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Valtioneuvoston asetus
diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten
välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä
Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen
jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta annetun
lain (7/2019) nojalla:
1§
Diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Suomen
tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välillä Bogotassa 24 päivänä
lokakuuta 2017 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019 niin kuin siitä
on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 17 joulukuuta 2018 ja tasavallan presidentti 11 päivänä tammikuuta 2019. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 29 päivänä tammikuuta
2019.
2§
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta annettu laki (7/2019) tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.
Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2019
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen
Lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka
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Sopimusteksti
SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KOLUMBIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN EDUSTUSTOJEN, KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISESSÄ HALLITUSTEN VÄLISESSÄ JÄRJESTÖSSÄ TOIMIVIEN EDUSTUSTOJEN
JÄSENTEN PERHEENJÄSENTEN ANSIOTYÖSTÄ

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF FINLAND AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF COLOMBIA ON GAINFUL OCCUPATION OF DEPENDENTS OF MEMBERS
OF DIPLOMATIC MISSIONS, CONSULAR
POSTS OR MISSIONS TO AN INTERNATIONAL GOVERNMENTAL ORGANIZATION

Suomen tasavallan hallitus ja Kolumbian
The Government of the Republic of Fintasavallan hallitus (jäljempänä "osapuolet"), land and the Government of the Republic of
jotka
Colombia (hereinafter referred to as the
“Parties”),
Realizing that the family members, in parymmärtävät, että diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisessä ticular spouses and permanent companhallitusten välisessä järjestössä toimivan ions/partners, of members of a diplomatic
edustuston jäsenen perheenjäsenet, erityises- mission or consular post or mission to an inti puoliso tai pysyvä kumppani, jotka kuulu- ternational governmental organization who
vat tämän jäsenen talouteen, saattavat tahtoa form part of the household of the latter may
työskennellä siinä valtiossa, josta diplomaat- wish to work in the State where the member
tisen edustuston, konsuliedustuston tai kan- of a diplomatic mission or consular post or
sainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä mission to an international governmental
toimivan edustuston jäsenelle osoitetaan teh- organization is assigned duty,
tävä,
tahtovat helpottaa näiden perheenjäsenten
Desirous of facilitating the engagement of
ansiotyön tekemistä vastaanottajavaltiossa,
such family members in Gainful Occupation
in the receiving State,
ovat sopineet seuraavasta:

Have reached the following Agreement:

1 artikla

Article 1

Tarkoitus

Purpose

Suomen tasavallan hallitus ja Kolumbian
tasavallan hallitus sopivat vastavuoroisesti,
että sellaisten lähettäjävaltion diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai
kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenille, jotka on lähetetty virkatehtävään vastaanottajavaltioon toimimaan diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston
tai kansainvälisessä hallitusten välisessä jär-

The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of
Colombia agree, on the basis of reciprocity,
that Dependents of Members of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an
International Governmental Organization of
the sending State assigned to official duty in
the receiving State as members of a diplomatic mission or consular post or as members of a mission to an international organi-
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jestössä toimivan edustuston jäseninä, anne- zation are permitted to engage in Gainful
taan lupa tehdä ansiotyötä vastaanottajaval- Occupation in the receiving State in accordtiossa tämän sopimuksen määräysten mukai- ance with the terms of this Agreement.
sesti.
2 artikla

Article 2

Määritelmät

Definitions

Tässä sopimuksessa:
1. ”diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisessä hallitusten
välisessä järjestössä toimivan edustuston jäsen” tarkoittaa lähettäjävaltiosta peräisin
olevaa henkilöä, joka ei ole vastaanottajavaltion kansalainen tai asu siellä pysyvästi ja
joka lähetetään virkatehtävään toimimaan
vastaanottajavaltiossa olevan diplomaattisen
edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivan edustuston jäsenenä 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita
koskevan Wienin yleissopimuksen tai 24
päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti;

For the purpose of this Agreement:
1. “Member of a Diplomatic Mission or
Consular Post or Mission to an International
Governmental Organization” means a person from the sending State who is not a national of or a permanent resident in the receiving State and is assigned to official duty
as a member of a diplomatic mission or a
consular post or as member of a mission to
an international organization in the receiving State, in accordance with the Vienna
Convention on Diplomatic Relations of 18
April 1961 or the Vienna Convention on
Consular Relations of 24 April 1963.

2. "perheenjäsen" tarkoittaa
a. diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivan edustuston jäsenen puolisoa tai asianmukaisesti tunnustettua pysyvää kumppania, jonka lähettäjävaltio on asianmukaisesti tunnustanut tällaiseksi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja
joka on ilmoitettu vastaanottajavaltiolle tällaiseksi;
b. naimatonta huollettavaa alle 18vuotiasta lasta; tai
c. diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivan edustuston jäsenen kotitalouden pysyvää jäsentä, joka kyseisen diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisessä hallitusten
välisessä järjestössä toimivan edustuston on

2. “Dependent” means:
a. The spouse or the duly recognized permanent companion/partner of a Member of a
Diplomatic Mission or Consular Post or
Mission to an International Governmental
Organization, duly recognized as such by
the sending State in accordance with its internal legislation and so notified to the receiving State;
b. Unmarried dependent child under 18
years of age; or
c. Any permanent member of the household of a Member of a Diplomatic Mission
or Consular Post or Mission to an International Organization to be notified to the receiving State by the diplomatic mission,consular post or mission to an international organization and approved by such
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ilmoitettava vastaanottajavaltiolle ja jonka State.
vastaanottajavaltio on hyväksynyt;
3. ”ansiotyö” tarkoittaa perheenjäsenen:

3. “Gainful Occupation” means the carrying out by a Dependent of:
a. työskentelyä yksityisen työsopimuksen
a. Work under a private contract of serperusteella;
vice;
b. itsenäistä ammatin harjoittamista;
b. The independent practice of a profession;
c. itsenäistä yksityistä yritystoimintaa; tai
c. The independent operation of a private
enterprise; or
d. vastikkeellista työsuhdetta tai ansiotoid. Any remunerated employment or profmintaa.
itable activity.
3 artikla

Article 3

Edellytykset

Conditions

Tätä sopimusta sovelletaan ainoastaan niihin perheenjäseniin, jotka kuuluvat diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai
kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivan edustuston jäsenen kotitalouteen. Lähettäjävaltio ilmoittaa vastaanottajavaltiolle kaikista diplomaattisen edustuston,
konsuliedustuston tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivan edustuston jäsenen perheenjäsenistä. Vastaanottajavaltiolla on oikeus vaatia tarvittaessa
täydentäviä asiakirjoja
Tehtävän työn lajia ei rajoiteta mitenkään.
Perheenjäsenen, joka hakee erityispätevyyttä
edellyttävää ammattityötä, on kuitenkin täytettävä tällaisen työn tekemistä vastaanottajavaltiossa koskevat vaatimukset. Lisäksi
työlupa voidaan evätä sellaisen työn osalta,
jota voivat kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä tehdä ainoastaan vastaanottajavaltion kansalaiset.

This Agreement shall apply only to the
Dependents forming part of the household
of the Member of a Diplomatic Mission or
Consular Post or Mission to an International
Governmental Organization. The sending
State shall notify the receiving State of all
Dependents of the Member of a Diplomatic
Mission or Consular Post or Mission to an
International Governmental Organization.
The receiving State is entitled to require any
additional documentation when necessary.

There shall be no restrictions regarding the
type of employment that may be undertaken.
However, a Dependent seeking employment
in a profession that requires particular qualifications must meet the requirements for
performing such work in the receiving State.
Moreover, a work permit may be denied for
work that can only be carried out by citizens
of the receiving State for reasons of national
security.
Tämä sopimus ei merkitse, että valtiot
This Agreement does not imply any
tunnustavat toistensa ammattinimikkeet, tut- recognition by the two States of each other’s
kinnot tai opinnot.
professional titles, degrees, or courses of
study.
Lupa tehdä ansiotyötä vastaanottajavaltiThe permit to undertake Gainful Occupaossa lakkaa olemasta voimassa päivänä, jona tion in the receiving State shall expire on the
diplomaattisen edustuston, konsuliedustus- date when the Member of a Diplomatic Miston tai kansainvälisessä hallitusten välisessä sion or Consular Post or Mission to an In-
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järjestössä toimivan edustuston jäsenen virkatehtävä päättyy. Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti tehtävä työ ei anna perheenjäsenelle lupaa tai oikeutta jäädä asumaan Suomen tasavaltaan tai Kolumbian tasavaltaan, eikä hänellä ole oikeutta jatkaa tätä työtä tai tehdä muuta työtä työluvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

ternational Organization completes his or
her assignment. Work carried out in accordance with the provisions of this Agreement
shall not give the Dependent the authority or
the right to remain resident in the Republic
of Colombia or the Republic of Finland, and
neither is he or she entitled to continue in
this work or undertake work once the work
permit has expired.

4 artikla

Article 4

Menettelyt

Procedures

Pyyntö vahvistaa, että työlupaa hakeva
henkilö on tässä sopimuksessa tarkoitetun
diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai
teknillisen henkilökunnan jäsenen perheenjäsen, esitetään lähettäjävaltion kyseisen
edustuston verbaalinootilla vastaanottajavaltion ulkoministeriön protokollaosastolle.
Pyynnössä on määriteltävä hakijan ja sen
diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisessä hallitusten välisessä
järjestössä toimivan edustuston lähetetyn jäsenen välinen suhde, jonka perheenjäsen hakija on, sekä annettava yksityiskohtaiset tiedot ansiotyöstä, jota hakija tahtoo tehdä.
Protokollaosasto vastaa pyyntöön perheenjäsenen aseman vahvistamisesta mahdollisimman pian.

A request for confirmation that the person
applying for a work permit is a Dependent
of diplomatic, consular, administrative or
technical personnel in accordance with this
Agreement shall be made by a verbal note
from the relevant mission of the sending
State to the Protocol Department in the Foreign Ministry of the receiving State. The request must specify the relationship between
the applicant and the posted Member of a
Diplomatic Mission or Consular Post or
Mission to an International Governmental
Organization of whom he or she is Dependent, and give details of the Gainful Occupation he or she wishes to undertake. The Protocol Department shall respond to the request for confirmation of the Dependent’s
status as soon as possible.

Työlupaa koskeva hakemus on tehtävä
vastaanottajavaltion toimivaltaisille viranomaisille vastaanottajavaltion kansallisen
lainsäädännön mukaisesti, ja jos työluvan
myöntämisen edellytykset täyttyvät, lupa
myönnetään.

An application for a work permit must be
submitted to the competent authorities in the
receiving State as set out in the receiving
State’s national legislation, and if the conditions for issuing a work permit are met, a
permit shall be issued.

5 artikla

Article 5

Siviili- ja hallinto-oikeudellinen koskemattomuus

Immunity from Civil and Administrative Jurisdiction

Perheenjäsentä, joka tekee ansiotyötä täA Dependent who engages in Gainful Ocmän sopimuksen mukaisesti ja joka on va- cupation under this Agreement and who has
pautettu vastaanottajavaltion lainkäyttöval- immunity from the jurisdiction of the receivlasta 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn ing State in accordance with the Vienna
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diplomaattisia suhteita koskevan Wienin
yleissopimuksen tai muun sovellettavan
kansainvälisen asiakirjan mukaisesti, ei ole
vapautettu siviili- ja hallinto-oikeudellisesta
lainkäyttövallasta tai mahdollisen tuomion
täytäntöönpanosta tähän ansiotyöhön liittyvissä asioissa.

Convention on Diplomatic Relations of 18
April 1961, or any other applicable international instrument, shall not enjoy immunity
from civil and administrative jurisdiction or
the execution of a possible judgment with
respect to any matter arising from such
Gainful Occupation.

6 artikla

Article 6

Rikosoikeudellinen koskemattomuus

Immunity from Criminal Jurisdiction

Jos perheenjäsen nauttii rikosoikeudellista
koskemattomuutta diplomaattisia suhteita
koskevan Wienin yleissopimuksen tai muun
sovellettavan kansainvälisen asiakirjan mukaisesti, sovelletaan tällaista koskemattomuutta koskevia määräyksiä tekoihin tai
laiminlyönteihin, jotka perheenjäsen on tehnyt ansiotyön yhteydessä. Lähettäjävaltio
harkitsee kuitenkin huolellisesti jokaista
vastaanottajavaltion pyyntöä, joka koskee
luopumista rikosoikeudellisesta koskemattomuudesta. Tällaisen luopumisen rikosoikeudellisesta koskemattomuudesta ei tulkita
koskevan tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvää koskemattomuutta, jonka osalta edellytetään erillistä luopumista. Vastaanottajavaltio harkitsee vakavasti kaikkia tätä koskevia vastaanottajavaltion pyyntöjä.

In the case of a Dependent who enjoys
immunity from criminal jurisdiction according to the Vienna Convention on Diplomatic
Relations or any other applicable international instrument, the provisions establishing such immunity shall be applied with respect to any action or omission in the performance of his or her Gainful Occupation.
However, the sending State shall carefully
consider any request submitted by the receiving State for waiver of the immunity
from criminal jurisdiction. Such a waiver of
immunity from criminal jurisdiction shall
not be construed as extending to immunity
from the execution of sentences, for which a
separate waiver shall be required. The sending State shall give serious consideration to
any request to that effect by the receiving
State.

7 artikla

Article 7

Verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmät

Fiscal and Social Security Regimes

Perheenjäseniin, jotka tekevät ansiotyötä
Dependents who undertake Gainful Occuvastaanottajavaltiossa, sovelletaan tällaiseen pation in the receiving State shall be subject
työhön sovellettavaa vero-, työ- ja sosiaali- to the fiscal, labour and social security legisturvalainsäädäntöä.
lation that applies to such employment.
8 artikla

Article 8

Riitojen ratkaiseminen

Settlement of Disputes

Osapuolten väliset riidat tämän sopimukAny dispute between the Parties arising
sen soveltamisesta tai tulkinnasta ratkaistaan from the application or interpretation of this
neuvottelemalla.
Agreement shall be resolved through negotiations.
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9 artikla

Article 9

Sopimuksen muuttaminen

Amendments

Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolThis Agreement may be amended by muten keskinäisellä kirjallisella suostumuksel- tual written agreement between the Parties.
la. Muutos tulee voimaan 10 artiklassa mää- The amendment shall enter into force in
rätyn menettelyn mukaisesti.
conformity with the procedure established in
Article 10.
10 artikla

Article 10

Voimaantulo

Entry into force

Osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset
menettelyt on toteutettu. Sopimus tulee
voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on vastaanotettu.

The Parties shall notify each other through
diplomatic channels of the completion of the
national legal procedures necessary for the
entry into force of this Agreement. The
Agreement shall enter into force on the first
day of the second month following the date
of the receipt of the later notification.

11 artikla

Article 11

Irtisanominen

Termination

Tämä sopimus tehdään toistaiseksi. Jos
jompikumpi osapuolista ilmoittaa toiselle
osapuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse
päättäneensä irtisanoa sopimuksen, sopimus
lakkaa olemasta voimassa kuuden (6) kuukauden kuluttua päivästä, jona irtisanomisesta on ilmoitettu.

This Agreement is concluded for an unlimited period of time. If one of the Parties
informs the other Party in writing through
diplomatic channels that it has decided to
terminate the Agreement, the Agreement
shall cease to have effect after six (6)
months from the date of the notification of
termination.
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Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valIn witness whereof, the duly authorized
tuutetut osapuolten edustajat ovat allekirjoit- representatives of the Parties have signed
taneet tämän sopimuksen
this Agreement
Bogotassa, 24 lokakuuta 2017

Bogota, 24 October 2017
in two original copies, in the Finnish, English and Spanish languages, all texts being
equally authentic. In case of any divergence
of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

kahtena alkuperäiskappaleena suomen, espanjan ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos tämän sopimuksen tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUK- FOR THE GOVERNMENT OF THE
SEN PUOLESTA
REPUBLIC OF FINLAND
Jarmo Kuuttila

Jarmo Kuuttila

Suomen tasavallan hallituksen suurlähettiläs Ambassador of the Republic of Finland in
Kolumbiassa
the Republic of Colombia
KOLUMBIAN TASAVALLAN HALLI- FOR THE GOVERNMENT OF THE
TUKSEN PUOLESTA
REPUBLIC OF COLOMBIA
Maria Ángela Hólguin Cuéllar
Ulkoministeri

Maria Ángela Hólguin Cuéllar
Minister of Foreign Affairs
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