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(Suomen säädöskokoelman n:o 660/2002)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 81

Latvian kanssa viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Noottienvaihdolla 29 päivänä huhtikuuta

2002 Suomen tasavallan hallituksen ja Lat-
vian tasavallan hallituksen välillä tehty sopi-
mus viisumivapautta koskevan sopimuksen
(SopS 77/1997) muuttamisesta on voimassa 5
päivästä toukokuuta 2002 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä

elokuuta 2002.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

27—2002 420527D



Riikassa 9 päivänä tammikuuta 2002

Suomen suurlähetystö esittää kunnioituk-
sensa vakuutuksen Latvian tasavallan ulko-
asiainministeriölle ja esittää kunnioittavasti
seuraavaa:

Suomi on soveltanut 25.3.2001 alkaen
Schengenin sopimuksia, joissa osapuolet ovat
sitoutuneet noudattamaan yhteisiä viisumi-
määräyksiä. Latvia kuuluu viisumivapaiden
maiden joukkoon. Tämän oikeudellinen pe-
rusta on Neuvoston asetus (EY) N:o
539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta
2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista
maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi
ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista
maista joiden kansalaisia tämä vaatimus ei
koske.

Suomen liityttyä Schengenin sopimukseen
on siksi viisumivapaan oleskelun laskentaa
koskevia sopimusmääräyksiä muutettava si-
ten, että ne vastaavat tarkastusten asteittai-
sesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14
päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton
valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan
tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schenge-
nin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleis-
sopimuksen 20 artiklan määräyksiä.

Edellä mainitun perusteella Suomi esittää
28 päivänä heinäkuuta 1997 tehdyn Suomen
tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan
hallituksen välisen viisumivapaussopimuksen
muuttamista sen 1 artiklan osalta.

Viisumivapaussopimuksen voimassa oleva
1 artikla kuuluu seuraavasti:

’’Latvian tasavallan kansalaiset, joilla on
voimassa oleva Latvian tasavallan passi, ovat
esteettömiä saapumaan Suomen tasavaltaan
minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan
kautta ja oleskelemaan Suomen tasavallassa
enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta

Riga, 9 January 2002

The Embassy of Finland presents its
compliments to the Ministry for Foreign
Affairs of the Republic of Latvia and has the
honour to present the following.

As of 25 March 2001 Finland has applied
the Schengen Agreement, in which the parties
to the Agreement committed themselves to
observe common visa regulations. Latvia is
one of the countries exempt from the visa
requirement. The legal basis for this is
provided by the Council Regulation (EC) No
539/2001 of 15 March 2001 listing the third
countries whose nationals must be in posses-
sion of visas when crossing the external
borders and those whose nationals are exempt
from that requirement.

Due to the accession of Finland to the
Schengen Agreement, the provisions of the
Agreement concerning the Abolition of Visas,
relating to the calculation of the period of
time for the visa-free stay, need to be
amended so as to bring them in conformity
with the provisions of Article 20 of the
Convention Applying the Schengen Agree-
ment of 14 June 1985 between the Govern-
ments of the States of the Benelux Economic
Union, the Federal Republic of Germany and
the French Republic, on the Gradual Aboli-
tion of Checks at Their Common Borders.

Based on the above, the Government of the
Republic of Finland proposes that Article 1 of
the Agreement signed between the Govern-
ments of the Republic of Finland and the
Republic of Latvia on 28 July 1997 be
amended.

Article 1 of the Agreement Concerning the
Abolition of Visas, in its present form, reads
as follows:

“Citizens of the Republic of Latvia holding
valid passports of the Republic of Latvia shall
be free to enter the Republic of Finland at any
authorized border-crossing point and to stay
in the Republic of Finland for a period not
exceeding three months without being re-

(Suomennos)

NOOTTIENVAIHTO

1. Suomen Riikassa oleva suurlähetystö Latvian ulkoasiainministeriölle
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viisumia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso
lasketaan alkavaksi saapumisesta johonkin
Pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinä-
kuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta
Pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopi-
muksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa
Pohjoismaassa niiden kuuden kuukauden ai-
kana, jotka edeltävät saapumista johonkin
näistä maista Pohjoismaiden ulkopuolelta,
otetaan huomioon edellä mainittua kolmen
kuukauden ajanjaksoa laskettaessa.’’

Suomi esittää, että sopimuksen 1 artikla
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

’’Latvian tasavallan kansalaiset, joilla on
voimassa oleva Latvian tasavallan passi, ovat
esteettömiä saapumaan Suomen tasavallan
alueelle minkä tahansa laillisen rajanylitys-
paikan kautta ja oleskelemaan Suomen tasa-
vallan alueella enintään kolme kuukautta
kuuden kuukauden aikana ensimmäisestä alu-
eelle tulopäivästä lukien hankkimatta viisu-
mia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso
lasketaan alkavaksi saapumisesta johonkin
Schengen-valtioon. Oleskelu missä tahansa
Schengen-valtiossa otetaan huomioon edellä
mainittuja kolmen kuukauden ja kuuden
kuukauden ajanjaksoja laskettaessa.’’

Suomen tasavallan hallitus toivoo, että yllä
mainittu ehdotus on Latvian tasavallan hal-
lituksen hyväksyttävissä. Mikäli ehdotus hy-
väksytään, tämän nootin ja Latvian tasavallan
hallituksen vastausnootin voidaan katsoa
muodostavan maiden välisen sopimuksen,
joka tulee voimaan vastausnootin vastaanot-
tamispäivänä.

Suurlähetystö käyttää hyväkseen tilaisuutta
uudistaakseen Latvian hallituksen ulkominis-
teriölle korkeimman kunnioituksensa vakuu-
tuksen.

quired to obtain a visa. This period of three
months shall be calculated from the date of
entry into any Nordic State being a Party to
the Convention of 12 July 1957 on the Waiver
of Passport Control at the Intra-Nordic
Borders. Any sojourn in any of those States
during six months preceding the entry into
one of those States from a non-Nordic State
shall be included in the above period of three
months.’’

The Government of the Republic of Fin-
land proposes that Article 1 of the Agreement
be amended to read as follows:

“Citizens of the Republic of Latvia, hold-
ing valid passports of the Republic of Latvia,
shall be free to enter the territory of the
Republic of Finland at any authorized border-
crossing point and to stay in the territory of
the Republic of Finland for a maximum
period of three months during the six months
following the date of first entry without being
required to obtain a visa. This period of three
months shall be calculated from the date of
first entry into any Schengen State. Any stay
in any Schengen State shall be taken into
account in the calculation of the above
periods of three months and six months.’’

The Government of the Republic of Fin-
land hopes that the Government of the
Republic of Latvia will find the above
proposal acceptable. In case of acceptance,
this Note and the Reply of the Government
of the Republic of Latvia may be considered
to constitute an Agreement between the two
States which shall enter into force on the date
of receipt of the Reply Note.

The Embassy avails itself of this oppor-
tunity to renew to the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Latvia the assur-
ances of its highest consideration.
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Riikassa 29 päivänä huhtikuuta 2002

Latvian tasavallan ulkoasiainministeriö
esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen
suurlähetystölle ja vahvistaa kunnioittavasti
vastaanottaneensa Suomen suurlähetystön 9.
tammikuuta 2002 päivätyn nootin nro
RIIC005–1, jonka mukaan Suomen tasavallan
hallitus ehdottaa, että Suomen tasavallan
hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen
välisen viisumivapaussopimuksen 1 artikla
muutetaan seuraavaan muotoon:

’’Latvian tasavallan kansalaiset, joilla on
voimassa oleva Latvian tasavallan passi, ovat
esteettömiä saapumaan Suomen tasavallan
alueelle minkä tahansa laillisen rajanylitys-
paikan kautta ja oleskelemaan Suomen tasa-
vallan alueella enintään kolme kuukautta
kuuden kuukauden aikana ensimmäisestä alu-
eelle tulopäivästä lukien hankkimatta viisu-
mia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso
lasketaan alkavaksi saapumisesta johonkin
Schengen-valtioon. Oleskelu missä tahansa
Schengen-valtiossa otetaan huomioon edellä
mainittuja kolmen kuukauden ja kuuden
kuukauden ajanjaksoja laskettaessa.’’

Vastauksena ministeriöllä on kunnia il-
moittaa, että Latvian tasavallan hallitus hy-
väksyy Suomen tasavallan hallituksen ehdo-
tuksen ja hyväksyy sen, että Suomen suur-
lähetystön nootti ja tämä vastausnootti muo-
dostavat näiden valtioiden välisen sopimuk-
sen, joka tulee voimaan sinä päivänä, jona
tämä vastausnootti on vastaanotettu.

Latvian tasavallan ulkoasianministeriö
käyttää hyväkseen tilaisuutta uudistaakseen
Suomen suurlähetystölle korkeimman kunni-
oituksensa vakuutuksen.

Riga, 29 April 2002

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Latvia presents its compliments
to the Embassy of Finland and has the honour
to acknowledge receipt of Verbal note No.
RIIC005–1 of the Embassy of Finland, dated
January 9, 2002, which states that the
Government of the Republic of Finland
proposes that Article 1 of the Agreement
between the Government of the Republic of
Latvia and the Government of the Republic
of Finland concerning the Abolition of Visas
be amended to read as follows:

“Citizens of the Republic of Latvia, hold-
ing valid passports of the Republic of Latvia,
shall be free to enter the territory of the
Republic of Finland at any authorized border-
crossing point and to stay in the territory of
the Republic of Finland for a maximum
period of three months during the six months
following the date of first entry without being
required to obtain a visa. This period of three
months shall be calculated from the date of
first entry into any Schengen State. Any stay
in any Schengen State shall be taken into
account in the calculation of the above
periods of three months and six months.’’

In the Reply the Ministry has the honour
to state that the Government of the Republic
of Latvia accepts the proposal of the Go-
vernment of the Republic of Finland and
agrees that Verbal Note of the Embassy of
Finland and the present Reply shall constitute
an Agreement between the two States which
shall enter into force on the date of receipt of
the present Reply.

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Latvia avails itself of this
opportunity to renew to the Embassy of
Finland the assurances of its highest consid-
eration.

(Suomennos)

2. Latvian ulkoasiainministeriö Suomen Riikassa olevalle suurlähetystölle
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