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Valtioneuvoston asetus
Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon
Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomen osallistumisesta PohjoisAtlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton
välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta annetun lain (1049/2018) nojalla:
1§
Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä Pohjois-Atlantin liiton 22 päivänä
lokakuuta 2018 päivätyn kirjeen mukaisesti kirjeenvaihdolla 7 päivänä joulukuuta 2018
tehty sopimus on voimassa 7 päivästä joulukuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 21 päivänä marraskuuta 2018 ja tasavallan presidentti 5 päivänä joulukuuta 2018.
2§
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta annettu laki (1049/2018) tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2018.
4§
Tämä asetus on voimassa 13 päivästä joulukuuta 2018.
Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018
Ulkoministeri Timo Soini

Lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka
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Sopimusteksti
(Suomennos)
SG(2018)0279

22. lokakuuta 2018

Arvoisa suurlähettiläs,
Minulla on kunnia viitata Irakin esittämään pyyntöön ja myöhempiin Pohjois-Atlantin liiton
päätöksiin, joilla on sovittu yhteistyöstä uuden Nato-johtoisen koulutus- ja valmiuksien kehittämisoperaation perustamisesta Irakiin. Tämän operaation nimeksi tulee Naton Irak-operaatio.
Naton ja Irakin välisen kirjeenvaihdon perusteella Nato ja Irak sopivat Naton henkilöstön läsnäolosta Irakissa, jossa tämän henkilöstön tarkoituksena on neuvoa asianomaisia Irakin puolustusministeriön ja sen laitosten virkamiehiä, kouluttaa Irakin ammatillisten sotilaskoulutuslaitosten kouluttajia sekä neuvoa Irakin kansallisen turvallisuusneuvonantajan toimistoa ja
Irakin kansallisia turvallisuusrakenteita turvallisuusalan uudistuksessa ja nykyisen toiminnan
jatkamisessa. Irak on 27. elokuuta 2018 hyväksynyt Suomen tasavallan osallistumisen kumppanivaltiona.
Viittaan myös Pohjois-Atlantin neuvoston päätökseen hyväksyä aluksi Suomen tasavallan tarjous Naton Irak-operaatioon osallistumisesta ja, kunnes nämä taloudelliset järjestelyt ja osallistumisjärjestelyt on saatettu päätökseen, päätöstä seuraavaan Suomen tasavallan tunnustamiseen operaatiokumppaniksi Naton Irak-operaatioon.
Näin ollen, aiempien keskustelujen ja viestienvaihdon perusteella ja tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, hyväksyn arvostaen Suomen hallituksen tarjouksen luovuttaa Naton
Irak-operaatioon aluksi yhden henkilön ja myöhemmin mahdollisesti useampia henkilöitä. Käsitykseni mukaan Suomen tasavallan hallituksen tarkoituksena on, että Suomi osallistuu Naton
Irak-operaatioon vähintään kuuden (6) kuukauden ajan ja että tätä aikaa voidaan pidentää.
Naton Irak-operaation asemaa koskevista periaatteista määrätään Pohjois-Atlantin liiton ja
Irakin tasavallan välisessä kirjeenvaihdossa (jäljempänä Naton ja Irakin kirjeenvaihto), mahdollisissa täydentävissä järjestelyissä ja Naton operaatiosuunnitelmaa koskevissa asiakirjoissa.
Operaatioon osallistumista koskevan lopullisen päätöksenne katsotaan riippuvan siitä, hyväksyttekö näiden asiakirjojen määräykset. Pyydän teitä ilmaisemaan hyväksyntänne sille, että
Suomen joukot menettelevät näiden asiakirjojen ehtojen ja niiden mahdollisten muutosten
mukaisesti koko sen ajan, jonka Suomen tasavalta osallistuu Naton Irak-operaatioon.
Kiinnitän huomiotanne siihen, että Suomen tasavallan osallistumiseen Naton Irak-operaatioon
sovelletaan edellä mainittujen Naton ja Irakin kirjeenvaihdon ja täydentävien järjestelyjen
määräyksiä ainoastaan Naton johdolla suoritettavien järjestelyjen osalta.
Jäljempänä viitatun operaatiosuunnitelman määräysten mukaisesti Pohjois-Atlantin neuvosto
on valtuuttanut Naton Euroopan joukkojen komentajan (SACEURin) johtamaan Naton Irakoperaatiota. SACEUR vastaa yleisesti Naton Irak-operaation strategisesta johtamisesta sekä
operatiivisesta johtamisesta sen jälkeen, kun valtiot ovat siirtäneet hänelle tarvittavat valtuu-
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det. SACEUR delegoi joukkojen operatiivisen johdon Napolissa toimivan yhteisen komentokeskuksen komentajalle. Tämä delegoi nämä valtuudet edelleen Naton Irak-operaation komentajalle, joka johtaa operaatiota operaatioalueella ja sovittaa sen toiminnot yhteen Irakin viranomaisten toimintojen kanssa.
Viitaten SACEURin operaatiosuunnitelman 11200 myöhemmin korjattuihin, muutettuihin ja
korvattuihin osiin pyydän teitä ilmaisemaan hyväksyntänne sille, että Naton Irak-operaatioon
luovutettavat kansalliset joukot, jotka ovat operaatioalueella ja joiden on arvioitu pystyvän
suorittamaan niille annetut tehtävät, siirretään SACEURin alaisuuteen toiminnalliseen johtosuhteeseen ja Naton hyväksyttyjen voimankäyttösääntöjen alaisuuteen. Naton Irak-operaation
komentaja käskee kansallisia joukkoja omaa komentoketjuaan pitkin ja käyttää kansallisia
joukkoja niiden valmiuksien mukaisesti, ottaen huomioon joukkojen komentajan antamat
neuvot. Natoon kuulumattomat valtiot säilyttävät kansallisen komentosuhteensa omiin joukkoihinsa. Tältä osin korostan, että yksiköiden toiminnan jatkuvuus Naton Irak-operaatiossa on
tärkeää, ja pyydän teitä ilmaisemaan yksimielisyytenne siitä, ettei Suomen joukkoja vedetä
pois operaatiosta ilmoittamatta asiasta Naton Irak-operaation komentajalle vähintään kolme
(3) kuukautta etukäteen, jollei muuta sovita.
Lisäksi pyydän teitä vahvistamaan, että kansallisista joukoistanne vastaavat asianomaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen asianmukaisen kurin säilymisen
Suomen henkilöstön keskuudessa sekä käyttääkseen tarvittaessa lainkäyttövaltaa mahdolliseen
rikokseen tai muuhun oikeudenloukkaukseen, johon Suomen henkilöstöön kuuluva on syyllistynyt
Vaihdettaessa Naton turvallisuusluokiteltuja tietoja Naton ja operaatiokumppanien välillä
noudatetaan olemassa olevia turvallisuusjärjestelyjä siten kuin Nato ja kaikki osallistuvat valtiot keskenään ovat sopineet.
Operaatiokumppaneina toimivat valtiot voivat saattaa operaatiota koskevia poliittisia kysymyksiä Naton pääsihteerin käsiteltäväksi.
Maanne osallistumisesta Naton Irak-operaatioon aiheutuu seuraavat taloudelliset velvoitteet:
a.
Suomen tasavalta vastaa Suomen joukkojen henkilöstön sekä joukkojen aseiden
ja kaluston kuljetuksesta, ilman kuluja Natolle, nimetystä lähtöpaikasta nimettyyn sijaintipaikkaan operaatioalueelle ja pois sieltä keskinäisesti laaditun rotaatiosuunnitelman mukaisesti.
b.
Suomen tasavalta vastaa ruoan, majoituksen, poltto- ja voiteluaineiden ja lääkintähuollon toimittamisesta henkilöstölleen operaatioalueelle sekä perustason tuesta, ilman
kuluja Natolle. Vastaavasti Nato ei toimita eikä huolla kalustoa, jota Suomen joukot käyttävät
tehtäväänsä toteuttaessaan.
c.
Suomen tasavalta maksaa, ilman kuluja Natolle, henkilöstönsä palkat, erityiskorvaukset, etuudet, päivärahat ja avustukset sekä muut sellaiset maksut, jotka tällaiselle henkilöstölle tavallisesti maksettaisiin sen ollessa sijoitettuna operaatioalueelle.
d.
Suomen tasavalta toimittaa henkilöstölleen, ilman kuluja Natolle, aseet ja muun
kaluston, jotka se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.
e.
Nato ei suorita Suomen tasavallalle maksuja eikä korvauksia joukkojen luovuttamisesta Naton Irak-operaatioon.
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f.
Suomen tasavalta vastaa kuluista, jotka aiheutuvat sen kansallisesta edustuksesta Naton esikunnissa.
g.
Naton jäsenvaltiot ja operaatiokumppaneina toimivat valtiot ovat sopineet keskenään luopuvansa kaikista toisilleen ja muille operaatiokumppaneina toimiville valtioille esitettävistä vaateista, jotka koskevat niiden Naton Irak-operaatioon luovutettujen joukkojen
omistamalle tai käyttämälle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja tai näiden joukkojen henkilöstölle aiheutuneita henkilövahinkoja. Hyväksymällä tämän sopimuksen Suomen tasavalta sitoutuu hyväksymään vastaavan sitoumuksen.
h.
Operaatiokumppaneina toimivat valtiot, mukaan lukien Suomen tasavalta, ja
muut Naton Irak-operaation elementit vastaavat vaateista, jotka koskevat niiden teoista ja laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja ja jotka esittää vahingon tapahtumavaltiosta peräisin
oleva kolmas osapuoli. Kaikki kolmansien osapuolten vaateet käsitellään Naton Irakoperaation komentajan hyväksymien menettelyjen mukaisesti ja saatetaan vahingosta vastaavan valtion ratkaistaviksi.
Asiat, joita ei ole käsitelty tässä kirjeessä, jäävät Suomen tasavallan hallituksen vastuulle, eikä
niistä aiheudu taloudellisia velvoitteita Natolle tai muille Naton Irak-operaatioon osallistuville
kansallisille elementeille.
Kaikki tämän sopimuksen määräysten soveltamista tai tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan asianmukaisilla neuvotteluilla Naton ja Suomen tasavallan kesken.
Naton Irak-operaation komentaja ja Suomen kansallisten joukkojen komentaja tai heidän nimetyt edustajansa ratkaisevat operatiiviset asiat, jotka koskevat Suomen tasavallan Naton
Irak-operaatioon luovuttamia resursseja.
Tätä sopimusta voidaan täydentää toimeenpanojärjestelyillä, joista sovitaan Naton ja Suomen
tasavallan nimettyjen edustajien kesken.
Minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja vastauksenne, jolla vahvistetaan, että maanne
hallitus hyväksyy kirjeen ehdot, muodostavat yhdessä sopimuksen, joka tulee voimaan vastauksenne antamispäivänä.
Kunnioittavasti,
Jens Stoltenberg
Ylhäisyytenne,
Piritta Asunmaa
Suurlähettiläs,
Suomen tasavallan Pohjois-Atlantin liiton erityisedustuston päällikkö

4

77/2018

SG(2018)0279

22 October 2018

Dear Ambassador,
I have the honour to refer to the request of Iraq and the subsequent North Atlantic Council decisions agreeing to work together to establish a new NATO-led training and capacity building
mission in Iraq. This mission will be known as NATO Mission Iraq.
Based on the NATO-Iraq exchange of letters, NATO and Iraq agree to the presence of NATO
Personnel in Iraq for the purpose of advising relevant officials in the Ministry of Defence and
its institutions, training Iraqi instructors at Professional Military Education institutions, advising the Office of the National Security Adviser and Iraq’s national security structures in the
areas of Security Sector Reform and continuing the current activities. Iraq has accepted, on 27
August 2018, the participation of the Republic of Finland as a partner nation.
I refer also to the decision by the North Atlantic Council to initially accept the Republic of
Finland offer to contribute to the NATO Mission Iraq and, pending completion of these financial and participation arrangements the subsequent recognition of the Republic of Finland as
an operational partner in the NATO Mission Iraq.
Therefore, based upon previous discussions and communications, and on signature of this
Agreement, I accept with appreciation the offer of the Government of the Republic of Finland
to provide to the NATO Mission Iraq initially one person with a possible increase at a later
stage. It is my understanding that it is the intention of the Government of the Republic of Finland to maintain its participation in the NATO Mission Iraq for a period of at least six (6)
months, which may be extended.
The principles concerning the status of the NATO Mission Iraq are set out in the Exchange of
Letters between the North Atlantic Treaty Organization and the Republic of Iraq (hereinafter
the NATO-Iraq EOL), in any supplementary arrangements and in NATO’s operational planning documents. It is understood that your ultimate decision with respect to participation in
the mission will be contingent upon your acceptance of the provisions of these documents. I
seek your agreement that the Finnish contingent shall conduct itself in accordance with the
terms of these documents and any changes to them throughout the course of the Republic of
Finland’s participation in the NATO Mission Iraq.
Your attention is drawn to the fact that the Republic of Finland’s contribution to the NATO
Mission Iraq is governed by the provisions of the aforementioned NATO-Iraq EOL and supplementary arrangements for operations under NATO Command and Control arrangements
only.
In accordance with the provisions of the OPLAN referred at hereafter, the Supreme Allied
Commander Europe (SACEUR) has been authorised by the North Atlantic Council to conduct
the NATO Mission Iraq. SACEUR has overall strategic command of NATO Mission Iraq and
exercises operational command and operational control following transfer of authority by Nations. SACEUR delegates operational control of forces to Commander, Joint Force Command
Naples, (COM JFCNP), who further delegates this authority to the Commander, NATO Mission Iraq (COM NMI). COM NMI, as the in-theatre operational commander, will command the
NATO Mission Iraq and synchronise its activities with the Iraqi authorities.
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With reference to SACEUR’s Operation Plan 11200 and any subsequent revision, amendment
or replacement of this plan, I seek your agreement that national contingents provided to
NATO Mission Iraq, present in the area of operations and having been assessed as capable of
performing their assigned mission, are transferred at a minimum of operational control to
SACEUR and subject to NATO authorised Rules of Engagement. COM NMI will issue orders
to the national contingents, through the chain of command established by COM NMI, and will
utilise national contingents in accordance with their capabilities taking into account the advice
of the contingent Commander. Non-NATO Nations will retain national command of their own
contingents. In this regard, I would like to emphasise the importance of continuity of service
of units in the NATO Mission Iraq and to seek your agreement that the Finnish contingent will
not be withdrawn without a prior notification of at least three (3) months to the COM NMI,
unless otherwise agreed.
Furthermore, I ask you to confirm that the appropriate authorities of your national contingent
shall take the necessary measures to assure the maintenance of proper discipline of Finnish
personnel, and to exercise jurisdiction, where and when appropriate, with respect to any crime
or offence which might be committed by Finnish personnel.
The exchange of NATO classified information between NATO and operational partners will
be carried out in accordance with existing security arrangements as agreed by NATO and all
participating Nations.
Operational partner nations may address issues of a political nature concerning the operation
to the NATO Secretary General.
The financial responsibilities for the participation of your country in the NATO Mission Iraq
will lie as follows:
a. The Republic of Finland shall be responsible for the transportation of the personnel of the
Finnish contingent, their weapons and equipment, without cost to NATO, from the designated
point of departure to their designated location in the area of operations and return, in accordance with the mutually established rotation schedule.
b. The Republic of Finland shall be responsible for the provision of food, lodging, petroleum,
oil, lubricants and medical care to its personnel in the area of operations as well as basic support, without cost to NATO. Similarly, NATO shall neither provide nor maintain the equipment to be utilized by the Finnish contingent in the performance of its mission.
c. The Republic of Finland shall remain responsible for the payment to its personnel, without
cost to NATO, of the salaries, special pay, benefits, per diem reimbursements, allowances, and
other payments which would normally be paid to such personnel when stationed in the theatre
area of operations.
d. The Republic of Finland shall provide its personnel, without cost to NATO, the weapons
and other equipment required to perform their mission.
e. NATO shall provide no payments or reimbursements to the Republic of Finland for the
provision of forces to the NATO mission Iraq.
f. National representation at any NATO Headquarters will be at the expense of the Republic of
Finland.
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g. NATO Nations and operational partner Nations have agreed among themselves to waive all
claims against each other and against other operational partner Nations for damage to property
owned or used by, and injury to personnel belonging to, their contingents in the NATO Mission Iraq. By accepting this agreement, the Republic of Finland obligates itself to accept a similar commitment.
h. Operational partner Nations, including the Republic of Finland, and other constituent elements of the NATO Mission Iraq shall be responsible for claims for damages arising out of
their acts and omissions and made by third parties from the Nation in which the damage in
question occurred. All third party claims shall be processed in accordance with the procedures
to be promulgated by COM NMI and submitted for settlement by the Nation responsible for
the damage.
Any issues not covered in the present letter remain the responsibility of the Government of the
Republic of Finland and will not entail any financial responsibility of NATO or any of the other national constituent elements of the NATO Mission Iraq.
All issues related to the application or interpretation of the provisions of the present agreement
will be settled through appropriate negotiations between NATO and the Republic of Finland.
Operational issues related to the Republic of Finland’s contribution to the NATO Mission Iraq
shall be settled by COM NMI and the Finnish national contingent commander or their designated representatives.
The present agreement may be supplemented by implementation arrangements concluded
between the designated representatives of NATO and the Republic of Finland.
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your
Government to the terms thereof shall constitute an Agreement which shall enter into force on
the date of your reply.
Yours sincerely,

Jens Stoltenberg
Her Excellency
Ms. Piritta Asunmaa
Ambassador,
Head of Mission of the Republic of Finland to the North Atlantic Treaty Organization
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LUONNOS VASTAUSKIRJEEKSI
Arvoisa pääsihteeri,
minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 22 päivänä lokakuuta 2018 päivätty kirjeenne,
joka kuuluu seuraavasti:
“[lähtevä kirje siteerattuna]”
Minulla on ilo ilmoittaa teille, että maani hallitus hyväksyy mainitun kirjeen, joka yhdessä tämän vastauksen kanssa muodostaa sopimuksen, joka tulee voimaan tämän vastauksen antamispäivänä.
Kunnioittavasti

[allekirjoitus]
—————

DRAFT REPLY LETTER

Dear Secretary General,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 22 October 2018 which reads as
follows;
“[Quote outgoing letter]”
I have the pleasure to inform you of my Government’s acceptance of said letter which, together with this reply, constitutes an Agreement which shall enter into force on the date of this
reply.
Yours sincerely,

[to be signed]
—————
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NATO
Pääsihteeri
Jens Stoltenberg
SG(2016)0121

15. huhtikuuta 2016

Arvoisa suurlähettiläs,
Pohjois-Atlantin liiton (Naton) ja Irakin välisten suhteiden syventämiseksi ja tien viitoittamiseksi pitkäaikaiselle rakentavalle suhteelle,
jakaen vahvan uskon siihen, että on tärkeää omaksua tehokkaat, nykyaikaiset ja osallistavat
toimintaperiaatteet, jotta voidaan varmistaa Irakin ja sen kansan turvallisuus ja vauraus,
tietoisena siitä, että Natolla on 28:sta jäsenvaltiostaan saatavilla sekä siviili- että sotilasasiantuntemusta, joka voi olla avuksi Irakin tasavallalle sen pyrkiessä luomaan nykyaikaisen ja asianmukaisen kansallisen turvallisuusstrategian ja turvallisuusarkkitehtuurin, ja
viitaten Irakin tasavallan pyyntöön tulla otetuksi mukaan puolustusalan ja siihen liittyvien alojen turvallisuusvalmiuksien kehittämishankkeeseen, tämän pyynnön perustuessa pääministeri
Al-Abadin 2. joulukuuta 2014 päivättyyn kirjeeseen, Naton ehdotukseen, joka sisältyy apulaispääsihteerin 31. heinäkuuta 2015 päivättyyn kirjeeseen kansalliselle turvallisuusneuvonantajalle, ja Irakin tasavallan 10. syyskuuta 2015 antamaan suostumukseen toimia yhteistyössä
näissä pyrkimyksissä,
minulla on kunnia ehdottaa Naton puolesta seuraavaa sopimusta, jolla määriteltäisiin Naton
henkilöstön asema sen toimiessa Irakin alueella ja luotaisiin asianmukaiset edellytykset tämän
henkilöstön tarkoituksenmukaiselle toiminnalle:
Naton henkilöstön toimintaan voivat kuulua muun muassa seuraavat tehtävät:
a. helpottaa, tukea ja kehittää Naton ja Irakin välistä vuoropuhelua sekä Irakin osallistumista
kaikkeen Naton ja Irakin väliseen yhteistoimintaan, mukaan lukien toiminta Irakin ja Naton
välisessä yksilöllisessä kumppanuus- ja yhteistyöohjelmassa,
b. neuvoa Irakin tasavaltaa tarvittavien rakenteiden, menettelyjen ja järjestelyjen luomisessa,
jotta Irak voi toteuttaa ja kehittää kansallista turvallisuuspolitiikkaa ja strategiaa,
c. tukea Irakin asianomaisia viranomaisia arvioinneissa, vaatimusten ja ensisijaisten tavoitteiden määrittelyssä sekä sellaisten menettelyjen ja mekanismien määrittämisessä, jotka tarvitaan
kansallisen turvallisuuspolitiikan ja strategian toteuttamiseksi,
d. auttaa Irakia kehittämään valmiuksia uhkien arviointiin osana kansallista turvallisuuspolitiikkaa ja strategiaa,
e. toteuttaa ja toimittaa puolustusalan ja siihen liittyvien alojen turvallisuusvalmiuksien kehittämishankkeita Irakin alueella, muun muassa turvallisuusalan uudistuksen, improvisoitujen räjähteiden torjunnan, räjähteiden raivaamisen ja miinanraivauksen, operaatioiden siviili- ja soti-
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lasalan suunnittelutuen, sotilaslääketieteen ja lääkinnän, sotilaskoulutuksen, siviilivalmiussuunnittelun ja siviilivarautumisen sekä muiden keskinäisesti sovittavien toimintojen aloilla,
f. osallistaa toimintaan edellä mainittuja tarkoituksia varten asianomaisia Irakin virkamiehiä,
myös korkean tason kansallisista turvallisuuselimistä, sekä Irakin turvallisuusalan keskeisiä
toimijoita.
Naton henkilöstöön voi kuulua Naton siviili- ja sotilashenkilöstöä, muuta siviili- ja sotilashenkilöstöä sekä asiantuntijoita, joita Nato ottaa palvelukseen, määrää tai asettaa Naton henkilöstöön. Naton henkilöstöön voi kuulua myös henkilöstöä, jonka Naton kumppanivaltioiksi tunnustamat valtiot määräävät tai palkkaavat Natoon ja jonka Irak hyväksyy.
Kaikille Naton henkilöstöön kuuluville myönnetään 18. huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (jäljempänä ”Wienin yleissopimus”) mukaisesti täysimittaisina sellaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, jotka vastaavat Irakiin sijoitetuille diplomaattisille edustajille myönnettäviä erioikeuksia, vapauksia ja helpotuksia. Irakin
hallitus helpottaa valtuutettujen viranomaistensa välityksellä kaikkia Naton henkilöstön viisumi- ja tullivaatimuksia. Irak myöntää kaikille Naton henkilöstöön kuuluville yhden vuoden
monikertaviisumin, jota Nato pyytää Irakin Brysselin-suurlähetystölle osoitettavalla verbaalinootilla.
Naton henkilöstöön kuuluvat sotilashenkilöt voivat käyttää kansallista sotilasvirkapukuaan sekä pitää hallussaan ja kantaa aseita, jos se on heitä koskevien määräysten mukaan sallittua.
Irakin tasavalta toteuttaa omalla kustannuksellaan kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen
Naton henkilöstön ja sen toimi- ja majoitustilojen turvallisuuden Irakissa sekä Naton paikallisten hankeosapuolten ja paikalta palkatun henkilöstön turvallisuuden.
Nato voi omalla kustannuksellaan täydentää Irakin tasavallan takaamaa turvallisuutta muun
muassa palkkaamalla yksityisiä turvallisuuspalvelujen tarjoajia avustamaan Naton henkilöstön
ja sen toimitilojen suojaamisessa. Irakin tasavalta myöntää kaikki luvat, joita Naton palkkaamat yksityisten turvallisuuspalvelujen tarjoajien työntekijät voivat tarvita tuodakseen maahan,
kantaakseen ja käyttääkseen ampuma-aseita suoritettaessa turvallisuuspalveluja Natolle ja Naton henkilöstölle.
Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisessa tämän sopimuksen mukaisen toiminnan avustamiseksi noudatetaan Irakin ja Naton välillä 21. marraskuuta 2012 allekirjoitettua tietoturvallisuussopimusta. Irak pyrkii Naton pyynnöstä tarjoamaan apua Naton henkilöstölle sen viestinnässä ja yhteyksissä irakilaisten kollegojensa kanssa kaikilla tasoilla, sekä Irakin alueella että
sen ulkopuolella. Irakin tasavalta voi harkintansa mukaan nimetä yhden tai useamman vanhemman yhteysupseerin avustamaan Naton henkilöstöä sen työssä.
Naton ja Irakin tasavallan väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan Naton ja Irakin tasavallan kesken diplomaattisin keinoin.
Sen toiminnan osalta, jota harjoitetaan tämän sopimuksen mukaisesti joko Irakissa tai muussa
valtiossa, sekä Nato että Irak luopuvat kaikista toiseen osapuoleen kohdistuvista vaateista, jotka koskevat jommankumman osapuolen omaisuuden vahingoittumista, menettämistä tai tuhoutumista tai jommankumman osapuolen henkilöstöön kuuluvan kuolemaa tai henkilövahinkoa. Naton henkilöstöön kuuluviin sotilashenkilöihin sovelletaan edelleen kyseisen Naton jäsenvaltion tai Naton kumppanivaltion yksinomaista lainkäyttövaltaa, mukaan lukien kurinpitovalta.
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Nato voi Irakin kanssa neuvoteltuaan tarjota Irakin virkamiehille puolustusvalmiuksien vahvistamiseen tai puolustusalaan muutoin liittyvää koulutusta. Irak vahvistaa kriteerit ehdokkaiden valitsemiselle tällaiseen toimintaan keskinäisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Nato
pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä ehdotettua ehdokasta. Jos tällainen toiminta sijoittuu Irakin ulkopuolelle, Irak ymmärtää ja hyväksyy, että se on vastuussa viisumien
tai muiden lupien varmistamisesta kansalaisilleen ja että kyseinen isäntävaltio voi kieltäytyä
myöntämästä tällaisia lupia.
Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita Irakin tasavallan ja joukkoja luovuttavan valtion
välillä voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten täytäntöönpanoa eivätkä vaikuta niiden
täytäntöönpanoon, kun on kyse tällaisten kahdenvälisten sopimusten soveltamisesta kyseisestä
valtiosta peräisin oleviin Naton joukkoihin ja sieltä peräisin olevaan muuhun Naton henkilöstöön, mukaan lukien tällaisen kahdenvälisen sopimuksen soveltamisalaan kuuluva henkilöstö,
jolleivat Irakin hallitus ja kyseinen joukkoja luovuttava valtio nimenomaisesti keskenään muuta sovi
Edellisessä kappaleessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
” Naton joukot” tarkoittaa sellaista sotilas- ja siviilihenkilöstöä, lukuun ottamatta hankeosapuolia, sekä sellaisia sotilaskalustoa, ajoneuvoja, aluksia, ilma-aluksia ja kalustoa, jotka kuuluvat Naton johdossa tai Naton toimien tukena toimiviin Naton jäsenvaltioiden maa-, meri- ja
ilmavoimiin.
"muu Naton henkilöstö" tarkoittaa Naton ja sen jäsenvaltioiden tehtäviin määrättyä tai palkattua tai Naton palvelukseen otettua sotilas- ja siviilihenkilöstöä, lukuun ottamatta Irakissa paikalta palkattua henkilöstöä, ja
”joukkoja luovuttava valtio” tarkoittaa kutakin Naton jäsenvaltiota, johon Naton henkilöstö
kuuluu.
Tämän sopimuksen määräyksiä voidaan täydentää muilla järjestelyillä. Tällaisista järjestelyistä sovitaan Naton ja Irakin hallituksen asianmukaisesti valtuutettujen edustajien kesken.
Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä suostumuksella, ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti, jolloin irtisanominen tulee
voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun toinen osapuoli on vastaanottanut tämän ilmoituksen,
paitsi niiden määräysten osalta, jotka koskevat vaateista luopumista, riitojen ratkaisemista ja
turvallisuusluokiteltua tietoa.
Jos edellä esitetty on Irakin tasavallan hyväksyttävissä, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä
kirje ja myönteinen vastauksenne siihen muodostavat yhdessä Naton ja Irakin tasavallan välisen sopimuksen, joka tulee voimaan vastauksenne antamispäivänä.
Kunnioittavasti
Jens Stoltenberg
Falih Alfayyad
Kansallinen turvallisuusneuvonantaja
Irakin tasavalta
Bagdad
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Your Excellency,
In order to deepen the relations between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and
Iraq, and to pave the way for a long-term constructive relationship;
Sharing a strong belief that the adoption of effective, modem, and inclusive policies is an important step to ensure the security and prosperity of Iraq and its people;
Recognizing that NATO possesses expertise, both civilian and military, drawn from its 28
Member States, which may be of assistance to the Republic of Iraq in its efforts to establish a
modern and appropriate national security strategy and security architecture;
Referring to the Republic of lraq's request to be included in the defence and related security
capacity building initiative, on the basis of Prime Minister Al-Abadi’s letter of 2 December
2014, NATO’s proposal contained in the Deputy Secretary General’s letter to the National Security Advisor of 31 July 2015, and the Republic of Iraq's agreement to cooperate within the
scope of such efforts on 10 September 2015;
I have the honour to propose on behalf of NATO the following agreement to determine the
status of NATO Personnel when conducting activities in Iraqi territory, and to create the appropriate conditions for them to function properly:
The activities of NATO Personnel may include, inter alia,
a. Facilitating, supporting and enhancing dialogue between NATO and Iraq, as well as Iraq's
participation in all co-operation activities between NATO and Iraq, including activities within
the framework of the Individual Partnership and Cooperation Programme between Iraq and
NATO;
b. Advising the Republic of Iraq on the establishment of the necessary structures, processes
and arrangements to enable it to implement and develop a national security policy and strategy;
c. Supporting the relevant Iraqi authorities in conducting assessments, defining requirements
and priorities, and identifying the procedures and mechanisms necessary to implement the national security policy and strategy;
d. Assisting Iraq to develop a threat assessment capacity as part of the national security policy
and strategy;
e. Implementing and delivering Defence and Related Security Capacity Building initiatives in
the territory of Iraq, including in the areas of security sector reform, counter - IED, explosive
ordnance disposal and de-mining, civil-military planning support to operations, military medicine and medical assistance, military training, civil emergency planning and preparedness, as
well as any other mutually agreed activities.
f. To these ends, engaging appropriate Iraqi officials, including high-level national security
bodies, as well the main stakeholders in the Iraqi security field.
NATO Personnel may include NATO civilian and military staff, and other civilian or military
personnel or experts employed by, assigned by or attached by NATO to the NATO Personnel.
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NATO Personnel may also include personnel assigned or attached to NATO by nations recognized by NATO as partner nations, and accepted by Iraq.
All NATO Personnel shall be accorded the full privileges, immunities and facilities equivalent
to those granted to diplomatic agents residing in Iraq, in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations done on April 18, 1961 (hereafter, "the Vienna Convention”).
The Government of Iraq, through its delegated authorities, shall facilitate all visa and customs
requirements for NATO Personnel. Iraq shall grant to all NATO Personnel a one year, multiple entry visa, to be requested by NATO by way of a note verbale to the Iraqi Embassy in
Brussels.
NATO Personnel who are military personnel may wear their national military uniforms, and
may possess and carry arms if authorized to do so by their orders.
The Republic of Iraq shall, at its own cost, take all necessary measures to ensure the security
and safety of NATO Personnel and their premises and places of accommodation in Iraq, and
NATO’s local contractors and locally engaged staff.
NATO may, at its own cost, supplement the Security and safety provided by the Republic of
Iraq, including by retaining private security providers to assist in protecting NATO Personnel
and their premises. The Republic of Iraq shall issue all permits and authorizations that may be
necessary for employees of a private security provider retained by NATO to import, possess,
carry and use firearms in the course of providing security Services to NATO and NATO Personnel.
Any exchange of classified Information to assist in the activities under this agreement shall be
in accordance with the Security of Information Agreement between Iraq and NATO, signed 21
November 2012. Iraq shall endeavour, upon NATO's request, to offer assistance to NATO
Personnel in communicating and engaging with their Iraqi interlocutors on all levels, either on
or outside Iraqi territory. The Republic of Iraq may, in its discretion, appoint one or more senior liaison officers to assist NATO Personnel in their work.
Any dispute between NATO and the Republic of Iraq arising out of the interpretation or application of the present agreement shall be settled between NATO and the Republic of Iraq by
diplomatic means.
In respect of any activities conducted under the present agreement, whether in Iraq or in another nation, each of NATO and Iraq hereby waive all claims against the other for damage to,
loss or destruction of property owned by either party, or for the death of or injury to any personnel of either party. NATO Personnel who are military personnel shall remain subject to the
exclusive jurisdiction, including disciplinary authority, of the NATO member nation or NATO
partner nation concerned.
NATO may, following consultation with Iraq, provide defence capacity building or other related training to Iraqi officials. Iraq shall assume the responsibility for establishing criteria for
selecting candidates for such activities in accordance with mutually agreed objectives. NATO
reserves the right to decline to accept any proposed candidate. Should such activity occur outside Iraq, Iraq understands and accepts that it is responsible for securing any required visas or
other permits for its nationals, and that the host nation in question may decline to issue such
permits.
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The provisions of the present agreement shall not limit or prejudice the implementation of any
bilateral agreement in force between the Republic of Iraq and a Sending State with respect to
such bilateral agreement’s application to NATO Forces and Other NATO Personnel from such
State, including personnel covered by such a bilateral agreement, unless otherwise expressly
agreed between the Government of Iraq and the Sending State concerned.
For the purposes of the preceding paragraph the following definitions apply:
“NATO Forces” means the military and civilian personnel, excluding contractors, military
equipment, vehicles, vessels, aircraft and equipment belong to the land, sea or air forces of
NATO member States that are operating under NATO command and control arrangements, or
in support of NATO activities;
“Other NATO Personnel” means the military and civilian personnel assigned or attached to or
employed by NATO and its member States, with the exception of personnel locally hired in
Iraq; and
“Sending State" means the respective NATO member states to which NATO personnel belong.
The provisions of the present agreement may be supplemented by further arrangements. Such
arrangements shall be concluded by the duly authorized representatives of NATO and the Government of Iraq.
The present agreement may be amended by mutual agreement of the Parties, and may be terminated by either Party by way of written notice, termination being effective 90 days after receipt of such notice by the other Party, save in respect of the provisions governing waiver,
dispute resolution, and classified information.
If the foregoing is acceptable to the Republic of Iraq, I have the honour to propose that this
letter, together with your reply consenting to it, shall constitute an agreement between NATO
and the Republic of Iraq which shall enter force on the date of your reply.
Yours Sincerely
Jens Stoltenberg

His Excellency Mr Falih Alfayyad
National Security Adviser
Republic of Iraq
Bagdad
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