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Liite B 

 
Hallituksen toimittama merkittävä materiaali 

UNIFIL - Monitoiminen pioneeriyksikkö - Suomi 
 

1 – Vaatimus 
Korvausmenettely: Huoltovuokraus 
19. lokakuuta 2006 alkavalta kaudelta 

 
Kertoimet: 

 
- ympäristöön liittyvä: 0.50 % 
- tehostettu operatiivinen: 00.00 % 
- vihollisuus/pakotettu hylkääminen : 2.30 % 
- lisäkuljetus 2.25 % 

 
Materiaalin osa Määrä kk-korvaus 

USD 

Pois lukien ker-

toimet 

kk-korvaus 

USD 

Mukaan lukien kertoimet 

Kokonaiskorvaus 

kk:ssa 

Mukaan lukien ker-

toimet 

Kontit     
Ampumatarvikkeiden va-
rastokontti 

3 256.00 258.57 775.71 

Polttoainetankki- 
kontti  
(erityistapaus) 

4 336.00 341.32 1,365.28 

Eristetty  
varastokontti 

1 382.00 385.41 385.41 

Muut kontit 30 70.00 70.59 2,117.70 
Työtilakontti 3 696.00 704.27 2,112.81 
   Välisumma: 6,756.91 
Taisteluajoneuvot     
Panssaroitu ambulans-
si/pelastusauto 

1 4,921.00 5,034.55 5,034.55 

Panssaroitu  
miehistönkuljetus- 
ajoneuvo pyörillä - aseis-
tettu (luokka II) 

9 6,071.00 6,221.75 55,995.75 

   Välisumma: 61,030.30 
Huoltoajoneuvot (kau-
pallinen malli) 

    

Auto, henkilöauto/ farma-
riauto 

6 300.00 305.44 1,832.64 

Bussit (hlömäärä 12 ja al-
le) 

2 948.00 969.94 1,939.88 

Kuorma-auto (yli 10 ton-
nia) 

6 1,748.00 1,783.23 10,699.38 

   Välisumma: 14,471.90 
Huoltoajoneuvot (soti-
lasmalli) 

    

Ambulanssi 2 1,105.00 1,122.32 2,244.64 
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Maastoauto (4x4) jossa 
sotilasradio 

14 1,277.00 1,315.55 18,417.70 

Huoltokuorma-auto, kes-
kiraskas 

3 1,194.00 1,216.87 3,650.61 

Kuorma-auto (maastoau-
totyyppinen) (alle 1,5 ton-
nia) 

4 1,061.00 1,092.72 4,370.88 

Kuorma-auto  
(yli 10 tonnia) 

10 1,949.00 1,994.72 19,947.20 

Hinausauto  
(painavampi kuin 5 ton-
nia) 

1 3,740.00 3,819.53 3,819.53 

Vetopöydällinen kuorma-
auto (40 tonnin vetoon asti) 

3 2,093.00 2,149.71 6,449.13 

   Välisumma: 58,899.69 
Pioneeriajoneuvot     
Puskutraktori, keskiraskas 
(D6 & 7) 

2 2,334.00 2,398.27 4,796.54 

Nosturi (10 - 24 tonnia) 1 2,177.00 2,218.32 2,218.32 
Kaivukone (enintään 1 
kuutiometri) 

3 1,647.00 1,692.98 5,078.94 

Sammutusauto 1 851.00 860.49 860.49 
Traktorikuormain, raskas 
(2-4 kuutiometriä) 

3 2,641.00 2,711.56 8,134.68 

Tiehöylä, yleiskäyttöinen 1 2,130.00 2,193.96 2,193.96 
Miinanraivausajoneuvo 
(erityistapaus) 

2 0.00 0.00 0.00 

Jyrä, itsekulkeva 1 1,227.00 1,258.74 1,258.74 
Maansiirtoauto, enintään 
10 kuutiometriä (kaupal-
linen malli) 

6 1,061.00 1,088.71 6,532.26 

   Välisumma: 31,073.93 
Materiaalin käsittelylait-
teet 

    

Haarukkatrukki (yli 5 ton-
nia) 

1 1,583.00 1,621.58 1,621.58 

Maastotrukki (enintään 5 
tonnia) 

2 1,536.00 1,565.81 3,131.62 

   Välisumma: 4,753.20 
Perävaunut     
Raskas 
moniakselinen  

4 420.00 431.14 1,724.56 

Kevyt  
yksiakselinen 

3 90.00 92.08 276.24 

Syväkuormausvaunu, 20-
40 tonnia 

3 794.00 815.21 2,445.63 

Keskiraskas yksiakselinen 6 135.00 137.58 825.48 
   Välisumma: 5,271.91 
Logistinen materiaali     
Vesivarasto, 10.001 - 
12.000 l 

3 37.00 37.76 113.28 
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Vesivarasto, 5.000 - 
7.000 l 

15 24.00 24.49 367.35 

   Välisumma: 480.63 
Pioneerimateriaali     
Tiivistysjyrä (erityista-
paus) 

2 13.37 13.59 27.18 

Betoninsekoitin, alle 1,5 
kuutiometriä  

2 51.00 52.34 104.68 

Vedenpoistopumput, 
enintään 5 HV (erityista-
paus) 

4 29.03 29.63 118.52 

Valonheitinsarja generaat-
toreineen (erityistapaus) 

4 370.08 377.74 1,510.96 

Upotettava tärylevy (eri-
tyistapaus) 

1 20.41 20.85 20.85 

Iskuvasara 2 0.00 0.00 0.00 
Maanmittauslaite - teodo-
liittityyppinen (erityista-
paus) 

2 48.63 49.21 98.42 

Betonitärytin (erityista-
paus) 

2 35.47 36.50 73.00 

Vesipumput (erityista-
paus) 

4 59.94 60.68 242.72 

   Välisumma: 2,196.33 
Sähkögeneraattorit,  
paikallaan  
olevat ja  
liikuteltavat 

    

Generaattori 201KVA– 
500KVA 

2 1,435.00 1,460.09 2,920.18 

Generaattori 31KVA–
40KVA 

4 443.00 449.81 1,799.24 

Generaattori 41KVA– 
50KVA 

4 588.00 596.82 2,387.28 

   Välisumma: 7,106.70 
Lääkintä- ja ham-
mashuoltomateriaali  

    

Tason 1 sairaala 1 1,192.00 1,207.28 1,207.28 
   Välisumma: 1,207.28 
Sekalainen materiaali      
Koirat, räjähtävien am-
pumatarvikkeiden ja asei-
den etsintää varten (eri-
tyistapaus) 

2 462.00 470.02 940.04 

Teltat lähetettävää jouk-
kuetta varten, 35 henkeä 
(erityistapaus) 

2 1,164.80 1,173.89 2,347.78 

   Välisumma: 3,287.82 
Miinanraivausmateriaali      
Pomminilmaisin 6 245.00 248.61 1,491.66 
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Miinanraivaajan henki-
lösuojaimet  

11 93.00 94.32 1,037.52 

Miinanraivaajan suojaky-
pärä ja -visiiri  

7 27.00 27.71 193.97 

Miinanraivaajan suojajal-
kineet 

11 31.00 31.36 344.96 

Miinanraivaajan vahviste-
tut käsineet (pari) 

5 9.00 9.11 45.55 

Räjähteiden raivaajan 
suojapuku, kevyt (väh. 
V50-tasoa, rinta-
/nivussuoja 1000)  

15 227.00 230.35 3,455.25 

Metallinilmaisimet 17 105.00 106.55 1,811.35 
   Välisumma: 8,380.26 
     
   Huoltokorvaus 

kokonaisuudes-
saan 

204,916.86 

 
 
Huomautukset: 
1. Monitoiminen pioneeriyksikkö keskitetään varustettuna 2 miinanraivausajoneuvolla (RAISU) ja 2 is-
kuvasaralla, jotka katsotaan "erityistapauksiksi". 
 
2. Vesisäiliökontit: COE 2004 -työryhmä on hyväksynyt yleisen kohtuullisen markkina-arvon ja yleiset 
korvaushinnat, eikä "erityistapauksia" enää sovelleta. Vesisäiliö voi olla lasikuituinen, säkkityyppinen 
tai kova säiliö. Korvaus perustuu tilavuuteen. 
 
3. 3 vesivarastokonttia (11.000 litraa) korvataan 3 vesivarastona, 10.001–12.000 l. 
 
4. 10:tä kuorma-autoa (yli 10 tonnia) (sotilasmalli) käytetään henkilöstön, tarvikkeiden, veden ja polt-
toainesäiliökonttien kuljetukseen. 6:ta kuorma-autoa (yli 10 tonnia) (kaupall. malli) käytetään irrotetta-
villa syväkuormausvaunuilla varustettuina maansiirtoautoina. Kontit ja vaunut kiinnitetään vetokoukul-
la tai -varrella. 
 
5. 6 syväkuormausvaunua korvataan 6 keskiraskaana yksiakselisena perävaununa. 
 
6. 1 miinanraivauskoirien kuljetusvaunu korvataan 1 kevyenä yksiakselisena perävaununa. 
 
7. 1 liikuteltava raskas nosturi (58,4 tonnia) korvataan keskiraskaana liikuteltavana nosturina (10 - 24 
tonnia). 
 



 N:o 89 
  

 

881

Annex B 
 

Major Equipment Provided By the Government 
UNIFIL - Multi-Role Engineer Unit - Finland 

 
1 – Requirement 

 
Method of reimbursement: Wet Lease 
For the Period Starting 19 October 2006 

Factors: 
 

- Environmental: 0.50 % 
- Intensified Operational : 0.00 % 
- Hostility / Forced Abandonment : 2.30 % 
- Incremental Transportation 2.25 % 

 
Equipment Item Qty Monthly Rate 

US$ 

Excl. Factors 

Monthly Rate 

US$ 

Incl. Factors 

Total Monthly Reim-

bursement 

Including Factors 

Containers     
     
Ammunition  
storage container 

3 256.00 258.57 775.71 

Fuel tank container 
(Special Case) 

4 336.00 341.32 1,365.28 

Insulated storage 
container 

1 382.00 385.41 385.41 

Other containers 30 70.00 70.59 2,117.70 
Workshop con-
tainer 

3 696.00 704.27 2,112.81 

   Subtotal: 6,756.91 
Combat vehicles     
APC Wheeled Am-
bulance/rescue 

1 4,921.00 5,034.55 5,034.55 

APC Wheeled  
Infantry Carrier  
- armed (Class II) 

9 6,071.00 6,221.75 55,995.75 

   Subtotal: 61,030.30 
Support Vehicles 
(Commercial  
Pattern) 

    

Automobile,  
Sedan/Station 
wagon 

6 300.00 305.44 1,832.64 

Buses (12 PAX and 
less) 

2 948.00 969.94 1,939.88 

Truck utility/cargo 
(over 10 tons) 

6 1,748.00 1,783.23 10,699.38 

   Subtotal: 14,471.90 
Support Vehicles 
(Military Pattern) 

    

Ambulance 2 1,105.00 1,122.32 2,244.64 
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Jeep (4x4) with 
military radio 

14 1,277.00 1,315.55 18,417.70 

Truck maintenance 
medium 

3 1,194.00 1,216.87 3,650.61 

Truck utility/cargo 
(jeep type) (under 
1.5 ton) 

4 1,061.00 1,092.72 4,370.88 

Truck utility/cargo 
(over 10 tons) 

10 1,949.00 1,994.72 19,947.20 

Truck, recovery 
(greater than 5 tons) 

1 3,740.00 3,819.53 3,819.53 

Truck, tractor (up 
to 40 ton tow) 

3 2,093.00 2,149.71 6,449.13 

   Subtotal: 58,899.69 
Engineering Vehi-
cles 

    

Bulldozer medium 
(D6 & 7) 

2 2,334.00 2,398.27 4,796.54 

Crane Mobile Me-
dium (10 to 24 
tons) 

1 2,177.00 2,218.32 2,218.32 

Excavator (up to 1 
cu meters) 

3 1,647.00 1,692.98 5,078.94 

Fire fighting truck 1 851.00 860.49 860.49 
Front end loader 
heavy (2-4 cubic 
meters) 

3 2,641.00 2,711.56 8,134.68 

Grader, general 
purpose 

1 2,130.00 2,193.96 2,193.96 

Mine Clearance 
Vehicle (Special 
Case) 

2 0.00 0.00 0.00 

Roller, self pro-
pelled 

1 1,227.00 1,258.74 1,258.74 

Truck, dump, up to 
10 cu meters 
(Commercial Pat-
tern) 

6 1,061.00 1,088.71 6,532.26 

   Subtotal: 31,073.93 
Material Handling 
Equipment 

    

Forklift heavy (over 
5 tons) 

1 1,583.00 1,621.58 1,621.58 

Forklift rough ter-
rain (up to 5 tons) 

2 1,536.00 1,565.81 3,131.62 

   Subtotal: 4,753.20 
Trailers     
Heavy cargo multi 
axle 

4 420.00 431.14 1,724.56 

Light cargo single 
axle 

3 90.00 92.08 276.24 
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Lowbed 20-40 tons 3 794.00 815.21 2,445.63 
Medium cargo sin-
gle axle 

6 135.00 137.58 825.48 

   Subtotal: 5,271.91 
Logistics equip-
ment 

    

Water storage, 
10,001 - 12,000 ltr 

3 37.00 37.76 113.28 

Water storage, 
5,000 - 7,000 ltr 

15 24.00 24.49 367.35 

   Subtotal: 480.63 
Engineering 
Equipment 

    

Compacter Plate 
(Special Case) 

2 13.37 13.59 27.18 

Concrete mixer 
machine, below 1.5 
cubic meter 

2 51.00 52.34 104.68 

Dewatering pumps, 
up to 5 HP (special 
case) 

4 29.03 29.63 118.52 

Floodlight set with 
generators (special 
case) 

4 370.08 377.74 1,510.96 

Immersion Vibrat-
ing Layer (special 
case) 

1 20.41 20.85 20.85 

Rock Breaker 2 0.00 0.00 0.00 
Survey Equipment - 
Theodolite type 
(special case) 

2 48.63 49.21 98.42 

Vibrator Concrete 
(special case) 

2 35.47 36.50 73.00 

Water Pumps (Spe-
cial Case) 

4 59.94 60.68 242.72 

   Subtotal: 2,196.33 
Electrical -  
Generators - Sta-
tionary and  
Mobile 

    

Generator 201KVA 
to 500KVA 

2 1,435.00 1,460.09 2,920.18 

Generator 31KVA 
to 40KVA 

4 443.00 449.81 1,799.24 

Generator 41KVA 
to 50KVA 

4 588.00 596.82 2,387.28 

   Subtotal: 7,106.70 
Medical and Den-
tal Equipment 

    

Level 1 Hospital 1 1,192.00 1,207.28 1,207.28 
   Subtotal: 1,207.28 



 N:o 89 
  

 

884

Miscellaneous 
Equipment 

    

Dog, search for ex-
plosive ammo and 
firearms (Special 
Case) 

2 462.00 470.02 940.04 

Tents for deploy-
able platoon, 35 
personnel (special 
case) 

2 1,164.80 1,173.89 2,347.78 

   Subtotal: 3,287.82 
Mine Clearing 
Equipment 

    

Bomb locator 6 245.00 248.61 1,491.66 
Demining personal 
protection set 

11 93.00 94.32 1,037.52 

Demining protec-
tive helmet and vi-
sor 

7 27.00 27.71 193.97 

Demining protec-
tive shoes 

11 31.00 31.36 344.96 

Demining-
Reinforced gloves 
(pair) 

5 9.00 9.11 45.55 

EOD suit-light (min 
V50 rating 1000 
chest/groin) 

15 227.00 230.35 3,455.25 

Metal detectors 17 105.00 106.55 1,811.35 
   Subtotal: 8,380.26 
     
   Total Wet Lease 

US$ 
204,916.86 

 
Notes: 
1. The Multi-Role Engineer Unit will deploy with 2 x Mine Clearance Vehicles (RAISU) and 2 x Rock Breakers 
that are considered "special case." 
 
2. Water Tank Containers: GFMV and generic reimbursement rates has been approved by COE 2004 WG and 
"special cases" no longer applies. The water storage can be fiber glass, bladder or hard container. The reimburse-
ment is based on the capacity. 
 
3. 3 x Water Storage Containers (11,000 litres) will be reimbursed as 3 x Water Storage, 10,001 to 12,000 ltr. 
 
4. The 10 x truck utility/cargo (over 10 tons) (MP) will be used to transport personnel, supplies, water and fuel tank 
containers. The 6 x truck/utility cargo (over 10 tons) (CP) will be used as dump trucks with detachable gravel beds. 
The containers and beds are attached with a hook or arm. 
 
5. 6 x Gravel Beds will be reimbursed as 6 x Medium cargo single axle trailers. 
 
6. 1 x Trailer for mine dogs will be reimbursed as 1 x Light cargo single axle trailer. 
 
7. 1 x mobile, crane heavy lift (58.4 tons) will be reimbursed as 1 x crane, mobile medium (10 to 24 tons). 
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2 – Merkittävää materiaalia koskevat ylei-

set ehdot 

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti toimitet-
tu merkittävä materiaali jää hallituksen 
omaisuudeksi. 

2. Erityistehtäviä varten lyhyiksi ajoiksi 
keskitetty materiaali ei kuulu tähän pöytä-
kirjaan tai siitä neuvotellaan ja päätetään 
erikseen tämän pöytäkirjan lisäsopimuksis-
sa. 

3. Korvaus merkittävästä materiaalista on 
voimassa täysimääräisesti siihen asti, että 
joukkojen luovuttaja päättää operaatiot tai 
koko rauhanturvaoperaatio päättyy ja sen 
jälkeen korvaus on 50 % tässä pöytäkirjassa 
päätetyistä korvaushinnoista, kunnes mer-
kittävä materiaali on lähtenyt rauhanturva-
operaation alueelta. 

4. Jotta käyttöstandardit saavutetaan, rau-
hanturvajoukoilla voi olla merkittävää ma-
teriaalia enintään 10 % yli sovittujen viral-
listen määrien ja tämä ylimääräinen materi-
aali keskitetään ja kotiutetaan yhdessä rau-
hanturvajoukon kanssa. YK korvaa ylimää-
räisen materiaalin keskittämisen ja kotiut-
tamisen ja maalaamisen/uudelleen maalaa-
misen, mutta joukkojen luovuttaja ei saa 
ylimääräisestä materiaalista huolto- tai pää-
omavuokrauskorvausta. 

5. YK vastaa kustannuksista, jotka liitty-
vät virallisen materiaalin muuttamiseen 
YK:n määrittämien lisästandardien mukai-
sesti materiaalin keskittämiseksi rauhantur-
vaoperaatioon huolto- tai pääomavuokraus-
sopimusten mukaisesti (kuten maalaaminen, 
YK:n tunnus, muuntaminen talviolosuhtei-
siin sopivaksi). Samoin YK vastaa kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat palautettaessa vi-
rallista materiaalia kansallisiin varastoihin 
rauhanturvaoperaation päätyttyä (kuten 
kansallisten tunnusten uudelleen maalaami-
nen). Kustannukset arvioidaan ja korvataan, 
kun tähän pöytäkirjaan sisältyvä viralliseen 
materiaaliluetteloon perustuva vaatimus esi-
tetään. Maalaamisesta/uudelleen maalaami-
sesta aiheutuneet kustannukset korvataan 
tässä pöytäkirjassa vahvistettujen merkittä-
vän materiaalin maalaamisen/uudelleen-

2 – General conditions for major equip-
ment 

1. The major equipment provided under 
this MOU shall remain the property of the 
Government. 

2. Major equipment deployed for short 
periods for specific tasks, shall not form 
part of this MOU, or it shall be negotiated 
and agreed upon separately in supplemen-
tary arrangements to this MOU. 

3. Reimbursement for major equipment 
will be in effect at full rates until the date of 
cessation of operations by a troop-
contributor or termination of the mission 
and thereafter be reduced to 50 per cent of 
the rates agreed in this MOU until the major 
equipment items have departed the mission 
area. 

4. To meet serviceability standards, con-
tingents have the option to maintain an 
overstock of up to 10% of the agreed au-
thorized quantities and have this overstock 
deployed and redeployed with the contin-
gent. The United Nations will assume the 
costs of deployment and redeployment and 
painting/repainting of the overstock, but the 
troop-contributor will not receive wet or dry 
lease reimbursement for any overstocks. 

 
5. Costs associated with preparing author-

ized equipment to additional standards de-
fined by the United Nations for deployment 
to a mission under the wet or dry lease ar-
rangements (such as painting, United Na-
tions marking, winterizing) are the respon-
sibility of the United Nations. Similarly, 
costs for returning authorized equipment to 
national stocks at the conclusion of a mis-
sion (such as repainting to national colors) 
are also the responsibility of the United Na-
tions. Costs will be assessed and reim-
bursed on presentation of a claim based on 
the authorized equipment list contained in 
this MOU. Painting/repainting costs will be 
reimbursed using the standard rates of 
painting/repainting for major equipment au-
thorized in the MOU. The cost of repair is 
not reimbursable when the equipment is 
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maalaamisen vakiokorvaushintojen mukai-
sesti. Kun materiaali toimitetaan huolto-
vuokraussopimuksen mukaisesti, korjaus-
kustannuksia ei korvata, koska korjaukset 
on sisällytetty huoltovuokraussopimuskor-
vauksen ylläpito-osaan. 

 
 

3 – Todentaminen ja ohjaaminen 

6. Todentamisen ja ohjauksen päätarkoi-
tuksena on todentaa, että kahdenvälisen yh-
teistyöpöytäkirjan ehtoja on noudatettu ja 
että tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toi-
menpiteisiin. YK:n vastuulla on varmistaa 
yhteistyössä rauhanturvajoukon tai muun 
joukkojen luovuttajan nimeämän virallisen 
tahon kanssa, että hallituksen toimittama 
materiaali vastaa UNIFIL-operaation vaa-
timuksia ja toimitetaan tämän pöytäkirjan 
liitteen D mukaisesti. 

 
7. YK:lla on sen vuoksi oikeus todentaa 

materiaalin ja palvelujen tila, kunto ja laatu. 
Hallitus nimeää todentamis- ja ohjausasioi-
hin yhteyshenkilöksi henkilön, joka tavalli-
sesti tunnistetaan tehtävänsä kautta. 

 
 
8. Kohtuullisuusperiaatteen tulee ohjata 

todentamisprosessia. On arvioitava, ovatko 
hallitus ja YK ryhtyneet kaikkiin kohtuulli-
siin toimenpiteisiin toteuttaakseen yhteis-
työpöytäkirjan hengen vaikkakaan ei ken-
ties koko sisältöä ja ovatko ne myös otta-
neet huomioon asian tärkeyden ja ajan pi-
tuuden silloin, kun pöytäkirjaa ei ole toteu-
tettu. Kohtuullisuutta määritettäessä johta-
vana periaatteena tulee olla, vastaako sekä 
hallituksen että YK:n toimittama materiaali 
sotilaallista tehtäväänsä niin, ettei hallituk-
selle tai YK:lle aiheudu muita kustannuksia 
kuin tässä pöytäkirjassa määritetyt kustan-
nukset. 

9. Ohjausprosessin tuloksia tulee käyttää 
neuvoa-antavan keskustelun pohjana mah-
dollisimman alhaisella tasolla, niin että 
eroavuudet voidaan korjata tai korjaavista 
toimenpiteistä voidaan päättää mukaan lu-
kien sovitun korvauksen muuttaminen. 
Vaihtoehtoisesti osapuolet voivat uudelleen 
neuvotella osallistumisen laajuudesta ottaen 

provided under a wet lease, as repairs are 
included in the maintenance portion of the 
wet lease rate. 

 
 
 
 
 
3 – Verification and control procedures 

6. The main purpose of verification and 
control procedures is to verify that the 
terms and conditions of the bilateral MOU 
have been met, and to take corrective action 
when required. The United Nations is re-
sponsible, in coordination with the contin-
gent or other delegated authority designated 
by the troop-contributor, to ensure that the 
equipment provided by the Government 
meets the requirements of UNIFIL and is 
provided in accordance with Annex D of 
this MOU. 

7. The United Nations is therefore author-
ized to verify the status, condition and 
quantity of the equipment and services pro-
vided. The Government will designate a 
person, normally identified through his 
function, who is the responsible point of 
contact for verification and control matters. 

8. A principle of reasonability is to gov-
ern the verification process. It is to be as-
sessed if the Government and the United 
Nations have taken all reasonable measures 
to meet the spirit of the MOU, if not the full 
substance, and also taken into account the 
importance of the subject and length of pe-
riod when the MOU has not been fulfilled. 
The guiding principle in determining rea-
sonability is whether the material to be pro-
vided by the Government as well as by the 
United Nations will meet its military func-
tion at no additional costs to the United Na-
tions or the Government, other than those 
provided for in this MOU. 

9. The results of the control process are to 
be used as a basis of consultative discussion 
at the lowest level possible in order to cor-
rect the discrepancies or decide corrective 
action, including adjustment of the agreed 
eligibility for reimbursement. Alternatively, 
the parties, given the degree of non-
fulfillment of the MOU, may seek to rene-
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huomioon, missä laajuudessa pöytäkirjan 
sisältö on jäänyt toteutumatta. 

10. Merkittävän materiaalin todentamis-
prosessi käsittää seuraavat tarkastukset: 

 
 
 

A. Tulotarkastus 

Merkittävä materiaali tulee tarkastaa heti 
rauhanturvaoperaation alueelle saapumisen 
jälkeen ja se tulee saattaa loppuun kuukau-
den sisällä. YK neuvottelee joukkojen luo-
vuttajan kanssa ja päättää ajasta ja paikasta. 
Kun pöytäkirjaa allekirjoitettaessa materi-
aali ja henkilöstö ovat jo operaation alueel-
la, ensimmäinen tarkastus suoritetaan ope-
raation ja rauhanturvajoukkojen johdon yh-
teisesti päättämänä ajankohtana ja se tulee 
saattaa loppuun kuukauden sisällä tästä päi-
västä. 

Hallitus voi pyytää YK:n tiimiä neuvo-
maan tai konsultoimaan merkittävään mate-
riaaliin liittyvissä asioissa tai se voi pyytää 
tarkastuksen suorittamista ennen saapumis-
ta lähtösatamassa. 

Huomautus: Yhdistyneet Kansakunnat 
voi pyytää keskittämistä edeltävää vierailua 
joukkojen luovuttajan kotimaahan auttaak-
seen joukkojen luovuttajaa valmistelemaan 
joukkojen keskittämistä ja todentaakseen 
keskittämistä varten ehdotettujen merkittä-
vän materiaalin ja omavaraisuuden soveltu-
vuuden. 

 
B. Toiminnallinen tarkastus 

YK:n asianmukaisesti nimeämät edustajat 
tekevät toiminnallisia tarkastuksia, jotka to-
teutetaan toiminnallisten vaatimusten mu-
kaisesti sinä aikana, jolloin yksiköt oleske-
levat operaatioalueella. Merkittävä materi-
aali tarkastetaan sen varmistamiseksi, että 
kategoriat ja ryhmät sekä annettu lukumää-
rä vastaavat tätä pöytäkirjaa ja että sitä käy-
tetään asianmukaisella tavalla. 

Tarkastuksella määritetään myös se, onko 
toiminnallinen käyttö niiden tietojen mu-
kaista, jotka on annettu liitteen E suoritus-
standardeissa.  

 

gotiate the scope of the contribution. 
 
10. The verification process for major 

equipment consists of the following types 
of inspections: 

 
 

A. Arrival Inspection: 

The inspection of major equipment will 
take place immediately upon arrival in the 
mission area and must be completed within 
one month. The United Nations in consulta-
tion with the troop-contributor, will decide 
the time and place. Where equipment and 
personnel are already in the mission area 
when the MOU is concluded, the first in-
spection will be carried out on a date to be 
jointly determined by the mission and con-
tingent authorities and is to be completed 
within one month of that date. 

The Government may request a United 
Nations team to advise or consult on mat-
ters pertaining to major equipment, or may 
request a pre-arrival inspection to be con-
ducted at the Port of Embarkation. 

Note: The United Nations may request a 
predeployment visit (PDV) to the troop 
contributors' home country to assist the TC 
to prepare for deployment and to verify the 
suitability of the major equipment and self-
sustainment capabilities proposed for de-
ployment. 

 
 

B. Operational Inspection: 

The operational inspections, carried out 
by duly designated representatives of the 
United Nations, will be implemented ac-
cording to operational requirements during 
the stay of units in the mission area. The 
major equipment will be inspected to ensure 
that categories and groups as well as the 
number delivered still correspond with this 
MOU and is used appropriately. 

The inspection will also determine if the 
operational serviceability is in accordance 
with the specifications mentioned under 
performance standards listed in Annex E. 
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C. Kotiinlähtötarkastus 

Kun rauhanturvajoukko tai sen osa lähtee 
rauhanturvaoperaatiosta, YK:n asianmukai-
sesti nimeämät edustajat suorittavat kotiin-
lähtötarkastuksen todentaakseen, että kaikki 
hallituksen toimittama merkittävä materiaa-
li, ja vain se, lähtee joukon mukana sekä to-
dentaakseen pääomavuokrauksen mukaises-
ti toimitetun materiaalin kunnon. 

 
 

D. Muut tarkastukset ja raportointi 

Joukkojen komentajan, hallintojohta-
jan/hallinnollisen päällikön tai YK:n pää-
majan katsoessa sen tarpeelliseksi voidaan 
toteuttaa lisätodentamisia tai -tarkastuksia, 
esimerkiksi pysyväisohjeen mukaisen ra-
portoinnin tueksi tarvittavia todentamisia ja 
tarkastuksia. 

 
 

4 – Kuljetus 

11. Neuvoteltuaan hallituksen kanssa YK 
huolehtii joukon omistaman materiaalin 
keskittämisen ja kotiuttamisen järjestelyistä 
ja huolehtii niiden kuljetuskustannuksista 
sovitusta lähtösatamasta purkaussatamaan 
ja operaation alueelle suoraan tai Letter of 
Assist -asiakirjan mukaisesti, jos hallitus 
huolehtii kuljetuksesta. Maissa joissa ei ole 
meriyhteyttä tai maissa joissa materiaali 
siirretään maanteitse tai rautateitse operaa-
tioalueelle, lähtö-/purkaussatama on sovittu 
rajanylityspaikka. 

 
12. Joukkoja toimittavat maat vastaavat 

merkittävään materiaaliin liittyvien varaosi-
en ja vähemmän merkittävän materiaalin 
toimittamisesta joukolle, materiaalin rotaa-
tiosta sekä kansallisten vaatimusten täyttä-
misestä. Arvioidut huoltovuokrauksen yllä-
pitokustannukset kuukaudessa sisältävät 
yleisen 2 % maksun tällaisesta kuljetukses-
ta. Lisäksi ylläpitokustannuksiin sovelletaan 
etäisyyskohtaista lisää. Etäisyyskohtainen 
lisä on 0,25 % arvioidusta ylläpitokustan-
nuksesta jokaista suoritettua 800 kilometriä 
kohden kuljetusreitillä ensimmäisen 800 
km:n jälkeen lähettävän maan lähetyssata-

C. Repatriation Inspection: 

The repatriation inspection is carried out 
by duly designated representatives of the 
United Nations when the contingent or a 
component thereof leaves the mission to en-
sure that all major equipment provided by 
the Government, and only that, is repatri-
ated, and to verify the condition of equip-
ment provided under the dry lease concept. 

 
 

D. Other Inspections and Reporting: 

Additional verifications or inspections 
deemed necessary by the Force Commander 
or Director of Administration/Chief Admin-
istrative Officer or United Nations Head-
quarters, such as those required to support 
standard operational reporting, may be im-
plemented. 

 
 

4 – Transportation 

11. The United Nations, in consultation 
with the Government, will make arrange-
ments for and meet the costs related to, de-
ployment and redeployment of contingent-
owned equipment, from and to an agreed 
port of embarkation/disembarkation and the 
mission area either directly or, if transport 
is to be provided by the Government, under 
Letter of Assist. For landlocked countries, 
or countries where equipment is moved by 
road or rail to and from the mission area, 
the port of embarkation/disembarkation will 
be an agreed border crossing point. 

12. Troop-contributors are responsible for 
transportation for re-supply of contingent 
for spare parts and minor equipment related 
to major equipment, and to rotate equip-
ment and to meet national requirement. The 
monthly estimated maintenance rates of the 
wet lease rates already include a generic 2% 
premium for such transportation. In addi-
tion, a distance related increment is applied 
to the maintenance rates. The distance re-
lated increment is 0.25 % of the estimated 
maintenance rate for each complete 500 mi-
les (800 kilometers), beyond the first 500 
miles (800 kilometers) distance along the 
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man ja operaatioalueen tulosataman välillä. 
Maissa joissa ei ole meriyhteyttä tai maissa 
joissa materiaali siirretään maanteitse tai 
rautateitse operaatioalueelle, tulosatama on 
sovittu rajanylityspaikka. 

 
 
13. Varaosien kuljetuksesta ei makseta 

erillistä korvausta sen lisäksi, minkä huol-
tovuokraussopimus kattaa. 

 
14. Kustannukset, jotka liittyvät materiaa-

lin rotaatioon kansallisten toiminnallisten 
tai ylläpitovaatimusten täyttämiseksi eivät 
oikeuta korvaukseen YK:lta. 

15. YK vastaa merkittävän materiaalin si-
sämaan kuljetuksista sovitun alkuperäispai-
kan ja lähtö-/purkaussataman välillä. YK 
voi tehdä kuljetusjärjestelyjä alkuperäiseen 
sijoituspaikkaan ja sieltä pois; hallitus on 
kuitenkin vastuussa muun kuin merkittävän 
materiaalin kustannuksista. Korvaus jouk-
kojen luovuttajan maksamasta merkittävän 
materiaalin sisämaan kuljetuksesta suorite-
taan, kun Letter of Assist -asiakirjan mukai-
sesti valmisteltu vaatimus esitetään. Asia-
kirjasta tulee neuvotella ennen kuljetusta.  

 
 
 
16. YK vastaa tämän yhteistyöpöytäkirjan 

määräämän materiaalitason ja varamateriaa-
lin keskittämisestä ja purkamisesta aiheutu-
neista kuljetuskustannuksista. Joukkojen 
luovuttaja vastaa kustannuksista siinä tapa-
uksessa, että se keskittää enemmän materi-
aalia kuin tässä pöytäkirjassa määrätään ja 
lisäksi 10 %:n varan. 

 
 
17. Kun YK neuvottelee materiaalin ko-

tiinlähtösopimuksen ja materiaalin kuljetta-
ja ylittää oletetun saapumispäivämäärän 
jälkeisen 14 päivän lisäajan, YK maksaa 
korvauksen joukkojen luovuttajalle pää-
omavuokrauksen tason mukaisesti oletetus-
ta saapumispäivästä toteutuneeseen saapu-
mispäivään.  

 
 
 

consignment route between the port of em-
barkation in the troop-contributing country 
and the port of entry in the mission area. 
For landlocked countries or countries where 
equipment is moved by road or rail to and 
from the mission area, the port of entry will 
be an agreed border crossing point. 

13. No separate reimbursement for trans-
portation of spare parts is provided for be-
yond that covered under the wet lease pro-
cedures. 

14. Costs related to the rotation of equip-
ment to meet national operational or main-
tenance requirements will remain ineligible 
for reimbursement by the United Nations. 

15. The United Nations is responsible for 
the costs of inland transportation of major 
equipment between an agreed originating 
location and the port of embarka-
tion/disembarkation. The United Nations 
may make transport arrangements to and 
from the originating base; however, the 
Government will be responsible for costs 
for other than major equipment. Reim-
bursement of the costs of inland transporta-
tion made by the troop-contributor for ma-
jor equipment will be made upon presenta-
tion of a claim prepared in accordance with 
an LOA, which will be negotiated in ad-
vance of the transportation.  

16. The United Nations will be responsi-
ble for the cost of transportation on de-
ployment and redeployment of the equip-
ment level authorized in this MOU and of 
back-up equipment up to equipment level 
authorized in this MOU. In the event of the 
troop-contributor deploying more equip-
ment than authorized in this MOU plus 
10% back-up, the extra costs will be borne 
by the troop-contributor. 

17. When the United Nations negotiates a 
contract for the repatriation of equipment 
and the carrier exceeds a 14-day grace pe-
riod after the expected arrival date, the 
troop-contributor will be reimbursed by the 
United Nations at the dry-lease rate from 
the expected arrival date until the actual ar-
rival date. 
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5 – Operaatiokohtaiset käyttökertoimet 

18. Liitteessä F kuvattuja operaation käyt-
tökertoimia voidaan tarvittaessa soveltaa 
merkittävän materiaalin korvausmääriin. 

 
 

6 – Menetykset ja vahingot 

19. Päätettäessä menetysten tai vahingon 
korvaamisesta on tehtävä ero tahattomien 
vahinkotapahtumien ja vihollisuuden/pako-
tetun hylkäämisen välillä: 

a. Tahattomat vahinkotapahtumat: 
Pääoma/huoltovuokrahinnat sisältävät ta-
hattoman vahinkotapahtuman kertoimen, 
joka kattaa tahattomasta vahinkotapahtu-
masta johtuvan materiaalin menetyksen tai 
vahingon. Sellaisissa tilanteissa materiaalin 
menetyksestä tai vahingosta ei makseta li-
säkorvausta eikä muita vaatimuksia hyväk-
sytä. 

b. Vihollisuus/pakotettu hylkääminen: 
i. Tapauksissa, joissa hävikki tai vahinko 

johtuu yksittäisestä vihollisuudesta tai pa-
kotetusta hylkäämisestä, joukkojen luovut-
tajat ovat vastuussa jokaisesta materiaalin 
osasta, kun niiden yhteinen yleinen kohtuul-
linen markkina-arvo on alle 250.000 dolla-
rin kynnysarvon; ja 

 
ii. Tapauksissa, joissa merkittävän mate-

riaalin menetykset tai vahinko johtuu yksit-
täisestä vihollisuudesta tai pakotetusta hyl-
käämisestä, Yhdistyneet Kansakunnat on 
vastuussa jokaisesta merkittävän materiaa-
lin osasta, jonka yleinen kohtuullinen 
markkina-arvo on yhtä suuri tai suurempi 
kuin 250.000 dollaria tai kun niiden yhtei-
nen yleinen kohtuullinen markkina-arvo on 
yhtä suuri tai suurempi kuin 250.000 dolla-
ria. 

20. Kun materiaali annetaan käyttöön 
huoltovuokrausjärjestelyllä, vahinkojen las-
kumenetelmänä käytetään kohtuullisia kor-
jauskustannuksia. Materiaali, joka on kärsi-
nyt vahinkoa, katsotaan kokonaan menete-
tyksi, kun niiden korjauskustannukset ylit-
tävät 75 prosentilla yleisen kohtuullisen 
markkina-arvon. 

21. Yhdistyneillä Kansakunnilla ei ole 
korvausvelvollisuutta, kun menetykset tai 

5 – Mission usage factors 

18. Mission usage factors as described in 
Annex F, if applicable, will be applied to 
the reimbursement rates for major equip-
ment. 

 
6 – Loss or damage 

19. When deciding reimbursement for 
loss and damage, a distinction between no-
fault incidents and hostile action/forced 
abandonment must be made: 

a. No-fault incidents: The wet lease/dry 
lease rates include a no-fault factor to cover 
loss of or damage to equipment in a no-fault 
incident. There is no additional reimburse-
ment and no other claims are receivable in 
case of equipment loss or damage in such 
incidents. 

 
 
b. Hostile action/forced abandonment: 
i. In cases of loss or damage resulting 

from a single hostile action or forced aban-
donment, troop-contributors will assume li-
ability for each and every item of equip-
ment when the collective generic fair mar-
ket value is below the threshold value of 
$250,000; and 

 
ii. For major equipment lost or damaged 

as a result of a single hostile action or for-
ced abandonment, the United Nations will 
assume liability for each and every item of 
major equipment whose generic fair market 
value equals or exceeds $250,000 or for the 
major equipment lost or damaged when the 
collective generic fair market value of such 
equipment equals or exceeds $250,000. 

 
 
20. Where equipment is provided under 

wet lease arrangement, the method of calcu-
lation for damage is the reasonable cost of 
repair. Equipment, which has suffered dam-
age, is to be considered a total loss when 
the cost of repair exceeds 75 per cent of the 
generic fair market value. 

 
21. The United Nations has no responsi-

bility for reimbursement where loss and 
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vahinko johtuu joukkojen luovuttajan jäsen-
ten tahallisesta teosta tai törkeästä huoli-
mattomuudesta, jonka määrittelee Yhdisty-
neiden Kansakuntien asianmukaisesti val-
tuuttaman toimihenkilön koolle kutsuma 
tutkimuslautakunta, jonka raportin Yhdisty-
neiden Kansakuntien vastuullinen virka-
mies on hyväksynyt. 

 
 
7 – Menetykset ja vahingot kuljetuksen  

aikana 

22. Kuljetuksen aikana tapahtuvasta me-
netyksestä tai vahingosta on vastuussa jär-
jestelyistä huolehtiva osapuoli. Vahingon-
korvausvastuu koskee vain merkittävää va-
hinkoa. Merkittävä vahinko tarkoittaa va-
hinkoa, jonka korjauskulut ovat yhtä suuret 
tai suuremmat kuin 10 prosenttia varustei-
den osan yleisestä kohtuullisesta markkina-
arvosta. 

 
 

8 – Erityistapausten materiaali 

23. Ellei tässä pöytäkirjassa toisin määrä-
tä, erityistapausten materiaalia koskevaa 
menetystä tai vahinkoa käsitellään samalla 
tavalla kuin muuta merkittävää materiaalia. 

 
 

9 – Yhden joukkojen luovuttajan omista-
man ja toisen joukkojen luovuttajan käyt-
tämän merkittävän materiaalin vahingon 

korvausvastuu 

24. Yksi joukkojen luovuttaja voi antaa 
Yhdistyneiden Kansakunnille merkittävän 
materiaalin, jota käyttää Yhdistyneiden 
Kansakuntien pyynnöstä toinen joukkojen 
luovuttaja. Näissä tapauksissa sovelletaan 
seuraavia periaatteita: 

a. Asianmukainen koulutus on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että käyttäjä on kelvolli-
nen käyttämään ainutlaatuista merkittävää 
materiaali kuten panssariajoneuvoja. Yhdis-
tyneiden Kansakuntien vastuulla on varmis-
taa koulutuksen järjestäminen ja rahoittaa 
koulutus. Yhdistyneet Kansakunnat ja 
joukkojen luovuttaja, joka antaa käyttöön 
materiaalin, sekä joukkojen luovuttaja, joka 

damage is due to wilful misconduct or gross 
negligence by members of the troop-
contributor as determined by a board of in-
quiry convened by a duly authorized offi-
cial of the United Nations, the report of 
which has been approved by the responsible 
United Nations' official. 

 
 
 

7 – Loss and Damage in Transit 

 
22. Liability for loss or damage during 

transportation will be assumed by the party 
making the arrangements. Liability for da-
mage only applies to significant damage. 
Significant damage means damage where 
the repairs amount to 10 per cent or more of 
the generic fair market value of the item of 
equipment. 

 
 
 

8 – Special Case Equipment 

23. Unless otherwise specifically pro-
vided in this MOU, loss or damage to spe-
cial case equipment shall be treated in the 
same manner as other major equipment. 

 
 

9 – Liability for Damage to Major  
Equipment Owned by one  

Troop-Contributor and Used by another 
Troop-Contributor 

24. Major equipment can be provided to 
the United Nations by one TC to be used, at 
the request of the United Nations, by an-
other TC. In these cases, the following prin-
ciples will apply: 

 
a. Adequate training is necessary to en-

sure that a user is qualified to operate 
unique major equipment such as armoured 
personnel carriers. The United Nations will 
be responsible for ensuring that this training 
is conducted and to provide funding for the 
training. The arrangements to provide and 
conduct this training are to be negotiated 
between the United Nations, the TC provid-
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käyttää merkittävää materiaalia, neuvottele-
vat koulutuksen järjestämistä koskevista 
järjestelyistä. Neuvottelut kirjataan asian-
mukaisiin yhteistyöpöytäkirjoihin; 

b. Merkittävää materiaalia, jonka yksi 
joukkojen luovuttaja antaa rauhanturvaope-
raation käyttöön ja joita käyttää toinen 
joukkojen luovuttaja, on käsiteltävä asian-
mukaisella huolellisuudella. Materiaalia 
käyttävä joukkojen luovuttaja on velvolli-
nen korvaamaan Yhdistyneiden Kansakun-
tien välityksellä materiaalin käyttöön anta-
neelle joukkojen luovuttajalle kaikki mah-
dolliset vahingot, jotka johtuvat käyttäjän 
henkilöstön tahallisesta teosta, törkeästä 
huolimattomuudesta tai huolimattomuudes-
ta. 

c. Kaikki vahinkotapahtumat tutkitaan ja 
käsitellään soveltamalla Yhdistyneiden 
Kansakuntien sääntöjä ja määräyksiä. 
 

ing the major equipment and the TC using 
the major equipment. The results of the ne-
gotiation are to be reflected in the respec-
tive MOU; 

b. Major equipment provided to a United 
Nations peacekeeping mission by a TC and 
used by another TC shall be treated with 
due diligence. The user TC shall be respon-
sible for reimbursing the providing TC, 
through the Unite Nations, for any damage 
that may occur, whether as a result of wilful 
misconduct, gross negligence or negligence 
by personnel of the user TC; and 

 
 
 
 
c. Any incident involving damage shall be 

investigated and processed according to the 
application of United Nations rules and re-
gulations. 
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Liite C 
 

Omavaraisuus 
 

UNIFIL - Monitoiminen pioneeriyksikkö - Suomi 
 

1 – Vaatimus 
19. lokakuuta 2006 alkavalta kaudelta 

 
 
Kertoimet: Ympäristöön liittyvä: 0.50 % 

 Tehostettu operatiivinen: 0.00 % 

 Vihollisuus/pakotettu hylkääminen: 2.30 % 

 
Luokka  kk-korvaus 

USD 

Pois lukien ker-

toimet 

kk-korvaus 

USD  
Sisältää ker-

toimet 

Henkilöstön 

vahvuus  

enintään 

Kk-korvaus 

yhteensä  

Sis. kertoi-

met 

Muonitus - Yleinen 26.33 27.07 245 6,632.15 

Viestiliikenne - HF 16.95 17.42 160 2,787.20 

 - Puhelin 14.07 14.46 245 3,542.70 

 - VHF/UHF - FM 48.48 49.84 245 12,210.80 

Toimisto - Yleinen 22.72 23.36 245 5,723.20 

Sähkö - Yleinen 27.85 28.63 245 7,014.35 

Vähäisempi pio-

neeritoiminta 

- Yleinen 15.95 16.40 245 4,018.00 

Räjähteiden rai-

vaus 

- Yleinen 7.27 7.47 245 1,830.15 

Pyykinpesu & 

siivous 

- Yleinen 22.05 22.67 245 5,554.15 

Teltta- 

majoittuminen 

- Yleinen 22.60 23.23 0 0.00 

Majoittuminen - Yleinen 38.52 39,60 245 9,702.00 

Lääkintähuolto - Perustaso 2.00 2.06 245 504.70 

 - Veri ja  

  verituotteet 

2.20 2.26 0 0.00 

 - Vain  

  hammashuolto 

2.50 2.57 0 0.00 

 - Suurriskialueet 

(epideeminen) 

8.70 8.94 0 0.00 

 - Vain laboratorio 4.50 4.63 0 0.00 

 - Taso 1 13.23 13.60 245 3,332.00 

 - Taso 2 & 3  

yhdistetty (sisältää 

hammashuollon ja 

laboratorion) 

35.44 36.43 0 0.00 

 - Taso 2 (sis. 

hammashuollon 

ja laboratorion) 

20.63 21.21 0 0.00 
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 - Taso 3 (sis. 

hammashuollon 

ja laboratorion) 

25.13 25.83 0 0.00 

Tähystys - Yleinen 1.07 1.10 245 269.50 

 - Pimeätähystys 23.95 24.62 245 6,031.90 

 - Paikantaminen 5.45 5.60 245 1,372.00 

Tunnistaminen - Yleinen 1.06 1.09 0 0.00 

Suojelu - Yleinen 25.59 26.31 0 0.00 

Kenttävarastot - Yleinen 33.62 34.56 0 0.00 

Sekalaista 

Yleisvarastot 

- Vuodevaatteet 15.13 15.55 245 3,809.75 

 - Kalusteet 22.03 22.65 245 5,549.25 

 - Hyvinvointi ja 

  virkistys 

6.01 6.18 245 1,514.10 

Ainutlaatuinen 

materiaali/ 

palvelu 

- Yleinen 0.00 0.00 0 0.00 

    Yhteensä 

USD 

81,397.90 

 
Huomautukset: 
1. Telttamajoittuminen ja majoittuminen korvataan todentamiskertomuksissa raportoidun mu-
kaisesti. 
2. Satelliittipuhelimet korvataan HF-viestivälineinä. Joukkojen luovuttaja vastaa kaikista tois-
tuvista puhelumaksuista. 
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Annex C 
 

Self-Sustainment 
 

UNIFIL - Multi-Role Engineer Unit - Finland 
 

1 – Requirement 
For the Period Starting 19 October 2006 

 
Factors: Environmental: 0.50 % 

 Intensified Operational: 0.00 % 

 Hostility/Forced Abandonment: 2.30 % 

 
Category  Monthly 

Rate US$ 

Excl. Factors 

Monthly 

Rate US$ 

Incl. Factors 

Personnel 

Strength Ceil-

ing 

Total Monthly 

Reimbursement 

Including Fac-

tors 

Catering - General 26.33 27.07 245 6,632.15 

Communication - HF 16.95 17.42 160 2,787.20 

 - Telephone 14.07 14.46 245 3,542.70 

 - VHF/UHF - FM 48.48 49.84 245 12,210.80 

Office - General 22.72 23.36 245 5,723.20 

Electrical -General 27.85 28.63 245 7,014.35 

Minor Engineer-

ing 

- General 15.95 16.40 245 4,018.00 

Explosive Ord-

nance Disposal 

- General 7.27 7.47 245 1,830.15 

Laundry & 

Cleaning 

- General 22.05 22.67 245 5,554.15 

Tentage - General  22.60 23.23 0 0.00 

Accommodation - General 38.52 39.60 245 9,702.00 

Medical - Basic 2.00 2.06 245 504.70 

 - Blood and Blood 

Products 

2.20 2.26 0 0.00 

 - Dental only 2.50 2.57 0 0.00 

 - High-Risk Areas 

(Epidemiological) 

8.70 8.94 0 0.00 

 -Laboratory only 4.50 4.63 0 0.00 

 - Level 1 13.23 13.60 245 3,332.00 

 - Level 2 & 3 

Combined (Incl. 

Dental & Lab) 

35.44 36.43 0 0.00 

 - Level 2 (Incl. 

Dental & Lab) 

20.63 21.21 0 0.00 

 - Level 3 (Incl. 

Dental & Lab) 

25.13 25.83 0 0.00 

Observation - General 1.07 1.10 245 269.50 

 - Night Observa-

tion 

23.95 24.62 245 6,031.90 

 - Positioning 5.45 5.60 245 1,372.00 

Identification - General 1.06 1.09 0 0.00 
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NBC Protection - General 25.59 26.31 0 0.00 

Field Defence 

Stores 

- General 33.62 34.56 0 0.00 

Miscellaneous 

General Stores 

- Bedding 15.13 15.55 245 3,809.75 

 - Furniture 22.03 22.65 245 5,549.25 

 - Welfare 6.01 6.18 245 1,514.10 

Unique Equip-

ment / Service 

- General 0.00 0.00 0 0.00 

    Total US$ 81,397.90 

 
Notes: 
1. Tentage and Accommodation will be reimbursed as reported in the Verification Reports. 
2. Satellite Telephones will be reimbursed as HF Communications. All recurring phone 
charges will be borne by the TC 
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2 – Omavaraisuuden yleiset ehdot 

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti toimitet-
tu vähemmän merkittävä materiaali ja kulu-
tustavarat ovat hallituksen omaisuutta. 

2. Omavaraisuuden korvaus on voimassa 
täysimääräisenä koko operaation päätty-
mispäivään tai joukkoja lähettäneen maan 
operaatioiden päättymiseen asti ja sen jäl-
keen vähenee 50 %:iin tässä pöytäkirjassa 
sovituista määristä laskettuna jäljellä ole-
vasta keskitetystä joukkovahvuudesta kun-
nes koko rauhanturvajoukon henkilöstö on 
lähtenyt operaatioalueelta. 

 
3 – Todentaminen ja ohjaaminen 

3. YK neuvottelee rauhanturvajoukon tai 
muun joukkojen luovuttajan nimeämän vi-
rallisen tahon kanssa varmistaakseen, että 
hallituksen toimittama materiaali täyttää 
UNIFIL-operaation vaatimukset ja että se 
toimitetaan tämän pöytäkirjan liitteen C 
mukaisesti. 

4. YK:lla on siis virallinen lupa todentaa 
toimitettujen materiaalin ja palveluiden tila, 
kunto ja laatu. Hallitus nimeää vastuullisen 
yhteyshenkilön todentamista ja ohjausta 
koskeviin asioihin.  

 
 
5. Kohtuullisuusperiaatteen tulee ohjata 

todentamisprosessia. On arvioitava, ovatko 
hallitus ja YK ryhtyneet kaikkiin kohtuulli-
siin toimenpiteisiin toteuttaakseen yhteis-
työpöytäkirjan hengen vaikkakaan ei ken-
ties koko sisältöä. Kohtuullisuutta määritet-
täessä johtavana periaatteena tulee olla, vas-
taako sekä hallituksen että YK:n toimittama 
materiaali (sotilaallista/operatiivista) tehtä-
väänsä niin, ettei hallitukselle tai YK:lle ai-
heudu muita kustannuksia kuin tässä pöytä-
kirjassa määritetyt kustannukset. 

 
6. Ohjausprosessin tuloksia tulee käyttää 

neuvoa-antavan keskustelun pohjana mah-
dollisimman alhaisella tasolla, niin että 
eroavuudet voidaan korjata tai korjaavista 
toimenpiteistä voidaan päättää mukaan lu-
kien sovitun korvauksen muuttaminen. 

2 – General conditions for self-sustainment 

1. The minor equipment and consumables 
provided under this MOU shall remain the 
property of the Government. 

2. Reimbursement for self-sustainment 
will be in effect at full rates until the date of 
cessation of operations by a troop-
contributor or termination of the mission 
and thereafter be reduced to 50 per cent of 
the rates agreed in this MOU calculated 
upon the remaining actual deployed troop 
strength until all contingent personnel have 
departed the mission area. 

 
3 – Verification and control procedures. 

3. The United Nations is responsible, in 
coordination with the contingent or other 
delegated authority designated by the troop-
contributor, to ensure that the equipment 
provided by the Government meets the re-
quirements of the UNIFIL and is provided 
in accordance with Annex C of this MOU. 

4. Thus the United Nations is authorized 
to verify the status, condition and quantity 
of the equipment and services provided. 
The Government will designate a person, 
normally identified through his function, 
who is the responsible point of contact for 
verification and control matters. 

5. A principle of reasonability is to gov-
ern the verification process. It is to be as-
sessed if the Government and the United 
Nations have taken all reasonable measures 
to meet the spirit of the MOU, if not the full 
substance. The guiding principle in deter-
mining reasonability is whether the material 
to be provided by the Government as well 
as by the United Nations will meet its (mili-
tary/operational) function at no additional 
cost to the United Nations or the Govern-
ment, other than those provided for in this 
MOU. 

6. The result of the control process is to 
be used as a basis of a consultative discus-
sion at the lowest level possible in order to 
correct the discrepancies or decide correc-
tive action including adjustment of the ag-
reed eligibility for reimbursement. Alterna-
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Vaihtoehtoisesti osapuolet voivat uudelleen 
neuvotella osallistumisen laajuudesta ottaen 
huomioon, missä laajuudessa pöytäkirjan 
sisältö on jäänyt toteutumatta. Hallitusta ja 
YK:ta ei pidä rangaista siitä, jos operatiivi-
nen tilanne aiheuttaa operaatioalueella 
alisuoriutumista. 

7. Vähemmän merkittävään materiaaliin 
ja kulutustavaroihin liittyvän henkilöstön 
todentamisprosessi käsittää seuraavanlaisia 
tarkastuksia: 

 
A. Tulotarkastus 

Ensimmäinen tarkastus tapahtuu heti rau-
hanturvaoperaation alueelle saapumisen 
jälkeen ja se tulee saattaa loppuun kuukau-
den sisällä. Hallituksen valtuuttaman henki-
lön tulee selvittää ja osoittaa sovittu omava-
raisuuskyky. Samoin YK:n tulee antaa sel-
vitys YK:n toimittamista palveluista, kuten 
tässä yhteistyöpöytäkirjassa on määrätty. 
Kun pöytäkirjaa allekirjoitettaessa omava-
raisuuspalvelut ovat jo operaation alueella, 
ensimmäinen tarkastus suoritetaan operaa-
tion ja rauhanturvajoukkojen johdon yhtei-
sesti päättämänä ajankohtana ja se tulee 
saattaa loppuun kuukauden sisällä tästä päi-
västä. 

 
B. Toiminnallinen tarkastus 

Toiminnalliset tarkastukset suoritetaan 
toiminnallisten vaatimusten mukaisesti sinä 
aikana, kun yksiköt ovat rauhanturvaope-
raation alueella. Alueet jossa rauhanturva-
joukolla on omavaraisuusvastuita, voidaan 
tarkastaa tarkoituksena arvioida, onko oma-
varaisuuskyky riittävä ja tyydyttävä. 

 
 

C. Muut tarkastukset ja raportointi 

Joukkojen komentajan, hallintojohta-
jan/hallinnollisen päällikön tai YK:n pää-
majan katsoessa sen tarpeelliseksi voidaan 
toteuttaa muita todentamisia tai tarkastuk-
sia, esimerkiksi pysyväisohjeen mukaista 
raportointia 

 
 
 

tively, the parties, given the degree of non-
fulfilment of the MOU, may seek to renego-
tiate the scope of the contribution. Neither 
the Government nor the United Nations 
should be penalized when non-performance 
results from the operational situation in the 
mission area. 

7. The verification process for personnel- 
related minor equipment and consumables 
comprised the following types of inspec-
tions: 

 
A. Arrival Inspection 

The first inspection will take place imme-
diately upon arrival in the mission area and 
must be completed within one month. A 
person authorized by the Government must 
explain and demonstrate the agreed self-
sustainment capability. In the same way the 
United Nations must give an account of the 
services provided by the United Nations as 
stipulated in this MOU. Where self-
sustainment services are already in the mis-
sion area when the MOU is concluded, the 
first inspection will be carried out on a date 
to be jointly determined by the mission and 
contingent authorities and is to be com-
pleted within one month of that date. 

 
B. Operational Inspection 

The operational inspections will be im-
plemented according to operational re-
quirements during the stay of units in the 
mission area. Areas where the contingent 
has self-sustainment responsibilities may be 
inspected with a view to an assessment of 
whether the sustainment capability is suffi-
cient and satisfactory. 

 
C. Other Inspections and Reporting: 

Additional verifications or inspections 
deemed necessary by the Force Com-
mander, DOA/CAO or the United Nations 
Headquarters, such as standard operational 
reporting, may be implemented. 
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4 – Kuljetus 

8. Vähemmän merkittävän materiaalin ja 
kulutustavaroiden kuljetuskustannukset, 
kun ne toimitetaan omavaraisuusjärjestel-
män mukaisesti korvataan 2 %:n kuljetus-
lisällä, joka sisältyy liitteessä C mainittuihin 
määriin. Muita kuljetuskustannuksia ei kor-
vata kuljetuksen tai omavaraisuuden erinä. 

 
 
5 – Operaatiokohtaiset käyttökertoimet 

9. Liitteessä F kuvattuja operaation käyt-
tökertoimia sovelletaan omavaraisuuden 
korvausmääriin. 

 
 

6 – Menetykset tai vahingot 

10. YK ei korvaa omavaraisuuden eriin 
kohdistuneita menetyksiä tai vahinkoja. Ne 
korvataan soveltaen tahattomien vahinkota-
pahtumien kerrointa ja rauhanturvaoperaa-
tion hyväksymää vihollisuus-/pakotetun 
hylkäämiskerrointa (kun operaatiokerroin 
on katsottu tarpeelliseksi), joita sovelletaan 
huoltovuokrauksen varaosaosuuteen sekä 
omavaraisuuden korvaushintoihin. 

4 – Transportation 

8. Costs related to the transportation of 
minor equipment and consumables pro-
vided under the self-sustainment system are 
reimbursed by a 2 per cent transportation 
increment included in the rates listed in 
Annex C. No other transportation cost is 
eligible for reimbursement for transporta-
tion of self-sustainment items. 

 
5 – Mission related usage factors. 

9. Mission usage factors as described in 
Annex F, if applicable, will be applied to 
the reimbursement rates for self-
sustainment. 

 
6 – Loss or damage 

10. Loss or damage to self-sustainment 
items is not reimbursable by the United Na-
tions. These incidents are covered by the 
no-fault incident factor and by the mission-
approved hostile action/abandonment factor 
(where a mission factor has been deemed 
necessary), which are applied to the spare 
parts' component of the wet lease as well as 
the self-sustainment rates. 
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LISÄYS 1 
 

Liitteeseen C 
 

OMAVARAISUUTEEN KUULUVIEN PALVELUJEN VASTUUNJAKO: 
 
Maa: Suomi Havainnot 

 
Yksikkö: Monitoiminen pionee-

riyksikkö 
 

Henkilöstön kokonaismäärä: 245  
Esikuntaupseerit:  5  
   
Luokat:   
Muonitus SUOMI  
Viestiliikenne   
- VHF/UHF-FM SUOMI  
- HF SUOMI  
- Puhelin SUOMI  
Toimisto SUOMI  
Sähkö SUOMI  
Vähäisempi pioneeritoiminta SUOMI  
Räjähteiden raivaus SUOMI  
Pyykinpesu & siivous SUOMI  
Telttamajoittuminen SUOMI   
Majoittuminen SUOMI  
Lääkintähuolto   
- Perustaso SUOMI  
- Taso 1 SUOMI  
- Taso 2 (sis. hammashuollon ja labora-
torion) 

YK  

- Taso 3 (sis. hammashuollon ja labora-
torion) 

YK  

- Tasot 2 ja 3 yhdistettynä (sis. ham-
mashuollon ja laboratorion) 

EI SOVELLETA  

- Suurriskialueet (epideeminen) EI SOVELLETA  
- Veri ja verituotteet YK  
- Vain laboratorio EI SOVELLETA  
- Vain hammashuolto EI SOVELLETA  
Tähystys   
- Yleinen SUOMI  
- Pimeätähystys SUOMI  
- Paikantaminen SUOMI  
Tunnistaminen EI SOVELLETA   
Suojelu ydinaseiden, biologisten & EI SOVELLETA   
kemiallisten aseiden varalta   
Kenttälinnoitevarastot YK  
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Sekalaista Yleisvarastot   
- Vuodevaatteet SUOMI  
- Kalusteet SUOMI  
- Hyvinvointi ja virkistys SUOMI  
Ainutlaatuinen materiaali EI SOVELLETA  

 
Huomautus: 1. Telttamajoittuminen ja majoittuminen korvataan todentamiskertomuksissa ra-
portoidun mukaisesti. 
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APPENDIX 1 
 

TO ANNEX C 
 

SELF-SUSTAINMENT SERVICES DISTRIBUTION OF RESPONSIBILITIES: 
 
 
Country: 
 

FINLAND Remarks 
 

Unit: Multi-Role Engineer Unit  
Total No. of Contingent Personnel: 245  
Staff Officers: 5  
Categories:   

Catering FINLAND  
Communication:   
- VHF/UHF-FM FINLAND  
- HF FINLAND  
- Telephone FINLAND  
Office FINLAND  
Electrical FINLAND  
Minor Engineering FINLAND  
Explosive Ordnance Disposal FINLAND  
Laundry & Cleaning FINLAND  
Tentage FINLAND  
Accommodation FINLAND  
Medical   
- Basic FINLAND  
- Level 1 FINLAND  
- Level 2 (including Dental & Lab) UN  
- Level 3 (including Dental & Lab) UN  
- Level 2 and 3 combined (inc. Dental & 
Lab 

NOT APPLICABLE  

- High Risk Areas (Epidemiological) NOT APPLICABLE  
- Blood and Blood Products UN  
- Laboratory only NOT APPLICABLE  
- Dental only NOT APPLICABLE  
Observation   
- General FINLAND  
- Night Observation FINLAND  
- Positioning FINLAND  
Identification NOT APPLICABLE  
NBC Protection NOT APPLICABLE  
Field Defence Stores UN  
Miscellaneous General Stores   
- Bedding FINLAND  
- Furniture FINLAND  
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- Welfare FINLAND  
Unique Equipment NOT APPLICABLE  

 
Notes: 1. Tentage and Accommodation to be reimbursed as reported in the verification re-
ports. 




