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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i överenskommelsen med Tjeckiska och 
Slovakiska Federativa Republiken om utgivande av sjukvård till 
personer vid tillfållig vistelse 

PROPOSffiONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att riksdagen god
känner den i maj 1991 ingångna överenskom
melsen mellan Finland och Tjeckiska och Slo
vakiska Federativa Republiken om utgivande 
av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse. 

Syftet med överenskommelsen är att garan
tera sjukvård åt medborgare i en fördrags
slutande part som tillfälligt vistas på den andra 
partens territorium. 

Överenskommelsen träder i kraft trettio da-

gar efter det att de fördragsslutande parternas 
regeringar har meddelat varandra att de vidta
git de åtgärder som deras lagstiftning förutsät
ter för ikraftträdandet. 

I propositionen ingår ett lagförslag om god
kännande av vissa bestämmelser i överenskom
melsen som hör till området för lagstiftningen. 
Lagen avses träda i kraft vid samma tidpunkt 
som överenskommelsen. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget och ärendets beredning 2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

1.1. N uläget 

Mellan Finland och Tjeckiska och Slovakis
ka Federativa Republiken (i det följande Tjecko
slovakien) finns ingen överenskommelse enligt 
vilken en person kunde erhålla sjukvård vid 
tillfällig vistelse i det andra landet. För finlän
darna i Tjeckoslovakien har detta inneburit 
begränsningar i fråga om sjukvården. Personer 
från Tjeckoslovakien har i praktiken erhållit 
sjukvård i Finland, men de har inte fått 
sjukförsäkringsförmåner. 

1.2. Ärendets beredning 

I förhandlingarna deltog från finländsk sida 
en delegation under utrikesministeriets ledning. 
I delegationen var social- och hälsovårdsminis
teriet och Folkpensionsanstalten representera
de. Förhandlingarna inleddes år 1989 och 
slutfördes i mars 1991. 

311202N 

I överenskommelsen har man utgått från att 
sjukvård som utges i ett land skall bekostas av 
systemet i detta land, dvs. från ett land till ett 
annat betalas inga ersättningar för kostnader. I 
praktiken vårdas tjeckoslovaker på samma 
grunder som finländare inom det finländska 
systemet för allmän folkhälsovård och allmän
na sjukhus, också utan en överenskommelse. 
Här uppkommer således inga merkostnader. 
Utgivandet av sjukförsäkringsersättningar till 
tjeckoslovaker som tillfälligt vistas i Finland 
innebär en merkostnad, men denna torde inte 
vara märkbar, främst på grund av att antalet 
tjeckoslovaker i Finland är mycket litet, åtmin
stone enligt dagens bedömning. Dessutom tor
de merkostnaden utjämnas av de nya förmåner 
som finländare erhåller i form av rätt till 
sjukvård inom det tjeckoslovakiska systemet 
vid tillfällig vistelse i Tjeckoslovakien. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Överenskommelsens innehåll 

Artikel l. I artikeln definieras de begrepp 
som används i överenskommelsen. 

Artikel 2. I artikeln bestäms att en fördrags
slutande parts medborgare som tillfälligt vistas 
på den andra partens territorium skall erhålla 
den vård han behöver då han blir i behov av 
sjukvård, förutsatt att orsaken för vistelsen inte 
uttryckligen är att erhålla vård där. 

Artikel 3. I artikeln bestäms innehållet i den 
sjukvård som lämnas. Enligt överenskommel
sen avses härmed den vård som lämnas enligt 
lagstiftningen i vistelselandet, med undantag av 
proteser och andra större hjälpmedel. 

Artikel 4. I artikeln bestäms att vård lämnas 
på samma villkor som till landets egna med
borgare. Ett undantag utgör den särskilda 
avgift som uppbärs för sjukhusvård i Tjecko
slovakien. Tjeckoslovakien ville ha in en be
stämmelse om denna för att överenskommel
sens ömsesidighetsvillkor skulle uppfyllas. Mo
tiveringen var den vårddygnsavgift som betalas 
på sjukhusen i Finland. 

Artikel 5. I artikeln bestäms att rätten till 
sjukvård erhålls genom uppvisande av pass. 

Artikel 6. I artikeln bestäms att rätten till 
sjukvård utsträcks till att även omfatta perso
ner som arbetar vid den andra fördragsslutande 
partens diplomatiska beskickningar och konsu
lat. 

Artikel 7. I artikeln bestäms att kostnaderna 
för utgiven sjukvård inte ersätts mellan länder
na, utan att det land som utgivit vård skall 
svara för kostnaderna. 

Artikel 8. I artikeln bestäms att för den 
praktiska tillämpningen av överenskommelsen 
utser parterna kontaktorgan. I Finland är 
Folkpensionsanstalten kontaktorgan i sjukför
säkringsfrågor och social- och hälsovårdsminis
teriet i andra fall. 

Artikel 9. I artikeln bestäms att de fördrags
slutande parternas myndigheter och organ skall 
bistå varandra vid tillämpningen av överens
kommelsen. 

Artikel JO. I artikeln bt';stäms att befrielser 
från skatter och avgifter, som fastställs i en 
fördragsslutande parts lagstiftning, utsträcks 
till att också omfatta den andra partens mot
svarande intyg och handlingar vid tillämpning
en av överenskommelsen. På motsvarande sätt 

avstår man också från officiell attestering av 
handlingar. 

Artikel Il. I artikeln bestäms att ingendera 
partens myndigheter eller organ kan lämna 
handlingar obehandlade med motiveringen att 
de är uppgjorda på den andra fördragsslutande 
partens officiella språk. Kontakterna i sam
band med den praktiska tillämpningen av 
överenskommelsen sköts på engelska, även om 
det enligt överenskommelsens bestämmelser är 
tillåtet att använda landets officiella språk. 

Artikel 12. I artikeln bestäms att de för
dragsslutande parternas behöriga myndigheter, 
dvs. socialministerierna, skall avgöra menings
skiljaktigheter som uppkommer i fråga om 
tillämpningen eller tolkningen av överenskom
melsen. 

Artikel 13. I artikeln bestäms om överens
kommelsens ikraftträdande och om dess upp
sägning. 

2. Ikraftträdande 

Överenskommelsen träder i kraft trettio da
gar efter det att de fördragsslutande parternas 
regeringar har meddelat varandra att de upp
fyllt de författningsenliga kraven för överens
kommelsens ikraftträdande. 

3. Behovet av riksdagens 
samtycke 

Bestämmelserna i artiklarna 2, 3 och 4 i 
överenskommelsen innebär att kommunerna 
åläggs sådana förpliktelser som måste fast
ställas genom lag. Bestämmelserna i artikel l O 
innebär en avvikelse från Finlands interna 
lagstiftning om skatter och avgifter. 

Ansökningar, förklaringar, besvär och övriga 
handlingar som skall inlämnas till en myndig
het eller ett organ för tillämpningen av överens
kommelsen skall enligt artikel Il i överens
kommelsen uppgöras på de fördragsslutande 
parternas officiella språk eller på engelska och 
en handling får inte avvisas på grund av att den 
har uppgjorts på den andra partens officiella 
språk. Denna bestämmelse i överenskommelsen 
innebär för myndigheter och tjänstemän en ny 
skyldighet, som för rikets del strider mot 
språklagen (148/22) och lagen angående den 
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språkkunskap som av statstjänsteman fordras 
(149/22) samt beträffande landskapet Åland 
mot stadgandena om ämbetsspråk i 37-39 §§ 
i självstyrelselagen (670/51). 

Eftersom överenskommelsen innehåller be
stämmelser som hör till området för lagstift
ningen, behövs riksdagens samtycke till denna 
del. 

4. Lagstiftningsordning 

Överenskommelsens bestämmelse i artikel Il 
om det språk, som används i handlingar strider 
mot stadgandena om ämbetsspråk i självstyrel
selagen för Åland. Detta innebär att ikraft
trädandet av överenskommelsen på Åland en
ligt 44 § självstyrelselagen förutsätter en lag 
som stiftats i grundlagsordning och som dess
utom skall godkännas av Ålands landsting. 

Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som fordrar Riksdagens sam
tycke i den i Helsingfors den 24 maj 
1991 ingångna överenskommelsen mellan 
Republiken Finland och Tjeckiska och 
Slovakiska Federativa Republiken om 
utgivande av sjukvård till personer vid 
tillfällig vistelse. 

Eftersom överenskommelsen innehåller be
stämmelser som hör till området för lagstift
ningen, föreläggs Riksdagen samtidigt följande 
lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Tjeckiska och Slovakiska 

Federativa Republiken om utgivande av sjukvård till personer vid tillfållig vistelse 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § l mom. 
riksdagsordningen föreskriver, stadgas: 

l§ 
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 24 

maj 1991 mellan Republiken Finland och 
Tjeckiska och ~lovakiska Federativa Republi
ken ingångna överenskommelsen om utgivande 
av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse är, 
för så vitt de hör till lagstiftningens område, i 
kraft så som därom har avtalats. 

Helsingfors den 20 december 1991 

2§ 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

3§ 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs genom förordning. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Utrikesminister Paavo Väyrynen 



4 1991 rd - RP 225 

(Översättning) 

ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands regering och 
Tjeckiska och Slovakiska Federativa 

Republikens regering om utgivande av sjuk
vård till personer vid tillfållig vistelse 

Republiken Finlands regering och Tjeckiska 
och Slovakiska Federativa Republikens reger
ing, som önskar vidareutveckla sitt omfattande 
och fruktbara samarbete med beaktande av 
principerna och rekommendationerna i slut
protokollen till den Europeiska säkerhets- och 
samarbetskonferensen, har enats om följande: 

Artikel l 
l. l denna överenskommelse avser uttrycken 

a) "fördragsslutande part" Tjeckiska och 
Slovakiska Federativa Republiken och Repu
bliken Finland; 

b) "lagstiftning" alla lagar, förordningar och 
övriga lagstiftningsinstrument som är i kraft 
vid undertecknandet av denna överenskommel
se eller senare träder i kraft inom en fördrags
slutande parts hela territorium eller någon del 
därav och som berör sociala trygghetsssystem 
för utgivande av sjukvård inklusive nationella 
hälsovårdstjänster; 

c) "medborgare" en person som enligt lag
stiftningen i en fördragsslutande part är dennes 
medborgare; 

d) "behörig myndighet" i Tjeckiska och 
Slovakiska Federativa Republiken Tjeckiska 
Republikens hälsovårdsministerium och Slova
kiska Republikens hälsovårdsministerium och i 
Finland social- och hälsovårdsministeriet; 

e) "behörigt organ" det organ i en fördrags
slutande part för vilket ifrågavarande person 
kan bevisa sin rätt till sjukvård eller kunde 
göra det om han befann sig på denna fördrags
slutande parts territorium; 

AGREEMENT 

between the Govemment of the Republic of 
Finland and the Govemment of the Czech and 
Slovak Federal Republic for the provision of 
medical care to persons during temporary 

residence 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Czech and Slovak 
Federal Republic, inspired by the desire to 
further develop their wideranging and fruitful 
cooperation, taking into consideration the prin
ciples and recommendations of the Final Acts 
of the Conference on Security and Cooperation 
in Europe have agreed as follows: 

Artide l 
l. In the text of this Agrcement the following 

expressions have the following meaning: 
a) "Contracting Party" means the Czech and 

Slovak Federal Republic and the Republic of 
Finland; 

b) "legislation" means any laws, regulations 
and other statutory instruments which are in 
force at the time of signature of this Agrcement 
or may enter into force subsequently in the 
whole or any part of the territory of each 
Contracting Party and which relate to social 
security schemes governing the provision of 
medical care, including national health services; 

c) "citizen" means a person, who is a citizen 
of one of the Contracting Parties according to 
the legislation of that Contracting Party; 

d) "competent authority" means in the 
Czech and Slovak Federal Republic the Min
istry of Health of the Czech Republic and the 
Ministry of Health of the Slovak Republic and 
in Finland the Ministry of Social Affairs and 
Health; 

e) "competent institution" means the institu
tion of the Contracting Party to which the 
person concerned is able to prove that he is 
entitled to receive medical care or would be 
able to prove that he is so entitled if he were in 
the territory of that Contracting Party; 
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f) "tillfällig vistelse" varje slag av tillfällig 
vistelse på en fördragsslutande parts territori
um, om vistelsen inte överskrider ett år. 

2. Övriga termer i denna överenskommelse 
används i samma betydelse som i tillämplig 
nationell lagstiftning. 

Artikel 2 
De fördragsslutande parterna har kommit 

överens om att under de förutsättningar som 
nämns i artikel 3, 4 och 5 av denna överens
kommelse utge nödig sjukvård till medborgare 
i de fördragsslutande parterna som är berätti
gade till sjukvårdsförmåner från en fördrags
slutande part och som tillfälligt vistas på den 
andra fördragsslutande partens territorium, om 
de på grund av olycka, sjukdom eller någon 
annan orsak är i omedelbart behov av sjuk
vård. Denna överenskommelse gäller inte per
soner som anländer till en fördragsslutande 
parts territorium i syfte att där erhålla sjuk
vård. 

Artikel 3 
l. I artikel 2 av denna överenskommelse 

avsedd sjukvård omfattar: 
a) öppen vård och sjukhusvård, 
b) tandvård, 
c) läkemedel, 
d) sjuktransport av patienten i vistelselandet. 

2. I artikel 2 av denna överenskommelse 
avsedd sjukvård omfattar inte viktiga hjälpme
del och proteser, med undantag av sådana som 
är nödvändiga före hemresan. 

Artikel 4 
I artikel 2 och 3 av denna överenskommelse 

avsedd sjukvård utges under följande förutsätt
ningar: 

a) På republiken Finlands territorium: 

På samma juridiska och ekonomiska grunder 
som till i Finland bosatta personer som är 
berättigade till sjukvårdsförmåner vid offentli
ga finska sjukvårdsinrättningar och till kost
nadsersättning från Folkpensionsanstaltens 
(FPA) lokalbyråer. 

b) På Tjeckiska och Slovakiska Federativa 
Republikens territorium: 

På samma juridiska och ekonomiska grunder 
som till medborgare i Tjeckiska och Slovakiska 
Federativa Republiken vid Tjeckiska och Slo
vakiska Federativa Republikens hälsovårdsin-

f) "temporary residence" means any tempor
ary stay not exceeding one year in the territory 
of one of the Contracting Parties. 

2. Other terms in this Agreement have the 
meaning given to them in the applicable 
national legislation. 

Artide 2 
The Contracting Parties have agreed to 

provide necessary medical care under the con
ditians described in Artide 3, Artide 4 and 
Artide 5 of this Agreement to citizens of either 
Contracting Party entitled to medical benefits 
from one Contracting Party, during their tem
porary residence in the territory of the other 
Contracting Party, in case of an accident, 
illness or other cases requiring immediate medi
cal treatment. This Agreement does not cover 
those persons, who arrive in the territory of 
one of the Contracting Parties with the purpose 
of having medical treatment there. 

Artide 3 
l. Medical care referred to in Artide 2 of this 

Agreement indudes: 
a) out-patient and in-patient care, 
b) dental care, 
c) the provision of medicines, 
d) the transport of the patient within the 

country of temporary residence. 
2. Medical care referred to in Artide 2 of this 

Agreement does not indude the provision of 
major aids and prosthetic appliances, except 
for those necessary until returning home. 

Artide 4 
Medical treatment referred to in Artides 2 

and 3 of this Agreement will be provided under 
the following conditions: 

a) In the territory of the Republic of Fin
land: 

under the same legal and financial conditions 
as for persons resident in Finland and entitled 
to medical benefits in the Finnish public health 
institutions or to compensation for costs 
through the local offices of the Social Insur
ance Institution/KELA/. 

b) In the territory of the Czech and Slovak 
Federal Republic: 

under the same legal and financial conditions 
as for the citizens of the Czech and Slovak 
Federal Republic, in the health institutions of 
the Czech and Slovak Federal Republic, except 
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rättningar, med undantag av en avgift för 
sjukhusvård, som de fördragsslutande parter
nas behöriga myndigheter kommer överens om. 

Artikel 5 
De fördragsslutande parternas medborgare 

styrker sin rätt till i artikel 2 av denna 
överenskommelse avsedd sjukvård genom att 
visa upp sitt pass. 

Artikel 6 
De fördragsslutande parterna har kommit 

överens om att utge sjukvård till medlemmar 
av diplomatiska beskickningar och konsulat 
jämte deras stadigvarande i samma hushåll 
bosatta familjemedlemmar i enlighet med de 
förutsättningar som nämns i artikel 2, 3 och 4 
av denna överenskommelse. 

Artikel 7 
En fördragsslutande part är inte skyldig att 

ersätta de sjukvårdskostnader som med anled
ning av denna överenskommelse uppstått på 
den andra fördragsslutande partens territo
rium. 

Artikel 8 
l. De fördragsslutande parternas regeringar 

utser kontaktorgan för tolkningen av denna 
överenskommelse och för samarbetet mellan de 
fördragsslutande parterna. Tjeckiska och Slo
vakiska Federativa Republikens kontaktorgan 
är Tjeckiska Republikens hälsovårdsministe
rium och Slovakiska Republikens hälsovårds
ministerium, och Republiken Finlands kon
taktorgan är Folkpensionsanstalten (FP A) be
träffande sjukförsäkring och social- och hälso
vårdsministeriet beträffande alla andra fall. 

2. Kontaktorganen vidtar nödvändiga åtgär
der för att underlätta lösandet av alla enskilda 
fall rörande individer eller grupper, i de perso
ners intresse som omfattas av bestämmelserna i 
denna överenskommelse. 

Artikel 9 
l. För tillämpning av denna överenskommel

se bistår de fördragsslutande parternas myndig
heter och organ varandra som om det gällde 
tillämpning av deras egen lagstiftning. Myndig
heternas och organens ovannämnda handräck
ning är i princip kostnadsfri. De fördrags
slutande parternas behöriga myndigheter kan 

for the fee for stay in hospital. This fee will be 
mutually agreed upon by the competent auth
orities of both Contracting Parties. 

Artide 5 
The citizens of the Contracting Parties will 

use their passports to identify that they are 
entitled to the medical care referred to in 
Artide 2 of this Agreement. 

Artide 6 
Concerning the members of the cliplomatic 

and consular representations and their family 
members staying permanently together with 
them, the Contracting Parties have agreed to 
provide medical care for them under the 
conditions described in Artides 2, 3 and 4 of 
this Agreement. 

Artide 7 
The costs of medical care borne in the 

territory of one Contracting Party by virtue of 
this Agreement shall not give rise to any 
refunds by the other Contracting Party. 

Artide 8 
l. For the implementation of this Agreement 

and for the cooperation between the Contract
ing Parties the Governments of the Contracting 
Parties designate liaison agencies. The liaison 
agencies of the Czech and Slovak Federal 
Republic are the Ministry of Health of the 
Czech Republic and the Ministry of Health of 
the Slovak Republic, and of the Republic of 
Finland the Social Insurance Institution 
(KELA) concerning sickness insurance and the 
Ministry of Social Affairs and Health concern
ing all other matters. 

2. The liaison agencies shall make whatever 
arrangement may be necessary to facilitate 
settlement of certain particular cases concern
ing individuals or groups, in the interests of the 
persons covered by the provisions of this 
Agreement. 

Artide 9 
l. For the purpose of applying this Agree

ment the authorities and institutions of the 
Contracting Parties shall assist one another as 
if it were a matter of applying their own 
legislation. In principle the administrative as
sistance furnished by the said authorities and 
institutions to one another shall be free of 
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emellertid komma överens om ersättning av 
vissa kostnader. 

2. För tillämpning av denna överenskommel
se står de fördragsslutande parternas myndig
heter och organ i direkt kontakt med varandra. 

3. De fördragsslutande parternas myndighe
ter och organ kan också stå i direkt kontakt 
med ifrågavarande personer eller deras ombud, 
i de personers intresse som kan dra nytta av 
bestämmelserna i denna överenskommelse. 

Artikel lO 
l. stadgandena om befrielse från eller ned

sättning av skatter, stämpelskatter, rättegångs
avgifter eller registreringsavgifter i den ena 
fördragsslutande partens lagstiftning i samband 
med intyg eller handlingar som bör företes 
enligt lagstiftningen hos denna part utsträcks 
att gälla liknande intyg eller handlingar som 
bör företes enligt lagstiftningen i den andra 
fördragsslutande parten eller enligt denna över
enskommelse. 

2. Alla officiella instrument, intyg och hand
lingar som bör företes enligt denna överens
kommelse är befriade från officiell attestering 
eller liknande formaliteter. 

Artikel 11 
Ansökningar, förklaringar, besvär och övriga 

handlingar som i enlighet med denna överens
kommelse inlämnas till en myndighet eller ett 
organ i den ena fördragsslutande parten upp
görs antingen på något av de officiella språken 
i denna fördragsslutande part eller på engelska, 
men får inte avvisas på grund av att de 
uppgjorts på något av den andra fördrags
slutande partens officiella språk. 

Artikel 12 
Alla tvister som uppstår mellan de fördrags

slutande parterna angående tolkningen och 
tillämpningen av denna överenskommelse löses 
genom direkta förhandlingar mellan de för
dragsslutande parternas behöriga myndigheter. 

Artikel 13 
Överenskommelsen träder i kraft trettio da

gar efter den dag då de fördragsslutande 
parternas regeringar meddelat varandra att de 
författningsenliga förutsättningarna för över-

charge. However, the competent authorities of 
the Contracting Partiesmay agree to reimburse 
certain expenses. 

2. The authorities and institutions of the 
Contracting Parties will, for the purpose of 
applying this Agreement, communicate di
rectly. 

3. The authorities and institutions of the 
Contracting Parties may also communicate 
directly with the persons cancerned or their 
representatives, in the interests of the persons 
entitled to benefit from the provisions of this 
Agreement. 

Artide 10 
l. Any exemption from, or reduction of, 

taxes, stamp duty, legal dues or registration 
fees provided for in the legislatian of one 
Contracting Party in connection with certifi
cates or documents required to be produced for 
the purposes of the legislatian of that Party 
shall be extended to similar certificates and 
documents required to be produced for the 
purposes of the legislatian of another Contract
ing Party or of this Agreement. 

2. All official instruments, documents or 
certificates of any kind that are required to be 
produced for the purposes of this Agrcement 
shall be exempt from authentication or any 
similar formality. 

Artide 11 
The claims, dedarations, appeals and other 

papers submitted to an authority or to an 
institution of a Contracting Party with a view 
to application of this Agrcement shall be 
submitted either in the official languages of 
that Contracting Party or in English, but shall 
not be rejected on the ground that they are 
drafted in an official language of the other 
Contracting Party. 

Artide 12 
Any dispute arising between the Contracting 

Parties in connection with the interpretation or 
application of this Agrcement shall be settled 
by direct negotiation between the competent 
authorities of the Contracting Parties. 

Artide 13 
This Agrcement shall enter into force thirty 

days after the date on which the Governments 
of the Contracting Parties have notified each 
other that the constitutiona1 requirements for 
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enskommeisens ikraftträdande har uppfyllts. 
Överenskommelsen är i kraft tillsvidare. 

Vardera fördragsslutande part kan uppsäga 
överenskommelsen. Uppsägning sker skriftligen 
och överenskommelsen förblir i kraft 12 må
nader efter uppsägningen. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade av sina 
regeringar, undertecknat överenskommelsen. 

Som skedde i två exemplar i Helsingfors den 
tjugofjärde maj 1991 på engelska språket 

För Republiken Finlands 
regering 

Eeva Kuuskoski 

För Tjeckiska och Slovakiska 
Federativa Republikens regering 

Josef Chren 

the entry into force of this Agreement have 
been fulfilled. The Agreement will be valid for 
an indefinite period of time. 

The Agreement can be denounced by either 
of the Contracting Parties. Denunciation must 
be notified in writing and the Agreement will 
remain valid for another 12 months after the 
notification. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorized thereta by their respective Govern
ments, have signed this Agreement. 

Done in duplicate at Helsinki this 24th day 
of May 1991 in the English language. 

F or the Go vemment of 
the Republic of Finland 

Eeva Kuuskoski 

F or the Go vemment of 
the Czech and Slovak Federal Republic 

Josef Chren 


