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SOPIMUS:
VOIMAANSAATTAMINEN
Perhe- ja puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston tai
kansainvälisisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen työskentely
kyseisissä maissa ilman, että heidän tarvitsee luopua diplomaattistatuksestaan niissä tapauksissa,
joissa diplomaattistatuksesta luopuminen vastaanottajavaltion noudattaman käytännön mukaan
muutoin olisi työskentelyn edellytyksenä. Vastaavasti Suomi takaa sopimuksissa työnteon
edellytykset kyseisten maiden vastaavassa asemassa oleville puolisoille ja perheenjäsenille
Suomessa.
Suomella on voimassa kahdenvälinen perhe- ja puolisosopimus Kanadan (SopS 12/1989), IsoBritannian (SopS 24/1990), Amerikan Yhdysvaltojen (SopS 13/1996), Unkarin (SopS 20/2003),
Chilen (SopS 85/2005), Serbian (SopS 30 ja 31/2016), Vietnamin (SopS 34 ja 35/2016), Israelin
(SopS 40 ja 41/2016), Argentiinan (SopS 56 ja 57/2016), Etelä-Afrikan (SopS 2 ja 3/2018),
Kolumbian, (SopS 8 ja 9/2019) sekä Perun (SopS 10 ja 11/2019) kanssa.
Hallituksen esitys Etelä-Afrikan ja Intian kanssa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai
kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön
tekemisestä tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta hyväksyttiin eduskunnassa 27 lokakuuta 2017 (HE
128/2017 vp; EV 108/2017 vp). Tasavallan presidentti hyväksyi sopimukset 17 päivänä
marraskuuta 2017.
Sopimuksen 8 artiklan mukaan sopimus tulee voimaan, kun kumpikin osapuoli on ilmoittanut
toiselle kirjallisesti diplomaattiteitse sopimuksen voimaantulon edellyttämien kansallisten toimien
saattamisesta päätökseen. Sopimuksen voimaantulopäivä on toiseksi seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen näistä ilmoituksista on vastaanotettu.
Suomen hallitus vastaanotti Intian ilmoituksen kansallisten toimien saattamisesta päätökseen
28 päivänä helmikuuta 2019. Intian hallitus vastaanotti Suomen hallituksen vastaavan ilmoituksen
12 maaliskuuta 2019.
Ehdotetun asetuksen 1 §:n 1 momentissa säädetään, että sopimus tulee voimaan 1 päivänä
huhtikuuta 2019. Pykälän toinen momentti sisältää tavanomaisen säännöksen sopimuksen
kansallisista hyväksymis- ja voimaansaattamisvaiheista. Asetuksen 2 §:ssä säädetään, että
sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
Asetuksen 3 § sisältää säännöksen sopimuksen voimaansaattamislain voimaantulosta ja 4 §
asetuksen voimaantulosäännöksen.

Edellä olevan perusteella esitetään, että valtioneuvosto antaisi asetuksen diplomaattisen tai
konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Intian kanssa tehdystä
sopimuksesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 samana
päivänä kuin itse sopimus tulee voimaan.

