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(Suomen säädöskokoelman n:o 99/2007)

Lak i

N:o 14

Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön
oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005
Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinsti-
tuutin välisen instituutin ja sen henkilöstön
oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja va-
pauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-

massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 199/2006
UaVM 16/2006
EV 261/2006

7—2007 899157



(Suomen säädöskokoelman n:o 241/2007)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 15

Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön
oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

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

1 §
Joensuussa 22 päivänä joulukuuta 2005
tehty Suomen hallituksen ja Euroopan met-
säinstituutin välinen sopimus instituutin ja
sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, eri-
oikeuksista ja vapauksista, jonka eduskunta
on hyväksynyt 16 päivänä tammikuuta 2007
ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt
2 päivänä helmikuuta 2007 ja jota koskeva
hyväksymisilmoitus on toimitettu Euroopan
metsäinstituutille 7 päivänä helmikuuta 2007,
tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2007
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Suomen hallituksen ja Euroopan metsäins-

tituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön
oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja va-
pauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 2 päivänä helmikuuta 2007 annettu
laki (99/2007) tulee voimaan 9 päivänä maa-
liskuuta 2007.

3 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maa-

liskuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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(Suomennos) 
 
 

Suomen hallituksen ja Euroopan  
metsäinstituutin välinen 

 
SOPIMUS 

 
instituutin ja sen henkilöstön 

oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista 
ja vapauksista 

 
Suomen hallitus ja Euroopan metsäinsti-

tuutti, jotka 
ottavat huomioon, että Euroopan met-

säinstituuttia koskevalla yleissopimuksella 
(jäljempänä 'yleissopimus') perustettu Eu-
roopan metsäinstituutti sijaitsee Joensuussa 
Suomessa; 

haluavat yleissopimuksen 12 artiklan mu-
kaisesti määrätä instituutin oikeudellisesta 
asemasta sekä eräistä erioikeuksista ja va-
pauksista, jotka ovat tarpeen instituutin te-
hokkaan toiminnan kannalta, sekä toimen-
piteistä näiden täytäntöönpanemiseksi; 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

I artikla  

Määritelmät 

Tässä sopimuksessa: 
a) ”hallitus” tarkoittaa Suomen hallitusta; 
 
b) ”instituutti” tarkoittaa Euroopan met-

säinstituuttia; 
c) ”johtaja” tarkoittaa instituutin johtajaa 

tai hänen puolestaan toimimaan määrättyä 
virkamiestä, jonka johtaja ilmoittaa halli-
tukselle; 

d) ”asianomaiset viranomaiset” tarkoitta-
vat asianyhteyden edellyttämiä Suomen 
lainsäädännön mukaisia valtion viranomai-
sia tai alue- tai paikallisviranomaisia; 

e) ”instituutin toimitilat” tarkoittavat kiin-
teistöjä, rakennuksia ja rakennusten osia, 
jotka ovat tavallisesti instituutin hallinnassa 
sen virallisten tehtävien hoitamiseksi; 

f) ”neuvosto” tarkoittaa instituutin neu-
vostoa; 

g) ”johtokunta” tarkoittaa instituutin joh-
tokuntaa; 

AGREEMENT 
 

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

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

 
 
 
The Government of Finland and the Euro-

pean Forest Institute,¨ 
Noting that the European Forest Institute 

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

 
Desiring in accordance with Article 12 of 

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

Have agreed as follows: 
 

Article I:  

Definitions In this Agreement: 

 
a) “the Government” means the Govern-

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

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

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

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

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

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

g) “the Board” means the Board of the In-
stitute; 
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h) ”konferenssi” tarkoittaa instituutin 
konferenssia; 

i) ”instituutin henkilöstö” tarkoittaa johta-
jan ilmoittamaa ammattihenkilöstöä ja hal-
linnollista henkilöstöä; 

j) ”tehtävää suorittava asiantuntija” tar-
koittaa instituutin henkilöstöön kuuluma-
tonta henkilöä, joka on nimitetty suoritta-
maan määrätty tehtävä instituutille tai sen 
puolesta; 

k) ”Suomessa asuva henkilö” tarkoittaa 
sellaista henkilöä, jota Suomen lainsäädän-
nön mukaisesti pidetään Suomessa asuvana; 

l) ”perheenjäsen” tarkoittaa henkilöä, joka 
sisältyy Suomen ulkomaalaislaissa olevaan 
perheen määritelmään, jonka muutoksista 
ajoittain ilmoitetaan Helsingissä sijaitseville 
vieraiden valtioiden diplomaattisille edus-
tustoille sekä instituutille; 

m) ”sopimuspuoli” tarkoittaa yleissopi-
muksen sopimuspuolta. 

 
II artikla  

Oikeudellinen asema 

Instituutilla, joka on kansainvälinen jär-
jestö, on tehtäviensä suorittamista ja tarkoi-
tustaan varten tarvittava oikeustoimikelpoi-
suus. Instituutilla on erityisesti kelpoisuus 
tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiin-
teää ja irtainta omaisuutta ja olla osapuole-
na oikeudenkäynnissä. 

 
 

III artikla  

Akateeminen vapaus 

Instituutilla on tarkoituksensa toteuttamis-
ta varten tarvittava akateeminen vapaus, eri-
tyisesti tutkimuskohteiden ja -menetelmien 
ja koulutuksen, instituutin tehtävissä avus-
tavien henkilöiden ja laitosten valinnan se-
kä sananvapauden osalta. 

 
 

IV artikla 

Lainkäytöllinen koskemattomuus 

Instituutilla ja sen omaisuudella on tämän 

h) “the Conference” means the Conference 
of the Institute; 

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

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

 
k) “resident of Finland” means anyone so 

regarded in accordance with Finnish law; 
 
l) “member of the family means” a person 

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

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

 
Article II: 

Legal status 

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

 
Article III: 

Academic freedom 

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

 
Article IV: 

Immunity from legal process 

The Institute and its property, wherever lo-
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sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta 
koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön 
nähden, paitsi siltä osin kuin instituutti on 
yksittäistapauksessa nimenomaisesti luopu-
nut koskemattomuudestaan. Tällaisen kos-
kemattomuudesta luopumisen ei kuitenkaan 
katsota koskevan täytäntöönpanotoimia. In-
stituutin omaisuudella on tämän sijaintipai-
kasta ja haltijasta riippumatta myös koske-
mattomuus etsintään, pakko-ottoon, takava-
rikkoon, pakkolunastukseen ja muuhun 
omaisuuteen puuttumiseen nähden, riippu-
matta siitä perustuuko se täytäntöönpano-
toimiin tai hallinnollisiin, oikeudellisiin tai 
lainsäädännöllisiin toimiin. 

 
V artikla  

Toimitilat 

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrä-
tä, instituutin toimitiloissa sovelletaan 
Suomen lainsäädäntöä. Instituutin toimitilat 
ovat kuitenkin johtokunnan välittömässä 
valvonnassa ja johtokunta voi vahvistaa 
toimitiloissa suoritettavia instituutin tehtä-
viä varten tarvittavat määräykset. 

 
2. a) Instituutin toimitilat ovat loukkaa-

mattomat. Virkamiehellä tai muulla Suo-
messa julkista valtaa käyttävällä henkilöllä 
on pääsy instituutin toimitiloihin virkateh-
täviensä suorittamiseksi ainoastaan johtajan 
nimenomaisella suostumuksella ja tämän 
hyväksymien ehtojen mukaisesti tai johta-
jan pyynnöstä. Lupa oletetaan annetuksi tu-
lipalon tai muun hätätilanteen yhteydessä, 
jolloin nopeat suojelutoimet ovat tarpeen. 

 
b) Instituutti ei salli pidätystä tai tiedok-

siantoa oikeudenkäynnissä pakoilevien 
henkilöiden tai asianomaisen viranomaisen 
antaman, rikoksen johdosta tapahtuvaa luo-
vuttamista tai karkotusta koskevan määrä-
yksen kohteena olevien henkilöiden käyttää 
toimitilojaan pakopaikkana. 

3. Hallituksella on velvollisuus ryhtyä 
kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen 
instituutin toimitiloja tunkeutumiselta tai 
vahingolta sekä estääkseen instituutin rau-
han häiritsemisen tai sen kunnianloukkauk-
sen. 

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

 
 
 

Article V: 

Premises 

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

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

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

 
3. The Government is under a duty to take 

reasonable steps to protect the premises of 
the Institute against any intrusion or damage 
and to prevent any disturbance of the peace 
of the Institute or impairment of its dignity. 
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VI artikla  

Arkiston loukkaamattomuus 

Instituutin arkisto on loukkaamaton. ”ar-
kiston” käsite sisältää kaikki asiakirjat,
kirjeenvaihdon, käsikirjoitukset, valokuvat, 
filmit ja tallenteet, jotka kuuluvat instituu-
tille tai ovat sen hallussa niiden sijaintipai-
kasta riippumatta. 

 
VII artikla 

Julkiset palvelut 

1. Hallitus varmistaa, että instituutin toi-
mitiloihin toimitetaan tarvittavat julkiset 
palvelut ja niihin liittyvät laitteet ja että 
nämä palvelut ja laitteet toimitetaan koh-
tuullisin ehdoin. 

2. Sellaisessa tapauksessa, että edellä tar-
koitetut palvelut keskeytyvät tai uhkaavat 
keskeytyä, asianomaiset viranomaiset pitä-
vät instituutin tarpeita yhtä tärkeinä kuin 
oleellisten valtion virastojen tarpeita ja ryh-
tyvät sen mukaisesti toimenpiteisiin varmis-
taakseen, että instituutin työlle ei aiheudu 
haittaa. 

3. Johtaja toteuttaa pyynnöstä sopivat jär-
jestelyt, jotta asianomaisilla julkisilla palve-
lulaitoksilla on mahdollisuus tarkastaa, kor-
jata, huoltaa ja rakentaa tai sijoittaa uudel-
leen palveluihin liittyvät laitteet vesijohdot, 
sähköjohdot ja viemäriputket instituutin 
toimitiloissa. 

 
 

VIII artikla 

Viestintä ja julkaisut 

1. Kaikki instituutille tai sen henkilöstölle 
osoitetut viralliset viestit sekä kaikki insti-
tuutin lähettämät viralliset viestit ovat kos-
kemattomia ennakkotarkastukseen nähden 
ja muihin niiden yksityisyyden suojaan 
puuttuviin valvontatoimiin tai muihin toi-
menpiteisiin nähden. 

2. a) Hallitus tunnustaa instituutin oikeu-
den harjoittaa vapaasti tarkoituksensa to-
teuttamiseen liittyvää julkaisutoimintaa 
Suomessa. 

Article VI:  

Inviolability of archives 

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

 
 

Article VII:  

Public services 

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

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

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

 
 
 

Article VIII: 

Communications and publications 

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

2. a) The Government recognizes the right 
of the Institute freely to publish within 
Finland, in the fulfillment of its purpose. 
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b) Instituutin odotetaan kuitenkin noudat-
tavan aineettomiin oikeuksiin liittyviä 
Suomen lakeja ja määräyksiä ja kansainvä-
lisiä yleissopimuksia, joissa Suomi on so-
pimuspuolena. 

 
 

IX artikla 

Rahoitusjärjestelyt 

Instituutti voi rahoitusta koskevan val-
vonnan ja määräysten tai maksuajan piden-
nysten rajoittamatta: 

a) pitää hallussaan varoja, kultaa tai mitä 
tahansa valuuttaa sekä käyttää mitä tahansa 
valuuttatilejä; 

b) vapaasti siirtää varojaan, kultaansa tai 
valuuttaansa Suomeen tai pois Suomesta 
sekä vaihtaa hallussaan olevan valuutan 
mihin tahansa muuhun valuuttaan. 

 
 

X artikla 

Verovapaus 

1. Instituutti ja sen tulot, varat ja muu vir-
kakäyttöön tarkoitettu omaisuus sekä insti-
tuutin viralliset toimenpiteet ja tilitapahtu-
mat sekä muu toiminta on vapautettu kai-
kista välittömistä veroista, joihin sisältyvät 
muun muassa tulovero, varallisuusvero ja 
yhteisövero sekä paikallis- ja alueviran-
omaisten perimät välittömät verot. Instituu-
tilla ei kuitenkaan katsota olevan oikeutta 
vaatia vapautusta veroista, jotka ovat tosi-
asiallisesti pelkästään maksuja annetuista 
julkisista palveluista, joista peritään maksu 
palveluiden määrään perustuvan kiinteän 
taksan mukaisesti ja jotka ovat tarkasti yksi-
löitävissä ja määritettävissä. Omaisuutta, 
jonka instituutti tarjoaa henkilöstönsä yksi-
tyiseen käyttöön, ei pidetä instituutin virka-
käyttöön tarkoitettuna omaisuutena. 

2. Instituutti on vapautettu kaikista tulli-
maksuista ja tuontiin ja vientiin liittyvistä 
veroista instituutin viralliseen käyttöön tuo-
tujen tai vietyjen tavaroiden osalta sekä in-
stituutin julkaisujen osalta. 

3. Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoite-
tun vapautuksen nojalla tuotuja tai hankittu-

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

 
 

Article IX:  

Financial facilities 

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

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

 
b) freely transfer its funds, gold or currency 

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

 
 
 

Article X:  

Tax exemptions 

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

 
2. The Institute shall be exempt from all 

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

3. Goods imported or purchased under ex-
emption referred to in paragraph 2 above 
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ja tavaroita ei saa myydä tai muutoin luo-
vuttaa, paitsi asianomaisten viranomaisten 
kanssa sovituin ehdoin. 

4. Kun instituutti tekee hankintoja tai 
käyttää palveluita, jotka ovat arvoltaan 
huomattavia ja jotka tarvitaan instituutin 
virkakäyttöön, ja jos näiden hankintojen tai 
palveluiden hinta sisältää veron ja vero on 
yksilöitävissä, hallitus huolehtii veron hyvi-
tyksestä Suomen arvonlisäverolain säännös-
ten mukaisesti siltä osin kuin lakia sovelle-
taan Helsingissä sijaitseviin diplomaattisiin 
edustustoihin. 

5. Instituutin johtaja ja henkilöstö, jotka 
eivät ole Suomen kansalaisia eivätkä ole 
asuneet Suomessa kolmen instituutissa 
työskentelyn aloittamista edeltävän vuoden 
aikana, on vapautettu verotuksesta Suomes-
sa instituutin heille maksamien palkkojen ja 
palkkioiden osalta. Hallitus voi ottaa nämä 
palkat ja palkkiot huomioon arvioidessaan 
muista lähteistä saatuun tuloon kohdistuvan 
veron määrää. Jos henkilö, joka ei ole Suo-
men kansalainen, on kerran vapautettu 
Suomen verotuksesta instituutin hänelle 
maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta, 
häneen ei sovelleta kolmen vuoden karens-
siaikaa. 

 
6. Hallituksella ei ole velvollisuutta vapa-

uttaa tuloverosta instituutin henkilöstön ai-
empia jäseniä ja heidän huollettavanaan 
olevia henkilöitä eläkkeen tai elinkorkojen 
osalta. 

 
XI artikla  

Sosiaaliturva 

1. Instituutti on vapautettu kaikista pakol-
lisista Suomen sosiaaliturvamaksuista siltä 
osin kuin kyse on johtajasta ja instituutin 
henkilöstöstä, joihin ei sovelleta Suomen 
sosiaaliturvajärjestelmää. 

 
2. Johtajaan ja instituutin henkilöstöön, 

jotka asuvat Suomessa tämän sopimuksen 
voimaantulon ajankohtana tai palvelukseen 
ottamisen ajankohtana ja joihin sovelletaan 
Suomen sosiaaliturvajärjestelmää, sovelle-
taan kuitenkin tätä järjestelmää edelleen. 
Instituutti vastaa kaikista pakollisista Suo-

shall not be sold or otherwise disposed of, 
except under conditions agreed with the ap-
propriate authorities. 

4. When purchases or services of substan-
tial value and necessary for the official use of 
the Institute are made or used by the Institute 
and when the price of such purchases or ser-
vices includes taxes, the Government shall, if 
the taxes are identifiable, provide for their re-
imbursement in accordance with the provi-
sions of the Finnish Act on value-added tax 
as applied to diplomatic missions accredited 
to Helsinki 

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

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

 
 

Article XI:  

Social security 

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

2. The Director and the personnel of the 
Institute who, at the time of the entry into 
force of this Agreement or at the time of 
their recruitment, are residents of Finland 
and covered by the Finnish social security 
schemes shall continue to be so covered. 
The Institute shall be liable for all compul-
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men sosiaaliturvajärjestelmän mukaisista 
maksuista tällaisten henkilöiden osalta. 

3. Johtaja ja instituutin henkilöstö, jotka 
eivät ole Suomen sosiaaliturvajärjestelmän 
alaisia, on vapautettu kaikista pakollisista 
Suomen sosiaaliturvamaksuista koko sen 
ajan, kun he hoitavat tehtäviään instituutis-
sa. 

4. Instituutti järjestää sosiaaliturvan johta-
jan ja instituutin henkilöstön osalta silloin, 
kun he eivät ole minkään valtion sosiaali-
turvajärjestelmän alaisia. 

 
 

XII artikla  

Maahantulo, kauttakulku ja maassa  
oleskelu 

1. a) Hallitus ryhtyy kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti helpottaakseen alla lueteltujen 
henkilöiden maahantuloa, maassa oleskelua 
ja Suomen alueen kautta kulkua heidän in-
stituuttiin liittyvien virkatehtäviensä hoitoa 
varten: 

i) neuvoston ja johtokunnan jäsenet ja 
konferenssin liitännäisjäsenten edustajat; 

 
ii) johtaja ja instituutin henkilöstö sekä 

heidän perheenjäsenensä; 
iii) tehtävää suorittavat asiantuntijat, tut-

kijat ja instituutin harjoittelijat sekä heidän 
perheenjäsenensä; 

iv) muut instituutin kutsumat viralliseen 
toimintaan liittyvät henkilöt. 

b) Tämän kappaleen määräysten mukai-
siin helpotuksiin kuuluvat viisumien ja 
oleskelulupien myöntäminen työntekijälle 
maksutta ja mahdollisimman nopeasti sekä 
pääsy muihin oppilaitoksiinja kirjastoihin 
silloin, kun se on tässä kappaleessa tarkoi-
tettujen henkilöiden osalta tarpeen. 

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoite-
tun henkilön instituuttiin liittyvän, virka-
asemansa perusteella suorittaman toimenpi-
teen ei katsota olevan syy estää hänen maa-
hantulonsa tai Suomen alueelta poistumi-
sensa taikka vaatia hänen poistuvan Suo-
men alueelta. 

3. Tämä artikla ei estä kohtuullisen selvi-
tyksen vaatimista siitä, että tämän artiklan 

sory contributions to the Finnish social se-
curity schemes in respect of such persons. 

3. The Director and the personnel of the In-
stitute who are not subject to the social se-
curity schemes in Finland shall be exempt 
from all compulsory contributions to social 
security schemes of Finland at any time dur-
ing their functions with the Institute. 

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

 
 

Article XII:  

Access, transit and residence 

 
1. a) The Government shall take all neces-

sary measures, in accordance with national 
law, to facilitate the entry into, sojourn in and 
transit through Finnish territory of the per-
sons listed below for the purposes of official 
business of such persons related to the Insti-
tute: 

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

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

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

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

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

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

 
3. This article shall not prevent the re-

quirement of reasonable evidence to establish 



 N:o 15 

  

 

172

määräysten mukaista kohtelua vaativat hen-
kilöt kuuluvat 1 kappaleessa tarkoitettuihin 
henkilöryhmiin. 

 
 

XIII artikla 

Henkilöllisyyden todistaminen 

1. Johtaja lähettää ulkoasiainministeriölle 
ajoittain luettelon neuvoston ja johtokunnan 
jäsenistä sekä instituutin henkilöstöstä ja 
asiantuntijoista, ja ilmoittaa ulkoasiainmi-
nisteriölle viipymättä kaikista luettelon 
muutoksista tai lisäyksistä. 

 
2. Saatuaan johtajan ja instituutin henki-

löstön nimittämisilmoituksen, ulkoasiain-
ministeriö antaa heille ja heidän perheenjä-
senilleen valokuvallisen kortin, joka todis-
taa kortin haltijan olevan johtaja tai insti-
tuutin henkilöstön jäsen tai perheenjäsen. 
Asianomaiset viranomaiset hyväksyvät kor-
tin todistuksena nimityksestä. Kortti palau-
tetaan ulkoasiainministeriöön kyseisen hen-
kilön tehtävien päätyttyä. 

 
 
 
 

XIV artikla  

Neuvoston, johtokunnan ja henkilöstön jä-
senet sekä tehtävää suorittavat asiantuntijat 

1. Instituutin koolle kutsumiin kokouksiin 
osallistuvilla neuvoston ja johtokunnan jä-
senillä on tehtäviensä hoidon ja kokoukseen 
matkustamisen ja sieltä pois matkustamisen 
yhteydessä kansainvälisiä konferensseja 
koskevista erioikeuksista ja vapauksista 15 
päivänä kesäkuuta 1973 annetussa ja myö-
hemmin muutetussa laissa säädetyt erioi-
keudet ja vapaudet. 

2. a) Konferenssin liitännäisjäsenten edus-
tajilla, johtajalla ja instituutin henkilöstöllä 
sekä tehtävää suorittavilla asiantuntijoilla 
on lainkäytöllinen koskemattomuus heidän 
virka-asemansa perusteella antamien suul-
listen tai kirjallisten lausuntojen ja sen pe-
rusteella suorittamiensa toimenpiteiden 
osalta. 

that persons claiming the treatment provided 
for in this article come within the categories 
described in paragraph 1. 

 
 

Article XIII:  

Identification 

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

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

 
 

Article XIV 

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

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

 
2. a) Representatives of the Associate 

Members at the Conference, the Director and 
personnel of the Institute and experts on mis-
sion, regardless of nationality, shall be ac-
corded immunity from legal process in re-
spect of words spoken or written and all acts 
performed by them in their official capacity; 
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b) Lisäksi tehtävää suorittavilla asiantun-
tijoilla ja henkilöstöllä, jotka eivät ole 
Suomen kansalaisia tai asu Suomessa, on: 

i) vapautus kansallisista palvelusvelvoit-
teista; 

ii) yhdessä perheenjäsentensä kanssa va-
pautus maahanmuuttoa koskevista rajoituk-
sista; 

iii) samat erioikeudet valuutanvaihtoa 
koskevien muodollisuuksien osalta kuin 
myönnetään vastaavassa asemassa oleville 
Suomessa sijaitsevien diplomaattisten edus-
tustojen virkamiehille; 

iv) yhdessä perheenjäsentensä kanssa sa-
mat kansainvälisessä kriisitilanteessa tapah-
tuvaan kotiuttamiseen liittyvät helpotukset 
kuin annetaan diplomaattisille edustajille. 

3. Jollei tämän artiklan 4 kappaleesta 
muuta johdu, johtajalle sekä hänen puolisol-
leen ja alaikäisille lapsilleen myönnetään 
samat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset 
ja helpotukset kuin diplomaattisille edusta-
jille myönnetään kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti, jos johtaja ei ole Suomen kan-
salainen tai asu Suomessa. Tämän kappa-
leen ei kuitenkaan katsota olevan sovellet-
tavissa johtajan puolesta toimimaan määrä-
tyn virkamiehen tuomiin tavaroihin tai 
moottoriajoneuvoihin. 

4. Lainkäytöllistä koskemattomuutta ei 
kuitenkaan sovelleta silloin, kun on kyse 
liikennerikoksista, johon tämän artiklan 1, 2 
ja 3 kappaleessa tarkoitetut henkilöt ovat 
syyllistyneet, tai kun on kyse tällaisten hen-
kilöiden omistaman tai ajaman moottoriajo-
neuvon aiheuttamasta vahingosta. 

5. Tämän sopimuksen mukaiset erioikeu-
det ja vapaudet myönnetään instituutin edun 
mukaisesti eikä kyseessä olevien henkilöi-
den henkilökohtaisen edun vuoksi. Asian-
omaisella sopimuspuolella on oikeus ja vel-
vollisuus luopua neuvoston jäsenen koske-
mattomuudesta silloin, kun sopimuspuolen 
mielestä koskemattomuus haittaisi lainkäyt-
töä ja kun koskemattomuudesta voidaan 
luopua ilman, että siitä on haittaa instituutin 
eduille. Johtokunnan puheenjohtajalla on 
vastaava oikeus ja velvollisuus silloin, kun 
kyse on johtokunnan jäsenestä tai johtajas-
ta. Kyseen ollessa instituutin henkilöstöstä 
tai tehtävää suorittavista asiantuntijoista, 
sama oikeus ja velvollisuus on johtajalla. 

b) In addition, experts on mission and per-
sonnel who are not of Finnish nationality or 
residents of Finland shall: 

i) be immune from national service obliga-
tions; 

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

 
iii) be accorded the same privileges in re-

spect of exchange facilities as are accorded to 
officials of comparable rank forming part of 
diplomatic missions in Finland; 

 
iv) be given, together with  members of 

their families, the same repatriation facilities 
in times of international crisis as diplomatic 
envoy. 

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

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

 
5. Privileges and immunities are granted by 

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

Riitojenratkaisu ja lainvalinta 

1. Instituutti laatii määräykset asianmu-
kaisista menettelyistä instituutin ja sen lähe-
tetyn henkilöstön tai tehtävää suorittavien 
asiantuntijoiden välisten riitojen ratkaisemi-
seksi. Paikalta palkatun henkilöstön työso-
pimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädän-
töä. 

2. Hallituksen ja instituutin väliset riidat, 
jotka koskevat tämän sopimuksen tai sitä 
mahdollisesti täydentävän sopimuksen tul-
kintaa tai soveltamista taikka instituutin 
toimitiloihin tai hallituksen ja instituutin vä-
lisiin suhteisiin vaikuttavaa kysymystä, ja 
joita ei onnistuta ratkaisemaan neuvotteluin 
tai muuta sovittua menettelyä noudattaen, 
saatetaan lopullisen ratkaisun saamiseksi 
kolmen välimiehen muodostaman välimies-
oikeuden ratkaistavaksi. Yhden jäsenistä 
nimittää Suomen ulkoasiainministeri ja toi-
sen jäsenen johtokunnan puheenjohtaja, ja 
nämä kaksi ensin nimitettyä jäsentä nimit-
tävät kolmannen jäsenen, joka toimii väli-
miesoikeuden puheenjohtajana. Jos kaksi 
ensin nimitettyä välimiestä eivät pääse so-
pimukseen kolmannesta välimiehestä kuu-
den kuukauden kuluttua nimityksestään, 
kolmannen välimiehen nimittää hallituksen 
tai instituutin pyynnöstä Kansainvälisen 
tuomioistuimen puheenjohtaja. Välimiesoi-
keuden päätös tehdään äänten enemmistöllä 
ja se on lopullinen ja sitoo riidan osapuolia. 

 
 

XVI artikla  

Yleiset määräykset 

1. Instituutilla ja kaikilla erioikeuksia ja 
vapauksia nauttivilla henkilöillä on velvol-
lisuus noudattaa Suomen lakeja ja määräyk-
siä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tällä 
sopimuksella myönnettyjä erioikeuksia ja 
vapauksia. Kyseisillä henkilöillä on myös 
velvollisuus olla puuttumatta Suomen valti-
onsisäisiin asioihin. 

2. a) Johtaja ryhtyy kaikkiin varotoimiin 
varmistaakseen sen, että tällä sopimuksella 
myönnettyjä erioikeuksia tai vapauksia ei 

Article XV:  

Settlement of disputes and choice of law 

1. The Institute shall make provisions for 
appropriate modes of settlement of disputes 
between the Institute and non-locally re-
cruited members of its personnel or experts 
on mission. Finnish law is applied to the em-
ployment contracts of locally recruited per-
sonnel. 

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

 
 

Article XVI: 

General provisions 

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

 
2. a) The Director shall take every precau-

tion to ensure that no abuse of a privilege or 
immunity conferred by this Agreement shall 
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käytetä väärin, ja laatii tätä tarkoitusta var-
ten tarpeellisiksi ja asianmukaisiksi katsot-
tavat säännöt ja määräykset instituutin hen-
kilöstön ja muiden asianomaisten henkilöi-
den osalta. 

b) Jos hallitus katsoo, että tällä sopimuk-
sella myönnettyä erioikeutta tai vapautta on 
käytetty väärin, johtaja neuvottelee pyyn-
nöstä asianomaisten viranomaisten kanssa 
ratkaistakseen sen, onko väärinkäytös ta-
pahtunut. Jos nämä neuvottelut eivät johda 
tyydyttävään tulokseen, asia ratkaistaan XV 
artiklan 2 kappaleessa mainitun menettelyn 
mukaisesti. 

 
3. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin sen 

soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin riip-
pumatta siitä, onko hallituksella diplomaat-
tiset suhteet kyseisen henkilön kotivaltion 
kanssa, ja riippumatta siitä, myöntääkö ky-
seisen henkilön kotivaltio vastaavat erioi-
keudet ja vapaudet Suomen diplomaattisille 
edustajille tai kansalaisille. 

4. Tätä sopimusta tulkitaan sen mukaises-
ti, että sopimuksen ensisijainen tarkoitus on 
antaa instituutille mahdollisuus hoitaa teh-
tävänsä täysimääräisesti ja tehokkaasti. 

5. Tämän sopimuksen muutoksia koske-
vat neuvottelut aloitetaan hallituksen tai in-
stituutin pyynnöstä. Mahdolliset muutokset 
tehdään yhteisestä sopimuksesta. 

 
6. Hallitus ja instituutti voivat tehdä tar-

vittavia täydentäviä sopimuksia. 
 
7. Tämän sopimuksen voimassaolo päät-

tyy: 
a) hallituksen ja instituutin yhteisestä so-

pimuksesta, tai 
b) jos instituutti siirretään pois Suomen 

alueelta tai jos Euroopan metsäinstituuttia 
koskevan yleissopimuksen voimassaolo 
päättyy, lukuun ottamatta niitä määräyksiä, 
joita voidaan soveltaa instituutin Suomessa 
tapahtuvan toiminnan lopettamiseen asian-
mukaisesti sekä sen omaisuuden luovutta-
miseen Suomessa. 

8. Tämä sopimus tulee voimaan kolman-
tenakymmenentenä päivänä sen päivän jäl-
keen, jona Suomen hallitus on ilmoittanut 
instituutille hyväksyneensä sopimuksen. 

occur, and for this purpose shall establish 
such rules and regulations as may be deemed 
necessary and expedient, for the personnel of 
the Institute and for such other persons as 
may be appropriate, 

b) Should the Government consider that an 
abuse of a privilege or immunity conferred 
by this Agreement has occurred, the Director 
shall, upon request, consult with the appro-
priate authorities to determine whether any 
such abuse has occurred. If such consulta-
tions fail to achieve a satisfactory result the 
matter shall be determined in accordance 
with the procedure set out in Article XV, 
paragraph 2. 

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

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

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

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

7. This Agreement shall cease to be in 
force: 

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

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

8. This Agreement shall enter into force 
on the thirtieth day after the date on which 
the Government of Finland has notified the 
Institute of its approval of the Agreement. 
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Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, sii-
hen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat al-
lekirjoittaneet tämän sopimuksen. 

 
Tehty Helsingissä kahtena englanninkieli-

senä kappaleena 22 päivänä joulukuuta 
2005. 

 
 

Suomen hallituksen puolesta 
 
 

Euroopan metsäinstituutin puolesta 

 

In witness whereof, the undersigned, duly 
authorized thereto, have signed this Agree-
ment. 

 
Done at Helsinki, in duplicate the English 

language, on this 22 day of December 2005. 
 
 
 

For the Government of Finland 
 
 

For the European Forest Institute 
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