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55/2020
(Finlands författningssamlings nr 466/2020)

Statsrådets förordning
om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium 

för innovativ teknik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om avtalet med Förenta
nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
(410/2020):

1 §
Det i den 20 december 2019 mellan Finlands regering och Förenta nationerna ingångna

avtalet om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik träder i kraft
den 1 juli 2020 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 8 maj 2020 och av republikens president den 29
maj 2020. Noterna om godkännandet utväxlas den 1 juli 2020.

2 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som för-

ordning.

3 §
Lagen om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratori-

um för innovativ teknik (410/2020) träder i kraft den 1 juli 2020.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

Helsingfors den 11 juni 2020

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Ambassadrådet Kirsti Pohjankukka
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55/2020  
Fördragstext        (ÖVERSÄTTNING) 

 

Den 8 november 2019 

Utrikesrådet Jukka Salovaara 

Finlands ständiga representant Förenta nationerna 

New York 

 

Ärade utrikesråd, 

Jag har glädjen att skriva till er om det pågående samarbetet mellan Finlands regering och Förenta 
nationerna om inrättandet av Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (nedan kallat 
”UNTIL”) i Esbo, Finland. Som ni vet inrättades UNTIL som ett projekt inom Förenta nationerna där 
Förenta nationerna har för avsikt att genom sitt kontor för informations- och kommunikationsteknik vid 
avdelningen för förvaltningsstrategi, policy och kontroll (Department of Management Strategy, Policy 
and Compliance, Office of Information and Communications Technology) undersöka innovativa tekniska 
strategier för att främja effektiviteten i Förenta nationernas verksamhet och program i syfte att stödja 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling. 

Som ni också vet har Finlands regering och Förenta nationerna genom skriftväxling av den 15 januari och 
den 21 februari 2018 kommit överens om att tillämpa överenskommelsen av den 4 februari 1984 om 
Internationella institutet för utvecklingsekonomisk forskning på den inledande fasen och pilotfasen i 
UNTIL. Eftersom UNTIL:s inledande fas och pilotfas närmar sig sitt slut fäster jag er uppmärksamhet vid 
behovet av att säkerställa att det finns en rättslig ram för att fortsätta UNTIL:s verksamhet i Finland. 

Därför föreslår jag att avtalet mellan Finlands regering och FN om ett Finlandskontor för Förenta 
nationernas kontor för projekttjänster (”UNOPS-avtalet”) av den 12 augusti 2019 på motsvarande sätt 
(mutatis mutandis) ska tillämpas på UNTIL samt på dess verksamhet och personal i Finland, inklusive 
pilotfasens personal som fortsätter som anställda vid UNTIL. Dessutom föreslår jag att denna 
skriftväxling, när er regering skriftligen har bekräftat det ovan anförda, ska utgöra ett avtal mellan 
Finland och Förenta nationerna som träder i kraft den dag då Finlands regering meddelar Förenta 
nationerna att de interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet av UNOPS-avtalet har slutförts. 

Mottag, ärade utrikesråd, försäkran om min största högaktning. 

 

Catherine Pollard 

Undergeneralsekreterare, förvaltningsstrategier, politik och - kontroll 

8 November 2019 
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55/2020  
 

His Excellency 

Mr. Jukka Salovaara 

Permanent Representative of Finland to the United Nations 

New York 

 

Excellency, 

I am pleased to write to you regarding the ongoing cooperation between the Government of Finland 
and the United Nations regarding the establishment of the United Nations Technology Innovation Lab in 
Espoo, Finland (hereinafter “UNTIL”). As you are aware, UNTIL has been established as a project of the 
United Nations in which the United Nations, acting through its Department of Management Strategy, 
Policy and Compliance, Office of Information and Communications Technology, intends to explore 
innovative technological strategies to promote the effectiveness of United Nations activities and 
programmes to support the achievement of the Sustainable Development Goals. 

As you are further aware, the Government of Finland and the United Nations agreed to apply the 
Agreement between the United Nations University and the Government of Finland regarding the World 
Institute for Development Economics Research of 4 February 1984 to the initial pilot phase of UNTIL, 
through an exchange of letters dated 15 January 2018 and 21 February 2018. As the initial pilot phase of 
UNTIL is coming to an end, I note the need to ensure that there is a legal framework in place for the 
continued activities of UNTIL in Finland. 

To this end, I wish to propose that the Agreement between the Government of Finland and the United 
Nations Concerning the Office in Finland of the United Nations Office for Project Services, concluded on 
12 August 2019 (the “UNOPS Agreement”), shall apply mutatis mutandis to UNTIL and its activities and 
personnel in Finland, including personnel from the pilot phase that continue to work for UNTIL. I further 
propose that, upon receipt of your Government’s confirmation in writing of the above, this exchange of 
letters shall constitute an Agreement between the United Nations and Finland which shall enter into 
force on the date of notification from the Government of Finland to the United Nations indicating that 
the internal procedures necessary for the UNOPS Agreement’s entry into force have been completed. 

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

 

 

Catherine Pollard 

Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance 
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FINLANDS SVARSBREV        (Översättning) 

PC0RMXZJ-73 

Den 20 december 2019 

Catherine Pollard 

Undergeneralsekreterare, förvaltningsstrategier, politik och kontroll 

 

 

Ärade undergeneralsekreterare Pollard, 

Jag har äran att meddela att jag har mottagit ert brev av den 8 november 2019 om samarbete mellan 
Finlands regering och Förenta nationerna i syfte att inrätta ett laboratorium för teknisk innovation 
(UNTIL) i Esbo, Finland. 

Enligt ert brev föreslår Förenta nationerna att avtalet mellan Finlands regering och Förenta nationerna 
om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster (”UNOPS-avtalet”) av den 12 
augusti 2019 på motsvarande sätt (mutatis mutandis) ska tillämpas på UNTIL samt på dess verksamhet 
och personal i Finland, inklusive pilotfasens personal som fortsätter som anställda vid UNTIL. 

Jag har äran att bekräfta att ert förslag kan godkännas av Finlands regering. Denna skriftväxling utgör ett 
avtal mellan Finlands regering och Förenta nationerna. Avtalet träder i kraft den dag då Finlands 
regering meddelar Förenta nationerna att de interna förfaranden som ikraftträdandet av avtalet kräver 
har slutförts. 

Mottag, ärade undergeneralsekreterare Pollard, försäkran om min största högaktning. 

 

 

Högaktningsfullt, 

Jyrki Terva 

Ministerråd 

Finlands ständiga representation vid Förenta nationerna 
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55/2020  
C0RMXZJ-73 

20.12.2019 

Catherine Pollard 

Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance 

 

 

Dear Under-Secretary-General Pollard, 

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter dated 8 November 2019, concerning 
cooperation between the Government of Finland and the United Nations regarding the establishment of 
the United Nations Technology Innovation Lab (UNTIL) in Espoo, Finland. 

According to your letter, the United Nations would like to propose that the Agreement between the 
Government of Finland and the United Nations Concerning the Office in Finland of the United Nations 
Office for Project Services, concluded on 12 August 2019 (the "UNOPS Agreement"), shall apply mutatis 
mutandis to UNTIL and its activities and personnel in Finland, including personnel from the pilot phase 
that continue to work for UNTIL. 

I have the honor to confirm that your proposal is acceptable to the Government of Finland. This 
exchange of letters shall constitute an Agreement between the Government of Finland and the United 
Nations. The Agreement shall enter into force on the date of notification from the Government of 
Finland to the United Nations indicating that the internal procedures necessary for this Agreement to 
enter into force have been completed. 

Please accept, Under-Secretary-General Pollard, the assurances of my highest consideration. 

 

 

Yours sincerely, 

Jyrki Terva 

Minister Councellor 

Permanent Mission of Finland to the United Nations 
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