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(Suomen säädöskokoelman n:o 444/2004)

L a k i

N:o 73

Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välillä helmikuun 9 päivänä 2004
Garchingissa tehdyn Suomen liittymistä eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta
harjoittavan eurooppalaisen järjestön perustamista koskevaan yleissopimukseen koskevan
sopimuksen ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Suomen ja Euroopan eteläisen observato-

rion (ESO) välillä 9 päivänä helmikuuta 2004
Garchingissa tehdyn liittymissopimuksen,
eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tut-

kimusta harjoittavan eurooppalaisen järjestön
perustamista koskevan yleissopimuksen ja
sen rahoituspöytäkirjan sekä järjestön erioi-
keuksia ja -vapauksia koskevan pöytäkirjan

HE 58/2004
SiVM 5/2004
EV 58/2004
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lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on
niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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(Suomen säädöskokoelman n:o 467/2004)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 74

Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välisen liittymissopimuksen, ESO:n
perustamista koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän rahoituspöytäkirjan ja ESO:n
erioikeuksia ja -vapauksia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä näihin sopi-

musjärjestelyihin liittyvän lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

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

1 §
Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan

eteläisen observatorion välillä 9 päivänä
helmikuuta 2004 Garchingissa allekirjoitettu
sopimus liittymisestä eteläisen pallonpuolis-
kon tähtitieteellistä tutkimusta harjoittavan
eurooppalaisen järjestön perustamisesta teh-
tyyn yleissopimukseen sekä siihen liittyviin
määräyksiin ja ehtoihin, jonka eduskunta on
hyväksynyt 18 päivänä toukokuuta 2004 ja
jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 4
päivänä kesäkuuta 2004 ja mitä koskeva
ratifiointikirja on talletettu ESO:n huostaan 7
päivänä kesäkuuta 2004, tulee voimaan 7
päivänä heinäkuuta 2004.

2 §
Pariisissa 5 päivänä lokakuuta 1962 tehty

yleissopimus eteläisen pallonpuoliskon tähti-
tieteellistä tutkimusta harjoittavan eurooppa-
laisen järjestön perustamisesta ja siihen lii-
tetty rahoituspöytäkirja sekä Pariisissa 12
päivänä heinäkuuta 1974 tehty Eteläisen
pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta
harjoittavan eurooppalaisen järjestön erioike-
uksia ja -vapauksia koskeva pöytäkirja, jotka
eduskunta on hyväksynyt 18 päivänä touko-
kuuta 2004 ja jotka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 4 päivänä kesäkuuta 2004, ja joita

koskeva liittymiskirja talletetaan Ranskan
ulkoasiainministeriön huostaan 7 päivänä hei-
näkuuta 2004, tulevat voimaan 7 päivänä
heinäkuuta 2004.

3 §
Suomen ja Euroopan eteläisen observato-

rion (ESO) välillä helmikuun 9 päivänä 2004
Garchingissa tehdyn Suomen liittymistä ete-
läisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutki-
musta harjoittavan eurooppalaisen järjestön
perustamista koskevaan yleissopimukseen
koskevan sopimuksen ja yleissopimuksen
sekä siihen liittyvien pöytäkirjojen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta 4 päivänä kesäkuuta 2004 an-
nettu laki (444/2004) tulee voimaan 7 päivänä
heinäkuuta 2004.

4 §
Edellä 1 ja 2 §:ssä mainittujen sopimusten

ja pöytäkirjojen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä

heinäkuuta 2004.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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Sopimustekstit 

(Suomennos) 

SOPIMUS 

SUOMEN TASAVALLAN 
HALLITUKSEN 

JA 

EUROOPAN ETELÄISEN OBSERVA-
TORION VÄLILLÄ 

LIITTYMISESTÄ ETELÄISEN  
PALLONPUOLISKON  

TÄHTITIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA 
HARJOITTAVAN EUROOPPALAISEN 

JÄRJESTÖN PERUSTAMISESTA  
TEHTYYN YLEISSOPIMUKSEEN SEKÄ 

SIIHEN LIITTYVIIN MÄÄRÄYKSIIN 
JA EHTOIHIN 

Suomen tasavallan hallitus (jäljempänä 
“Suomi”), 

ja

Pariisissa 5 päivänä lokakuuta 1962 alle-
kirjoitetulla yleissopimuksella (jäljempänä 
"yleissopimus") perustettu eteläisen pallon-
puoliskon tähtitieteellistä tutkimusta har-
joittava eurooppalainen järjestö, josta käy-
tetään myös nimeä Euroopan eteläinen ob-
servatorio (jäljempänä "ESO") 

OTTAEN HUOMIOON, että yleissopi-
muksen XIII artiklan 4 kappaleen mukaan 
jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä 
ESO:n jäseneksi hyväksytystä valtiosta tu-
lee ESO:n jäsen, kun se on tallettanut liit-
tymiskirjan Ranskan tasavallan ulkoasian-
ministeriöön, 

OTTAEN HUOMIOON, että Suomi on 
hakenut ESO:n täysjäsenyyttä ja että ESO:n 
neuvosto on hyväksynyt Suomen jäsenyy-
den Garchingissa 30 päivänä tammikuuta  
2004 pidetyssä 102.  (ylimääräisessä) koko-
uksessaan,  

AGREEMENT BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF FINLAND 

AND 

THE EUROPEAN SOUTHERN  
OBSERVATORY  

CONCERNING THE ACCESSION TO 
THE CONVENTION ESTABLISHING  
A EUROPEAN ORGANISATION FOR 

ASTRONOMICAL RESEARCH IN THE 
SOUTHERN HEMISPHERE AND  

RELATED TERMS AND CONDITIONS 

The Government of the Republic of 
Finland (hereinafter referred to as 
“Finland”), 
and

The European Organization for Astro-
nomical Research in the Southern    
Hemisphere, established by the Convention 
signed in Paris 5 October 1962 (hereinafter 
referred to as “the Convention”), also 
known as the “European Southern Observa-
tory”, (and hereinafter referred to as 
“ESO”), 

CONSIDERING that, according to Art-
icle XIII.4 of the Convention, a State admit-
ted to ESO by unanimous vote of the Mem-
ber States shall become a member of ESO 
by depositing an instrument of accession 
with the Ministry of Foreign Affairs of the 
French Republic, 

CONSIDERING that Finland has applied 
to become a full member of ESO and that 
the Council of ESO has approved the ad-
mission of Finland at its 102nd  (Extraordi-
nary) meeting held in Garching on 30 Janu-
ary 2004,  
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OTTAEN HUOMIOON yleissopimuksen 
VII artiklan 3 kappaleen nojalla annetun 
ESO:n neuvoston päätöslauselman, jossa 
määritetään ESO/Cou-940 conf. rev 3    
-asiakirjan 2 liitteessä mainittu Suomen eri-
tyisrahoitusosuus, 

VAKUUTTUNEINA siitä, että Suomen 
liittyminen osaltaan auttaa saavuttamaan 
yleissopimuksessa mainitut tavoitteet, 

OTTAEN HUOMIOON yleissopimuksen 
VII, XIII JA XV artiklan,  

OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 

CONSIDERING the resolution of ESO 
Council determining the special contribu-
tion of Finland in accordance with Article 
VII. 3 of the Convention as set out in An-
nex 2 to ESO/Cou-940 conf. rev 3, 

CONVINCED that this accession will 
contribute to the achievement of the objec-
tives set out in the Convention, 

HAVING REGARD to Articles VII, XIII 
and XV of the Convention, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

1 ARTIKLA 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on an-
taa ne määräykset ja ehdot, joiden mukai-
sesti Suomi liittyy yleissopimukseen. 

ARTICLE 1 

The purpose of this Agreement is to de-
termine the terms and conditions under 
which Finland shall accede to the Conven-
tion.

2 ARTIKLA 

1. Suomesta tulee ESO:n jäsen ja ESO:n 
perustamisesta tehdyn yleissopimuksen so-
pimuspuoli. 

2. Suomi sitoutuu tämän sopimuksen rati-
fioidessaan sen mukaisiin liittymistä koske-
viin määräyksiin ja ehtoihin. 

ARTICLE 2 

1. Finland shall become a member of 
ESO and a party to the Convention estab-
lishing it. 

2. Finland agrees, subject to ratification, 
to the conditions governing its accession as 
stated in the present Agreement. 

3 ARTIKLA 

1. Yleissopimuksen XIII artiklan 4 kappa-
leen mukaisesti Suomen liittyminen tulee 
voimaan sinä päivänä, jona Suomen liitty-
miskirja talletetaan Ranskan tasavallan ul-
koasiainministeriöön.  Suomi ryhtyy tarvit-
taviin toimenpiteisiin tämän toteuttamiseksi 
heinäkuun 1 päivään 2004 mennessä. Ellei 
liittymiskirjaa ole kyseiseen päivämäärään 
mennessä talletettu, tämän sopimuksen 
määräyksistä ja ehdoista voidaan neuvotella 
uudelleen joko ESO:n tai Suomen pyynnös-
tä.

2. Liittymispäivämäärästä lähtien yleisso-
pimuksen määräykset ja ESO:n neuvoston 
päättämät kaikki toimenpiteet sitovat Suo-
mea ja niitä sovelletaan Suomeen.  Suomi 
on samassa asemassa kuin muut jäsenvaltiot 

ARTICLE 3 

1. In accordance with its Article XIII. 4 of 
the Convention, accession shall become ef-
fective for Finland on the date when 
Finland’s instrument of accession is depos-
ited with the Ministry of Foreign Affairs of 
the French Republic. Finland shall take all 
necessary steps in order that this occurs not 
later than July 1, 2004. Should it not be de-
posited by this date, the terms and condi-
tions of this Agreement may be renegoti-
ated at the request of either ESO or Finland. 

2. As from the date of accession, the pro-
visions of the Convention, together with all 
measures taken by the ESO Council, shall 
be binding for Finland and shall be applica-
ble to that State. Finland shall be placed in 
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neuvoston tai neuvoston valtuuttamien sen 
alaisten elinten päätöksiin, ratkaisuihin, 
päätöslauselmiin ja muihin toimenpiteisiin 
nähden sekä kaikkiin järjestön tekemiin so-
pimuksiin nähden. Näin ollen Suomi nou-
dattaa näihin asiakirjoihin ja toimenpiteisiin 
liittyviä määräyksiä ja niistä johtuvia peri-
aatteita ja politiikkoja sekä ryhtyy tarvitta-
essa asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden 
täysimääräisen täytäntöönpanon varmista-
miseksi. 

the same situation as the other Member 
States with regard to decisions, rulings, 
resolutions or any other acts made by the 
Council or, in delegation therefrom, by any 
sub-ordinate body, and with regard to any 
Agreement concluded by the Organization. 
Finland shall consequently abide by the 
terms of these instruments and measures 
and by the principles and policies stemming 
therefrom, and shall whenever necessary 
take appropriate measures to ensure their 
full implementation. 

4 ARTIKLA 

Yleissopimuksen VII artiklan 3 kappaleen 
nojalla annetun ESO:n neuvoston päätös-
lauselman mukaan, jossa määritetään 
ESO/Cou-940 conf. rev 3 -asiakirjan 2 liit-
teessä mainittu Suomen erityisrahoi-
tusosuus, Suomi suorittaa ESO:n neuvoston 
ja Suomen hallituksen sopiman erityisrahoi-
tusosuuden seuraavasti: 

1. Vuonna 2005 Suomi maksaa ESO:lle 
10,353 miljoonaa euroa vuoden 2004 hinta-
tason mukaan. 

2. Vuosien 2004—2007 aikana Suomi to-
teuttaa ESO:lle luontoissuorituksena ESO:n 
johtaman ja valvoman sekä CSC-
Tieteellinen laskenta Oy:n koordinoiman 
data-analyysihankkeen, jonka hinnaksi on 
arvioitu 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2004 
hintatason mukaan (tämän sopimuksen lii-
te). Ennen Suomen jäsenyyden voimaantu-
loa Suomi laatii yhteistyössä ESO:n kanssa  
järjestelyn luontoissuorituksen yksityiskoh-
dista sekä siihen liittyvistä yksityiskohtai-
sista määräyksistä ja ehdoista. 

ARTICLE 4 

In accordance with the resolution of ESO 
Council determining the special contribu-
tion of Finland as set out in Annex 2 to 
ESO/Cou-940 conf. rev 3, adopted pursuant 
to Article VII. 3 of the Convention, Finland 
shall make the following special contribu-
tion as agreed by ESO Council and the 
Government of Finland: 

1. Finland shall pay to ESO 10.353 Mil-
lion Euros at 2004 prices in 2005. 

2. As an in-kind contribution Finland 
shall deliver to ESO in 2004—2007 the 
Data-analysis project managed and con-
trolled by ESO and coordinated by CSC- 
Scientific Computing Ltd., valued 2.5 Mil-
lion Euros at 2004 prices (ANNEX to this 
Agreement).  Finland shall complete, prior 
to accession, an arrangement with ESO set-
ting out the detailed specifications, terms, 
and conditions for the in-kind contribution. 

5 ARTIKLA 

Suomen rahoitusosuus vuodelle 2004 las-
ketaan yleissopimuksen VII artiklan 1 kap-
paleen mukaisesti suhteessa ajanjaksoon, 
jonka Suomi on vuonna 2004 ESO:n jäse-
nenä. Suomi maksaa vuoden 2004 rahoitus-
osuuden joulukuun 31 päivään 2004 men-
nessä. 

ARTICLE 5 

The contribution of Finland for 2004 shall 
be calculated according to Article VII.1 of 
the Convention and shall be proportional to 
the fraction of that year for which Finland is 
a member of ESO. Finland shall pay the 
2004 contribution by 31 December 2004. 



 N:o 74 1151

6 ARTIKLA 

Riitojenratkaisuun ja tämän sopimuksen 
voimassaolon päättymiseen sovelletaan 
ESO:n yleissopimuksen IX ja X artiklaa. 

ARTICLE 6 

Articles IX and X of the ESO Convention 
shall apply to the settlement of disputes and 
termination of this agreement respectively. 

7 ARTIKLA  

Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle 
kirjallisesti, kun se on saattanut päätökseen 
tämän sopimuksen voimaantulon edellyt-
tämän menettelyn. Sopimus tulee voimaan 
30 päivän kuluttua jälkimmäisen ilmoituk-
sen vastaanottamisesta. 

Tehty kahtena englanninkielisenä kappa-
leena Garchingissa, Saksan liittotasavallas-
sa 9 päivänä helmikuuta 2004. 

ARTICLE 7 

Each party shall notify the other in writ-
ing when the legal procedure required to 
give effect to this Agreement have been 
completed by each party. The Agreement 
shall enter into force 30 days after the date 
of the receipt of the later of the two notifi-
cations.  

Done in duplicate in the English language 
at Garching, in the Federal Republic of 
Germany, on  February 9th of 2004. 
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LIITE sopimukseen, 
jonka osapuolet ovat  
Suomen tasavallan hallitus ja 
Euroopan eteläinen observatorio (ESO) 

Luontoissuoritusprojekti, jota johtaa ja 
valvoo ESO ja Suomessa koordinoi CSC, ja 
joka on osa Suomen erityisrahoitusosuutta 
Suomen liittyessä jäseneksi Euroopan ete-

läiseen observatorioon ESO:on 

Projektin nimi:  

Hajautetun tiedon analysointijärjestel-
män kehittäminen suurten  tähtitieteellis-
ten tietoaineistojen käsittelyyn 

Projektin kesto: 01.07.2004—30.06.2007 

Yhteenveto 

Projektin tarkoituksena on kehittää ESO-
maissa ja muualla maailmassa toimiville 
tähtitieteilijöille uuden sukupolven IT-
ympäristö suurten tähtitieteellisten tietoai-
neistojen  käsittelyä varten. 

Kyseessä on ESO-projekti, jota johtaa ja 
valvoo ESO ja johon suomalaiset osallistu-
vat. Suomesta rahoitetaan kahdeksaatoista 
henkilötyövuotta ja ESOsta kuutta henkilö-
työvuotta vastaava työpanos. Suomessa 
projektityön suorittavat CSC, 1-2 yliopistoa 
ja mahdollisesti teollinen alihankkija. CSC 
huolehtii  projektin kansallisesta koor-
dinoinnista. Suomalainen tähtitieteellinen 
neuvonantajaryhmä on muodostettu. 

Sisältö 
1. Teknologia 
2. Organisaatio 
3. Aikataulu 

Yhteystiedot
Janne Ignatius, kehityspäällikkö, dosentti 
CSC – Tieteellinen laskenta Oy 
janne.ignatius@csc.fi 
09-457 2224, 050-3819713 

ANNEX  to Agreement between the  
European Southern Observatory and  
the Government of the Republic of Finland  

In-kind project, managed and controlled 
by ESO and coordinated in Finland by 

CSC, and part of the special contribution 
of Finland upon accession to the European 

Southern Observatory, ESO 

Name of the project:  

Development of distributed data analysis 
system for extensive astronomical data 

Duration: 1 July 2004—30 June 2007 

Summary 

The objective of the project is to develop 
a new-generation information technology 
environment for extensive astronomical 
data, to be used by astronomy researchers in 
ESO countries and globally. 

This is an ESO project, managed and con-
trolled by ESO with Finnish participation. 
Manpower corresponding to 18 person-
years will be funded from Finland, and 6 
person-years from ESO. In Finland the pro-
ject work will be done at CSC, at 1-2 uni-
versities, and possibly by an industrial sub-
contractor. CSC will take care of national 
coordination.  A Finnish Astronomical Ad-
visory Group has been formed. 

Contents 
1. Technology 
2. Organization 
3. Schedule 

Contact information 
Janne  Ignatius, Development manager, 
Docent
CSC – Scientific Computing Ltd. 
janne.ignatius@csc.fi 
+358-9-457 2224,  +358-50-3819713 
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1. TEKNOLOGIA 

Teknologian kuvaus 

Tähtitieteessä ollaan siirtymässä uuteen 
aikakauteen, jossa valtaosa tutkimuksesta 
tehdään data-arkistoja hyödyntäen. (ESO:n 
tähtitieteellisten tietoaineistojen määrän ar-
vioidaan kasvavan vuoteen 2005 mennessä 
10:stä 200:an teratavuun.) 

Projektin tavoitteena on kehittää uuden 
sukupolven IT-ympäristö suurten tähti-
tieteellisten tietoaineistojen käsittelyä var-
ten. Kyseessä on tiedon analysointijärjes-
telmään perustuva ympäristö. Tässä infra-
struktuurissa käyttäjä, siis tähtitieteilijä, voi 
tehdä tiedon käsittelyä ja tiivistämistä kos-
kevia valintoja ja tutkia eri vaihtoehtoja. 

Algoritmit muodostavat olennaisen ker-
roksen tässä ympäristössä. Nämä algoritmit 
edustavat tiedeyhteisön kollektiivista ko-
kemusta erilaisten tietoaineistojen tiivistä-
misestä ja analysoinnista. Algoritmien ke-
hittäminen tapahtuu ja tulee jatkossakin ta-
pahtumaan ensisijaisesti tiedeyhteisön eikä 
tämän projektin toimesta. Tämän projektin 
avulla luodaan erityinen IT-infrastruktuuri, 
jossa algoritmeja voidaan hyödyntää ja jo-
hon käyttäjä voi lisätä uusia algoritmeja. 

Käyttöliittymät tulevat olemaan www-
pohjaisia. Rinnakkaista ja hajautettua las-
kentaa tuetaan. Rakennetaan helppokäyttöi-
nen tiedonvaihto sekä omista ohjelmista et-
tä kaupallisista järjestelmistä. Järjestelmästä 
tulee oliopohjainen, mutta sen on tuettava 
myös proseduraalisia ohjelmointikieliä 
(Fortran) käyttäjien algoritmeissa. 

Projekti antaa johtoaseman tällä alalla 
ESO-yhteisölle. 

Teknologian uutuusarvo 

Projektin tuote on uusi, eikä sitä ole ole-
massa vielä missään täydellisesti toimivana 
IT-infrastruktuurina. 

Monia menetelmistä voidaan soveltaa 
muille tieteen ja teknologian aloille. 

Grid-teknologiat ovat oleellisesti mukana 
projektissa. Tähtitiede on ensimmäinen tie-
teenala, jossa hyödynnetään huomattavassa 
määrin Grid-teknologiaa konkreettisella ta-
valla, jopa enemmän kuin hiukkasfysiikas-

1. TECHNOLOGY 

Description of the technology 

Astronomy is entering a new era where a 
major fraction of research is carried out in 
data archives. (Expected growth of astro-
nomical data in ESO by 2005: from 10 to 
200 Terabytes.)  

The objective of the project is to develop 
a new-generation information technology 
environment for extensive astronomical 
data. The environment is a data-analysis 
system. It is an infrastructure within which 
the user, an astronomer, can make choices 
and explore options in processing and re-
ducing the data. 

Algorithms will be an essential layer of 
the environment. These algorithms repre-
sent the collective experience of the scien-
tific community in reducing and analyzing 
data of various kinds. Development of the 
algorithms is and will be primarily done by 
the scientific community rather than by this 
project. This project will specifically pro-
vide an IT infrastructure where the algo-
rithms can be utilized, and to which a user 
can add new algorithms.  

Interfaces will be Web-based. There will 
be support for parallel and distributed com-
puting. Easy exchange of information from 
both self-tailored software and commercial 
systems will be built. System will be object-
oriented, but must additionally support the 
use of procedural languages (Fortran) in the 
users' algorithms. 

The project will provide leadership in this 
area to the ESO community. 

Novelty value of the technology 

The product of the project is new and does 
not yet exist anywhere, as a full working IT 
infrastructure.  

Much of the methodology is applicable in 
other disciplines in science and technology. 

Grid technologies will be very much pre-
sent in the project. Astronomy is, even 
more than particle physics, the first discip-
line to substantially utilize Grid in a con-
crete manner. A strong ingredient for this 
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sa. Projektin vahvana ainesosana on kehit-
teillä oleva virtuaaliobservatorioteknologia. 
Virtuaaliobservatoriot ovat data-gridejä. 
Projektin tulos voidaan luokitella ennen 
kaikkea ympäristö-gridiksi. 

Tiedonlouhinta on toinen uusi ja kasvava 
teknologia, jota projektissa sovelletaan. 

2. ORGANISAATIO 

Projektiryhmä 

Suomen projektiryhmä koostuu kuutta 
kokopäiväistä henkilöä vastaavasta työ-
panoksesta kolmen vuoden ajan. CSC toi-
mii kansallisena koordinaattorina ja palkkaa 
kaksi (mahdollisesti kolme) ryhmän jäsentä. 
Yhteen CSC:n tehtävänimikkeistä sisältyvät 
koordinointitehtävät. Tämä henkilö, jonka 
kaavailtu tehtävänimike on ’varaprojekti-
päällikkö’, toimii yhteyshenkilönä ESO:on 
päin tietyissä käytännön asioissa ja hoitaa 
kansallisen koordinoinnin varsinaisen käy-
tännön projektityön lisäksi. 

Osa ryhmästä sijoitetaan 1—2 yliopis-
toon. Sopivia ja halukkaita laitoksia ovat 
Helsingin yliopiston observatorio ja Turun 
yliopiston Tuorlan observatorio. Suuri osa 
ohjelmistokehityksestä saatetaan teettää te-
ollisella alihankkijalla. Alihankkijan työn-
tekijät tulevat olemaan tosiasiallisesti ryh-
män jäseniä, ja heidän panoksensa sisältyy 
projektin Suomen osuuden yhteensä 18 
henkilötyövuoden kokonaismäärään. 

Lisäksi kaksi henkilöä, projektipäällikkö 
ja projektin vastaava tutkija, tullaan palk-
kaamaan ESO:n rahoituksella ja heidän si-
joituspaikkansa on ESO:n pääkonttori. 
ESO:n organisaatiossa ryhmä sijoittuu 
DMD-osastoon (Data Management and 
Operations Division). ESO:n vastuuhenkilö 
on DMD:n johtaja, tohtori Peter Quinn, jol-
le projektipäällikkö raportoi. Suomen pro-
jektiryhmän jäsenet matkustavat säännölli-
sesti ESO:on, viipyvät siellä pitempäänkin 
(yksi tai useampi kerrallaan) ja mahdolli-
sesti viettävät tietyn aloitusajan ESO:ssa. 

Projektiryhmä koostuu kahdenlaisista 
henkilöistä: toisilla on tähtitiedetausta ja 

project is the emerging Virtual Observatory 
technology. Virtual observatories are data 
Grids. The outcome of this project can pri-
marily be classified as an environment 
Grid.

Data mining is another novel and growing 
technology which will be applied in the 
project. 

2. ORGANIZATION 

Project team 

The Finnish project team will consist of 6 
full-time equivalent persons for 3 years. 
CSC will act as a national coordinator and 
host 2 (or possibly 3) of the team members. 
One of these positions will include coordi-
nation tasks. This person, with working title 
'Deputy Project Manager', will function as a 
point of contact to ESO in certain practical 
matters and handle national coordination, in 
addition to actual hands-on project work 

Part of the team will be placed at 1—2 
universities. Suitable and willing host insti-
tutes are Helsinki University Observatory 
and Tuorla Observatory of Turku Univer-
sity. A significant part of the software de-
velopment may be done by an industrial 
sub-contractor. Persons from the sub-
contractor will be de facto team members 
and their contribution is included in the es-
timate of total 18 person-years for the Fin-
nish part of the project.  

In addition, 2 persons will be funded by 
ESO and located at ESO headquarters: a 
Project Manager and a Project Scientist. In 
ESO organization the team will be placed in 
the DMD, Data Management and Opera-
tions Division. The Responsible person at 
ESO is Dr. Peter Quinn, Head of DMD, to 
whom the Project Manager will report. 
Members of the Finnish project team will 
travel regularly to ESO, make extended vis-
its to ESO (one or more at a time), and pos-
sibly spend some start-up time at ESO. 

The project team will consist of two kinds 
of individuals: persons with astronomy 
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hyvin vahvaa IT-osaamista ja toisilla puh-
das IT-koulutus ja -kokemus. Ryhmän jä-
senten tulisi olla sitoutuneita projektiin. 
Mahdollisuutta oman tutkimustyön tekemi-
seen pienellä aikaosuudella voidaan harkita 
yksilökohtaisesti. 

Suomalainen tähtitieteellinen neuvonan-
tajaryhmä  

Suomalainen tähtitieteellinen neuvonanta-
jaryhmä on muodostettu. Siinä ovat edustet-
tuina seuraavat laitokset: Helsingin yliopis-
ton observatorio, Turun yliopiston Tuorlan 
observatorio, Teknillisen korkeakoulun 
Metsähovin radio-observatorio sekä Oulun 
yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen 
tähtitieteen osasto. Halutessaan myös CSC 
voi nimetä edustajansa ryhmään. Tätä kir-
joitettaessa seuraavat henkilöt on nimetty 
ryhmän jäseniksi: professori Kalevi Mattila 
(Helsinki), tohtori Merja Tornikoski (Met-
sähovi), professori Ilkka Tuominen (Oulu), 
tohtori Hannu Karttunen (Tuorla), tohtori 
Janne Ignatius (CSC). 

ESO:n projektin vastaava tutkija raportoi 
ryhmälle säännöllisesti projektin etenemi-
sestä, ja  ryhmä esittää hänelle tieteellisiä 
tarpeita ja muita kommentteja. Lisäksi ryh-
mään saatetaan liittää yksi ESO:n nimeämä 
yhteyshenkilö. Jos ryhmä tarvitsee ulkopuo-
lisen sihteerin, CSC tulee nimittämään hen-
kilön, jonka tulisi mieluiten olla joku pro-
jektiryhmän suomalaisista jäsenistä. 

Suomalainen tähtitieteellinen neuvonanta-
jaryhmä on myös edustettuna OPTICON:in 
komiteassa. OPTICON on EU:n rahoituk-
sella toimiva laaja optisen astronomian ver-
kosto. 

Tarvittaessa, esim. kansallista rahoitusta 
koskevien sääntöjen vuoksi, suomalainen 
tähtitieteellinen neuvonantajaryhmä voi 
myös toimia Suomen projektiosuuden oh-
jausryhmänä. Tällöin ryhmään voidaan lisä-
tä esimerkiksi rahoitusorganisaation edusta-
ja, teollisen sopimuskumppanin edustaja tai 
CSC:n ylimääräinen edustaja. ESO:n kan-
nalta tällaisen ohjausryhmän toiminnan olisi 
tapahduttava kansallisella tasolla ja sen tuli-
si olla avointa projektin toimeenpanoa hoi-
tavaan ESO:n linjaorganisaatioon nähden. 

background who have very strong IT know-
how, and persons with pure IT education 
and experience. Team members should be 
dedicated to the project. Possibility to do 
own research for a minor fraction of time 
can be considered on an individual basis. 

Finnish Astronomical Advisory Group 

A Finnish Astronomical Advisory Group 
has been formed. Each of the following 
units has one representative in it: Helsinki 
University Observatory, Tuorla Observa-
tory of Turku University, Metsähovi Radio 
Observatory of Helsinki University of 
Technology, Astronomy Division of De-
partment of Physical Sciences of Oulu Uni-
versity. CSC, if it wishes so, also has one 
representative in the Group. At the time of 
writing, the following persons have been 
nominated to the Group: Prof. Kalevi Mat-
tila (Helsinki), Dr. Merja Tornikoski 
(Metsähovi), Prof. Ilkka Tuominen (Oulu), 
Dr. Hannu Karttunen (Tuorla), Dr. Janne 
Ignatius (CSC). 

The ESO Project Scientist will report to 
the group on a regular basis on progress, 
and gather from the group input in scientific 
requirements and comments. Additionally 
there may be one further liaison officer to 
the Group from ESO. If the Group needs an 
external secretary, CSC will nominate one, 
preferably amongst the Finnish team mem-
bers.

The Finnish Astronomical Advisory 
Group will also be represented in the com-
mittee of OPTICON, which is a major EU-
funded network in optical astronomy. 

If need arises, for example due to regula-
tions of national funding, the Finnish Ast-
ronomical Advisory Group may addition-
ally assume the role of Steering Group of 
the Finnish part of the project. For such 
cases the size of the Group can be in-
creased, for instance with a representative 
from a financing agency, from an industrial 
contractor, and with an additional represen-
tative of CSC. From ESO's point of view 
the actions of such Steering Group should 
remain at the national level and be transpar-



 N:o 74 1156

3. AIKATAULU

Ennen aloitusta ja ensimmäisen vuoden 
aikana 

Tässä oletetaan, että Suomi liittyy ESO:n 
yleissopimukseen 01.07.2004. 

Rekrytointi 
- tavoitteena on, että seuraavat henkilöt 

aloittaisivat projektin valmistelun 3—5 
kuukautta ennen projektin virallista alka-
mispäivää: ESO:n projektipäällikkö, ESO:n 
projektin vastaava tutkija, suomalainen 
koordinaattori ('varaprojektipäällikkö’) 

- ‘Varaprojektipäällikön’ palkkaukseen 
tarvittavat varat pitäisi Suomessa olla käy-
tettävissä neljä kuukautta ennen muun pro-
jektityön alkua. Näistä syistä projektirahoi-
tuksen (ainakin osan) tulisi olla saatavilla 
01.03.2004 lähtien, vaikka muuten viralli-
nen projektin aloitus on 01.07.2004. 

Tieteellisten vaatimusten koonti (rinnak-
kain A-vaiheen tutkimusten kanssa) 

- osittain ennen projektin virallista alka-
mista, osittain rinnakkain A-vaiheen tutki-
musten kanssa projektin ensimmäisen puo-
livuotiskauden aikana. 

- vastuuhenkilö: ESO:n projektin vastaava 
tutkija 

- yhteistyössä suomalaisen tähtitieteelli-
sen neuvonantajaryhmän kanssa 

Joidenkin alkuvaiheen testitapausten mää-
rittely 

- tieteellisiä testitapauksia jotka voitaisiin 
toteuttaa aikaväleillä 12, 24 ja 36 kk projek-
tin alkamispäivästä. 

1. vuosi, 7/2004—6/2005 

0-vaihe 
- projektin ja sen hallinnon rakenteen 

määrittely 
- täydellinen projektisuunnitelma 

A-vaihe 
- käsitteellisen suunnitelman kehittäminen 
- asiaankuuluvien teknologioiden ja niihin 

liittyvien laitteiden ja verkostojen vaatimus-

ent to the execution of the project within the 
line management of ESO.  

3. SCHEDULE 

Before and during 1st year 

It is assumed that Finland will accede to 
the ESO Convention on 1 July 2004. 

Recruiting 
- the goal is that the following persons 

would start preparatory project work 3—5 
months before official project launch: ESO 
Project Manager, ESO Project Scientist, 
Finnish Coordinator ('Deputy Project Man-
ager') 

- in  Finland the financial resources for 
hiring the 'Deputy Project Manager' should 
be available 4 months prior to other project 
work. Therefore (at least this part of) the 
project funds should exist from 1 March 
2004 onwards, although otherwise the offi-
cial project launch is 1 July 2004 

Science requirements gathering (in paral-
lel with Phase A studies) 

- partially prior to official project launch, 
partially in parallel with phase A studies 
during the first half year of the project 

- responsible person: ESO Project Scien-
tist 

- in collaboration with the Finnish Astro-
nomical Advisory Group 

Definition of some early test cases  

- trial science use cases that could be im-
plemented on a time scale of +12, +24 and 
+36 months after project start. 

1st year, 7/2004—6/2005 

Phase 0 
- definition of the project and manage-

ment structure 
- production of complete project plan 

Phase A 
- development of a conceptual design 
- assessment (cost, manpower, risk) of the 

relevant technologies and associated re-
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ten arviointi (kustannukset, työvoima, ris-
kit) 

- työresurssirakenteen  määrittely,  kehi-
tys-, testaus- ja valmistussyklin määrittely 

- demonstroitavien testijärjestelmien kehi-
tys 

- kokeellisen liityntäjärjestelmän valinta 
(ostotavarana) 

- www-sivuston luonti ja alustava projek-
tin markkinointiviestintä ja dokumentaatio. 

2. vuosi: 7/2005—6/2006 

B1-vaihe 
- tuotantoluokan komponenttien suunnit-

telu prototyyppi- ja testitilannekokemusten 
perusteella 

- periytyvien algoritmien valinta asteittai-
siksi lisäyksiksi tuotantoluokan infrastruk-
tuuriin 

- joidenkin tuotantoluokan komponenttien 
1.0 -versioiden valmistuminen ja demover-
siot aikapisteessä +24 kk. 

3. vuosi: 7/2006—6/2007 

B2-vaihe 
- tuotantoluokan komponenttien edustava 

kokoelma 1.0 -versioina 
- käyttäjäkohtaisten algoritmien lisäys-

mahdollisuus demonstraatiossa 
Käyttöönotto ja operatiivinen suunnitelma 
- B-vaiheen suunnitelman täydellinen ra-

portti 
- arvio ylläpito- ja kehityskustannuksista 

- täydellinen kehityssuunnitelma seuraa-
vien kahden tai useamman vuoden ajalle. 

quirements on hardware and networks 

- work breakdown structure definition, 
definition of a development, test and release 
cycle 

- development of tests systems for de-
monstrations 

- choice of trial (off the shelf) interface 
system 

- creation of web site and initial project 
PR and documentation 

2nd year: 7/2005—6/2006 

Phase B-1  
- design of production class components 

based on prototype experience and test 
cases  

- choice of target heritage algorithms for 
incremental integration into production 
class infrastructure 

- release and demo of 1.0 version of some 
production class components at +24 
months. 

3rd year: 7/2006—6/2007 

Phase B-2  
- a representative set of production class 

components at v1.0 
- allow the insertion of user defined algo-

rithms at demo 
Deployment and operational plan  
- full report on Phase B design 

- estimates of maintenance and develop-
ment costs 

- full development plan for the coming 2 
years or more. 
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(Suomennos) 

YLEISSOPIMUS ETELÄISEN PALLON-
PUOLISKON TÄHTITIETEELLISTÄ 
TUTKIMUSTA HARJOITTAVAN EU-

ROOPPALAISEN JÄRJESTÖN PERUS-
TAMISESTA  

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolina 
olevien valtioiden hallitukset, jotka  

katsovat,  

että eteläisen pallonpuoliskon tähtitaivaan 
tutkimus on huomattavasti vähemmän edis-
tynyttä kuin pohjoisen,  

että tämän vuoksi tähtitaivaan eri alueita 
koskevat tiedot, joihin tietämys Linnunra-
dasta perustuu, ovat keskenään hyvin eriar-
voisia ja niitä on parannettava ja täydennet-
tävä siltä osin kuin ne ovat puutteellisia,  

että on erityisesti hyvin valitettavaa, että 
sellaisia tähtijärjestelmiä, joilla ei ole vas-
tinetta pohjoisella pallonpuoliskolla, on lä-
hes mahdotonta saavuttaa suurimmilla ny-
kyisin käytössä olevilla instrumenteilla,  

että siksi on tärkeää asentaa eteläiselle 
pallonpuoliskolle tehokkaita instrumentteja, 
jotka ovat verrattavissa pohjoisella pallon-
puoliskolla käytettäviin instrumentteihin, 
mutta toisaalta tällainen hanke voidaan to-
teuttaa onnistuneesti ainoastaan kansainvä-
lisellä yhteistyöllä,  

haluavat perustaa yhdessä eteläisellä pal-
lonpuoliskolla sijaitsevan ja tehokkailla in-
strumenteilla varustetun observatorion sekä 
siten edistää ja järjestää yhteistyötä tähtitie-
teellisen tutkimuksen alalla,  

ovat sopineet seuraavasta: 

CONVENTION PORTANT CREATION 
D’UNE ORGANISATION EUROPEENNE 

POUR DES RECHERCHES 
ASTRONOMIQUES DANS 

L’HEMISPHERE AUSTRAL 

Les Gouvernements des Etats parties à la 
présente Convention, 

Considérant: 

que l’étude de l’hémisphère céleste 
austral est beaucoup moins avancée que 
celle de l’hémisphère boréal, 

que, par suite, les données sur lesquelles 
repose la connaissance de la galaxie sont 
loin d’avoir la même valeur dans les 
diverses parties du ciel et qu’il est 
indispensable de les améliorer et de les 
compléter là où elles sont insuffisantes, 

que, notamment, il est hautement 
regrettable que des systèmes, qui n’ont pas 
d’équivalent dans l’hémisphère boréal, 
soient presque inaccessibles aux plus 
grands instruments actuellement en service, 

qu’il est, dès lors, urgent d’installer dans 
l’hémisphère austral de puissants 
instruments, comparables à ceux de 
l’hémisphère boréal, mais que, d’autre part, 
une coopération internationale permettrait 
seule de mener à bonne fin ce projet, 

désireux de créer en commun un 
observatoire situé dans l’hémisphère austral 
et doté de puissants instruments, et, par là, 
d’encourager et d’organiser la coopération 
dans la recherche astronomique, 

Sont convenus des dispositions qui 
suivent: 
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I artikla  

Järjestön perustaminen 

1. Tällä yleissopimuksella perustetaan 
eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä 
tutkimusta harjoittava eurooppalainen jär-
jestö, jäljempänä "järjestö".  

2. Järjestön sijaintipaikkana on väliaikai-
sesti Bryssel. Sen lopullisesta sijaintipaikas-
ta päättää IV artiklan mukaisesti perustettu 
neuvosto.  

Art. 1

Création de l’Organisation 

1. Il est créé par la présente Convention 
une Organisation européenne pour des 
recherches astronomiques dans 
l’hémisphère austral, ci-dessous dénommée 
l’Organisation. 

2. Le siège de l’Organisation est fixé 
provisoirement à Bruxelles. Il sera fixé 
définitivement par le Conseil institué par 
l’article IV. 

II artikla  

Tarkoitus  

1. Järjestön tarkoituksena on eteläisellä 
pallonpuoliskolla sijaitsevan tähtitieteelli-
sen observatorion rakentaminen, varustami-
nen ja käyttäminen. 

2. Järjestön perusohjelma käsittää sellai-
sen eteläisellä pallonpuoliskolla sijaitsevan 
observatorion rakentamisen, asentamisen ja 
käyttämisen, jossa on seuraava varustus: 

a. teleskooppi, jonka aukon halkaisija on 
noin 3 metriä, 

b. Schmidt-teleskooppi, jonka aukon hal-
kaisija on noin 1,2 metriä, 

c. enintään kolme teleskooppia, joiden 
aukon halkaisija on enintään 1 metri, 

d. yksi meridiaanikone, 
e. lisävarusteet, jotka tarvitaan tutkimus-

ohjelmien toteuttamiseen a, b, c ja d koh-
dassa mainittujen instrumenttien avulla, 

f. rakennukset, jotka tarvitaan a, b, c, d ja 
e kohdassa mainittuja varusteita sekä ob-
servatorion hallintoa ja henkilöstön asuntoja 
varten. 

3. Lisäohjelmat on annettava käsiteltäväk-
si tämän yleissopimuksen IV artiklan mu-
kaisesti perustetulle neuvostolle, ja tämän 
on hyväksyttävä ne järjestön jäsenvaltioiden 
kahden kolmasosan enemmistöllä. Valtiot, 
jotka eivät ole hyväksyneet lisäohjelmaa, 
eivät ole velvollisia osallistumaan sen to-
teuttamiseen. 

Art. II  

Buts 

1. L’Organisation a pour but la 
construction, l’équipement et le 
fonctionnement d’un observatoire 
astronomique, situé dans l’hémisphère 
austral.  

2. Le programme initial de l’Organisation 
comporte la construction, l’installation et le 
fonctionnement d’un observatoire dans 
l’hémisphère austral, comprenant: 

a. un téléscope d’environ 3 mètres 
d’ouverture; 

b. une chambre de Schmidt d’environ 
1,20 m de lame; 

c. trois télescopes au plus, de 1 mètre 
d’ouverture au maximum; 

d. un cercle méridien; 
e. l’appareillage auxiliaire nécessaire pour 

effectuer des programmes de recherches au 
moyen des instruments définis ci-dessus 
sous a), b), c) et d); 

f. les bâtiments nécessaires pour abriter 
l’équipement défini ci-dessus sous a, b, c, d 
et e, ainsi que pour l’administration de 
l’observatoire et le logement du personnel. 

3. Tout programme supplémentaire doit 
être soumis au Conseil, institué par l’article 
IV de la présente Convention, et approuvé 
par celui-ci à la majorité des deux tiers des 
Etats membres de l’Organisation. Les Etats 
qui n’auraient pas approuvé le programme 
supplémentaire ne sont pas tenus de 
contribuer à son exécution. 
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4. Jäsenvaltiot helpottavat sellaisten hen-
kilöiden sekä tieteellisten ja teknisten tieto-
jen vaihtoa, jotka ovat hyödyksi niiden oh-
jelmien toteuttamisessa, joihin jäsenvaltiot 
osallistuvat.  

4. Les Etats membres facilitent l’échange 
des personnes ainsi que des informations 
scientifiques et techniques utiles à la 
réalisation des programmes auxquels ils 
participent. 

III artikla  

Jäsenet 

1. Järjestön jäseninä ovat tämän yleis-
sopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot.  

2. Muita valtioita hyväksytään järjestöön 
XIII artiklan 4 kappaleen mukaista menette-
lyä noudattaen.  

Art. III  

Membres 

1. Sont membres de l’Organisation les 
Etats parties à la présente Convention. 

2. L’admission d’autres Etats dans 
l’Organisation se fait selon la procédure 
prévue à l’article XIII, paragraphe 4. 

IV artikla  

Toimielimet  

Järjestö koostuu neuvostosta ja johtajasta. 

Art. IV 

Organes

L’Organisation comprend le Conseil et le 
Directeur. 

V artikla 

Neuvosto  

1. Neuvostoon kuuluu kustakin jäsen-
valtiosta kaksi edustajaa, joista vähintään 
toinen on astronomi. Edustajia avustamassa 
voi toimia asiantuntijoita.  

2. Neuvosto: 
a. määrittää järjestön tieteellisen, teknisen 

ja hallinnollisen toiminnan suuntaviivat,  

b. hyväksyy talousarvion jäsenvaltioiden 
kahden kolmasosan enemmistöllä ja päättää 
rahoitustoimenpiteistä tämän yleissopimuk-
sen liitteenä olevan rahoituspöytäkirjan 
mukaisesti, 

c. valvoo menoja sekä hyväksyy ja julkai-
see järjestön tarkastetun vuosittaisen tilin-
päätöksen, 

d. päättää henkilöstön kokoonpanosta ja 
hyväksyy järjestön ylempien toimi-
henkilöiden palvelukseen ottamisen, 

e. julkaisee vuosikertomuksen,  
f. hyväksyy johtajan esittämän observa-

torion työjärjestyksen,  
g. voi toteuttaa kaikki järjestön toiminnan 

Art. V 

Conseil 

1. Le Conseil est composé de deux 
délégués de chacun des Etats membres, 
dont un au moins est un astronome. Les 
délégués peuvent être assistés d’experts. 

2. Le Conseil: 
a. détermine la ligne de conduite de 

l’Organisation en matière scientifique, 
technique et administrative; 

b. approuve le budget à la majorité des 
deux tiers des Etats membres et arrête les 
dispositions financières conformément au 
Protocole financier annexé à la présente 
Convention; 

c. contrôle les dépenses, approuve et 
publie les comptes annuels vérifiés de 
l’Organisation; 

d. décide de la composition du personnel 
et approuve le recrutement du personnel 
supérieur de l’Organisation; 

e. publie un rapport annuel; 
f. approuve le règlement intérieur de 

l’observatoire proposé par le Directeur; 
g. a tout pouvoir pour prendre les mesures 
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edellyttämät toimenpiteet.  

3. Neuvosto kokoontuu vähintään kerran 
vuodessa. Se päättää kokoontumispaikas-
taan itse.  

4. Kullakin jäsenvaltiolla on neuvostossa 
yksi ääni. Jäsenvaltio saa kuitenkin äänestää 
muun ohjelman kuin II artiklan 2 kap-
paleessa tarkoitetun perusohjelman toteut-
tamisesta ainoastaan, jos se on sitoutunut 
osallistumaan tämän ohjelman rahoittami-
seen tai jos äänestys koskee laitteita, joiden 
hankinnan rahoittamiseen jäsenvaltio on si-
toutunut osallistumaan.   

5. Neuvosto on päätösvaltainen ainoas-
taan, kun vähintään kahdella kolmasosalla 
jäsenvaltioista on edustajat läsnä.  

6. Jollei tässä yleissopimuksessa toisin 
määrätä, neuvoston päätökset tehdään edus-
tettuina olevien ja äänestävien jäsenvaltioi-
den ehdottomalla enemmistöllä.  

7. Neuvosto vahvistaa työjärjestyksensä 
itse, jollei tässä yleissopimuksessa toisin 
määrätä.  

8. Neuvosto valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan, jonka toimikausi on yksi vuo-
si ja joka voidaan valita enintään kahdeksi 
peräkkäiseksi toimikaudeksi.  

9. Neuvoston kutsuu koolle puheenjohta-
ja. Hänen on kutsuttava neuvosto koolle 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, 
kun vähintään kaksi jäsenvaltiota on sitä 
pyytänyt.  

10. Neuvosto voi perustaa järjestön tar-
koitusten täyttämiseen tarvittavat apu-
toimielimet. Neuvosto määrittelee tällaisten 
toimielinten tehtävät.  

11. Neuvosto päättää jäsenvaltioiden yk-
simielisellä päätöksellä, minkä valtion alu-
eelle observatorio perustetaan, ja mihin 
paikkaan se sijoitetaan.  

12. Neuvosto tekee tämän yleissopimuk-
sen täytäntöönpanemisen edellyttämät so-
pimukset sijaintipaikasta.  

nécessaires au fonctionnement de 
l’Organisation. 

3. Le Conseil se réunit au moins une fois 
par an. Il décide du lieu de ses réunions. 

4. Chaque Etat membre dispose d’une 
voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre 
ne peut voter sur l’exécution d’un 
programme autre que le programme initial 
prévu à l’article II, paragraphe 2, que s’il a 
accepté de contribuer financièrement à ce 
programme ou si ce vote concerne des 
installations pour l’acquisition desquelles il 
a accepté de verser des contributions. 

5. Les décisions du Conseil ne sont 
valables que si les représentants des deux 
tiers des Etats membres au moins sont 
présents. 

6. Sauf disposition contraire de la 
présente Convention, les décisions du 
Conseil sont prises à la majorité absolue des 
Etats membres représentés et votants. 

7. Le Conseil arrête son propre règlement 
intérieur sous réserve des dispositions de la 
présente Convention. 

8. Le Conseil élit en son sein un 
Président, dont le mandat est d’un an, et qui 
ne peut être réélu plus de deux fois 
consécutivement. 

9. Le Président convoque les réunions du 
Conseil. Il est tenu de convoquer une 
réunion du Conseil moins de trente jours 
après que deux des Etats membres au moins 
en aient exprimé le désir. 

10. Le Conseil peut créer les organes 
auxiliaires nécessaires à l’accomplissement 
des buts de l’Organisation. Le Conseil 
définit le mandat de tels organes. 

11. Le Conseil détermine, à l’unanimité 
des Etats membres, le choix de l’Etat sur le 
territoire duquel sera établi l’observatoire, 
ainsi que l’emplacement de celui-ci. 

12. Le Conseil conclut les accords de 
siège nécessaires à l’exécution de la 
présente Convention. 
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VI artikla  

Johtaja ja henkilöstö 

1. a. Neuvosto nimittää määräajaksi jä-
senvaltioiden kahden kolmasosan enem-
mistöllä johtajan, joka on vastuussa ainoas-
taan neuvostolle. Johtaja vastaa järjestön 
yleisestä johtamisesta. Hän edustaa järjes-
töä siviilioikeudellisissa asioissa. Johtaja 
antaa neuvostolle vuosikertomuksen. Hän 
osallistuu neuvonantajana neuvoston koko-
uksiin, jollei neuvosto toisin päätä.  

b. Neuvosto voi jäsenvaltioiden kahden 
kolmasosan enemmistöllä vapauttaa johta-
jan tehtävistään.  

c. Jollei johtajaa ole nimitetty, neuvoston 
puheenjohtaja edustaa järjestöä siviili-
oikeudellisissa asioissa. Neuvosto voi täl-
löin määrätä johtajan tilalle henkilön, jonka 
valtuudet ja vastuut se määrittelee.  

d. Neuvoston määräämin ehdoin puheen-
johtaja ja johtaja voivat siirtää nimenkirjoi-
tusoikeutensa.  

2. Johtajaa avustaa neuvoston valtuuttama 
tieteellinen, tekninen ja hallinnollinen hen-
kilöstö.  

3. Jollei V artiklan 2 kappaleen d kohdas-
ta ja talousarvion määräyksistä muuta joh-
du, johtaja ottaa palvelukseen ja irtisanoo 
henkilöstön. Palvelussuhteet solmitaan ja 
lopetetaan neuvoston hyväksymän henki-
löstösäännön mukaisesti.  

4. Järjestön johtaja ja henkilöstö suo-
rittavat tehtävänsä järjestön edun mukai-
sesti. He saavat pyytää ja vastaanottaa oh-
jeita ainoastaan järjestön toimivaltaisilta 
toimielimiltä. He pidättyvät tehtäviensä 
luonteeseen sopimattomista toimista. Jäsen-
valtiot sitoutuvat olemaan vaikuttamatta jär-
jestön johtajaan ja henkilöstöön näiden suo-
rittaessa tehtäviään.  

5. Tutkijat ja heidän kanssaan yhteistyös-
sä toimivat henkilöt, jotka neuvoston suos-
tumuksella kutsutaan työskentelemään ob-
servatoriossa kuulumatta järjestön henkilös-
töön, toimivat johtajan alaisina, ja heihin 
sovelletaan neuvoston vahvistamia 

Art. VI  

Directeur et personnel 

1. a. Le Conseil, statuant à la majorité des 
deux tiers des Etats membres, nomme, pour 
une période déterminée, le Directeur qui 
n’est responsable que devant le Conseil. Il 
est chargé de la direction générale de 
l’Organisation. Il la représente dans les 
actes de la vie civile. Il soumet un rapport 
annuel au Conseil. Il assiste à titre 
consultatif aux réunions du Conseil, sauf si 
celui-ci en décide autrement. 

b. Le Conseil peut, à la majorité des deux 
tiers des Etats membres, mettre fin aux 
fonctions du Directeur. 

c. En cas de vacance de la direction, le 
Président du Conseil représente 
l’Organisation dans les actes de la vie 
civile. Le Conseil peut, alors, désigner, à la 
place du Directeur, une personne dont il 
détermine les pouvoirs et responsabilités. 

d. Dans les conditions prévues par le 
Conseil, le Président et le Directeur peuvent 
déléguer leur signature. 

2. Le Directeur est assisté du personnel 
scientifique, technique et administratif 
autorisé par le Conseil. 

3. Sous réserve de l’article V, paragraphe 
2d), et des autorisations budgétaires, le 
personnel est engagé et licencié par le 
Directeur. Les engagements sont effectués 
et prennent fin conformément au règlement 
du personnel adopté par le Conseil. 

4. Le Directeur et le personnel de 
l’Organisation exercent leurs fonctions dans 
l’intérêt de celle-ci. Ils ne peuvent solliciter 
ni recevoir d’instructions que des organes 
compétents de l’Organisation. Ils 
s’abstiennent de tout acte incompatible avec 
le caractère de leurs fonctions, Chaque Etat 
membre s’engage à ne pas influencer le 
Directeur et le personnel de l’Organisation 
dans l’exécution de leur tâche. 

5. Les chercheurs et leurs collaborateurs 
qui, sur l’autorisation du Conseil, sont 
appelés à effectuer des travaux dans 
l’observatoire, sans faire partie du 
personnel de l’Organisation, sont placés 
sous l’autorité du Directeur et soumis aux
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tai hyväksymiä yleissääntöjä.   règles générales arrêtées ou approuvées par 
le Conseil. 

VII artikla 

Rahoitusosuudet 

1. a. Jäsenvaltiot osallistuvat järjestön 
pääoma- ja varustemenoihin sekä järjestön 
juokseviin toimintamenoihin noudattaen as-
teikkoa, jonka neuvosto vahvistaa kolmen 
vuoden välein jäsenvaltioiden kahden kol-
masosan enemmistöllä ja joka perustuu 
keskimääräiseen nettokansantuloon, joka 
lasketaan Pariisissa 1 päivänä heinäkuuta 
1953 allekirjoitetun Euroopan ydinfysiikan 
tutkimusjärjestön perustamista koskevan 
yleissopimuksen VII artiklan 1 kappaleen b 
kohdan sääntöjen mukaisesti.  

b. Nämä määräykset koskevat ainoastaan 
II artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua perus-
ohjelmaa.  

c. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole vel-
vollisia maksamaan vuosittain suurempaa 
rahoitusosuutta kuin kolmanneksen neuvos-
ton vahvistamien rahoitusosuuksien koko-
naismäärästä. Tätä enimmäismäärää voi-
daan pienentää neuvoston yksimielisellä 
päätöksellä, jos rahoituspöytäkirjan liittees-
sä mainitsematon valtio liittyy järjestön jä-
seneksi.  

2. Laadittaessa II artiklan 3 kappaleessa 
tarkoitettu lisäohjelma neuvosto vahvistaa 
erityisasteikon, jonka avulla määritetään li-
säohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden 
osuudet ohjelman menojen rahoituksesta. 
Tämä erityisasteikko vahvistetaan 1 kappa-
leen mukaisia sääntöjä noudattaen, otta-
matta kuitenkaan huomioon sen c kohdassa 
tarkoitettuja ehtoja.  

3. Valtioiden, jotka liittyvät järjestön jä-
seniksi tämän yleissopimuksen voimaan-
tulon jälkeen, on maksettava paitsi rahoi-
tusosuutensa tulevia pääoma- ja varus-
temenoja sekä juoksevia toimintamenoja 
varten myös erityisrahoitusosuus, joka vas-
taa näiden valtioiden osuutta jo toteutuneis-
ta pääoma- ja varustemenoista. Neuvosto 
vahvistaa tämän erityisrahoitusosuuden 
määrän jäsenvaltioiden kahden kolmasosan 

Art. VII 

Contributions financières 

1. a. Chaque Etat membre contribue aux 
dépenses d’investissement et d’équipement 
ainsi qu’aux dépenses courantes de 
fonctionnement de l’Organisation 
conformément à un barème établi tous les 
trois ans par le Conseil à la majorité des 
deux tiers des Etats membres, sur la base de 
la moyenne du revenu national net, calculée 
selon les règles établies dans l’Article VII, 
paragraphe 1b) de la Convention pour 
l’établissement d’une organisation 
européenne pour la recherche nucléaire, 
signée à Paris le 1er juillet 1953. 

b. Ces dispositions ne s’appliquent qu’au 
programme initial désigné au paragraphe 2 
de l’Article II. 

c. Toutefois, aucun Etat membre n’est 
tenu de payer des contributions annuelles 
dépassant un tiers du montant total des 
contributions fixées par le Conseil. Ce 
maximum peut être réduit par décision du 
Conseil prise à l’unanimité au cas où un 
Etat non mentionné à l’Annexe au proto-
cole financier devient membre de 
l’Organisation. 

2. Au cas où un programme 
supplémentaire prévu au paragraphe 3 de 
l’article II est établi, le Conseil arrête un 
barème spécial pour fixer les contributions 
aux dépenses du programme 
supplémentaire des Etats membres 
participant à ce programme. Ce barème 
spécial est fixé suivant les règles indiquées 
au paragraphe 1 ci-dessus, mais sans tenir 
compte des conditions visées à l’alinéa c). 

3. Les Etats devenant membres de 
l’Organisation après la date d’entrée en 
vigueur de la présente Convention seront 
tenus de verser, outre leur contribution aux 
dépenses futures d’investissement et 
d’équipement et aux dépenses courantes de 
fonctionnement, une contribution spéciale 
représentant leur part dans les dépenses 
d’investissement et d’équipement déjà 
effectuées. Le montant de cette contribution 
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enemmistöllä.  

4. Kaikilla 3 kappaleen määräysten mu-
kaisesti maksetuilla erityisrahoitus-
osuuksilla pienennetään muiden jäsen-
valtioiden rahoitusosuuksia, jollei neuvosto 
yksimielisesti toisin päätä.  

5. Valtiolla ei ole oikeutta osallistua toi-
mintaan, jonka rahoitukseen se ei ole osal-
listunut.  

6. Neuvosto voi ottaa vastaan järjestölle 
osoitettuja lahjoituksia ja testamenttisaan-
toja, edellyttäen, ettei näihin liity ehtoja, 
jotka ovat ristiriidassa järjestön tarkoituksen 
kanssa. 

sera fixé par le Conseil à la majorité des 
deux tiers des Etats membres. 

4. Toutes les contributions spéciales 
versées conformément aux dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus seront portées en 
déduction des contributions des autres Etats 
membres, sauf décision contraire prise à 
l’unanimité par le Conseil. 

5. Un Etat n’a pas le droit de participer 
aux activités auxquelles il n’a pas contribué 
financièrement. 

6. Le Conseil peut accepter des dons et 
legs faits à l’Organisation s’ils ne sont pas 
l’objet de conditions incompatibles avec les 
buts de l’Organisation. 

VIII artikla  

Muutokset  

1. Neuvosto voi suositella jäsenvaltioille 
muutoksia tähän yleissopimukseen ja sen 
liitteenä olevaan rahoituspöytäkirjaan. Jä-
senvaltio, joka haluaa ehdottaa muutosta, 
ilmoittaa siitä johtajalle. Tämä antaa näin 
ilmoitetut muutokset tiedoksi jäsenvaltioille 
vähintään kolme kuukautta ennen kuin neu-
vosto käsittelee ne.  

2. Neuvoston suosittelemat muutokset 
voidaan hyväksyä ainoastaan kaikkien jä-
senvaltioiden suostumuksella, josta nämä 
päättävät valtiosääntöjensä määräysten mu-
kaisesti. Muutokset tulevat voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä sen jäl-
keen, kun viimeinen muutosehdotusta kos-
keva hyväksymisilmoitus on vastaanotettu. 
Johtaja antaa muutoksen voimaan-
tuloajankohdan tiedoksi jäsenvaltioille.  

Art. VIII  

Amendements 

1. Le Conseil peut recommander aux 
Etats membres des amendements à la 
présente Convention et au Protocole 
financier annexe. Tout Etat membre, 
désireux de proposer un amendement, le 
notifie au Directeur. Celui-ci communique 
aux Etats membres les amendements ainsi 
notifiés au moins trois mois avant leur 
examen par le Conseil. 

2. Les amendements recommandés par le 
Conseil ne peuvent être adoptés que du 
consentement de tous les Etats membres 
procédant conformément à leurs règles 
constitutionnelles propres. Ils entrent en 
vigueur trente jours après la dernière 
notification d’acceptation de la proposition. 
Le Directeur communique aux Etats 
membres la date d’entrée en vigueur de 
l’amendement. 

IX artikla  

Riidat  

Jolleivät jäsenvaltiot, joita asia koskee, 
sovi muusta menettelytavasta riidan ratkai-
semiseksi, kaikki jäsenvaltioiden väliset 
tämän yleissopimuksen tai rahoituspöytä-
kirjan tulkintaa tai soveltamista koskevat 
riidat, joita ei voida ratkaista neuvoston vä-

Art. IX  

Différends 

A moins que les Etats membres intéressés 
n’acceptent un autre mode de règlement, 
tout différend entre des Etats membres au 
sujet de l’interprétation ou de l’application 
de la présente Convention ou du Protocole 
financier, qui ne peut être réglé par 
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lityksellä, annetaan Haagin pysyvän välitys-
tuomioistuimen ratkaistavaksi kan-
sainvälisten riitaisuuksien rauhanomaisesta 
ratkaisemisesta 18 päivänä lokakuuta 1907 
tehdyn yleissopimuksen määräysten mukai-
sesti.  

l’entremise du Conseil, est soumis à la Cour 
permanente d’arbitrage de la Haye, selon 
les dispositions de la Convention du 18 
octobre 1907 pour le règlement pacifique 
des conflits internationaux. 

X artikla  

Eroaminen  

Kun vähintään kymmenen vuotta on ku-
lunut jäsenvaltion liittymisestä järjestöön, 
jäsenvaltio voi kirjallisesti ilmoittaa neu-
voston puheenjohtajalle eroavansa järjestös-
tä. Ero tulee voimaan seuraavan varainhoi-
tovuoden päättyessä sen varainhoitovuoden 
jälkeen, jonka aikana eroamisesta on ilmoi-
tettu. Järjestöstä eroavalla jäsenvaltiolla ei 
ole oikeutta vaatia itselleen järjestön varoja 
eikä jo maksamiaan rahoitusosuuksia. 

Art. X  

Retrait 

Tout Etat membre de l’Organisation peut, 
après un délai qui ne doit pas être inférieur 
à dix ans à compter de son entrée dans 
l’Organisation, notifier par écrit au 
Président du Conseil qu’il se retire de 
l’Organisation. Un tel retrait prend effet à la 
fin de l’exercice financier qui suit celui au 
cours duquel il a été notifié. Tout Etat 
membre qui se retire de l’Organisation ne 
peut exercer aucun droit de reprise sur 
l’actif de l’Organisation, non plus que sur le 
montant de ses contributions déjà versées. 

XI artikla 

Velvoitteiden täyttämättä jättäminen 

Jos järjestön jäsen lakkaa täyttämästä täs-
tä yleissopimuksesta tai rahoituspöytä-
kirjasta johtuvia velvoitteitaan, neuvosto 
kehottaa sitä noudattamaan niiden määräyk-
siä. Jollei kyseinen jäsen noudata kehotusta 
sille asetetussa määräajassa, muut jäsenet 
voivat yksimielisesti päättää jatkaa yhteis-
työtään järjestössä ilman tätä jäsentä. Täl-
löin kyseisellä valtiolla ei ole oikeutta vaa-
tia itselleen järjestön varoja eikä jo maksa-
miaan rahoitusosuuksia. 

Art. XI  

Inexécution des obligations 

Si l’un des membres de l’Organisation 
cesse de remplir les obligations qui 
découlent de la présente Convention, ou du 
Protocole financier, il est invité par le 
Conseil à se conformer à leurs dispositions. 
Si ledit membre ne se conformait pas à cette 
invitation dans le délai qui lui serait imparti, 
les autres membres, se prononçant à 
l’unanimité, peuvent décider de poursuivre 
sans lui leur coopération au sein de 
l’Organisation. Dans ce cas, cet Etat ne peut 
exercer aucun droit de reprise sur l’actif de 
l’Organisation, non plus que sur le montant 
des contributions déjà versées. 

XII artikla 

Purkaminen 

Järjestö voidaan purkaa milloin tahansa 
jäsenvaltioiden kahden kolmasosan enem-
mistön päätöksellä. Samalla päätöksellä 
määrätään selvitysmies, jolleivät jäsen-
valtiot ole yksimielisesti tehneet sopimusta 

Art. XII 

Dissolution 

L’Organisation peut être dissoute à tout 
moment par résolution prise à la majorité 
des deux-tiers des Etats membres. A défaut 
d’un accord conclu à l’unanimité entre les 
Etats membres au moment de la dissolution, 
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asiasta järjestöä purettaessa. Järjestön varat 
jaetaan purkamisen ajankohtana järjestöön 
kuuluvien jäsenvaltioiden kesken suhteessa 
niihin rahoitusosuuksiin, jotka jäsenvaltiot 
ovat tosiasiallisesti maksaneet liityttyään 
tähän yleissopimukseen. Mahdollisesta ve-
lasta nämä jäsenvaltiot vastaavat suhteessa 
tuolloin kuluvaksi varainhoitovuodeksi 
vahvistettuihin rahoitusosuuksiinsa.  

il est procédé, par la même résolution, à la 
nomination d’un liquidateur. L’actif est 
réparti entre les Etats membres de 
l’Organisation au moment de la dissolution, 
au prorata des contributions effectivement 
versées par eux depuis qu’ils sont parties à 
la présente Convention. En cas de passif, 
celui-ci sera pris en charge par ces mêmes 
Etats membres, au prorata des contributions 
fixées pour l’exercice financier en cours. 

XIII artikla 

Allekirjoittaminen – liittyminen 

1. Tämä yleissopimus ja siihen liitetty ra-
hoituspöytäkirja ovat avoinna allekirjoit-
tamista varten kaikille tämän yleissopimuk-
sen esitöihin osallistuneille valtioille. 

2. Kukin valtio hyväksyy tai ratifioi tä-
män yleissopimuksen ja siihen liitetyn ra-
hoituspöytäkirjan valtiosääntönsä mää-
räysten mukaisesti. 

3. Hyväksymis- tai ratifioimiskirjat talle-
tetaan Ranskan tasavallan ulkoasiainminis-
teriöön.  

4. Neuvosto voi jäsenvaltioiden yksimie-
lisellä päätöksellä hyväksyä järjestöön 
myös muita kuin tämän artiklan 1 kappa-
leessa tarkoitettuja valtioita. Tällä tavoin 
hyväksytyistä valtioista tulee järjestön jäse-
niä, kun ne tallettavat liittymiskirjan Rans-
kan tasavallan ulkoasiainministeriöön.  

Art. XIII 

Signature – Adhésion 

1. La présente Convention et le Protocole 
financier annexe sont ouverts à la signature 
de tous les Etats qui ont participé aux 
travaux préliminaires à cette Convention. 

2. La présente Convention et le Protocole 
financier annexe sont soumis à 
l’approbation ou à la ratification de chaque 
Etat conformément à ses règles 
constitutionnelles. 

3. Les instruments d’approbation ou de 
ratification seront déposés au Ministère des 
Affaires étrangères de la République 
française. 

4. Le Conseil, statuant à l’unanimité des 
Etats membres, peut prononcer l’admission 
dans l’Organisation d’Etats autres que ceux 
visés au paragraphe 1 du présent article. Les 
Etats, ainsi admis, deviennent membres de 
l’Organisation en déposant un instrument 
d’adhésion auprès du Ministère des Affaires 
étrangères de la République française. 

XIV artikla

Voimaantulo 

1. Tämä yleissopimus ja siihen liitetty ra-
hoituspöytäkirja tulevat voimaan päivänä, 
jona neljäs hyväksymis- tai ratifioimiskirja 
talletetaan, edellyttäen, että rahoituspöytä-
kirjan liitteessä olevan asteikon mukaiset 
rahoitusosuudet vastaavat yhteensä vähin-
tään 70:tä prosenttia niiden kokonais-
määrästä.  

2. Sellaisen valtion osalta, joka tallettaa 
hyväksymis-, ratifioimis- tai liittymiskirjan-
sa tämän artiklan 1 kappaleessa mainitun 

Art. XIV 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention et le Protocole 
financier annexe entreront en vigueur à la 
date du dépôt du quatrième instrument 
d’approbation ou de ratification, à condition 
que le total des contributions, selon le 
barème figurant dans l’annexe du protocole 
financier, atteigne au moins 70 pour cent. 

2. Pour tout Etat déposant son instrument 
d’approbation, de ratification ou d’adhésion 
après la date d’entrée en vigueur 
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voimaantulopäivän jälkeen, yleissopimus ja 
rahoituspöytäkirja tulevat voimaan päivänä, 
jona tämä asiakirja talletetaan. 

mentionnée au paragraphe 1 du présent 
article, la Convention et le Protocole 
financier entrent en vigueur à la date du 
dépôt de cet instrument. 

XV artikla 

Ilmoitukset 

1. Ranskan tasavallan ulkoasiainminis-
teriö ilmoittaa yleissopimuksen allekirjoit-
tajavaltioille ja siihen liittyneille valtioille 
sekä järjestön johtajalle kaikkien hyväk-
symis-, ratifioimis- tai liittymiskirjojen tal-
lettamisesta sekä tämän yleissopimuksen ja 
siihen liitetyn rahoituspöytäkirjan voi-
maantulosta. 

2. Kun jokin valtio eroaa järjestöstä tai 
lakkaa kuulumasta siihen XI artiklan mu-
kaisesti, neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 
asiasta kaikille jäsenvaltioille. 

Art. XV 

Notifications 

1. Le dépôt de chaque instrument 
d’approbation, de ratification ou d’adhésion 
et l’entrée en vigueur de la présente 
Convention et du Protocole financier 
annexe sont notifiés par le Ministre des 
Affaires étrangères de la République 
française aux Etats signataires et adhérents, 
ainsi qu’au Directeur de l’Organisation. 

2. Le Président du Conseil adressera une 
notification à tous les Etats membres 
lorsqu’un Etat se retire de l’Organisation, 
ou cesse d’en faire partie en vertu de 
l’article XI. 

XVI artikla 

Rekisteröinti 

Heti kun tämä yleissopimus ja siihen lii-
tetty rahoituspöytäkirja ovat tulleet voi-
maan, Ranskan tasavallan ulkoasiain-
ministeriö rekisteröi ne Yhdistyneiden kan-
sakuntien pääsihteerin huostaan Yhdisty-
neiden kansakuntien peruskirjan 102 artik-
lan mukaisesti. 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edus-
tajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, 
ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuk-
sen.

Tehty Pariisissa 5 päivänä lokakuuta 
1962 yhtenä saksan-, ranskan-, hollannin-
ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka rans-
kankielinen teksti on todistusvoimainen
erimielisyyden sattuessa. Tämä kappale tal-
letetaan Ranskan tasavallan ulkoasiainmi-
nisteriön arkistoon. 

Tämä ministeriö toimittaa yleissopimuk-
sen allekirjoittajavaltioille ja siihen liitty-
neille valtioille oikeaksi todistetun jäljen-
nöksen. 

Art. XVI  

Enregistrement 

Dès l’entrée en vigueur de la présente 
Convention et du Protocole financier 
annexe, le Ministère des Affaires étrangères 
de la République française les fera 
enregistrer auprès du Secrétaire général des 
Nations Unies, conformément à l’article 
102 de la Charte des Nations Unies. 

En foi de quoi les représentants 
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont 
signé la présente Convention. 

Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul 
exemplaire, en langues allemande, 
française, néerlandaise et suédoise, le texte 
français faisant foi en cas de contestation. 
Cet exemplaire sera déposé dans les 
archives du Ministère des Affaires 
étrangères de la République française. 

Ce Ministère délivrera une copie certifiée 
conforme aux Etats signataires ou 
adhérents. 
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(Suomennos) 

RAHOITUSPÖYTÄKIRJA, LIITETTY 
YLEISSOPIMUKSEEN ETELÄISEN 

PALLONPUOLISKON  
TÄHTITIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA 
HARJOITTAVAN EUROOPPALAISEN 

JÄRJESTÖN PERUSTAMISESTA 

Eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä 
tutkimusta harjoittavan eurooppalaisen jär-
jestön perustamisesta tehdyn yleissopimuk-
sen, jäljempänä "yleissopimus", sopimus-
puolina olevien valtioiden hallitukset, jotka 

haluavat vahvistaa järjestön varainhoitoa 
koskevat määräykset, 

ovat sopineet seuraavasta: 

PROTOCOLE FINANCIER ANNEXÉ À 
LA CONVENTION PORTANT 

CRÉATION D’UNE ORGANISATION 
EUROPÉENNE POUR DES 

RECHERCHES ASTRONOMIQUES 
DANS L’HÉMISPHÈRE AUSTRAL 

Les Gouvernements des Etats parties à la 
Convention portant création d’une 
Organisation européenne pour des 
recherches astronomiques dans 
l’hémisphère austral, ci-dessous dénommée 
la Convention, 

désireux d’arrêter des dispositions 
relatives à l’administration financière de 
l’Organisation, 

sont convenus de ce qui suit: 

1 artikla 

Talousarvio 

1. Järjestön varainhoitovuosi kestää 1 
päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta. 

2. Johtaja esittää vuosittain viimeistään 1 
päivänä syyskuuta neuvoston tarkastelta-
vaksi ja hyväksyttäväksi yksityiskohtaiset 
arviot seuraavan varainhoitovuoden tuloista 
ja menoista. 

3. Arviot tuloista ja menoista ryhmitellään 
pääluokittain. Talousarvion sisäiset siirrot 
ovat kiellettyjä ilman 3 artiklassa tarkoite-
tun rahoituskomitean suostumusta. Talous-
arvioesityksen täsmällisestä muodosta päät-
tää rahoituskomitea johtajan esityksestä.  

Art. 1 

Budget

1. L’exercice financier de l’Organisation 
va du 1er janvier au 31 décembre. 

2. Le Directeur soumet au Conseil, pour 
examen et approbation, au plus tard le 1er 
septembre de chaque année, des prévisions 
détaillées de recettes et de dépenses pour 
l’exercice financier suivant. 

3. Les prévisions de recettes et de 
dépenses sont groupées par chapitres. Les 
virements à l’intérieur du budget sont 
interdits, sauf autorisation du Comité des 
finances prévu à l’article 3. La forme 
précise des prévisions budgétaires est 
déterminée par le Comité des finances sur 
l’avis du Directeur. 

2 artikla 

Lisätalousarvio 

Jos olosuhteet sitä edellyttävät, neuvosto 

Art. 2

Budget additionnel 

Si les circonstances l’exigent, le Conseil 



 N:o 74 1169

voi pyytää johtajaa esittämään lisätalousar-
vion tai tarkistetun talousarvion. Päätös, 
jonka toteuttaminen aiheuttaa lisämenoja, 
katsotaan neuvoston hyväksymäksi ainoas-
taan, jos neuvosto on hyväksynyt johtajan 
esityksestä myös vastaavan menoarvion. 

peut demander au Directeur de présenter un 
budget additionnel ou révisé. Aucune 
résolution, dont l’exécution entraîne des 
dépenses supplémentaires, ne sera tenue 
pour approuvée par le Conseil à moins qu’il 
n’ait également approuvé, sur proposition 
du Directeur, les prévisions de dépenses 
correspondantes. 

3 artikla 

Rahoituskomitea 

Neuvosto perustaa kaikkien jäsenvaltioi-
den edustajista koostuvan rahoituskomitean, 
jonka tehtävistä määrätään jäljempänä 8 ar-
tiklassa tarkoitetussa rahoitussäännössä. 
Johtaja tekee komitealle talousarvio-
esityksen, joka annetaan tämän jälkeen ko-
mitean lausunnolla varustettuna neuvoston 
käsiteltäväksi.  

Art. 3

Comité des finances 

Le Conseil crée un Comité des finances 
composé de représentants de tous les Etats 
membres, dont les attributions sont 
déterminées dans le Règlement financier 
prévu à l’article 8 ci-après. Le Directeur 
soumet au Comité les prévisions 
budgétaires qui sont ensuite transmises au 
Conseil avec le rapport du Comité. 

4 artikla 

Rahoitusosuudet 

1. Yleissopimuksen voimaantulovuoden 
joulukuun 31 päivänä päättyvää kautta var-
ten neuvosto laatii väliaikaisen talousarvi-
on, jonka menot katetaan tämän pöytäkirjan 
liitteessä olevien määräysten mukaisesti 
vahvistetuilla rahoitusosuuksilla.  

2. Seuraavan vuoden tammikuun 1 päi-
västä lukien neuvoston hyväksymässä talo-
usarviossa olevat menot katetaan yleisso-
pimuksen VII artiklan 1 kappaleen määrä-
ysten mukaisilla jäsenvaltioiden rahoitus-
osuuksilla. 

3. Jos jokin valtio liittyy järjestön jäse-
neksi yleissopimuksen voimaantulovuoden 
joulukuun 31 päivän jälkeen, kaikkien jä-
senvaltioiden rahoitusosuudet tarkistetaan, 
ja uusi asteikko tulee voimaan tuolloin ku-
luvan varainhoitovuoden alusta. Maksuja 
palautetaan siinä määrin kuin on tarpeen 
kaikkien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien 
mukauttamiseksi uuteen asteikkoon. 

Art. 4

Contributions 

1. Pour la période se terminant le 31 
décembre de l’année d’entrée en vigueur de 
la Convention, le Conseil établit des 
prévisions budgétaires provisoires dont les 
dépenses seront couvertes par des 
contributions fixées conformément aux 
dispositions de l’annexe au présent 
Protocole. 

2. A partir du 1er janvier de l’année 
suivante, les dépenses figurant dans le 
budget approuvé par le Conseil sont 
couvertes par les contributions des Etats 
membres selon les dispositions du 
paragraphe 1 de l’article VII de la 
Convention. 

3. Si un Etat devient membre de 
l’Organisation après le 31 décembre de 
l’année d’entrée en vigueur de la 
Convention, les contributions de tous les 
Etats membres sont révisées et le nouveau 
barème aura effet dès le début de l’exercice 
financier en cours. Des remboursements 
sont effectués dans la mesure nécessaire 
pour adapter les contributions de tous les 
Etats membres au nouveau barème. 
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4. a. Johtajan lausunnon perusteella rahoi-
tuskomitea vahvistaa rahoitusosuuksien 
maksamista koskevat säännöt järjestön 
moitteettoman rahoituksen varmistamiseksi. 

b. Johtaja antaa tämän jälkeen jäsenvalti-
oille tiedoksi niiden rahoitusosuuksien mää-
rät sekä ajankohdat, joina maksut on suori-
tettava. 

4. a. Sur avis du Directeur, le Comité des 
finances fixe les modalités de paiement des 
contributions en vue d’assurer un bon 
financement de l’Organisation. 

b. Le Directeur communique ensuite aux 
Etats membres le montant de leurs 
contributions et les dates auxquelles les 
versements doivent être effectués. 

5 artikla 

Rahoitusosuuksien valuutta 

1. Neuvosto päättää, minkä valuutan mää-
räisenä järjestön talousarvio laaditaan. Jä-
senvaltioiden rahoitusosuudet maksetaan 
tämän valuutan määräisinä voimassa olevi-
en maksusääntöjen mukaisesti. 

2. Neuvosto voi kuitenkin vaatia jäsenval-
tioita maksamaan osan rahoitusosuuksistaan 
muuna valuuttana, jota järjestö tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseksi. 

Art. 5 

Monnaie pour le paiement des 
contributions 

1. Le Conseil détermine la monnaie dans 
laquelle le budget de l’Organisation sera 
établi. Les contributions des Etats membres 
sont payables en cette monnaie, 
conformément aux modalités courantes de 
paiement. 

2. Le Conseil peut toutefois exiger des 
Etats membres qu’ils payent une partie de 
leurs contributions en toute autre monnaie 
dont l’Organisation a besoin pour accomplir 
ses tâches. 

6 artikla 

Tasoitusrahasto 

Neuvosto voi perustaa tasoitusrahaston. 

Art. 6

Fonds de roulement 

Le Conseil peut instituer un fonds de 
roulement. 

7 artikla 

Kirjanpito ja tilintarkastus 

1. Johtaja huolehtii siitä, että kaikista tu-
loista ja menoista pidetään kirjaa ja että 
vuosittain laaditaan järjestön tilinpäätös.  

2. Neuvosto nimeää tilintarkastajat, joiden 
ensimmäinen toimikausi on kolmivuotinen 
ja voidaan uudistaa. Tilintarkastajien tehtä-
vänä on tarkastaa järjestön kirjanpito ja ti-
linpäätös erityisesti sen toteamiseksi, että 
menot ovat toteutuneet talousarvion mukai-
sesti rahoitussäännössä vahvistetuissa ra-
joissa. He suorittavat myös muita rahoitus-
säännössä määriteltyjä tehtäviä. 

Art. 7

Comptes et vérifications 

1. Le Directeur fait établir un compte de 
toutes les recettes et dépenses, ainsi qu’un 
bilan annuel de l’Organisation. 

2. Le Conseil désigne des commissaires 
aux comptes, dont le premier mandat est de 
trois ans et peut être renouvelé. Ces 
commissaires sont chargés d’examiner les 
comptes et bilans de l’Organisation, 
notamment en vue de certifier que les 
dépenses ont été conformes aux prévisions 
budgétaires, dans les limites fixées par le 
Règlement financier. Ils accomplissent 
toute autre fonction définie dans le 
Règlement financier. 
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3. Johtaja toimittaa tilintarkastajille kai-
ken tiedon ja avun, jota he voivat tarvita 
suorittaessaan tehtäviään. 

3. Le Directeur fournit aux commissaires 
aux comptes toutes les informations et 
l’assistance dont ils peuvent avoir besoin 
dans l’accomplissement de leur tâche. 

8 artikla 

Rahoitussääntö 

Rahoitussäännössä vahvistetaan kaikki 
muut järjestön talousarviota, kirjanpitoa ja 
rahoitusta koskevat säännöt. Neuvosto hy-
väksyy sen yksimielisellä päätöksellä.  

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edus-
tajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, 
ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 

Tehty Pariisissa 5 päivänä lokakuuta 
1962 yhtenä saksan-, ranskan-, hollannin- ja 
ruotsinkielisenä kappaleena, jonka ranskan-
kielinen teksti on todistusvoimainen erimie-
lisyyden sattuessa. Tämä kappale talletetaan 
Ranskan tasavallan ulkoasiainministeriön 
arkistoon. 

Tämä ministeriö toimittaa yleissopimuk-
sen allekirjoittajavaltioille ja siihen liitty-
neille valtioille oikeaksi todistetun jäljen-
nöksen. 

Art. 8

Règlement financier 

Le Règlement financier fixe toutes les 
autres modalités du régime budgétaire 
comptable et financier de l’Organisation. Il 
sera approuvé par le Conseil statuant à 
l’unanimité. 

En foi de quoi, les représentants 
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont 
signé le présent Protocole. 

Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul 
exemplaire, en langues allemande, 
française, néerlandaise et suédoise, le texte 
français faisant foi en cas de contestation. 
Cet exemplaire sera déposé dans les 
archives du Ministère des Affaires 
étrangères de la République française. 

Ce Ministère délivrera une copie certifiée 
conforme aux Etats signataires ou 
adhérents. 
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LIITE 

YLEISSOPIMUKSEN  
VOIMAANTULOVUODEN JOULU-
KUUN 31 PÄIVÄNÄ PÄÄTTYVÄN 

KAUDEN  
RAHOITUSOSUUDET 

a. Valtiot, jotka ovat yleissopimuksen so-
pimuspuolina sen voimaantulopäivänä, sekä 
valtiot, jotka liittyvät järjestön jäseniksi 
edellä mainitun kauden aikana, vastaavat 
yhdessä kaikista menoista, jotka on vahvis-
tettu neuvoston rahoituspöytäkirjan 4 artik-
lan 1 kappaleen mukaisesti laatimassa väli-
aikaisessa talousarviossa.  

b. Niiden valtioiden rahoitusosuudet, jot-
ka liittyvät järjestön jäseniksi edellä maini-
tun kauden aikana, vahvistetaan väliaikai-
sesti siten, että kaikkien jäsenvaltioiden ra-
hoitusosuudet suhteutetaan tämän liitteen d 
kohdassa ilmoitettuihin prosenttiosuuksiin. 
Näillä uusien jäsenten rahoitusosuuksilla 
joko hyvitetään myöhemmin c kohdassa 
määrätyn mukaisesti osa muiden jäsenvalti-
oiden aiemmin maksamista väliaikaisista 
rahoitusosuuksista tai katetaan neuvoston 
kyseisenä kautena hyväksymiä lisämäärära-
hoja, jotka käytetään perusohjelman toteut-
tamiseen.  

c. Edellä mainitulta kaudelta maksettavien 
rahoitusosuuksien lopullinen määrä vahvis-
tetaan tulemaan voimaan taannehtivasti ky-
seisen kauden kokonaistalousarvion perus-
teella siten, että tämä määrä on sama kuin 
se olisi ollut, jos kaikki jäsenvaltiot olisivat 
olleet yleissopimuksen sopimuspuolina sen 
tullessa voimaan. Kaikki summat, jotka jä-
senvaltio maksaa sille taannehtivasti vah-
vistetun rahoitusosuuden lisäksi, hyvitetään 
jäsenvaltiolle. 

d. Jos kaikki jäljempänä olevassa as-
teikossa mainitut valtiot ovat liittyneet jär-
jestön jäseniksi ennen edellä mainittua 
kautta, niiden rahoitusosuudet kyseisen 
kauden kokonaistalousarviota varten ovat 
seuraavat: 

ANNEXE

CONTRIBUTIONS POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE DE 
L’ANNEE D’ENTREE EN VIGUEUR DE 

LA CONVENTION 

a. Les Etats qui seront parties à la 
Convention à la date de son entrée en 
vigueur et ceux qui deviendront membres 
de l’Organisation au cours de la période 
sus-indiquée supporteront ensemble la 
totalité des dépenses représentées par les 
prévisions budgétaires provisoires établies 
par le Conseil, conformément à l’article 4, 
paragraphe 1, du Protocole financier. 

b. Les contributions des Etats qui 
deviendront membres de l’Organisation 
pendant la période sus-indiquée seront 
fixées à titre provisoire de telle sorte que les 
contributions de tous les Etats membres 
soient proportionnelles aux pourcentages 
indiqués au paragraphe d) de la présente 
annexe. Les contributions de ces nouveaux 
membres serviront soit, comme il est prévu 
à l’alinéa c) ci-dessous, à rembourser 
ultérieurement une partie des contributions 
provisoires antérieurement versées par les 
autres Etats membres, soit à couvrir les 
allocations budgétaires complémentaires 
intéressant la mise en oeuvre du programme 
initial approuvées par le Conseil au cours 
de cette période. 

c. Le montant définitif des contributions 
dues pour la période sus-indiquée sera 
établi avec effet rétroactif sur la base du 
budget d’ensemble de ladite période, de 
telle sorte qu’il soit celui qu’il aurait été si 
tous les Etats membres avaient été parties à 
la Convention au moment de son entrée en 
vigueur. Toute somme payée par un Etat 
membre en plus du montant fixé 
rétroactivement pour sa contribution sera 
portée au crédit de cet Etat. 

d. Si tous les Etats mentionnés dans le 
barème ci-dessous sont devenus membres 
de l’Organisation avant la période sus-
indiquée, les taux de leurs contributions 
pour le budget d’ensemble de cette période 
seront les suivants: 
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Saksan liittotasavalta  33,33 % 
Belgia 11,32 % 
Ranska 33,33 % 
Alankomaat  10,49 % 
Ruotsi 11,53 % 

Yhteensä  100,00 % 

e. Jos vuosittaisten rahoitusosuuksien 
enimmäismäärää muutetaan yleissopimuk-
sen VII artiklan 1 kappaleen c kohdan mu-
kaisesti, edellä olevaa asteikkoa muutetaan 
vastaavasti.  

En % 

République fédérale d’Allemagne  33,33 
Belgique     11,32 
France  33,33 
BaysBas  10,49 
Suède  11,53 

Total 100,00 

e. En cas de modification du maximum 
des contributions annuelles tel qu’il est 
prévu à l’article VII, paragraphe 1, c) de la 
Convention, le barème ci-dessus sera 
modifié en conséquence. 
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(Suomennos) 

LIITE 

ETELÄISEN PALLONPUOLISKON 
TÄHTITIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA 
HARJOITTAVAN EUROOPPALAISEN 

JÄRJESTÖN ERIOIKEUKSIA  
JA -VAPAUKSIA KOSKEVA  

PÖYTÄKIRJA 

Johdanto 

Pariisissa 5 päivänä lokakuuta 1962 alle-
kirjoitetun eteläisen pallonpuoliskon tähti-
tieteellistä tutkimusta harjoittavan euroop-
palaisen järjestön perustamista koskevan 
yleissopimuksen, jäljempänä "Yleissopi-
mus", sopimuspuolina olevien valtioiden 
hallitukset ovat, 

ottaen huomioon sen, että mainitun järjes-
tön, jäljempänä "Järjestö", tulisi jäsenvalti-
oiden alueella nauttia sellaista oikeudellista 
asemaa, joka vahvistaa järjestön tehtävän 
toteuttamisen vaatimat erioikeudet ja    
-vapaudet, 

ottaen huomioon sen, että Järjestö on pe-
rustettu Chileen, missä sen asema on vah-
vistettu Chilen hallituksen ja Järjestön väli-
sellä 6 päivänä marraskuuta 1963 päivätyllä 
sopimuksella, 

sopineet seuravasta:

PROTOCOLE RELATIF AUX 
PRIVILEGES ET IMMUNITES DE 
L'ORGANISATION EUROPEENNE 

POUR DES RECHERCHES 
ASTRONOMIQUES DANS 

L'HEMISPHERE AUSTRAL 

Préambule 

Les Etats parties à la Convention portant 
création d'une Organisation européenne 
pour des recherches astronomiques dans 
l'hémisphère austral, faite à Paris le 5 
octobre 1962, ci-après dénommée «la 
Convention», 

considérant que ladite Organisation, ci-
après dénommée «l'Organisation», devrait 
jouir sur le territoire de ses Etats membres 
d'un statut juridique définissant les 
privilèges et immunités nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission, 

considérant que l'Organisation est établie 
au Chili où son statut est défini par l'accord 
en date du 6 novembre 1963 entre le 
Gouvernement de la République du Chili et 
l'Organisation, 

Sont convenus de ce qui suit: 

1 artikla 

Järjestö on oikeushenkilö. Sillä on erityi-
sesti toimivalta tehdä sopimuksia, hankkia 
ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta 
sekä ryhtyä oikeudellisiin toimiin. 

Art. 1 

L'Organisation possède la personnalité 
juridique. Elle a notamment la capacité de 
contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens 
immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en 
justice. 

2 artikla 

1. Järjestön rakennukset ja huoneistot 
ovat loukkaamattomia, ottaen huomioon 
tämän artiklan toisen kohdan sekä 5 ja 6 ar-
tiklan määräykset. 

2. Järjestö ei saa sallia, että sen rakennuk-
sia ja huoneistoja käytetään sellaisen henki-

Art. 2 

1. Les bâtiments et locaux de 
l'Organisation sont inviolables, compte tenu 
des dispositions du paragraphe 2 du présent 
article et des articles 5 et 6 ci-après. 

2. L'Organisation ne permettra pas que 
ses bâtiments ou locaux servent de refuge à 
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lön turvapaikkana, jota etsitään rikoksesta, 
josta hänet on yllätetty itse teossa, tai joka 
on tuomittu rikoksesta tai jota koskee toi-
mivaltaisen viranomaisen antama pi-
dättämis-, vangitsemis- tai karkottamispää-
tös.

une personne poursuivie à la suite d'un 
crime ou délit flagrants, ou objet d'un 
mandat de justice, d'une condamnation 
pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant 
des autorités territorialement compétentes. 

3 artikla 

Järjestön arkisto sekä yleensä kaikki Jär-
jestölle kuuluvat tai sen hallussa olevat 
asiakirjat ovat loukkaamattomia, niiden si-
jaintipaikasta riippumatta. 

Art. 3 

Les archives de l'Organisation et, d'une 
manière générale, tous les documents lui 
appartenant ou détenus par elle sont 
inviolables en quelque endroit quils se 
trouvent. 

4 artikla 

1. Virallisen toimintansa puitteissa Järjes-
tö nauttii lainkäyttö- ja täytäntöönpano-
vapautusta, paitsi 

a) siinä määrin kuin Järjestön pääjohtaja 
tai hänen tilalleen Yleissopimuksen VI ar-
tiklan mukaisesti määrätty henkilö on eri-
tyistapauksessa pidättänyt tällaisen vapau-
tuksen; 

b) jos on kysymys kolmannen osapuolen 
vahingonkorvauskanteesta, joka koskee Jär-
jestölle kuuluvan tai sen puolesta liiken-
teessä olevan moottoriajoneuvon aiheutta-
man onnettomuuden seurauksena syntynyt-
tä vahinkoa, tai liikennesääntöjen rikkomi-
sesta sellaisella ajoneuvolla; 

c) jos on kysymys tämän pöytäkirjan 23 
tai 24 artiklan mukaisesti syntyneen välitys-
tuomion täytäntöönpanosta; 

d) jos on kysymys palkanpidätyksestä Jär-
jestön henkilökuntaan kuuluvan jäsenen 
velkaa varten edellyttäen, että pidätys pe-
rustuu lopulliseen oikeusratkaisuun, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen sen alueen voi-
massa olevien sääntöjen mukaan, jossa täy-
täntöönpanoa haetaan; 

e) jos on kysymys vastakanteesta, joka 
suoraan liittyy Järjestön nostamaan pääkan-
teeseen. 

2. Järjestön omaisuus ja varat, niiden si-
jaintipaikasta riippumatta, ovat vapaat kai-
kesta pakko-otosta, takavarikosta ja pakko-
lunastuksesta. Niinikään ne ovat vapaat 

Art. 4 

1. Dans le cadre de ses activités 
officielles, l'Organisation bénéficie de 
l'immunité de juridiction et d'exécution, 
sauf: 

a) dans la mesure où le Directeur général 
de l'Organisation, ou la personne appelée à 
le remplacer en vertu de l'article VI de la 
Convention, renonce à celle-ci dans un cas 
particulier; 

b) en cas d'action civile intentée par un 
tiers pour le dommage résultant d'un 
accident causé par un véhicule automoteur 
appartenant à l'Organisation ou circulant 
pour son compte, ou en cas d'infraction à la 
réglementation de la circulation automobile 
intéressant le véhicule précité; 

c) en cas d'exécution d'une sentence 
arbitrale rendue en application soit de 
l'article 23, soit de l'article 24 du présent 
Protocole; 

d) en cas de saisie-arrêt sur salaire pour 
dette d'un membre du personnel de 
l'Organisation, à condition que cette saisie-
arrêt résulte d'une décision de justice 
définitive et exécutoire conformément aux 
règles en vigueur sur le territoire 
d'exécution; 

e) à l'égard d'une demande 
reconventionnelle directement liée à la 
demande principale intentée par 
l'Organisation. 

2. Les propriétés et biens de 
l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard 
de toute forme de réquisition, confiscation, 
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kaikista hallinnollisista pakkotoimenpiteistä 
ja väliaikaistoimenpiteistä oikeudenkäynnin 
yhteydessä, paitsi siinä laajuudessa kuin vä-
liaikaisesti on välttämätöntä Järjestölle kuu-
luvien tai sen puolesta liikenteessä olevien 
ajoneuvojen aiheuttamien onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi tai tutkimiseksi. 

expropriation et séquestre. Ils bénéficient 
également de l'immunité à l'égard de toute 
forme de contrainte administrative ou de 
mesures préalables à un jugement, sauf 
dans la mesure où le nécessitent 
temporairement la prévention des accidents 
mettant en cause des véhicules automoteurs 
appartenant à l'Organisation ou circulant 
pour le compte de celle-ci et les enquêtes 
auxquelles peuvent donner lieu lesdits 
accidents. 

5 artikla 

1. Järjestö on jatkuvasti yhteistyössä tä-
män pöytäkirjan osapuolina olevien valtioi-
den asianomaisten viranomaisten kanssa 
asianmukaisen oikeudenkäytön helpottami-
seksi, yleistä järjestystä, terveydenhoitoa ja 
työsuojelua koskevien määräysten ja muun 
vastaavan lainsäädännön noudattamisen 
turvaamiseksi sekä tässä pöytäkirjassa mai-
nittujen erioikeuksien, -vapauksien ja hel-
potusten väärinkäytön estämiseksi. 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa mainitun 
yhteistyön muodot voidaan määritellä tar-
kemmin tämän pöytäkirjan 27 artiklassa 
tarkoitetuissa lisäsopimuksissa 

Art. 5 

1. L'Organisation coopère en tout temps 
avec les autorités compétentes des Etats 
parties au présent Protocole en vue de 
faciliter une bonne administration de la 
justice, d'assurer l'observation des 
règlements de police, de santé publique et 
du travail ou autres lois de nature analogue 
et d'empêcher tout abus des privilèges, 
immunités et facilités prévus par le présent 
Protocole. 

2. La procédure de coopération 
mentionnée dans le paragraphe précédent 
pourra être précisée dans les accords 
complémentaires visés à l'article 27 du 
présent Protocole. 

6 artikla 

1. Kaikki tämän pöytäkirjan osapuolina 
olevat valtiot säilyttävät oikeutensa ryhtyä 
asianmukaisiin varotoimenpiteisiin oman 
turvallisuutensa varmistamiseksi ja yleisen 
järjestyksen ylläpitämiseksi.  

2. Jos tämän pöytäkirjan osapuolena ole-
van valtion hallitus katsoo edellä mainitun 
oikeuden käyttämisen välttämättömäksi, sen 
on otettava yhteys Järjestöön heti kun olo-
suhteet sallivat sopiakseen Järjestön kanssa 
tarvittavista toimenpiteistä Järjestön etujen 
suojaamiseksi. 

3. Järjestö on yhteistyössä tämän pöytäkir-
jan osapuolina olevien valtioiden viran-
omaisten kanssa sen välttämiseksi, että Jär-
jestön toiminta haittaisi edellä tarkoitettujen 
valtioiden turvallisuutta ja yleistä järjestystä. 

Art. 6 

1. Chaque Etat partie au présent Protocole 
conserve le droit de prendre toutes les 
précautions utiles dans l'intérêt de sa sûreté 
et de la sauvegarde de l'ordre public. 

2. Au cas où il estimerait nécessaire d'user 
de ce droit, le Gouvernement de l'Etat partie 
au présent Protocole concerné se mettra, 
aussi rapidement que les circonstances le 
permettront, en rapport avec l'Organisation 
en vue d'arrêter d'un commun accord les 
mesures nécessaires pour la protection des 
intérêts de cette dernière. 

3. L'Organisation collabore avec les 
autorités des Etats parties au présent 
Protocole en vue d'éviter tout préjudice à la 
sûreté et à l'ordre public de ceux-ci du fait de 
son activité. 
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7 artikla 

1. Virallisen toimintansa puitteissa Järjes-
tö sekä sen omaisuus ja tulot ovat vapaat 
kaikista välittömistä veroista. 

2. Järjestön suorittaessa huomattavia, vi-
rallisen toimintansa harjoittamista varten 
välttämättömiä tavaroiden tai palvelujen os-
toja, mukaan lukien julkaisujen julkaisemi-
nen, joiden hintoihin sisältyy maksuja tai 
veroja, tämän pöytäkirjan osapuolena ole-
van valtion, joka perii maksut tai verot, on 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, 
jotta maksujen tai verojen määrän perimi-
sestä luovuttaisiin tai määrä maksettaisiin 
takaisin, jos maksut ja verot voidaan tunnis-
taa.

3. Vapautusta ei myönnetä veroista, rasi-
tuksista ja maksuista, jotka ovat vain kor-
vausta suoritetuista palveluista. 

Art. 7 

1. Dans le cadre de ses activités 
officielles, l'Organisation ainsi que ses 
biens et revenus sont exonérés des impôts 
directs. 

2. Lorsque l'Organisation effectue des 
achats importants de biens ou de services, y 
compris l'édition de publications, 
strictement nécessaires pour l'exercice de 
ses activités officielles et dont le prix 
comprend des droits ou des taxes, des 
dispositions appropriées sont prises par 
l'Etat partie au présent Protocole qui a perçu 
les droits et taxes en vue de la remise ou du 
remboursement du montant des droits et 
taxes de cette nature lorsqu'ils sont 
identifiables. 

3. Aucune exonération n'est accordée en 
ce qui concerne les impôts, taxes et droits 
qui ne constituent que la simple 
rémunération de services rendus. 

8 artikla 

Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva val-
tio myöntää tuonti- ja vientimaksuista ja 
tuonti- ja vientiveroista vapautuksen tai pa-
lauttaa ne, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat 
vain korvausta suoritetuista palveluista, kun 
ne kohdistuvat Järjestön virallista toimintaa 
varten tarkoitettuihin tuotteisiin ja aineis-
toihin tai sen työhön liittyviin julkaisuihin, 
niin Järjestön maahan tuomiin kuin sen 
maasta viemiinkin. 

Mainitut tuotteet ja aineistot eivät ole 
tuonti- ja vientikiellon eivätkä tuonti- ja 
vientirajoitusten alaisia. 

Art. 8 

Chaque Etat partie au présent Protocole 
accorde l'exonération ou le remboursement 
des droits et taxes d'importation ou 
d'exportation, à l'exception de ceux qui ne 
constituent que la rémunération de services 
rendus, pour les produits et matériels 
destinés aux activités officielles de 
l'Organisation ainsi que pour les 
publications correspondant à sa mission, 
importés ou exportés par elle. 

Ces produits et matériels sont exempts de 
toutes prohibitions et restrictions à 
l'importation ou à l'exportation. 

9 artikla 

Tämän pöytäkirjan 7 ja 8 artiklan määrä-
yksiä ei sovelleta pääjohtajan ja Järjestön 
henkilökunnan henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen os-
toihin tai tällaisten tavaroiden tuontiin. 

Art. 9 

Les dispositions des articles 7 et 8 du 
présent Protocole ne sont pas applicables 
aux achats de biens et de services et 
importations de biens destinés aux besoins 
propres du Directeur général et des 
membres du personnel de l'Organisation. 
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10 artikla 

1. Järjestölle kuuluvia tavaroita, jotka on 
7 artiklan mukaisesti hankittu tai 8 artiklan 
mukaisesti tuotu maahan, ei saa myydä, lah-
joittaa, lainata tai vuokrata sen valtion alu-
eella, joka on myöntänyt edellä mainitut 
vapautukset, muutoin kuin tämän valtion 
määräämillä ehdoilla. 

2. Järjestön laitosten väliset tavaroiden tai 
palvelujen siirrot eivät saa olla minkään ve-
ron, maksun tai rajoituksen alaisia; tämän 
pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden 
hallitusten on tarpeen vaatiessa ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta tällais-
ten maksujen perimisestä luovuttaisiin tai 
niiden määrä maksettaisiin takaisin tai täl-
laiset rajoitukset poistettaisiin. 

Art. 10 

1. Les biens appartenant à l'Organisation, 
acquis conformément à l'article 7 ou 
importés conformément à l'article 8, ne 
peuvent être vendus, cédés, prêtés ou loués 
sur le territoire de l'Etat qui a accordé les 
exemptions précitées qu'aux conditions 
fixées par celui-ci. 

2. Les transferts de biens ou la prestation 
de services opérés entre les établissements 
de l'Organisation ne sont soumis à aucune 
charge ni restriction; le cas échéant, les 
Gouvernements des Etats parties au présent 
Protocole prennent toutes mesures 
appropriées en vue de la remise ou du 
remboursement du montant de telles 
charges ou en vue de la levée de telles 
restrictions. 

11 artikla 

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan "Järjes-
tön virallisella toiminnalla" kaikkea toimin-
taa, jota Järjestö harjoittaa tarkoitustensa to-
teuttamiseksi, sellaisina kuin ne on määri-
telty Yleissopimuksessa, mukaan lukien sen 
hallinnollinen toiminta. 

Art. 11 

Aux fins du présent Protocole, on entend 
par «activités officielles de l'Organisation» 
toutes les activités de l'Organisation 
destinées à la réalisation de ses objectifs 
tels qu'ils sont définis dans la Convention, y 
compris son fonctionnement administratif. 

12 artikla 

1. Osana Järjestön tarkoitusten toteutta-
mista Järjestölle lähetettyjen tai Järjestön 
lähettämien julkaisujen ja muun tiedotusai-
neiston kuljetukset eivät saa olla minkään-
laisten rajoitusten alaisia. 

2. Virkatiedotteiden ja Järjestölle kuulu-
vien asiakirjojen kuljetusten osalta Järjestö 
nauttii yhtä edullista kohtelua kuin minkä 
jokaisen tämän pöytäkirjan osapuolena ole-
van valtion hallitus myöntää muille vastaa-
ville kansainvälisille järjestöille. 

Art. 12 

1. La circulation des publications et autres 
matériels d'information expédiés par 
l'Organisation ou à celle-ci, et 
correspondant à ses buts, ne sera soumise à 
aucune restriction. 

2. Pour ses communications officielles et 
le transfert de tous ses documents, 
l'Organisation bénéficie d'un traitement 
aussi favorable que celui accordé par le 
Gouvernement de chaque Etat partie au 
présent Protocole aux autres organisations 
internationales similaires. 

13 artikla

1. Järjestöllä on oikeus vastaanottaa, pitää 
hallussaan ja siirtää kaikenlaisia saatavia, 
valuuttoja ja käteisvaroja; se voi vapaasti 
käyttää niitä virallista toimintaansa varten 
ja pitää pankkitilejä missä tahansa valuutas-
sa siinä määrin kuin sen velvollisuuksien 

Art. 13

1. L'Organisation peut recevoir, détenir et 
transférer tous fonds, devises et numéraires; 
elle peut en disposer librement pour ses 
activités officielles et avoir des comptes en 
n'importe quelle monnaie dans la mesure 
nécessaire pour faire face à ses 
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täyttäminen vaatii. 
2. Käyttäessään tässä artiklassa tarkoitet-

tuja oikeuksia on Järjestön otettava huomi-
oon kaikki tämän pöytäkirjan osapuolena 
olevan valtion hallituksen sille tekemät esi-
tykset, jotka eivät haittaa sen omia etuja. 

engagements. 
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont 

accordés en vertu du présent article, 
l'Organisation tient compte de toute 
représentation qui lui serait faite par le 
Gouvernement d'un Etat partie au présent 
Protocole et qui ne porterait pas préjudice à 
ses propres intérêts. 

14 artikla 

1. Tämän pöytäkirjan osapuolina olevien 
valtioiden edustajille, jotka osallistuvat Jär-
jestön kokouksiin, myönnetään tehtäviänsä 
suorittaessaan sekä matkustaessaan kokous-
paikalle ja sieltä takaisin vapautus vangit-
semisesta ja pidättämisestä ja henkilö-
kohtaisten matkatavaroittensa takavarikoi-
misesta, paitsi jos heidät on yllätetty itse te-
ossa. Tällaisissa tapauksissa asianomaisen 
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
vangitsemisesta tai takavarikoimisesta Jär-
jestön pääjohtajalle tai tämän edustajalle. 

2. Tässä artiklassa tarkoitetut henkilöt 
nauttivat lisäksi lainkäyttövapautusta - 
myös heidän tehtävänsä päätyttyä - niiden 
toimenpiteiden osalta, mukaan lukien hei-
dän suulliset ja kirjalliset lausuntonsa, joi-
hin he tehtäviensä suorittamisessa ja velvol-
lisuuksiensa puitteissa ovat ryhtyneet. Tämä 
vapautus ei koske heidän tekemiään moot-
toriliikennemääräysten rikkomuksia tai hei-
dän omistuksessaan olevien tai heidän kul-
jettamiensa moottoriajoneuvojen aiheut-
tamia vahinkoja. 

Art. 14 

1. Les représentants des Etats parties au 
présent Protocole qui participent aux 
réunions de l'Organisation jouissent durant 
l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'au 
cours de leurs voyages à destination ou en 
provenance du lieu de la réunion, de 
l'immunité d'arrestation personnelle ou de 
détention, ainsi que de saisie de leurs 
bagages personnels, sauf en cas de flagrant 
délit. En pareil cas, les autorités 
compétentes informent immédiatement de 
l'arrestation ou de la saisie le Directeur 
général de l'Organisation ou son 
représentant. 

2. Les personnes visées au présent article 
jouissent également de l'immunité de 
juridiction, même après la fin de leur 
mission, pour les actes, y compris leurs 
paroles ou écrits, accomplis par eux dans 
l'exercice de leurs fonctions et dans les 
limites de leurs attributions. Cette immunité 
ne s'applique pas dans le cas d'infraction à 
la réglementation de la circulation des 
véhicules automoteurs commise par les 
intéressés ou de dommage causé par un 
véhicule automoteur leur appartenant ou 
conduit par eux. 

15 artikla 

Jäljempänä 16 ja 17 artiklassa mainittujen 
erioikeuksien ja -vapauksien lisäksi Järjes-
tön pääjohtaja tai hänen tilalleen määrätty 
henkilö nauttii virkakautenaan niitä erioike-
uksia ja -vapauksia, joihin vastaavanarvoi-
set diplomaattiset edustajat 18 päivänä huh-
tikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita 
koskevan Wienin yleissopimuksen mukaan 
ovat oikeutettuja. 

Art. 15 

Outre les privilèges et immunités prévus 
aux articles 16 et 17 ci-dessous, le Directeur 
général de l'Organisation, ou la personne 
appelée à le remplacer, jouit pendant la 
durée de ses fonctions des privilèges et 
immunités reconnus par la Convention de 
Vienne du 18 avril 1961 sur les relations 
diplomatiques aux agents diplomatiques de 
rang comparable. 
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16 artikla 

1. Järjestön palveluksessa olevat henkilöt 
nauttivat lainkäyttövapautusta, myös heidän 
palveluksensa päätyttyä, niiden toimenpi-
teiden osalta, mukaan lukien heidän suulli-
set ja kirjalliset lausuntonsa, joihin he  teh-
täviensä suorittamisessa ja velvollisuuksi-
ensa puitteissa ovat ryhtyneet.  

2. Tämä vapautus ei kuitenkaan koske 
heidän tekemiään moottoriliikennemääräys-
ten rikkomuksia tai heidän omistuksessaan 
olevien tai heidän kuljettamiensa moottori-
ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja. 

Art. 16 

1. Les personnes au service de 
l'Organisation jouissent, même après la 
cessation de leurs fonctions, de l'immunité à 
l'égard de toute action judiciaire pour les 
actes, y compris les paroles et écrits, 
accomplis par elles dans l'exercice de leurs 
fonctions et dans les limites de leurs 
attributions. 

2. Cette immunité ne s'applique pas dans 
le cas d'infraction à la réglementation de la 
circulation des véhicules automoteurs 
commise par les personnes visées au 
paragraphe 1 di-dessus ou de dommage 
causé par un véhicule automoteur leur 
appartenant ou conduit par elles. 

17 artikla

Järjestön henkilökuntaan kuuluvat koko-
päivätoimiset jäsenet: 

a) nauttivat rahavarojen siirtojen osalta 
niitä erioikeuksia, jotka yleensä asianomais-
ten kansallisten säännösten mukaisesti 
myönnetään kansainvälisten järjestöjen 
henkilökunnalle; 

b) saavat, jos heidät Järjestöön sitova so-
pimus on voimassa vähintään vuoden, tulli-
vapaasti tuoda maahan huonekalunsa ja 
henkilökohtaiset tavaransa ryhtyessään en-
simmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä 
asianomaisessa valtiossa, ja maksutta viedä 
maasta huonekalunsa ja henkilökohtaiset 
tavaransa lopettaessaan palveluksensa tässä 
valtiossa, kummassakin tapauksessa niillä 
ehdoilla ja rajoituksilla, jotka ovat voimassa 
sen valtion lakien ja asetusten nojalla, jossa 
oikeutta käytetään; 

c) sekä heidän talouteensa kuuluvat per-
heenjäsenet nauttivat samaa vapautusta 
maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten 
rekisteröimistä koskevista määräyksistä, jo-
ka yleensä myönnetään kansainvälisten jär-
jestöjen henkilökuntaan kuuluville jäsenille; 

d) nauttivat loukkaamattomuutta kaikkiin 
heidän toimeensa kuuluviin asiakirjoihin 
nähden; 

e) ovat vapautetut kaikista asepalveluk-

Art. 17

Les membres du personnel de 
l'Organisation qui lui consacrent toute leur 
activité professionnelle: 

a) jouissent, en ce qui concerne les 
transferts de fonds, des privilèges 
généralement reconnus aux membres du 
personnel des organisations internationales 
dans le cadre des réglementations 
nationales respectives; 

b) jouissent, lorsqu'ils sont liés à 
l'Organisation par un contrat d'une durée 
d'au moins un an, du droit d'importer en 
franchise leur mobilier et leurs effets 
personnels à l'occasion de leur première 
installation dans l'Etat intéressé et du droit, 
à la cessation de leurs fonctions dans ledit 
Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et 
leurs effets personnels sous réserve, dans 
l'un ou l'autre cas, des conditions et 
restrictions prévues par les lois et 
règlements de l'Etat où le droit est exercé; 

c) jouissent, avec les membres de leur 
famille faisant partie de leur ménage, des 
mêmes exceptions aux dispositions limitant 
l'immigration et réglant l'enregistrement des 
étrangers que celles généralement 
reconnues aux membres du personnel des 
organisations internationales; 

d) jouissent de l'inviolabilité pour tous 
leurs papiers et documents officiels; 

e) sont exempts de toute obligation 
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seen liittyvistä velvoitteista ja muusta pal-
velusvelvollisuudesta; 

f) sekä heidän talouteensa kuuluvat per-
heenjäsenet nauttivat kansainvälisessä krii-
sitilanteessa samoja kotiuttamisetuja kuin 
diplomaattisten edustustojen jäsenet. 

relative au service militaire ou de tout autre 
service obligatoire; 

f) jouissent, en période de crise 
internationale, ainsi que les membres de 
leur famille faisant partie de leur ménage, 
des mêmes facilités de rapatriement que les 
membres des missions diplomatiques. 

18 artikla 

Mikäli Järjestö perustaa oman, riittäviä 
etuuksia käsittävän sosiaalivakuutusjärjes-
telmän, vapautetaan niin Järjestö kuin sen 
pääjohtaja ja sen henkilökuntakin kaikista 
kansallisille sosiaalivakuutuselimille suori-
tettavista pakollisista maksuista, ellei muuta 
seuraa tämän pöytäkirjan osapuolina olevi-
en asianomaisten valtioiden kanssa 27 artik-
lan määräysten mukaisesti tehdyistä sopi-
muksista tai näiden valtioiden vahvistamista 
vastaavista määräyksistä. 

Art. 18 

L'Organisation, son Directeur général et 
les membres de son personnel sont exempts 
de toutes contributions obligatoires à des 
organismes nationaux de prévoyance 
sociale au cas où elle établirait elle-même 
un système de prévoyance sociale 
comportant des prestations suffisantes, sous 
réserve des accords à passer avec les Etats 
concernés, parties au présent Protocole, 
conformément aux dispositions de l'article 
27 ci-après, ou des mesures 
correspondantes arrêtées par ces mêmes 
Etats. 

19 artikla 

1. Neuvoston viimeistään vuoden kulues-
sa pöytäkirjan voimaantulosta vahvistamilla 
ehdoilla ja sen vahvistaman menettelyn 
mukaisesti voidaan määrätä pääjohtajan ja 
17 artiklassa tarkoitettujen Järjestön henki-
lökuntaan kuuluvien jäsenten maksettavaksi 
veroa Järjestölle sen suorittamista palkoista 
ja palkkioista. Siitä päivästä lähtien, jolloin 
vero otetaan käyttöön, kyseiset palkat ja 
palkkiot ovat vapautetut kansallisesta tulo-
verosta; tämän pöytäkirjan osapuolina ole-
villa valtioilla säilyy kuitenkin oikeus ottaa 
huomioon nämä palkat ja palkkiot muista 
lähteistä peräisin olevasta tulosta maksetta-
vaksi määrättävää veroa laskettaessa. 

2. Tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä ei 
sovelleta eläkkeisiin ja elinkorkoihin, jotka 
Järjestö suorittaa entisille pääjohtajille ja 
henkilökuntaan kuuluneille entisille jäsenil-
le heidän palveluksestaan Järjestössä. 

Art. 19 

1. Dans les conditions et suivant la 
procédure fixées par le Conseil statuant au 
plus tard à l'expiration du délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur du Protocole, 
le Directeur général et les membres du 
personnel de l'Organisation visés à l'article 
17 peuvent être soumis au profit de celle-ci 
à un impôt sur les traitements et 
émoluments versés par elle. A compter de 
la date où cet impôt sera appliqué, lesdits 
traitements et émoluments seront exempts 
d'impôts nationaux sur le revenu; mais les 
Etats parties au présent Protocole se 
réservent la possibilité de tenir compte de 
ces traitements et émoluments pour le 
calcul du montant de l'impôt à percevoir sur 
les revenus d'autres sources. 

2. Les dispositions du paragraphe premier 
du présent article ne sont pas applicables 
aux rentes et pensions versées par 
l'Organisation à ses anciens directeurs 
généraux et aux anciens membres de son 
personnel du fait de leurs services au sein 
de l'Organisation. 
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20 artikla 

Tämän pöytäkirjan 17 artiklassa tarkoitet-
tujen Järjestön henkilökuntaan kuuluvien 
jäsenten nimet, arvo tai ammatti ja osoite on 
määräajoin ilmoitettava tämän pöytäkirjan 
osapuolina olevien valtioiden hallituksille. 

Art. 20 

Les noms, qualités et adresses des 
membres du personnel de l'Organisation 
visés à l'article 17 du présent Protocole sont 
communiqués périodiquement aux 
Gouvernements des Etats parties audit 
Protocole. 

21 artikla 

1. Tässä pöytäkirjassa määrättyjen erioi-
keuksien ja -vapauksien tarkoituksena ei ole 
antaa niihin oikeutetuille henkilöille henki-
lökohtaista hyötyä. Ne ovat syntyneet yk-
sinomaan Järjestön esteettömän toiminnan 
ja henkilökunnan, jolle ne myönnetään, 
täydellisen riippumattomuuden turvaami-
seksi kaikissa olosuhteissa. 

2. Pääjohtajalla ja hänen tilalleen määrä-
tyllä henkilöllä tai, jos on kysymys tämän 
pöytäkirjan osapuolena olevan valtion edus-
tajasta, asianomaisen valtion hallituksella 
tai, jos on kysymys pääjohtajasta itsestään, 
neuvostolla on oikeus ja velvollisuus pidät-
tää tällainen vapautus, jos se heidän käsi-
tyksensä mukaan estää oikeuden toteutu-
mista ja se voidaan pidättää vahingoittamat-
ta niitä tarkoituksia, joita varten se on 
myönnetty. 

Art. 21 

1. Les privilèges et immunités prévus par 
le présent Protocole ne sont pas établis en 
vue d'accorder à leurs bénéficiaires des 
avantages personnels. Ils sont institués 
uniquement afin d'assurer, en toutes 
circonstances, le libre fonctionnement de 
l'Organisation et la complète indépendance 
des personnels auxquels ils sont accordés. 

2. Le Directeur général ou la personne 
appelée à le remplacer ou, s'il s'agit du 
représentant d'un Etat partie au présent 
Protocole, le Gouvernement dudit Etat ou, 
s'il s'agit du Directeur général lui-même, le 
Conseil, ont le droit et le devoir de lever 
cette immunité lorsqu'ils estiment qu'elle 
empêche le fonctionnement normal de la 
justice et qu'il est possible d'y renoncer sans 
compromettre les fins pour lesquelles elle a 
été accordée. 

22 artikla 

Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva val-
tio ei ole velvollinen myöntämään 14 ja 15 
artiklassa sekä 17 artiklan a), b), c), e) ja f)
-kohdassa mainittuja erioikeuksia ja    
-vapauksia omille kansalaisilleen tai alueel-
laan vakituisesti asuville henkilöille. 

Art. 22 

Aucun Etat partie au présent Protocole 
n'est tenu d'accorder les privilèges et 
immunités mentionnés aux articles 14, 15 et 
17 a, b, c, e et f à ses propres ressortissants 
ni aux résidents permanents sur son 
territoire. 

23 artikla 

1. Järjestö on velvollinen sisällyttämään 
kaikkiin sen tekemiin kirjallisiin sopi-
muksiin, lukuun ottamatta niitä, jotka teh-
dään henkilökuntaohjesäännön mukaisesti, 
välitystuomiolausekkeen, jonka mukaan 
kaikki sopimuksen tulkitsemisesta ja sovel-
tamisesta johtuvat riitaisuudet voidaan 
jommankumman osapuolen pyynnöstä rat-
kaista yksityisellä välitystuomiolla. Välitys-

Art. 23 

1. L'Organisation est tenue d'insérer dans 
tous les contrats écrits auxquels elle est 
partie, autres que ceux conclus 
conformément au statut du personnel, une 
clause compromissoire prévoyant que tout 
différend soulevé au sujet de l'interprétation 
ou de l'exécution du contrat peut, à la 
demande de l'une ou l'autre partie, être 
soumis à un arbitrage privé. Cette clause 
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tuomiolausekkeessa määrätään tarkemmin 
miten välimiehet nimetään, mitä lakia so-
velletaan ja missä valtiossa välimiehet ko-
koontuvat. Tämän valtion välitystuomio-
menettelyä on noudatettava. 

2. Välitystuomio pannaan täytäntöön sen 
valtion voimassa olevien sääntöjen mukai-
sesti, jossa täytäntöönpano tapahtuu. 

d'arbitrage spécifiera le mode de 
désignation des arbitres, la loi applicable et 
l'Etat dans lequel siégeront les arbitres. La 
procédure de l'arbitrage sera celle de cet 
Etat. 

2. L'exécution de la sentence rendue à la 
suite de cet arbitrage sera régie par les 
règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire 
duquel elle sera exécutée. 

24 artikla 

1. Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva 
valtio voi alistaa kansainvälisen välitystuo-
mioistuimen ratkaistavaksi kaikki riita-
asiat, 

a) jotka ovat syntyneet Järjestön aiheut-
taman vahingon seurauksena; 

b) jotka koskevat Järjestön sopimukseen 
perustumatonta velvoitetta; 

c) jotka koskevat henkilöä, jolla on oikeus 
vedota 15 ja 16 artiklassa tarkoitettuun 
lainkäyttövapautukseen edellyttäen, että va-
pautta ei ole pidätetty tämän pöytäkirjan 21 
artiklan määräysten mukaisesti. Riitaisuuk-
sissa, joissa vedotaan 15 ja 16 artiklassa 
tarkoitettuun lainkäyttövapautukseen, Jär-
jestö on vastuuvelvollinen asianomaisten 
henkilöiden sijaan. 

2. Jos tämän pöytäkirjan osapuolena oleva 
valtio aikoo alistaa riitaisuuden ratkaista-
vaksi välitystuomiolla, sen on ilmoitettava 
tästä pääjohtajalle, jonka välittömästi on 
annettava tällainen ilmoitus tiedoksi jokai-
selle tämän pöytäkirjan osapuolena olevalle 
valtiolle. 

3. Edellä tämän artiklan 1 kohdassa tar-
koitettua menettelyä ei sovelleta Järjestön ja 
pääjohtajan, sen henkilökunnan tai asian-
tuntijoiden välisiin riitaisuuksiin, jotka kos-
kevat heidän palvelussuhteensa ehtoja. 

4. Välitystuomiota ei voida moittia, vaan 
se on lopullinen ja asianosaisia sitova. Jos 
välitystuomion sisällöstä tai soveltamisalas-
ta syntyy riitaisuutta, välitystuomioistuin on 
asianosaisen pyynnöstä velvollinen tulkit-
semaan sen. 

Art. 24 

1. Tout Etat partie au présent Protocole 
peut soumettre à un Tribunal d'arbitrage 
international tout différend: 

a) relatif à un dommage causé par 
l'Organisation; 

b) impliquant toute obligation non 
contractuelle de l'Organisation; 

c) impliquant toute personne qui pourrait 
se réclamer de l'immunité de juridiction 
conformément aux articles 15 et 16, si cette 
immunité n'a pas été levée conformément 
aux dispositions de l'article 21 du présent 
Protocole. Dans les différends où 
l'immunité de juridiction est réclamée 
conformément aux articles 15 et 16, la 
responsabilité de l'Organisation sera 
substituée à celle des personnes visées 
auxdits articles. 

2. Si un Etat partie au présent Protocole a 
l'intention de soumettre un différend à 
l'arbitrage, il le notifiera au Directeur 
général qui informera immédiatement 
chaque Etat au présent Protocole de cette 
notification. 

3. La procédure prévue au paragraphe 1 
du présent article ne s'appliquera pas aux 
différends entre l'Organisation et le 
Directeur général, les membres de son 
personnel ou les experts au sujet de leurs 
conditions de service. 

4. La sentence du Tribunal d'arbitrage est 
définitive et sans recours; les parties s'y 
conformeront. En cas de contestation sur le 
sens et la portée de la sentence, il appartient 
au Tribunal d'arbitrage de l'interpréter à la 
demande de toute partie. 
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25 artikla 

1. Edellä 24 artiklassa mainittuun välitys-
tuomioistuimeen kuuluu kolme jäsentä, 
joista välitysmenettelyssä asianosaisase-
massa olevat valtiot, yksi tai useampi, ni-
mittävät yhden välimiehen, Järjestö yhden 
ja kaksi ensin mainittua kolmannen, joka 
toimii puheenjohtajana. 

2. Välimiehet valitaan listalta, jolla on 
korkeintaan kuusi kunkin tämän pöytäkirjan 
osapuolena olevan valtion nimeämää väli-
miestä ja kuusi Järjestön nimeämää väli-
miestä. 

3. Jos asianosainen jättää nimeämättä vä-
limiehen tämän artiklan 1 kohdan mukai-
sesti kolmen kuukauden kuluessa 24 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, 
Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjoh-
taja toimittaa toisen asianosaisen pyynnöstä 
välimiehen vaalin mainitulla listalla olevien 
henkilöiden kesken. Näin tapahtuu myös 
jommankumman asianosaisen pyynnöstä, 
jos kaksi ensimmäistä välimiestä ei kuu-
kauden kuluessa toisen välimiehen nimit-
tämisestä pääse yksimielisyyteen kolman-
nen välimiehen valinnasta. Välitystuomiota 
hakevan valtion kansalaista ei kuitenkaan 
voida valita täyttämään Järjestön valittava-
na olevan välimiehen paikkaa, eikä listalla 
olevaa Järjestön nimeämää henkilöä voida 
valita täyttämään välitystuomiota hakevan 
valtion valittavana olevan välimiehen paik-
kaa. Henkilöä, joka kuuluu jompaankum-
paan näistä kahdesta ryhmästä, ei myöskään 
voida nimittää välitystuomioistuimen pu-
heenjohtajaksi. 

4. Välitystuomioistuin määrää itse menet-
telyn säännöt. 

Art. 25 

1. Le Tribunal d'arbitrage prévu à l'article 
24 di-dessus est composé de trois membres, 
un arbitre nommé par le ou les Etats parties 
à l'arbitrage, un arbitre nommé par 
l'Organisation et un troisième arbitre, qui 
assume la présidence, nommé par les deux 
premiers. 

2. Ces arbitres sont choisis sur une liste 
ne comprenant pas plus de six arbitres 
désignés par chaque Etat partie au présent 
Protocole et six arbitres désignés par 
l'Organisation. 

3. Si, dans un délai de trois mois après la 
notification mentionnée au paragraphe 2 de 
l'article 24, l'une des parties s'abstient de 
procéder à la nomination prévue au 
paragraphe 1 du présent article, le choix de 
l'arbitre est effectué sur la requête de l'autre 
partie par le Président de la Cour 
internationale de Justice parmi les 
personnes figurant sur ladite liste. Il en va 
de même, à la requête de la partie la plus 
diligente, lorsque, dans un délai d'un mois à 
compter de la nomination du deuxième 
arbitre, les deux premiers arbitres ne 
parviennent pas à s'entendre sur la 
désignation du troisième. Toutefois, un 
ressortissant de l'Etat demandeur ne peut 
être choisi pour occuper le siège de l'arbitre 
dont la nomination incombait à 
l'Organisation, ni une personne inscrite sur 
la liste par désignation de l'Organisation 
choisie pour occuper le siège de l'arbitre 
dont la nomination incombait à l'Etat 
demandeur. Les personnes appartenant à 
ces deux catégories ne peuvent pas 
davantage être choisies pour assumer la 
présidence du Tribunal. 

4. Le Tribunal d'arbitrage établit ses 
propres règles de procédure. 

26 artikla 

Järjestön ja tämän pöytäkirjan osapuolena 
olevan valtion hallituksen välillä syntyvät, 
tämän pöytäkirjan tulkitsemista tai sovelta-
mista koskevat riitaisuudet, joita ei ole saa-
tu suorissa neuvotteluissa selvitetyiksi, saa-
tetaan jommankumman asianosaisen pyyn-

Art. 26 

Tout différend qui pourra naître entre 
l'Organisation et le Gouvernement d'un Etat 
partie au présent Protocole au sujet de 
l'interprétation ou de l'application du 
présent Protocole et qui n'aura pu être réglé 
par voie de négociations directes sera, à 
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nöstä, elleivät asianosaiset ole sopineet jos-
takin toisesta ratkaisutavasta, välitys-
tuomioistuimeen, johon kuuluu kolme jä-
sentä, nimittäin yksi Järjestön pääjohtajan 
tai hänen tilalleen määrätyn henkilön ni-
meämä välimies, yksi tämän pöytäkirjan 
osapuolena ja asiassa asianosaisena olevan 
valtion tai tämän pöytäkirjan osapuolina ja 
asiassa asianosaisina olevien valtioiden ni-
meämä välimies ja kolmas välimies, jonka 
kaksi muuta on yksimielisesti valinnut ja 
joka ei saa olla Järjestön virkamies eikä ky-
seisten valtioiden kansalainen ja joka toimii 
tuomioistuimen puheenjohtajana. 

Välitystuomiota koskevassa pyynnössä on 
mainittava kantajan nimeämän välimiehen 
nimi; vastaaja nimeää oman välimiehensä ja 
ilmoittaa hänen nimensä kantajalle kahden 
kuukauden kuluessa välitystuomiota koske-
van pyynnön vastaanottamisesta. Ellei vas-
taaja ilmoita välimiehensä nimeä mainitun 
määräajan kuluessa, tai jos nämä kaksi vä-
limiestä eivät pääse yksimielisyyteen kol-
mannen välimiehen valinnasta kahden kuu-
kauden kuluessa viimeisestä välimiehen 
nimeämisestä, Kansainvälisen tuomioistui-
men puheenjohtaja valitsee välimiehen tai 
kolmannen välimiehen sen asianosaisen 
pyynnöstä, joka ensin kääntyy tuomioistui-
men puoleen. 

Välitystuomioistuin määrää itse menet-
telyn säännöt. Sen ratkaisut ovat asianosai-
sia sitovia eikä niistä voida valittaa. 

moins que les parties ne conviennent d'un 
autre mode de règlement, soumis, à la 
requête de l'une quelconque d'entre elles, à 
un Tribunal arbitral composé de trois 
membres, soit un arbitre désigné par le 
Directeur général de l'Organisation ou la 
personne appelée à le remplacer, un arbitre 
désigné par l'Etat ou les Etats parties au 
présent Protocole intéressés et un tiers 
arbitre choisi d'un commun accord par les 
deux autres, qui ne pourra être ni un 
fonctionnaire de l'Organisation, ni un 
ressortissant de l'Etat ou des Etats en cause 
et qui présidera le Tribunal. 

La requête introductive d'instance devra 
comporter le nom de l'arbitre désigné par la 
partie demanderesse; la partie défenderesse 
devra désigner son arbitre et en 
communiquer le nom à l'autre partie dans 
les deux mois de la réception de la requête 
introductive d'instance. Faute par la partie 
défenderesse d'avoir notifié le nom de son 
arbitre dans le délai di-dessus, ou faute par 
les deux arbitres de s'être mis d'accord sur 
le choix d'un tiers arbitre dans les deux 
mois de la dernière désignation d'arbitre, 
l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, sera 
désigné par le Président de la Cour 
internationale de Justice à la requête de la 
partie la plus diligente. 

Le Tribunal établira luimême ses règles 
de procédure. Ses décisions s'imposeront 
aux parties et ne seront susceptibles d'aucun 
recours. 

27 artikla 

Neuvoston päätettyä asiasta Järjestö voi 
tehdä lisäsopimuksia yhden tai useamman 
tämän pöytäkirjan osapuolena olevan valti-
on kanssa tämän pöytäkirjan määräysten to-
teuttamisen varmistamiseksi. 

Art. 27 

L'Organisation peut sur décision du 
Conseil conclure avec un ou plusieurs Etats 
parties au présent Protocole des accords 
complémentaires en vue de l'exécution des 
dispositions du présent Protocole. 

28 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoit-
tamista varten Järjestön perustamista kos-
kevan 5 päivänä lokakuuta 1962 tehdyn 
yleissopimuksen osapuolina oleville valti-
oille. 

2. Tämä pöytäkirja on ratifioitava tai hy-
väksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirja 

Art. 28

1. Le présent Protocole est ouvert à la 
signature des Etats parties à la Convention 
portant création de l'Organisation en date du 
5 octobre 1962. 

2. Le présent Protocole est soumis à 
ratification ou à approbation. Les 
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talletetaan Ranskan hallituksen huostaan.  instruments de ratification ou d'approbation 
seront déposés dans les archives du 
Gouvernement de la République française. 

29 artikla 

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, 
jolloin kolmas ratifioimis- tai hyväksymis-
kirja talletetaan. 

Art. 29 

Le présent Protocole entrera en vigueur à 
la date du dépôt du troisième instrument de 
ratification ou d'approbation. 

30 artikla 

1. Voimaantulonsa jälkeen tämä pöytä-
kirja on avoinna liittymistä varten kaikille 
Järjestön perustamista koskevan 5 päivänä 
lokakuuta 1962 tehdyn yleissopimuksen 
osapuolina oleville valtioille. 

2. Liittymiskirjat talletetaan Ranskan hal-
lituksen huostaan. 

Art. 30 

1. Après son entrée en vigueur, le présent 
Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout 
Etat partie à la Convention portant création 
de l'Organisation, en date du 5 octobre 
1962.

2. Les instruments d'adhésion seront 
déposés dans les archives du Gouvernement 
de la République française. 

31 artikla 

Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tai 
hyväksyy tämän pöytäkirjan sen voimaantu-
lon jälkeen, tai sellaisen valtion osalta, joka 
liittyy siihen, tämä pöytäkirja tulee voimaan 
päivänä, jolloin ratifioimis-, hyväksymis- 
tai liittymiskirja talletetaan. 

Art. 31 

Pour tout Etat qui ratifie ou approuve le 
présent Protocole après son entrée en 
vigueur, ou pour tout Etat qui y adhère, le 
présent Protocole entrera en vigueur à la 
date du dépôt de l'instrument de ratification, 
d'approbation ou d'adhésion. 

32 artikla 

Ranskan hallitus ilmoittaa kaikille tämän 
pöytäkirjan allekirjoittaneille tai siihen liit-
tyneille valtioille ja Järjestön pääjohtajalle 
jokaisesta ratifioimis-, hyväksymis- tai liit-
tymiskirjan tallettamisesta sekä tämän pöy-
täkirjan voimaantulosta.  

Art. 32 

Le Gouvernement de la République 
française notifiera à tous les Etats qui ont 
signé le présent Protocole ou y ont adhéré, 
ainsi qu'au Directeur général de 
l'Organisation, le dépôt de chacun des 
instruments de ratification, d'approbation ou 
d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du 
présent Protocole. 

33 artikla 

1. Tämä pöytäkirja on voimassa niin kau-
an kuin 5 päivänä lokakuuta 1962 tehty Jär-
jestön perustamista koskeva yleissopimus 
on voimassa. 

2. Valtio, joka eroaa Järjestöstä tai lakkaa 
kuulumasta siihen tämän artiklan 1 kohdas-
sa mainitun yleissopimuksen XI artiklan 
mukaisesti, ei enää ole tämän pöytäkirjan 
osapuoli. 

Art. 33 

1. Le présent Protocole restera en vigueur 
jusqu'à l'expiration de la Convention portant 
création de l'Organisation, en date du 5 
octobre 1962. 

2. Tout Etat qui se retire de l'Organisation 
ou cesse d'en faire partie en vertu de l'article 
XI de la Convention visée au paragraphe 
précédent cesse d'être partie au présent 
Protocole. 
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34 artikla 

Tätä pöytäkirjaa on tulkittava sen päätar-
koitusta silmällä pitäen, joka on sallia Jär-
jestön toteuttaa tehtävänsä täydellisesti ja 
tehokkaasti sekä harjoittaa sitä toimintaa, 
joka sille Yleissopimuksessa on määrätty. 

Art. 34 

Le présent Protocole doit être interprété à 
la lumière de son objectif essentiel, qui est 
de permettre à l'Organisation de remplir 
intégralement et efficacement sa mission et 
d'exercer les fonctions qui lui sont assignées 
par la Convention. 

35 artikla 

Tämän pöytäkirjan tultua voimaan, Rans-
kan hallitus kirjaa sen Yhdistyneiden Kan-
sakuntien sihteeristössä Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mu-
kaisesti. 

Tehty Pariisissa 12 päivänä heinäkuuta 
1974 yhtenä saksan-, tanskan-, ranskan-, 
hollannin- ja ruotsinkielisenä kappaleena, 
jonka ranskankielinen teksti on todistus-
voimainen riitatapauksissa. Tämä kappale 
talletetaan Ranskan ulkoasianministeriön 
arkistoon, joka toimittaa allekirjoittajavalti-
oille ja pöytäkirjaan liittyville valtioille oi-
keaksi todistetut jäljennökset. 

Art. 35 

Dès l'entrée en vigueur du présent 
Protocole, le Gouvernement de la 
République française le fera enregistrer 
auprès du Secrétariat des Nations Unies, 
conformément à l'article 102 de la Charte 
des Nations Unies. 

Fait à Paris, le 12 juillet 1974, en un seul 
exemplaire en langues allemande, danoise, 
française, néerlandaise et suédoise, le texte 
français faisant foi en cas de contestation. 
Cet exemplaire sera déposé dans les 
archives du Ministère des Affaires 
étrangères de la République française qui en 
délivrera copie certifiée conforme aux Etats 
signataires ou adhérents. 



(Suomen säädöskokoelman n:o 468/2004)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 75

Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa tehdyn rahoitussopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Nairobissa 5 päivänä toukokuuta 2004

Suomen tasavallan hallituksen ja Afrikan
maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) välillä teh-
ty rahoitussopimus, jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 12 päivänä maaliskuuta
2004, on voimassa 5 päivästä toukokuuta
2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä

kesäkuuta 2004.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa tietoja suomeksi
ja ruotsiksi.)
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