
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2015

Statsrådets förordning

1/2015

om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen
om Finlands deltagande i rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan och
om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen

som hör till området för lagstiftningen

Utfärdrad i Helsingfors den 8 januari 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna
överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands
deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och
stödinsatsen i Afghanistan (1433/2014):

1 §
Överenskommelsen mellan Finlands reger-

ing och Nordatlantiska fördragsorganisatio-
nen om Finlands deltagande i den av Nordat-
lantiska fördragsorganisationen ledda rådgiv-
nings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afgha-
nistan, vilken ingåtts genom skriftväxling den
30 december 2014 i enlighet med Nordatlan-
tiska fördragsorganisationens brev av den 26
november 2014, är i kraft från den 30 decem-
ber 2014 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riks-
dagen den 15 december 2014 och av repu-
blikens president den 30 december 2014.

2 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i den genom skriftväxling ingångna överens-
kommelsen mellan Finland och Nordatlan-
tiska fördragsorganisationen om Finlands
deltagande i den av Nordatlantiska fördrags-
organisationen ledda rådgivnings-, utbild-
nings- och stödinsatsen i Afghanistan
(1433/2014) träder i kraft den 9 januari 2015.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 9 ja-

nuari 2015.

Helsingfors den 8 januari 2015

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Maria Guseff
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