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Valtioneuvoston asetus
Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta

Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Yhdistyneiden kansakuntien teknolo-
giainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä so-
pimuksesta annetun lain (410/2020) nojalla:

1 §
Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Suomen

hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä 20 päivänä joulukuuta 2019 tehty sopi-
mus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 8 päivänä toukokuuta 2020 ja tasavallan presi-
dentti 29 toukokuuta 2020. Hyväksymistä koskeva nootinvaihto tehdään 1 päivänä heinä-
kuuta 2020.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdisty-

neiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta annettu laki (410/2020) tulee voimaan
1 päivänä heinäkuuta 2020.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2020

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka
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55/2020  
Sopimusteksti         (SUOMENNOS) 

 

8. marraskuuta 2019 

Ulkoasiainneuvos Jukka Salovaara 

Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä kansakunnissa New York 

 

Arvoisa Ulkoasiainneuvos, 

Minulla on ilo kirjoittaa teille Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä meneillään 
olevasta yhteistyöstä, joka liittyy Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion 
(jäljempänä ”UNTIL”) perustamiseen Espooseen, Suomeen. Kuten tiedätte, UNTIL perustettiin 
Yhdistyneiden kansakuntien hankkeena, jossa Yhdistyneet kansakunnat aikoo hallintostrategioiden, -
politiikan ja -valvonnan osastonsa tieto- ja viestintäteknologioiden toimiston (Department of 
Management Strategy, Policy and Compliance, Office of Information and Communications Technology) 
välityksellä toimien tutkia innovatiivisia teknologisia strategioita, joilla voitaisiin edistää Yhdistyneiden 
kansakuntien toiminnan ja ohjelmien tehokkuutta tarkoituksena tukea kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista. 

Kuten myös tiedätte, Suomen hallitus ja Yhdistyneet kansakunnat ovat 15. tammikuuta 2018 ja 21. 
helmikuuta 2018 päivätyllä kirjeenvaihdolla sopineet soveltavansa UNTILin käynnistys- ja 
kokeiluvaiheeseen Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston välillä 4. helmikuuta 
1984 tehtyä sopimusta Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista. Koska UNTILin 
käynnistys- ja kokeiluvaihe lähestyy loppuaan, kiinnitän huomiotanne tarpeeseen varmistaa, että 
UNTILin toiminnan jatkamiselle Suomessa on olemassa oikeudellinen kehys. 

Siksi ehdotan, että Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä 12. elokuuta 2019 tehtyä 
sopimusta Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta (”UNOPS-
sopimus”) sovelletaan vastaavasti (mutatis mutandis) UNTILiin sekä sen toimintaan ja henkilöstöön 
Suomessa, mukaan lukien kokeiluvaiheen henkilöstö, joka jatkaa työskentelyään UNTILissa. Lisäksi 
ehdotan, että kun hallituksenne on kirjallisesti vahvistanut edellä esitetyn, tämä kirjeenvaihto 
muodostaa Suomen ja Yhdistyneiden kansakuntien välisen sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä, 
jona Suomen hallitus ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille, että UNOPS-sopimuksen voimaantulon 
edellyttämät valtionsisäiset menettelyt on saatettu päätökseen. 

 

Vastaanottakaa, Arvoisa Ulkoasiainneuvos, korkeimman kunnioitukseni vakuutus. 

Catherine Pollard 

Alipääsihteeri, hallintostrategiat, -politiikka ja -valvonta 
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55/2020  
 

8 November 2019 

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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55/2020  
SUOMEN VASTAUSKIRJE      (SUOMENNOS) 

PC0RMXZJ-73 

20.12.2019 

Catherine Pollard 

Alipääsihteeri, hallintostrategiat, -politiikka ja –valvonta 

 

Arvoisa Alipääsihteeri Pollard, 

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 8. marraskuuta 2019 päivätyn kirjeenne, joka koskee 
Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välistä yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien 
teknologiainnovaatioiden laboratorion (UNTIL) perustamiseksi Espooseen, Suomeen. 

Kirjeenne mukaan Yhdistyneet kansakunnat ehdottaa, että Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien välillä 12. elokuuta 2019 tehtyä sopimusta Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden 
toimiston Suomen-toimistosta (”UNOPS-sopimus”) sovelletaan vastaavasti (mutatis mutandis) UNTILiin 
sekä sen toimintaan ja henkilöstöön Suomessa, mukaan lukien kokeiluvaiheen henkilöstö, joka jatkaa 
työskentelyään UNTILissa. 

Minulla on kunnia vahvistaa, että ehdotuksenne on Suomen hallituksen hyväksyttävissä. Tämä 
kirjeenvaihto muodostaa Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välisen sopimuksen. 
Sopimus tulee voimaan päivänä, jona Suomen hallitus ilmoittaa Yhdistyneille kansakunnille, että 
sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt on saatettu päätökseen. 

Vastaanottakaa, arvoisa Alipääsihteeri Pollard, korkeimman kunnioitukseni vakuutus. 

 

Kunnioittavasti 

Jyrki Terva 

Ministerineuvos 

Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa 
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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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