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KIINAN KULTTUURIKESKUKSEN PERUSTAMISESTA SUOMEEN SUOMEN JA
KIINAN VÄLILLÄ TEHDYN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Kiina on osoittanut kiinnostusta perustaa kulttuurikeskus Suomeen vuosituhannen
alusta lähtien ja se on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriön apua eri vaihtoehtojen
selvittämiseen. Suomessa toimii joitakin muiden valtioiden ylläpitämiä kulttuuriinstituutteja ja niiden toimintaperiaatteet poikkeavat hieman toisistaan. Ministeriö
suositti, että Kiina perustaisi itsenäisen kulttuurikeskuksen, joka olisi suomalainen
oikeushenkilö. Se olisi joustavin ja joutuisin tapa toteuttaa Kiinan tavoite
kulttuurikeskuksesta, joka järjestää kulttuuritoimintaa, koulutusohjelmia ja
tietopalvelua esitelläkseen Kiinaa ja kiinalaista kulttuuria suomalaiselle yleisölle.
Sopimusta on valmisteltu epävirallisissa neuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön
johdolla siten, että Kiinan kansantasavaltaa ovat edustaneet Kiinan Helsingin
suurlähetystön virkamiehet ja Suomen puolelta neuvotteluihin ovat osallistuneet
opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi ulkoministeriön, valtiovarainministeriön,
sisäministeriön, oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja
elinkeinoministeriön virkamiehet. Joihinkin neuvotteluihin ovat osallistuneet myös
maahanmuuttoviraston asiantuntijat.
Suomella ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta perustaa kulttuurikeskusta Kiinaan, joten
sopimus koskisi vain Kiinan Suomeen perustettavaa kulttuurikeskusta. Sopimuksesta
tulisi näin kahdenvälinen, muttei vastavuoroinen.
Kiinan kulttuurikeskus olisi sopimuksen perusteella voittoa tavoittelematon kulttuuriinstituutti, jonka kiinalainen osapuoli voi perustaa ja hoitaa Suomen voimassaolevan
lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Kiina toivoi, että kulttuurikeskuksen
toiminnan selkiyttämiseksi sopimukseen kirjattaisiin kulttuurikeskusta koskevat
määräykset tullivapauksista ja tietyistä verovapauksista, joita ei kuitenkaan perusteta
tällä sopimuksella, vaan jotka perustuvat Suomen voimassa oleviin lakeihin ja
sopimuksiin. Sopimukseen haluttiin myös kirjaus lähetetyistä työntekijöistä ja siitä,
ettei heillä ole diplomaattisia erioikeuksia ja vapauksia Suomessa.
Kiinan
kulttuurikeskuksen
tarkoituksena
on
edistää
maiden
välistä
kulttuuriyhteistyötä, keskinäistä ymmärrystä ja ystävällisiä suhteita. Sopimuksen
mukaan Kiina vastaisi kokonaan kulttuurikeskuksen perustamisesta ja sen toiminnan
järjestämisestä. Sopimuksesta ei aiheudu Suomelle kustannuksia eikä se edellytä muun
lainsäädännön antamista. Kiinan kulttuurikeskuksen perustaminen Suomeen lisäisi
oletettavasti maiden välistä kulttuuriyhteistyötä ja Kiinan kulttuurin tuntemusta
Suomessa.
Sopimusluonnoksesta ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta pyydettiin
lausunnot
ulkoministeriöltä,
sisäministeriöltä,
valtiovarainministeriöltä,
oikeusministeriöltä,
työja
elinkeinoministeriöltä
sekä
sosiaalija
terveysministeriöltä. Annetuissa lausunnoissa sopimuksen allekirjoittamista ei
vastustettu.
Sopimus on allekirjoitettu Pekingissä lokakuun 16 päivänä 2019 tasavallan presidentin
myönnettyä siihen allekirjoitusvaltuudet lokakuun 11 päivänä 2019.

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen sopimuksen suomenkielisessä tekstiversiossa
havaittiin virheitä. Sopimuksen suomenkieliseen tekstiin on tehty korjaukset Wienin
valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen (SopS 32 ja 33/1980) 79 artiklan 1
kappaleen b) kohdan mukaisesti eli suomenkielisessä tekstissä olevien virheiden
korjaamisesta on sovittu vaihtamalla asiakirjat, joihin sovittu oikaisu on merkitty.
Oikaisusta sovittiin noottien vaihdolla 28 päivänä heinäkuuta 2020. Oikaistu teksti
korvaa virheellisen tekstin alusta alkaen Wienin yleissopimuksen 79 artiklan 4
kappaleen mukaisesti. Tämän listan liitteenä oleva suomenkielinen teksti on
sopimuksen oikaistu teksti.
Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön
1 artikla. Kulttuurikeskuksen perustaminen. Artiklan perusteella kiinalainen osapuoli
voi perustaa ja hoitaa Suomen voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten
mukaisesti Kiinan kulttuurikeskusta Helsingissä.
2 artikla. Tarkoitus. Artiklan mukaan Kiinan kulttuurikeskuksen tarkoituksena on
edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä ja kulttuuriyhteistyötä, kehittää ystävällisiä
suhteita ja edistää maiden välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä kulttuurin alalla ja
ihmisten välillä.
3 artikla. Toiminta. Kiinan kulttuurikeskus toimii Kiinan hallituksen lähettämänä,
voittoa tavoittelemattomana kulttuuri-instituuttina. Artiklan mukaan Kiinan
kulttuurikeskus järjestää kulttuuritoimintaa, koulutusohjelmia ja tietopalvelua
esitelläkseen Kiinaa ja kiinalaista kulttuuria suomalaiselle yleisölle.
4 artikla. Kulttuurikeskuksen rakentaminen. Artiklassa todetaan Suomen rakentamista
koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaiset vastuut ja lupamenettelyt, joita
kiinalaisen osapuolen on noudatettava, kun se suunnittelee, rakentaa, kunnostaa ja
sisustaa Kiinan kulttuurikeskuksen rakennuksia. Artiklassa määrätään myös, että
kiinalainen osapuoli valitsee rakennusurakoitsijat.
5 artikla. Vapautukset tuontitulleista ja –veroista. Kulttuurikeskuksen toiminnan
selkiyttämiseksi sopimukseen kirjattaisiin kulttuurikeskusta koskevat määräykset
tullivapauksista ja tietyistä verovapauksista, joita ei kuitenkaan perusteta tällä
sopimuksella, vaan jotka perustuvat Suomen voimassa oleviin lakeihin ja sopimuksiin.
Kiinan kulttuurikeskus vapautettaisiin tuontitulleista Suomessa sovellettavan
lainsäädännön nojalla 5 artiklassa luetelluissa tuoteryhmissä, joita ei ole tuotu
Suomeen myytäväksi tai voiton tavoittelemiseksi. Tullit kuuluvat Euroopan unionin
yksinomaiseen toimivaltaan ja tullittomuuksista määrätään neuvoston asetuksessa
(EY)
N:o
1186/2009
yhteisön
tullittomuusjärjestelmän
luomisesta
(tullittomuusasetus). Tullittomuuden osalta 5 artiklan kirjaukset perustuvat EU:n
tullittomuusasetuksen XI luvun (opetus, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat,
tieteelliset välineet ja kojeet) artikloihin 42, 43 ja 49.
Euroopan unionissa sovellettavasta arvonlisäverojärjestelmästä säädetään yhteisestä
arvonlisäjärjestelmästä annetussa neuvoston direktiivissä (2006/112/EY). Lopullista
maahantuontia koskevaan neuvoston direktiiviin (2009/132/EY) sisältyy säännöksiä
maahantuonnin vapautusten soveltamisalasta ja soveltamisesta. Arvonlisäverolain
(1501/1993) 94 §:ssä säädetään poikkeuksista maahantuonnin verollisuuteen.

Sopimuksen 5 artiklaa tulee siis pitää luonteeltaan toteavana eikä se siten kuulu
lainsäädännön alaan.
6 artikla. Lähetettyjen työntekijöiden asema. Kiinan hallitus lähettää Suomeen
työntekijöitä, joihin kuuluu Kiinan kulttuurikeskuksen johtaja. He ovat Kiinan
kansalaisia, joilla on Kiinan virkapassi. Heillä ei ole diplomaattisia erioikeuksia ja
vapauksia Suomessa. Samassa artiklassa todetaan myös, että muu keskuksen
henkilökunta voi olla Kiinan tai Suomen kansalaisia tai henkilöitä, jotka oleskelevat
Suomessa laillisesti.
Suomessa kolmansista maista lähetettyjen työntekijöiden työehdot määräytyvät
työsopimuslain (55/2001) kansainvälisluonteisia työsopimuksia ja sovellettavaa lakia
koskevan 11 luvun mukaisesti. Luvun 1 § artiklan mukaan Suomessa tehtävään työhön
sovelletaan Suomen työlainsäädäntöä, jos työsopimuksella ei ole liittymiä muihin
valtioihin. Jos työsopimuksella on liittymä kahteen tai useampaan valtioon,
työsopimukseen sovellettava laki määräytyy sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta
laista (Rooma I) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
593/2008 mukaisesti.
Rooma I asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan työntekijän työsopimukseen
sovelletaan osapuolten asetuksen 3 artiklan mukaisesti valitsemaa lakia. Tällainen
lakiviittaus ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että työntekijä menettäisi hänelle sellaisin
säännöksin annetun suojan, joista ei voida sopimuksin poiketa sen lain mukaan, jota
lakiviittauksen puuttuessa olisi sovellettava.
7 artikla. Tulo- ja varallisuusverot. Kiinan kulttuurikeskuksen ja sen henkilökunnan
tulo- ja varallisuusverot määrätään Suomen voimassaolevan lainsäädännön ja
määräysten mukaisesti ja perustuen Kiinan kansantasavallan hallituksen ja Suomen
tasavallan hallituksen Pekingissä 25 päivänä toukokuuta 2010 tekemään sopimukseen
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä ja veron kiertämisen
estämisestä. Artiklassa määrätään myös, että sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan
artiklassa mainittuun verosopimukseen mahdollisesti myöhemmin tehtäviä muutoksia.
8 artikla. Sopimukseen tehtävät muutokset. Sopimukseen voi tehdä muutoksia
sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta, neuvottelujen jälkeen ja noudattaen
menettelyä, josta määrätään sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa. Artiklassa määrätään
myös, että sopimuksen soveltamiseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet on
ratkaistava sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.
9 artikla. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo. Sopimus on tarkoitettu tulemaan
voimaan 30 päivänä siitä päivästä, jolloin osapuolet ovat vastaanottaneet
diplomaattiteitse toisiltaan jälkimmäisen ilmoituksen siitä, että ne ovat täyttäneet
kaikki kansalliset oikeudelliset menettelynsä, joita sopimuksen ratifioiminen tai
hyväksyminen edellyttää.
Artiklassa määrätään sopimuksen voimassaolosta, että se on voimassa viisi vuotta ja
uusitaan automaattisesti seuraavaksi viideksi vuodeksi, ellei toinen osapuoli ilmoita
kirjallisesti diplomaattiteitse vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuksen
alkuperäisen tai myöhemmän voimassaoloajan päättymistä, että se haluaa päättää
sopimuksen.

Kiina on ilmoittanut omien kansallisten menettelyidensä loppuunsaattamisesta 18.
marraskuuta 2020 päivätyllä nootilla. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 30
päivänä siitä, kun Kiina on vastaanottanut Suomen ilmoituksen sopimuksen
hyväksymisestä.
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja sopimuksen voimaansaattamisen taso
Alustavan arvion mukaan katsottiin, että sopimuksen tuontitulleja ja –veroja koskeva
5 artikla olisi edellyttänyt perustuslain 94 §:n ja 95 §:n mukaisesti eduskunnan
suostumuksen pyytämistä sopimuksen hyväksymiseksi sekä voimaansaattamista
lailla. Näin ollen sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta valmisteltiin
hallituksen esitys, josta pyydettiin lausunnot ulkoministeriöltä, sisäministeriöltä,
valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä
työ- ja elinkeinoministeriöltä.
Lausuntopalautteen perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, että edellä mainittu
tuontitulleja ja –veroja koskeva 5 artikla on luonteeltaan olemassa olevan oikeustilan
toteava, eikä luo uusia oikeuksia ja velvoitteita. Näin ollen sopimukselle ei ole tarpeen
pyytää eduskunnan suostumusta, eikä sopimusta ole tarpeen saattaa voimaan lailla.
Lisäksi tuontitulleja ja –veroja koskeva sääntely kuuluu edellä selostetusti Euroopan
unionin toimivaltaan. Perustuslain tulkintakäytännön mukaan eduskunnan
hyväksymistoimivalta ei koske unionin toimivaltaan kuuluvia sopimuksen määräyksiä
(PeVL 6/2001 vp). Tämän johtopäätöksen kannalta ei merkitystä ole sillä, että vain
valtio voi olla sopimuksen osapuolena, vaan sopimukseen sitoutuessaan Suomen
voidaan katsoa toimivan tältä osin unionin puolesta ja sen toimivaltaa käyttäen
(PeVL 16/2004 vp). Eduskunnalta pyydetään hyväksyminen sopimukselle siten vain
siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.
Edellä todetun perusteella esitetään, että valtioneuvosto esittäisi, että tasavallan
presidentti hyväksyisi Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Suomen
tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä 16 päivänä
lokakuuta 2019 Pekingissä allekirjoitetun sopimuksen.

