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Sopimus Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kankuntien välillä Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta; allekirjoitusvaltuudet
Tausta
YK:n hankepalveluiden toimisto (UN Office for Project Services, UNOPS) on osa YK:ta ja samalla itsenäinen
toimisto. UNOPS perustettiin 19.9.1994 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla 48/501. UNOPS tarjoaa
tukipalveluja YK:lle, YK:n jäsenvaltioille ja muille esimerkiksi hankkeiden hallinnoinnissa, hankinnoissa ja
kestävän infrastruktuurin rakentamisessa. UNOPS on toimeenpaneva järjestö ja sen toiminta kattaa laajasti eri sektoreita, kuten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanturvaamisen. UNOPS toimii
yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa palvellen kestävän kehityksen tavoitteita. UNOPS:n toiminta ei perustu jäsenvaltioiden maksamiin vuosittaisiin jäsenmaksuihin tai vapaaehtoisrahoitukseen, vaan se rahoittaa itse toimintansa projekteistaan saamilla tuotoilla.
UNOPS lähestyi Suomea joulukuussa 2018 ja esitti keskustelun aloittamista UNOPS:n vaikuttavuussijoittamisen toimintojen (Social Impact Investing Initiative, S3I) siirtämisestä Kööpenhaminasta Suomeen. Vaikuttavuussijoittaminen tarjoaa keinon uusien innovaatioiden skaalaamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Sen kautta UNOPS luo rahoitusratkaisuja osin oman pääomansa turvin ja yhdessä
merkittävien yksityissektorin toimijoiden kanssa. Painopisteinä ovat tällä hetkellä sosiaalinen asuntotuotanto, uusiutuvat energiainvestoinnit sekä terveysinfrastruktuuri. Toimintojen siirtäminen edellyttäisi
UNOPS:n toimiston perustamista Suomeen.
UNOPS:n Suomen toimistoon odotetaan sijoitettavan 10-20 henkilöä. UNOPS:n yleinen tavoite on, että
kansainvälisisissä tehtävissä toimivista 65 % olisi kansallisesti rekrytoituja henkilöitä. Samalla rekrytointi
perustuu ensisijaisesti pätevyyteen, ei kansalaisuuteen.
Neuvottelut
Valtioneuvosto asetti 14.3.2019 neuvotteluvaltuuskunnan YK:n kanssa käytäviin neuvotteluihin UNOPS:n
Suomen-toimistosta. Neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajana toimi ulkoministeriön edustaja ja valtuuskunnan jäseninä olivat edustajat valtionvarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä.
UNOPS:n lähtökohtana neuvotteluissa oli erityisesti järjestön päämajaa koskeva isäntämaasopimus Tanskan kanssa sekä muiden YK-päämajojen yleinen isäntämaasopimuksiin perustuva käytäntö Euroopassa.
UNOPS painotti tarvetta saada henkilöstölleen vähintään samat etuudet kuin on Kööpenhaminassa sijaitsevalla UNOPS:n palveluksessa olevalla henkilöstöllä. Järjestö korosti tämän olevan tärkeä edellytys, jotta
voitaisiin tukea pätevän ja kokeneen henkilöstön siirtymistä Suomeen ja varmistaa henkilöstön tasapuolinen kohtelu.

Suomi ehdotti neuvotteluissa merkittäviä muutoksia UNOPS:n ensimmäiseen sopimusluonnokseen.
Suomi pyrki mahdollisimman yhdenmukaiseen linjaan suhteessa sopimuksiin, joita Suomi on tehnyt Suomessa jo sijaitsevien kansainvälisteniin järjestöjen kanssa ottaen samalla huomioon sen, että osa järjestöjen toimipaikkamaasopimuksista on neuvoteltu pitkä aika sitten erilaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi
neuvotteluissa huomioitiin kunkin järjestön erityispiirteet sekä YK-järjestöjen kohdalla Suomea velvoittava YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimus (SopS 23/1958).
Ulkoministeriö lähetti perustuslain 97 §:n 1 momentin mukaisesti tilannekatsauksen UNOPS:n sopimusneuvotteluista eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan (UTP 4/2019 vp). Neuvotteluissa haasteellisiksi muodostuivat erityisesti kaksi kysymystä: UNOPS:n henkilöstön ajoneuvon veroton tuonti Suomeen tai hankinta Suomessa sekä henkilöstön Suomessa asumisen huomiotta jättäminen missä tahansa hankitun tulon
asumisperusteisessa verotuksessa. Ulkoasiainvaliokunta antoi asian johdosta lausuman, jossa se yhtyi valtioneuvoston linjaan ja piti tärkeänä sitä, että avoimissa neuvottelukysymyksissä pyritään lopputulokseen
ensisijaisesti Suomen esitysten mukaisesti. Ajoneuvon verottoman tuonnin tai hankinnan osalta valiokunta piti riskialttiina sellaista neuvotteluratkaisua, joka asettaisi UNOPS:in henkilökunnan eriarvoiseen
asemaan vastaavassa asemassa oleviin diplomaattisten edustustojen virkamiehiin nähden. Mikäli ajoneuvon verottomaan tuontiin tai hankintaan liittyvää verovapautta nykykäytännöstä laajennettaisiin, voisi se
johtaa myös muiden Suomessa toimivien kansainvälisten järjestöjen vastaavanlaisiin vaateisiin. Suomi
huomioi ulkoasiainvaliokunnan antaman lausuman asiasta, kun sopimusneuvottelut tuotiin päätökseen
UNOPS:n kanssa.
Lopullisesta sopimusluonnoksesta pyydettiin lausunnot sisäministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä,
työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä valtiovarainministeriöltä. Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö
sekä työ- ja elinkeinoministeriö vahvistivat, että sopimus on heidän puolestaan allekirjoitettavissa. Valtiovarainministeriö ilmaisi lausunnossaan pitävänsä valitettavana, että sopimuksen sisällytetään XIII artikla
1(k) kohta, joka voisi johtaa tilanteeseen, jossa henkilö ei ole missään verovelvollinen maailmanlaajuisista
tuloistaan, ja esitti että ulkoministeriö vielä tiedustelisi mahdollisuutta k-kohdan poistamiseen. Neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtaja keskusteli asiasta YK:n oikeuspalvelun kanssa. Kysymys on YK:lle tärkeä,
koska YK:n näkemyksen mukaan artiklassa määrätty vapautus vastaa YK:n tulkintaa YK:n erioikeuksia ja
vapauksia koskevasta yleissopimuksesta ja sitä ei sen vuoksi ole mahdollista poistaa. YK:n oikeuspalvelu
kuitenkin vahvisti, että järjestön henkilöstö on vastuussa YK-tulon ulkopuolisten tulojen verojen maksamisesta työskentelyvaltiossa. Muutoin kyse olisi syyllistymisestä YK:n henkilöstön säännöksien rikkomiseen. Valtiovarainministeriö vahvisti tämän jälkeen, että sopimus on allekirjoitettavissa siten, että kyseinen XIII artiklan 1(k) kohta on osana sopimusta.
Sopimuksen keskeinen sisältö
Keskeisenä tavoitteena on sopia UNOPS:n toimiston perustamisesta Suomeen, sen oikeudellisesta asemasta sekä toimiston ja sen henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista Suomessa.
Sopimuksessa määrättäisiin muun muassa UNOPS:n oikeushenkilöllisyydestä, YK:n tilojen, toiminnan ja
viestinnän koskemattomuudesta, omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta, sekä UNOPS:n verovapaudesta. Lisäksi huomioitaisiin Suomessa järjestettävien UNOPS:n kokousten erioikeudet, vapaudet
ja helpotukset siltä osin kuin tästä ei ole jo säädetty laissa ja asetuksessa kansainvälisistä hallitusten välisistä konferensseista (572/1973 ja 728/1973).

Sopimuksessa on huomioitu YK:n erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen määräykset mukaan
lukien henkilöstön immuniteetti työssään tehtyjen toimien osalta, vapautus tuloverotuksesta Suomessa
YK:n maksamista palkoista, sekä vapautus Suomen asepalveluksesta. YK pidättää virkamiesten palkasta
YK:n sääntöjen mukaisen osuuden, joka laitetaan YK:n verotasausrahastoon. Tuloverovapaus ei koskisi
entisten työntekijöiden eläkkeitä. Suomen kansalaisia ja täällä asuvia, sekä YK:n vapaaehtoisia ja harjoittelijoita, koskisivat vain nämä YK:n yleissopimuksessa määrätyt erioikeudet ja vapaudet.
Sopimuksessa myönnettäisiin UNOPS:n Suomen toimiston johtajalle ja muulle korkeimmassa asemassa
olevalle toimiston henkilöstölle, sekä heidän puolisoilleen ja alaikäisille lapsilleen, samat erioikeudet ja
vapaudet kuin diplomaattisille edustajille myönnetään kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Korkein
UNOPS:n Suomen toimiston henkilöstö tarkoittaa YK-luokittelussa P/L-5 tai IICA3 tasoa tai korkeampaa,
eli käytännössä vähintään keskijohtoa. Määrällisesti näitä henkilöitä ei tulisi olemaan paljon. Jos korkeimmassa asemassa oleva henkilö on Suomen kansalainen tai asuu Suomessa, hän ei saisi diplomaattiseen
edustajaan verrannollista asemaa. Muissa Suomen toimipaikkasopimuksissa kansainvälisten järjestöjen
kanssa diplomaattiseen edustajaan verrannollinen asema on myönnetty vain kyseisen järjestön johtajalle
tai johtajille. Aiempi Suomen käytäntö ei kuitenkaan vastaa muiden eurooppalaisten YK-isäntämaiden nykyistä käytäntöä, esimerkiksi Tanskassa, Itävallassa ja Alankomaissa. Asia oli kynnyskysymys UNOPS:lle
neuvotteluissa.
Kansainvälisten järjestöjen toimipaikkasopimuksissa on säännönmukaisesti vapautettu järjestön virkakäytössä olevat ajoneuvot auto- ja ajoneuvoveroista. Suomen kansainvälisten järjestöjen toimipaikkasopimuksissa henkilöstön ajoneuvojen verovapaudessa on joitain eroja, mutta linja on ollut melko yhtenäinen.
Yleisesti henkilöstön ajoneuvot on vapautettu autoverosta Suomeen kertaluonteisesti muuton yhteydessä ja lisäksi diplomaattistatuksella oleva järjestön johtaja tai johtajat saavat autoverolain 22 §:n mukaisen oikeuden hankkia ajoneuvo verottomasti Suomesta kolmen vuoden välein. Jos järjestön henkilöstöön kuuluvalla on puoliso mukanaan, koskee verovapaa hankinta yleensä vastaavalla tavalla kahta autoa.
Auton myyntiä koskevat Suomen lainsäädännön mukaiset rajoitukset.
UNOPS:n pyrkimyksenä oli vastaava ajoneuvojen verovapaus kuin sille on myönnetty Tanskassa, mikä olisi
ollut Suomen käytäntöä laajempi. Neuvotteluissa asia saatiin sovittua Suomen esityksen mukaisesti. Siten
henkilöstöön kuuluvilla, jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai Suomessa asuvia, olisi sama oikeus tuoda
moottoriajoneuvo maahan ilman tullia ja muita veroja kuin vastaavassa asemassa olevilla ulkomaisten
diplomaattisten edustustojen virkamiehillä. Erona muihin Suomessa oleviin kansainvälisiin järjestöihin on
yllä perusteltu tarve huomioida myös keskijohto niiden diplomaattietuuksien osalta, jotka aiemmin Suomessa on myönnetty vain järjestön johtajalle tai johtajille. Tämä koskee myös ajoneuvojen verovapautta.
Sopimukseen on sisällytetty YK:n oikeuspalvelun näkemyksen mukaan periaatteellisesti hyvin merkityksellinen määräys siitä, että veron määräytyessä asumisperusteisesti, niitä ajanjaksoja, joina UNOPS:n virkamiehet oleskelevat Suomessa suorittaakseen YK-tehtäviään, ei katsottaisi asumisajaksi Suomessa.
Erioikeudet ja vapaudet myönnetään YK:n edun mukaisesti, eikä kyseessä olevan UNOPS:n henkilöstön
henkilökohtaisen edun vuoksi. YK:n pääsihteerillä on oikeus ja velvollisuus tarvittaessa ratkaista koskemattomuudesta luopuminen silloin, kun koskemattomuudesta voidaan luopua ilman, että siitä on haittaa
YK:lle.

UNOPS:n palveluksessa oleva henkilöstö ei kuuluisi Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Koko henkilöstön tulisi olla sairausvakuutettu joko YK:n kautta, tai muulla tavoin. Suomen kansalaisilla ja Suomessa
jo ennen UNOPS:ssa työskentelyä asuneilla olisi oikeus kotikunnan palveluihin.
Sopimuksessa huomioitaisiin tarvittavin osin myös henkilöstön perheenjäsenten asema, mukaan lukien
maahantulon helpottaminen ja oleskeluun liittyvät kysymykset.
Edellä olevan perusteella esitetään, että kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari tai
hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri (kehityspolitiikka) Elina Kalkku valtuutetaan allekirjoittamaan
Suomen hallituksen puolesta sopimus Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kankuntien välillä Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta.

