 15 päivänä loka-
kuuta 1968, sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien vähittäiskauppatoiminnassa
(ISIC-ryhmästä 612) (EYVL L 260,
22.10.1968, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 86).

23. 368 L 0364: Neuvoston direktiivi

68/364/ETY, annettu 15 päivänä loka-
kuuta 1968, siirtymätoimenpiteitä kos-
kevasta menettelystä itsenäisten am-
matinharjoittajien vähittäiskaupan alan
toiminnassa (ISIC-ryhmästä 612)
(EYVL L 260, 22.10.1968, s. 6).

Hiilen tukkukaupan itsenäiset ammatin-
harjoittajat ja hiilikaupan välittäjät

24. 370 L 0522: Neuvoston direktiivi
70/522/ETY, annettu 30 päivänä mar-
raskuuta 1970 sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien harjoittamassa hiilen tukku-
kaupassa ja hiilikaupan välittäjien toi-
minnassa (ISIC-ryhmästä 6112)
(EYVL L 267, 10.12.1970, s. 14), sel-
laisena kuin se on muutettuna seuraa-
villa:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 86).

25. 370 L 0523: Neuvoston direktiivi
70/523/ETY, annettu 30 päivänä mar-
raskuuta 1970, itsenäisten ammatinhar-
joittajien toimintaan hiilen tukkukau-
passa ja välittäjien toimintaan hiili-
kaupan alalla (ISIC-ryhmästä 6112)
sovellettavista, siirtymätoimenpiteitä
koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöksistä (EYVL L 267, 10.12.1970, s.
18).

Myrkyllisten tuotteiden kauppa ja jakelu

26. 374 L 0556: Neuvoston direktiivi
74/556/ETY, annettu 4 päivänä kesä-
kuuta 1974, myrkyllisiin tuotteisiin,
niiden maahantuontiin ja jakeluun sekä
tällaisten tuotteiden ammattimaiseen
käyttöön liittyvään toimintaan, mu-
kaan lukien välittäjien toiminta, sovel-
lettavista, siirtymätoimenpiteitä kos-
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kevista yksityiskohtaisista säännöksis-
tä (EYVL L 307, 18.11.1974, s. 1).

26. a 374 L 0557: Neuvoston direktiivi
74/557/ETY, annettu 4 päivänä ke-
säkuuta 1974, sijoittautumisvapau-
den ja palvelujen tarjoamisen va-
pauden toteuttamisesta itsenäisten
ammatinharjoittajien ja välittäjien
toiminnassa myrkyllisten tuottei-
den kaupassa ja jakelussa (EYVL
L 307, 18.11.1974, s. 5), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavilla:

— 95/1/EY, Euratom, EHTY:
Päätös uusien jäsenvaltioiden
Euroopan unioniin liittymistä
koskevien asiakirjojen tarkis-
tamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskee seuraava mukautus:

täydennetään liite seuraavasti:

"- Sveitsi:

Kaikki myrkylliset tuotteet ja aineet, joita
tarkoitetaan myrkyllisiä aineita koskevan lain
(RS 814.80) 2 artiklassa, ja erityisesti myr-
kyllisiä aineita koskevan asetuksen (RS
814.801) 3 artiklan mukaisessa 1-, 2- ja 3-
luokan myrkyllisiä aineita ja tuotteita koske-
vassa luettelossa olevat tuotteet ja aineet."

Liikkuvan kaupan toiminta

27. 375 L 0369: Neuvoston direktiivi
75/369/ETY, annettu 16 päivänä kesä-
kuuta 1975, toimenpiteistä sijoittautu-
misvapauden ja palvelujen tarjoamisen
vapauden tehokkaan käyttämisen hel-
pottamiseksi liikkuvan kaupan toimin-
nassa ja erityisesti tätä toimintaa kos-
kevista siirtymätoimenpiteistä (EYVL
L 167, 30.6.1975, s. 29).

Itsenäiset kauppaedustajat

28. 386 L 0653: Neuvoston direktiivi
86/653/ETY, annettu 18 päivänä jou-
lukuuta 1986, jäsenvaltioiden itsenäi-

siä kauppaedustajia koskevan lainsää-
dännön yhteensovittamisesta (EYVL L
382, 31.12.1986, s. 17).

F. TEOLLISUUS JA PIENTEOLLI-
SUUS

Tuotanto- ja jalostusteollisuus

29. 364 L 0427: Neuvoston direktiivi
64/427/ETY, annettu 7 päivänä heinä-
kuuta 1964, itsenäisten ammatinhar-
joittajien toimintaan ISIC-pääryhmiin
23-40 (teollisuus ja pienteollisuus)
kuuluvassa tuotanto- ja jalostusteolli-
suudessa sovellettavista, siirtymätoi-
menpiteitä koskevista yksityiskohtai-
sista säännöksistä (EYVL 117,
23.7.1964, s. 1863/64), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

— 369 L 0077: Neuvoston direktiivi
69/77/ETY, annettu 4 päivänä
maaliskuuta 1969 (EYVL L 59,
10.3.1969, s. 8).

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskee seuraava mukautus:

”direktiivin 5 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta”.

30. 364 L 0429: Neuvoston direktiivi
64/429/ETY, annettu 7 päivän heinä-
kuuta 1964, sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa ISIC-pääryhmiin
23-40 (teollisuus ja pienteollisuus)
kuuluvassa tuotanto- ja jalostusteolli-
suudessa (EYVL 117, 23.7.1964, s.
1880/64), sellaisena kuin se on muu-
tettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 83).

Kaivos- ja louhosteollisuus
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31. 364 L 0428: Neuvoston direktiivi
64/429/ETY, annettu 7 päivänä heinä-
kuuta 1964, sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa kaivos- ja lou-
hostyössä (ISIC-pääryhmät 11-19)
(EYVL 117, 23.7.1964, s. 1871/64),
sellaisena kuin se on muutettuna seu-
raavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 81).

Sähkön-, kaasun- ja vedenjakelu ja puh-
taanapitopalvelut

32. 366 L 0162: Neuvoston direktiivi
66/162/ETY, annettu 28 päivänä hel-
mikuuta 1966, sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa sähkön-, kaasun-
ja vedenjakelussa sekä puhtaanapito-
palveluissa (ISIC-osasto 5) (EYVL 42,
8.3.1966, s. 584/66), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 82).

Elintarvike- ja juomateollisuus

33. 368 L 0365: Neuvoston direktiivi
68/365/ETY, annettu 15 päivänä loka-
kuuta 1968, sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa elintarvike- ja

juomateollisuudessa (ISIC-pääryhmät
20 ja 21) (EYVL L 260, 22.10.1968, s.
9), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 85).

34. 368 L 0366: Neuvoston direktiivi
68/366/ETY, annettu 15 päivänä loka-
kuuta 1968, itsenäisten ammatinhar-
joittajien toimintaan elintarvike- ja
juomateollisuudessa (ISIC pääryhmät
20 ja 21) sovellettavista, siirtymätoi-
menpiteitä koskevista yksityiskohtai-
sista säännöksistä (EYVL L 260,
22.10.1968, s. 12).

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskee seuraava mukautus:

”direktiivin 6 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta.”.

Öljyn ja maakaasun etsintä (koeporaus ja
poraus)

35. 369 L 0082: Neuvoston direktiivi
69/82/ETY, annettu 13 päivänä maa-
liskuuta 1969, sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa öljyn ja maakaa-
sun etsinnässä (koeporaus ja poraus)
(ISIC-pääryhmästä 13) (EYVL L 68,
19.3.1969, s. 4), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 82).
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G. KULJETUKSIIN LIITTYVÄT
OHEISPALVELUT

36. 382 L 0470: Neuvoston direktiivi
82/470/ETY, annettu 29 päivänä kesä-
kuuta 1982, toimenpiteistä sijoittautu-
misvapauden ja palvelujen tarjoamisen
vapauden tehokkaan käyttämisen hel-
pottamiseksi itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa tietyissä kulje-
tus- ja matkatoimistoalan (ISIC ryhmä
718) oheispalveluissa sekä säilytys- ja
varastointipalveluissa (ISIC ryhmä
720) (EYVL L 213, 21.7.1982, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seu-
raavilla:

— 1 85 I : Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan
liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 156)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

a) täydennetään 3 artikla seuraavasti:

"Sveitsi
A. Expéditeur

Spediteur
Spedizioniere
Déclarant de douane
Zolldeklarant
Dichiarante di dogana

B. Agent de voyage
Reisebürounternehmer
Agente di viaggio

C. Entrepositaire
Lagerhalter
Agente di deposito

D. Expert en automobiles
Automobilexperte
Perito in automobili
vérificateur des poids et mesures
Eichmeister
verificatore dei pesi e delle misure"

H. ELOKUVATEOLLISUUS

37. 363 L 0607: Neuvoston direktiivi
63/607/ETY, annettu 15 päivänä loka-
kuuta 1963, palvelujen tarjoamisen
vapauden rajoitusten poistamiseksi an-
netun yleisen toimintaohjelman mää-
räysten täytäntöönpanosta elokuvateol-
lisuudessa (EYVL 159, 2.11.1963).

38. 365 L 0264: Toinen neuvoston direk-
tiivi 65/264/ETY, annettu 13 päivänä
toukokuuta 1965, sijoittautumisvapau-
den ja palvelujen tarjoamisen vapau-
den rajoitusten poistamiseksi annettu-
jen yleisten toimintaohjelmien määrä-
ysten täytäntöönpanosta elokuvateolli-
suudessa (EYVL 85, 19.5.1965, s.
1437/65), sellaisena kuin se on muu-
tettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14).

39. 368 L 0369: Neuvoston direktiivi
68/369/ETY, annettu 15 päivänä loka-
kuuta 1968, sijoittautumisvapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa elokuvien levi-
tyksessä (EYVL L 260, 22.10.1968, s.
22), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 82).

40. 370 L 0451: Neuvoston direktiivi
70/451/ETY, annettu 29 päivänä syys-
kuuta 1970, sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden to-
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teuttamisesta elokuvatuotannon itse-
näisenä ammatinharjoittajana (EYVL
L 218, 3.10.1970, s. 37), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 88).

I. MUUT ALAT

Yrityksille tarjotut palvelut kiinteään
omaisuuteen liittyvän toiminnan ja mui-
den yrityspalvelujen alalla

41. 367 L 0043: Neuvoston direktiivi
67/43/ETY, annettu 12 päivänä tam-
mikuuta 1967, sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien toiminnassa: 1. "kiinteään
omaisuuteen liittyvässä toiminnassa
(lukuun ottamatta 6401)" (ISIC ryh-
mästä 640), 2. tiettyjen "muualla luo-
kittelemattomien yrityspalvelujen tar-
joaminen" (ISIC ryhmä 839) (EYVL
10, 19.1.1967), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 82)

— 1 79 H: Liittymisehdoista ja pe-
rustamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Helleenien tasaval-
lan liittyminen Euroopan yhteisöi-
hin (EYVL L 291, 19.11.1979, s.
89)

— 1 85 I: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Espanjan kunin-
gaskunnan ja Portugalin tasavallan

liittyminen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 156)

— 95/1/EY, Euratom, EHTY: Päätös
uusien jäsenvaltioiden Euroopan
unioniin liittymistä koskevien
asiakirjojen tarkistamisesta.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä
koskevat seuraavat mukautukset:

a) täydennetään 2 artiklan 3 kohta seuraa-
vasti:

"Sveitsissä:
— courtier en immeubles,

Liegenschaftenmakler,
agente immobiliare,

— gestionnaire en immeubles,
Hausverwalter,
amministratore di stabili,

— régisseur et courtier en immeubles,
Immobilien-Treuhänder,
fiduciario immobiliare."

Henkilöasiakaspalveluala

42. 368 L 0367: Neuvoston direktiivi
68/367/ETY, annettu 15 päivänä loka-
kuuta 1968, sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamisesta itsenäisten ammatinhar-
joittajien henkilöasiakaspalvelualan
toiminnassa (ISIC pääryhmä 85); 1.
Ravintolat, kahvilat, baarit ja muut an-
niskelu- ja ruokailupaikat (ISIC ryhmä
852); 2. Hotellit, majatalot, leirintäalu-
eet ja muut majoituspaikat (ISIC ryh-
mä 853) (EYVL L 260, 29.10.1968, s.
16), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 86).

43. 368 L 0368: Neuvoston direktiivi
68/368/ETY, annettu 15 päivänä loka-
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kuuta 1968, itsenäisten ammatinhar-
joittajien henkilöasiakaspalvelualan
toimintaan (ISIC pääryhmästä 85) so-
vellettavista, siirtymätoimenpiteitä
koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöksistä; 1. Ravintolat, kahvilat, baarit
sekä muut anniskelu- ja ruokailupaikat
(ISIC ryhmä 852); 2. Hotellit, majata-
lot, leirintäalueet ja muut majoituspai-
kat (ISIC ryhmä 853) (EYVL L 260,
29.10.1968, s. 19).

Muut alat

44. 375 L 0368: Neuvoston direktiivi
75/368/ETY, annettu 16 päivänä kesä-
kuuta 1975, toimenpiteistä sijoittautu-
misvapauden ja palvelujen tarjoamisen
vapauden tehokkaan käyttämisen hel-
pottamiseksi itsenäisten ammatinhar-
joittajien eri toiminnassa (ISIC osas-
tosta 01-85) ja erityisesti tällaista toi-
mintaa koskevista siirtymätoimenpi-
teistä (EYVL L 167, 30.6.1975, s. 22).

Kampaamoala

45. 382 L 0489: Neuvoston direktiivi
82/489/ETY, annettu 19 päivänä hei-
näkuuta 1982, toimenpiteistä sijoittau-
tumisoikeuden ja palvelujen tarjoami-
sen vapauden tehokkaan käyttämisen
helpottamiseksi kampaamoalalla
(EYVL L 218, 27.7.1982, s. 24).

J. MAATALOUS

46. 363 L 0261: Neuvoston direktiivi
63/261/ETY, annettu 2 päivänä huhti-
kuuta 1963, yksityiskohtaisista sään-
nöksistä sijoittautumisvapauden toteut-
tamiseksi maataloudessa jäsenvaltion
alueella keskeytymättä kahden vuoden
ajan palkattuina maataloustyöntekijöi-
nä työskennelleiden muiden jäsenval-
tioiden kansalaisten osalta (EYVL 62,
20.4.1963, s. 1323/63), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-

gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14).

47. 363 L 0262: Neuvoston direktiivi
63/262/ETY, annettu 2 päivänä huhti-
kuuta 1963, yksityiskohtaisista sään-
nöksistä vapauden saavuttamiseksi si-
joittautua hylätyille tai yli kahden
vuoden ajan viljelemättömille maati-
loille (EYVL 62, 20.4.1963, s.
1326/63), sellaisena kuin se on muu-
tettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14).

48. 365 L 0001: Neuvoston direktiivi
65/1/ETY, annettu 14 päivänä joulu-
kuuta 1964, yksityiskohtaisista sään-
nöksistä palvelujen tarjoamisen va-
pauden toteuttamiseksi maataloudessa
ja puutarhataloudessa (EYVL 1,
8.1.1965, s. 1/65), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 79).

49. 367 L 0530: Neuvoston direktiivi
67/530/ETY, annettu 25 päivänä hei-
nakuuta 1967, toisen jäsenvaltion alu-
eelle maanviljelijöiksi sijoittautunei-
den jäsenvaltion kansalaisten vapau-
desta siirtyä maatilalta toiselle (EYVL
190, 10.8.1967, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:
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— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 79).

50. 367 L 0531: Neuvoston direktiivi
67/531/ETY, annettu 25 päivänä hei-
näkuuta 1967, maatalousmaan vuokra-
sopimuksia koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön soveltamisesta maanvil-
jelijöihin, jotka ovat toisen jäsenvalti-
on kansalaisia (EYVL 190, 10.8.1967,
s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 80).

51. 367 L 0532: Neuvoston direktiivi
67/532/ETY, annettu 25 päivänä hei-
näkuuta 1967, toiseen jäsenvaltioon
maanviljelijöiksi sijoittautuneiden jä-
senvaltion kansalaisten oikeudesta liit-
tyä osuuskuntiin (EYVL 190,
10.8.1967, s. 5), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 80).

52. 367 L 0654: Neuvoston direktiivi
67/654/ETY, annettu 24 päivänä loka-
kuuta 1967, yksityiskohtaisista sään-
nöksistä metsänhoidon ja metsänhak-
kuun itsenäisten ammatinharjoittajien
sijoittautumisvapauden ja palvelujen

tarjoamisen vapauden toteuttamiseksi
(EYVL 263, 30.10.1967, s. 6), sellai-
sena kuin se on muutettuna seuraavil-
la:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 80).

53. 368 L 0192: Neuvoston direktiivi
68/192/ETY, annettu 5 päivänä huhti-
kuuta 1968, toisen jäsenvaltion alueel-
le sijoittautuneiden maanviljelijöiden,
jotka ovat toisen jäsenvaltion kansalai-
sia, oikeudesta saada erimuotoisia
luottoja (EYVL L 93, 17.4.1968, s.
13), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 80).

54. 368 L 0415: Neuvoston direktiivi
68/415/ETY, annettu 20 päivänä jou-
lukuuta 1968, maanviljelijöiksi toisen
jäsenvaltion alueelle sijoittautuneiden
jäsenvaltion kansalaisten oikeudesta
saada erimuotoisia avustuksia (EYVL
L 308, 23.12.1968, s. 17).

55. 371 L 0018: Neuvoston direktiivi
71/18/ETY, annettu 16 päivänä joulu-
kuuta 1970, yksityiskohtaisista sään-
nöksistä sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden to-
teuttamiseksi maatalouden ja puutarha-
talouden palveluja tarjoavien itsenäis-
ten ammatinharjoittajien osalta (EYVL
L 8, 11.1.1971, s. 24), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:
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— 172 B: Liittymisehdoista ja perus-
tamissopimusten mukautuksista
tehty asiakirja - Tanskan kunin-
gaskunnan, Irlannin sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yh-
distyneen kuningaskunnan liitty-
minen Euroopan yhteisöihin
(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 80).

K. MUUT

56. 385 D 0368: Neuvoston päätös
85/368/ETY, tehty 16 päivänä heinä-
kuuta 1985, Euroopan yhteisön jäsen-
valtioiden ammatillisen koulutuksen
todistusten vastaavuudesta (EYVL L
199, 31.7.1985, s. 56).

B-JAKSO SÄÄDÖKSET, JOIHIN SO-
PIMUSPUOLTEN ON
KIINNITETTÄVÄ HUO-
MIOTA

Sopimuspuolet kiinnittävät huomiota seu-
raavien säädösten sisältöön:

Yleistä

57. C/81/74/s.1: Komission tiedonanto to-
disteista, ilmoituksista ja todistuksista,
joista on säädetty neuvoston ennen 1
päivää kesäkuuta 1973 sijoittautumis-
vapauden ja palvelujen vapaan tarjoa-
misen alalla antamissa direktiiveissä ja
jotka liittyvät lähtömaassa harjoitetun
ammatillisen toiminnan kunniallisuu-
teen, konkurssittomuuteen, luontee-
seen ja kestoon (EYVL C 81,
13.7.1974, s. 1).

58. 374 Y 0820(01): Neuvoston päätös-
lauselma, annettu 6 päivänä kesäkuuta
1974, tutkintotodistusten, todistusten
ja muiden asiakirjojen vastavuoroises-
ta tunnustamisesta (EYVL C 98,
20.8.1974, s. 1).

Yleinen järjestelmä

59. 389 L 0048: Neuvoston ja komission
julistus neuvoston direktiivistä

89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulu-
kuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta
ammatillisesta korkeammasta koulu-
tuksesta annettujen tutkintotodistusten
tunnustamista koskevasta yleisestä jär-
jestelmästä (EYVL L 19, 24.1.1989, s.
23).

Lääkärit

60. 375 X 0366: Neuvoston suositus
73/366/ETY, annettu 16 päivänä kesä-
kuuta 1975, kolmannessa maassa an-
netun lääkärin tutkintotodistuksen
omaavista Luxemburgin suurherttu-
akunnan kansalaisista (EYVL L 167,
30.6.1975, s. 20).

61. 375 X 0367: Neuvoston suositus
73/367/ETY, annettu 16 päivänä kesä-
kuuta 1975, lääkärien kliinisestä kou-
lutuksesta (EYVL L 167, 30.6.1975, s.
21).

62. 375 Y 0701(01): Neuvoston julistukset
lääkärien sijoittautumisvapautta ja pal-
velujen vapaata tarjoamista yhteisössä
koskevien säädösten antamisen yhtey-
dessä (EYVL C 146, 1.7.1975, s. 1).

63. 386 X 0458: Neuvoston suositus
86/458/ETY, annettu 15 päivänä syys-
kuuta 1986, kolmannessa valtiossa an-
netun yleislääkärin tutkintotodistuksen
omaavista Luxemburgin suurherttu-
akunnan kansalaisista (EYVL L 167,
30.6.1975, s. 30).

64. 389 X 0601: Komission suositus
89/601/ETY, annettu 8 päivänä mar-
raskuuta 1989, terveydenhoitohenki-
löstön syöpään liittyvästä koulutukses-
ta (EYVL L 346, 27.11.1989, s. 1).

Hammaslääkärit

65. 378 Y 0824(01): Neuvoston julistus
direktiivistä hammaslääkärintointa
koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten määräysten yhteensovittami-
sesta (EYVL C 202, 24.8.1978, s. 1).
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Eläinlääketiede

66. 378 X 1029: Neuvoston suositus
78/1029/ETY, annettu 18 päivänä jou-
lukuuta 1978, kolmannessa valtiossa
annetun eläinlääkärin tutkintotodistuk-
sen omaavista Luxemburgin suurhert-
tuakunnan kansalaisista (EYVL L 362,
23.12.1978, s. 12).

67. 378 Y 1223(01): Neuvoston julistukset
direktiivistä tutkintotodistusten, todis-
tusten ja muiden muodollista kelpoi-
suutta osoittavien asiakirjojen vasta-
vuoroisesta tunnustamisesta eläinlää-
ketieteen alalla sekä toimenpiteistä si-
joittautumisvapauden ja palvelujen tar-
joamisen vapauden tehokkaan käyttä-
misen helpottamiseksi (EYVL C 308,
23.12.1978, s. 1).

Farmasia

68. 385 X 0435: Neuvoston suositus
85/435/ETY, annettu 16 päivänä syys-
kuuta 1985, kolmannessa valtiossa an-
netun proviisorin tutkintotodistuksen
omaavista Luxemburgin suurherttu-
akunnan kansalaisista (EYVL L 253,
24.9.1985, s. 45).

Arkkitehtuuri

69. 385 X 0386: Neuvoston suositus
85/386/ETY, annettu 10 päivänä kesä-
kuuta 1985, kolmannessa maassa
annetun arkkitehdin tutkintotodistuk-
sen omaavista henkilöistä (EYVL L

omaavista henkilöistä (EYVL L 223,
21.8.1985, s. 28).

Tukkukauppa

70. 365 X 0077: Komission suositus
65/77/ETY jäsenvaltioille, annettu 12
päivänä tammikuuta 1965, neuvoston
direktiivin 64/222/ETY 4 artiklan 2
kohdassa tarkoitetuista todistuksista,
jotka koskevat toiminnan harjoittamis-
ta siinä maassa, josta asianomainen on
peräisin (EYVL 24, 11.2.1965, s.
413/65).

Teollisuus ja pienteollisuus

71 365 X 0076: Komission suositus
65/76/ETY jäsenvaltioille, annettu 12
päivänä tammikuuta 1965, neuvoston
direktiivin 64/427/ETY 4 artiklan 2
kohdassa tarkoitetuista todistuksista,
jotka koskevat ammatin harjoittamista
siinä maassa, josta asianomainen on
peräisin (EYVL 24, 11.2.1965, s.
410/65).

72. 369 X 0174: Komission suositus
69/174/ETY jäsenvaltioille, annettu 22
päivänä toukokuuta 1969, neuvoston
direktiivin 68/366/ETY 5 artiklan 2
kohdassa tarkoitetuista todistuksista,
jotka koskevat ammatin harjoittamista
siinä maassa, josta asianomainen on pe-
räisin (EYVL L 146, 18.6.1969, s. 4).
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VAPAA-AJAN ASUNTOJA TANSKASSA KOSKEVA

PÖYTÄKIRJA

«Sopimuspuolet sopivat, että Euroopan yh-
teisön perustamissopimukseen liitettyä kiin-
teän omaisuuden hankkimista Tanskassa
koskevaa pöytäkirjaa N:o 1 sovelletaan myös

tähän sopimukseen siltä osin, mikä koskee
Sveitsin kansalaisten vapaa-ajan asuntojen
hankintaa Tanskassa.»
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AHVENANMAATA KOSKEVA

PÖYTÄKIRJA

«Sopimuspuolet sopivat, että Suomen liit-
tymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopi-

muksen Ahvenanmaata koskevaa pöytäkirjaa
N:o 2 sovelletaan myös tähän sopimukseen.»
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JULISTUKSET

Yhteinen julistus palvelujen tarjonnan yleisestä vapauttamisesta

Yhteinen julistus Sveitsissä asuvien, Euroopan yhteisöjen toimielimistä eläkkeelle jääneiden
henkilöiden eläkkeistä

Yhteinen julistus sopimuksen soveltamisesta

Yhteinen julistus tulevista lisäneuvotteluista

Sveitsin julistus sopimuksen voimassaolon jatkamisesta

Sveitsin julistus maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta

Sveitsin julistus tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden julistus liitteessä I olevista 1 ja 17 artiklasta

Julistus Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön

YHTEINEN JULISTUS PALVELUJEN TARJONNAN
YLEISESTÄ VAPAUTTAMISESTA

Sopimuspuolet sitoutuvat aloittamaan mahdollisimman pian neuvottelut palvelujen tarjon-
nan yleisestä vapauttamisesta yhteisön säännöstön perusteella.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSISSÄ ASUVIEN EUROOPAN YHTEISÖJEN
TOIMIELIMISTÄ ELÄKKEELLE JÄÄNEIDEN HENKILÖIDEN ELÄKKEISTÄ

Euroopan yhteisöjen komissio ja Sveitsi sitoutuvat etsimään tyydyttävää ratkaisua Sveitsissä
asuvien Euroopan yhteisöjen toimielimistä eläkkeelle jääneiden henkilöiden eläkkeiden kak-
sinkertaista verotusta koskevaan ongelmaan.

YHTEINEN JULISTUS SOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA

Sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet yhteisön säännöstön soveltamiseksi toisen
sopimuspuolen kansalaisiin tekemänsä sopimuksen mukaisesti.
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YHTEINEN JULISTUS TULEVISTA LISÄNEUVOTTELUISTA

Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto julistavat aikomuksensa aloittaa neuvottelut sopimus-
ten tekemiseksi yhteiseen etuun kuuluvilla aloilla, kuten vuoden 1972 vapaakauppasopimuk-
sen pöytäkirjan 2 saattaminen ajan tasalle sekä Sveitsin osallistuminen tiettyihin koulutusta,
nuorisoa, viestimiä, tilastointia ja ympäristöä koskeviin yhteisön ohjelmiin. Neuvotteluja on
valmisteltava nopeasti nykyisten kahdenvälisten neuvottelujen päättymisen jälkeen.

SVEITSIN JULISTUS SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA

Sveitsi ilmoittaa omien sisäisten menettelyjen mukaisesti kantansa sopimuksen voimassa-
olon jatkamisesta sopimuksen seitsemännen soveltamisvuoden aikana.

SVEITSIN JULISTUS MAAHANMUUTTO- JA TURVAPAIKKAPOLITIIKASTA

Sveitsi vahvistaa aikovansa tiivistää yhteistyötään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
kanssa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan alalla. Tämän osalta Sveitsi on valmis osallis-
tumaan turvapaikkahakemusten koordinointijärjestelmään Euroopan unionissa ja ehdottaa
neuvottelujen aloittamista Dublinin yleissopimuksen (Dublinissa 15 päivänä kesäkuuta 1990
allekirjoitettu yleissopimus Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion ratkaisemisesta) kanssa rinnakkaisen yleissopimuk-
sen tekemiseksi.

SVEITSIN JULISTUS TUTKINTOTODISTUSTEN VASTAVUOROISESTA
TUNNUSTAMISESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

Sveitsi ehdottaa sopimuksessa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tarkoitetulle sekakomi-
tealle heti sen perustamisen jälkeen, että sopimuksen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta liit-
teeseen III sisällytettäisiin Sveitsin "Universities of applied sciences" -korkeakoulujen antamat
arkkitehtien tutkintotodistukset 10 päivänä kesäkuuta 1986 annetun direktiivin 85/384/ETY
säännösten mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN JULISTUS
LIITTEESSÄ I OLEVISTA 1 JA 17 ARTIKLASTA

Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ilmoittavat, että sopimuksen liitteessä I olevat 1 ja 17
artikla eivät rajoita rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa kolmannen
maan kansalaisuuden omaavien työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon kos-
kevan yhteisön säännöstön soveltamista.
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JULISTUS SVEITSIN OSALLISTUMISESTA KOMITEOIDEN TYÖHÖN

Neuvosto hyväksyy sen, että Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina Sveitsiä koskevien
asioiden osalta seuraavien komiteoiden ja asiantuntijaryhmien kokouksiin:

tutkimusohjelmia käsittelevät komiteat, mukaan lukien tieteen ja tekniikan tutkimusko-
mitea (CREST),
siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta,
korkeakoulututkintojen vastavuoroista tunnustamista käsittelevä koordinointiryhmä,
lentoliikennereittejä ja kilpailusääntöjen soveltamista lentoliikennealalla käsittelevät
neuvoa-antavat komiteat.

Sveitsin edustajat eivät ole läsnä näiden komiteoiden äänestyksissä.
Muiden komiteoiden osalta, jotka käsittelevät näiden sopimusten soveltamisalaan kuuluvia

aloja, joissa Sveitsi on ottanut yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään tai so-
veltaa sitä vastavuoroisesti, komissio kuulee Sveitsin edustajia ETA-sopimuksen 100 artiklan
mukaisesti.


