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L a k i

N:o 13

Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Firenzessä 20 päivänä lokakuuta 2000

tehdyn Eurooppalaisen maisemayleissopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Hannes Manninen

HE 73/2005
YmVM 11/2005
EV 110/2005

6—2006 899106



(Suomen säädöskokoelman n:o 173/2006)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 14

Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-

tulosta

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2006

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

1 §
Firenzessä 20 päivänä lokakuuta 2000

tehty Eurooppalainen maisemayleissopimus,
jonka eduskunta on hyväksynyt 4 päivänä
lokakuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti
on hyväksynyt 25 päivänä marraskuuta 2005
ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu
Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 16
päivänä joulukuuta 2005, tulee voimaan 1
päivänä huhtikuuta 2006 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta 25 päivänä marras-
kuuta 2005 annettu laki (922/2005) tulee
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

3 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 2006.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Hannes Manninen
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(Suomennos) 
 

 
EUROOPPALAINEN MAISEMA-

YLEISSOPIMUS 

 
Johdanto 

 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka 

ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuk-
sen ja jotka 

ottavat huomioon, että Euroopan Neuvos-
to pyrkii lisäämään jäsenvaltioidensa välistä 
yhtenäisyyttä sekä turvaamaan ja toteutta-
maan käytännössä niiden perinteisesti yh-
teisiä ihanteita ja periaatteita varsinkin talo-
uselämää ja yhteiskuntaa koskevien sopi-
musten avulla; 
 
 

haluavat saavuttaa sosiaalisten tarpeiden, 
taloudellisen toiminnan ja ympäristön väli-
seen tasapainoon pohjautuvan kestävän ke-
hityksen; 

kiinnittävät huomiota maiseman tärkeään 
merkitykseen julkisen edun kannalta kult-
tuuriin, ekologiaan, ympäristöön ja yhteis-
kuntaan liittyvissä asioissa ja pitävät sitä 
merkittävänä taloudellisen toiminnan voi-
mavarana, jonka suojelu, hoito ja suunnitte-
lu voi lisätä työpaikkoja; 

ovat tietoisia siitä, että maisema vaikuttaa 
paikalliskulttuurin muotoutumiseen ja on 
olennainen osa Euroopan luonnon- ja kult-
tuuriperintöä ja että se edistää ihmisten hy-
vinvointia ja lujittaa eurooppalaista identi-
teettiä; 

myöntävät, että maisema on tärkeä osa 
ihmisten elämänlaatua kaikkialla: sekä taa-
jamissa että maaseudulla, sekä huono- että 
korkealaatuisilla alueilla, sekä arkiympäris-
tössä että alueilla, joita pidetään huomatta-
van kauniina; 
 

kiinnittävät huomiota siihen, että maa- ja 
metsätalouden, teollisuuden ja kaivostoi-
minnan tuotantotapojen, alue- ja kaupunki-
suunnittelun, liikenteen, infrastruktuurin, 
matkailun ja virkistystoiminnan kehittymi-
nen sekä yleisemmällä tasolla koko maail-
mantalouden muutokset nopeuttavat usein 
maiseman muuttumista;  

EUROPEAN LANDSCAPE 

CONVENTION 

 
Preamble 

 
The member States of the Council of 

Europe signatory hereto, 
 

Considering that the aim of the Council 
of Europe is to achieve a greater unity be-
tween its members for the purpose of safe-
guarding and realising the ideals and prin-
ciples which are their common heritage, 
and that this aim is pursued in particular 
through agreements in the economic and 
social fields; 
 

Concerned to achieve sustainable devel-
opment based on a balanced and harmoni-
ous relation-ship between social needs, 
economic activity and the environment; 

Noting that the landscape has an impor-
tant public interest role in the cultural, eco-
logical, environmental and social fields, and 
constitutes a resource favourable to eco-
nomic activity and whose protection, man-
agement and planning can contribute to job 
creation; 

Aware that the landscape contributes to 
the formation of local cultures and that it is 
a basic component of the European natural 
and cultural heritage, contributing to human 
well-being and consolidation of the Euro-
pean identity; 

Acknowledging that the landscape is an 
important part of the quality of life for peo-
ple every-where: in urban areas and in the 
countryside, in degraded areas as well as in 
areas of high quality, in areas recognised as 
being of outstanding beauty as well as eve-
ryday areas; 

Noting that developments in agriculture, 
forestry, industrial and mineral production 
techniques and in regional planning, town 
planning, transport, infrastructure, tourism 
and recreation and, at a more general level, 
changes in the world economy are in many 
cases accelerating the transformation of 
landscapes; 
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toivovat vastaavansa yleisön toiveisiin 

saada nauttia laadukkaista maisemista ja 
osallistua aktiivisesti niiden kehittämiseen; 
 

pitävät maisemaa yksilön ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tärkeänä osatekijänä ja katso-
vat, että jokaisella on sen suojeluun, hoi-
toon ja suunnitteluun liittyviä oikeuksia ja 
velvollisuuksia; 

ottavat huomioon luonnon ja kulttuuripe-
rinnön suojeluun ja hoitoon, alue- ja maan-
käytönsuunnitteluun, paikalliseen itsehallin-
toon ja valtion rajat ylittävään yhteistyöhön 
liittyvät voimassa olevat kansainväliset oi-
keudelliset asiakirjat, erityisesti yleissopi-
muksen Euroopan luonnonvaraisen kasvis-
ton ja eläimistön sekä niiden elinympäristön 
suojelusta (Bern, 19. syyskuuta 1979), Eu-
roopan rakennustaiteellisen perinnön suoje-
lua koskevan yleissopimuksen (Granada, 3. 
lokakuuta 1985), tarkistetun eurooppalaisen 
yleissopimuksen arkeologisen perinnön 
suojelusta (Valletta, 16. tammikuuta 1992), 
eurooppalaisen puiteyleissopimuksen pai-
kallisten ja alueellisten viranomaisten yh-
teistyöstä yli valtakunnan rajojen (Madrid, 
21. toukokuuta 1980) sekä sen lisäpöytäkir-
jat, Euroopan paikallisen itsehallinnon pe-
ruskirjan (Strasbourg, 15. lokakuuta 1985), 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen (Rio, 5. kesäkuuta 1992), 
maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 
suojelemista koskevan yleissopimuksen 
(Pariisi, 16. marraskuuta 1972) sekä yleis-
sopimuksen tiedon saannista, kansalaisten 
osallistumisoikeudesta sekä muutoksenha-
ku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristö-
asioissa (Århus, 25. kesäkuuta 1998);  

myöntävät, että Euroopan maiseman laatu 
ja monimuotoisuus on yhteinen voimavara 
ja että sen suojelemiseksi, hoitamiseksi ja 
suunnittelemiseksi on tärkeää tehdä yhteis-
työtä;  

haluavat laatia uuden asiakirjan, jonka 
yksinomaisena tarkoituksena on kaikkien 
Euroopan maisemien suojelu, hoito ja 
suunnittelu; 

ovat sopineet seuraavaa: 

 
Wishing to respond to the public’s wish to 

enjoy high quality landscapes and to play 
an active part in the development of land-
scapes; 

Believing that the landscape is a key ele-
ment of individual and social well-being 
and that its protection, management and 
planning entail rights and responsibilities 
for everyone; 

Having regard to the legal texts existing 
at international level in the field of protec-
tion and management of the natural and cul-
tural heritage, regional and spatial planning, 
local self-government and transfrontier co-
operation, in particular the Convention on 
the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats (Bern, 19 September 
1979), the Convention for the Protection of 
the Architectural Heritage of Europe (Gra-
nada, 3 October 1985), the European Con-
vention on the Protection of the Archaeo-
logical Heritage (revised) (Valletta, 16 
January 1992), the European Outline Con-
vention on Transfrontier Co-operation be-
tween Territorial Communities or Author-
ities (Madrid, 21 May 1980) and its addi-
tional protocols, the European Charter of 
Local Self-government (Strasbourg, 15 Oc-
tober 1985), the Convention on Biological 
Diversity (Rio, 5 June 1992), the Conven-
tion concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage (Paris, 16 
November 1972), and the Convention on 
Access to In-formation, Public Participation 
in Decision-making and Access to Justice 
on Environmental Matters (Aarhus, 25 June 
1998); 
 

Acknowledging that the quality and diver-
sity of European landscapes constitute a 
common re-source, and that it is important 
to co-operate towards its protection, man-
agement and planning; 

Wishing to provide a new instrument de-
voted exclusively to the protection, man-
agement and planning of all landscapes in 
Europe, 

Have agreed as follows: 
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1 luku 

Yleiset määräykset 

1 artikla 

Määritelmät 

Tässä yleissopimuksessa: 
a) "maisema" tarkoittaa aluetta sellaisena 

kuin ihmiset sen mieltävät ja jonka ominai-
suudet johtuvat luonnon ja/ tai ihmisen toi-
minnasta ja vuorovaikutuksesta; 

b) "maisemapolitiikka" tarkoittaa toimi-
valtaisten viranomaisten muotoilemia ylei-
siä periaatteita, strategioita ja ohjeita, jotka 
mahdollistavat erityiset maiseman suojelu-, 
hoito- ja suunnittelutoimenpiteet; 

 
c) "maiseman laatutavoite" tarkoittaa sel-

laisia yksittäiseen maisemaan kohdistuvia 
tavoitteita, jotka muotoilevat toimivaltaiset 
viranomaiset. Tavoitteet muotoillaan niiden 
toiveiden pohjalta, joita yleisöllä on ympä-
ristönsä maisemallisiin piirteisiin liittyen; 

 
d) "maisemansuojelu" tarkoittaa maise-

man erityis- tai ominaispiirteiden säilyttä-
mistä ja ylläpitoa toimenpitein, jotka ovat 
perusteltuja luonnonmuotojen ja/tai ihmisen 
toiminnan perinnearvon vuoksi; 

 
e) "maisemanhoito" tarkoittaa toimintaa, 

jolla kestävän kehityksen näkökulmasta 
varmistetaan maiseman säännöllinen hoi-
taminen ja jolla ohjataan ja yhteensovite-
taan yhteiskunnan, talouden ja ympäristön 
kehityksen aiheuttamia muutoksia; 

f) "maisemasuunnittelu" tarkoittaa voi-
makasta ennakoivaa toimintaa, jonka tar-
koituksena on parantaa, ennallistaa tai luoda 
maisemia. 

Chapter 1 

General provisions 

Article 1 

Definitions 

For the purposes of the Convention: 
a) “Landscape” means an area, as per-

ceived by people, whose character is the re-
sult of the action and interaction of natural 
and/or human factors; 

b) “Landscape policy” means an expres-
sion by the competent public authorities of 
general principles, strategies and guidelines 
that permit the taking of specific measures 
aimed at the protection, management and 
planning of landscapes; 

c) “Landscape quality objective” means, 
for a specific landscape, the formulation by 
the competent public authorities of the aspi-
rations of the public with regard to the land-
scape features of their surroundings; 
 

 
d) “Landscape protection” means actions 

to conserve and maintain the significant or 
characteristic features of a landscape, justi-
fied by its heritage value derived from its 
natural configuration and/or from human 
activity; 

e) “Landscape management” means ac-
tion, from a perspective of sustainable de-
velopment, to ensure the regular upkeep of 
a landscape, so as to guide and harmonise 
changes which are brought about by social, 
economic and environmental processes; 

f) “Landscape planning” means strong 
forward-looking action to enhance, restore 
or create landscapes. 

 
2 artikla 

Soveltamisala 

Jos 15 artiklassa ei toisin määrätä, tätä 
yleissopimusta sovelletaan sopimuspuolten 
koko alueeseen ja se käsittää luonnon-, 
maaseutu- ja taajama-alueet ja taajamien 
reuna-alueet. Soveltamisalaan sisältyvät 

Article 2  

Scope 

Subject to the provisions contained in
Article 15, this Convention applies to the 
entire territory of the Parties and covers 
natural, rural, urban and peri-urban areas.
It includes land, inland water and marine 
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maa-, sisävesi- ja merialueet. Yleissopimus 
koskee yhtä lailla huomattavina pidettäviä 
maisemia kuin arkiympäristöjä ja huonolaa-
tuisiakin maisemia. 

areas. It concerns landscapes that might be 
considered outstanding as well as everyday 
or degraded landscapes. 

 
3 artikla 

Tavoitteet 

Tämän yleissopimuksen tavoitteet ovat 
maisemansuojelun, -hoidon ja -suunnittelun 
edistäminen sekä eurooppalaisen maise-
mayhteistyön järjestäminen. 

Article 3  

Aims 

The aims of this Convention are to pro-
mote landscape protection, management 
and planning, and to organise European co-
operation on landscape issues. 

 
2 luku 

Kansalliset toimenpiteet 

4 artikla 

Vastuun jakaminen 

Kukin sopimuspuoli panee tämän yleisso-
pimuksen ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan 
täytäntöön oman sisäisen työnjakonsa, pe-
rustuslaillisten periaatteidensa ja hallinnol-
listen järjestelyjensä sekä läheisyysperiaat-
teen mukaisesti ja ottaen huomioon Euroo-
pan paikallisen itsehallinnon peruskirjan. 
Kukin sopimuspuoli panee tämän yleisso-
pimuksen täytäntöön oman politiikkansa 
mukaisesti poikkeamatta kuitenkaan yleis-
sopimuksen määräyksistä. 

Chapter 2 

National measures 

Article 4 

Division of responsibilities 

Each Party shall implement this Conven-
tion, in particular Articles 5 and 6, accord-
ing to its own division of powers, in con-
formity with its constitutional principles 
and administrative arrangements, and re-
specting the principle of subsidiarity, taking 
into account the European Charter of Local 
Self-government. Without derogating from 
the provisions of this Convention, each 
Party shall harmonise the implementation 
of this Convention with its own policies. 

 
5 artikla 

Yleiset toimenpiteet 

Kukin sopimuspuoli sitoutuu: 
a) tunnustamaan lainsäädännössään mai-

semat olennaiseksi osaksi ihmisten ympä-
ristöä, yhteisen kulttuuri- ja luonnonperin-
nön monimuotoisuuden ilmentymäksi ja 
identiteettinsä perustaksi; 

b) laatimaan ja toteuttamaan 6 artiklassa 
mainittujen erityistoimenpiteiden avulla 
maisemansuojeluun, -hoitoon ja -suunnitte-
luun tähtäävää maisemapolitiikkaa; 
 

c) ottamaan käyttöön menettelytapoja, 
joiden kautta yleisö, paikallis- ja alueviran-
omaiset ja muut asianosaiset voivat osallis-

Article 5

General measures 

Each Party undertakes: 
a) to recognise landscapes in law as an es-

sential component of people’s surround-
ings, an expression of the diversity of their 
shared cultural and natural heritage, and a 
foundation of their identity; 

b) to establish and implement landscape 
policies aimed at landscape protection, 
management and planning through the 
adoption of the specific measures set out in 
Article 6; 

c) to establish procedures for the partici-
pation of the general public, local and re-
gional authorities, and other parties with an 
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tua tämän artiklan b kohdassa mainitun 
maisemapolitiikan määrittelemiseen ja to-
teuttamiseen; 

d) sisällyttämään maisemanäkökohdat 
alue- ja kaupunkisuunnittelupolitiikkaansa 
sekä kulttuuri-, ympäristö-, maatalous-, so-
siaali- ja talouspolitiikkaansa ja muihin 
toimintaohjelmiin, joilla saattaa olla suoraa 
tai välillistä vaikutusta maisemaan. 

interest in the definition and implementa-
tion of the landscape policies mentioned in 
paragraph b above; 

d) to integrate landscape into its regional 
and town planning policies and in its cul-
tural, environmental, agricultural, social 
and economic policies, as well as in any 
other policies with possible direct or indi-
rect impact on landscape. 

 
6 artikla 

Erityistoimenpiteet 

A. Tietoisuuden lisääminen 
Kukin sopimuspuoli sitoutuu lisäämään 

kansalaisyhteiskunnan, yksityisten järjestö-
jen ja viranomaisten tietoisuutta maisemien 
arvosta, merkityksestä ja muuttumisesta. 

 
B. Koulutus 
Kukin sopimuspuoli sitoutuu edistämään: 
a) koulutusta asiantuntijoille, joiden teh-

tävät liittyvät maiseman arviointiin ja mai-
semaan kohdistuvaan toimintaan; 

b) maisemapolitiikkaan sekä maiseman-
suojeluun, -hoitoon ja -suunnitteluun liitty-
vien monitieteellisten koulutusohjelmien 
järjestämistä yksityisen ja julkisen sektorin 
ammattilaisille ja asianosaisille yhdistyksil-
le; 

c) maiseman arvoja sekä maisemansuoje-
luun, -hoitoon ja -suunnitteluun liittyviä ky-
symyksiä käsittelevien koulu- ja yliopisto-
kurssien järjestämistä soveltuvissa oppiai-
neissa. 

C. Määrittäminen ja arviointi 
1. Tämän yleissopimuksen 5 artiklan c  

kohdassa tarkoitettujen asianosaisten aktii-
visen osallistumisen avulla ja lisätäkseen 
tietoa maisemistaan, kukin sopimuspuoli si-
toutuu: 

a. i) tunnistamaan maisemansa koko alu-
eellaan; 

ii) analysoimaan maisemien ominaispiir-
teet ja niitä muuttavat tekijät; 

iii) kiinnittämään huomiota muutoksiin; 
b. arvioimaan näin määritetyt maisemat 

ottaen huomioon asianosaisten ja väestön 
niille antaman erityisarvon. 
 

2. Näiden määritys- ja arviointimenettely-

Article 6

Specific measures 

A. Awareness-raising  
Each Party undertakes to increase aware-

ness among the civil society, private or-
ganisations, and public authorities of the 
value of landscapes, their role and changes 
to them. 

B. Training and education 
Each Party undertakes to promote: 
a) training for specialists in landscape ap-

praisal and operations; 
 

b) multidisciplinary training programmes 
in landscape policy, protection, manage-
ment and planning, for professionals in the 
private and public sectors and for associa-
tions concerned; 

 
c) school and university courses which, in 

the relevant subject areas, address the val-
ues attaching to landscapes and the issues 
raised by their protection, management and 
planning. 

C. Identification and assessment 
1. With the active participation of the in-

terested parties, as stipulated in Article 5.c, 
and with a view to improving knowledge of 
its landscapes, each Party undertakes: 
 

a. i) to identify its own landscapes 
throughout its territory; 

ii) to analyse their characteristics and the 
forces and pressures transforming them; 

iii) to take note of changes; 
b. to assess the landscapes thus identified, 

taking into account the particular values as-
signed to them by the interested parties and 
the population concerned. 

2. These identification and assessment 
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jen apuna käytetään kokemusten ja mene-
telmien vaihtoa, jota järjestetään sopimus-
puolten välillä Euroopan tasolla 8 artiklan 
mukaisesti. 

D. Maiseman laatutavoitteet 
Kukin sopimuspuoli sitoutuu 5 artiklan c 

kohdan mukaisen julkisen kuulemisen jäl-
keen laatimaan määritetyille ja arvioiduille 
maisemille laatutavoitteet. 

E. Toimeenpano 
Maisemapolitiikan toimeenpanemiseksi 

kukin sopimuspuoli sitoutuu ottamaan käyt-
töön keinoja, joiden tarkoituksena on mai-
semansuojelu, -hoito ja/tai -suunnittelu. 

procedures shall be guided by the ex-
changes of experience and methodology, 
organised between the Parties at European 
level pursuant to Article 8. 

D. Landscape quality objectives 
Each Party undertakes to define landscape 

quality objectives for the landscapes identi-
fied and assessed, after public consultation 
in accordance with Article 5.c. 

E. Implementation 
To put landscape policies into effect, each 

Party undertakes to introduce instruments 
aimed at protecting, managing and/or plan-
ning the landscape. 

 
3 luku 

Eurooppalainen yhteistyö 

7 artikla 

Kansainväliset toimintaperiaatteet ja oh-
jelmat 

Sopimuspuolet sitoutuvat tekemään yh-
teistyötä maisemaulottuvuuden ottamiseksi 
huomioon kansainvälisissä toimintaperiaat-
teissa ja ohjelmissa ja tarvittaessa suositte-
lemaan maisemanäkökohtien sisällyttämistä 
niihin. 

Chapter 3 

European co-operation 

Article 7 

International policies and programmes 

 
Parties undertake to co-operate in the 

consideration of the landscape dimension of 
international policies and programmes, and 
to recommend, where relevant, the inclu-
sion in them of landscape considerations. 

 
8 artikla 

Keskinäinen apu ja tietojen vaihto 

 
Sopimuspuolet sitoutuvat tekemään yh-

teistyötä tehostaakseen tämän yleissopi-
muksen muiden artiklojen nojalla toteutet-
tuja toimenpiteitä, ja erityisesti: 

a) antamaan toisilleen teknistä ja tieteel-
listä apua maisema-asioissa keräämällä ja 
vaihtamalla kokemuksia ja tutkimusprojek-
tien tuloksia; 

 
b) edistämään maisema-asiantuntijoiden 

vaihtoa erityisesti koulutusta ja tiedonväli-
tystä varten; 

c) vaihtamaan tietoja kaikissa yleissopi-
muksen määräysten kattamissa asioissa. 

Article 8 

Mutual assistance and exchange of infor-
mation 

The Parties undertake to co-operate in or-
der to enhance the effectiveness of meas-
ures taken under other articles of this Con-
vention, and in particular: 

a) to render each other technical and sci-
entific assistance in landscape matters 
through the pooling  and exchange of ex-
perience, and the results of research pro-
jects; 

b) to promote the exchange of landscape 
specialists in particular for training and in-
formation purposes; 

c) to exchange information on all matters 
covered by the provisions of the Conven-
tion. 
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9 artikla 

Rajat ylittävät maisemat 

Sopimuspuolet kannustavat valtioiden ra-
jat ylittävää paikallis- ja alueyhteistyötä ja 
tarvittaessa valmistelevat ja toteuttavat yh-
teisiä maisemaohjelmia. 

Article 9 

Transfrontier landscapes 

The Parties shall encourage transfrontier 
co-operation on local and regional level 
and, wherever necessary, prepare and im-
plement joint landscape programmes. 

 
10 artikla 

Yleissopimuksen täytäntöönpanon valvonta 

 
1. Euroopan neuvoston ministerikomitea 

nimeää olemassa olevista Euroopan neuvos-
ton perussäännön 17 artiklan nojalla perus-
tetuista toimivaltaisista asiantuntijakomite-
oista ne, jotka vastaavat yleissopimuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta. 
 

2. Jokaisen asiantuntijakomitean kokouk-
sen jälkeen Euroopan neuvoston pääsihteeri 
antaa ministerikomitealle raportin tehdystä 
työstä ja yleissopimuksen toimivuudesta. 
 
 

3. Asiantuntijakomitea antaa ministeri-
komitealle ehdotuksen Euroopan neuvoston 
maisemapalkinnon myöntämiskriteereistä ja 
sitä koskevista säännöistä. 

Article 10 

Monitoring of the implementation of the 
Convention 

1. Existing competent Committees of Ex-
perts set up under Article 17 of the Statute 
of the Council of Europe shall be desig-
nated by the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to be responsible for 
monitoring the implementation of the Con-
vention. 

2. Following each meeting of the Com-
mittees of Experts, the Secretary General of 
the Council of Europe shall transmit a re-
port on the work carried out and on the op-
eration of the Convention to the Committee 
of Ministers. 

3. The Committees of Experts shall pro-
pose to the Committee of Ministers the cri-
teria for conferring and the rules governing 
the Landscape award of the Council of 
Europe. 

 
11 artikla 

Euroopan neuvoston maisemapalkinto 

1. Euroopan neuvoston maisemapalkinto 
on tunnustus, joka voidaan myöntää paikal-
lis- ja alueviranomaisille ja niiden ryhmit-
tymille, jotka ovat osana tämän yleissopi-
muksen sopimuspuolen maisemapolitiikkaa 
ottaneet käyttöön sellaisia toimintaperiaat-
teita tai toimenpiteitä joiden tarkoituksena 
on oman alueen maisemansuojelu, -hoito 
ja/tai -suunnittelu ja jotka ovat osoittautu-
neet pysyvästi tehokkaiksi ja ovat siten 
esimerkkinä muille alueviranomaisille Eu-
roopassa. Tunnustus voidaan myöntää myös 
kansalaisjärjestöille, jotka ovat erityisen 
merkittävästi osallistuneet maisemansuoje-
luun, -hoitoon tai -suunnitteluun. 

Article 11 

Landscape award of the Council of Europe 

1. The Landscape award of the Council of 
Europe is a distinction which may be con-
ferred on local and regional authorities and 
their groupings that have instituted, as part 
of the landscape policy of a Party to this 
Convention, a policy or measures to protect, 
manage and/or plan their landscape, which 
have proved lastingly effective and can thus 
serve as an example to other territorial au-
thorities in Europe. The distinction may be 
also conferred on non-governmental organi-
sations having made particularly remark-
able contributions to landscape protection, 
management or planning. 
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2. Sopimuspuolet toimittavat Euroopan 
neuvoston maisemapalkintoa koskevat ha-
kemukset 10 artiklassa mainituille asiantun-
tijakomiteoille. Useamman valtion raja-
alueiden paikallis- ja alueviranomaiset ja 
niiden ryhmittymät voivat tehdä yhteisen 
hakemuksen, jos ne hoitavat maisemaa yh-
dessä. 

3. Tämän yleissopimuksen 10 artiklassa 
mainittujen asiantuntijakomiteoiden ehdo-
tuksesta ministerikomitea määrittelee ja jul-
kaisee Euroopan neuvoston maisemapal-
kinnon myöntämiskriteerit, hyväksyy sitä 
koskevat säännöt ja myöntää palkinnon. 

4. Euroopan neuvoston maisemapalkin-
non myöntämisen tarkoituksena on kannus-
taa palkinnon saajia varmistamaan kyseis-
ten maisema-alueiden kestävä suojelu, hoito 
ja/tai suunnittelu. 

2. Applications for the Landscape award  
of the Council of Europe shall be submitted 
to the Committees of Experts mentioned in 
Article 10 by the Parties. Transfrontier local 
and regional authorities and groupings of 
local and regional authorities concerned, 
may apply provided that they jointly man-
age the landscape in question. 

3. On proposals from the Committees of 
Experts mentioned in Article 10 the Com-
mittee of Ministers shall define and publish 
the criteria for conferring the Landscape 
award of the Council of Europe, adopt the 
relevant rules and confer the Award. 

4. The granting of the Landscape award 
of the Council of Europe is to encourage 
those receiving the award to ensure the sus-
tainable protection, management and/or 
planning of the landscape areas concerned. 

 
4 luku 

Loppumääräykset 

12 artikla 

Yleissopimuksen ja muiden asiakirjojen 
suhde 

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät 
rajoita muihin voimassa oleviin tai tuleviin 
sitoviin kansallisiin tai kansainvälisiin asia-
kirjoihin sisältyvien maisemansuojelua,
-hoitoa ja -suunnittelua koskevien tiukem-
pien määräysten soveltamista. 

Chapter 4 

Final clauses 

Article 12 

Relationship with other instruments 

 
The provisions of this Convention shall 

not prejudice stricter provisions concerning 
landscape protection, management and 
planning contained in other existing or fu-
ture binding national or international in-
struments. 

 
13 artikla 

Allekirjoittaminen, ratifiointi ja voimaan-
tulo 

1. Tämä yleissopimus on avoinna Euroo-
pan neuvoston jäsenvaltioiden allekirjoitet-
tavaksi. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. 
Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan 
Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 
 
 

2. Yleissopimus tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on 
kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona 
kymmenen Euroopan neuvoston jäsenval-

Article 13 

Signature, ratification and entry into force 

 
1. This Convention shall be open for sig-

nature by the member States of the Council 
of Europe.  It shall be subject to ratification, 
acceptance or approval. Instruments of rati-
fication, acceptance or approval shall be 
deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

2. The Convention shall enter into force 
on the first day of the month following the 
expiry of a period of three months after the 
date on which ten member States of the 
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tiota on ilmaissut haluavansa sitoutua yleis-
sopimukseen tämän artiklan edellisen koh-
dan määräysten mukaisesti. 
 

3. Sellaisen allekirjoittajavaltion osalta, 
joka myöhemmin ilmaisee haluavansa si-
toutua tähän yleissopimukseen, yleissopi-
mus tulee voimaan seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut 
kolme kuukautta kyseisen valtion ratifioi-
mis- tai hyväksymiskirjan tallettamisesta. 

Council of Europe have expressed their 
consent to be bound by the Convention in 
accordance with the provisions of the pre-
ceding paragraph. 

3. In respect of any signatory State which 
subsequently expresses its consent to be 
bound by it, the Convention shall enter into 
force on the first day of the month follow-
ing the expiry of a period of three months 
after the date of the deposit of the instru-
ment of ratification, acceptance or approval. 

 
14 artikla 

Liittyminen 

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulon 
jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomi-
tea voi kutsua Euroopan yhteisön ja minkä 
tahansa Euroopan neuvoston ulkopuolisen 
Euroopan valtion liittymään yleissopimuk-
seen Euroopan neuvoston perussäännön 20 
artiklan d kohdan määräysten mukaisesti 
enemmistöpäätöksellä ja ministerikomi-
teapaikkaan oikeutettujen valtioiden yksi-
mielisellä äänestyspäätöksellä. 

2. Tähän yleissopimukseen liittyvän val-
tion osalta tai Euroopan yhteisön osalta, jos 
se liittyy yleissopimukseen, yleissopimus 
tulee voimaan seuraavan kuukauden en-
simmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme 
kuukautta liittymiskirjan tallettamisesta Eu-
roopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 

Article 14 

Accession 

1. After the entry into force of this Con-
vention, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe may invite the European 
Community and any European State which 
is not a member of the Council of Europe, 
to accede to the Convention by a majority 
decision as provided in Article 20.d of the 
Council of Europe Statute, and by the 
unanimous vote of the States parties entitled 
to hold seats in the Committee of Ministers. 

2. In respect of any acceding State, or the 
European Community in the event of its ac-
cession, this Convention shall enter into 
force on the first day of the month follow-
ing the expiry of a period of three months 
after the date of deposit of the instrument of 
accession with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

 
15 artikla 

Alueellinen soveltaminen 

1. Allekirjoittaessaan tämän yleissopi-
muksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hy-
väksymis- tai liittymiskirjansa valtio tai Eu-
roopan yhteisö voi määrittää alueen tai alu-
eet, joihin tätä yleissopimusta sovelletaan. 

 
2. Sopimuspuoli voi myöhemmin Euroo-

pan neuvoston pääsihteerille osoitetulla lau-
selmalla laajentaa tämän yleissopimuksen 
soveltamista muuhun lauselmassa määritet-
tyyn alueeseen. Yleissopimus tulee sellai-
sen alueen osalta voimaan seuraavan kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, kun on ku-

Article 15 

Territorial application 

1. Any State or the European Community 
may, at the time of signature or when de-
positing its instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession, specify the 
territory or territories to which the Conven-
tion shall apply. 

2. Any Party may, at any later date, by 
declaration addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe, extend the 
application of this Convention to any other 
territory specified in the declaration. The 
Convention shall take effect in respect of 
such territory on the first day of the month 



 N:o 14 
  

   

 

192

lunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona 
pääsihteeri on saanut lauselman. 
 

3. Tämän artiklan kahden edellisen koh-
dan mukaisesti toimitettu lauselma voidaan 
lauselmassa mainitun alueen osalta peruut-
taa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoi-
tetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voi-
maan seuraavan kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta 
siitä päivästä, jona pääsihteeri on saanut il-
moituksen. 

following the expiry of a period of three 
months after the date of receipt of the decla-
ration by the Secretary General. 

3. Any declaration made under the two 
paragraphs above may, in respect of any 
territory mentioned in such declaration, be 
withdrawn by notification addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe.  
Such withdrawal shall become effective on 
the first day of the month following the ex-
piry of a period of three months after the 
date of receipt of the notification by the 
Secretary General. 

 
16 artikla 

Irtisanoutuminen 

1. Sopimuspuoli voi milloin tahansa sa-
noutua irti tästä yleissopimuksesta Euroo-
pan neuvoston pääsihteerille osoitetulla il-
moituksella. 

2. Irtisanoutuminen tulee voimaan seu-
raavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, 
kun on kulunut kolme kuukautta siitä päi-
västä, jona pääsihteeri on saanut ilmoituk-
sen. 

Article 16 

Denunciation 

1. Any Party may, at any time, denounce 
this Convention by means of a notification 
addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe. 

2. Such denunciation shall become effec-
tive on the first day of the month following 
the expiry of a period of three months after 
the date of receipt of the notification by the 
Secretary General. 

 
17 artikla 

Muutokset 

1. Sopimuspuolet tai 10 artiklassa maini-
tut asiantuntijakomiteat voivat ehdottaa 
muutoksia tähän yleissopimukseen. 

2. Muutosehdotukset ilmoitetaan Euroo-
pan neuvoston pääsihteerille, joka antaa ne 
tiedoksi Euroopan neuvoston jäsenvaltioil-
le, muille sopimuspuolille sekä Euroopan 
neuvoston ulkopuolisille Euroopan valtioil-
le, jotka on kutsuttu liittymään tähän yleis-
sopimukseen 14 artiklan määräysten mukai-
sesti. 

 
3. Tämän yleissopimuksen 10 artiklassa 

mainitut asiantuntijakomiteat käsittelevät 
muutosehdotukset ja toimittavat sopimus-
puolten edustajien kolmen neljäsosan 
enemmistöllä hyväksymän tekstin ministe-
rikomitean hyväksyttäväksi. Kun ministeri-
komitea on hyväksynyt tekstin Euroopan 
neuvoston perussäännön 20 artiklan d  koh-

Article 17 

Amendments 

1. Any Party or the Committees of Ex-
perts mentioned in Article 10 may propose 
amendments to this Convention. 

2. Any proposal for amendment shall be 
notified to the Secretary General of the 
Council of Europe who shall communicate 
it to the member States of the Council of 
Europe, to the others Parties, and to any 
European non-member State which has 
been invited to accede to this Convention in 
accordance with the provisions of Article 
14.  

3. The Committees of Experts mentioned 
in Article 10 shall examine any amendment 
proposed and submit the text adopted by a 
majority of three-quarters of the Parties’ 
representatives to the Committee of Minis-
ters for adoption. Following its adoption by 
the Committee of Ministers by the majority 
provided for in Article 20.d of the Statute of 
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dan määräysten mukaisella enemmistö-
päätöksellä ja ministerikomiteapaikkaan oi-
keutettujen sopimusvaltioiden yksimielisel-
lä äänestyspäätöksellä, teksti toimitetaan 
sopimuspuolten hyväksyttäväksi. 

4. Muutos tulee voimaan sen hyväksynei-
den sopimuspuolten osalta seuraavan kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, kun on ku-
lunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona 
kolme Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on 
ilmoittanut pääsihteerille hyväksyneensä 
muutoksen. Sellaisen sopimuspuolen osalta, 
joka myöhemmin hyväksyy muutoksen, 
muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut 
kolme kuukautta siitä päivästä, jona tämä 
sopimuspuoli on ilmoittanut pääsihteerille 
hyväksyneensä muutoksen. 

the Council of Europe and by the unani-
mous vote of the States parties entitled to 
hold seats in the Committee of Ministers, 
the text shall be forwarded to the Parties for 
acceptance. 

4. Any amendment shall enter into force 
in respect of the Parties which have ac-
cepted it on the first day of the month fol-
lowing the expiry of a period of three 
months after the date on which three Coun-
cil of Europe member States have informed 
the Secretary General of their acceptance. 
In respect of any Party which subsequently 
accepts it, such amendment shall enter into 
force on the first day of the month follow-
ing the expiry of a period of three months 
after the date on which the said Party has 
informed the Secretary General of its ac-
ceptance. 

 
18 artikla 

Ilmoitukset 

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioille sekä tä-
hän yleissopimukseen liittyneille valtioille 
tai Euroopan yhteisölle 
 

a) kaikista allekirjoituksista; 
b) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- tai 

liittymiskirjojen tallettamisista; 
c) kaikista tämän yleissopimuksen 13, 14 

ja 15 artiklan mukaisista voimaantulopäi-
vistä; 

d) kaikista 15 artiklan mukaisesti esite-
tyistä lauselmista; 

e) kaikista 16 artiklan mukaisista irtisa-
noutumisista; 

f) kaikista muutosehdotuksista, 17 artik-
lan mukaisesti hyväksytyistä muutoksista ja 
muutosten voimaantulopäivistä; 

g) muista toimista, ilmoituksista, tiedoista 
tai tiedonannoista, jotka liittyvät tähän 
yleissopimukseen. 

 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat 

asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoitta-
neet tämän yleissopimuksen. 

 
Laadittu Firenzessä 20 päivänä lokakuuta 

2000 englannin ja ranskan kielellä, molem-

Article 18 

Notifications 

The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of 
the Council of Europe, any State or the 
European Community having acceded to 
this Convention, of: 

a) any signature; 
b) the deposit of any instrument of ratifi-

cation, acceptance, approval or accession; 
c) any date of entry into force of this 

Convention in accordance with Articles 13, 
14 and 15; 

d) any declaration made under Article 15; 
 
e) any denunciation made under Article 

16; 
f) any proposal for amendment, any 

amendment adopted pursuant to Article 17 
and the date on which it comes into force; 

g) any other act, notification, information 
or communication relating to this Conven-
tion. 

 
In witness whereof the undersigned, being 

duly authorised thereto, have signed this 
Convention. 

 
Done at Florence, this 20th day of Octo-

ber 2000, in English and in French, both 
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pien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia, 
yhtenä kappaleena, joka talletetaan Euroo-
pan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvos-
ton pääsihteeri toimittaa siitä oikeaksi todis-
tetun jäljennöksen kullekin Euroopan neu-
voston jäsenvaltiolle sekä muulle valtiolle 
tai Euroopan yhteisölle, jos se on kutsuttu 
liittymään tähän yleissopimukseen. 

texts being equally authentic, in a single 
copy which shall be deposited in the ar-
chives of the Council of Europe. The Secre-
tary General of the Council of Europe shall 
transmit certified copies to each member 
State of the Council of Europe and to any 
State or to the European Community invited 
to accede to this Convention. 

 
 
 



(Suomen säädöskokoelman n:o 174/2006)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 15

Bosnia-Hertsegovinan kanssa Suomen tuesta vammaispolitiikan kehityshankkeelle tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2006

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

1 §
Sarajevossa 16 päivänä helmikuuta 2006

Suomen tasavallan hallituksen ja Bosnia-
Hertsegovinan ministerineuvoston välillä
tehty sopimus Suomen tuesta vammaispoli-
tiikan kehityshankkeelle, jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 27 päivänä tam-
mikuuta 2006, tulee voimaan 18 päivänä
maaliskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä

maaaliskuuta 2006.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki

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