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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
utrikesförvaltningen ändras. Till lagen före-
slås en ny bestämmelse för att bemyndiga ut-
rikesministeriet att på finska regeringens 
vägnar med vissa i bestämmelsen närmare 
preciserade stater och mellanstatliga organi-
sationer ingå tekniska statsfördrag om verk-
ställighet som gäller användningen av bi-
ståndsanslag inom utrikesministeriets för-
valtningsområde i statsbudgeten.  

Enligt propositionen beslutar utrikesmi-
nisteriet om undertecknande och ingående av 
dessa fördrag om användningen av bistånds-

anslag. Fördrag som ingås utifrån detta be-
myndigande sätts enligt förslaget i kraft ge-
nom förordning av utrikesministeriet. 

Ytterligare föreslås det att tjänsterna stats-
sekreterare som kanslichef och understats-
sekreterare omvandlas från specialtjänster till 
allmänna uppgifter för att rättsgrunden ska 
motsvara verkligheten. Enligt förslaget stryks 
samtidigt från tjänstebenämningarna i lagen 
om utrikesförvaltningen de benämningar som 
inte längre är i bruk.  
 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2015. 
————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Anslagen för utvecklingssamarbete i 
statsbudgeten och verkställigheten 
av dem 

Riksdagen godkänner årligen anslagen för 
Finlands utvecklingssamarbete som ett ele-
ment i statsbudgeten. I förklaringen till ka-
pitlet om internationellt utvecklingssamar-
bete inom utrikesministeriets förvaltnings-
område i statsbudgeten fastställs utvecklings-
samarbetets mål och prioriteringar och under 
anslagsmomentet för egentligt utvecklings-
samarbete till vad anslagen får användas. När 
budgeten för biståndsanslagen utarbetas be-
aktas de av statsrådet för respektive tidpunkt 
fastställda målen och prioriteringarna som 
riksdagen godkänner i samband med budge-
ten. Merparten av biståndsanslagen beviljas 
under momentet för egentligt utvecklings-
samarbete inom utrikesministeriets förvalt-
ningsområde 24.30.66. 

Utrikesministeriet verkställer dessa av 
statsrådet fastställda och av riksdagen god-
kända målen och prioriteringarna för ut-
vecklingssamarbetet bland annat genom att 
från biståndsanslagen bevilja understöd till 
främmande stater och mellanstatliga organi-
sationer samt till finländska och utländska 
privaträttsliga sammanslutningar, universitet 
och forskningsinstitut. Sådana understöd från 
biståndsanslagen kan antingen beviljas med 
stöd av statsunderstödslagen (688/2001) eller 
så kan Finland åta sig att bevilja understöd i 
en internationell förpliktelse. 

Med stöd av statsunderstödslagen beviljas 
det understöd bland annat till frivilligorgani-
sationer, företag, universitet och andra forsk-
ningsinstitut. I det fallet fattar utrikesministe-
riet beslutet om det statliga understödet, allt-
så om att bevilja biståndsanslag, med stöd av 
11 § i statsunderstödslagen. När understödet 
beviljas en utländsk mottagare för ut-
vecklingssamarbete utanför Finland ingår ut-
rikesministeriet dessutom ett privaträttsligt 
avtal med mottagaren enligt 11 § 5 mom. i 
statsunderstödslagen om hur statsunderstö-
det, alltså biståndsanslaget, ska användas och 
om dess villkor. I avtalet skrivs det in villkor 

som är nödvändiga med tanke på att statsun-
derstödet ska användas i enlighet med stats-
budgeten och med tanke på övervakningen 
av hur det används. Syftet med dessa privat-
rättsliga avtal är följaktligen att trygga riks-
dagens budgetmakt och att de statliga medlen 
används effektivt – tack vare avtalen kan 
utrikeministeriet utföra eller låta utföra in-
spektioner och se till att understöden kommer 
fram. 

Från biståndsanslagen inom utrikesministe-
riets förvaltningsområde som riksdagen god-
känner kan understöd beviljas – förutom 
statsunderstöd – bland annat med stöd av en 
för Finland bindande internationell förplik-
telse. Med en internationell förpliktelse som 
är bindande för Finland avses statsfördrag 
och andra internationella förpliktelser som 
avses i 94 § i grundlagen. I praktiken handlar 
det då oftast om att Finland beviljar en 
främmande stat understöd utifrån ett avtal om 
utvecklingssamarbete. Dessa avtal om ut-
vecklingssamarbete är emellertid inte pri-
vaträttsliga, så som de tidigare nämnda avta-
len om statsunderstöd, utan sorterar under 
folkrätten. På dem tillämpas därför inte stats-
understödslagen (enligt 1 § 4 mom. i statsun-
derstödslagen tillämpas denna lag inte "på fi-
nansiering som beviljas på grund av en in-
ternationell förpliktelse som är bindande för 
Finland"). Genom avtalen om utvecklings-
samarbete verkställs de mål och priorite-
ringar för utvecklingssamarbetet som statsrå-
det fastställer för respektive tidpunkt och 
som riksdagen godkänner i samband med 
statsbudgeten. De ekonomiska förpliktelser 
som uppkommer utifrån sådana avtal om ut-
vecklingssamarbete finansieras alltså från ut-
rikesministeriets biståndsanslag som riksda-
gen har godkänt för budgeten. Det är viktigt 
att det också i dessa avtal införs villkor om 
övervakningen av medelanvändningen för att 
det ska gå att säkerställa att understödet går 
fram och att trygga riksdagens budgetmakt. 

Avtalen om utvecklingssamarbete med oli-
ka stater och mellanstatliga organisationer 
redogörs närmare i avsnitt 1.2. 
 
1.2 Avtal om utvecklingssamarbete 
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Avtal om utvecklingssamarbete ingås för 
det första med stater (avsnitt 1.2.1). Med sta-
ter kan ramavtal ingås om de allmänna vill-
koren och förfarandena för utvecklings-
samarbetet och utifrån dem verkställighets-
avtal, alternativt kan stater ges understöd 
också direkt utifrån ett verkställighetsavtal 
utan ramavtal. Verkställighetsavtalen gäller 
finansiering från biståndsanslagen för bi-
ståndsprojekt och -program och bland annat 
för mottagarstatens statsbudget eller för en 
viss förvaltningssektor. Avtal om utveck-
lingssamarbete kan också ingås med mellan-
statliga organisationer (avsnitt 1.2.2). 

Det nationella beslutsfattandet (republikens 
president, utrikesministeriet) varierar bero-
ende på om avtalet ingås utifrån ett ramav-
talsbemyndigande och om det i beslutet om 
avtalsåtagandet ingår utrikes- och säkerhets-
politisk prövning eller inte. 
 
1.3 Avtal om utvecklingssamarbete med 

stater 

Ramavtal för utvecklingssamarbete 
 

Finland har för närvarande ett långsiktigt 
utvecklingssamarbete främst med sju stater. 
Dessa är Etiopien, Kenya, Moçambique, Ne-
pal, Zambia, Tanzania och Vietnam. Med 
dessa stater och med de tidigare åtta långva-
riga samarbetsstaterna har Finland ingått av-
tal om allmänna villkor för utvecklingssam-
arbetet (nedan kallat ramavtal för utveck-
lingssamarbete) där de allmänna villkoren för 
samarbetet avtalas som framöver ska tilläm-
pas på alla biståndsprojekt och -program 
inom den berörda mottagarstaten. 
 

Ramavtalen för utvecklingssamarbete är 
statsfördrag på vilka bestämmelserna i 8 kap. 
i grundlagen tillämpas. Ett bindande ramavtal 
kan anses inbegripa ett utrikespolitiskt beslut 
om ett långsiktigt samarbetsåtagande med det 
berörda utvecklingslandet. Följaktligen är det 
republikens president som med stöd av 93 § i 
grundlagen beslutar om godkännande av ra-
mavtalen. De flesta ramavtalen ingicks på 
1980- och 1990-talen, därefter endast sällan. 
Ramavtalen som ingicks innan den nya 
grundlagen trädde i kraft har inte nödvän-
digtvis överhuvudtaget satts i kraft. De ram-

avtal som har ingåtts efter den nya grundla-
gens ikraftträdande har satts i kraft genom 
förordning av republikens president (FördrS 
80/2001 och FördrS 83/2010, FördrS 
83/2001 samt FördrS 28/2005). 

Utifrån ramavtalen har någon betalnings-
skyldighet för Finland hittills inte uppstått. 
Det konstateras i ramavtalen att närmare vill-
kor och förfaranden för samarbetet, däribland 
för avtalsparternas ekonomiska skyldigheter, 
avtalas separat i ett avtal som utarbetas skilt 
för varje samarbetsform. Med detta i åtanke 
har ramavtalen även innehållit en bestäm-
melse genom vilken utrikesministeriet be-
myndigas att på finska statens vägnar ingå 
verkställighetsavtal som innehåller sådana 
närmare bestämmelser. 
 
Verkställighetsavtal med stöd av ramavtal 
 

Med stöd av bemyndigandet i ramavtalen 
har utrikesministeriet i enlighet med sin ar-
betsordning genom eget beslut på finska re-
geringens vägnar och i dess namn förbundit 
sig till verkställighetsavtalen med de långva-
riga samarbetsstaterna. 

Innehållet i dessa verkställighetsavtal vari-
erar allt efter samarbetsform. I regel är avta-
len av tre olika slag: för projekt eller pro-
gram, för sektorbistånd och för budgetstöd 
och de ingås ofta med endast små avvikelser 
för varje samarbetsobjekt. Utrikesministeriet 
har modellavtal som används som utgångs-
punkt för förhandlingar om verkställighetsav-
tal.  

Verkställighetsavtalen med långvariga 
samarbetsstater är till karaktären tekniskt 
samarbete och anses inte innehålla dess stör-
re utrikespolitiskt beslutsfattande.  

Avtalen ändras till exempel ofta så att gil-
tighetstiden förlängs eller den finländska fi-
nansieringsandelen ökas. Ändringsavtalen 
godkänns genom utrikesministeriets interna 
beslut enligt samma förfarande som de ur-
sprungliga verkställighetsavtalen.    

Verkställighetsavtalen med de långvariga 
samarbetsstaterna har inte satts i kraft efter-
som det har ansetts att det främst är fråga an-
tingen om avtal av smärre allmän betydelse i 
anknytning till verkställigheten av ett ramav-
tal som myndigheten ingår med stöd av sig 
tilldelad befogenhet eller annars om teknisk 
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verkställighet av utvecklingssamarbete. Det 
har också ansetts att dessa avtal inte innehål-
ler bestämmelser som i Finland ska sättas i 
kraft separat.  

Avtalen har inte publicerats i Finlands för-
fattningssamlings fördragsserie eftersom be-
stämmelserna i fördrag om utvecklingssam-
arbete anses ha liten allmän betydelse så som 
avses i 9 § i lagen om Finlands författnings-
samling. Sedan 2011 publiceras avtalen i ut-
rikesministeriets föreskriftssamling. 

Årligen ingås det till och med flera tiotals 
verkställighetsavtal med de långvariga sam-
arbetsstaterna, ändringarna medräknade. 
 
Verkställighetsavtal utan ramavtal 
 

Förutom med de långvariga samarbetssta-
terna har Finland regelbundet projektsamar-
bete med en del sådana länder som vi inte har 
ingått ramavtal för utvecklingssamarbete 
med och som alltså inte är långvariga samar-
betsstater. Sådant projektsamarbete har Fin-
land till exempel med Palestinska myndighe-
ten, Laos, Kirgisien och Kambodja. Också 
verkställighetsavtal av detta slag förhandlas 
fram utifrån utrikesministeriets modellavtal. 
Dessa verkställighetsavtal med andra än 
långvariga samarbetsstater har ingåtts utan 
någon sådan bemyndigande bestämmelse 
som vid de beskrivna ramavtalen. Avtalen 
har förelagts republikens president för god-
kännande och satts i kraft genom förordning, 
tidigare av republikens president och sedan 
2011 av statsrådet (t.ex. FördrS 42/2012, 
FördrS 86/2012, FördrS 86/2013 och FördrS 
87/2013). Avtalen publiceras i utrikesmini-
steriets föreskriftssamling. 
 
1.4 Avtal om utvecklingssamarbete med 

mellanstatliga organisationer 

Från utrikesministeriets biståndsanslag be-
viljas det avsevärt med understöd också till 
mellanstatliga organisationer som Finland är 
medlem i. Sådana är bland annat Förenta na-
tionernas (FN) operativa utvecklings- och 
andra organisationer, FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO), Internationella 
arbetsorganisationen (ILO), Världshälsoor-
ganisationen (WHO), Världsbanken och 
andra internationella och regionala finansin-

stitut samt Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD). Vidare 
beviljas det understöd till regionala mellan-
statliga organisationer som Finland inte är 
medlem i. Också sådana avtal med mellan-
statliga organisationer ingås flera tiotal per 
år. 

Mellanstatliga organisationer beviljas i hu-
vudsak bara penningdonationer. Avtalen om 
användningen av understöd som beviljas 
mellanstatliga organisationer har i allt större 
omfattning ingåtts i utrikesministeriets namn.    
I dem avtalas det inte om frågor med utrikes-
politiska dimensioner av betydelse, utan de 
handlar om tekniskt samarbete. 

Alla dessa avtal om verkställighet av an-
vändningen av biståndsanslag (verkställig-
hetsavtal med ramavtalsstater, verkställig-
hetsavtal med icke-ramavtalsstater och avtal 
med mellanstatliga organisationer) kallas ne-
dan "verkställighetsavtal". 
 
1.5 Tillsättandet av statssekreteraren 

som kanslichef och understatssekre-
terare samt förfarandet för förord-
nande till uppgift 

I 14 § i lagen om utrikesförvaltningen fast-
ställs de allmänna tjänster som hör till utri-
kesförvaltningens uppgiftsrotation och kon-
stateras att alla övriga tjänster är specialtjäns-
ter. Förteckningen över allmänna tjänster i 14 
§ 2 mom. innehåller i dag tjänstebenämning-
arna biståndsråd, biståndssekreterare, press-
råd och pressekreterare, tjänster som nuförti-
den inte är i bruk som allmänna tjänster.  

Justitiekanslern i statsrådet har i ett initiativ 
till utrikesministeriet uppmärksammat pro-
blemen som har att göra med uppfyllandet av 
lagens krav på motivering av beslut om ut-
nämning vid tillsättandet av utrikesministeri-
ets tjänster statssekreterare som kanslichef 
och understatssekreterare. I sitt initiativ fram-
förde justitiekanslern att bestämmelserna om 
utnämningsförfarandet för tjänsterna stats-
sekreterare som kanslichef och understats-
sekreterare bör revideras. 

Enligt 15 § 1 mom. utnämner statsrådet 
statssekreteraren som kanslichef vid utrikes-
ministeriet. Av 15 § 2 mom. följer att statsrå-
det tillsätter understatssekreterare vid utri-
kesministeriet. Bestämmelsernas formulering 
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ger vid handen att uppgifterna statssekretera-
re som kanslichef och understatssekreterare 
formellt är specialtjänster, även om de i verk-
ligheten söks på samma sätt som allmänna 
tjänster. Till statssekreterare som kanslichef 
och understatssekreterare föreslås den person 
som vid respektive tidpunkt med tanke på ro-
tationsrundan som helhet och de allmänna 
tjänsteutnämningskriterierna är mest lämplig, 
så som är kutym vid övriga allmänna tjänster. 
Motiveringen till att tjänsterna i fråga for-
mellt är specialtjänster är det tidigare A-
löneklassystemet. Enligt det hade statssekre-
teraren och understatssekreterare högre löne-
klasser än utrikesråden. Nuförtiden omfattas 
ministeriets högsta ledningsuppgifter av så 
kallad avtalslön och därför inverkar inte 
tjänstens karaktär som specialtjänst längre på 
lönesättningen, eftersom bestämningsgrun-
den för lönen i vilket fall som helst är uppgif-
tens kompetensklassificering i avtalslönesy-
stemet. 

Förordnande av specialtjänstemän till ett 
uppdrag och förflyttning till ett annat tjänste-
ställe enligt 18 § i lagen om utrikesförvalt-
ningen tillämpas enligt 4 mom. i paragrafen 
inte på statssekreteraren och understatssekre-
terarna vid utrikesministeriet. Bestämmelsen 
hänvisar till statssekreterar- och understats-
sekreterartjänsternas status som specialtjäns-
ter. 

Som ett led i lagändringen är det skäl att 
göra ett tillägg till 19 § 2 mom. i lagen, enligt 
vilket statsrådet förordnar till uppgiften stats-
sekreterare som kanslichef. Ändringen be-
hövs för att förordnandet till uppgiften stats-
sekreterare som kanslichef vid utrikesmini-
steriet ska vara reglerat på lagnivå, så som 
förordnandet till uppgiften som kanslichef 
vid de andra ministerierna. Till utrikesför-
valtningens allmänna tjänster rekryteras 
tjänstemännen med hjälp av ett grundligt of-
fentligt ansökningsförfarande. Avancemang i 
karriären sker internt inom utrikesförvalt-
ningen. Bestämmelserna om tillsättandet av 
de allmänna tjänsterna utan att de ledigför-
klaras finns för närvarande i 4 § i statsrådets 
förordning om utrikesförvaltningen 
(356/2000). Det är skäl att flytta över dessa 
bestämmelser från förordning till lagnivå. 

I 21 § 2 mom. i lagen om utrikesförvalt-
ningen regleras om samma sak som i 18 § 1 
mom. och 20 § 1 mom. 
 
2  Föreslagna ändringar 

2.1 Målsättning och de viktigaste försla-
gen 

Med avseende på avtalen om utvecklings-
samarbete är målet att förtydliga och fören-
hetliga sättet att ingå verkställighetsavtal som 
gäller användning av biståndsanslag. Hittills 
har Finland förbundit sig till en del av dessa 
avtal genom beslut av utrikesministeriet 
(verkställighetsavtalen som utgår från ramav-
tal, liksom även verkställighetsavtalen med 
mellanstatliga organisationer), medan en del 
av avtalen har godkänts genom beslut av re-
publikens president (verkställighetsavtal som 
inte utgår från ramavtal). Propositionen syf-
tar till att delegera rätten att ingå statsfördrag 
till utrikesministeriet så, att ministeriet fram-
över beslutar om alla verkställighetsavtal.  

Följaktligen föreslås det i propositionen att 
utrikesministeriet genom en tilläggsbestäm-
melse till lagen om utrikesförvaltning be-
myndigas att ingå tekniska statsfördrag som 
gäller användningen av biståndsanslag inom 
utrikesministeriets förvaltningsområde i 
statsbudgeten. Utrikesministeriet beslutar en-
ligt förslaget om undertecknande och god-
kännande av dessa verkställighetsavtal.  

Det är meningen att utrikesministeriet med 
stöd av bemyndigandet ska ingå dessa verk-
ställighetsavtal oavsett om de utgår från ett 
ramavtal om utvecklingssamarbete eller inte. 
Bemyndigandet ska således såväl gälla avtal 
för projekt eller program, för sektorbistånd 
som för budgetstöd. Bemyndigandet ska så-
väl gälla avtal med stater som också med 
mellanstatliga organisationer i de fall där av-
talen med dessa organisationer ska ingås i 
finska regeringens namn. Sådana fall handlar 
närmast om experthjälp eller varudonationer 
till internationella organisationer. Genom av-
talen som ingås med stöd av bemyndigandet 
verkställs de mål och prioriteringar för ut-
vecklingssamarbetet som riksdagen godkän-
ner i samband med att anslagen för utveck-
lingssamarbete i statsbudgeten godkänns.  
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Avtalen avses innehålla tekniska frågor i 
anknytning till utformningen och genomfö-
randet av finansieringen för biståndsprojekt 
och -program eller av annan finansiering till 
mottagaren. Frågorna gäller till exempel par-
ternas finansieringsandelar och utbetalnings-
tidtabellerna samt andra detaljer i utform-
ningen av samarbetet, vilket till exempel av-
ser vilkendera parten som ska ansvara för det 
praktiska genomförandet av projektet och 
vilkendera som ska skaffa experttjänster som 
eventuellt blir nödvändiga. Andra frågor i av-
talen gäller bland annat uppföljningen av hur 
samarbetet framskrider och finansieringen 
används, med vilket till exempel avses be-
stämmelser om rapportering, revision och 
annan uppföljning som ska säkerställa att bi-
ståndsanslagen används för avsett ändamål. 
Meningen är att verkställighetsavtalen fort-
satt ska förhandlas fram utgående från utri-
kesministeriets modellavtal.  

Det föreslås att delegeringen till utrikesmi-
nisteriet görs på lagnivå, i lagen om utrikes-
förvaltningen. Det finns i dagsläget inga be-
stämmelser i lag om delegering till utrikes-
ministeriet. I lagen om utrikesförvaltningen 
föreskrivs om utrikesförvaltningens organisa-
tion, beskickningarnas uppgifter och verk-
samhet samt tjänstemännens och den övriga 
personalens ställning inom utrikesförvalt-
ningen. I 3 § i lagen om utrikesförvaltningen 
bestäms om de operativa ledningsförhållan-
dena i utrikesförvaltningen. Därför är försla-
get att bestämmelsen om utrikesministeriets 
behörighet att ingå avtal om utvecklingssam-
arbete läggs till lagen som en ny 3 a §.  

Genom den föreslagna bestämmelsen får 
utrikesministeriet behörighet att ingå verk-
ställighetsavtal med sådana stater och inter-
nationella mellanstatliga organisationer för 
vilka biståndet helt eller delvis kan statistik-
föras som officiellt bistånd i enlighet med 
beslut av biståndskommittén inom Organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utveck-
ling (nedan kallad OECD). Det är OECD:s 
biståndskommitté som beslutar huruvida bi-
stånd till stater eller organisationer får stati-
stikföras som officiellt bistånd (nedan kallat 
ODA-duglighet). Det är fråga om en utvärde-
ring utifrån kriterier som har fastställts på 
förhand. Som medlem deltar Finland i be-
slutsfattandet. Med avseende på ODA-

dugliga stater granskas nivån på bruttonatio-
nalinkomsten över en treårsperiod. Om nivån 
på bruttonationalinkomsten i en stat tre år i 
rad överskrider en viss på förhand fastställd 
årligen varierande inkomstgräns, stryks sta-
ten från listan över ODA-dugliga stater. Ana-
logt, om en stat tre år i rad underskrider den-
na på förhand fastställda inkomstgräns, läggs 
staten till listan. Oavsett bruttonationalin-
komst är länder som hör till gruppen ledande 
industriländer eller Europeiska unionens 
medlemsländer inte ODA-dugliga. Inte heller 
stater som har avtalat om anslutning till Eu-
ropeiska unionen kan godkännas som ODA-
dugliga. Förteckningen över ODA-dugliga 
stater uppdaterades senast i november 2014. 
År 2013 var inkomstgränsen 12 745 US-
dollar per invånare. Listan över ODA-
dugliga stater finns att tillgå på webben på 
adressen www.oecd.org/dac/stats/daclist. 
Mellanstatliga organisationers verksamhet 
utreds genom att organisationens mandat, ak-
tiviteter och ekonomi undersöks i tre faser. 
Undersökningen syftar till att visa att organi-
sationens verksamhet är ODA-duglig, med 
andra ord ska det huvudsakliga målet vara att 
bidra till den ekonomiska utvecklingen och 
välfärden i utvecklingsländerna. Verksamhe-
ten ska helt eller till merparten fokusera på 
utvecklingsländerna och organisationens 
medlemmar ska omfatta en betydlig del av 
utvecklingsländerna. Bistånd som beviljas en 
organisation kan helt eller delvis anses vara 
ODA-dugligt. Listan över ODA-dugliga or-
ganisationer finns att tillgå på webben på 
adressen 
www.oecd.org/dac/stats/annex2.htm. 

Propositionen syftar ytterligare till att för-
tydliga och förenhetliga ikraftsättandet av 
verkställighetsavtalen. Det föreslås i proposi-
tionen att alla avtal som ingås utifrån det fö-
reslagna bemyndigandet ska sättas i kraft ge-
nom förordning av utrikesministeriet. Lik-
som hittills kan sådana tekniska fördrag som 
gäller verkställighet av användningen av bi-
ståndsanslag även framöver publiceras i utri-
kesministeriets föreskriftssamling, eftersom 
fördragen enligt 9 § i lagen om Finlands för-
fattningssamling (188/2000) har liten allmän 
betydelse.  

Den bemyndigande bestämmelsen avses 
inte gälla ramavtalen för utvecklingssamar-
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bete. Beslut om att ingå ramavtal med ett 
land inbegriper till åtskillnad från verkstäl-
lighetsavtalen åtagandebeslut om långsiktigt 
samarbete med ett bestämt land av en karak-
tär som omfattas av utrikespolitiken. Av 
denna orsak är det meningen att ramavtalen 
också framöver i enlighet med 93 § i grund-
lagen ska godkännas av republikens presi-
dent och sättas i kraft genom förordning av 
statsrådet. Ramavtalen publiceras i enlighet 
med lagen om Finlands författningssamling i 
Finlands författningssamlings fördragsserie. 

Personalförvaltningsreformerna syftar till 
att lagen om utrikesförvaltning uppdateras 
med avseende på tjänstebenämningarna. Av 
den orsaken föreslås att de tjänstebenäm-
ningar i lagens 14 § som i praktiken inte 
längre är allmänna tjänster ska strykas. 

Så som har anförts är utrikesministeriets 
tjänster statssekreteraren som kanslichef och 
understatssekreterare i praktiken inte special-
tjänster, utan uppgifter för allmänna tjänster. 
Alltså föreslås att bestämmelserna som hän-
för sig till dessa tjänster, enligt vilka statssek-
reteraren som kanslichef och understatssekre-
terare är specialtjänster, ska strykas från la-
gen om utrikesförvaltning. Till 19 § 2 mom. 
föreslås en ny bestämmelse, enligt vilken 
statsrådet förordnar statssekreteraren som 
kanslichef vid utrikesministeriet till sin upp-
gift. 
 
2.2 Övriga alternativ 

Ett alternativ som övervägdes med avseen-
de på avtalen om utvecklingssamarbete var 
om det framöver är skäl att förelägga ramav-
tal om utvecklingssamarbete mellan Finland 
och eventuella nya samarbetsländer för riks-
dagen och genom ikraftsättandelagen till ut-
rikesministeriet delegera behörigheten att 
ingå verkställighetsavtalen om användningen 
av biståndsanslagen med staten i fråga. Se-
dan 1990-talet har det dock sällan ingåtts nya 
ramavtal eller gällande avtal ändrats. Följakt-
ligen räcker det i så fall länge innan den 
rättsliga grunden för behörigheten att ingå 
fördrag är vederbörligen ordnad. Det alterna-
tivet leder till att man upprepade gånger, un-
der flera års tid, blir tvungen att använda sig 
av ett bemyndigande vars grundlagsenlighet 
inte har säkerställts. En sådan delegering är 

dessutom inte tillfredsställande, eftersom de-
legeringsbemyndigandet inte alls skulle gälla 
de verkställighetsavtal som ingås utan ram-
avtal. Det är också att märka att fastän upp-
fattningen om området för lagstiftningen har 
förändrats i och med den nya grundlagen och 
dess tolkningspraxis man likväl inte har vid-
tagit åtgärder för att lyfta upp tidigare be-
stämmelser om ikraftsättande av fördrag från 
förordningsnivå till lagnivå, om det inte fun-
nits särskilda grunder för det. På grund av det 
stora antalet fördrag anses det inte heller vara 
en fungerande lösning att omförhandla alla 
ramavtal i syfte att förtydliga fördragspraxis.  

Ett annat alternativ är att behandla verkstäl-
lighetsavtalen mellan stater om användning-
en av biståndsanslag som internationella för-
valtningsavtal som utrikesministeriet ingår i 
eget namn och följaktligen inom ramen för 
sin behörighet kan godkänna genom eget be-
slut utan särskilt bemyndigande. Förvalt-
ningsavtal ingås i ministeriernas namn, inte 
regeringarnas. När det gäller verkställighets-
avtalen om utvecklingssamarbete är det dock 
inte önskvärt att ett utvecklingsland förbinder 
sig till avtalet om användningen av bi-
ståndsanslag endast för sektorministeriets 
del, utan det är viktigt att utvecklingslandets 
regering i sin helhet binds till biståndsprojek-
tet i fråga. Detta upplevs som viktigt, inte 
endast med tanke på ett gynnsamt genomfö-
rande, utan även med tanke på ansvarsfrågor. 
Det är av den orsaken enligt regeringens upp-
fattning inte ett bra alternativ att behandla 
projektavtal som internationella förvaltnings-
avtal, utan det är skäl att ingå dem som dele-
gerade statsfördrag varvid ministeriet repre-
senterar hela regeringen. 

Alternativet att verkställighetsavtalen be-
handlas som statsfördrag som ska föreläggas 
republikens president för godkännande är 
inte förnuftigt på grund av det stora antalet 
fördrag. Dessutom är fördragen tekniska till 
innehållet. 
 
3  Proposit ionens konsekven-

ser 

Med avseende på avtalen om utvecklings-
samarbete syftar propositionen till att förtyd-
liga utrikesministeriets behörighet att ingå 
statsfördrag om verkställighet av utveck-
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lingssamarbete genom en bemyndigandebe-
stämmelse i lag. Till fördragen som ingås 
med stöd av det föreslagna bemyndigandet 
förbinder man sig alltid inom ramen för åta-
gandebefogenheterna för befintliga och 
kommande anslag i enlighet med målen och 
riktlinjerna för utvecklingssamarbetet som 
riksdagen godkänner och statsrådet fastställer 
för respektive tidpunkt. I den mån befogen-
heter att ingå anslagsåtaganden används i 
fördragen ska det alltid läggas till ett förbe-
håll om att man förbinder sig till finansie-
ringen endast under förutsättning att riksda-
gen beviljar de nödvändiga anslagen. 

Personalförvaltningsändringarna syftar till 
att uppdatera rättsgrunden. 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för statsfinanserna. 

Propositionen har inte heller några direkta 
konsekvenser för myndigheternas verksam-
het, men delegeringen till ministeriet kan in-
direkt underlätta fördragsberedningen. 

Propositionen har inte heller konsekvenser 
för företagens verksamhet. 
 
4  Beredningen av proposit io -

nen 

Propositionen har beretts vid utrikesmini-
steriet.  

Propositionen har varit på remiss hos fi-
nansministeriet och justitieministeriet och 
dessutom har de övriga ministerierna, justiti-
ekanslerämbetet och republikens presidents 
kansli beretts tillfälle att yttra sig.  

Finansministeriet, justitieministeriet, mil-
jöministeriet och justitiekanslerämbetet ytt-
rade sig inom tidsfristen. Inrikesministeriet, 
kommunikationsministeriet, social- och häl-
sovårdsministeriet, och statsrådets kansli 
meddelade att de inte har något att yttra med 
avseende på propositionen. 

Miljöministeriet ansåg propositionen moti-
verad med avseende på behörigheten att ingå 
fördrag när det gäller avtal om utvecklings-
samarbete. Ministeriet hade inget att yttra om 
de personaladministrativa ändringarna. Justi-
tiekanslersämbetet hade inget att anmärka 
om behörigheten att ingå fördrag när det gäl-
ler avtal om utvecklingssamarbete. Inte heller 
finansministeriet yttrade sig om propositio-
nen med avseende på behörigheten att ingå 

fördrag när det gäller avtal om utvecklings-
samarbete. Justitieministeriet föreslog i sitt 
yttrande en del kompletteringar och ändring-
ar till propositionens avsnitt där förhållandet 
till grundlagen avseende ändringen som gäll-
er behörigheten att ingå fördrag när det gäller 
avtal om utvecklingssamarbete och behand-
lingsordningen beskrivs. Justitieministeriets 
förslag har beaktats i propositionen.  

Med anledning av justitiekanslersämbetets 
och finansministeriets yttranden fördes det en 
diskussion med dem om lagförslagets tjäns-
temannarättsliga bestämmelser. Justitiekans-
lersämbetet betonade vikten av att reglering-
en och grunderna är klara och tydliga om 
man avviker från det normala förfarandet. I 
diskussionen med finansministeriet konstate-
rades det med avseende på utrikesministeri-
ets statssekreterare som kanslichef att förfa-
randet redan i nuläget avviker från det offent-
liga tjänsteansökningsförfarandet med tillhö-
rande jämförelse mellan de sökande som gäl-
ler för övriga kanslichefer. Uppgifter och an-
svar som föreskrivs för den som fungerar 
som utrikesministeriets kanslichef är dock till 
stor del överensstämmande med de andra 
kanslichefernas. Enligt finansministeriets 
uppfattning bör uttryckligen med avseende 
på den högsta ledningens tjänster ett offent-
ligt ansökningsförfarande vara primärt i för-
hållande till särskilda förfaranden inom för-
valtningsområdet, så som i det här fallet till-
sättningsförfarandet för uppgifter i utrikes-
förvaltningens karriärsystem. Utrikesministe-
riet anser att den föreslagna bestämmelsen 
förtydligar nuläget som utgår från klart av-
gränsade grunder i utrikesförvaltningens kar-
riärsystem och dess folkrättsliga bakgrund. 
Till följd av diskussionerna preciserades mo-
tiveringarna till lagförslagen. 
 
5  Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2015. 
 
6  Förhål lande t i l l  grundlagen 

och behandl ingsordning 

 
6.1 Aspekter som hänför sig till stats-

budgeten och behörigheten att ingå 
fördrag vid delegering av behörighe-
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ten att ingå avtal om utvecklings-
samarbete 

Enligt 83 § 1 mom. i grundlagen beslutar 
riksdagen för ett finansår i sänder om stats-
budgeten som publiceras i Finlands författ-
ningssamling. I budgeten ingår också bi-
ståndsanslagen och deras användningsområ-
den. Budgetanslagen beviljas bland annat 
som understöd som fastställs närmare i avta-
len om utvecklingssamarbete. Genom be-
stämmelserna i avtalen om utvecklingssam-
arbete som ingås med stöd av det föreslagna 
bemyndigandet verkställer alltså utrikesmini-
steriet de allmänna mål och riktlinjer för ut-
vecklingssamarbetet som riksdagen har god-
känt i samband med statsbudgeten. Genom 
avtalen om utvecklingssamarbete avtalas 
närmare om användningen av biståndsansla-
gen som riksdagen har beviljat i enlighet med 
principerna och användningsområdena i 
statsbudgeten.  Frågan har beröringspunkter 
med förordningsbemyndigandet i 7 c § i la-
gen om statsbudgeten (423/1988), enligt vil-
ken närmare bestämmelser om användningen 
av ett anslag i enlighet med budgeten kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet.  

Vidare har frågan beröringspunkter med 
statsunderstödslagen (688/2001) där det be-
stäms om användningen av ett beviljat anslag 
för statsunderstöd i enlighet med budgeten. 
Statsunderstödslagen är inte direkt tillämplig 
på avtalen om utvecklingssamarbete som in-
gås med stöd av det föreslagna bemyndigan-
det, eftersom de är internationella förpliktel-
ser. Bestämmelserna i avtalen om utveck-
lingssamarbete som ingås med stöd av det fö-
reslagna bemyndigandet handlar dock i hög 
grad just om bestämmelser som motsvarar 
dem i statsunderstödslagen om att se till att 
biståndet utomlands går fram dit det ska och 
om att informera biståndsgivaren, dvs. finska 
staten. I dessa avtal om utvecklingssamarbete 
är det alltså fråga om avtal av motsvarande 
slag som statsunderstöden som beviljas ut-
ländska statsunderstödstagare enligt 11 § 5 
mom. i statsunderstödslagen för vilka det in-
gås avtal med understödstagaren. I bägge fal-
len finns det ett behov av att ingå avtal med 
den utländska aktören om att de beviljade 
medlen ska användas på det sätt som anges i 
finska statsbudgeten. I bägge avtalstyper är 

det viktigt att inkludera bestämmelser om hur 
statsunderstödet används, om tillsynen av 
användningen och tillsynsinspektioner samt 
om rätten till information, i syfte att säker-
ställa att budgeten förverkligas och att trygga 
Finlands intressen och riksdagens budget-
makt. Statsunderstödsavtalen ingås av mini-
steriet, men avtalen om utvecklingssamarbete 
som ingås med stöd av bemyndigandet görs i 
statens namn. Summorna det handlar om i 
avtalen om utvecklingssamarbete är i all-
mänhet stora och riktar sig ofta till utveck-
lingslandet i vidare utsträckning än endast en 
myndighetssektor och därför är det viktigt att 
binda utvecklingslandets hela förvaltning, 
inte endast en myndighet, till avtalet. Därför 
är det skäl att ingå avtalen som statsfördrag (i 
regeringarnas namn) i stället för som myn-
dighetsavtal (i ministeriernas namn).  

I avtalen är det på ovan redogjort sätt fråga 
om att verkställa budgeten för utvecklings-
samarbetet som riksdagen har godkänt ge-
nom bestämmelser på förordningsnivå som 
enligt regeringens uppfattning bör anses 
oproblematiska i författningsrättsligt hänse-
ende.  

Det föreslås i propositionen att alla teknis-
ka avtal om verkställighet av biståndsanslag 
inom utrikesministeriets förvaltningsområde 
framöver ska ingås av utrikesministeriet på 
Finlands vägnar. Behörigheten att ingå för-
drag hör i princip till den utrikespolitiska 
ledningen som avses i 93 § i grundlagen (re-
publikens president i samverkan med statsrå-
det) och dessutom deltar riksdagen i godkän-
nandet av internationella förpliktelser enligt 
94 §. I motiveringarna till grundlagen (RP 
1/1998 rd, s. 145) och i grundlagsutskottets 
praxis (GrUU 15/1994 rd) anses det dock att 
behörigheten att ingå fördrag genom lag i 
begränsad utsträckning kan överföras till 
andra myndigheter. Tidigare har behörighet 
att ingå fördrag genom lag överförts till 
myndigheter till exempel i 53 § i polislagen 
(493/1995), 83 § i gränsbevakningslagen och 
i lagen om användning av Kyotomekanis-
merna (109/2007) samt i vissa statsfördrag 
som har satts i kraft genom lag (överens-
kommelsen mellan Republiken Finlands re-
gering och Ryska federationens regering om 
transport av farligt gods i direkt internationell 
järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland 
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(FördrS 76�77/2014) och gränsälvsöverens-
kommelsen mellan Finland och Sverige 
(FördrS 90 och 91/2010). 

I den föreliggande propositionen föreslås 
att delegeringen till utrikesministeriet regle-
ras i en ny 3 a § till utrikesförvaltningslagen.  

Så som ovan framgår förhåller man sig i 
grundlagsmotiveringarna och i grundlagsut-
skottets praxis inte helt avvisande till behö-
righet för en myndighet att ingå fördrag med 
myndigheterna i en annan stat, även om ut-
skottet har ansett det exceptionellt med en 
sådan reglering (GrUU 16/2004 rd, s. 4/I). 
Grundlagsutskottet har i sin praxis som byg-
ger på 94 § i grundlagen ställt vissa krav i 
sådana fall: Befogenheten får inte vara obe-
gränsad när det gäller den som får befogen-
heten och befogenhetens innehåll. Dessutom 
måste befogenheten säga ut vilka myndighe-
ter eller andra aktörer som avtal kan ingås 
med (GrUU 14/2010 rd, s. 3, GrUU 16/2004 
rd, s. 4, GrUU 40/2000 rd, s. 2/II, GrUU 
15/1994 rd, s. 3�4). På grundval av 93 § 2 
mom. och 94 § 1 mom. i grundlagen kan 
myndigheter inte genom en vanlig lag ges 
rätt att ingå avtal i frågor där ett beslut kräver 
samtycke av riksdagen (GrUU 14/2010 rd, s. 
3, GrUU 17/2004 rd, GrUU 16/2004 rd). 

I det aktuella fallet är befogenheten inte 
obegränsad i förhållande till mottagaren, utan 
rätten att ingå fördrag anförtros i den före-
slagna bestämmelsen utrikesministeriet. Be-
stämmelsen uttrycker också klart vilka aktö-
rer den som får befogenheten kan ingå avtal 
med. Även om avtalsparterna som utrikesmi-
nisteriet med stöd av befogenheten ingår av-
tal med i den föreslagna bestämmelsen inte 
räknas upp med namn, är det regeringens 
uppfattning att inskränkningen av avtalspar-
terna till ODA-dugliga stater och mellanstat-
liga organisationer uppfyller grundlagsut-
skottets krav, enligt vilka de parter med vilka 
avtal med stöd av bemyndigandet ingås ska 
vara fastställda på förhand, eftersom det 
finns förhandskriterier för staters och mellan-
statliga organisationers ODA-duglighet. 
ODA-dugligheten redogörs närmare i avsnitt 
2.1.  

Grundlagsutskottet har ansett (GrUU 
14/2010 rd) att ministerier kan beviljas till 
och med relativt omfattande befogenheter att 
ingå avtal utifrån ett bemyndigande. 

Förutsättningen är i det fallet att befogen-
hetens innehåll är begränsat. Grundlagsut-
skottet har dock påpekat att kravet enligt 94 § 
1 mom. i grundlagen att internationella för-
pliktelser som innehåller bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen ska före-
läggas riksdagen i sig inskränker ministeriets 
befogenhet att ingå fördrag: ministeriet kan 
alltså inte till exempel avtala om bestämmel-
ser som gäller grunderna för individens rät-
tigheter och skyldigheter (GrUU 14/2010 rd).  
I det aktuella fallet är innehållet i bemyndi-
gandet inte öppet, utan för det första begrän-
sat så att det överhuvudtaget inte gäller ram-
avtal. Beslut om att ingå ramavtal med ett 
land kan anses inbegripa ett åtagandebeslut 
om långsiktigt samarbete med ett bestämt 
land av en karaktär som omfattas av utrikes-
politiken och detta beslut ska med stöd av 93 
§ 1 mom. i grundlagen därför fortsatt fattas 
av republikens president.  Vidare är bemyn-
digandet avgränsat till att gälla tekniska frå-
gor i anknytning till utformningen och ge-
nomförandet av finansieringen för enskilda 
biståndsprojekt och -program eller av annan 
finansiering till mottagaren, såsom frågor om 
parternas finansieringsandelar, detaljer i ut-
formningen av samarbetet, uppföljning av 
hur samarbetet framskrider och finansiering-
en används och andra därmed jämförbara 
tekniska frågor. Det är alltså inte meningen 
att genom avtal som ingås med stöd av be-
myndigandet avtala till exempel om grunder-
na för individens rättigheter och skyldigheter. 

I praktiken är gränsdragningen mellan av-
talsbestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen och bestämmelser på lägre 
nivå inte alltid helt entydig. Det är alltså inte 
helt uteslutet att ett avtal som ingås med stöd 
av bemyndigandet åtminstone i någon mån 
också kan innehålla bestämmelser som tan-
gerar området för lagstiftningen (se också 
GrUU 14/2014 rd). Avtal om utvecklings-
samarbete som ingås med stöd av ett bemyn-
digande innehåller i princip inte bestämmel-
ser som hör till området för lagstiftningen. I 
avtalen ingår det emellertid bestämmelser om 
offentlig upphandling, ansvarsbegränsningar, 
privilegier och friheter samt om avbrytande 
av biståndet, vilka kan tangera området för 
lagstiftningen. Dessa bestämmelser redogörs 
nedan.  
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Verkställighetsavtalen om användningen av 
biståndsanslag innehåller ofta en bestämmel-
se om offentlig upphandling där det fastställs 
vilken part som skaffar experttjänsterna som 
behövs för biståndsprojektet eller -
programmet och sköter eventuell annan upp-
handling. Bestämmelsen ålägger parten att 
sköta upphandlingen i enlighet med god upp-
handlingssed och förbjuder bland annat be-
stickning i samband med upphandlingsförfa-
randet. Skyldigheten är ensidig och gäller 
endast utvecklingslandet. Det är inte mening-
en att bestämmelsen ska förplikta Finland till 
sådant som avviker från vid respektive tid-
punkt gällande lagstiftning i Finland (såsom 
lagen om offentlig upphandling, 348/2007).  
Det fastställs också uttryckligen i bestäm-
melsen att Finland sköter sin upphandling i 
enlighet med vid respektive tidpunkt gällan-
de upphandlingslagstiftning. Bestämmelsen 
snarast fastställer rådande rättsläge och hör 
därför enligt regeringens uppfattning inte till 
området för lagstiftningen. 

Enligt ansvarsbegränsningsklausulen som 
gäller parternas ansvar bär samarbetslandet 
alla risker som eventuellt uppstår vid verk-
ställandet av biståndsprojektet eller -
programmet. Samarbetslandet ska svara på 
käromål och anspråk som tredje parter för 
fram mot Finland eller av Finland anställt 
konsultföretag, konsultföretagets personal el-
ler anställda hos finska staten. Undantag ut-
gör fall där samarbetslandets domstol på ett 
för Finland tillfredsställande sätt har fastställt 
att käromålet eller anspråket beror på grov 
oaktsamhet, uppsåtlig förseelse eller en 
brottslig gärning. 

Ansvarsbegränsningsklausulen handlar inte 
om en ömsesidig, också Finland bindande 
avtalsförpliktelse som inskränker Finlands 
möjligheter att kräva ersättning, utan enbart 
om en skyldighet för samarbetslandet att bära 
ansvar för skador som uppkommer inom dess 
jurisdiktion. Det är alltså inte fråga till exem-
pel om en bestämmelse enligt vilken Finland 
avstår från krav på skadestånd (se RP 
268/2004 rd, EU SOFA) eller en bestämmel-
se som begränsar skadeståndsansvaret genom 
ett maximibelopp för skadeståndet (se GrUU 
12/2000 rd, ändringsprotokoll till konventio-
nen om begränsning av sjörättsligt ska-
deståndsansvar). Avtalsbestämmelsen i sig 

varken begränsar eller fråntar ansvaret för 
aktörerna enligt avtalet och hindrar därmed 
inte tredje parter från att söka ersättning för 
liden skada. Bestämmelsen inverkar inte hel-
ler på utifrån vilken stats lag ersättningsan-
svaret i enskilda fall ska bedömas. Ansvars-
begränsningsbestämmelsen innebär endast att 
utvecklingssamarbetslandet i stället för Fin-
land eller en arbetstagare som Finland an-
ställt tar ansvaret för skador som avses i avta-
let. Ansvarsbegränsningsklausulen har främst 
utarbetats med tanke på situationer där den 
tredje part som har lidit skada som avses i 
bestämmelsen inte är finländare. Det är dock 
inte uteslutet att utöver den som orsakat ska-
dan, även den som lidit skada är finländare 
eller till exempel ett lokalt företag delvis i 
finländsk ägo. I det fallet kan värdansvaret 
som ankommer på finska staten som arbets-
givare i enlighet med skadeståndslagen aktu-
aliseras. Ansvarsbegränsningsbestämmelsen 
ingriper dock inte i finska statens ska-
deståndsansvar enligt skadeståndslagen. Det 
är alltså inte meningen att genom avtalsbe-
stämmelsen avvika från bestämmelserna i 
skadeståndslagen eller till exempel att in-
skränka finska statens ansvar enligt den la-
gen. I ett enskilt fall där den som har lidit 
skada söker ersättning utifrån Finlands ska-
deståndslag blir avtalsbestämmelsen inte till-
lämplig eftersom den inte är på lagnivå. På 
ovan anförda grunder hör bestämmelsen följ-
aktligen inte till området för lagstiftningen.  

I genomförandet av biståndsprojekt och -
program deltar utöver representanter för Fin-
land och för utvecklingslandet ofta också en 
ganska snäv grupp konsultföretag som är 
specialiserade på att genomföra dessa upp-
drag, av vilka utrikesministeriet eller utveck-
lingslandets myndigheter köper de expert-
tjänster som behövs för olika projekt och 
program. I ramavtalen om utvecklingssamar-
bete och i verkställighetsavtalen som ingås 
utan ramavtal ingår det bilagor där man 
kommer överens om privilegier och friheter 
som konsultföretag, personal och varor som 
sänds till projekt och program har rätt till un-
der sitt uppdrag i utvecklingslandet. De lätt-
nader eller friheter som avses gäller i all-
mänhet beskattning, tullfrihet och inresa. Be-
stämmelserna förpliktar endast utvecklings-
landet, inte Finland, och är således inte öm-
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sesidiga förpliktelser. Det handlar följaktli-
gen inte om sådana för Finland förpliktande 
privilegier och friheter som grundlagsutskot-
tet avser (GrUU 38/2000 rd och GrUU 
49/2001 rd). Eftersom dessa privilegier och 
friheter varken omfattas av finsk jurisdiktion 
eller förpliktar Finland, utan endast utveck-
lingslandet, hör bestämmelserna enligt reger-
ingens uppfattning inte till området för lag-
stiftningen.  

I avtalen om utvecklingssamarbete ingår 
det också hänvisningar om respekt för de 
mänskliga rättigheterna, demokratiska prin-
ciper, god förvaltning och rättsstatsprincipen 
och dessutom konstateras det i avtalen att 
överträdelse av dessa principer kan leda till 
att biståndet avbryts (sanktionsförfarande). 
Sådana sanktionsbestämmelser kan höra till 
området för lagstiftningen, om de är av bin-
dande betydelse för Finland (GrUU 31/2001 
rd). Däremot inverkar inte generella och ma-
nifestbetonade bestämmelser på innehållet i 
Finlands internationella förpliktelser eller 
förpliktelsernas omfattning när det gäller de 
mänskliga rättigheterna och riksdagens sam-
tycke behövs därför inte (GrUU 31/2001 rd, 
GrUU 45/2000 rd).  

När ett sanktionsförfarande ensidigt är 
kopplat till förutsättningarna för bistånd (i 
praktiken till huruvida Finland har rätt att 
avbryta finansieringen av projektet eller pro-
grammet när förpliktelserna om mänskliga 
rättigheter har försummats) handlar det inte 
om sådana fall som i grundlagsutskottets ti-
digare ställningstaganden (se GrUU 31/2001 
rd som gällde en ömsesidig förpliktelse). Av-
talets bestämmelser om Finlands möjlighet 
att avbryta eller upphöra med finansieringen 
av ett projekt eller program med anledning 
av brott mot de mänskliga rättigheterna hör 
enligt regeringens uppfattning inte till områ-
det för lagstiftningen. 

Delegeringen av behörighet att ingå fördrag 
kan också motiveras med behovet av flexibel 
anpassning av avtalen som ingås med stöd av 
bemyndigandet (GrUU 14/2014 rd). Utskot-
tet har också ansett det av vikt att det är fråga 
om operativa och tekniska bestämmelser som 
bara rör en ganska snäv grupp av näringsid-
kare direkt (GrUU 14/2014 rd).  Så som fast-
ställts i avsnitt 1.2 är det ofta nödvändigt att 
ändra avtalen om utvecklingssamarbete till 

exempel så att giltighetstiden förlängs eller 
den finländska finansieringsandelen ökas. 
Dessutom rör avtalen direkt bara en ganska 
snäv grupp av näringsidkare (specialiserade 
konsultföretag). 
 
6.2 Ikraftsättande genom ministerieför-

ordning 

Eftersom avtalen om verkställighet av an-
vändningen av biståndsanslag inte innehåller 
bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen, sätts avtalen enligt förslaget i 
kraft genom förordning (95 § 1 mom. i 
grundlagen). Av grundlagsändringen som 
trädde i kraft 2012 (1112/2011) följer att, om 
det inte särskilt har angetts vem som ska ut-
färda en förordning, den med stöd av 80 § i 
grundlagen ska utfärdas av statsrådet. Enligt 
motiveringarna till grundlagen (RP 60/2010 
rd, s. 46) är det likväl möjligt att delegera ut-
färdandet av en ikraftsättandeförordning till 
ministeriernas ansvar. Ikraftträdandet ska 
kunna ske genom en ministerieförordning, 
om fördragskompetensen med tillhörande 
kompetens att sätta i kraft fördraget har över-
förts på ett ministerium genom ikraftträdan-
delagen eller någon annan nationell lag. Där-
för föreslås till nya 3 a § i lagen om utrikes-
förvaltningen en bestämmelse att avtalen om 
verkställighet av användningen av bi-
ståndsanslag sätts i kraft genom utrikesmini-
steriets förordning.  

På de anförda grunderna anser regeringen 
att kompetensöverföringen med avseende på 
de nu aktuella arrangemangen för avtal om 
utvecklingssamarbete är nödvändig för att 
verkställa biståndsanslagen som godkänts i 
statsbudgeten och att arrangemanget uppfyll-
ler förutsättningarna enligt grundlagsmoti-
veringarna och grundlagsutskottets praxis för 
delegeringen av fördragskompetens. Proposi-
tionen är dock så som har redogjorts ovan av 
betydelse med tanke på tolkningen av grund-
lagens bestämmelser om behörighet att ingå 
fördrag. Det är därför befogat att inhämta 
grundlagsutskottets utlåtande om propositio-
nen.  
 
6.3 Aspekter om förordnande till en 

uppgift 
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Enligt propositionen omvandlas tjänsterna 
statssekreterare som kanslichef och under-
statssekreterare till uppgifter som en tjänste-
man inom utrikesministeriet med en allmän 
tjänst kan förordnas till. Med avseende på 
dessa bestämmelser är det befogat att granska 
propositionen med hänsyn till utnämnings-
grunderna för tjänster i 125 § i grundlagen 
och till utnämningsbefogenheterna enligt 126 
§ i grundlagen. 

Även i systemet med allmänna tjänster en-
ligt lagen om utrikesförvaltning utgör de all-
männa utnämningsgrunderna grunden för ut-
nämningen till en tjänst. Utnämning till en 
allmän tjänst bildar grunden för uppgiftsrota-
tionen. 

Till uppgifter på högsta nivå, såsom till be-
skickningschef och till ministeriets högsta 
ledande uppgifter förordnas personer som in-
nehar en tjänst som utrikesråd. Förfarandet 
för förordnande till uppgift är till formen 
mera flexibelt än utnämningen till en tjänst, 
men det kan fastställas att förfarandet för 
förordnande till uppgift på ett allmänt plan 
följer samma principer i uppgiftsrotations-
helheten. 

I 126 § i grundlagen föreskrivs om förord-
nande av beskickningarnas chefer till deras 
uppdrag, till skillnad från utnämnande till en 
tjänst som det föreskrivs om i samma para-
graf. Det handlar om anvisande av befogen-
het till republikens president. I detsamma kan 
det dock konstateras att förordnande till upp-
gift i utrikesförvaltningen på detta sätt på 
grundlagsnivå har beaktats till skillnad från 
förfarandet för utnämnande till en tjänst. 

Den föreslagna omvandlingen av tjänsterna 
statssekreterare som kanslichef och under-
statssekreterare till uppgifter integrerade i ut-
rikesförvaltningens system med allmänna 
tjänster löser de problem som har konstate-
rats i dagens praxis med avseende på verifie-
ringen av utnämningsgrunderna enligt 125 § i 
grundlagen. Härmed anses propositionen stå i 
samklang med grundlagens krav och främja 
tillgodoseendet av grunderna enligt 125 § i 
grundlagen. Enligt regeringens uppfattning 
kan den föreslagna lagen behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Laki 

om ändring av lagen om utrikesförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) 16 §, 18 § 4 mom. och 21 § 2 mom., av 

dem 16 § sådan den lyder i lag 177/2003, 
ändras 14 § 2 mom., 15 § och 19 § 2 mom., av dem 15 § sådan den lyder i lag 177/2003 och 

89/2012, samt 
fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 

 
3 a § 

Befogenhet att godkänna vissa avtal om an-
vändningen av biståndsanslag 

Utrikesministeriet får på finska regeringens 
vägnar ingå tekniska avtal om verkställighet 
som gäller användningen av biståndsanslag 
inom utrikesministeriets förvaltningsområde 
i statsbudgeten. Avtalen får ingås med stater 
och mellanstatliga organisationer för vilka 
biståndet helt eller delvis kan statistikföras 
som officiellt bistånd i enlighet med beslut 
av biståndskommittén inom Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling. 

Avtalen får inbegripa bestämmelser om 
parternas finansieringsandelar, detaljer i ut-
formningen av samarbetet mellan parterna, 
uppföljningen av hur samarbetet framskrider 
och finansieringen används och andra där-
med jämförbara tekniska frågor som har 

samband med utformningen och genomfö-
randet av finansieringen för biståndsprojekt 
och biståndsprogram eller av annan finansie-
ring till mottagaren. 

Avtalen sätts i kraft genom förordning av 
utrikesministeriet. 
 

14 § 

Tjänster inom utrikesförvaltningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Allmänna tjänster är tjänsterna som utrikes-

råd, ambassadråd, utrikessekreterare, admi-
nistrativ utrikessekreterare, attaché, administ-
rativ attaché, avdelningssekreterare, byråsek-
reterare, byråtjänsteman, expeditionsvakt och 
vaktmästare. Alla övriga tjänster är special-
tjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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15 § 

Utnämnande myndighet 

Statsrådet eller utrikesministeriet tillsätter 
tjänsterna inom utrikesförvaltningen enligt 
vad som bestäms genom förordning av stats-
rådet. 

Utrikesförvaltningens allmänna tjänster kan 
tillsättas utan att de ledigförklaras. 
 
 
 

19 § 

Myndighet som förordnar till en uppgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet förordnar statssekreteraren som 

kanslichef till sin uppgift. Till övriga uppgif-
ter inom utrikesförvaltningen förordnar stats-
rådet eller utrikesministeriet enligt vad som 
bestäms genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Denna lag träder i kraft den       20  . 
————— 

 
 
 

Helsingfors den 27 november 2014 

 
 

Statsministers ställföreträdare, finansminister 

ANTTI RINNE 

 
Utrikesminister Erkki Tuomioja 
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Bilaga 
Parallelltext 

Lag 

om ändring av lagen om utrikesförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) 16 §, 18 § 4 mom. och 21 § 2 mom., av 

dem 16 § sådan den lyder i lag 177/2003, 
ändras 14 § 2 mom., 15 § och 19 § 2 mom., av dem 15 § sådan den lyder i lag 177/2003 och 

89/2012, samt 
fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 3 a § 

Befogenhet att godkänna vissa avtal om an-
vändningen av biståndsanslag 

Utrikesministeriet får på finska regeringens 
vägnar ingå tekniska avtal om verkställighet 
som gäller användningen av biståndsanslag 
inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 
statsbudgeten. Avtalen får ingås med stater 
och mellanstatliga organisationer för vilka bi-
ståndet helt eller delvis kan statistikföras som 
officiellt bistånd i enlighet med beslut av bi-
ståndskommittén inom Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling. 

Avtalen får inbegripa bestämmelser om par-
ternas finansieringsandelar, detaljer i utform-
ningen av samarbetet mellan parterna, upp-
följningen av hur samarbetet framskrider och 
finansieringen används och andra därmed 
jämförbara tekniska frågor som har samband 
med utformningen och genomförandet av fi-
nansieringen för biståndsprojekt och bi-
ståndsprogram eller av annan finansiering till 
mottagaren. 

Avtalen sätts i kraft genom förordning av 
utrikesministeriet. 

14 § 

Tjänster inom utrikesförvaltningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Allmänna tjänster är tjänsterna som utrikes-

råd, ambassadråd, utrikessekreterare, bi-
ståndsråd, biståndssekreterare, pressråd, 
pressekreterare, administrativ utrikessekrete-
rare, attaché, administrativ attaché, avdel-
ningssekreterare, byråsekreterare, byråtjäns-

14 § 

Tjänster inom utrikesförvaltningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Allmänna tjänster är tjänsterna som utrikes-

råd, ambassadråd, utrikessekreterare, admi-
nistrativ utrikessekreterare, attaché, administ-
rativ attaché, avdelningssekreterare, byråsek-
reterare, byråtjänsteman, expeditionsvakt och 
vaktmästare. Alla övriga tjänster är special-
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teman, expeditionsvakt och vaktmästare. Alla 
övriga tjänster är specialtjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Utnämnande myndighet 

Statsrådet utnämner statssekreteraren såsom 
kanslichef vid utrikesministeriet. 

Statsrådet eller utrikesministeriet tillsätter 
övriga tjänster inom utrikesförvaltningen en-
ligt vad som bestäms genom statsrådsförord-
ning. 
 

15 § 

Utnämnande myndighet 

Statsrådet eller utrikesministeriet tillsätter 
tjänsterna inom utrikesförvaltningen enligt 
vad som bestäms genom förordning av stats-
rådet. 

Utrikesförvaltningens allmänna tjänster kan 
tillsättas utan att de ledigförklaras. 

16 § 

Skyldighet för statssekreteraren såsom kans-
lichef och för understatssekreterare att över-

gå till annan tjänst 

Statssekreteraren såsom kanslichef och un-
derstatssekreterarna vid utrikesministeriet är 
skyldiga att övergå till en tjänst som utrikes-
råd. 

 
 
 

(upphävs) 

18 § 

Förordnande av specialtjänstemän till ett 
uppdrag och förflyttning till ett annat tjänste-

ställe 

En tjänsteman som innehar en specialtjänst 
(specialtjänsteman) kan i sin tjänst förordnas 
till ett uppdrag och för viss tid förflyttas från 
utrikesministeriet till en beskickning, om 
tjänstemannen samtycker till det. Denna tid 
kan förlängas med tjänstemannens samtycke. 

En specialtjänsteman kan förflyttas från en 
beskickning till utrikesministeriet oberoende 
av den tid som avses i 1 mom., om tjänste-
mannen samtycker till det eller om det finns 
vägande skäl till det. 

En specialtjänsteman som i de fall som av-
ses i 1 och 2 mom. flyttar från en beskickning 
till utrikesministeriet är på förordnande skyl-
dig att övergå till ett uppdrag som motsvarar 
tjänsten. 

Denna paragraf tillämpas inte på statssek-
reteraren och understatssekreterarna vid ut-
rikesministeriet. 
 
 

18 § 

Förordnande av specialtjänstemän till ett 
uppdrag och förflyttning till ett annat tjänste-

ställe 

En tjänsteman som innehar en specialtjänst 
(specialtjänsteman) kan i sin tjänst förordnas 
till ett uppdrag och för viss tid förflyttas från 
utrikesministeriet till en beskickning, om 
tjänstemannen samtycker till det. Denna tid 
kan förlängas med tjänstemannens samtycke. 

En specialtjänsteman kan förflyttas från en 
beskickning till utrikesministeriet oberoende 
av den tid som avses i 1 mom., om tjänste-
mannen samtycker till det eller om det finns 
vägande skäl till det. 

En specialtjänsteman som i de fall som av-
ses i 1 och 2 mom. flyttar från en beskickning 
till utrikesministeriet är på förordnande skyl-
dig att övergå till ett uppdrag som motsvarar 
tjänsten. 
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19 § 

Myndighet som förordnar till en uppgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till övriga uppgifter inom utrikesförvalt-

ningen förordnar statsrådet eller utrikesmini-
steriet enligt vad som bestäms genom förord-
ning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

19 § 

Myndighet som förordnar till en uppgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet förordnar statssekreteraren som 

kanslichef till sin uppgift. Till övriga uppgif-
ter inom utrikesförvaltningen förordnar stats-
rådet eller utrikesministeriet enligt vad som 
bestäms genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
21 § 

Upphörande av uppgifter och befogenheter 

Ett uppdrag som en tjänsteman har till följd 
av ett förordnande till en uppgift och de befo-
genheter som avses i 8–10 § upphör 

1) till följd av ett förordnande till en annan 
uppgift, 

2) vid utgången av den utsatta tiden, om 
uppgiften är tidsbunden, eller 

3) genom beslut som fattas av den myndig-
het som förordnar till uppgiften eller beslutar 
om befullmäktigandet. 

Till en uppgift ges förordnande för viss tid i 
de fall som avses i 18 § 1 mom. och 20 § 1 
mom. 

När ett tidsbundet uppdrag har upphört 
återgår tjänstemannen till sin tidigare uppgift, 
om han eller hon inte förordnas till en annan 
uppgift. 
 
 

21 § 

Upphörande av uppgifter och befogenheter 

Ett uppdrag som en tjänsteman har till följd 
av ett förordnande till en uppgift och de befo-
genheter som avses i 8–10 § upphör 

1) till följd av ett förordnande till en annan 
uppgift, 

2) vid utgången av den utsatta tiden, om 
uppgiften är tidsbunden, eller 

3) genom beslut som fattas av den myndig-
het som förordnar till uppgiften eller beslutar 
om befullmäktigandet. 

När ett tidsbundet uppdrag har upphört 
återgår tjänstemannen till sin tidigare uppgift, 
om han eller hon inte förordnas till en annan 
uppgift. 
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