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Valtioneuvoston asetus
Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen (SopS 13 ja 14/2006) muuttamisesta Stras-

bourgissa 1 päivänä elokuuta 2016 tehty pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta
2021 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt pöytäkirjan 1 päivänä joulukuuta 2017. Hyväksy-
miskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 20 päivänä joulukuuta
2017.

2 §
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Helsingissä 17.6.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos Charlotta von Troil
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Sopimusteksti 

 

PÖYTÄKIRJA EUROOPPALAISEN MAI-
SEMAYLEISSOPIMUKSEN MUUTTA-
MISESTA 

 

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut 
Firenzessä 20 päivänä lokakuuta 2000 alle-
kirjoittamista varten avatun Eurooppalaisen 
maisemayleissopimuksen (jäljempänä yleis-

sopimus) sopimuspuolet, jotka 
 

haluavat edistää eurooppalaista yhteistyötä 
niiden Euroopan ulkopuolisten valtioiden 

kanssa, jotka haluavat panna yleissopimuk-
sen määräykset täytäntöön, 

 
ovat sopineet seuraavaa: 
 
 

1 artikla 
 

Yleissopimuksen nimi muutetaan seuvaksi: 
 

”Euroopan neuvoston maisemayleissopi-
mus”. 

 
 

 
2 artikla 

 
1 Lisätään johdannon viidennen perustelu    
kappaleen jälkeen uusi kappale: 

 
”ovat yleisesti tietoisia maiseman maailman-
laajuisesta merkityksestä ihmisen elinympä-
ristön keskeisenä osana;” 

 
2 Lisätään johdannon alkuperäisen kah- 
 dennentoista perustelukappaleen jälkeen uu-
si kappale (uusi kolmastoista perustelukappa-
le): 
 
”haluavat mahdollistaa yleissopimuksessa 
esitettyjen arvojen ja periaatteiden soveltami-
sen Euroopan ulkopuolisiin valtioihin niiden 

 
 
PROTOCOL AMENDING THE EUROPE-
AN LANDSCAPE CONVENTION 

 
 
 
 

The member States of the Council of Eu-
rope and the other Parties to the European 

Landscape Convention opened for signature 
in Florence on 20 October 2000 (hereinafter 

referred to as “the Convention”),  
 

Wishing to promote European co-operation 
with non-European States who wish to im-
plement the provisions of the Convention,  

 
 
Have agreed as follows: 

 
 

Article 1 
 

The title of the Convention shall be 
changed to the following:  

 
“Council of Europe Landscape Conven-

tion”. 
 
 

Article 2 
 
1In the Preamble, a new paragraph is added 
after paragraph 5:  
 
“Aware, in general, of the importance of the 
landscape at global level as an essential com-
ponent of human being’s surroundings;”  
 
2 In the Preamble, a new paragraph is added 
after the original paragraph 12 (new para-
graph 13): 
 
 
 “Wishing to enable the application of the 
values and principles formulated in the Con-
vention to non-European States who so de-
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niin halutessa,” 
 

3 artikla 
 
Korvataan yleissopimuksen 3 artiklan teksti 
seuraavasti: 
 
”Tämän yleissopimuksen tavoitteet ovat mai-
semansuojelun, -hoidon ja -suunnittelun edis-
täminen sekä sopimuspuolten välisen yhteis-
työn järjestäminen.” 
 

4 artikla 
 
Korvataan yleissopimuksen 6 artiklan C.2 
kohta seuraavasti: 
 
”Näiden määritys- ja arviointimenettelyjen 
apuna käytetään kokemusten ja menetelmien 
vaihtoa, jota järjestetään sopimuspuolten vä-
lillä kansainvälisellä tasolla 8 artiklan mukai-
sesti.” 
 
 

5 artikla 
 
Muutetaan yleissopimuksen III luvun otsikko 
seuraavasti: 
 
”III luku – Sopimuspuolten välinen yhteis-
työ” 
 

6 artikla 
 
Korvataan yleissopimuksen 11 artiklan 1 
kohta seuraavalla: 
 
”Euroopan neuvoston maisemapalkinto on 
tunnustus, joka voidaan myöntää paikallis- ja 
alueviranomaisille ja niiden ryhmittymille, 
jotka ovat osana tämän yleissopimuksen so-
pimuspuolen maisemapolitiikkaa ottaneet 
käyttöön sellaisia toimintaperiaatteita tai 
toimenpiteitä joiden tarkoituksena on oman 
alueen maisemansuojelu, -hoito ja/tai -
suunnittelu ja jotka ovat osoittautuneet pysy-
västi tehokkaiksi ja ovat siten esimerkkinä 
sopimuspuolten muille alueviranomaisille. 
Tunnustus voidaan myöntää myös kansalais-
järjestöille, jotka ovat erityisen merkittävästi 
osallistuneet maisemansuojeluun, -hoitoon 
tai -suunnitteluun.” 

sire;” 
 

Article 3 
 
The text of Article 3 of the Convention shall 
be replaced by the following: 
 
“The aims of this Convention are to promote 
landscape protection, management and  
planning, and to organise co-operation be-
tween the Parties.” 
 

Article 4 
 
Paragraph C.2 of Article 6 of the Convention 
shall be replaced by the following: 
 
“These identification and assessment proce-
dures shall be guided by the exchanges of  
experience and methodology, organised be-
tween the Parties at international level pursu-
ant to  
Article 8.” 
 

Article 5 
 
The title of Chapter III of the Convention 
shall be changed to the following: 
 
“Chapter III – Co-operation between the Par-
ties” 

 
Article 6 

 
Paragraph 1 of Article 11 of the Convention 
shall be replaced by the following: 
 
“The Landscape award of the Council of Eu-
rope is a distinction which may be conferred 
on local and regional authorities and their 
groupings that have instituted, as part of the 
landscape policy of a Party to this Conven-
tion, 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 authorities 
of the Parties. The distinction may be also 
conferred onnon governmental organisations 
having made particularly remarkable contri-
butions to landscape protection, management 
or planning.” 
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7 artikla 
 
Korvataan yleissopimuksen 14 artiklan 1 
kohta seuraavasti: 
 
”Tämän yleissopimuksen voimaantulon jäl-
keen Euroopan neuvoston ministerikomitea 
voi kutsua Euroopan unionin ja minkä tahan-
sa Euroopan neuvoston ulkopuolisen valtion 
liittymään yleissopimukseen Euroopan neu-
voston perussäännön 20 artiklan d kohdan 
määräysten mukaisella enemmistöpäätöksellä 
ja ministerikomiteapaikkaan oikeutettujen 
valtioiden yksimielisellä äänestyspäätöksel-
lä.” 
 
 

8 artikla – Ratifiointi, hyväksyminen, voi-
maantulo 

 
1 Tämä pöytäkirja on avoinna yleisso-

pimuksen sopimuspuolten ratifiointia 

ja hyväksymistä varten. 

 

2 Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat tal-

letetaan Euroopan neuvoston pääsih-

teerin huostaan. 

 

3 Tämä pöytäkirja tulee voimaan seu-

raavan kuukauden ensimmäisenä 

päivänä, kun on kulunut kolme kuu-

kautta siitä päivästä, jona kaikki 

yleissopimuksen sopimuspuolet ovat 

ilmaisseet haluavansa sitoutua pöytä-

kirjaan tämän artiklan määräysten 

mukaisesti. 

 

 

4 Tämä pöytäkirja tulee kuitenkin 

voimaan kahden vuoden kuluttua sii-

tä päivästä, jona se avattiin ratifioita-

vaksi tai hyväksyttäväksi, ellei yleis-

sopimuksen sopimuspuoli ole ilmoit-

tanut Euroopan neuvoston pääsihtee-

rille vastustavansa pöytäkirjan voi-

maantuloa. Oikeus ilmoittaa vastus-

 
 

Article 7 
 
Paragraph 1 of Article 14 of the Convention 
shall be replaced by the following: 
 
“After the entry into force of this Conven-
tion, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe may invite the European 
Union and any State which is not a member 
of the Council of Europe, to accede to the 
Convention by a majority decision as provid-
ed in Article 20.d of the Statute of the Coun-
cil of Europe, and by the unanimous vote of 
the States Parties entitled to  
sit on the Committee of Ministers.” 
 
 

Article 8 – Ratification, acceptance or ap-
proval, entry into force 

 
1 This Protocol shall be open for ratifi-

cation, acceptance or approval by the 

Parties to the Convention. 

 

2 Instruments of ratification, ac-

ceptance or approval shall be depos-

ited with the Secretary General of the 

Council of Europe. 

 

3 This Protocol shall enter into force 

on the first day of the month follow-

ing the expiration of a period of three 

months after the date on which all 

Parties to the Convention have ex-

pressed their consent to be bound by 

the Protocol, in accordance with the 

provisions of this article. 

 

4 However, this Protocol shall enter in-

to force following the expiry of a pe-

riod of two years after the date on 

which it has been opened to ratifica-

tion, acceptance or approval, unless a 

Party to the Convention has notified 

the Secretary General of the Council 

of Europe of an objection to its entry 
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tuksesta koskee vain niitä Euroopan 

unionin valtioita, jotka olivat yleis-

sopimuksen sopimuspuolia silloin, 

kun tämä pöytäkirja avattiin ratifioi-

tavaksi tai hyväksyttäväksi. 

 

 

5 Jos vastustuksesta tulee ilmoituksia, 

pöytäkirja tulee voimaan seuraavan 

kuukauden ensimmäisenä päivänä, 

kun on kulunut kolme kuukautta siitä 

päivästä, jona vastustuksestaan il-

moittanut yleissopimuksen sopimus-

puoli on tallettanut ratifioimis- tai 

hyväksymiskirjansa Euroopan neu-

voston pääsihteerin huostaan. 
 
 
 
 

9 artikla – Ilmoitukset 
 
Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, muille 
valtioille tai Euroopan unionille, jotka ovat 
liittyneet tähän yleissopimukseen 
 

a kaikista ratifioimis- tai hyväk-

symiskirjojen tallettamisista, 

 

b tämän pöytäkirjan voimaantu-

losta 8 artiklan mukaisesti, 

 

c muista toimista, ilmoituksista tai 

tiedonannoista, jotka liittyvät 

tähän pöytäkirjaan. 
 

Laadittu Strasbourgissa 15 päivänä kesä-
kuuta 2016 englannin ja ranskan kielellä ja 
avattu ratifiointia tai hyväksymistä varten 1 
päivänä elokuuta 2016. Molemmat tekstit 

ovat yhtä todistusvoimaisia, ja ne talletetaan 
yhtenä kappaleena Euroopan neuvoston ar-
kistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri 
toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen 

kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle 
sekä muulle valtiolle tai Euroopan unionille, 

joka on liittynyt yleissopimukseen. 
 

into force. The right to make an ob-

jection shall be reserved to those 

States or the European Union which 

were Parties to the Convention at the 

date of opening for ratification, ac-

ceptance or approval of this Protocol. 

 

5 Should such an objection be notified, 

the Protocol shall enter into force on 

the first day of the month following 

the expiration of a period of three 

months after the date on which the 

Party to the Convention which has 

notified the objection has deposited 

its instrument of ratification, ac-

ceptance or approval with the Secre-

tary General of the Council of Eu-

rope. 
 
 

Article 9 – Notifications 
 
The Secretary General of the Council of Eu-
rope shall notify the member States of the 
Council of Europe, any State or the European 
Union having acceded to the Convention of: 
 

a he deposit of any instrument of 

ratification, acceptance or ap-

proval; 

b the date of entry into force of 

this Protocol, in accordance with 

Article 8c  

c any other act, notification or 

communication relating to this 

Protocol. 

 
Done at Strasbourg, this 15th day of June 

2016, in English and French, and opened for 
ratification, acceptance or approval the 1st 
day of August 2016. Both texts are equally 
authentic and shall be deposited in a single 
copy in the archives of the Council of Eu-
rope. The Secretary 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 Union 

having acceded to the Convention. 
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