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1 §
Suomen tasavallan ja Afganistanin islami-
laisen tasavallan välillä Helsingissä 29 päi-
vänä huhtikuuta 2013 tehty kumppanuussopi-
mus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta
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kumppanuussopimuksen 19 päivänä huhti-
kuuta 2013.

2 §
Kumppanuussopimuksen määräykset ovat

asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-

näkuuta 2014.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Pääministeri Jyrki Katainen
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SUOMEN TASAVALLAN JA AFGANIS-
TANIN ISLAMILAISEN TASAVALLAN 

VÄLINEN KUMPPANUUSSOPIMUS 
 
 
Suomen tasavallan ja Afganistanin islamilai-
sen tasavallan hallitukset (jäljempänä osa-
puolet), jotka  
 
nojautuvat Yhdistyneiden Kansakuntien pe-
ruskirjalla suojattuihin periaatteisiin, 
 
vahvistavat sitoutuneensa rauhaan, demokra-
tiaan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen, 
 
tiedostavat, että Afganistanin islamilaisen ta-
savallan ja sen alueellisten ja kansainvälisten 
kumppanien välillä tarvitaan jatkuvaa yhteis-
työtä, jotta päästäisiin tavoitteeseen saada ai-
kaan vakaa ja turvallinen Afganistan vakaalla 
ja turvallisella alueella, 
 
uudistavat ne vastavuoroiset sitoumukset Af-
ganistanin vakaudesta ja kestävästä kehityk-
sestä, jotka osapuolet ovat tehneet useissa 
kansainvälisissä konferensseissa, mukaan lu-
kien Bonnin konferenssi joulukuussa 2011, 
Chicagon huippukokous toukokuussa 2012 ja 
Tokion konferenssi heinäkuussa 2012, 
 
arvostavat osapuolten välistä ystävyyden ja 
yhteistyön perinnettä sekä korostavat osa-
puolten päätöstä muodostaa pitkäaikainen 
kumppanuus, 
 
vahvistavat sitoutuneensa kunnioittamaan 
kansainvälisen oikeuden yleisiä periaatteita, 
mukaan lukien kansallisen suvereniteetin, it-
senäisyyden ja alueellisen koskemattomuu-
den kunnioittaminen, ja 
 
tiedostavat, että Afganistanin kestävä vakaus 
riippuu poliittisesta, taloudellisesta ja sosiaa-
lisesta kehityksestä ja että alueellinen yhteis-
työ on myös ratkaisevan tärkeää Afganistanin 
vakautta ja talouskasvua edistävän toimin-
taympäristön luomisessa, 
 
ovat tämän mukaisesti, suvereenien valti-
oidensa keskinäiseen kunnioitukseen ja yh-
teisiin etuihin nojautuen, sopineet perusta-

PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN 
THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE 

ISLAMIC REPUBLIC OF 
AFGHANISTAN 

 
The Governments of the Republic of Finland 
and the Islamic Republic of Afghanistan 
(hereinafter referred to as the Parties), 
 
Based on the principles enshrined in the 
Charter of the United Nations;  
 
Reaffirming their commitment to peace, de-
mocracy, respect for human rights and the 
rule of law; 
 
Recognising the need for continued collabo-
ration between the Islamic Republic of Af-
ghanistan and its regional and international 
partners in order to reach the goal of a stable 
and secure Afghanistan in a stable and secure 
region; 
 
Reiterating the mutual commitments made 
by the Parties to stability and sustainable de-
velopment in Afghanistan in a series of inter-
national conferences, including the Bonn 
Conference of December 2011, the Chicago 
Summit of May 2012, and the Tokyo Con-
ference of July 2012; 
 
Appreciating the tradition of friendship and 
cooperation between the Parties, and under-
scoring their determination to develop a 
long-term partnership; 
 
Reaffirming the commitment to respect the 
general principles of international law, in-
cluding respect for national sovereignty, in-
dependence, and territorial integrity; and 
 
 
Recognising that enduring stability in Af-
ghanistan is dependent on political, economic 
and social development, and that regional 
cooperation is also critical in providing a 
conductive environment for Afghanistan’s 
stability and economic growth; 
 
Accordingly, based on mutual respect be-
tween the two sovereign states and their 
shared interests, have agreed to establish a 
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vansa pitkäaikaisen kumppanuuden, joka kä-
sittää seuraavat alat: 
 

1 artikla 
 

POLIITTINEN JA TURVALLISUUS-
YHTEISTYÖ 

 
1. Osapuolet korostavat tarvetta vaihtaa nä-
kemyksiä ja muodostaa yhteisiä lähestymis-
tapoja molemminpuolisesti merkittävissä asi-
oissa. 
 
2. Tiedostaen, että Afganistanin kestävä va-
kaus voidaan saavuttaa vain kokonaisvaltai-
sella ja osallistavalla poliittisella prosessilla, 
johon osallistuvat kaikki afganistanilaiset, 
Suomen hallitus jatkaa Afganistanin hallituk-
sen tukemista sen pyrkimyksissä saavuttaa 
sovinto kokonaisvaltaisen ja osallistavan, 
kaikki afganistanilaiset käsittävän poliittisen 
prosessin avulla. Suomen hallitus tukee myös 
korkean rauhanneuvoston pyrkimyksiä tässä 
yhteydessä. Osapuolet katsovat yksimielises-
ti, että Afganistanin on johdettava poliittista 
prosessia sekä vastattava siitä ja että proses-
sin on perustuttava Afganistanin perustuslain 
periaatteisiin, myös perustuslain ihmisoike-
usnormeihin ja -takeisiin, mukaan lukien 
naisten oikeudet. 
 
3. Osapuolet vahvistavat sitoutuneensa kan-
sainväliseen oikeuteen ja valtioiden välisten 
riitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen. Ne 
ovat yhdessä päättäneet estää Afganistaniin 
ja muihin valtioihin kohdistuvaa terrorismin 
ja väkivaltaisen ääriajattelun uhkaa.  
 
4. Osapuolet tiedostavat kansainvälisen avun 
merkityksen Afganistanin turvallisuuden pa-
rantamisessa. Ne ovat yksimielisiä tarpeesta 
jatkaa pyrkimyksiä muodostaa kestävät ja 
ammattimaiset Afganistanin kansalliset tur-
vallisuusjoukot (ANSF), jotka toimivat Af-
ganistanin perustuslain mukaisesti ja kunni-
oittavat kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja. 
Suomen hallitus jatkaa tämän prosessin tu-
kemista sitä varten kehitettyjen kansainvälis-
ten rakenteiden kautta. Chicagon NATO-
ISAF -huippukokouksessa toukokuussa 2012 
tekemänsä sitoumuksen mukaisesti Suomen 
hallitus rahoittaa osaltaan ANSF:n kehittä-

long-term partnership covering the following 
areas: 
 

Article 1 
 

POLITICAL AND SECURITY CO-
OPERATION 

 
1. The Parties stress the need to exchange 
views and develop joint approaches to issues 
of common concern. 
 
 
2. Recognising that enduring stability in Af-
ghanistan can only be achieved through a 
comprehensive and inclusive political proc-
ess that includes all Afghans, the Finnish 
Government will continue to support the Af-
ghan Government in its efforts to achieve 
reconciliation through a comprehensive and 
inclusive political process that includes all 
Afghans. The Finnish Government will also 
support the efforts of the High Peace Council 
in this connection. The Parties agree that the 
political process must be Afghan led and Af-
ghan owned and must be based on the princi-
ples of the Afghan Constitution, including 
the human rights norms and guarantees there-
in, including women’s rights. 
 
 
3. The Parties reaffirm their commitment to 
international law and to the peaceful settle-
ment of disputes between states. They are 
united in their determination to prevent the 
threats of terrorism and violent extremism to 
Afghanistan and beyond. 
 
4. The Parties recognise the importance of in-
ternational assistance to improve security in 
Afghanistan. They are in agreement on the 
need to continue the efforts to build sustain-
able and professional Afghan National Secu-
rity Forces (ANSF) that act in accordance 
with the Afghan Constitution, and respect in-
ternational human rights standards. The Fin-
nish Government will continue to support 
this process through the international struc-
tures developed to this end. Consistent with 
its commitment at the NATO-ISAF Summit 
in Chicago in May 2012, the Finnish Gov-
ernment will provide financial contribution to 
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mistä. 
 

2 artikla 
 

KEHITYSYHTEISTYÖ 
 
1. Kabulin, Bonnin ja Tokion konferensseissa 
tehtyjen vastavuoroisten sitoumusten mukai-
sesti osapuolten välisellä kehitysyhteistyöllä 
pyritään vahvistamaan Afganistanin demo-
kratiaa, edistämään hyvää hallintoa ja oike-
usvaltioperiaatetta muun muassa kehittämällä 
alueellista ja paikallista hallintoa sekä paran-
tamaan edellytyksiä Afganistanin omalle ta-
loudelliselle toiminnalle, osallistavalle talo-
uskasvulle ja luonnonvarojen kestävälle käy-
tölle. Ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon ja 
koulutukseen, erityisesti tyttöjen koulutuk-
seen, liittyvät kysymykset ovat tärkeässä 
asemassa. Lopullinen päämäärä on yhteis-
kunta, jossa kaikki afganistanilaiset voivat 
rakentaa aiempaa parempaa, turvallisempaa 
ja vauraampaa maata. 
 
2. Tokiossa tekemiensä sitoumusten mukai-
sesti Suomen hallitus tukee Afganistania pit-
käaikaisesti antamalla Afganistanille kehitys-
apua myös vuoden 2014 jälkeen muutoksen 
vuosikymmenellä, edellyttäen, että Suomen 
eduskunta hyväksyy kehitysavun. Suomen 
hallituksen sitoumuksen täyttäminen riippuu 
Afganistanin hallituksen edistymisestä sen 
pannessa täytäntöön kaikki Kabulin, Bonnin 
ja Tokion konferensseissa tekemänsä si-
toumuksen, sellaisina kuin nämä on määritel-
ty Tokion konferenssin kehitysasiakirjassa 
keskinäisestä vastuusta.  
 
3. Afganistanin hallituksen kehitysprioriteet-
tien tukemisesta Kabulissa tehtyjen si-
toumusten sekä Tokion julistuksen mukaises-
ti Suomen hallitus antaa vähintään 50 % ke-
hitysavustaan kansallisen budjetin kautta. Li-
säksi Suomen hallitus suuntaa 80 % kehitys-
avustaan kansallisten prioriteettiohjelmien 
(National Priority Programs, NPPs) mukai-
sesti ja antaa kehitysavun Afganistanin halli-
tuksen kehitysapua koskevan hallintopolitii-
kan (Afghan Aid Management Policy, 2013) 
mukaisesti tavalla, joka parantaa tehokkuutta. 
 
4. Suomen hallitus jatkaa rahoituksensa ka-

the development of the ANSF. 
 

Article 2 
 

DEVELOPMENT COOPERATION 
 
1. Proceeding from the mutual commitments 
made at the Kabul, Bonn and Tokyo confer-
ences, development cooperation between the 
Parties will seek to strengthen Afghan de-
mocracy, promote good governance and the 
rule-of-law principle through, inter alia, de-
veloping regional and local governance, im-
prove the conditions for Afghanistan’s own 
economic activity and participatory eco-
nomic growth as well as sustainable use of 
natural resources. Issues related to human 
rights and equality as well as education and 
especially the education of girls, are high on 
the agenda. The ultimate goal is a society 
where all Afghans can build a better, safer 
and more prosperous country. 
 
 
2. In accordance with its commitments at 
Tokyo, the Finnish Government will support 
Afghanistan for long term by providing de-
velopment assistance to Afghanistan subject 
to Parliamentary approval, beyond 2014 and 
into the Transformation Decade. The com-
mitment of the Finnish Government is condi-
tional on progress in the implementation of 
the full range of undertakings entered into by 
the Afghan Government at the Kabul, Bonn 
and Tokyo conferences as outlined in the To-
kyo Mutual Accountability Framework. 
 
 
3. In line with the Kabul commitments to 
support the development priorities of the Af-
ghan Government, and in accordance with 
the Tokyo Declaration, the Finnish Govern-
ment will provide at least 50 % of its assis-
tance through the national budget. The Fin-
nish Government will also align 80 % of its 
assistance with National Priority Programs 
(NPPs), and provide aid in accordance with 
the government of Afghan Aid Management 
Policy (2013), as a way that improves effec-
tiveness. 
 
4. The Finnish Government will continue to 
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navoimista osittain kansalaisjärjestöjen kaut-
ta ja sitoutuu jatkamaan humanitaarisen avun 
antamista huomattavassa määrin. 
 
5. Muita kehitysyhteistyön osa-alueita tullaan 
määrittämään erillisellä yhteisymmärryspöy-
täkirjalla. 
 

3 artikla 
 

HALLINTO JA OIKEUSVALTIO 
 
1. Osapuolet vahvistavat sitoutuneensa vas-
tavuoroisesti Kabulin prosessissa, Tokiossa 
esitetyssä omavaraisuusstrategiassa (Towards 
Self Reliance) ja keskinäistä vastuuta koske-
vassa Tokion puiteasiakirjassa (Tokyo Mutu-
al Accountability Framework) suojattuihin 
tavoitteisiin ja periaatteisiin, jotka koskevat 
hyvää hallintoa ja korruption vastaista taiste-
lua. Osapuolet korostavat Afganistanin tar-
vetta kehittää vahvat, avoimet ja vastuulliset 
toimielimet sekä kansallisella että alueellisel-
la tasolla.  
 
2. Molemmat osapuolet vahvistavat sitoutu-
neensa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, mu-
kaan lukien sananvapaus, sekä naisten oike-
uksien edistämiseen varmistaakseen, että nai-
silla on tasa-arvoinen asema yhteiskunnassa, 
mukaan lukien oikeus koulutukseen, oikeus 
työhön ja oikeus osallistua sosiaaliseen, po-
liittiseen ja kulttuurielämään. Osapuolet ovat 
edelleen sitoutuneet panemaan täytäntöön 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen (CEDAW) sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneu-
voston päätöslauselmat naisista, rauhasta ja 
turvallisuudesta (1325, 1820, 1888, 1889, 
1960). Keskinäiseen luottamukseen ja yhteis-
työhön nojautuen osapuolet ovat sopineet 
edellä mainittuihin YK:n turvallisuusneuvos-
ton päätöslauselmiin liittyvästä kump-
panuusyhteistyöstä. Osapuolten välillä alle-
kirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja 20 
päivänä kesäkuuta 2011, ja se ajantasaistet-
tiin 3 päivänä syyskuuta 2012. 
 
3. Afganistan vahvistaa sitoutuneensa lujasti 
osallistavaan ja moniarvoiseen demokraatti-
seen hallintoon, mukaan lukien osallistavat ja 
avoimet vaalit, joiden tulos on laillinen. 

channel some of its funding through NGOs, 
and commits itself to continuing to provide a 
substantial level of humanitarian assistance. 
 
5. Other areas of development cooperation 
will be identified through a separate Memo-
randum of Understanding. 
 

Article 3 
 

GOVERNANCE AND RULE OF LAW 
 
1. The Parties reaffirm their mutual commit-
ment to the aims and principles enshrined in 
the Kabul Process, Towards Self Reliance 
Strategy that was presented in Tokyo and 
Tokyo Mutual Accountability Framework on 
the issues of good governance ant the fight 
against corruption. The Parties underscore 
the need for Afghanistan to develop strong, 
transparent and accountable institutions at 
both national and sub-national levels. 
 
 
 
2. Both Parties reaffirm their commitment to 
democracy and human rights, including free-
dom of expression, and to promoting the 
rights of women to ensure that they have an 
equal position in society, including the right 
to education, the right to work and the right 
to take part in social, political and cultural 
life. The Parties remain committed to the im-
plementation of the Convention on the Elim-
ination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW) and the United 
Nations Security Council (UNSC) resolu-
tions on women, peace and security (1325, 
1820, 1888, 1889, 1960). Based on mutual 
trust and co-operation the parties have agreed 
on twinning co-operation related to afore-
mentioned UNSC resolutions. A Memoran-
dum of Understanding (MoU) was signed be-
tween the parties on 20 June 2011 and it was 
updated on 3 September 2012. 
 
 
 
3. Afghanistan reaffirms its strong commit-
ment to inclusive and pluralistic government, 
including, inclusive and transparent elections 
with a legitimate outcome. Reaffirming its 
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Vahvistaen Bonnin konferenssissa 2011 te-
kemänsä sitoumukset Afganistan vahvistaa ja 
parantaa vaalimenettelyään. 
 
4. Suomen hallitus tukee Afganistanin pyr-
kimyksiä uudistuksiin, yhteiskunnan raken-
teiden perustamiseen ja peruspalvelujen tar-
joamiseen pysymällä pitkäaikaisena, ennus-
tettavana ja johdonmukaisena kumppanina. 
Suomen hallitus tukee myös aloitteita, joilla 
pyritään vahvistamaan Afganistanin naisten 
ja nuorten asemaa yhteiskunnassa, erityisesti 
osallistumisessa poliittisiin päätöksenteko-
prosesseihin ja talouden toimintaan. 
 
5. Osapuolet tiedostavat, että oikeusvaltiope-
riaatteelle perustuva vakaa ja turvallinen Af-
ganistan edellyttää tehokkaita ja vastuullisia 
siviilipoliisivoimia, jotka pystyvät vastaa-
maan afganistanilaisten perustaviin turvalli-
suustarpeisiin. Afganistanin hallitus sitoutuu 
jatkamaan pyrkimyksiään tällaisten poliisi-
voimien muodostamiseksi. Suomen hallitus 
jatkaa tämän prosessin tukemista kanavoi-
malla osan siviiliavustaan Afganistanille 
YK:n kehitysjärjestön UNDP:n hallinnoiman 
Afganistanin lain ja järjestyksen erityisrahas-
ton (LOTFA) kautta. 
 

4 artikla 
 

TALOUDELLINEN YHTEISTYÖ 
 
1. Osapuolet tiedostavat, että taloudellinen 
kehitys, työpaikkojen luominen ja köyhyyden 
vähentäminen ovat vakaan ja turvallisen Af-
ganistanin edellytyksiä. Tämän vuoksi osa-
puolet toimivat yhteistyössä investointien ja 
osallistavan talouskasvun edellytysten paran-
tamiseksi Afganistanissa. Afganistanin halli-
tus on tietoinen siitä, että tämä edellyttää ul-
komaisille investoinneille suotuisan toimin-
taympäristön luomista, mukaan lukien tarkoi-
tuksenmukaiset ja tehokkaat oikeudelliset 
kehykset, nykyistä suuremmat verotulot, 
kansantalouden järkiperäinen talous- ja fi-
nanssihallinto sekä infrastruktuurin kehittä-
minen ja turvallisuuden parantaminen. Afga-
nistanin hallitus ryhtyy asianmukaisiin toi-
miin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
2. Suomen hallitus auttaa edistämään kestä-

commitments at the 2011 Bonn Conference, 
Afghanistan will strengthen and improve its 
electoral process. 
 
4. The Finnish Government will support Af-
ghanistan’s efforts towards reform, institu-
tion-building and the delivery of basic ser-
vices by remaining a long-term, predictable 
and consistent partner. The Finnish Govern-
ment will also support initiatives to strength-
en the role of Afghan women and youth in 
society, especially with regard to participa-
tion in political decision making processes 
and economic activities. 
 
5. The Parties recognise that a stable and se-
cure Afghanistan based on the rule of law re-
quires an efficient and accountable civilian 
police force that can meet the fundamental 
security requirements of the Afghan people. 
The Afghan Government commits itself to 
continuing its efforts to build such a police 
force. The Finnish Government will continue 
to support this process by channelling part of 
its civilian assistance to Afghanistan through 
the Law and Order Trust Fund for Afghani-
stan (LOTFA) managed by the United Na-
tions Development Programme. 
 

Article 4 
 

ECONOMIC COOPERATION 
 
1. The Parties recognise that economic de-
velopment, the creation of jobs and the alle-
viation of poverty are preconditions for a sta-
ble and secure Afghanistan. To that end, the 
Parties will cooperate on improving the con-
ditions for investment and participatory eco-
nomic growth in Afghanistan. The Afghan 
Government recognises that this requires cre-
ating an environment amenable to foreign in-
vestments, including appropriate and effec-
tive legal frameworks, increased tax revenues 
and sound economic and financial manage-
ment of the economy, as well as infrastruc-
ture development and improved security. It 
will take the appropriate steps to this end. 
 
 
 
2. The Finnish Government will help pro-
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vää kehitystä ja pyrkii tukemaan Afganista-
nin hallinnon valmiuksia kehittää kestävästi 
Afganistanin omia luonnonvaroja afganista-
nilaisten hyväksi. Osapuolet sopivat vahvis-
tavansa luonnonvarojen hyödyntämiseen, ke-
hittämiseen, käsittelyyn ja markkinointiin 
liittyvää yhteistyötä ja valmiuksien kehittä-
mistä. 
 
3. Muita taloudellisen yhteistyön aloja tul-
laan määrittämään erillisellä yhteisymmär-
ryspöytäkirjalla. 
 

5 artikla 
 

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 
 
1. Osapuolet tiedostavat, että vakaan ja tur-
vallisen Afganistanin tavoite edellyttää sen 
saavuttamista edistävää alueellista kehystä. 
Tämän mukaisesti osapuolet sopivat toimi-
vansa yhdessä edistääkseen alueellista yhteis-
työtä Afganistanin aseman parantamiseksi 
erilaisissa alueellisissa järjestöissä, proses-
seissa ja foorumeissa. 
 
2. Osapuolet jakavat näkemyksen, jonka mu-
kaan Istanbulin prosessi on ratkaisevan tär-
keä hanke rakennettaessa luottamusta ja edis-
tettäessä yhteistyötä Afganistanin ja sen lä-
himpien sekä kaukaisempien naapurien välil-
lä. Tässä yhteydessä osapuolet suhtautuvat 
myönteisesti 14 päivänä kesäkuuta 2012 Ka-
bulissa pidetyn ”Heart of Asia” -maiden mi-
nisterikonferenssin lopputulokseen ja ovat 
yksimielisiä siitä, että Istanbulin prosessin-
kehittäminen kuuluu ensisijaisesti niille val-
tioille, joita se välittömästi koskee. Tämän 
mukaisesti osapuolet vetoavat ”Heart of 
Asia” -maihin, jotta nämä aloittaisivat katta-
van alueellisen yhteistyön, joka perustuu Is-
tanbulissa marraskuussa 2011 sovittuihin pe-
riaatteisiin. Suomen hallitus tukee Istanbulin 
prosessin kehittämistä. 
 

6 artikla 
 

MUUTTOLIIKE 
 
Osapuolet toimivat toistensa kumppaneina 
puuttuakseen ihmiskauppaan ja ihmisten sa-
lakuljetukseen. Osapuolet jatkavat läheistä 

mote sustainable development, and seek to 
support the capacity of the Afghan Govern-
ment to sustainably develop Afghanistan’s 
own natural resources for the benefit of the 
Afghan people. The Parties agree to strength-
en cooperation and capacity building on ex-
ploitation, development, processing and mar-
keting of natural resources. 
 
3. Other areas of economic cooperation will 
be identified through a separate Memoran-
dum of Understanding. 
 

Article 5 
 

REGIONAL COOPERATION 
 
1. The Parties recognise that the aim of a sta-
ble and secure Afghanistan requires a con-
ductive regional framework. Accordingly, 
they agree to cooperate on promoting re-
gional cooperation to enhance Afghanistan’s 
role in the various regional organisations, 
processes and fora. 
 
 
2. The Parties share the view that the Istanbul 
Process is a crucial initiative in the context of 
building confidence and promoting coopera-
tion between Afghanistan and its near and 
extended neighbours. In this context, they 
welcome the outcome of the Heart of Asia 
Ministerial Conference in Kabul on 14 June 
2012, and agree that the Istanbul process 
must primarily be developed by the countries 
directly concerned. Accordingly they call on 
the Heart of Asia counties to enter into a 
comprehensive regional cooperation based 
on the principles agreed in Istanbul in No-
vember 2011. The Finnish Government will 
support the development of the Istanbul pro-
cess. 
 
 
 

Article 6 
 

MIGRATION 
 
The Parties will work in partnership to tackle 
the trafficking and smuggling of human be-
ings. The Parties will continue to engage in 
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yhteistyötä estääkseen laittoman maahan-
muuton sekä Afganistanin ja Suomen kansa-
laisten laittoman oleskelun toisen osapuolen 
alueella, ja ne helpottavat tällaisten laitto-
masti maassa oleskelevien henkilöiden pa-
lauttamista lähtömaahansa. Tätä varten osa-
puolet pyrkivät tekemään yhteisymmärrys-
pöytäkirjan, joka koskee palauttamisen yksi-
tyiskohtaisia järjestelyjä. 
 

7 artikla 
 

LOPPUMÄÄRÄYS 
 
1. Tämä sopimus on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2024 saakka tai kunnes jompi-
kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen kirjalli-
sesti tai se korvataan uudella kumppanuusso-
pimuksella. Osapuolet pitävät vuosittain kes-
kenään korkean tason kokouksia arvioidak-
seen sopimuksen täytäntöönpanoa. 
 
2. Suomen kahdenvälisen kehitysavun määrät 
ja tavoitteet arvioidaan uudelleen säännölli-
sin väliajoin. Tämä uudelleenarviointi perus-
tuu arvioon osapuolten edistymisestä si-
toumustensa täyttämisessä, mukaan lukien 
Afganistanin hallituksen sitoumukset hyvästä 
hallinnosta, avoimuudesta, ihmisoikeuksista, 
demokratisaatiosta ja oikeusvaltiosta. 
 
 
 
Tämä sopimus tulee voimaan kolman-
tenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, 
jona osapuolista jälkimmäinen on diplomaat-
titeitse saanut ilmoituksen siitä, että sopi-
muksen voimaantulon edellyttämät kansalli-
set oikeudelliset menettelyt on toteutettu. 
 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen 
asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän sopimuksen. 
 
Tehty Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 
2013 kahtena kappaleena darin, pashtun, 
suomen ja englannin kielellä, kaikkien neljän 
tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos 
syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti 
on ratkaiseva. 
 
Suomen tasavallan hallituksen puolesta 

close cooperation aimed at preventing illegal 
immigration and the illegal presence of phys-
ical persons of Afghan and Finnish national-
ity in the other Party’s territory and will fa-
cilitate the return of such illegally present 
persons to their country of origin. To this end 
the Parties aim at concluding a Memorandum 
of Understanding covering detailed arrange-
ments of the return. 
 

Article 7 
 

FINAL PROVISION 
 
1. This Agreement shall be in force until 31 
December 2024 or until terminated in writing 
by either Party or replaced by a new Partner-
ship Agreement. Both Parties will meet at 
least once a year, at senior level to review the 
implementation of this Agreement. 
 
 
2. The amounts and objectives of Finland’s 
bilateral development assistance will be re-
viewed at regular intervals. Such review will 
be based on an assessment of progress with 
regard to the implementation of the commit-
ments made by the Parties, including the 
commitments by the Government of Af-
ghanistan towards good governance, trans-
parency, human rights, democratisation and 
the rule of law. 
 
This Agreement shall enter into force on the 
30th day following the date of receipt of the 
last notification between the Parties, through 
diplomatic channels, that the internal legal 
procedures for this Agreement to enter into 
force have been fulfilled. 
 
In witness whereof, the undersigned, being 
duly authorized thereto, have signed this 
Agreement 
 
Done at Helsinki on 29 April 2013 in dupli-
cate, in the Finnish, Dari, Pashto, and English 
languages, all four texts being equally au-
thentic. In case of divergent interpretations 
the English text shall prevail. 
 
 
For the Government of the Republic of Fin-
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Afganistanin islamilaisen tasavallan hallituk-
sen puolesta 
 
 

land 
 
For the Government of the Islamic Republic 
of Afghanistan 
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