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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om överföring av verksamheten vid Centralen för tu-
ristfrämjande till Finpro ry  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL  

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om överföring av verksamheten vid 
Centralen för turistfrämjande till Finpro ry. 
Enligt propositionen bemyndigas statsrådet 
att överlåta den egendom som Centralen för 
turistfrämjande har i sin besittning samt 
verksamheten till Finpro ry. Samtidigt före-
slås det att lagen om Centralen för turistfräm-
jande upphävs och att dess verksamhet som 

statligt ämbetsverk upphör. Personalen vid 
Centralen för turistfrämjande övergår i Fin-
pros tjänst. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2015 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid 
ingången av 2015.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Centralen för turistfrämjande   

Centralen för turistfrämjande (nedan CTF) 
är ett ämbetsverk som inrättades 1973 och 
som hör till arbets- och näringsministeriets 
(nedan ANM) förvaltningsområde. Om CTF:s 
ställning, uppgifter och ledning föreskrivs i 
lagen om Centralen för turistfrämjande 
(1424/2011) och förordningen om Centralen 
för turistfrämjande (1425/2011). CTF är en 
nationell expertorganisation inom turismen 
och har till uppgift att främja turismen till 
och i Finland och den finländska turistnär-
ingen samt att utveckla och bedriva forskning 
om detta. 

CTF har cirka 30 anställda och dess kontor 
finns i Helsingfors. CTF leds av en överdi-
rektör, som har till uppgift att leda och ut-
veckla CTF:s verksamhet och ansvara för 
verksamhetens resultat. Dessutom har CTF 
en av statsrådet utnämnd direktion, som an-
svarar för den strategiska ledningen av CTF. 

Ansvarig för turistärendena blev 1963 det 
dåvarande handels- och industriministeriet. 
CTF hade vid millenniumskiftet 2000 ett om-
fattande utrikesnätverk och cirka 110 arbets-
tagare. CTF:s funktioner reformerades och 
fick en ny inriktning 2008, då kontoren i ut-
landet stängdes. En del av funktionerna över-
fördes till Finpros exportnätverk. År 2010 
avvecklades systemet med undantag av två 
exportcentraler.   I samband med omorgani-
seringen av CTF:s funktioner gavs centralen 
som huvudsakliga uppgifter i uppdrag att ut-
veckla bilden av Finland som turistland och 
genomföra produktmarknadsföringen till stöd 
för det tillsammans med näringen, att inhäm-
ta och analysera marknadsinformation samt 
att främja en högklassig produktutveckling 
och produktifiering. År 2011 sammanslogs 
den av ANM finansierade föreningen Finland 
Convention Bureau med CTF. 
 

 
 
Finpro ry 

Finpro ry (nedan Finpro) är näringslivets 
och statsförvaltningens gemensamma icke-
vinstdrivande organisation för exportfräm-
jande, som bildades 1919.  Den är en del av 
arbets- och näringsministeriets koncern och 
verkar i nära samarbete med andra aktörer 
inom det finländska innovationssystemet, så-
som närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
Innovationsfinansieringsverket Tekes och ut-
rikesministeriet.  Finpro har 550 medlemsfö-
retag och finansieringen består förutom av 
ANM:s statsunderstöd av finansiering från 
näringslivsorganisationerna, branschförbun-
den och Finpros medlemsföretag. ANM styr 
och övervakar Finpro och ingår varje år ett 
resultatavtal med organisationen. I Finpros 
tjänst finns 375 experter på 69 verksamhets-
ställen i närmare 50 olika länder. År 2012 
sammanslogs stiftelsen Invest in Finlands 
verksamhet med Finpro. 

Finpro är en nationell organisation som 
främjar finländska företags export och inter-
nationalisering och förvärvar utländska inve-
steringar till Finland. Finpro främjar sina 
kunders internationella tillväxt och framgång 
genom att hjälpa dem att befinna sig på rätt 
marknad i rätt tid med konkurrenskraftiga va-
ror, tjänster och koncept. Finpro nätverkar 
lokalt och internationellt till nytta för sina 
kunder och samarbetspartner.  Utöver de 
uppdrag som utförs för företagen administre-
rar Finpro betydande nationella projekt, så-
som Cleantech Finland, Future Learning Fin-
land och FinlandCare. 
 
1.2 Den internationella utvecklingen 

Sverige 

Sveriges VisitSweden AB ägs till hälften 
av staten (Näringsdepartementet, som mot-
svarar ANM) och till hälften av den svenska 
turistnäringen Svensk Turism AB. Bolaget 
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marknadsför utomlands Sverige som resmål 
och tillsammans med Nämnden för Sverige-
främjande i Utlandet varumärket Sverige. 
Bolagets huvudkontor finns i Stockholm. Det 
har i 12 länder antingen ett kontor eller en 
representant. Bolaget har drygt hundra an-
ställda. 
 
Norge  

I Norge främjar Innovasjon Norge turismen 
utöver sina övriga uppgifter. Bolaget främjar 
innovation och företagens konkurrenskraft, 
promotar norska företag utomlands, främjar 
Norge som resmål, deltar i regionutveckling-
en av landsbygden och förädlar idéer till 
framgångsrik affärsverksamhet. 

Innovasjon Norges största ägare är norska 
staten, som innehar 51 % av aktierna. Den 
återstående andelen ägs av Norges 18 fylkes-
kommuner. Dess största sektorer är jordbruk 
och fiske. Antalet anställda är 750, varav 
närmare 70 personer arbetar inom turismen i 
Norge och utomlands. Verksamhet för att 
främja turismen bedrivs vid kontor i 15 olika 
länder. Dessutom har man marknadsförings-
representanter i olika länder. 
 
Estland 

I Estland motsvaras CTF av Estlands ut-
vecklingscentral för turismen, som ingår i 
nätverket för utvecklingsstiftelsen för Est-
lands företagsverksamhet (Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutus, Enterprise Estonia), som i 
vid utsträckning främjar Estland, näringar, 
nätverkande och Estlandsbilden. Utveck-
lingscentralen främjar Estland som resmål, 
samordnar programmen för utveckling av tu-
rismen samt undersökningar om turismen, 
konsulterar, utvecklar datasystemen inom tu-
rismen och främjar det internationella samar-
betet. Utvecklingscentralen har fyra kontor i 
utlandet och sammanlagt 30 anställda.  
 
Österrike 

Österrikes National Tourist Office (ANTO) 
är en förening som förutom i Österrike har 
verksamhet i 21 länder. Föreningen främjar 
bilden av Österrike som semestermål, öppnar 
nya, lovande marknader och utvecklar nät-

verkandet. Staten svarar via en medlemsav-
gift för 75 % av finansieringen och förbunds-
statens handelskammare för 25 %. ANTO 
har sammanlagt 250 anställda, varav 110 ar-
betar i Österrike. 
 
1.3 Bedömning av nuläget 

Genom sammanslagning av CTF:s funktio-
ner med Finpro stärks de offentliga tjänsterna 
för främjande av turismen och för turistnär-
ingens internationalisering. 

För närvarande tillhandahålls företagstjäns-
ter av många olika organisationer, vilket gör 
att helheten är mycket splittrad. Att samla 
ihop företagstjänsterna till större och starkare 
helheter på en gemensam plattform är förnuf-
tigt med tanke på såväl utvecklingen av 
tjänsterna som administrationen av ANM-
koncernen. 

Finpro håller som bäst på att reformeras. I 
och med det blir Finpro en organisation som 
fullgör ett offentligt serviceuppdrag och be-
står av tre verksamheter: Export Finland, Vi-
sit Finland och Invest in Finland. Målet för 
den reformerade Finpro är att hjälpa fin-
ländska företag att internationaliseras, att få 
utländska investeringar till Finland och att 
öka strömmen av utländska turister till Fin-
land.  

Det allmänna understöd som staten beviljar 
Finpro riktas i sin helhet till Finpros offentli-
ga uppdrag och den avgiftsbelagda konsulte-
ringsverksamheten avknoppas till ett särskilt 
bolag. När de funktioner som stöder offent-
ligt finansierade företags internationalisering 
sammanförs på Finpros plattform för offent-
lig service förtydligas företagsservicen och 
det möjliggör utnyttjande av synergier mel-
lan olika funktioner. Efter reformen kommer 
Finpro att vara en nästan helt och hållet stats-
finansierad organisation som fullgör ett ser-
viceuppdrag. Detta stärker den resultat- och 
informationsstyrning som ANM genomför. 
Finpro kommer i fortsättningen att ha en be-
tydande roll i nätverket Team Finlands verk-
samhet. Sammanslagningen stärker alla dess 
parter och i och med det ökar Finpros sam-
hälleliga betydelse. 
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2  Målsättning och de v ikt igaste  
förslagen 

2.1 Målsättning 

Propositionens mål är att lägga ned Centra-
len för turistfrämjande som statligt ämbets-
verk och överföra dess funktioner till Finpro. 
Genom överföringen av CTF:s funktioner till 
en ny, nästan helt statsfinansierad Finpro ef-
tersträvas synergier mellan CTF:s funktioner 
och Finpros internationaliseringstjänster 
samtidigt som de offentliga tjänsterna för fö-
retagen inom turismen stärks. 

CTF:s viktigaste funktion, dvs. att främja 
turistlandsbilden och genomföra den pro-
duktmarknadsföring som stöder detta, ska 
kvarstå också inom Finpro. I yrkesaktörernas 
gemensamma marknadsföringsarbete och 
säljfrämjande verksamhet ska CTF också ha 
möjlighet att stödja sig på Finpros utrikes-
nätverk, liksom vid prognostiserings- och 
konsumentbeteendeundersökningar samt i 
medie- och PR-arbetet. 

Propositionen syftar också till att effektivi-
sera utbudet av offentligt finansierade aktö-
rers internationaliseringstjänster. Finpros 
strukturer och funktioner har reformerats så 
att konsulteringsverksamheten har avknop-
pats till ett nytt bolag.  Genom sammanslag-
ning av CTF:s och Finpros funktioner förtyd-
ligas internationaliseringstjänsterna för före-
tag, effektiviseras funktionerna genom att de 
sammanförs i en och samma organisation och 
förtydligas de olika organisationernas utbud.  

Målet för sammanslagningen är att stärka 
grunden för en övergripande utveckling av 
turistbranschen ur ett internationellt perspek-
tiv.  Turismen har en viktig roll i den nya 
Finpro och de resurser som reserverats för 
utvecklingen av hela branschen får ökad om-
fattning. Turismen har identifierats som en 
av Finlands framtida tillväxtbranscher och 
man vill satsa på den på ett nytt sätt.  CTF 
ska inom Finpro verka under namnet Visit 
Finland. 

CTF:s uppgiftsområde utvidgas från ut-
veckling av turistlandsbilden till stödjande av 
turistföretagens praktiska utlandsmarknads-
föring. Som en del av Finpro kan Visit Fin-
land bättre än förut expandera sin verksamhet 
till nya marknader, kartlägga potentiella till-

växtföretag inom turismen och utveckla de-
ras internationalisering. Finpros nätverk av 
exportcentraler ger nya möjligheter för främ-
jandet av turismen och gör det lättare att få 
kongresser och företagsevenemang till Fin-
land från nya marknader. Finpros internatio-
nella nätverk och mångsidiga affärskompe-
tens ska i fortsättningen stå till Visit Finlands 
förfogande. Företagen får inom samma orga-
nisation lättare än tidigare de internationali-
seringstjänster de behöver.   

Visit Finlands kundarbete ska fortsätta som 
förut. På längre sikt ska vid sidan av de be-
kanta tjänsterna utvecklas nya uppslag till-
sammans med Finpro. I fortsättningen kom-
mer Finpros tjänster att vara avgiftsfria eller 
förmånliga för kunderna. Sammanslagningen 
av CTF och Invest in Finland, som sedan ti-
digare främjar utländska investeringar, på 
Finpros plattform ger möjlighet att effektivi-
sera förvärvet av utländska turistinvestering-
ar till Finland. Utöver CTF:s nuvarande 
funktioner ger sammanslagningen möjlighet 
att även inom turistnäringen stärka företags-
utvecklingsverksamheten, vilket Finpro i stor 
omfattning har gjort inom andra sektorer. 

Visit Finland-funktionen kommer att ha en 
egen chef, som är underställd Finpros verk-
ställande direktör. Avsikten är att också stär-
ka turistbranschens representation i Finpro 
ry:s styrelse samt att för Visit Finland utse en 
rådgivande arbetsgrupp som består av aktörer 
inom turistnäringen. 
 
2.2 De viktigaste förslagen 

Genom den föreslagna lagen ges statsrådet 
rätt att överlåta CTF:s verksamhet och egen-
dom till Finpro. Statsrådet ska bestämma vil-
ken egendom som ska överlåtas och dess 
värde samt villkoren för överlåtelsen. Samti-
digt upphävs lagen om Centralen för turist-
främjande.  Eftersom det i CTF:s verksamhet 
inte är fråga om att sköta en offentlig förvalt-
ningsuppgift eller utövning av offentlig makt, 
kan funktionerna för främjande av turismen 
överföras till föreningen och det behövs inga 
särskilda bestämmelser om CTF:s verksam-
het som en del av Finpro. 

Avsikten är att CTF:s personal ska övergå i 
Finpros tjänst den 1 januari 2015, då CTF 



 RP 147/2014 rd  
  

 

5 

upphör med sin verksamhet som statligt äm-
betsverk. 

I budgetpropositionen för 2015 ingår ett 
förslag om överföring av CTF:s omkostnader 
från statsbudgetens moment 32.20.07 till 
moment 32.20.41, som utgör grunden för det 
allmänna understödet till Finpro. 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Statsfinansiella konsekvenser 

CTF:s omkostnader har årligen uppgått till 
cirka 10 miljoner euro. I statsbudgeten ingår 
omkostnaderna för CTF i mom. 32.20.07 
(Omkostnader för Centralen för turistsfräm-
jande).  År 2014 var omkostnaderna för CTF 
10 031 000 euro. 

Finpro får årligen av staten finansiering i 
form av ett allmänt understöd, som betalas 
från statsbudgetens moment 32.20.41 (All-
mänt understöd till vissa sammanslutningar 
och organisationer för främjande av närings-
politiken).  År 2014 utgjorde det allmänna 
understödet till Finpro sammanlagt 
22 435 000 euro, varav 4 315 000 euro var 
för Invest in-verksamheten. 

Från och med år 2015 ska omkostnadsmo-
ment 32.20.07 som gäller CTF avföras från 
statsbudgeten och motsvarande anslag över-
föras till budgetmoment 32.20.41. Det anslag 
som motsvarar CTF:s omkostnader ska ingå i 
det allmänna understödet till Finpro. De 
statsfinansiella konsekvenserna förblir till 
denna del oförändrade. 

Mervärdesskatteutgifterna för anskaffning-
en av CTF:s varor och tjänster har betalats 
från statsbudgetens moment 32.01.29 Mer-
värdesskatteutgifter för arbets- och närings-
ministeriets förvaltningsområde.   På årsnivå 
har mervärdesskatteutgifterna för CTF:s an-
skaffningar uppgått till 1 300 000 euro.  När 
CTF:s funktioner överförs till Finpro, över-
förs i statsbudgeten för 2015 ett belopp på 
1 300 000 euro från moment 32.01.29 till 
moment 32.20.41 för att täcka mervärdes-
skattekostnaderna för verksamheten. De 
statsfinansiella konsekvenserna förblir till 
denna del oförändrade.  
 

Egendom som överförs 

CTF har vid tidpunkten för integrationen 
endast kontorslösöre av ringa värde, upp-
skattningsvis mindre än 10 000 euro.  Nästan 
alla möbler och anordningar omfattas av lea-
singavtal. 
 
3.2 Konsekvenser för personalen 

När CTF:s verksamhet som statligt äm-
betsverk upphör övergår de personer som vid 
tidpunkten för övergången är anställda hos 
CTF i Finpros tjänst. Vid slutet av 2013 hade 
CTF 31 personer i sin tjänst. CTF:s överdi-
rektör är anställd i tjänsteförhållande, den öv-
riga personalen är anställd i arbetsavtalsför-
hållande. Propositionen har inga direkta kon-
sekvenser för personalen, utan hela persona-
len ska övergå i Finpros tjänst som så kallade 
gamla arbetstagare.   På personalens ställning 
och organisering ska tillämpas bestämmel-
serna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtals-
lagen (55/2001) och i statstjänstemannalagen 
(750/1994). 

Med CTF:s personal har inletts samarbets-
förhandlingar. Överdirektörens tjänst dras in 
när CTF:s verksamhet upphör den 31 decem-
ber 2014.   CTF:s hela personal ska som 
gamla arbetstagare övergå i Finpros tjänst 
den 1 januari 2015. Övergången som gamla 
arbetstagare hänför sig till beräkningen av 
olika tidsfrister som gäller anställningsförhål-
landet. Finpro ingår nya arbetsavtal med 
CTF:s överdirektör i tjänsteförhållande innan 
tjänsteförhållandet upphör och med persona-
len i arbetsavtalsförhållande, för att anställ-
ningsförhållandena ska fortgå utan avbrott. 
På anställningsförhållandet för CTF:s perso-
nal ska tillämpas det statliga tjänste- och ar-
betskollektivavtal som gäller vid tidpunkten 
för övergången tills detta upphör, dvs. fram 
till januari 2017. 

Den personal som övergår till Finpro över-
förs från att omfattas av statens pensionslag-
stiftning till att omfattas av arbetspensions-
lagstiftningen för den privata sektorn. Staten 
har som princip att pensionsförmånerna för 
den personal som överförs tryggas och att det 
nya pensionsskyddet motsvarar det tidigare 
pensionsskyddet. Detta ordnas genom en sär-
skild pensionsförsäkring.  Ordnandet av 
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tilläggspensionsskyddet gäller bara de perso-
ner som oavbrutet har varit anställda hos sta-
ten sedan den 1 januari 1993. I CTF:s tjänst 
finns nio personer som berörs av detta. För 
personer som senare har blivit anställda hos 
staten behövs inget tilläggspensionsskydd, 
eftersom nivån på statens och den privata 
sektorns arbetspensionssystem för deras del 
motsvarar varandra. 
 
3.3 Konsekvenser för företagen och kon-

sekvenser för användarna av tjäns-
terna 

Propositionen syftar till att effektivisera de 
offentligt finansierade aktörernas verksamhet 
på områdena internationell marknadsföring, 
forskning, internationaliseringstjänster, me-
die- och pr-arbete samt nätverkande. Integre-
ringen av CTF:s verksamhet med Finpro ger 
Finpro ett stort antal aktörer av ny typ, såsom 
städer, regionala organisationer inom turis-
men, landskapsförbund, utvecklingsbolag, lä-
roanstalter, högskolor och andra aktörer inom 
turismen, utöver turistföretagen. CTF är ock-
så aktiv i många EU-finansierade eller annars 
offentligt finansierade projekt inom turismen. 

Reformen av Finpros verksamhetsstruktu-
rer och verksamhet, avknoppningen av kon-
sulteringsverksamheten till ett nytt bolag och 
sammanslagningen med CTF:s funktioner 
förtydligar internationaliseringstjänsterna för 
företag, effektiviserar funktionerna genom att 
de sammanförs och förtydligar de olika orga-
nisationernas utbud. 

Genom att CTF:s funktioner sammanförs 
på samma plattform som den nya Finpro, 
som fullgör ett offentligt serviceuppdrag, 
stärks de offentliga tjänsterna för turistnär-
ingen. Utöver CTF:s nuvarande tjänster står 
de internationaliseringstjänster som Finpro 
erbjuder samt Finpros globala nätverk av ex-
portcentraler bättre till förfogande för företa-
gen inom turismen. Synergier mellan CTF:s 
och Finpros funktioner söks genom att funk-
tionerna förenas. På motsvarande sätt gagnar 
satsningarna på främjandet av turismen också 
affärsverksamheten inom andra branscher. 
T.ex. må bra- och hälsoturism stöder interna-
tionaliseringen bland företagen inom bran-
schen. 
 

4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Regeringspropositionen har beretts vid ar-
bets- och näringsministeriet i samarbete med 
CTF och Finpro. Överföringen av CTF:s 
funktioner till Finpro har också behandlats i 
CTF:s direktion, Finpros styrelse samt i ar-
betsgruppen MEK-FIN. 

Till stöd för reformen av Finpro och CTF:s 
funktioner har inrättats en styrgrupp med re-
presentanter för ANM, Finpro och CTF samt 
näringslivsorganisationerna (Finlands När-
ingsliv EK, Teknologiateollisuus - Teknolo-
giindustrin ry och Företagarna i Finland). 

Med anledning av propositionen har för-
handlingar enligt lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar 
(1233/2013) förts med CTF:s personal.  
 
4.2 Remissyttranden 

Om utkastet till proposition har yttrande 
begärts av följande organisationer: finansmi-
nisteriet, justitieministeriet, kommunika-
tionsministeriet, jord- och skogsbruksmini-
steriet, undervisnings- och kulturministeriet, 
inrikesministeriet, utrikesministeriet, statsrå-
dets kansli, miljöministeriet, Statskontoret, 
Centralen för turistfrämjande CTF, Finpro ry, 
Finlands Näringsliv EK, Finlands Fackför-
bunds Centralorganisation FFC ry, Tjänste-
mannacentralorganisationen STTK ry, Akava 
ry, Företagarna i Finland, Teknologiateolli-
suus - Teknologiindustrin ry, Matkailu- ja 
Ravintolapalvelut MaRa ry, Arbetsgivarna 
för servicebranscherna PALTA rf, Suomen 
Matkailuorganisaatioden yhdistys − SUOMA 
ry och Suomen matkatoimistoalan liitto ry. 

Om regeringspropositionen ordnades också 
ett samrådsmöte den 6 juni 2014. 

I de yttranden som kom in stöddes proposi-
tionen i princip och man hade ingenting att 
anmärka mot lagförslaget. I motiveringen 
önskades däremot kompletteringar framför 
allt i fråga synergierna till följd av samman-
slagningen. Dessutom önskades förtydligan-
de av hur turismen kommer att främjas inom 
nya Finpro och vilken Visit Finland-
funktionernas ställning kommer att vara i nya 



 RP 147/2014 rd  
  

 

7 

Finpro samt hur turistnäringen märks i Fin-
pros styrelse.  Betänkligheter ingav Finpros 
ställning som oorganiserad arbetsgivare.  Re-
geringspropositionen har kompletterats ut-
ifrån de yttranden som kommit in.  
 
 

5  Samband med andra proposit io-
ner 

Propositionen hänför sig till budgetförsla-
get för 2015 och avses bli behandlad i sam-
band med det. 

 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1 §. Överlåtelsefullmakt. Enligt paragrafen 
ska statsrådet bemyndigas att överlåta den 
egendom som Centralen för turistfrämjande 
har i sin besittning samt verksamheten till 
den registrerade föreningen Finpro ry. 

2 §. Villkoren för överlåtelsen. Statsrådet 
ska bestämma vilken egendom som ska över-
låtas till Finpro och dess värde samt villkoren 
för överlåtelsen. Statsrådet ska också be-
stämma om övriga arrangemang som har 
samband med överlåtelsen. 

3 §. Ansvar för förbindelser. Efter det att 
egendomen har överförts till Finpro, ska Fin-
pro svara för sådana låne-, borgens-, service-, 
anskaffnings- och leveransavtal samt andra 
förbindelser som CTF har ingått och som 
gäller den överlåtna egendomen och verk-
samheten. Eftersom byte av gäldenär endast 
kan ske med borgenärens samtycke ska sta-
ten också i fortsättningen sekundärt svara för 
sådana förpliktelser som ingåtts före överfö-
ringen och om vilka inget annat avtalas.  

4 §.  Ändring av de anställdas anställnings-
förhållanden. Enligt paragrafen ska de an-
ställda vid CTF övergå till Finpro i arbetsav-
talsförhållande den 1 januari 2015.  Personer 
i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande för viss 
tid ska för motsvarande tid anställas eller 
övergå i Finpros tjänst. 

Samtidigt som CTF:s verksamhet upphör, 
upphör också dess tjänster och tjänsteförhål-
landen. Endast CTF:s överdirektör är anställd 
i tjänsteförhållande, den övriga personalen är 

anställd i arbetsavtalsförhållande. CTF:s hela 
personal ska som s.k. gamla arbetstagare 
övergå i Finpros tjänst i arbetsavtalsförhål-
lande den 1 januari 2015. Personer i arbets-
avtalsförhållande för viss tid ska för motsva-
rande tid övergå i Finpros tjänst. 

Ändringen av överdirektörens typ av an-
ställningsförhållande från tjänsteförhållande 
till arbetsavtalsförhållande påverkar inte an-
ställningsförhållandets fortgång vid tidpunk-
ten för ändringen.  Finpro och CTF:s överdi-
rektör ingår ett arbetsavtal innan överdirek-
törstjänsten dras in. 

På arbetstagarna och anställningsvillkoren 
ska tillämpas vad som föreskrivs i lag eller 
bestäms eller föreskrivs med stöd av lag och 
vad som överenskoms i kollektivavtal och 
arbetsavtal. 

5 §. Ikraftträdande. I paragrafen ska före-
skrivas om lagens i kraftträdande, upphävan-
det av författningarna om Centralen för tu-
ristfrämjande samt om de åtgärder som kan 
vidtas innan lagen träder i kraft.   Dessutom 
ska det föreskrivas om upprättande av bok-
slut och revision för CTF:s sista verksam-
hetsperiod.   
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 §  

Överlåtelsefullmakt  

Statsrådet bemyndigas att överlåta den 
egendom som Centralen för turistfrämjande 
inom arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde har i sin besittning samt verk-
samheten till den registrerade föreningen 
Finpro ry.  
 

2 §  

Villkoren för överlåtelsen 

Statsrådet bestämmer vilken egendom som 
ska överlåtas och värdet av den samt villko-
ren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer 
också om övriga arrangemang som har sam-
band med överlåtelsen. 
 

3 §  

Ansvar för förbindelser 

Finpro ry svarar för de skuld-, hyres-, ser-
vice-, anskaffnings- och leveransavtal och 
andra motsvarande förbindelser som Centra-
len för turistfrämjande har ingått under sin 
verksamhetstid och som gäller den överlåtna 
egendomen och verksamheten. 

Staten svarar sekundärt för de förbindelser 
som enligt 1 mom. överförs till Finpro ry, om 
inte motparten godkänner att ansvaret över-
förs på föreningen. Föreningen är skyldig att 
ersätta staten för det som staten betalar på 
grund av sitt ansvar enligt detta moment. 

 
4 §  

Ändring av de anställdas anställningsförhål-
landen 

I bestämmelserna om överlåtelse av rörelse 
i arbetsavtalslagen (55/2001) och statstjäns-
temannalagen (750/1994) föreskrivs om ord-
nandet av personalens ställning.  Tjänsterna 
vid Centralen för turistfrämjande dras in och 
tjänsteförhållanden som baserar sig på dem 
samt tjänsteförhållanden som ingåtts för viss 
tid upphör utan uppsägning den 31 december 
2014.  De anställda övergår till föreningen i 
arbetsavtalsförhållande den 1 januari 2015. 
De anställda i arbetsavtalsförhållande vid 
Centralen för turistfrämjande övergår till fö-
reningen i arbetsavtalsförhållande den 1 ja-
nuari 2015. 
 

5 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen om Cen-

tralen för turistfrämjande (1424/2011), stats-
rådets beslut om de allmänna villkoren för 
lån för marknadsföring av turismen utom-
lands (229/1984) och statsrådet beslut om de 
allmänna villkoren för lån för marknadsfö-
ring utomlands av insjöturismen (244/1983). 

På bokslutet och revisionen för den sista 
verksamhetsperioden vid Centralen för turist-
främjande tillämpas vad som föreskrivs i den 
lag om Centralen för turistfrämjande som 
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upphävs i 2 mom. samt i lagen om statsbud-
geten (423/1988) och med stöd av den. Ar-
bets- och näringsministeriet sköter till dessa 
delar centralens uppgifter. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Statsrådet får vidta åtgärder som avses i 1 
och 2 § innan lagen träder i kraft.  

————— 
 

Helsingfors den 15 september 2014 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 
 

Näringsminister Jan Vapaavuori 
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