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N:o 24

Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi
järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-

tamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Genevessä 9 päivänä joulukuuta 2002

Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön
järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi
järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-
massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki

HE 202/2004
UaVM 17/2004
EV 219/2004

9—2005 899009



(Suomen säädöskokoelman n:o 124/2005)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 25

Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi
järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitys-
ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Genevessä 9 päivänä joulukuuta 2002 Kan-

sainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön jär-
jestön perustamisesta hallitustenväliseksi jär-
jestöksi tehty sopimus, jonka eduskunta on
hyväksynyt 10 päivänä joulukuuta 2004 ja
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 21
päivänä joulukuuta 2004 ja jota koskeva
hyväksymiskirja on talletettu Sveitsin halli-
tuksen huostaan 4 päivänä helmikuuta 2005,
tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2005
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteis-

työn järjestön perustamisesta hallitustenväli-
seksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta 21 päivänä joulukuuta 2004
annettu laki (1171/2004) tulee voimaan 6
päivänä maaliskuuta 2005.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä

maaliskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki
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(Suomennos) 

 
 
 
 

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN 
KAUPPATIEDON JA -YHTEISTYÖN 

JÄRJESTÖN PERUSTAMISESTA 
HALLITUSTENVÄLISEKSI JÄRJES-

TÖKSI 
 
TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLET, 

jotka 
 
panevat merkille, että kansainvälisellä 

kaupalla on kasvava merkitys kasvun ja ke-
hityksen aikaansaajana ja että se voi osal-
taan edistää köyhyyden vähentämistä, 

panevat lisäksi merkille kauppaan liitty-
vän teknisen yhteistyön ja toimintakyvyn 
vahvistamisen merkityksen kehitysmaiden 
aktiivisemmalle osallistumiselle monenkes-
kiseen kauppajärjestelmään, 

vahvistavat sitoutumisensa oikeudenmu-
kaiseen monenkeskiseen kauppajärjestel-
mään ja entistä inklusiivisempaan Maail-
man kauppajärjestöön (WTO), 

ovat tietoisia siitä, että on tärkeää vahvis-
taa niukkaresurssisten kehitysmaiden ja siir-
tymätalousmaiden, mukaan lukien pienet ja 
haavoittuvat taloudet, ja ensisijaisesti vähi-
ten kehittyneiden maiden ja Genevessä 
edustamattomien maiden mahdollisuuksia 
osallistua tehokkaasti WTO:n ja kansainvä-
lisen kauppajärjestelmän toimintaan, ja on 
tärkeää pyrkiä yhdessä siihen, että kaikki 
WTO:n jäsenet ja tarkkailijat olisivat 
asianmukaisesti edustettuina Genevessä, 

 
ovat lisäksi tietoisia näiden niukkaresurs-

sisten maiden vaikeuksista osallistua tehok-
kaasti WTO:n toimintaan, erityisesti jos 
niillä ei ole edustusta Genevessä, 

 
vastaavat näiden niukkaresurssisten mai-

den kiireelliseen tarpeeseen ja pyrkimyk-
seen saada aikaan kauppaan liittyvää teknis-
tä yhteistyötä ja toimintakyvyn vahvista-
mista, jotta ne pystyisivät tehokkaasti osal-
listumaan WTO:n työohjelmaan ja neuvot-
teluprosessiin, ja vastaavat näiden tarpeiden 

 
 
 
AGREEMENT ESTABLISHING THE 
AGENCY FOR INTERNATIONAL 
TRADE INFORMATION AND CO-
OPERATION AS AN INTERGOV-
ERNMENTAL ORGANISATION 

 
THE PARTIES TO THIS AGREE-

MENT: 
 
Noting the growing importance of interna-

tional trade as an engine of growth and de-
velopment and its potential for contributing 
to the alleviation of poverty, 

Further noting the importance of trade-
related capacity-building and technical co-
operation for strengthened participation by 
developing countries in the multilateral 
trading system, 

Reaffirming their commitment to a fair 
multilateral trading system and a more in-
clusive World Trade Organization (WTO), 

 
Recognising the importance of strength-

ening the capacity of resource-constrained 
developing countries and countries with 
economies in transition, including small, 
vulnerable economies, with a priority to 
least-developed countries and countries 
without representation in Geneva, to par-
ticipate effectively in the WTO and in the 
international trading system and sharing the 
aspiration that all WTO Members and Ob-
servers be appropriately represented in Ge-
neva, 

Further recognising the difficulties faced 
by these resource-constrained countries in 
participating effectively in the WTO, par-
ticularly when they have no representation 
in Geneva, 

Responding to the urgent need and desire 
of these resource-constrained countries for 
trade-related technical co-operation and ca-
pacity-building to enable their effective par-
ticipation in the WTO work programme and 
negotiating process, and the emphasis 
placed on these needs in the Doha Ministe-
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painottamiseen Dohan ministerijulistukses-
sa, jonka ministerit hyväksyivät WTO:n 
ministerikonferenssin neljännessä istunnos-
sa, sekä painotuksen toistamiseen YK:n 
kansainväliseen kehitysrahoituskonferens-
siin osallistuneiden valtioiden ja hallitusten 
päämiesten hyväksymän Monterreyn kon-
sensuksen 38 kohdassa, 

tunnustavat, että Sveitsin rahoittaman 
Kansainvälisen kauppatiedon ja yhteistyön 
järjestön (AITIC) vuodesta 1998 alkaen 
niukkaresurssisille maille antama apu on ol-
lut vaikuttavaa, että AITICilla on ainutlaa-
tuinen tehtävä maakohtaisen tuen antami-
sessa, että tällaisen avun kysyntä kasvaa ja 
että kysyntään pyritään vastaamaan, 

 
 
pyrkivät niukkaresurssisten maiden ja 

avunantajamaiden välisen kumppanuuden 
perusteella järjestämään AITICille nykyistä 
laajemman rahoitusperustan, inklusiivisen 
hallintorakenteen ja asianmukaisen oikeu-
dellisen perustan, 

 
 
OVAT SOPINEET SEURAAVASTA: 
 

1 artikla 

AITICin perustaminen 

Perustetaan Kansainvälisen kauppatiedon 
ja yhteistyön järjestö, (jäljempänä 'AITIC') 
hallitustenväliseksi järjestöksi. 

 
 

2 artikla 

AITICin tavoitteet 

AITICin tavoitteena on auttaa niukka-
resurssisia kehitysmaita ja siirtymätalous-
maita, mukaan lukien pienet ja haavoittuvat 
taloudet, ja ensisijaisesti vähiten kehittynei-
tä maita ja Genevessä pysyvästi edustamat-
tomia maita (jäljempänä 'osallistujajäse-
niä'), osallistumaan tehokkaasti Maailman 
kauppajärjestön (WTO) ja kansainvälisen 
kauppajärjestelmän toimintaan 

 
 

rial Declaration approved by Ministers at 
the Fourth Session of the WTO Ministerial 
Conference, and reiterated in paragraph 38 
of the Monterrey Consensus approved by 
heads of State and Government attending 
the UN International Conference on Financ-
ing for Development, 

 
Acknowledging the effectiveness of the 

assistance provided to the resource-
constrained countries since 1998 by the 
Swiss-financed Agency for International 
Trade Information and Co-operation 
(AITIC), the unique role that AITIC plays 
in offering individual country-specific sup-
port, the growing demand for such assist-
ance, and the efforts made to meet this de-
mand, 

Desiring, on a basis of partnership 
amongst resource-constrained and donor 
countries, to provide AITIC with a broader 
funding base, an inclusive governance 
structure and an appropriate legal basis, 

 
 
 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
 

Article 1 

Establishment of AITIC 

The Agency for International Trade In-
formation and Co-operation, (hereinafter re-
ferred to as �AITIC�) is hereby established 
as an intergovernmental organisation. 

 
Article 2 

Objectives of AITIC 

The objectives of AITIC are to assist re-
source-constrained developing countries 
and countries with economies in transition, 
including small, vulnerable economies, with 
a priority to least-developed countries and 
countries without permanent representation 
in Geneva, (hereinafter referred to as �Par-
ticipating Members�) to participate effect-
ively in the World Trade Organization 
(WTO) and in the international trading sys-
tem, by: 
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(a) auttamalla osallistujajäseniä ymmär-
tämään paremmin kauppapoliittisia asioita 
ja monenkeskistä kauppajärjestelmää, 

(b) auttamalla osallistujajäseniä niiden 
pyrkiessä kauppapoliittisiin tavoitteisiinsa 
ja valmistautuessa WTO:n neuvotteluihin ja 
muihin toimintoihin sekä 

(c) jakamalla osallistujajäsenille tietoa ja 
analyysejä WTO:n neuvotteluista, monen-
keskisestä kauppapoliittisesta toiminnasta 
sekä kauppaan liittyvästä teknisestä yhteis-
työstä ja toimintakyvyn vahvistamisesta ot-
taen huomioon 4 artiklan määräykset. 

 
3 artikla 

Tehtävät 

1. AITICin tehtävänä on 
(a) havainnoida monenkeskisessä kauppa-

järjestelmässä sekä WTO:n neuvotteluissa 
ja muissa toiminnoissa tapahtuvaa kehitys-
tä, jonka perusteella se antaa osallistujajä-
senille asiaa koskevia tietoja ja neuvoja, 

(b) koota, analysoida ja jakaa osallistuja-
jäsenille syntesoitua jäsenten kannalta mer-
kittävää tietoa WTO:n neuvotteluista ja 
muista toiminnoista englannin, ranskan ja 
espanjan kielillä, 

(c) antaa pyydettäessä maakohtaista ja ta-
pauskohtaista apua ja neuvontaa yksittäisil-
le osallistujajäsenille, 

(d) tarjota palveluja Genevessä edusta-
mattomien osallistujajäsenten erityistarpei-
siin, 

(e) järjestää epävirallisia kokouksia, kou-
lutustilaisuuksia ja työpajoja, joissa keskity-
tään neuvotteluvalmiuksien ja -taitojen pa-
rantamiseen, myös muiden laitosten ja alu-
eellisten järjestöjen kanssa, 

(f) suorittaa muita edustajien neuvoston 
sille antamia tehtäviä. 

2. AITICin osallistujajäsenille tarjoamat 
palvelut ovat myös muiden kuin jäseniksi 
liittyneiden niukkaresurssisten kehitysmai-
den ja siirtymätalousmaiden, mukaan lukien 
pienet ja haavoittuvat taloudet, ja ensisijai-
sesti vähiten kehittyneiden maiden ja Gene-
vessä edustamattomien maiden käytettävis-
sä edustajien neuvoston määräämien ehto-
jen mukaisesti. 

 

(a) assisting Participating Members to 
better understand trade policy issues and the 
multilateral trading system; 

(b) assisting Participating Members, in 
pursuit of their trade policy objectives, in 
preparing for negotiations and other activi-
ties of the WTO; and 

(c) disseminating information and analy-
sis for Participating Members on WTO ne-
gotiations, multilateral trade policy activi-
ties and trade-related technical co-operation 
and capacity building, taking into account 
the provisions of Article 4. 

 
Article 3 

Functions 

1. The functions of AITIC shall be to: 
(a) observe developments in the multilat-

eral trading system and in negotiations and 
other work of the WTO, as a basis for pro-
viding information and advice thereon to 
Participating Members; 

(b) collect, analyse and disseminate to 
Members, in English, French and Spanish, 
synthesised information regarding negotia-
tions and other work of the WTO pertinent 
to the concerns of Participating Members; 

(c) render country-specific and ad hoc as-
sistance and advice, on demand, to individ-
ual Participating Members; 

(d) provide services to meet the particular 
needs of Participating Members with no 
representation in Geneva; 

(e) organise informal meetings, training 
sessions and workshops focused on enhanc-
ing negotiating capacities and skills, includ-
ing with other agencies and regional organi-
sations; 

(f) perform other functions assigned to it 
by the Council of Representatives. 

2. The services provided by AITIC to Par-
ticipating Members shall also be available 
to non-Member resource-constrained de-
veloping countries and countries with 
economies in transition, including small, 
vulnerable economies, with a priority to 
least�developed countries and countries 
without permanent representation in Ge-
neva, on terms and conditions to be deter-
mined by the Council of Representatives. 
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4 artikla 

Suhteet muihin järjestöihin 

1. AITIC tekee tarvittavat järjestelyt te-
hokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi mui-
den sellaisten hallitustenvälisten järjestöjen 
kanssa, joilla on AITICin tehtäviin liittyviä 
tehtäviä, erityisesti Maailman kauppajärjes-
tön, Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja 
kehityskonferenssin, Kansainvälisen kau-
pan keskuksen ja Advisory Centre on WTO 
Law:n kanssa, tarkoituksena edistää tämän 
sopimuksen tavoitteita ja välttää päällek-
käistä työtä. 

2. AITIC tekee myös tarvittavat järjestelyt 
neuvottelujen ja yhteistyön aikaansaami-
seksi sellaisten kansalaisjärjestöjen ja aka-
teemisten laitosten kanssa, jotka käsittelevät 
AITICin toimintaan liittyviä asioita. 

 
 

5 artikla 

Jäsenyys 

1. AITICilla on osallistuja- ja rahoittajajä-
seniä. 

2. AITICin osallistujajäsenyys on avoin 
kaikille niukkaresurssisille kehitysmaille ja 
siirtymätalousmaille, mukaan lukien pienet 
ja haavoittuvat taloudet, ja ensisijaisesti vä-
hiten kehittyneille maille ja Genevessä py-
syvästi edustamattomille maille. 

 
3. AITICin rahoittajajäsenyys on avoin 

muille maille ja tullialueille, jotka haluavat 
edistää osallistujajäsenten osallistumista 
monenkeskisen kauppajärjestelmän toimin-
taan rahoittamalla kauppayhteistyötä ja 
toimintakyvyn vahvistamista koskevia 
hankkeita sekä AITICin toimintaa. Rahoit-
tajajäsenten rahoituksen muodosta määrä-
tään 11 artiklassa. 

 
 
 

6 artikla 

AITICin rakenne 

AITIC toimii edustajien neuvoston, joh-

Article 4

Relations with other Organisations 

1. AITIC shall make appropriate ar-
rangements for effective co-operation with 
other intergovernmental organisations that 
have responsibilities related to those of 
AITIC, especially the World Trade Organi-
zation, the United Nations Conference on 
Trade and Development, the International 
Trade Centre and the Advisory Centre on 
WTO Law, with a view to furthering the 
objectives of this Agreement and to avoid 
duplication of efforts. 

2. AITIC shall also make appropriate ar-
rangements for consultation and co-
operation with non-governmental organisa-
tions and academic institutions concerned 
with matters related to those of AITIC. 

 
 

Article 5 

Membership 

1. AITIC shall have Participating and 
Sponsoring Members. 

2. Membership of AITIC as a Participat-
ing Member shall be open to all resource-
constrained developing countries and coun-
tries with economies in transition, including 
small, vulnerable economies, least-deve-
loped countries and countries without per-
manent representation in Geneva. 

3. Membership of AITIC as a Sponsoring 
Member shall be open to other countries 
and customs territories interested in pro-
moting greater participation of Participating 
Members in the multilateral trading system 
through sponsoring trade co-operation and 
capacity building projects and contributing 
to AITIC�s activities. The form of the con-
tribution by Sponsoring Members is cov-
ered in Article 11. 

 
 

Article 6 

Structure of AITIC 

AITIC shall function through a Council of 
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tokunnan sekä toimitusjohtajan johtaman 
sihteeristön avulla. 

 
 

7 artikla 

Edustajien neuvosto 

1. Edustajien neuvosto, jäljempänä 'neu-
vosto', koostuu rahoittajajäsenten ja osallis-
tujajäsenten edustajista. Neuvosto valitsee 
puheenjohtajansa ja muut toimihenkilönsä 
itse. Neuvosto kokoontuu tarvittaessa, vä-
hintään kerran vuodessa, 

 
(a) arvioimaan säännöllisesti AITICin tu-

loksia ja antamaan tarvittaessa ohjeita sen 
tulevaa työtä varten toimitusjohtajan anta-
man raportin perusteella, 

(b) valitsemaan johtokunnan, 
(c) hyväksymään sääntöjä, 
(d) hyväksymään vuosittaisen talousar-

vion, 
(e) hyväksymään AITICin rahoitusresurs-

sien täydentämistä koskevia päätöksiä, 
(f) hyväksymään vuosittaisen työohjel-

man, 
(g) hyväksymään AITICin toimintaa kos-

kevan vuosikertomuksen, 
(h) nimittämään ulkopuolisen tilintarkas-

tajan, 
(i) suorittamaan muita AITICin tavoittei-

den edistämisen kannalta merkityksellisiä 
tehtäviä, jotka sille on määrätty muissa tä-
män sopimuksen määräyksissä. 

2. Neuvosto hyväksyy työjärjestyksensä 
itse. 

 
8 artikla 

Johtokunta 

1. Johtokunta raportoi neuvostolle. Johto-
kunnassa on kolme rahoittajajäsenten edus-
tajaa ja kolme osallistujajäsenten edustajaa 
sekä toimitusjohtaja viran puolesta. Johto-
kunnassa toimivat henkilöt toimivat yksi-
tyishenkilöinä, ja heitä ehdotetaan tehtä-
väänsä WTO:hon tai kansainvälisiin kaup-
pasuhteisiin ja kehitysasioihin liittyvän 
ammatillisen pätevyytensä perusteella. 

 

Representatives, an Executive Board, and a 
Secretariat headed by an Executive Direc-
tor. 

 
Article 7 

Council of Representatives 

1. The Council of Representatives, here-
inafter called the Council, shall consist of 
the representatives of the Sponsoring Mem-
bers and Participating Members. The Coun-
cil shall elect its Chairman and other offi-
cers. The Council shall meet as appropriate, 
at least once every year, to: 

(a) evaluate the performance of AITIC on 
a regular basis and, as appropriate, provide 
guidance for its future work, in the light of 
a report by the Executive Director; 

(b) elect the Executive Board; 
(c) adopt regulations; 
(d) adopt the annual budget; 
 
(e) adopt decisions regarding replenish-

ment of AITIC�s financial resources; 
(f) approve the annual work programme; 
 
(g) approve the Annual Report on 

AITIC�s activities; 
(h) appoint an external auditor; 
 
(i) perform any other function assigned to 

it under other provisions of this Agreement 
and relevant to furthering the objectives of 
AITIC. 

2. The Council shall adopt its rules of 
procedure. 

 
Article 8 

Executive Board 

1. The Executive Board, hereinafter called 
the Board, reports to the Council. It shall 
consist of three representatives from the 
Sponsoring Members and three representa-
tives from the Participating Members and, 
ex officio, the Executive Director. The per-
sons serving on the Board shall serve in 
their personal capacity and shall be pro-
posed on the basis of their professional 
qualifications in the field of WTO or inter-



 N:o 25 
  

 

204

 
 
2. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, vä-

hintään kerran vuodessa, 
(a) tekemään tarvittavia päätöksiä, joilla 

varmistetaan AITICin tehokas ja vaikuttava 
toiminta tämän sopimuksen mukaisesti, 

(b) tarkastelemaan säännöllisesti AITICin 
rahoitustilannetta, 

(c) valmistelemaan säännöllisesti AITICin 
vuosittaista talousarviota ja vuosittaista 
työohjelmaa neuvoston käsiteltäväksi, 

(d) tekemään neuvostolle ehdotuksia
AITICin resurssien täydentämisestä 11 ar-
tiklan määräysten mukaisesti, 

 
(e) hyväksymään erityishankkeiden eli ta-

lousarvion ulkopuolisista lähteistä rahoitet-
tavien hankkeiden sisällön ja rahoituksen, 

 
(f) valvomaan AITICin toimintaa koske-

van vuosikertomuksen laadintaa, 
(g) nimittämään toimitusjohtajan yhteis-

työssä jäsenten kanssa, 
(h) ehdottamaan neuvoston käsiteltäväksi 

ohjeita 
(i) johtokunnan menettelyistä, 
(ii) toimitusjohtajan, AITICin henkilöstön 

ja AITICin käyttämien konsulttien tehtävis-
tä ja palvelussuhteen ehdoista, 

(iii) rahoitussäännöistä ja -menettelyistä. 
 
 

9 artikla 

Toimitusjohtaja ja sihteeristö 

Toimitusjohtaja 
(a) johtaa AITICin päivittäistä toimintaa, 
 
(b) ottaa palvelukseen AITICin sihteeris-

tön henkilöstön, johtaa sitä ja lakkauttaa sen 
palvelussuhteet neuvoston hyväksymien 
henkilöstösääntöjen mukaisesti, 

(c) tekee sopimukset konsulttien kanssa ja 
valvoo näitä, 

(d) antaa AITICin vuosittaista työohjel-
maa ja talousarviota sekä vuosikertomusta 
koskevat ehdotukset johtokunnan käsiteltä-
väksi ja neuvoston hyväksyttäväksi, 

(e) avustaa johtokuntaa ja neuvostoa näi-
den tehtävien suorittamisessa, 

national trade relations and development 
matters. 

2. The Board shall meet as often as neces-
sary, at least once a year, to: 

(a) take the decisions necessary to ensure 
the efficient and effective operation of 
AITIC in accordance with this Agreement; 

(b) review the financial situation of 
AITIC regularly; 

(c) prepare the regular annual budget and 
the annual work programme of AITIC for 
consideration by the Council; 

(d) make proposals to the Council regard-
ing replenishment of AITIC�s resources, in 
accordance with the provisions of Article 
11; 

(e) approve the substantive and financial 
components of special projects, i.e., pro-
jects financed from extra-budgetary 
sources; 

(f) oversee the preparation of the Annual 
Report on AITIC�s activities; 

(g) appoint the Executive Director in con-
sultation with the Members; 

(h) propose for consideration by the 
Council regulations on: 

(i) the procedures of the Board; 
(ii) the duties and conditions of service of 

the Executive Director, the staff of AITIC 
and consultants contracted by AITIC; 

(iii) financial regulations and procedures. 
 
 

Article 9 

Executive Director and Secretariat 

The Executive Director shall: 
(a) manage AITIC�s day-to-day opera-

tions; 
(b) recruit, direct, and terminate the em-

ployment of the staff of the AITIC Secre-
tariat in accordance with the staff regula-
tions adopted by the Council; 

(c) contract and supervise consultants; 
 
(d) submit proposals for the annual work 

programme, budget and report of AITIC for 
consideration by the Board and approval by 
the Council; 

(e) assist the Board and the Council in the 
exercise of their responsibilities; 



 N:o 25 
  

 

205

(f) tekee johtokunnalle ja neuvostolle 
riippumattomasti tarkastetun selvityksen 
edellisen varainhoitokauden talousarvioon 
liittyvistä tuloista ja menoista, 

(g) edustaa AITICia ulkoisissa suhteissa. 
 

10 artikla 

Päätöksenteko 

1. Neuvosto tekee päätöksensä yksimieli-
sesti. Neuvoston kokouksessa hyväksymistä 
varten käsitellyn ehdotuksen katsotaan tul-
leen hyväksytyksi yksimielisesti, jollei yk-
sikään AITICin jäsen esitä muodollisia väit-
teitä sitä vastaan kokouksen aikana. Tätä 
määräystä sovelletaan soveltuvin osin myös 
johtokunnan päätöksiin. 

2. Jos neuvoston puheenjohtaja toteaa, 
ettei päätöstä voida tehdä yksimielisesti, 
hän voi päättää antaa asian neuvoston ää-
nestettäväksi. Tällöin neuvosto tekee pää-
töksensä 3 kappaleessa mainituin poikkeuk-
sin kahden kolmasosan enemmistöllä, joka 
lasketaan läsnä olevista ja äänestävistä jä-
senistä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
AITICin jäsenten yksinkertainen enemmis-
tö muodostaa päätösvaltaisen jäsenluvun 
neuvoston kokouksessa, jossa asia annetaan 
äänestettäväksi. 

3. Päätettäessä tämän sopimuksen muu-
toksista, maksuaikataulun muutokset mu-
kaan lukien, sovelletaan tämän sopimuksen 
15 artiklan 1 ja 2 kappaleessa määrättyjä 
menettelyjä. 

 
 

11 artikla 

AITICin rahoitusrakenne 

1. AITICin säännöllinen vuosittainen ta-
lousarvio rahoitetaan rahoittajajäsenten 
maksuilla ja vapaaehtoisilla maksuilla. So-
pimukseen sen 16 artiklan ehtojen mukai-
sesti liittyvien rahoittajajäsenten vähim-
mäismaksu on 2.000.000 Sveitsin frangia. 
Aikataulu rahoittajajäsenten AITICin perus-
tamisen jälkeiseksi sovituksi aloitusmaksu-
kaudeksi takaamille maksuille on tämän so-
pimuksen liitteenä I. 

 

(f) submit to the Board and the Council an 
independently audited statement of receipts 
and expenditures related to the budget dur-
ing the preceding fiscal period; 

(g) represent AITIC externally. 
 

Article 10 

Decision-Making 

1. The Council shall take its decisions by 
consensus. A proposal considered for adop-
tion at a meeting of the Council shall be 
deemed to have been adopted by consensus 
if no formal objections are raised against it 
during the meeting by any Member of 
AITIC. This provision shall apply mutatis 
mutandis also to decisions by the Board. 

2. If the Chairperson of the Council de-
termines that a decision cannot be arrived at 
by consensus he/she may decide to submit 
the matter to a vote by the Council. In such 
a case, the Council shall, with the exception 
noted in paragraph 3, take its decision by a 
majority of two-thirds of the Members pre-
sent and voting. Each Member shall have 
one vote. A simple majority of the Mem-
bers of AITIC shall constitute the quorum 
for any meeting of the Council during 
which a matter is submitted to a vote. 

3. In the case of decisions on amendments 
of the present Agreement, including amend-
ments to the schedule of contributions, the 
procedures set out in paragraphs 1 and 2 re-
spectively of Article 15 of this Agreement 
shall apply. 

 
Article 11 

Financial Structure of AITIC 

1. The regular annual budget of AITIC 
shall be funded by contributions from the 
Sponsoring Members and by voluntary con-
tributions. The minimum contribution of 
Sponsoring Members acceding under the 
terms of Article 16 shall be Swiss Francs 
2,000,000. The schedule of contributions 
pledged by each Sponsoring Member for its 
initially agreed contribution period follow-
ing the establishment of AITIC is set out in 
Annex I to this Agreement. 



 N:o 25 
  

 

206

2. Neljäntenä AITICin perustamisen jäl-
keisenä vuonna ja viiden vuoden välein sen 
jälkeen neuvosto tarkastelee AITICin seu-
raavan viisivuotiskauden rahoitustarpeita 
ottaen huomioon 15 artiklan 4 kappaleen 
sekä vahvistaa aikataulut, joiden mukaan 
rahoittajajäsenet maksavat vastaavasti mak-
sunsa. 

3. Erityishankkeet, jotka kuuluvat tämän 
sopimuksen 2 ja 3 artiklassa määriteltyyn 
AITICin toimialaan, rahoitetaan vapaaeh-
toisilla maksuilla. 

4. AITIC kannustaa rahoittaja- ja osallis-
tujajäseniä sekä muita hallituksia ja halli-
tustenvälisiä järjestöjä tai yksityisiä rahoit-
tajia maksamaan vapaaehtoisia maksuja kä-
teis- tai luontoissuorituksina rahoitussään-
töihin kehitettävien määräysten mukaisesti. 

 
 
 

12 artikla 

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 

1. Kukin osallistujajäsen on oikeutettu 
AITICin palveluihin tämän sopimuksen 
määräysten ja neuvoston hyväksymien oh-
jeiden mukaisesti. 

2. Kukin rahoittajajäsen maksaa viipymät-
tä sovitut maksunsa liitteessä I olevan mak-
suaikataulun mukaisesti. Kunkin rahoittaja-
jäsenen aloitusmaksu, joka vastaa vähintään 
sille sovittujen määräsuhteisten maksujen 
määrää kahdeltatoista kuukaudelta, on mak-
settava viimeistään 90:ntenä päivänä siitä 
ajankohdasta, jona sopimus on tullut sito-
vaksi sen osalta. Jokainen rahoittajajäsen, 
joka liittyy tähän sopimukseen 17 artiklan 
mukaisesti, maksaa aloitusmaksun liitty-
misasiakirjansa määräysten mukaisesti. 
Osallistujajäsenet voivat harkita vapaaeh-
toista maksua. 

 
 
3. Minkään tässä sopimuksessa määrätyn 

ei katsota merkitsevän millekään jäsenelle 
rahoitusvelvollisuutta tämän artiklan 1 ja 2 
kappaleesta johtuvien velvollisuuksien li-
säksi. 

 
 

2. The Council shall, during the fourth 
year following the establishment of AITIC, 
and at intervals of five years thereafter, re-
view AITIC�s financial needs for the next 
five-year period taking into account Article 
15 paragraph 4, and fix the schedules of 
contributions to be made by Sponsoring 
Members accordingly. 

3. Special projects, which shall fall within 
the scope of AITIC�s mandate as defined in 
Articles 2 and 3 of this Agreement, shall be 
funded by voluntary contributions. 

4. AITIC will encourage voluntary con-
tributions in cash or in kind from Sponsor-
ing and Participating Members and from 
other governments, as well as from inter-
governmental agencies or private sponsors, 
in accordance with the provisions to be de-
veloped in the financial regulations. 

 
 

Article 12 

Rights and Obligations of Members 

1. Each Participating Member is entitled 
to the services of AITIC in accordance with 
the provisions of this Agreement and with 
the regulations that the Council may adopt. 

2. Each Sponsoring Member shall 
promptly pay its agreed contributions in ac-
cordance with the schedule of contributions 
set out in Annex I. Each Sponsoring Mem-
ber�s initial contribution, equivalent to at 
least the amount of its agreed contributions 
due pro rata for a period of twelve months, 
shall be paid not later than the 90th day fol-
lowing the date on which it is bound by the 
Agreement. Each Sponsoring Member that 
accedes to this Agreement under Article 17 
shall make initial contributions in accord-
ance with the provisions of its instrument of 
accession. Participating Members may con-
sider making a contribution on a voluntary 
basis. 

3. Nothing in this Agreement shall be 
construed to imply any financial liability for 
any Member beyond the liabilities arising 
from paragraphs 1 and 2 of this Article. 
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13 artikla 

AITICin oikeudellinen asema 

1. AITICilla on oikeushenkilöllisyys. Sil-
lä on erityisesti kelpoisuus tehdä sopimuk-
sia, hankkia ja vallita kiinteää ja irtainta 
omaisuutta sekä panna vireille oikeuden-
käyntejä. 

2. AITIC sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. 
 
3. AITIC tekee Sveitsin valaliiton kanssa 

päämajasopimuksen AITICin asemasta, eri-
oikeuksista ja vapauksista. AITIC, sen toi-
mitusjohtaja ja sen henkilöstö nauttivat 
Sveitsissä erioikeuksia ja vapauksia, jotka 
tavallisesti myönnetään kansainvälisille jär-
jestöille. 

 
14 artikla 

Työskentelykielet 

AITICin työskentelykielet ovat englanti, 
ranska ja espanja. 

 
15 artikla 

Sopimuksen muuttaminen, irtisanominen ja 
lakkauttaminen 

1. Muutosta johonkin tämän sopimuksen 
määräykseen voi ehdottaa joko jäsen tai 
johtokunta. Tällainen ehdotus tehdään neu-
vostolle, ja siitä ilmoitetaan viipymättä kai-
kille jäsenille. Neuvosto voi päättää antaa 
ehdotuksen jäsenten hyväksyttäväksi. Muu-
tos tulee voimaan 30:ntenä päivänä siitä 
ajankohdasta, jona tallettaja on saanut kaik-
kien jäsenten hyväksymisasiakirjat. 

 
 
2. Jos AITICin rahoitustilanne sitä vaatii, 

joko jäsen tai johtokunta voi tehdä neuvos-
tolle ehdotuksen maksuaikataulun muutta-
misesta. Muutos tulee voimaan 30:ntenä 
päivänä siitä ajankohdasta, jona neuvosto 
on hyväksynyt sen yksimielisellä päätöksel-
lä. 

 
3. Jäsen voi milloin tahansa irtisanoa tä-

män sopimuksen tekemällä asiasta kirjalli-

Article 13 

Legal Status of AITIC 

1. AITIC shall have legal personality. It 
shall have in particular the capacity to con-
tract, to acquire and dispose of immovable 
and movable property and to institute legal 
proceedings. 

2. AITIC shall be located in Geneva, 
Switzerland. 

3. AITIC shall conclude a Headquarters 
Agreement with the Swiss Confederation 
on the status, privileges and immunities of 
the AITIC. AITIC, its Executive Director, 
and its staff shall enjoy, in Switzerland, 
privileges and immunities usually granted 
to international organisations. 

 
Article 14 

Working Languages 

The working languages of AITIC shall be 
English, French and Spanish. 

 
Article 15 

Amendment, Withdrawal and Termination 

 
1. A proposal to amend a provision of this 

Agreement may be made either by a Mem-
ber or by the Board. Such a proposal shall 
be submitted to the Council and shall be 
promptly notified to all Members. The 
Council may decide to submit the proposal 
to Members for acceptance. The amend-
ment shall take effect on the 30th day fol-
lowing the date on which the Depositary 
has received the instruments of acceptance 
of all Members. 

2. If the financial situation of AITIC so 
requires, a proposal to amend the schedule 
of contributions may be submitted to the 
Council either by a Member or by the 
Board. The amendment shall take effect on 
the 30th day following the date on which 
the Council adopted it by consensus deci-
sion. 

3. Any Member may at any time with-
draw from this Agreement by giving written 
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sen ilmoituksen tallettajalle. Tallettaja antaa 
tämän ilmoituksen tiedoksi AITICin toimi-
tusjohtajalle ja jäsenille. Irtisanominen tulee 
voimaan 30:ntenä päivänä siitä ajankohdas-
ta, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoi-
tuksen. Rahoittajajäsenen irtisanoutuminen 
tästä sopimuksesta ei vaikuta rahoittajajäse-
nen velvollisuuteen maksaa sovitut mak-
sunsa kyseiseltä viisivuotiskaudelta. 

 
 
4. Arvioidessaan rahoitustarpeita 11 artik-

lan 2 kappaleen mukaisesti neuvosto lisäksi 
arvioi sen perusteella, miten 2 artiklassa 
määrättyjen sopimuksen tavoitteiden saa-
vuttamisessa on edistytty, tarvitaanko
AITICin palveluja edelleen. Neuvosto voi 
tämän jälkeen päättää lakkauttaa sopimuk-
sen. Kun sopimus lakkautetaan, AITICin 
varat jaetaan tuolloisten ja aiempien rahoit-
tajajäsenten kesken suhteessa kunkin jäse-
nen AITICin talousarviota varten maksami-
en maksujen yhteismäärään. 

 
 

16 artikla 

Sitoutuminen noudattamaan sopimusta ja 
sopimuksen voimaantulo 

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoit-
tamista varten 9 päivästä joulukuuta 2002 
lukien 31 päivään joulukuuta 2003 WTO:n 
jäsenille ja WTO:hon liittyville valtioille tai 
erillisille tullialueille, jotka voivat ilmaista 
sitoutuvansa sopimuksen noudattamiseen 

(a) allekirjoituksella tai 
(b) allekirjoituksella, joka on ratifioitava 

tai hyväksyttävä. 
Ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjat talle-

tetaan tallettajan huostaan viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2005. 

2. Tämä sopimus tulee voimaan 30:ntenä 
päivänä siitä ajankohdasta, jona molemmat 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

(a) kolme osallistujajäsentä ja kolme ra-
hoittajajäsentä ovat ilmaisseet sitoutuvansa 
sopimuksen noudattamiseen allekirjoituk-
sella tai ovat tallettaneet ratifiointi- tai hy-
väksymisasiakirjat, 

(b) niiden maksujen kokonaismäärä, jotka 
tämän sopimuksen noudattamiseen suostu-

notice to the Depositary. The Depositary 
shall inform the Executive Director of 
AITIC and the Members of AITIC of such a 
notice. The withdrawal shall become effect-
ive on the 30th day following the date on 
which the notice has been received by the 
Depositary. The obligation of a Sponsoring 
Member to make its agreed contributions 
for the current five-year period shall not be 
affected by the withdrawal of that Member 
from this Agreement. 

4. The Council shall in the context of the 
review of the financial needs mentioned in 
Article 11, paragraph 2 also assess, in the 
light of progress in achieving the objectives 
of the Agreement set out in Article 2, 
whether the services of AITIC continue to 
be needed. The Council may subsequently 
decide to terminate the Agreement. Upon 
the termination, AITIC�s assets shall be dis-
tributed among the present and former 
Sponsoring Members in proportion to the 
total of each Member�s contribution to the 
budget of AITIC. 

 
Article 16 

Consent to be Bound and Entry into Force 

 
1. This Agreement shall be open for sig-

nature from 9 December 2002 to 31 De-
cember 2003 by any Member of the WTO 
and any State or separate customs territory 
in process of acceding to the WTO, who 
may express consent to be bound by: 

(a) signature; or 
(b) signature subject to ratification, ac-

ceptance or approval 
Instruments of ratification, acceptance or 

approval shall be deposited with the De-
positary no later than 31 December 2005. 

2. This Agreement shall enter into force 
on the 30th day following the date on which 
both of the following conditions are met: 

(a) Three Participating Members and 
three Sponsoring Members have expressed 
consent to be bound by signature or have 
deposited instruments of ratification, ac-
ceptance or approval; 

(b) The total of the contributions to 
AITIC�s regular budget that the States or 
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muksensa ilmaisseet valtiot tai tullialueet 
ovat velvolliset maksamaan AITICin sään-
nöllistä talousarviota varten sopimuksen 11 
artiklan 1 kappaleen ja liitteen I mukaisesti, 
on kaksi kertaa suurempi kuin AITICin pe-
rustamisen jälkeisen aloitusvuoden talous-
arvion määrä. 

 
3. Kunkin sellaisen tämän sopimuksen al-

lekirjoittajan osalta, joka tallettaa ratifiointi- 
tai hyväksymisasiakirjansa sen ajankohdan 
jälkeen, jona sopimus on tullut voimaan 
tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti ja 
ennen tämän artiklan 1 kappaleessa määrät-
tyä ajankohtaa, sopimus tulee voimaan 
30:ntenä päivänä siitä ajankohdasta, jona 
ratifiointi- tai hyväksymisasiakirja on talle-
tettu. 

4. Edellä 1 kappaleessa määrättyjä määrä-
aikoja voidaan pidentää neuvoston yksimie-
lisellä päätöksellä. 

 
17 artikla 

Liittyminen 

1. Tultuaan voimaan tämä sopimus on 
avoinna sellaisten WTO:n jäsenten ja 
WTO:hon liittyvien valtioiden tai erillisten 
tullialueiden liittymiselle, jotka eivät ole al-
lekirjoittaneet tätä sopimusta 16 artiklan 1 
kappaleessa määrättynä määräaikana tai tal-
lettaneet ratifiointi- tai hyväksymisasiakir-
jojaan ennen 16 artiklan 1 kappaleessa mää-
rättyä ajankohtaa. 

 
2. Muu valtio tai erillinen tullialue voi 

liittyä tähän sopimukseen ehdoilla, jotka se 
ja AITIC hyväksyvät keskenään. 

 
3. Liittymisasiakirjat talletetaan tallettajan 

huostaan. Liittyminen tulee voimaan 
30:ntenä päivänä siitä ajankohdasta, jona 
liittymisasiakirja on talletettu. 

 
 

18 artikla 

Varaumat 

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voi 
tehdä varaumia. 

customs territories which have expressed 
their consent to be bound by this Agree-
ment are obliged to make in accordance 
with paragraph 1 of Article 11 of this 
Agreement and Annex I to this Agreement 
exceeds twice the amount of the budget for 
the initial year following the establishment 
of AITIC. 

3. For each signatory of this Agreement 
that deposits its instrument of ratification, 
acceptance or approval after the date on 
which the Agreement entered into force in 
accordance with paragraph 2 of this Article 
and before the date stipulated in paragraph 
1 of this Article, the Agreement shall enter 
into force on the 30th day following the 
date on which the instrument of ratification, 
acceptance or approval has been deposited. 

4. The dates set out in paragraph 1 may be 
extended by consensus decision of the 
Council. 

 
Article 17 

Accession 

1. After its entry into force, this Agree-
ment shall be open for accession by Mem-
bers of the WTO and any States or separate 
customs territories in the process of acced-
ing to the WTO which did not sign this 
Agreement during the period set out in 
paragraph 1 of Article 16, or which did not 
deposit their instruments of ratification, ac-
ceptance or approval before the date set out 
in paragraph 1 of Article 16. 

2. Any other State or separate customs 
territory may accede to this Agreement on 
terms and conditions agreed between it and 
AITIC. 

3. Instruments of accession shall be de-
posited with the Depositary. Accession 
shall take effect on the 30th day following 
the date on which the instrument of acces-
sion was deposited. 

 
Article 18 

Reservations 

No reservations may be made in respect 
of any provision of this Agreement. 
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19 artikla 

Liitteet 

Tämän sopimuksen liite I on tämän sopi-
muksen erottamaton osa. 

 
20 artikla 

Tallettaja ja rekisteröinti 

1. Sveitsin hallitus on tämän sopimuksen 
tallettaja. 

2. Tämä sopimus rekisteröidään Yhdisty-
neiden Kansakuntien peruskirjan 102 artik-
lan määräysten mukaisesti. 

 
 
TEHTY Genevessä, 9 päivänä joulukuuta 

kaksituhattakaksi, yhtenä englannin-, rans-
kan- ja espanjankielisenä kappaleena, jonka 
kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 
 

Article 19 

Annexes 

Annex I to this Agreement constitutes an 
integral part of this Agreement. 

 
Article 20 

Depositary and Registration 

1. The Government of Switzerland shall 
be the Depositary of this Agreement. 

2. This Agreement shall be registered in 
accordance with the provisions of Article 
102 of the Charter of the United Nations. 

 
 
DONE at Geneva, this 9th day of Decem-

ber two thousand and two, in a single copy, 
in the English, French and Spanish lan-
guages, each text being equally authentic. 
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Liite I 
 

Aikataulu rahoittajajäsenten AITICin perustamisen jälkeiseksi aloitusmaksukaudeksi 
takaamille maksuille 

 
 

 Rahoittajajäsen  Maksusitoumus  Määrä Sveitsin frangeina 

 Tanska  12.000.000 Tanskan kruunua  2.370.000
 Suomi  1.368.000 euroa  2.011.000
 Irlanti  1.400.000 euroa  2.058.000
 Alankomaat   2.085.000 euroa  3.065.000
 Ruotsi  13.000.000 Ruotsin kruunua  2.072.000
 Sveitsi  4.000.000 Sveitsin frangia   4.000.000
 Yhdistynyt kuningaskunta  1.000.000 Ison-Britannian puntaa  2.335.000
      
       17.911.000
     

 
 
 

Huom:  Määrät Sveitsin frangeina perustuvat 12 päivänä syyskuuta 2002 noteerattuihin keskikursseihin ja ovat pelkästään oh-
jeellisia. 
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Annex I: 
 

Schedule of contributions pledged by each Sponsoring Member 
for its initially agreed contribution period following the establishment of AITIC 

 
 

 Sponsoring Member  Pledged Contribution  Swiss Franc equivalent 

 Denmark  Danish Kroner 12,000,000  2'370'000 
 Finland  Euros 1,368,000  2'011'000 
 Ireland  Euros 1,400,000  2'058'000 
 Netherlands  Euros 2,085,000  3'065'000 
 Sweden  Swedish Kroner 13,000,000  2'072'000 
 Switzerland  Swiss Francs 4,000,000  4'000'000 
 United Kingdom  Pounds sterling 1,000,000  2'335'000 
      
       17'911'000 
      

 
 
 

Note: Swiss franc equivalents are based on mid-point exchange rates on 12 September 2002, and are indicative only. 
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