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Lag

Nr 14

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier

och immunitet för institutet och dess personal

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

I enlighet med riksdagen beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Helsingfors den 22 de-
cember 2005 mellan Finlands regering och
Europeiska skogsinstitutet ingångna avtalet
om rättslig ställning, privilegier och immuni-

tet för institutet och dess personal gäller som
lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

RP 199/2006
UtUB 16/2006
RSv 261/2006

7—2007 899157



(Finlands författningssamlings nr 241/2007)

Republikens presidents förordning

Nr 15

om sättande i kraft av avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet
om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal samt om
ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i avtalet

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Det i Joensuu den 22 december 2005 in-
gångna avtalet mellan Finlands regering och
Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställ-
ning, privilegier och immunitet för institutet
och dess personal, som riksdagen godkänt
den 16 januari 2007 och som republikens
president godkänt den 2 februari 2007 samt
beträffande vilket meddelande om godkän-
nande lämnats till Europeiska skogsinstitutet
den 7 februari 2007, träder i kraft den 9 mars
2007 så som därom har avtalats.

2 §
Lagen av den 2 februari 2007 (99/2007)

om sättande i kraft av de bestämmelser som
hör till området för lagstiftningen i avtalet
mellan Finlands regering och Europeiska
skogsinstitutet om rättslig ställning, privi-
legier och immunitet för institutet och dess
personal, träder i kraft den 9 mars 2007.

3 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 9 mars

2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Översättning) 
 
 

AVTAL 
 

mellan Finlands regering och Europeiska 
skogsinstitutet om rättslig ställning, pri-
vilegier och immunitet för institutet och 

dess personal 
 
 
Finlands regering och Europeiska 

skogsinstitutet, 
som beaktar att det genom konventionen 

om Europeiska skogsinstitutet (nedan ”kon-
ventionen”) grundade Europeiska skogsin-
stitutet är beläget i Joensuu i Finland, 

som önskar i enlighet med artikel 12 i 
konventionen bestämma om rättslig ställ-
ning samt vissa privilegier och viss immu-
nitet för institutet, vilka är nödvändiga för 
att institutet skall kunna fungera effektivt 
samt om åtgärder för att verkställa dessa, 

har kommit överens om följande: 
 

Artikel I 

Definitioner 

I detta avtal avses med 
a) ”regeringen” Finlands regering, 
 
b) ”institutet” Europeiska skogsinstitutet, 
 
c) ”direktören” institutets direktör eller 

den tjänsteman som har förordnats att hand-
la på direktörens vägnar och om vilket di-
rektören underrättar regeringen, 

d) ”behöriga myndigheter” statliga, regio-
nala eller lokala myndigheter beroende på 
sammanhanget och i enlighet med finsk 
lagstiftning, 

e) ”institutets lokaler” fastigheter, bygg-
nader och delar av byggnader som institutet 
normalt besitter för att kunna utföra sina of-
ficiella uppgifter, 

f) ”rådet” institutets råd, 
 
g) ”styrelsen” institutets styrelse, 
 
h) ”konferensen” institutets konferens, 
 

AGREEMENT 
 

between the Government of Finland and 
the European Forest Institute on the 

Legal Status, Privileges and Immunities 
of the Institute and its Personnel 

 
 
The Government of Finland and the Euro-

pean Forest Institute,¨ 
Noting that the European Forest Institute 

established by the Convention on the Euro-
pean Forest Institute (hereinafter the Conven-
tion) is located in Joensuu, Finland; 

Desiring in accordance with Article 12 of 
the Convention to regulate the Institute's le-
gal status in Finland as well as certain privi-
leges and immunities necessary for its effi-
cient functioning and the measures for their 
implementation; 

Have agreed as follows: 
 

Article I:  

Definitions In this Agreement: 

 
a) “the Government” means the Govern-

ment of Finland; 
b) “the Institute” means the European For-

est Institute; 
c) “the Director” means the Director of the 

Institute or any official designated to act on 
his behalf, to be notified to the Government 
by the Director; 

d) “appropriate authorities” means the na-
tional, regional or local authorities of 
Finland, as the context may require, in ac-
cordance with the law of Finland; 

e) “premises of the Institute” means land, 
buildings and parts of buildings normally oc-
cupied by the Institute for the fulfillment of 
its official functions; 

f) “the Council” means the Council of the 
institute; 

g) “the Board” means the Board of the In-
stitute; 

h) “the Conference” means the Conference 
of the Institute; 
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i) ”institutets personal” den yrkespersonal 
och administrativa personal som direktören 
anger, 

j) ”sakkunnig som fullgör uppdrag” en 
person som inte hör till institutets personal, 
men har utnämnts att fullgöra ett visst upp-
drag för institutet eller på dess vägnar, 

k) ”i Finland bosatt person” en person 
som i enlighet med den finska lagstiftning-
en anses vara bosatt i Finland, 

l) ”familjemedlem” en person som omfat-
tas av definitionen på familj i den finska ut-
länningslagen, vars ändringar med jämna 
mellanrum underrättas de främmande sta-
ters diplomatiska beskickningar som är be-
lägna i Helsingfors samt institutet, och 

m) ”avtalsslutande part” parterna i kon-
ventionen. 

 
Artikel II 

Rättslig ställning 

Institutet, som är en internationell organi-
sation, skall ha den rättshandlingsförmåga 
som är nödvändig för att utföra dess uppgif-
ter och uppnå dess syfte. Särskilt skall insti-
tutet ha behörighet att ingå avtal, förvärva 
och avyttra fast och lös egendom samt vara 
part i rättsliga förfaranden. 

 
 

Artikel III 

Akademisk frihet 

Institutet skall ha den akademiska frihet 
som krävs för att uppnå dess syfte, särskilt i 
fråga om val av forskningsobjekt, forsk-
ningsmetoder och utbildning samt val av 
personer och institutioner som bistår med 
dess uppgifter samt i fråga om yttrandefri-
het. 

 
Artikel IV  

Immunitet mot rättsliga förfaranden 

Institutet och dess egendom skall, obero-
ende av var och i vems besittning de befin-
ner sig, åtnjuta immunitet mot varje form av 
rättsliga förfaranden, såvida institutet inte i 

i) “personnel of the Institute” means the 
professional and administrative personnel of 
the Institute as specified by the Director; 

j) “expert on mission” means a person 
other than a member of the personnel of the 
Institute appointed to carry out a specific task 
for or on behalf of the Institute; 

k) “resident of Finland” means anyone so 
regarded in accordance with Finnish law; 

 
l) “member of the family means” a person 

included  in the category of member of the 
family in the Finnish Aliens Act as notified 
from time to time to the  Foreign Diplomatic 
Missions accredited to Helsinki,  and to the 
Institute. 

m) “Contracting Party” means Contracting 
Party to the Convention. 

 
Article II: 

Legal status 

The Institute, which is an international 
organisation, shall enjoy such legal capacity 
as may be necessary for the exercise of its 
functions and the fulfillment of its pur-
poses. It shall, in particular, have the capac-
ity to contract, to acquire and dispose of 
immovable and movable property, and to be 
a party to legal proceedings. 

 
Article III: 

Academic freedom 

The Institute shall enjoy the academic 
freedom required for the achievement of its 
purposes, with particular reference to the 
choice of subjects and methods of research 
and training, the selection of persons and 
institutions to share in its task, and freedom 
of expression. 

 
Article IV: 

Immunity from legal process 

The Institute and its property, wherever lo-
cated and by whomsoever held, shall enjoy 
immunity from every form of legal process, 
except insofar as in any particular case the 



 Nr 15 

  

 

167

något särskilt fall uttryckligen har avstått 
från denna immunitet. Avstående från im-
munitet får inte utsträckas att avse verkstäl-
lighetsåtgärder av något slag. Institutets 
egendom skall, oberoende av var och i 
vems besittning den befinner sig, vara frita-
gen från husrannsakan, rekvisition, konfis-
kation, expropriation och varje annan form 
av ingrepp, vare sig detta grundar sig på ex-
ekutiva, administrativa, judiciella eller lag-
stiftande åtgärder. 

 
Artikel V 

Lokaler 

1. Om inte något annat bestäms i detta av-
tal skall i institutets lokaler tillämpas finsk 
lagstiftning. Institutets lokaler står dock un-
der styrelsens omedelbara tillsyn och styrel-
sen kan fastställa de bestämmelser som be-
hövs för utförandet av institutets uppgifter i 
dess lokaler. 

 
2. a) Institutets lokaler är okränkbara. En 

tjänsteman eller någon annan person som 
utövar offentlig makt i Finland har tillträde 
till institutets lokaler för att fullgöra sina 
tjänsteuppdrag endast med direktörens ut-
tryckliga samtycke och på de villkor som 
direktören godkänt eller på direktörens be-
gäran. Tillstånd anses ha beviljats i sam-
band med eldsvåda eller någon annan nöd-
situation, då snabba skyddsåtgärder är nöd-
vändiga. 

b) Institutet tillåter inte att personer som 
försöker undgå arrestering eller delgivning 
av stämning eller för vilka en behörig myn-
dighet har utfärdat utlämnings- eller utvis-
ningsorder till följd av brott tar sin tillflykt 
till dess lokaler. 

3. Regeringen är skyldig att vidta skäliga 
åtgärder för att skydda institutets lokaler för 
intrång eller skada samt för att förhindra att 
institutets frid störs eller att det utsätts för 
ärekränkning. 

 
Artikel VI 

Okränkbarhet för arkiv 

Institutets arkiv är okränkbart. Begreppet 

Institute has expressly waived its immunity. 
It is, however, understood that no such 
waiver of immunity shall extend to any 
measure of execution. The property of the In-
stitute, wherever located and by whomsoever 
held, shall be immune also from search, req-
uisition, confiscation, expropriation and any 
other form of interference, whether by execu-
tive, administrative, judicial or legislative ac-
tion. 

 
 

Article V: 

Premises 

1. Except as otherwise provided in this 
Agreement, the law of Finland shall apply 
within the premises of the Institute. However, 
the premises of the Institute shall be under 
the immediate control of the Board which 
may establish the necessary regulations for 
the conduct of the Institute’s functions 
therein. 

2. a) The premises of the Institute shall be 
inviolable.  No officer or official of Finland 
or any other person exercising any public au-
thority within Finland shall enter the prem-
ises of the Institute to perform any official 
duties therein except with the express consent 
of, and under conditions approved by, the Di-
rector, or at his or her request.  Such permis-
sion shall be assumed in case of fire or other 
emergency disaster requiring prompt protec-
tive action. 

b) The Institute shall not permit its prem-
ises to become a refuge from justice for per-
sons who are avoiding arrest or service of le-
gal process or against whom an order of ex-
tradition or deportation has been issued by 
the appropriate authorities. 

3. The Government is under a duty to take 
reasonable steps to protect the premises of 
the Institute against any intrusion or damage 
and to prevent any disturbance of the peace 
of the Institute or impairment of its dignity. 
 

Article VI:  

Inviolability of archives 

The archives of the Institute shall be invio-
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”arkiv” omfattar, oavsett var de finns, alla 
handlingar, all korrespondens, alla manu-
skript, fotografier, filmer och upptagningar 
som ägs av eller är i förvar hos institutet. 

 
 
 

Artikel VII  

Samhällsservice 

1. Regeringen säkerställer att institutets 
lokaler förses med den samhällsservice och 
till den hörande apparatur som behövs samt 
att servicen och apparaturen levereras på 
skäliga villkor. 

2. I fall av avbrott eller hot om avbrott av 
denna service betraktar de behöriga myn-
digheterna institutets behov som lika vikti-
ga som de centrala statliga ämbetsverkens 
behov och vidtar i enlighet med detta åtgär-
der för att säkerställa att detta inte medför 
olägenheter för institutets arbete. 

 
3. Direktören vidtar på begäran lämpliga 

arrangemang för att ge behöriga offentliga 
serviceinrättningar möjlighet att inspektera, 
reparera, underhålla och bygga om eller 
flytta till nämnda service hörande apparatur, 
vattenledningar, elledningar och avlopps-
ledningar inom institutets lokaler. 

 
 

Artikel VIII 

Kommunikationer och publikationer 

1. All officiell kommunikation som insti-
tutet eller dess personal tar emot liksom all 
officiell kommunikation som institutet sän-
der är okränkbar med tanke på förhandscen-
sur och andra tillsynsåtgärder eller andra 
former av ingrepp mot deras privata karak-
tär. 

2. a) Regeringen erkänner institutets rätt 
att i Finland fritt bedriva publiceringsverk-
samhet för att uppnå sina syften. 

b) Institutet förväntas dock följa Finlands 
lagar och bestämmelser gällande immateri-
ella rättigheter samt internationella konven-
tioner i vilka Finland är part. 

 

lable. The term “archives” includes all re-
cords, correspondence, manuscripts, photo-
graphs, films and recordings belonging to or 
held by the Institute, wherever located. 

 
 
 

Article VII:  

Public services 

1. The Government shall ensure that the 
premises of the Institute shall be supplied 
with the necessary public utilities and ser-
vices, and that such public utilities and ser-
vices shall be supplied on equitable terms. 

2. In case of any interruption or threatened 
interruption of any such services, the appro-
priate authorities shall consider the needs of 
the Institute as being of equal importance 
with those of essential agencies of the Gov-
ernment and shall take steps accordingly to 
ensure that the work of the Institute is not 
prejudiced. 

3. The Director shall, upon request, make 
suitable arrangements to enable the appropri-
ate public service bodies to inspect, repair, 
maintain, reconstruct and relocate utilities, 
conduits, mains and sewers within the prem-
ises of the Institute. 

 
 
 

Article VIII: 

Communications and publications 

1. All official communications directed to 
the Institute, or to any of its personnel, and all 
outward official communications of the Insti-
tute, by whatever means or in whatever form 
transmitted, shall be immune from censorship 
and from any other form of interception or 
interference with their privacy.  

2. a) The Government recognizes the right 
of the Institute freely to publish within 
Finland, in the fulfillment of its purpose. 

b) It is, however, understood that the Insti-
tute shall respect the laws and regulations of 
Finland and the international conventions to 
which Finland is a party, relating to intellec-
tual property. 
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Artikel IX 

Finansieringsarrangemang 

Institutet kan utan hinder av finansiella 
kontrollbestämmelser och regleringar eller 
förlängningar av betalningstiden 

a) disponera medel, guld eller vilken valu-
ta som helst samt använda vilka valutakon-
ton som helst, 

b) fritt överföra sina medel, sitt guld eller 
sin valuta till eller från Finland samt kon-
vertera varje valuta det innehar till en annan 
valuta. 

 
Artikel X 

Befrielse från skatt 

1. Institutet och dess inkomster, tillgångar 
och annan egendom som är avsedd för 
tjänstebruk samt institutets officiella åtgär-
der och transaktioner samt övriga verksam-
heter skall vara befriade från alla direkta 
skatter, inklusive bl.a. inkomstskatt, förmö-
genhetsskatt och bolagsskatt samt skatter 
som uttas av lokala och regionala myndig-
heter. Institutet anses dock inte ha rätt att 
göra anspråk på befrielse från skatter som 
de facto endast utgör vederlag för allmän-
nyttiga tjänster som tillhandahålls i fasta 
priser enligt tjänstens omfattning och som 
kan specificeras och fastställas exakt. 
Egendom som institutet tillhandahåller för 
personalens privata bruk skall inte betraktas 
som egendom som används för institutets 
tjänstebruk. 

2. Institutet skall vara befriat från alla 
tullavgifter och alla skatter avseende import 
och export av förnödenheter som institutet 
importerar eller exporterar för tjänstebruk 
samt i fråga om dess publikationer. 

3. Varor som importerats eller anskaffats 
med stöd av den befrielse som avses i 
stycke 2 får inte säljas eller på annat sätt 
överlåtas, förutom på de villkor som avta-
lats med de behöriga myndigheterna. 

4. När institutet gör anskaffningar eller 
anlitar tjänster av betydande värde och som 
behövs för institutets tjänstebruk, och om 
priset på dessa anskaffningar eller tjänster 
inbegriper skatt och skatten kan specifice-

Article IX:  

Financial facilities 

Without being restricted by financial con-
trols, regulations or moratoria of any kind, 
the Institute may: 

a) hold funds, gold or currency of any kind 
and operate accounts in any currency; 

 
b) freely transfer its funds, gold or currency 

to or from Finland and convert any currency 
held by it into any other currency. 

 
 

Article X:  

Tax exemptions 

1. The Institute, its income, assets and other 
property for official use, and its official op-
erations and transactions and other activities, 
shall be exempt from all direct taxes, which 
include, inter alia, income tax, capital tax and 
corporation tax as well as direct taxes levied 
by local and provincial authorities. It is un-
derstood, however, that the Institute shall not 
claim exemption from taxes which are, in 
fact, no more than charges for public utility 
services, provided at a fixed rate according to 
the amount of services rendered and which 
can be specifically identified, described and 
itemized. Articles made available by the In-
stitute to its personnel for private use shall 
not be considered as articles serving the offi-
cial use of the Institute. 

 
2. The Institute shall be exempt from all 

customs duties and import turnover taxes on 
imports and exports in respect of articles im-
ported or exported by the Institute for its offi-
cial use and in respect of its publications. 

3. Goods imported or purchased under ex-
emption referred to in paragraph 2 above 
shall not be sold or otherwise disposed of, 
except under conditions agreed with the ap-
propriate authorities. 

4. When purchases or services of substan-
tial value and necessary for the official use of 
the Institute are made or used by the Institute 
and when the price of such purchases or ser-
vices includes taxes, the Government shall, if 
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ras, ser regeringen till att skatten avräknas i 
enlighet med bestämmelserna i den finska 
mervärdesskattelagen till den del lagen till-
lämpas på diplomatiska beskickningar i 
Helsingfors. 

5. Institutets direktör och personal, vilka 
inte är finska medborgare och inte har varit 
bosatta i Finland under de tre år som före-
gått tidpunkten för när anställningen vid in-
stitutet började, skall vara befriade från be-
skattning i fråga om de löner och arvoden 
som institutet betalar dem i Finland. Reger-
ingen kan beakta dessa löner och arvoden 
vid beräkning av skattens belopp för in-
komster som förvärvats från andra källor. 
Om en person, som inte är finsk medborga-
re, redan har befriats från den finska be-
skattningen i fråga om löner och arvoden 
som institutet betalar honom eller henne, 
skall karenstiden om tre år inte tillämpas. 

 
6. Regeringen skall inte ha någon skyl-

dighet att befria tidigare medlemmar av in-
stitutets personal eller personer som är be-
roende av dem från inkomstskatt på pensio-
ner eller livräntor. 
 

Artikel XI 

Social trygghet 

1. Institutet skall vara befriat från alla ob-
ligatoriska finska socialskyddsavgifter då 
det gäller direktören och institutets perso-
nal, vilka inte omfattas av det finska social-
skyddssystemet. 

 
2. På direktören och institutets personal, 

till den del de är bosatta i Finland när detta 
avtal träder i kraft eller vid tidpunkten för 
anställningen och vilka omfattas av det 
finska socialskyddssystemet, skall detta sy-
stem fortfarande tillämpas. I fråga om såda-
na personer svarar institutet för alla obliga-
toriska avgifter enligt det finska social-
skyddssystemet. 

3. Direktören och institutets personal, vil-
ka inte omfattas av det finska socialskydds-
systemet, skall vara befriade från alla obli-
gatoriska socialskyddsavgifter i Finland un-
der hela den tid de fullgör sitt uppdrag vid 
institutet. 

the taxes are identifiable, provide for their re-
imbursement in accordance with the provi-
sions of the Finnish Act on value-added tax 
as applied to diplomatic missions accredited 
to Helsinki 

5. The Director and the personnel of the In-
stitute who are not nationals of Finland and 
have not been residents in Finland in the 
three years preceding the year in which this 
employment in the Institute began shall be 
exempt from taxation in Finland on the sala-
ries and emoluments paid to them by the In-
stitute. The Government may take these sala-
ries and emoluments into account for the 
purpose of assessing the amount of taxes to 
be applied to income from other sources. If a 
person who is not a national of Finland has 
once enjoyed the exemption from the Finnish 
taxation on the salaries and emoluments paid 
to that person by the Institute the qualifying 
period of three years is not applied.  

6. The Government shall not be obliged to 
exempt from income tax pensions or annui-
ties paid to former members of the personnel 
of the Institute and their dependants.   

 
 

Article XI:  

Social security 

1. The Institute shall be exempt from all 
compulsory contributions to social security 
schemes of Finland in respect of the Direc-
tor and the personnel of the Institute who 
are not subject to the social security 
schemes of Finland. 

2. The Director and the personnel of the 
Institute who, at the time of the entry into 
force of this Agreement or at the time of 
their recruitment, are residents of Finland 
and covered by the Finnish social security 
schemes shall continue to be so covered. 
The Institute shall be liable for all compul-
sory contributions to the Finnish social se-
curity schemes in respect of such persons. 

3. The Director and the personnel of the In-
stitute who are not subject to the social se-
curity schemes in Finland shall be exempt 
from all compulsory contributions to social 
security schemes of Finland at any time dur-
ing their functions with the Institute. 
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4. Institutet skall ordna socialskyddet för 
direktören och institutets personal i sådana 
fall att de inte omfattas av något lands soci-
alskyddssystem. 

 
Artikel XII 

Inresa, genomresa och vistelse i landet 

1. a) Regeringen skall vidta alla nödvän-
diga åtgärder enligt den nationella lagstift-
ningen för att göra det lättare för personer 
som avses nedan att resa in i landet, vistas i 
landet och resa igenom finskt territorium i 
samband med deras tjänsteärenden vid in-
stitutet: 

i) rådets medlemmar, styrelsens ledamöter 
och konferensens företrädare för de associe-
rade medlemmarna, 

ii) direktören och institutets personal samt 
deras familjemedlemmar, 

iii) sakkunniga som fullgör uppdrag, fors-
kare och institutets praktikanter samt deras 
familjemedlemmar, 

iv) andra personer som bjudits in av insti-
tutet i anslutning till den officiella verk-
samheten. 

b) I detta stycke avsedda lättnader omfat-
tar att arbetstagaren beviljas visum och up-
pehållstillstånd avgiftsfritt och så snabbt 
som möjligt samt tillträde till andra läroan-
stalter och bibliotek, när detta är nödvändigt 
för i detta stycke avsedda personer. 

 
2. Ingen handling som utförs av en i 

stycke 1 avsedd person i hans eller hennes 
officiella egenskap vid institutet utgör orsak 
att hindra honom eller henne från att resa in 
i landet eller avlägsna sig från finskt territo-
rium eller att kräva att han eller hon skall 
lämna finskt territorium. 

3. Denna artikel hindrar inte att personer 
som gör anspråk på behandling enligt denna 
artikel skall lägga fram skäliga bevis för att 
de hör till någon grupp som räknas upp i 
stycke 1. 

 
Artikel XIII 

Identifiering 

1. Direktören skall tidvis tillställa utri-

4. The Institute shall organise social secur-
ity coverage to the Director and members of 
personnel of the Institute who are not subject 
to social security schemes of any State. 

 
Article XII:  

Access, transit and residence 

1. a) The Government shall take all neces-
sary measures, in accordance with national 
law, to facilitate the entry into, sojourn in and 
transit through Finnish territory of the per-
sons listed below for the purposes of official 
business of such persons related to the Insti-
tute: 

i) members of the Council and of the Board  
and of  Associate Members at the Confer-
ence; 

ii) the Director and personnel of the Insti-
tute and  members of their families; 

iii) experts on mission, fellows, and train-
ees of the Institute and  members of their 
families; 

iv) other persons invited by the Institute on 
official business. 

 
b) The facilities provided for in this para-

graph include granting of visas and residence 
permits for an employed person without 
charge and as promptly as possible and ac-
cess to other institutes of learning and librar-
ies, where required for persons referred to in 
this paragraph. 

2. No act performed by any person referred 
to in paragraph 1 in his official capacity with 
respect to the Institute shall constitute a rea-
son for preventing his or her entry into or de-
parture from the territory of Finland or for re-
quiring him or her to leave such territory. 

 
3. This article shall not prevent the re-

quirement of reasonable evidence to establish 
that persons claiming the treatment provided 
for in this article come within the categories 
described in paragraph 1. 

 
Article XIII:  

Identification 

1. The Director shall from time to time 
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kesministeriet en förteckning över rådets 
medlemmar och styrelsens ledamöter samt 
över institutets personal och sakkunniga 
samt utan dröjsmål meddela utrikesministe-
riet varje ändring eller tillägg till förteck-
ningen. 

2. Utrikesministeriet skall, efter att ha fått 
meddelande om direktörens och institutets 
personals utnämning, ge alla i personalen 
och deras familjemedlemmar ett kort försett 
med ett fotografi av innehavaren som iden-
tifierar honom eller henne såsom institutets 
direktör eller en medlem av personalen eller 
en familjemedlem. De behöriga myndighe-
terna godkänner kortet som intyg över ut-
nämningen. Kortet skall återlämnas till utri-
kesministeriet när uppdraget för personen i 
fråga upphör. 

 
 

Artikel XIV 

Rådets medlemmar, styrelseledamöter och 
medlemmar av personalen samt sakkunniga 

som fullgör ett uppdrag 

1. Rådets medlemmar och styrelseleda-
möter som deltar i möten som institutet 
sammankallat skall då de utför sina uppgif-
ter och under sina resor till och från mötet 
ges de privilegier och den immunitet om 
vilka föreskrivs i lagen av den 15 juni 1973 
gällande privilegier och immunitet i fråga 
om internationella konferenser jämte änd-
ringar. 

2. a) Konferensens företrädare för de as-
socierade medlemmarna, direktören och in-
stitutets personal samt sakkunniga som 
fullgör uppdrag skall ha immunitet mot 
rättsligt förfarande när det gäller sådana 
muntliga eller skriftliga yttranden och med 
stöd av dem vidtagna åtgärder som hör 
samman med personens tjänsteställning. 

b) Dessutom skall sakkunniga och perso-
nal som fullgör uppdrag och inte är finska 
medborgare eller bosatta i Finland 

i) vara befriade från nationell tjänstgö-
ringsplikt, 

ii) tillsammans med sina familjemedlem-
mar vara befriade från inreserestriktioner, 

iii) ha rätt till samma lättnader vid valuta-
växling som medges tjänstemän vid diplo-

send to the Ministry for Foreign Affairs a list 
of the members of the Council and of the 
Board, personnel and experts of the Institute 
and without delay inform the Ministry for 
Foreign Affairs of any changes or additions 
to the list. 

2. The Ministry for Foreign Affairs shall is-
sue to the Director and all personnel of the 
Institute, on notification of their appointment, 
and members of their families, a card bearing 
the photograph of the holder and identifying 
him or her as the Director or one of the per-
sonnel of the Institute or a member of his or 
her family. This card shall be accepted by the 
appropriate authorities as evidence of ap-
pointment. The card shall be returned to the 
Ministry for Foreign Affairs upon termina-
tion of the functions of the person concerned. 

 
 

Article XIV 

Members of the Council, the Board, 
personnel, and experts on mission 

 
1. Members of the Council and of the 

Board at meetings convened by the Institute 
shall, while exercising their functions and 
during their journeys to and from the meet-
ing, enjoy the privileges and immunities as 
provided for in the Finnish Law on Interna-
tional Conferences of 15 June 1973, as 
amended. 

 
2. a) Representatives of the Associate 

Members at the Conference, the Director and 
personnel of the Institute and experts on mis-
sion, regardless of nationality, shall be ac-
corded immunity from legal process in re-
spect of words spoken or written and all acts 
performed by them in their official capacity; 

 
b) In addition, experts on mission and per-

sonnel who are not of Finnish nationality or 
residents of Finland shall: 

i) be immune from national service obliga-
tions; 

ii) be immune, together with  members of 
their families, from immigration restrictions; 

iii) be accorded the same privileges in re-
spect of exchange facilities as are accorded to 
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matiska beskickningar i Finland av motsva-
rande rang, 

iv) tillsammans med sina familjemed-
lemmar ges samma lättnader avseende repa-
triering vid internationella kriser som de 
som medges diplomatiska representanter. 

3. Om inte något annat följer av stycke 4 i 
denna artikel skall direktören jämte make 
och minderåriga barn medges samma privi-
legier och immunitet samt befrielse och 
lättnader som de som med stöd av interna-
tionell rätt medges diplomatiska represen-
tanter, om direktören inte är finsk medbor-
gare eller är bosatt i Finland. Detta stycke 
skall dock inte tillämpas på gods eller mo-
torfordon som en tjänsteman som har för-
ordnats att handla på direktörens vägnar fört 
in i landet. 

4. Immunitet mot rättsligt förfarande skall 
dock inte tillämpas i fråga om trafikbrott 
som personer som avses i stycke 1, 2 och 3 
i denna artikel har gjort sig skyldiga till, el-
ler när det är fråga om skador som åsamkats 
av ett motorfordon som ägs eller förs av en 
sådan person. 

5. Privilegier och immunitet enligt detta 
avtal medges i institutets intresse och inte 
till vederbörande personers egen nytta. Ve-
derbörande avtalsslutande part är berättigad 
och skyldig att häva okränkbarheten för en 
medlem i rådet då parten anser att okränk-
barheten är till men för rättskipningen och 
då okränkbarheten kan hävas utan men för 
institutets intressen. Direktören har motsva-
rande rätt och skyldighet med avseende på 
styrelseledamöter eller direktören, styrel-
sens ordförande eller institutets personal 
och sakkunniga som fullgör uppdrag.  

 
 
 

Artikel XV 

Biläggande av tvister och val av lag 

1. Institutet utfärdar bestämmelser om 
lämpliga förfaranden för biläggande av tvis-
ter mellan institutet och dess utsända perso-
nal eller sakkunniga som fullgör uppdrag. I 
fråga om arbetsavtal för personal som an-
ställts på platsen tillämpas den finska lag-
stiftningen. 

officials of comparable rank forming part of 
diplomatic missions in Finland; 

iv) be given, together with  members of 
their families, the same repatriation facilities 
in times of international crisis as diplomatic 
envoy. 

3. Subject to the terms of paragraph 4 be-
low, the Director, if he or she is not a national 
or resident of Finland, shall also be accorded 
in respect of himself or herself, his or her 
spouse and minor children, the same privileg-
es and immunities, exemptions and facilities 
accorded to diplomatic envoys in accordance 
with international law. It is understood, how-
ever, that this paragraph is not applicable 
with respect to importation of goods or motor 
vehicles by an official designated to act on 
the Director's behalf. 

4. No immunity from legal process shall 
apply in case of a motor traffic offence com-
mitted by, or in the case of damage caused by 
a motor vehicle belonging to or driven by, 
persons referred to in paragraphs 1, 2 and 3 
of this Article.  

 
5. Privileges and immunities are granted by 

this Agreement in the interest of the Institute 
and not for the personal benefit of the indi-
viduals themselves. The Contracting Party 
concerned shall have the right and duty to 
waive the immunity of a member of the 
Council in any case where, in its opinion, the 
immunity would impede the course of justice 
and can be waived without prejudice to the 
interests of the Institute.  In the case of a 
member of the Board and the Director, the 
Chairman of the Board, and in the case of 
personnel of the Institute and experts on mis-
sion, the Director shall have a similar right 
and duty. 

 
Article XV:  

Settlement of disputes and choice of law 

1. The Institute shall make provisions for 
appropriate modes of settlement of disputes 
between the Institute and non-locally re-
cruited members of its personnel or experts 
on mission. Finnish law is applied to the em-
ployment contracts of locally recruited per-
sonnel. 
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2. Alla tvister mellan regeringen och insti-
tutet gällande tolkningen eller tillämpning-
en av detta avtal eller ett avtal som eventu-
ellt kompletterar detta, eller alla frågor som 
gäller institutets lokaler eller förhållandet 
mellan regeringen och institutet, vilka inte 
kan biläggas genom förhandlingar eller ge-
nom något annat överenskommet förfaran-
de, skall hänskjutas för slutgiltigt biläggan-
de till en skiljedomstol med tre skiljedoma-
re. En domare utses av Finlands utrikesmi-
nister och en av styrelsens ordförande, och 
den tredje, som är domstolens ordförande, 
utses av de två förstnämnda skiljedomarna. 
Om de två förstnämnda skiljedomarna inte 
kan enas om den tredje domaren inom sex 
månader från det att de två förstnämnda 
domarna utsetts, skall den tredje skiljedo-
maren på begäran av regeringen eller insti-
tutet utses av ordföranden för Internationel-
la domstolen. Skiljedomstolens beslut fattas 
med röstmajoritet och det är slutgiltigt och 
bindande för parterna i tvisten. 

 
 

Artikel XVI 

Allmänna bestämmelser 

1. Institutet och alla personer som åtnjuter 
privilegier och immunitet är skyldiga att 
iaktta lagar och föreskrifter i Finland, utan 
att det som sagts ovan begränsar privilegier 
och immunitet som medgetts med stöd av 
detta avtal. Nämnda personer är också skyl-
diga att inte ingripa i Finlands inre angelä-
genheter. 

2. a) Direktören vidtar alla åtgärder för att 
försäkra sig om att inget missbruk av privi-
legier eller immunitet enligt detta avtal 
förekommer, och sätter i detta syfte upp så-
dana regler och bestämmelser som kan 
anses nödvändiga och ändamålsenliga för 
institutets personal och andra personer som 
eventuellt kommer i fråga. 

b) Om regeringen anser att privilegier el-
ler immunitet som medgetts enligt detta av-
tal har missbrukats, skall direktören på be-
gäran förhandla med de behöriga myndig-
heterna för att avgöra om sådant missbruk 
förekommit. Om resultatet av dessa för-
handlingar inte är tillfredsställande, skall 

2. Any dispute between the Government 
and the Institute concerning the interpretation 
or application of this Agreement or of any 
supplemental agreement, or any question af-
fecting the premises of the institute or the re-
lationship between the Government and the 
Institute, which is not settled by negotiation 
or other agreed mode of settlement, shall be 
referred for final decision to a tribunal of 
three arbitrators: one to be appointed by the 
Minister for Foreign Affairs of Finland, one 
to be appointed by the Chairman of the 
Board, and the third, who shall be chairman 
of the tribunal, to be appointed by the first 
two arbitrators. Should the first two arbitra-
tors fail to agree upon a third within six 
months following the appointment of the first 
two arbitrators, such third arbitrator shall be 
appointed by the President of the Interna-
tional Court of Justice at the request of the 
Government or the Institute. The decision of 
the tribunal shall be taken by a majority of 
votes and shall be final and binding on the 
parties to the dispute. 

 
Article XVI: 

 General provisions 

1. Without prejudice to the privileges and 
immunities accorded by this Agreement, it is 
the duty of the Institute and of all persons en-
joying such privileges and immunities to ob-
serve the laws and regulations of Finland. 
They also have a duty not to interfere in the 
internal affairs of Finland. 

 
2. a) The Director shall take every precau-

tion to ensure that no abuse of a privilege or 
immunity conferred by this Agreement shall 
occur, and for this purpose shall establish 
such rules and regulations as may be deemed 
necessary and expedient, for the personnel of 
the Institute and for such other persons as 
may be appropriate, 

b) Should the Government consider that an 
abuse of a privilege or immunity conferred 
by this Agreement has occurred, the Director 
shall, upon request, consult with the appro-
priate authorities to determine whether any 
such abuse has occurred. If such consulta-
tions fail to achieve a satisfactory result the 
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frågan avgöras i enlighet med det förfaran-
de som nämns i artikel XV stycke 2. 

 
3. Detta avtal tillämpas på alla personer 

som omfattas av det, oberoende av om re-
geringen har diplomatiska förbindelser med 
hemstaten för personen i fråga och obero-
ende av om hemstaten för personen i fråga 
medger motsvarande privilegier och immu-
nitet för finska diplomatiska representanter 
eller medborgare. 

4. Detta avtal skall tolkas utgående från 
dess huvudsakliga syfte att göra det möjligt 
för institutet att till fullo och effektivt utföra 
sina uppgifter. 

5. Förhandlingar om ändring av detta av-
tal inleds på begäran av regeringen eller in-
stitutet. Eventuella ändringar görs endast 
med ömsesidigt samtycke. 

 
6. Regeringen och institutet kan vid be-

hov ingå kompletterande avtal. 
 
7. Detta avtal upphör att gälla: 
 
a) genom en ömsesidig överenskommelse 

mellan regeringen och institutet, eller 
b) om institutet flyttas från finskt territo-

rium eller om konventionen om Europeiska 
skogsinstitutet upphör att vara i kraft, med 
undantag av de bestämmelser som skall till-
lämpas i samband med upphörandet av in-
stitutets verksamhet i Finland på ett ända-
målsenligt sätt och avyttrandet av institutets 
egendom i Finland. 

8. Detta avtal träder i kraft den trettionde 
dagen efter den dag då Finlands regering 
har underrättat institutet att den godkänt av-
talet. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat detta avtal. 

 
Upprättat i Helsingfors den 22 december 

2005 i två exemplar på engelska. 
 
 

För Finlands regering 
 
 

För Europeiska skogsinstitutet 

matter shall be determined in accordance 
with the procedure set out in Article XV, 
paragraph 2. 

3. This Agreement shall apply to any per-
son within its scope irrespective of whether 
the Government maintains or does not main-
tain diplomatic relations with the State to 
which such person belongs, and irrespective 
of whether the State to which such person be-
longs grants a similar privilege or immunity 
to diplomatic envoys or nationals of Finland. 

4. This Agreement shall be construed in the 
light of its primary purpose of enabling the 
Institute to discharge fully and efficiently its 
functions. 

5. Consultations with respect to the modifi-
cation of this Agreement shall be entered into 
at the request of the Government or the Insti-
tute. Any such modification shall be made by 
mutual consent. 

6. The Government and the Institute may 
enter into such supplemental agreements as 
may be necessary. 

7. This Agreement shall cease to be in 
force: 

a) by mutual consent between the Govern-
ment and the Institute, or 

b) if the Institute is removed from the terri-
tory of Finland or the Convention on the 
European Forest Institute ceases to be in 
force except for such provisions as may be 
applicable in connection with the orderly 
termination of the operations of the Institute 
in Finland and the disposal of its property 
therein. 

8. This Agreement shall enter into force on 
the thirtieth day after the date on which the 
Government of Finland has notified the Insti-
tute of its approval of the Agreement. 

 
In witness whereof, the undersigned, duly 

authorized thereto, have signed this Agree-
ment. 

 
Done at Helsinki, in duplicate the English 

language, on this 22 day of December 2005. 
 
 

For the Government of Finland 
 
 

For the European Forest Institute 
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