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Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoisen ulottuvuu-
den liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä 
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja 
logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä teh-
dyn sopimuksen. Pohjoisen ulottuvuuden 
kumppanuusmaat perustaisivat yhdessä Poh-
joismaiden Investointipankin kanssa sihtee-
ristön. Sihteeristö tukisi kumppanuutta hoi-
tamalla siihen liittyviä hallinnollisia ja tekni-
siä tehtäviä. Sihteeristö perustettaisiin Poh-
joismaiden Investointipankin yhteyteen Hel-
sinkiin.  Sopimuksella Suomi yhtenä sopi-
muspuolena sitoutuu vastaamaan sihteeristön 
kustannuksista vuosittaisella maksuosuudel-

laan. Suomi allekirjoitti sopimuksen allekir-
joittamista koskevan aiejulistuksen kesä-
kuussa 2010, jolla se sitoutuu sopimuksen al-
lekirjoittamiseen. Tarkoitus on, että sopimus 
allekirjoitetaan syksyllä 2010.  

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee 
voimaan kaikkien sopimuspuolten allekirjoi-
tettua sopimuksen. Laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan tasavallan presidentin asetuk-
sella säädettävänä ajankohtana. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyt i la  

Pohjoinen ulottuvuus on Euroopan unionin, 
Venäjän, Norjan ja Islannin välistä yhteistyö-
tä, jossa kaikki osapuolet ovat tasavertaisia. 
Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käy-
tännön yhteistyön avulla tukea vakautta, hy-
vinvointia ja kestävää kehitystä alueella. 
Pohjoinen ulottuvuus oli ensimmäisen kerran 
unioninlaajuisesti esillä Luxemburgin Eu-
rooppa-neuvostossa lokakuussa 1997, jossa 
Suomi oli asiaa koskevan aloitteen tekijä.  

Pohjoinen ulottuvuus kattaa useita yhteis-
työalueita. Liikenteen- ja logistiikka-alan 
kumppanuuden perustamisesta sovittiin Pie-
tarin ulkoministerikokouksessa 28 päivänä 
lokakuuta 2008. Pohjoisen ulottuvuuden lii-
kenne- ja logistiikkakumppanuuden tarkoi-
tuksena on parantaa tärkeimpiä liikenneyhte-
yksiä ja logistiikkaa Pohjoisen ulottuvuuden 
alueella ja aktivoida taloudellista kasvua 
keskittymällä sekä alueellisesti että kansalli-
sesti priorisoituihin hankkeisiin. Tärkeimpiä 
kumppanuusmaiden välisiä liikenneyhteyksiä 
kehittämällä voidaan lisäksi tukea kansainvä-
listä kauppaa. Kumppanuuden tavoitteena on 
vauhdittaa pohjoisiin liikenneväyliin liittyviä 
hankkeita ja koordinoida yhteistyötä alueen 
kehityksen kannalta tärkeissä liikennepoliitti-
sissa kysymyksissä. Pohjoisen ulottuvuuden 
liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sisältö 
jakautuu infrastruktuurihankkeisiin ja ho-
risontaalisiin kysymyksiin, jotka sisältävät 
muun muassa rajanylitykseen ja liikenteen 
turvallisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia. 

Euroopan unionin komissio, ministerit 
Norjasta, Venäjältä, Tanskasta, Virosta, 
Suomesta, Saksasta, Latviasta, Liettuasta, 
Puolasta, Ruotsista ja Valko-Venäjältä ovat 
tehneet Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja 
logistiikkakumppanuuden yhteistyömuotoja 
koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan. Yh-
teisymmärryspöytäkirjassa sovitaan muun 
muassa Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja 
logistiikkakumppanuuden tavoitteista, toi-

mintasuunnitelmasta ja rakenteesta. Strate-
gisten päätösten tekeminen tapahtuu korkean 
tason tapaamisissa. Ohjausryhmä vastaa puo-
lestaan hankkeiden ja toimenpiteiden toteu-
tuksesta. Yhteisymmärryspöytäkirjassa on 
sovittu kumppanuuden hallinnollisena ja tek-
nisenä tukena toimivan sihteeristön perusta-
misesta. 

 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset   

2.1 Tavoitteet  

Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logis-
tiikkakumppanuuden tavoitteiden saavutta-
miseksi sopimuksella perustetaan sihteeristö 
hallinnollisten ja teknisten tehtävien hoita-
mista varten. 

 
2.2 Keskeiset ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on saada eduskunnan 
hyväksyminen sihteeristön perustamisesta ja 
toiminnasta tehdylle sopimukselle. Sopimuk-
sella Suomi sitoutuu sihteeristön kustannus-
ten rahoittamiseen vuodesta 2012 alkaen. 
Sopijapuolten maksuosuuksista sovitaan 
myöhemmin. Esitys sisältää ehdotuksen 
blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset. 

 
2.3 Esityksen vaikutukset  

Vuoden 2012 ja tulevien maksuosuuksien 
määristä sovitaan erikseen. Ennakkoarvion 
mukainen Suomen vuosittainen maksuosuus 
on enimmillään 100 000 euroa. Tarvittava 
rahoitus osoitetaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön pääluokan liikenneverkkoluvun 
määrärahoista. Esitys ei sisällä sellaisia vel-
voitteita, jotka sitoisivat eduskunnan budjet-
tivaltaa perustuslain 94 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla. 
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Kumppanuussopimus on voimassa aluksi 
kolme vuotta allekirjoittamisesta ja tämän 
jälkeen automaattisesti vuosi kerrallaan sovi-
tun ajanjakson verran. Kumppanuuden ohja-
usryhmä hyväksyy vuosittain sihteeristöstä 
aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan 
seuraavalle kalenterivuodelle. 

Sopijapuolet vastaavat kaikista sihteeristön 
perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvista 
kustannuksista. 

 
2.4 Esityksen muut vaikutukset  

Sopimuksella ei ole välittömiä ympäristö-
vaikutuksia. 

Sopimuksella ei ole vaikutuksia viran-
omaisten tehtäviin ja menettelytapoihin. 

Esityksen tavoitellut vaikutukset ovat saa-
vutettavissa esitykseen sisältyvän sopimuk-
sen ja sen voimaansaattamislain nojalla. So-
pimuksella perustettavan sihteeristön toimin-
ta tukee Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja 
logistiikkakumppanuuden tavoitteiden saa-
vuttamista. 

 
3  Asian valmiste lu 

Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusmai-
den ministerien kokouksessa Napolissa 21 
päivänä lokakuuta 2009 allekirjoitettiin lii-
kenne- ja logistiikkakumppanuuden yhteis-
työmuotoja koskeva yhteisymmärryspöytä-
kirja. Yhteisymmärryspöytäkirjassa on sovit-
tu muun muassa kumppanuuden tavoitteista, 
toimintasuunnitelmasta ja yhteistyön järjes-
tämisen muodoista. Yhteisymmärryspöytä-

kirjassa sovittiin, että kumppanuudelle ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi peruste-
taan sihteeristö antamaan hallinnollista ja 
teknistä tukea korkean tason tapaamisille se-
kä ohjausryhmälle. Sihteeristöä koskevaa so-
pimusta on valmisteltu ohjausryhmän koko-
uksissa. Päätös sihteeristön perustamisesta 
tehtiin korkean tason tapaamisessa Sarago-
zassa 8 päivänä kesäkuuta 2010. Pohjoisen 
ulottuvuuden kumppanuusmaat, Suomea, 
Puolaa, Valko-Venäjää ja Venäjää lukuun ot-
tamatta, allekirjoittivat 8 päivänä kesäkuuta 
2010 sopimuksen Pohjoisen ulottuvuuden 
liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihtee-
ristöstä. Sopimus tulee sen 8 artiklan mukai-
sesti voimaan kun sopimuspuolet ovat sen al-
lekirjoittaneet. Sopimus sisältää määräyksiä, 
jotka edellyttävät eduskunnan hyväksyntää. 
Tästä johtuen Suomi allekirjoitti tässä yhtey-
dessä sopimuksen allekirjoittamista koskevan 
aiejulistuksen. Tehdyllä aiejulistuksella kat-
sotaan olevan perustuslain 8 luvun mukaises-
sa valtiosopimusten kansallisessa hyväksy-
mismenettelyssä samat oikeusvaikutukset 
kuin allekirjoituksella. Tasavallan presidentti 
myönsi aiejulistusta varten allekirjoitusval-
tuudet. 

Hallituksen esitys on laadittu virkatyönä 
liikenne- ja viestintäministeriössä. Esitys-
luonnoksesta on pyydetty lausunnot oikeus-
ministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä, valtio-
varainministeriöltä, ja Pohjoismaiden Inves-
tointipankilta. Hallituksen esityksessä on 
otettu huomioon lausunnoissa esiteltyjä nä-
kökohtia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  Sopimuksen s isäl tö  ja  suhde 

Suomen lainsäädäntöön  

Sihteeristösopimuksen allekirjoittajaosa-
puolina olisivat ministeriöt Norjasta, Venä-
jältä, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Sak-
sasta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, ja Valko-
Venäjältä sekä Pohjoismaiden Investointi-
pankki. Johdannossa viitataan ministerien al-
lekirjoittamaan yhteisymmärryspöytäkirjaan 
Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiik-
kakumppanuuden perustamisesta, Pohjois-
maiden Investointipankkiin kansainvälisen 
oikeuden mukaisena kansainvälisenä organi-
saationa ja Pohjoismaiden Investointipankin 
tarjoukseen toimia sihteeristön isäntäpaikka-
na. 

1 artikla. Määritelmät. Artiklan mukaan 
määritelmät kumppanuus, ohjausryhmä, kor-
kean tason tapaaminen, pohjoinen ulottu-
vuus, toimintasuunnitelma ja sihteeristö tar-
koittavat samaa, miten ne ovat yhteisymmär-
ryspöytäkirjassa määritelty.  

2 artikla. Tavoitteet ja perustaminen. Ar-
tiklassa määrätään, että sihteeristö on Pohjoi-
sen ulottuvuuden kumppanuuden toimielin ja 
se on perustettu tukemaan kumppanuutta hoi-
tamalla siihen liittyviä hallinnollisia ja tekni-
siä tehtäviä. Sihteeristö perustetaan allekir-
joittamalla sopimus korkean tason tapaami-
sessa. Sihteeristö sijaitsee Pohjoismaiden In-
vestointipankin yhteydessä Helsingissä. Sih-
teeristöä ei katsota erilliseksi oikeudelliseksi 
yksiköksi, mutta se toimii erityisyksikkönä 
pankin yhteydessä. Hoitaessaan tehtäviään 
sihteeristön toimintaa ohjaa ainoastaan Poh-
joisen ulottuvuuden kumppanuuden ohjaus-
ryhmä. Pohjoismaiden Investointipankki on 
sihteeristön työnantaja perustuen ohjausryh-
män määräämään työnkuvaan. Sihteeristön 
henkilöstö nauttii samoista etuoikeuksista ja 
immuniteetista ja niihin sovelletaan samoja 
sääntöjä ja velvoitteita kuin vastaavaan pan-
kin henkilökuntaan. Sihteeristö suorittaa ai-
noastaan tehtäviä, joita ohjausryhmä on sille 
määrännyt. Pääasiallinen työkieli sihteeris-
tössä on englanti. Sihteeristön henkilökunta 

voi työskennellä myös venäjäksi kun toimin-
nan ja hyvän johtamisen kannalta näin on 
tarpeen. Sekä Tanskan, Viron, Suomen, Is-
lannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin 
välillä Pohjoismaiden Investointipankkia 
koskeva perussopimus (SopS 174-175/2004) 
(jäljempänä perussopimus) että sitä täydentä-
vä Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden In-
vestointipankin välinen isäntämaasopimus 
(SopS 83/1999) (jäljempänä isäntämaasopi-
mus) sisältävät määräyksiä sekä pankin oi-
keudellisesta asemasta että henkilöstön erioi-
keuksista ja vapauksista. Sopimukset ovat 
saatettu voimaan laeilla.  

3 artikla. Toiminta. Artiklassa luetellaan 
sihteeristön tehtävät. 2 artiklan 1 kohdan ta-
voitteiden saavuttamiseksi sihteeristön tehtä-
vät ovat: 1) korkean tason tapaamisten ja oh-
jausryhmän kokousten asialistalle esitettyjen 
ehdotusten ja informaatioaineiston sekä mui-
den osanottajien esittämien kokouksissa käsi-
teltäväksi tulevien asiakirjojen tutkiminen ja 
arvioiminen; 2) organisatorisen ja teknisen 
tuen antaminen ohjausryhmän kokouksissa, 
korkean tason tapaamisissa ja työryhmissä, 
esimerkiksi kokousten päivämäärien, alusta-
vien asialistojen ja asiakirjaluonnosten il-
moittaminen; 3) ohjausryhmän kokouksista 
ja korkean tason tapaamisista pöytäkirja-
luonnosten laatiminen; 4) asiakirjojen toimit-
taminen ohjausryhmän jäsenille tapaamisten 
tuloksena; 5) kumppanuusmaiden osallistujil-
ta ja muilta asianosaisilta informaation ja 
muun tarvittavan materiaalin pyytäminen oh-
jausryhmän työskentelyn tueksi; 6) ohjaus-
ryhmän toimivaltaan kuuluvista asioista tie-
tokannan luominen ja tiedon tarjoaminen yh-
teisymmärryspöytäkirjan osapuolille; 7) kor-
kean tason tapaamisten, ohjausryhmän ja työ-
ryhmien avustaminen valmistelemalla ja 
kierrättämällä kumppanuuden toimivaltaan 
kuuluvien hanke-ehdotusten ja analyyttisten 
aineistojen alustavaa arviointia koskevia tie-
toja sekä tietoja hankevalmistelusta ja arvi-
oinnista, jotka koskevat parhaita käytäntöjä 
pullonkauloista, horisontaalisista toimista, 
rahoitusjärjestelyistä sekä julkisen ja yksityi-
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sen sektorin yhteistyösopimuksista (public-
private partnership) ohjausryhmän käsiteltä-
väksi; 8) kumppanuuden tavoitteiden saavut-
tamista koskevien seurantakriteerien ehdot-
taminen ja toimintasuunnitelman implemen-
tointi ohjausryhmän käsiteltäväksi; 9) sen ar-
viointi, miten sopimuspuolet ovat toteutta-
neet ohjausryhmän ja korkean tason tapaami-
sen tekemät päätökset ja tiedon antaminen 
ohjausryhmälle; 10) kumppanuuden kehitty-
mistä koskevan vuosittaisen raportin antami-
nen ohjausryhmän hyväksyttäväksi; 11) Poh-
joisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikka-
kumppanuuden osanottajien välisen koordi-
naation ja tietojen vaihdon edistäminen; 12) 
Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiik-
kakumppanuuden verkkosivujen perustami-
nen ja säännöllinen päivittäminen sekä muun 
materiaalin jakaminen; 13) Pohjoisen ulottu-
vuuden liikenne- ja logistiikkaprojektia ja 
toimia koskevan analyyttisen ja referenssi-
materiaalin kehittäminen sekä informaation 
tuottaminen; 14) koordinaation ja tietojen 
vaihdon edistäminen kumppanuuteen liittyen 
sekä 15) ohjausryhmän antamien muiden 
toimeksiantojen suorittaminen.  

4 artikla. Rahavarojen hallinnointi ja ra-
hoitus. Artiklan 1 kappaleen mukaan sopija-
puolet vastaavat kaikista sihteeristön perus-
tamisesta ja toiminnasta aiheutuvista kustan-
nuksista. 2 kappaleessa määrätään, että vuo-
sittaisista rahoitusosuuksista määrätään liit-
teessä. 3 kappaleen mukaan ohjausryhmä hy-
väksyy vuosittain sihteeristöstä aiheutuvat 
kustannukset kokonaisuudessaan seuraavalle 
kalenterivuodelle konsultoituaan Pohjois-
maiden Investointipankkia. 4 kappaleessa 
määrätään tarkemmin rahoitusosuuksien vas-
taanottajasta, rahoitusosuuksien maksamises-
ta sekä Pohjoismaiden Investointipankin in-
formointivelvoitteesta tilanteessa, jossa so-
pimuspuoli ei ole maksanut osuutta. 5 kappa-
leessa määrätään velvoitteesta pitää erillään 
tili Pohjoismaiden Investointipankin omasta 
pääomasta ja siitä, että sihteeristön varoihin 
sovelletaan samoja vero- ja tullipoikkeuksia 
kuin Pohjoismaiden Investointipankkiin sen 
perussopimuksen mukaisesti tehdään. 7 kap-
paleeseen sisältyy myös määräykset Poh-
joismaiden Investointipankin kirjanpitovel-
voitteesta sekä tilintarkastuskertomuksesta. 
Lisäksi edellytetään, että tarkastettua tilin-

päätöstä täydentää edellisen tilikauden aikana 
käytettyjä varoja ilmentävä asiakirja ja niiden 
vastaavuutta pankin tilitietojen kanssa osoit-
tava asiakirja. Artiklassa määrätään, että sih-
teeristön johtaja vastaa sihteeristön tilin hal-
linnoimisesta. Tiliä hallinnoidaan tämän so-
pimuksen mukaisesti ja yhtä huolellisesti 
kuin Pohjoismaiden Investointipankki hallin-
noi omia varoja. 8 kappaleessa todetaan, että 
sihteeristön rahoitusvarat voivat myös sisäl-
tää sopijapuolten vapaaehtoisia maksuja sekä 
lahjoituksia tai muita maksuja kansainvälisil-
tä tai kansallisilta julkisilta, osittain julkisilta 
tai yksityisiltä järjestöiltä, joiden maksujen 
tai lahjoitusten tarkoituksena edesauttaa sih-
teeristön toimintaa.  

5 artikla. Sihteeristön rakenne ja hallinto. 
Artiklassa määrätään sihteeristön johtajasta, 
henkilökunnan määrästä, henkilökunnan 
palkkaamisesta ja tähän liittyvästä tehtä-
vänannosta, mahdollisuudesta lähettää kan-
sallinen asiantuntija työskentelemään sihtee-
ristössä sekä tähän liittyvistä ehdoista. Artik-
lassa myös määrätään sihteeristön henkilös-
tön riippumattomuudesta Pohjoismaiden In-
vestointipankin muuhun rakenteeseen näh-
den. Artikla sisältää muun muassa määräyk-
set koskien sopijapuolten velvollisuutta kun-
nioittaa sihteeristön henkilöstön asemaa ja 
integriteettiä. Lisäksi artiklassa määrätään, 
että johtaja ja muu henkilöstö ei saa pyytää 
eikä saa ottaa ohjeita miltään sopijapuolelta 
suorittaessaan tehtäviään. Samoin edellyte-
tään, että johtaja ja henkilöstö toimivat puo-
lueettomasti ja ainoastaan sihteeristön etujen 
mukaisesti. 

6 artikla. Vahingonkorvaus. Artiklan mu-
kaan sopijapuolet sitoutuvat maksamaan 
Pohjoismaiden Investointipankille korvausta 
ja puolustamaan näitä sihteeristön toiminnan 
yhteydessä sellaisia vaateita, vastuita, tappi-
oita tai kuluja vastaan, jotka johtuvat siitä, et-
tä sopijapuoli on rikkonut lakia, asetusta, 
päätöstä tai tuomiota. Pohjoismaiden Inves-
tointipankki antaa sopijapuolille vastaavan 
sitoumuksen. Pohjoismaiden Investointi-
pankki, sopijapuoli tai niiden toimihenkilöt, 
työntekijät tai edustajat eivät ole sihteeristön 
toiminnan yhteydessä henkilökohtaisesti vas-
tuussa mistään kolmannelle osapuolelle. 
Suomessa julkisyhteisön sekä työntekijän ja 
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virkamiehen korvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslain (412/1974) 3 ja 4 luvussa. 

7 artikla. Riidanratkaisu. Sopimuksesta 
johtuva tai niihin liittyvä riita, erimielisyys 
tai vaade tai sopimuksen rikkominen, päät-
tyminen tai pätemättömyys ratkaistaan asiaan 
liittyvien sopijapuolien ja Pohjoismaiden In-
vestointipankin välillä käytävillä konsultaati-
oilla ja neuvotteluilla. Jos sovinnollista rat-
kaisua ei saada 90 kalenteripäivän aikana 
konsultaatioiden tai neuvotteluiden alettua, 
riita ratkaistaan välimiesmenettelyssä UN-
CITRALin tämän sopimuksen voimaan tul-
lessa voimassa olevien välimiesmenettely-
sääntöjen mukaisesti.  

8 artikla. Voimaantulo. Sopimus tulee voi-
maan Pohjoismaiden Investointipankin ja 
kaikkien sopijapuolten välisellä allekirjoituk-
sella.  

9 artikla. Kesto, Päättyminen. Sopimus on 
voimassa aluksi kolme vuotta allekirjoittami-
sesta ja tämän jälkeen automaattisesti vuosi 
kerrallaan sovitun ajanjakson verran, jollei 
Pohjoismaiden Investointipankki kirjallisesti 
päätä sopimusta tai mikä tahansa sopijapuoli 
kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituk-
sesta. Artikla sisältää määräykset sopimuk-
sen päättämisestä ja purkamisesta tilanteessa, 
jossa sihteeristön toiminnan rahoitusta ei to-
teuteta 4 artiklan 4 kappaleen mukaisesti ja 
jos toiminnan laajuuden mukauttamista kos-
kevaa sopimusta ei saavuteta. Artiklan 3 
kappaleen mukaan jos yksi tai useampi sopi-
japuoli päättää sopimuksen, Pohjoismaiden 
Investointipankki konsultoi sopijapuolia ja 
ohjausryhmää määrittääkseen, onko sihteeris-
tön toiminnalle riittävä rahoitus. Jos tode-
taan, että riittävää rahoitusta toiminnalle ei 
ole, sihteeristö puretaan. Jos Pohjoismaiden 
Investointipankki päättää sopimuksen, sopi-
japuolille lähetetään tästä ilmoitus ja sihtee-
ristö puretaan. Jos sihteeristö puretaan, Poh-
joismaiden Investointipankki tarjoaa hallin-
nollisia palveluita vain sihteeristön toiminnan 
purkamista varten ja sen valtuudet jatkuvat 
sihteeristön purkamiseen saakka. Artiklaan 
sisältyy määräys sihteeristön jäljelle jäänei-
den varojen jakamisesta sopijapuolille mak-
settujen maksuosuuksien mukaisessa suh-
teessa. 

10 artikla. Muutokset. Sopimusta voidaan 
muuttaa sopijapuolten ja Pohjoismaiden In-

vestointipankin yksimielisellä päätöksellä 
sopijapuolen tai Pohjoismaiden Investointi-
pankin ehdotuksesta. 

Liite 1. Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja 
logistiikkakumppanuuden sihteeristön rahoi-
tusta koskeva liite. Liitteessä todetaan Suo-
men maksavan vuoden 2011 osalta 95 000 
euroa vapaaehtoisuuteen perustuen. Kappa-
leessa määrätään vapaaehtoisuuteen perustu-
vien maksuosuuksien vähimmäismäärästä 
sihteeristön perustamiseen liittyen ja sihtee-
ristön henkilöstömäärää koskevasta rajoituk-
sesta. Lisäksi liitteessä sopijapuolet sitoutu-
vat maksamaan vuosittaisen maksuosuuden 
vuodesta 2012 alkaen. Liitteeseen sisältyy 
määräykset rahoitusosuuksien sopimista kos-
kevasta aikataulusta ja siitä, että liite 1 korva-
taan lopullisen rahoituskehyksen käsittävillä 
määräyksillä. 
 
2  Lakiehdotuksen perustelut   

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanketti-
lain säännöksen, jolla saatetaan voimaan lail-
la ne sopimuksen määräykset, jotka kuuluvat 
lainsäädännön alaan. Lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä selostetaan jäljempänä 
eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta ja 
käsittelyjärjestystä koskevassa jaksossa. 

2 §. Lain voimaantulosta säädetään tasaval-
lan presidentin asetuksella. 
 
3  Voimaantulo  

Sopimus tulee voimaan Pohjoismaiden In-
vestointipankin ja kaikkien kumppanuusmai-
den allekirjoitettua sen. Esitykseen sisältyvä 
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasaval-
lan presidentin asetuksella säädettävänä 
ajankohtana. 
 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te ly järjestys   

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan hyväksymi-
sen. Muusta syystä eduskunnan hyväksymis-



 HE 168/2010 vp  
  

 

8 

tä edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa 
eduskunnan budjettivaltaa sitovat kansainvä-
liset velvoitteet (esim. PeVL 45/2000 vp). 
Tällaisina velvoitteina on käytännössä pidet-
ty lähinnä sellaisia määräyksiä, joista valtiol-
le aiheutuu välittömiä menoja. 

Sihteeristön perustamisesta Suomelle ai-
heutuvat ensimmäisen vuoden kustannukset, 
95 000 euroa, esitetään maksettavaksi mo-
mentin 24.20.66 lähialueyhteistyömäärära-
hoista. Vuoden 2012 ja tulevien mak-
suosuuksien määristä sovitaan erikseen, joten 
esityksen vaikutukset Suomen valtion tulevi-
en vuosien tulo- ja menoarvioihin täsmenty-
vät myöhemmin. Sopimus ei sisällä sellaisia 
velvoitteita, jotka sitoisivat eduskunnan bud-
jettivaltaa perustuslain 94 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan kansainvälisen sopimuksen määräys 
luetaan lainsäädännön alaan kuuluvaksi, 1) 
jos määräys koskee jonkin perustuslaissa tur-
vatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoitta-
mista, 2) jos määräys muutoin koskee yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita, 
3) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
perustuslain mukaan säädettävä lailla tai 4) 
jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
voimassa lain säännöksiä 5) taikka siitä on 
Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan 
säädettävä lailla. Kansainvälisen velvoitteen 
määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan 
lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko 
määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suo-
messa lailla säädetyn säännöksen kanssa 
(PeVL 11 ja 12/2000 vp). 

Sopimuksen 6 artiklan mukaan Pohjois-
maiden Investointipankki, sopijapuoli tai nii-
den toimihenkilöt, työntekijät tai edustajat 
eivät ole sihteeristön toiminnan yhteydessä 
henkilökohtaisesti vastuussa mistään kol-
mannelle osapuolelle. Suomessa julkisyhtei-
sön vastuusta säädetään vahingonkorvauslain 
(412/1974) 3 luvussa. Sopimuksen määräyk-
set rajoittavat Suomen vahingonkorvausvas-
tuuta. Ne rajoittavat myös Suomen oikeu-
denkäyttöpiirissä olevien kolmansien osa-
puolten, sihteeristöä tai muita tai niiden toi-
mihenkilöitä, työntekijöitä tai edustajia koh-
taan. Sopimuksen 6 artiklan 3 kohdan mää-
räys kuuluu näin ollen lainsäädännön alaan ja 
edellyttää eduskunnan suostumusta. 

Sopimuksen mukaan sopimuksesta johtuva 
tai niihin liittyvä riita, erimielisyys tai vaade 
tai sopimuksen rikkominen, päättyminen tai 
pätemättömyys ratkaistaan välimiesmenette-
lyssä UNCITRALin välimiesmenettelysään-
töjen mukaisesti. Sitova riidanratkaisumeka-
nismi kuuluu lainsäädännön alaan, jos sopi-
mus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä (PeVL 31/2001 vp). Kyseessä on 
kansainväliseen yhteistoimintaan kuuluva ta-
vanomainen järjestely. 

Oikeudellisesta toimintakyvystä ja erioike-
uksista ja vapauksista on säädettävä lailla 
(PeVL 38/2000 vp). Koska logistiikkakump-
panuuden sihteeristölle ei anneta itsenäistä 
oikeushenkilöllisyyttä, vaan se toimii sopi-
muksen 2 artiklan 3 kappaleen mukaan ”eri-
tyisenä yksikkönä pankin sisällä”, on katsot-
tava, että sopimuspuolten tahtona on ollut an-
taa Pohjoismaiden Investointipankille oikeus 
toimia liikenne- ja logistiikkakumppanuuden 
lukuun sille perussopimuksessa määritellyn 
oikeushenkilöllisyyden ja oikeustoimikelpoi-
suuden puitteissa. Liikenne- ja logistiikka-
kumppanuudessa määrätään edelleen, että 
”sihteeristön työntekijöitä yksilöinä koskevat 
samat erioikeudet ja vapaudet sekä säännöt ja 
velvoitteet kuin pankin muuta vastaavaa 
henkilöstöä”. Pohjoismaiden Investointipan-
kille sen perustamissopimuksessa tai isäntä-
maasopimuksessa myönnettyjä erioikeuksia 
ja vapauksia voidaan mahdollisesti soveltaa 
edellä mainittujen sopimusten nojalla myös 
liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihtee-
ristöön. Jos Pohjoismaiden Investointipankin 
perustamissopimuksen ja isäntämaasopimuk-
sen määräysten ei katsota kaikilta osin sovel-
tuvan sihteeristöön liittyviin tehtäviin, on ai-
nakin 2 artiklan 4 kohdan katsottava kuulu-
van lainsäädännön alaan. Perussopimuksen 
mukaan Pohjoismaiden Investointipankki on 
kansainvälinen rahoituslaitos ja sillä on kan-
sainvälisen oikeushenkilön asema ja täysi oi-
keustoimikelpoisuus, ja erityisesti oikeus 
tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiin-
teää ja irtainta omaisuutta sekä käyttää puhe-
valtaa tuomioistuimissa ja muissa viranomai-
sissa. Pohjoismaiden Investointipankin oike-
ustoimikelpoisuus on näin ollen määritelty 
edellä mainituissa Pohjoismaiden Investoin-
tipankin perustamista koskevissa asiakirjois-
sa, mikä merkitsee, että Pohjoismaiden In-
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vestointipankki voi omissa nimissään tehdä 
sopimuksen Pohjoisen ulottuvuuden kump-
panuusmaiden kanssa. 

Edellä sanotuilla perusteilla sopimus ei si-
sällä määräyksiä, jotka koskisivat perustusla-
kia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla. Sopimus 
voidaan hallituksen käsityksen mukaan hy-
väksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus sen 
voimaansaattamislaiksi voidaan hyväksyä ta-
vallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella ja perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, että 

 
Eduskunta hyväksyisi Zaragozassa 8 päi-

vänä kesäkuuta 2010 Pohjoismaiden Inves-
tointipankin ja Norjan kuningaskunnan lii-
kenne- ja viestintäministeriön, Venäjän fede-
raation liikenneministeriön, Tanskan kunin-
gaskunnan liikenneministeriön, Viron tasa-

vallan talous- ja viestintäministeriön, Suo-
men tasavallan hallituksen puolesta toimivan 
Suomen tasavallan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön, Saksan liittotasavallan liikenne-, 
rakennus- ja kaupunkikehitysministeriön, 
Latvian tasavallan liikenneministeriön, Liet-
tuan tasavallan liikenne- ja viestintäministe-
riön, Puolan tasavallan infrastruktuuriminis-
teriön, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen 
sekä Valko-Venäjän tasavallan liikenne- ja 
viestintäministeriön välillä tehdyn sopimuk-
sen Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja lo-
gistiikkakumppanuuden sihteeristöstä. 

 
 
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 

kuuluvat lainsäädännön alaan annetaan sa-
malla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus:
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Lakiehdotus 
 

Laki 

 
Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logis-

tiikkakumppanuuden sihteeristöstä Pohjois-
maiden Investointipankin ja Norjan kunin-
gaskunnan liikenne- ja viestintäministeriön, 
Venäjän federaation liikenneministeriön, 
Tanskan kuningaskunnan liikenneministeri-
ön, Viron tasavallan talous- ja viestintäminis-
teriön, Suomen tasavallan hallituksen puoles-
ta toimivan Suomen tasavallan liikenne- ja 
viestintäministeriön, Saksan liittotasavallan 
liikenne-, rakennus- ja kaupunkikehitysmi-
nisteriön, Latvian tasavallan liikenneministe-
riön, Liettuan tasavallan liikenne- ja viestin-

täministeriön, Puolan tasavallan infrastruk-
tuuriministeriön, Ruotsin kuningaskunnan 
hallituksen sekä Valko-Venäjän tasavallan 
liikenne- ja viestintäministeriön välillä Zara-
gozassa 8 päivänä kesäkuuta 2010 tehdyn 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina 
kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

 
2§ 

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-
vallan presidentin asetuksella. 

 

————— 
 
 
 

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

 
 

TARJA HALONEN 

 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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Liite 

 
Sopimusteksti 

 
SOPIMUS POHJOISEN ULOTTUVUUDEN 
LIIKENNE- JA LOGISTIIKKAKUMPPA-
NUUDEN SIHTEERISTÖSTÄ 
 
 
SOPIMUSPUOLET: 
 
POHJOISMAIDEN INVESTOINTIPANK-
KI, VALTIOSOPIMUKSELLA PERUS-
TETTU KANSAINVÄLINEN RAHOITUS-
LAITOS, JÄLJEMPÄNÄ ”PANKKI” 
 
 
JA 
 
NORJAN KUNINGASKUNNAN LIIKEN-
NE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ, 
 
 
VENÄJÄN FEDERAATION LIIKENNE-
MINISTERIÖ, 
 
TANSKAN KUNINGASKUNNAN LII-
KENNEMINISTERIÖ, 
 
VIRON TASAVALLAN TALOUS- JA 
VIESTINTÄMINISTERIÖ 
 
 
SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA 
VIESTINTÄMINISTERIÖ SUOMEN TA-
SAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA, 
 
 
 
SAKSAN LIITTOTASAVALLAN LII-
KENNE- RAKENNUS- JA KAUPUNKI-
KEHITYSMINISTERIÖ, 
 
 
LATVIAN TASAVALLAN LIIKENNEMI-

AGREEMENT ON THE SECRETARIAT 
OF THE NORTHERN DIMENSION 
PARTNERSHIP FOR TRANSPORT AND 
LOGISTICS 
 
BETWEEN 
 
THE NORDIC INVESTMENT BANK, AN 
INTERNATIONAL FINANCIAL INSTI-
TUTION, ESTABLISHED BY A TREATY, 
HEREINAFTER REFERRED TO AS ’THE 
BANK’ 
 
AND 
 
THE MINISTRY OF TRANSPORT AND 
COMMUNICATIONS OF THE KINGDOM 
OF NORWAY 
 
THE MINISTRY OF TRANSPORT OF 
THE RUSSIAN FEDERATION  
 
THE MINISTRY OF TRANSPORT OF 
THE KINGDOM OF DENMARK 
 
THE MINISTRY OF ECONOMIC AF-
FAIRS AND COMMUNICATIONS OF 
THE REPUBLIC OF ESTONIA 
 
THE MINISTRY OF TRANSPORT AND 
COMMUNICATIONS OF THE 
REPUBLIC OF FINLAND ON BEHALF 
OF THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF FINLAND 
 
THE FEDERAL MINISTRY OF TRANS-
PORT, BUILDING AND URBAN DE-
VELOPMENT OF THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY 
 
THE MINISTRY OF TRANSPORT OF  
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NISTERIÖ, 
 
LIETTUAN TASAVALLAN LIIKENNE- 
JA VIESTINTÄMINISTERIÖ, 
 
 
PUOLAN TASAVALLAN INFRASTRUK-
TUURIMINISTERIÖ, 
 
RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLI-
TUS, SEKÄ 
 
VALKO-VENÄJÄN TASAVALLAN LII-
KENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ, 
 
 
JÄLJEMPÄNÄ YHDESSÄ ”OSAPUOLET” 
JA KUKIN ERIKSEEN ”OSAPUOLI”. 
 

THE REPUBLIC OF LATVIA 
 
THE MINISTRY OF TRANSPORT AND 
COMMUNICATIONS OF THE REPUBLIC 
OF LITHUANIA 
 
THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE 
OF THE REPUBLIC OF POLAND 
 
THE GOVERNMENT OF THE KJNGDOM 
OF SWEDEN 
 
THE MINISTRY OF TRANSPORT AND 
COMMUNICATIONS OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS, 
 
HEREINAFTER REFERRED TO AS ’THE 
PARTIES’, AND SEVERALLY A 
’PARTY’. 
 

 
Palauttaen mieliin liikenteestä, infrastruk-

tuurista ja logistiikasta vastaavien ministeri-
öiden Napolissa (Italiassa) 21.10.2009 alle-
kirjoittaman Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- 
ja logistiikkakumppanuuden yhteisymmär-
ryspöytäkirjan (jäljempänä ”pöytäkirja”) eh-
dot, 

 
 
ottaen huomioon, että pankki on kansainvä-

lisen oikeuden alainen kansainvälinen järjes-
tö, jota määräävät sen perustamisasiakirjat ja 
jota koskevat tietyt erioikeudet ja vapaudet, 

 
 
huomioiden, että pankki on tarjoutunut 

isännöimään Pohjoisen ulottuvuuden liiken-
ne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöä 
(jäljempänä ”sihteeristö”) ja tarjoamaan tähän 
liittyviä hallinnollisia palveluja, 

 
osapuolet ja pankki ovat sopineet seuraa-

vaa: 

Recalling the terms of the Memorandum of 
Understanding setting out the modalities of 
establishing the Northern Dimension Partner-
ship for Transport and Logistics (hereinafter 
"Memorandum"), signed by the Ministries 
responsible for transport, infrastructure and 
logistics in Naples (Italy) on October 21, 
2009; 

 
Taking into account that the Bank is an in-

ternational organisation under public interna-
tional law, governed by its constituent docu-
ments and accorded certain immunities and 
privileges; 

 
Noting that the Bank has offered to host a 
Secretariat of the Northern Dimension Part-
nership for Transport and Logistics (hereinaf-
ter "Secretariat") and to provide related ad-
ministrative services;  
 
the Parties and the Bank have agreed as fol-
lows; 
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1 ARTIKLA 

Määritelmät 

Termit ”kumppanuus”, ”ohjausryhmä”, 
”korkean tason kokous”, ”pohjoinen ulottu-
vuus”, ”toimintasuunnitelma”, ja ”sihteeristö” 
on määritelty samoin kuin pöytäkirjassa. 

ARTICLE 1 

Definitions 

The terms "Partnership", "Steering Commit-
tee", "High Level Meeting(s)", "Northern 
Dimension", "Action Plan" and "Secretariat" 
shall have the same meaning as conferred to 
them in the Memorandum. 

 
2 ARTIKLA 

Tavoitteet ja perustamisjärjestys 

(1) Sihteeristö on kumppanuuden työsken-
telyelin ja se perustetaan tarjoamaan hallin-
nollista ja teknistä tukea kumppanuuden toi-
minnalle. 

(2) Sihteeristö perustetaan allekirjoittamalla 
tämä sopimus korkean tason kokouksessa. 
Sihteeristön sijaintipaikka on pankin pääkont-
tori Helsingissä Suomessa. 

(3) Selvyyden vuoksi todetaan, että sihtee-
ristöä ei pidetä erillisenä juridisena yksikkönä 
vaan se toimii erityisyksikkönä pankin sisällä. 
Tehtävissään sihteeristö kuitenkin noudattaa 
vain kumppanuuden johtoryhmän ohjeita. 

 
 
(4) Sihteeristön henkilöstö on pankin palve-

luksessa ohjausryhmän määrittelemin toi-
menkuvin. Sihteeristön henkilöstöä yksilöinä 
koskevat samat erioikeudet ja vapaudet sekä 
säännöt ja velvoitteet kuin pankin muuta vas-
taavaa henkilöstöä, mutta he suorittavat aino-
astaan johtoryhmän sihteeristölle määräämiä 
tehtäviä. 

 
 
(5) Sihteeristön pääasiallinen työkieli on 

englanti. Sihteeristön työntekijät voivat käyt-
tää työssään myös venäjän kieltä sihteeristön 
toimintalogiikan ja asianmukaisen johtamisen 
näin edellyttäessä. 

ARTICLE 2 

Aims and order of establishment 

(1) The Secretariat is a working body of the 
Partnership and shall be established to pro-
vide administrative and technical support to 
the work of the Partnership. 

(2) The Secretariat shall be set up by sign-
ing this Agreement at a High Level meeting. 
The Secretariat shall be located at the Bank’s 
headquarters in Helsinki, Finland. 

(3) For the avoidance of doubt, the Secre-
tariat shall not be considered as a separate le-
gal entity but it shall function as a special 
unit within the Bank. Nevertheless, the Se-
cretariat shall in performing its functions act 
under the instructions of the Steering Com-
mittee of the Partnership only. 

(4) The staff of the Secretariat shall he em-
ployed by the Bank based on terms of refer-
ence laid down by the Steering Committee. 
The staff of the Secretariat shall as individu-
als enjoy the same privileges and immunities 
and be subject to the same rules and obliga-
tions applicable to other corresponding staff 
of the Bank, but perform only activities as-
signed to the Secretariat by the Steering 
Committee. 

(5) The main working language of the Se-
cretariat shall be English. The staff of the Se-
cretariat may also conduct their work in the 
Russian language whenever the operational 
logic and good management of the Secre-
tariat so requires. 

 
3 ARTIKLA 

Toiminta 

Tämän sopimuksen 2.1 artiklassa todettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi sihteeristön teh-

ARTICLE 3 

Activities 

To reach the aims as stated in Article 2.1 of 
this Agreement the tasks of the Secretariat 
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tävänä on: 
(1) perehtyä ja arvioida asialistalle esitettyjä 

ehdotuksia ja tietoaineistoja sekä muita osan-
ottajien toimittamia asiakirjoja tarkoituksena 
niiden myöhempi käyttö johtoryhmän koko-
uksissa ja korkean tason kokouksissa; 

 
(2) tarjota organisatorista ja teknistä tukea 

ohjausryhmän, korkean tason kokousten ja 
työryhmien kokouksissa muun muassa ilmoit-
tamalla kokousten ajankohdista, valmistele-
malla ja kierrättämällä alustavat asialistat ja 
luonnosasiakirjat käsiteltäviksi yllä mainituis-
sa kokouksissa; 

 
 
(3) laatia ohjausryhmän ja korkean tason 

kokousten pöytäkirjaluonnokset; 
 
(4) toimittaa ohjausryhmän jäsenille koko-

usten tuloksiin liittyvät asiakirjat; 
 
(5) pyytää tietoja ja muita ohjausryhmän 

työtä tukevia aineistoja kumppanuuden osa-
puolilta sekä muilta asianomaisilta organisaa-
tioilta; 

 
(6) luoda tietokanta ohjausryhmän toimival-

taan liittyvistä asioista, sekä tarjota tämä tieto 
pöytäkirjan osapuolille; 

 
(7) avustaa korkean tason kokouksia, ohja-

usryhmää ja työryhmiä valmistelemalla ja 
kierrättämällä kumppanuuden toimivaltaan 
kuuluvien hanke-ehdotusten ja analyyttisten 
aineistojen alustavaa arviointia koskevia tie-
toja sekä tietoja hankevalmistelusta ja arvi-
oinnista koskien mm. parhaita käytäntöjä pul-
lonkauloista, horisontaalisista toimista, rahoi-
tusjärjestelyistä sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimuksista (public-
private partnership) ohjausryhmän käsiteltä-
väksi; 

(8) esittää ohjausryhmän käsiteltäväksi kri-
teereitä, joilla seurata kumppanuuden edistys-
tä tavoitteidensa saavuttamisessa ja toiminta-
suunnitelman toteuttamisessa; 

(9) analysoida, miten osapuolet toteuttavat 
ohjausryhmän ja korkean tason kokousten te-
kemät päätökset, sekä toimittaa vastaavat tie-
dot ja esitykset ohjausryhmän kokouksia var-
ten; 

shall be as follows: 
(1) to examine and review proposals and 

information material presented to the agenda, 
as well as other documents submitted by the 
participants, with the purpose of their further 
use at sessions of the Steering Committee 
and High Level Meetings; 

(2) to provide organisational and technical 
support to the sessions of the Steering Com-
mittee, High Level Meetings and Working 
Groups, by La. 

circulating announcements of the dates of 
the meetings, preparing and circulating pre-
liminary agenda and draft documents for 
consideration at the above mentioned meet-
ings; 

(3) to prepare draft minutes of the sessions 
of the Steering Committee and High Level 
Meetings;  

(4) to provide the Steering Committee 
members with documents related to the re-
sults of the meetings; 

(5) to request the participants of the Part-
nership, as well as other interested organisa-
tions for information and other materials 
necessary to support the work of the Steering 
Committee; 

(6) to create a database on issues related to 
the sphere of competence of the Steering 
Committee, and provide the parties of the 
Memorandum with this information; 

(7) to assist the High Level Meetings, 
Steering Committee and Working Groups in 
preparing and circulating information regard-
ing preliminary assessment of project pro-
posals and analytical materials in the sphere 
of competence of the Partnership, as well as 
information regarding project preparation 
and appraisal, best practices on i. a. bottle-
necks, horizontal measures, financial engi-
neering and public-private-partnerships for 
the consideration of the Steering Committee; 

(8) to propose criteria to monitor progress 
of the Partnership in achieving its aims and 
in implementing the Action Plan for the con-
sideration of the Steering Committee; 

(9) to analyse the Parties’ fulfillment of de-
cisions made by the Steering Committee and 
the High Level Meetings and provide corre-
sponding information and proposals to ses-
sions of the Steering Committee; 
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(10) laatia ja luovuttaa kerran vuodessa ra-
portti kumppanuuden toiminnasta ohjausryh-
män hyväksyttäväksi; 

(11) edistää koordinaatiota ja tietojenvaih-
toa Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logis-
tiikkakumppanuuden osanottajien kesken; 

(12) perustaa ja päivittää säännöllisin vä-
liajoin Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja 
logistiikkakumppanuuden verkkosivusto sekä 
muuta kumppanuuden toimintaa ja saavutuk-
sia esittelevää aineistoa levitystä varten; 

(13) tuottaa Pohjoisen ulottuvuuden liiken-
ne- ja logistiikkakumppanuuden hankkeita ja 
toimia koskevia tieto-, analyysi- ja lähdeai-
neistoja; 

(14) edistää koordinointia ja tietojenvaihtoa 
kumppanuuden kannalta kiinnostavien orga-
nisaatioiden ja forumien kanssa; ja 

 
(15) suorittaa ohjausryhmän antamat ja oh-

jeistamat muut toimeksiannot. 

(10) to prepare and submit, once a year, a 
report about progress of the Partnership for 
the Steering Committee’s approvai; 

(11) to facilitate coordination and informa-
tion exchange between NDPTL participants; 

 
(12) to establish and regularly update a 

NDPTL web site and other dissemination 
material presenting the work and achieve-
ments of the Partnership; 

 
(13) to prepare information, analytical and 

reference materials concerning development 
of NDPTL projects and measures; 

 
(14) to facilitate coordination and informa-

tion exchange with organisations 
and fora of interest for the Partnership; and 
 
(15) to carry out any other functions as re-

quested by, and under the instructions of, the 
Steering Committee. 

 
4 ARTIKLA 

Rahoitus ja varojen hallinnointi 

 
(1) Sihteeristön perustamiseen ja toimintaan 

liittyvien kulujen kattaminen on osapuolten 
vastuulla. 

(2) Osapuolet maksavat sihteeristön toi-
minnan edellyttämät varat vuotuisten rahoi-
tusosuuksien muodossa kuten liitteessä 1 on 
tarkemmin määritelty. 

(3) Ohjausryhmän on pankkia kuultuaan 
vuosittain etukäteen ja viimeistään 31.3 men-
nessä vahvistettava sihteeristöön liittyvien 
kulujen kokonaismäärä tulevalle kalenteri-
vuodelle. 

(4) Rahoitusosuudet maksetaan pankille. 
Osapuolet maksavat vuotuiset rahoitusosuu-
tensa pankille kunkin kalenterivuoden 31. 
maaliskuuta mennessä pankin kirjallisesti il-
moittamalle korkoa tuottavalle pankkitilille 
(jäljempänä ”sihteeristön tili”). Osapuolen 
laiminlyödessä rahoitusosuuden maksun pan-
kin tulee antaa asiasta ohjausryhmälle ilmoi-
tus, jossa selvitetään laiminlyönnin vaikutus 
sihteeristön vahvistettuihin kokonaisvuosiku-
luihin sekä sihteeristön tarjoamiin palvelui-
hin. 

ARTICLE 4 

Financing and administration of financial 
recourses 

(1) The Parties shall be responsible for 
covering all costs pertaining to the estab-
lishment and operation of the Secretariat.  

(2) The Parties shall provide the financial 
resources required for the Secretariat by 
means of annual contributions, as set out in 
further detail in Annex 1. 

(3) The Steering Committee shall annually 
in advance, at the latest by 31 March, ap-
prove the total amount of costs pertaining to 
the Secretariat for the subsequent calendar 
year after having consulted the Bank. 

(4) The Bank shall be the receiver of the 
contributions. The Parties shall provide their 
contributions to the Bank not later than 
March 31 each calendar year, by payment to 
such interest bearing bank account (hereinaf-
ter "Secretariat Account") as advised by the 
Bank in writing. In case a Party does not 
make available its contribution, the Bank 
shall advise the Steering Committee, indicat-
ing the effect on the approved annual total 
amount of Secretariat costs and the Secre-
tariat services to be provided. 
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(5) Sihteeristön tili on pidettävä erillään 
pankin omista pääomista varannot mukaan 
lukien. Sihteeristön rahoitusosuuksille kerty-
vä korko maksetaan sihteeristön tilille. Sel-
vyyden vuoksi todetaan, että sihteeristöön 
liittyviin varoihin kohdistuu sama vapautus 
veroista ja tulleista kuin pankkiin sen perus-
tamisasiakirjojen mukaisesti. 

 
 
(6) Pankki pitää erillistä kirjanpitoa sihtee-

ristön tilillä olevien varojen ja siltä maksetta-
vien maksujen osalta sekä huolehtii siitä, että 
pankin ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat ja 
vahvistavat tämän kirjanpidon kunkin tilikau-
den päättyessä. Jäljennös tilintarkastetusta ti-
linpäätöksestä on toimitettava ohjausryhmälle 
heti, kun se on saatavilla kunkin tilikauden 
päätteeksi. Tilintarkastetun tilinpäätöksen tu-
eksi on esitettävä selvitys edeltävän tilikau-
den varainkäytöstä sekä pankkitilien täsmäy-
tys sihteeristötilin osalta. 

 
 
(7) Sihteeristötilin hoitamisesta vastaa sih-

teeristön johtaja. Sihteeristötiliä on hoidettava 
tämän sopimuksen mukaisesti ja samalla huo-
lellisuudella, jolla pankki hoitaa omia varo-
jaan. 

 
(8) Sihteeristön varat voivat käsittää myös 

sihteeristön toiminnan edistämiseksi osapuo-
lilta saatuja vapaaehtoisia rahoitusosuuksia 
sekä julkisilta, osittain julkisilta ja yksityisiltä 
kansallisilta ja kansainvälisiltä organisaatioil-
ta saatuja erilaisia lahjoituksia ja maksuja. 

(5) The Secretariat Account shall be kept 
separate from the Bank’s own capital re-
sources including reserves. Interest earned on 
the Secretariat contributions shall be added to 
the Secretariat Account. For the avoidance of 
doubt it is recognized that the funds pertain-
ing to the Secretariat shall enjoy the same 
exemptions from taxes and duties as the 
Bank enjoys according to its constituent 
documents. 

(6) The Bank will maintain separate re-
cords and ledger accounts in respect of the 
funds in the Secretariat Account and pay-
ments made therefrom, and shall cause such 
records and accounts to he audited and certi-
fied by the Bank’s external auditors at the 
end of each financial year. A copy of the au-
dited financial statement will be provided to 
the Steering Committee as soon as available 
after the end of each financial year. The au-
dited financial statement shall be supported 
by a record of funds used in the preceding fi-
nancial year and a bank reconciliation for the 
Secretariat Account. 

(7) The Director of the Secretariat shall he 
responsible for administering the Secretariat 
Account. The Secretariat Account shall be 
administered in accordance with this Agree-
ment and with the same care as the Bank ad-
ministers its own funds. 

(8) The financial resources of the Secre-
tariat may also include voluntary contribu-
tions from Parties as well as grants or pay-
ments of any kind from international and na-
tional organisations of a public, semi-public 
or private nature, for the purpose of further-
ing the activities of the Secretariat. 

 
5 ARTIKLA 

Sihteeristön johto ja organisaatio 

 
(1) Sihteeristöllä on johtaja sekä sellainen 

määrä muita työntekijöitä kuin sen tehtävien 
suorittaminen edellyttää. Henkilöstön määräs-
tä päättää ohjausryhmä ottaen huomioon sih-
teeristön käytettävissä olevat varat. 

 
 
(2) Osapuolet voivat ohjausryhmän hyväk-

synnällä lähettää kansallisia asiantuntijoita 

ARTICLE 5 

Management and organisation of the Secre-
tariat 

(1) The Secretariat shall comprise a Direc-
tor and such number of other staff as the suc-
cessful performance of its tasks will require. 
The Steering Committee shall decide on the 
number of the staff, taking into account the 
financial resources made available to the Se-
cretariat. 

(2) The Parties may second national ex-
perts to the Secretariat subject to the approval 



 HE 168/2010 vp  
  

 

17 

sihteeristöön. Lähettävän osapuolen on mak-
settava lähetettyyn työntekijään liittyvät kus-
tannukset. Pankki ja lähettävä osapuoli sopi-
vat keskenään työntekijän lähettämistä kos-
kevista yksityiskohdista. 

(3) Sihteeristön johtajan ja muiden työnte-
kijöiden rekrytointi tapahtuu puolueettomasti 
sekä korkeimpien ammatillisten ja eettisten 
standardien mukaisesti. Sihteeristön työnteki-
jöiden ammatillista ja henkilökohtaista osaa-
mista sekä tasapuolista maantieteellistä jakau-
tumista koskevan toimeksiannon määrittelee 
ohjausryhmä huolehtien sihteeristön toiminta-
logiikan ja asianmukaisen johtamisen varmis-
tamiseksi siitä, että ainakin yksi työntekijä on 
venäjänkielentaitoinen. 

 
(4) Sihteeristön henkilöstön rekrytoinnista 

vastaa pankki normaalin rekrytointikäytän-
tönsä mukaisesti. Osana tätä käytäntöä pankin 
on julkaistava työpaikkailmoituksia, otettava 
vastaan hakemuksia ja arvioitava näitä suh-
teessa toimenkuvaan, sekä annettava ohjaus-
ryhmälle arvionsa hakijoista. Mikäli hakija ei 
pankin näkemyksen mukaan ole kelpoinen 
työntekijäksi, sen on osana hakijoista teke-
määnsä ammatillista ja eettistä arviointia an-
nettava ohjausryhmälle perustelunsa tälle nä-
kemykselleen.  

 
 
Pankki ei ole velvollinen ottamaan palve-

lukseensa henkilöä, joka sen perustellun nä-
kemyksen mukaan on työntekijäksi soveltu-
maton. Samoja kelpoisuuskriteereitä sovelle-
taan myös sihteeristöön lähetettyihin työnte-
kijöihin. 

 
(5) Ohjausryhmä voi haastatella hakijoita ja 

se valitsee soveliaimmaksi katsomansa haki-
jan. Sihteeristön johtajan osalta johtoryhmä 
tekee esityksen konsensuspäätöksellä, johta-
jan hyväksyy korkean tason kokous ja hänet 
nimittää pankki. Sihteeristön muiden työnte-
kijöiden osalta ohjausryhmä tekee esityksen 
konsensuspäätöksellä ja heidät nimittää 
pankki.  

 
(6) Suorittaessaan sihteeristön toimintaan 

liittyviä tehtäviään työntekijöiden tulee olla 
riippumattomia pankin muista rakenteista ei-
vätkä he saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 

of the Steering Committee in each individual 
case. The seconding Party shall pay all costs 
related to the seconded staff. The Bank and 
the seconding party shall agree on further de-
tails applicable to the secondment. 

(3) The recruitment of the Director and of 
the other staff of the Secretariat shall be 
made in an impartial way, in accordance with 
the highest professional and ethical stan-
dards. The Steering Committee shall lay 
down terms of reference for the professional 
and personal qualifications and balanced 
geographical diversification of the Secre-
tariat’s staff, taking due care to ensure that at 
least one staff member is fluent in Russian to 
ensure the operational logic and good man-
agement of the Secretariat. 

(4) The Bank shall handle the recruitment 
of Secretariat staff, according to its normal 
recruitment procedures. As part of the re-
cruitment procedures, the Bank shall publish 
vacancy notices, receive and assess applica-
tions against the terms of reference and give 
consultative opinions on the candidates to the 
Steering Committee. Should the Bank find a 
candidate as not eligible to be its staff mem-
ber, then as part of the professional and ethi-
cal assessment performed on the candidates, 
it shall provide the Steering Committee with 
a reasoned opinion as to why that is the case. 

 
The Bank shall be under no obligation to 

employ a person, which in its reasonable 
opinion is unfit to serve as a staff member. 
The same criteria for eligibility shall apply to 
seconded Secretariat staff.  

 
 
(5) The Steering Committee may interview 

the candidates and shall select the candidate 
it deems most suitable. With respect to the 
Director of the Secretariat he/she shall be 
proposed by the Steering Committee by con-
sensus decision, approved by the High Level 
Meeting and appointed by the Bank. Other 
staff of the Secretariat shall he nominated by 
the Steering Committee by consensus deci-
sions and appointed by the Bank. 

(6) In operation of their duties with respect 
to the Secretariat activities, the staff members 
shall be independent from the other struc-
tures of the Bank and shall not seek or re-



 HE 168/2010 vp  
  

 

18 

pankilta. 
(7) Osapuolten on kunnioitettava sihteeris-

tön työntekijöiden asemaa ja integriteettiä ja 
pitäydyttävä pyrkimyksistä vaikuttaa heihin 
heidän tehtäviään suorittaessaan. Suorittaes-
saan tehtäviään johtajan ja muiden työnteki-
jöiden ei tule pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään osapuolelta. Kansallisuudestaan riip-
pumatta heidän tulee toimia puolueettomasti 
pyrkiessään edistämään kumppanuuden etuja. 
Ollessaan sihteeristön palveluksessa työnteki-
jät eivät saa harjoittaa kaupallista tai muuta 
toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa hyötyä 
heille itselleen. 

ceive instructions from the Bank. 
(7) Each Party shall respect the status and 

integrity of the staff members of the Secre-
tariat and shall not influence them in their 
performance of duties. In the performance of 
their duties the Director and other staff mem-
bers shall not seek or receive instructions 
from any Party. They shall act impartially ir-
respective of their nationality in promoting 
the best interests of the Partnership. During 
the period of their work in the Secretariat, the 
staff members shall devote their working ac-
tivities to the Secretariat only and not e.g. 
perform any commercial or other activities 
aiming for self-profit. 
 

 
6 ARTIKLA 

Korvaukset 

(1) Osapuolet sitoutuvat maksamaan pan-
kille korvausta sekä puolustamaan ja suojaa-
maan tätä sihteeristön toiminnan yhteydessä 
kaikkia sellaisia vaateita, vastuita, tappioita 
tai kuluja vastaan (mukaan lukien kustannuk-
set ja kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka liit-
tyvät siihen tai johtuvat siitä, että osapuoli on 
rikkonut lakia tai asetusta taikka oikeudellis-
ta, hallinnollista tai välimiesmääräystä, -
päätöstä tai -kieltoa. 

(2) Pankki sitoutuu maksamaan osapuolille 
korvausta sekä puolustamaan ja suojaamaan 
näitä sihteeristön toiminnan yhteydessä kaik-
kia sellaisia vaateita, vastuita, tappioita tai 
kuluja vastaan (mukaan lukien kustannukset 
ja kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka liitty-
vät siihen tai johtuvat siitä, että pankki on 
rikkonut lakia tai asetusta taikka oikeudellis-
ta, hallinnollista tai välimiesmääräystä, -
päätöstä tai -kieltoa. 

(3) Sihteeristö toimii omissa nimissään suh-
teessa kolmansiin osapuoliin. Pankille, osa-
puolille tai näiden toimihenkilöille, työnteki-
jöille tai asiamiehille ei synny henkilökohtais-
ta vastuuta kolmatta osapuolta kohtaan tämän 
sopimuksen mukaisten tehtäviensä suoritta-
misesta sihteeristön toiminnan yhteydessä. 
Sihteeristön yhteydessä tehdyt sitoumukset, 
sopimukset ja muut teot katsotaan tehdyksi 
niiden tekijän toimiessa vain pankin toimi-
henkilön, työntekijän tai asiamiehen ominai-

ARTICLE 6 

Indemnification 

(1) The Parties agree to indemnify, defend 
and hold harmless the Bank from and against 
all claims, liability, loss or expense (includ-
ing costs and reasonable attorney’s fees) in 
connection with the activities of the Secre-
tariat, relating to or resulting from the viola-
tion by such an indemnifying Party of any 
applicable law or administrative regulation or 
any final judicial, administrative or arbitra-
tion order, award or injunction. 

(2) The Bank agrees to indemnify, defend 
and hold harmless the Parties from and 
against all claims, liability, loss or expense 
(including costs and reasonable attorney’s 
fees) in connection with the activities of the 
Secretariat, relating to or resulting from the 
violation by the Bank of any applicable law 
or administrative regulation or any final judi-
cial, administrative or arbitration order, 
award or injunction. 

(3) The Secretariat shall act in its own 
name in relation to all third parties and nei-
ther the Bank, a Party nor any officer, em-
ployee or agent of any of these, shall through 
the performance of their functions in connec-
tion with the activities of the Secretariat un-
der this Agreement assume any personal li-
ability to any third party. Every obligation, 
contract, certificate or undertaking, and every 
other act executed in connection with the Se-
cretariat, shall he presumed to have been 
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suudessaan. 
 

executed or done by the executors thereof 
only in their capacity as officers, employees 
or agents of the Bank. 

 
7 ARTIKLA 

Erimielisyyksien ratkaisu 

Tästä sopimuksesta johtuva tai siihen liit-
tyvä riita, erimielisyys tai vaade taikka tä-
män sopimuksen rikkominen, voimassaolon 
päättyminen tai pätemättömyys ratkaistaan 
asianosaisten osapuolten ja pankin välisissä 
keskusteluissa ja neuvotteluissa. Mikäli asias-
ta ei päästä sopimukseen 90 päivän kuluessa 
keskustelujen ja neuvottelujen aloittamisesta, 
asia ratkaistaan välimiesmenettelyllä tämän 
sopimuksen voimaantulohetkellä voimassa 
olevien UNCITRALin välimiesmenettely-
sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi, ja 
nimeävänä viranomaisena on Lontoon kan-
sainvälinen välitystuomioistuin. Välimiesme-
nettelyn paikkana on Lontoo, Englanti, ja ko-
ko välimiesmenettelyn ajan käytetään eng-
lannin kieltä. 

ARTICLE 7 

Dispute resolution 

Any dispute, controversy or claim arising 
out of or relating to this Agreement, or the 
breach, termination or invalidity hereof, shall 
be resolved by means of consultations and 
negotiations between the Parties involved 
and the Bank. In case of failure to achieve an 
amicable solution within 90 calendar days 
from initiating of negotiations or consulta-
tions, the dispute shall be settled by arbitra-
tion in accordance with the UNCITRAL Ar-
bitration Rules in force at the time of entry 
into force of this Agreement. There shall he 
one arbitrator and the appointing authority 
shall be the London Court of International 
Arbitration. The seat and place of arbitration 
shall he London, England and the English 
language shall be used throughout the arbitral 
proceedings. 

 
8 ARTIKLA 

Voimaantulo 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun pankki ja 
kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 
Kukin allekirjoittaja vakuuttaa, että hän on 
oikeutettu ja valtuutettu allekirjoittamaan sitä 
osapuolta sitovasti, jonka puolesta hän alle-
kirjoittaa. 

ARTICLE 8 

Entry into Force 

This Agreement shall enter into force upon 
signature of the Bank and all Parties. Each 
signatory warrants that he/she has full power 
and authority to sign and commit the Party 
on whose behalf he/she is signing. 

 
9 ARTIKLA 

Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen 

(1) Tämä sopimus on voimassa kolmen 
vuoden määräajan allekirjoittamisesta lukien 
ja sen jälkeen sopimuksen voimassaoloa jat-
ketaan automaattisesti vuodeksi tai kulloinkin 
sovittavaksi pitemmäksi ajanjaksoksi kerral-
laan, ellei pankki tai jokin osapuoli päätä so-
pimusta kirjallisesti kahdentoista (12) kuu-
kauden irtisanomisajalla. 

(2) Mikäli syntyy tilanne, jossa riittäviä va-
roja sihteeristön toimintaan ei makseta 4.4. 

ARTICLE 9 

Duration, Termination 

(1) This Agreement shall remain in force 
for an initial period of 3 years after the date 
of signing and will thereafter automatically 
be extended for one year at a time or such 
longer period as may be agreed, unless ter-
minated in writing by the Bank or any of the 
Parties with twelve (12) months notification. 

(2) Should a situation arise where adequate 
financial resources for the operation of the 
Secretariat will not be contributed according 
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artiklan mukaisesti ja mikäli sihteeristön toi-
mintakentän muuttamisesta vastaamaan käy-
tettävissä olevia varoja ei päästä ohjausryh-
män hyväksymään sopimukseen, tämä sopi-
mus päättyy ja sihteeristö puretaan. 

 
 
(3) Mikäli yksi tai useampi muu osapuoli 

päättää sopimuksen, pankki konsultoi osapuo-
lia ja johtoryhmää selvittääkseen, onko sih-
teeristön toiminnalle vielä olemassa riittävä 
rahoitus. Mikäli todetaan, että riittävää rahoi-
tusta ei ole, sihteeristö puretaan. Mikäli so-
pimuksen päättää pankki, ilmoitus tästä toi-
mitetaan kaikille osapuolille ja sihteeristö pu-
retaan. 

 
(4) Mikäli sihteeristö tulee purettavaksi: 
 
(i) pankki jatkaa hallinnollisten palvelujen 

tarjoamista sihteeristölle vain niin kauan kuin 
sen toiminnan lopettaminen edellyttää, ja 
pankin tämän sopimuksen mukaiset valtuudet 
säilyvät voimassa siihen saakka, kunnes sih-
teeristön toiminta on lopetettu; 

(ii) sihteeristön tili lakkautetaan ja jäljellä 
olevat varat (sen jälkeen, kun niistä on vä-
hennetty maksamatta olevat pankin liitän-
näiskulut ja -kustannukset, kun velat on mak-
settu tai niille on tehty riittävä varaus, ja kun 
pankin omaksi suojakseen tarpeellisiksi kat-
somat korvaukset ja hyvitykset on saatu) 
maksetaan takaisin osapuolille niiden mak-
samien rahoitusosuuksien suhteessa. 
 

to Article 4.4 above, and if an agreement, ap-
proved by the Steering Committee, cannot be 
reached on adjustments to the scope of activi-
ties of the Secretariat so as to make the avail-
able contributions suffice, this Agreement 
shall be terminated and the Secretariat dis-
solved. 

(3) If the termination is made by one or 
more of the other Parties, the Bank shall con-
sult with the Parties and the Steering Com-
mittee to determine if sufficient financing for 
the Secretariat remains. If it is concluded that 
sufficient financing does not remain, the Se-
cretariat shall be dissolved. If the termination 
is made by the Bank, the notification shall he 
sent to all Parties and the Secretariat shall be 
dissolved. 

(4) In case the Secretariat is to be dis-
solved: 

(i) the Bank shall carry on to supply admin-
istrative services to the Secretariat only for 
the purpose of winding up its affairs, and all 
of the powers of the Bank under this Agree-
ment shall continue until the affairs of the 
Secretariat shall have been wound up;  

(ii) the Secretariat Account shall be termi-
nated, and any unutilised amounts (after de-
ducting any unpaid related costs or expenses 
of the Bank and paying or adequately provid-
ing for the payment of all liabilities, and 
upon receipt of such indemnities and refund-
ing contracts as the Bank may deem neces-
sary for its protection) shall be repaid to the 
Parties in proportion to their paid contribu-
tions. 

 
10 ARTIKLA 

Muutokset 

Sopimusta voidaan muuttaa osapuolen tai 
pankin esityksestä osapuolten ja pankin yk-
simielisellä päätöksellä. 
 

ARTICLE 10 

Amendments 

The present Agreement may be amended 
on the basis a unanimous decision of the Par-
ties and the Bank, further to a proposal by 
any Party or the Bank. 

 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet yhden-

toista osapuolen edustajat sekä pankki ovat 
allekirjoittaneet tämän sopimuksen yhtenä 
englanninkielisenä alkuperäiskappaleena. 
 

Tehty Zaragozassa 8. kesäkuuta 2010 

In witness whereof, the undersigned 
authorised representatives of the eleven Par-
ties and the Bank have signed this Agreement 
in one original in the English language. 
 

Done in Zaragoza on 8 June 2010 
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Norjan kuningaskunnan liikenne- ja viestin-

täministeriön puolesta 
(allekirjoitus) 
 
Nimi: Kjell Rosanoff 
Asema: varapääjohtaja 
Tehty 2010 
 
Venäjän federaation liikenneministeriön puo-
lesta 
 
Nimi: 
Asema: 
 
Tehty Zaragozassa 8. kesäkuuta 2010 
 
Tanskan kuningaskunnan liikenneministeriön 
puolesta 
(allekirjoitus) 
Nimi: Rasmus Winckelmann Ottesen 
Asema: Jaostopäällikkö 
 
 
Tehty Zaragozassa 8. kesäkuuta 2010 
 
Viron tasavallan talous- ja viestintäministeri-
ön puolesta 
(allekirjoitus) 
Nimi: Eero Pärgmäe 
Asema: Varapääsihteeri 
 
Tehty 2010 
 
Suomen tasavallan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön nimissä Suomen hallituksen puoles-
ta 
 
Nimi: 
Asema: 
 
Tehty Zaragozassa 8. kesäkuuta 2010 
 
Saksan liittotasavallan liikenne- rakennus- ja 
kaupunkikehitysministeriön puolesta 
(allekirjoitus) 

 
For the Ministry of Transport and Communi-
cations of the Kingdom of Norway 
 
 
Name: Kjell Rosanoff 
Title: Deputy Direetor General 
Done in    on    2010 
 
For the Ministry of Transport of the Russian 
Federation 
 
Name: 
Title: 
 
Done in Zaragoza on 8 June 2010 
 
For the Ministry of Transport of the King-
dom of Denmark 
 
Name: Rasmus Winckelmann Ottesen 
Title: Head of Section 
 
 
Done in Zaragoza on 8 June 2010 
 
For the Ministry of Economic Affairs and 
Communications of the Republic of Estonia 
Name: Eero Pärgmäe 
Title: Deputy Secretary General 
 
 
Done in on 2010 
 
For the Ministry of Transport and Communi-
cations of the Republic of Finland on behalf 
of the Government of Finland 
 
Name: 
Title: 
 
Done in Zaragoza on 8 June 2010 
 
For the Federa1 Ministry of Transport, Build-
ing and Urban Development of the Federal 
Republic of Germany 
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Nimi: Veit Steinle 
Asema: Pääjohtaja 
Tehty 2010 
 
Latvian tasavallan liikenneministeriön puo-
lesta 
 
Nimi:  
Asema: 
 
Tehty Zaragozassa 8. kesäkuuta 2010 
 
Liettuan tasavallan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön puolesta 
(allekirjoitus) 
Nimi: Arūnas Štaras 
Asema: varaliikenneministeri 
 
 
Tehty 2010 
 
Puolan infrastruktuuriministeriön puolesta 
 
Nimi: 
Asema: 
 
 
Tehty Zaragozassa 8. kesäkuuta 2010 
 
Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta 
(allekirjoitus) 
Nimi: Leif Zetterberg 
Asema: valtiosihteeri 
 
Tehty 2010 
 
Valko-Venäjän tasavallan liikenne- ja viestin-
täministeriön puolesta 
Nimi:  
Asema: 
 
Tehty Zaragozassa 8. kesäkuuta 2010 
 
Pohjoismaiden Investointipankin puolesta 
 (allekirjoitus)  
(allekirjoitus) 

Name: Veit Steinle 
Title: Director General 
Done in on 2010 
 
For the Ministry of Transport of the Republic 
of Latvia 
 
Name: 
Title: 
 
Done in Zaragoza on 8 June 2010 
 
For the Ministry of Transport and Communi-
cations of the Republic of Lithuania 
Name Arūnas Štaras 
Title: Deputy Transport Minister 
 
 
 
Done in on 2010 
 
For the Ministry of Infrastructure of the Re-
public of Poland 
Name: 
Title: 
 
 
Done in Zaragoza on 8 June 2010 
 
For the Government of the Kingdom of Swe-
den 
Name: Leif Zetterberg 
Title: State Secretary 
 
Done in on 2010 
 
For the Ministry of Transport and Communi-
cations of the Republic of Belarus, 
Name: 
Title: 
 
Done in Zaragoza on 8 June 2010 
 
For Nordic Investment Bank 
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Nimi: Harro Pitkänen 
Asema: Senior Director, Deputy Head of 
Lending 
 
Nimi: Christina Stenvall-Kekkonen 
Asema: Chief Counsel 
 
Institutional and Administrative Affairs -
yksikkö  
 

Name: Harro Pitkänen 
Title: Senior Director, Deputy Head of Lend-
ing 
 
Name: Christina Stenvall-Kekkonen 
Title: Chief Counsel 
 
Institutional and Administrative Affairs 
 

 
Liite 1 

Talousliite [pvm] 2010 tehtyyn sopimuksen 
Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logis-
tiikkakumppanuuden sihteeristöstä 
 

Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logis-
tiikkakumppanuuden sihteeristön perustamis-
ta koskevien neuvottelujen yhteydessä sihtee-
ristön toiminnan rahoittamisesta on sovittu 
seuraavaa: 
 
 

1. Tilapäinen taloussuunnitelma vain vuo-
delle 2011: 
 

(1) Seuraavat osapuolet maksavat vapaaeh-
toisen rahoitusosuuden: 
 

Tanska:30 000 EUR 
Suomi:95 000 EUR 
Saksa:35 000 EUR 
Norja: 45 000 EUR 
Ruotsi: 70 000 EUR 

 
(2) Vapaaehtoisten rahoitusosuuksien ko-

konaissumman tulisi olla vähintään 250 000 
euroa, jotta pienimuotoinen sihteeristö voi-
daan perustaa. 
 

(3) Sihteeristön koko tulisi rajata malliin 
1+1 (johtaja + tekninen työntekijä) 
 

(4) Osapuolet voivat maksaa rahoitusosuu-
tensa myös teknisenä tukena sihteeristön toi-
minnalle. 
 

2. Lopullinen taloussuunnitelma 
 

(1) Kaikki osapuolet sitoutuvat maksamaan 

Annex 1 

Financial annex to the NDPTL Secretariat 
Agreement as of [date] 2010 
 
 

In the context of the negotiations for setting 
up a Secretariat of the Northern Dimension 
Partnership for Transport and Logistics 
(NDPTL), the following has been agreed on 
the financing required for the functioning of 
the Secretariat: 
 

1. Temporary financial scheme for the year 
2011 only: 
 

(1) The following Parties will provide a 
contribution on a voluntary basis; 
 

Denmark: 30 000 EUR 
Finland: 95 000 EUR 
Germany: 35 000 EUR 
Norway: 45 000 EUR 
Sweden: 70 000 EUR 

 
(2) The voluntary contributions in aggre-

gate should amount to at least EUR 250 000 
in order to enable setting up a small size Se-
cretariat; 
 

(3) The size of the Secretariat should be 
limited to 1+1 (Director + technical staff); 
 

(4) The contributions of the Parties may 
also take the form of technical support to the 
work of the Secretariat; 
 

2. Final financial scheme 
 

(1) All Parties agree to provide annual con-
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vuotuista rahoitusosuutta 1.1.2012 lukien. 
 
(2) Osapuolet sopivat lopullisesta talous-

suunnitelmasta sihteeristön rahoittamiseksi 
viimeistään 31.10.2010. Lopullisen talous-
suunnitelman ehdot kirjataan uuteen liittee-
seen 1, jonka osapuolet ja pankki allekirjoit-
tavat 31.3.2011 mennessä ja joka tulee voi-
maan 1.1.2012 lukien, josta päivämäärästä 
lukien uusi liite 1 myös korvaa nykyisen. 

tributions as from 1 January 2012. 
 
(2) The Parties shall no later than 31 Octo-

ber 2010 agree on the final financial scheme 
for the financing of the Secretariat. The pro-
visions of the final financial scheme shall be 
recorded in a new Annex 1 that shall be 
signed by the Parties and the Bank by the lat-
est 31 March 2011 and enter into force as of 
1 January 2012. As of the same date the new 
Annex 1 shall replace the present one. 
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