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PÖYTÄKIRJA EUROOPPALAISEN MAISEMAYLEISSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA; VOIMAANSAATTAMINEN
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T a u sta

Eurooppalainen maisemayleissopimus (SopS 13–14/2006, jäljempänä yleissopimus) on Euroopan neuvostossa valmisteltu sopimus, jonka tavoitteena on maisemien suojelun, hoidon ja suunnittelun edistäminen sekä eurooppalaisen yhteistyön järjestäminen maisema-asioissa. Yleissopimus hyväksyttiin Firenzessä, Italiassa 20 päivänä lokakuuta 2000. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004 ja Suomen osalta 1 päivänä huhtikuuta 2006.
Suomi osallistuu yleissopimuksen yhteistyöhön aktiivisesti.
2

Y leisso p i mu kse n mu u to kse t ja n i id en v o i m a a n tu lo

Yleissopimuksen kahdeksannessa osapuolikokouksessa 19 päivänä marraskuuta 2015 Strasbourgissa hyväksyttiin pöytäkirjaluonnos yleissopimuksen muuttamisesta. Muutoksella mahdollistetaan muiden kuin Euroopan valtioiden liittyminen yleissopimukseen. Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 15 päivänä kesäkuuta 2016 pidetyssä kokouksessa yleissopimuksen muutosta koskevan pöytäkirjan. Pöytäkirja avautui sopimuspuolten sitoutumistoimille 1
päivänä elokuuta 2016.
Yleissopimuksen muutoksen on katsottu olevan tarpeen, koska Euroopan ulkopuoliset valtiot
ovat osoittaneet kiinnostusta liittyä yleissopimukseen. Muutos on nähty hyödyllisenä, sillä sen
myötä yleissopimuksen periaatteita toteutettaisiin myös Euroopan ulkopuolella, erityisesti Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden naapurivaltioissa. Muutos myös mahdollistaa Euroopan neuvoston arvojen leviämisen sen jäsenvaltioiden ulkopuolelle. Yleissopimuksen avaamisella luodaan vahvempi keskusteluyhteys ja yhteistyön mahdollisuus maiseman suojelun, hoidon ja
suunnittelua koskevissa asioissa.
Pöytäkirja ei sisällä määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, joten voimaansaattamisasetuksen voimaantulemiselle Ahvenanmaan maakunnassa ei tarvitse
hankkia Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntää Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 59 §:n 1 momentin mukaisesti.
Pöytäkirja ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Se ei myöskään sido eduskunnan
budjettivaltaa eikä se muullakaan perusteella edellyttänyt eduskunnan suostumusta. Tasavallan
presidentti hyväksyi pöytäkirjan 1 päivänä joulukuuta 2017, ja Suomi talletti hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 20 päivänä joulukuuta 2017.
Pöytäkirjan 8 artiklan mukaan pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä
päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona kaikki yleissopimuksen sopimuspuolet ovat ilmaisseet haluavansa sitoutua pöytäkirjaan. Pöytäkirja tulee kuitenkin voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona se avattiin ratifioitavaksi tai hyväksyttäväksi, ellei yleissopimuksen sopimuspuoli ole ilmoittanut Euroopan neuvoston pääsihteerille

vastustavansa pöytäkirjan voimaantuloa. Pöytäkirjan 9 artiklan b kohdan mukaan Euroopan
neuvoston pääsihteeri antaa ilmoituksen pöytäkirjan voimaantulosta.
Portugali ilmoitti 10 päivänä heinäkuuta 2018 vastustavansa pöytäkirjan automaattista voimaantuloa, valtion sisäisten valtiosopimusmenettelyjensä ollessa kesken. Portugali hyväksyi
pöytäkirjan 25 päivänä maaliskuuta 2021 ja poisti täten vastustuksensa pöytäkirjan voimaantulolle. Euroopan neuvoston pääsihteerin ilmoituksen mukaan pöytäkirja tulee kansainvälisesti
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Pöytäkirja on tarkoitus saattaa kansallisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella. Voimaansaattamisasetus on tarkoitettu tulemaan voimaan pöytäkirjan
voimaantulon päivänä.
Nyt annettavaksi ehdotetun asetuksen 1 §:n 1 momentissa säädettäisiin, että pöytäkirja tulee
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Pykälän 2 momentti sisältäisi tavanomaisen säännöksen
pöytäkirjan kansallisesta hyväksymisestä. Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin pöytäkirjan määräysten olevan asetuksena voimassa. Asetus olisi ehdotetun 3 §:n 1 momentin mukaan tarkoitettu
tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
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E sity s

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että valtioneuvosto antaa asetuksen Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta.
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