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Tasavallan presidentin asetus

N:o 15

Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2004

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Tukholmassa 20 päivänä joulukuuta 2002

Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjois-
kalotin koulutussäätiöstä tehty sopimus, jonka
eduskunta on hyväksynyt 23 päivänä loka-
kuuta 2003 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 21 päivänä marraskuuta 2003, on
Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 27
päivästä joulukuuta 2003 niin kauan kuin siitä
on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

maaliskuuta 2004.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov

HE 97/2003
TyVM 4/2003
EV 47/2003
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SOPIMUS SUOMEN, NORJAN JA RUOTSIN VÄLILLÄ POHJOISKALOTIN
KOULUTUSSÄÄTIÖSTÄ

Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset,
jotka vuonna 1990 sopivat Pohjoiskalotin
koulutuskeskuksen perustamisesta, ovat sopi-
neet seuraavasta:

1 artikla
Pohjoiskalotin koulutussäätiön tehtävänä

on järjestää ja kehittää koulutusta etupäässä
Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisimpien
osien työmarkkinoiden tarpeisiin. Säätiö voi
myös myydä koulutustoimintaan liittyviä pal-
veluita ja tuotteita.

Koulutustoiminta on järjestettävä jousta-
vasti ottamalla huomioon asianomaisten mai-
den ja ennen kaikkea kalottialueen tarpeet.
Säätiön tulisi kehittää yrittäjätietouden osuut-
ta koulutuksessa. Säätiön on työskenneltävä
pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi, ja
opetus on järjestettävä siten, että suomen,
norjan ja ruotsin kielen hallitsevat opiskelijat
voivat sitä seurata. Säätiön tulisi pyrkiä
antamaan opiskelijoille sellainen ammattipä-
tevyys, joka edistää liikkuvuutta pohjoismai-
den työmarkkinoiden välillä. Säätiön tulisi
pyrkiä laatimaan koulutusten sisällöt ja me-
netelmät niin, että ne soveltuvat sekä naisille
että miehille.

2 artikla
Säätiön toiminta rahoitetaan pääasiassa

kursseista ja toimeksiannoista saaduin tuloin.
Säätiön tavoitteena ei ole voiton tuottaminen.
Syntyvä ylijäämä voidaan käyttää seuraavien
toimintavuosien mahdollisen alijäämän kat-
tamiseen tai siirtää muutoin säätiön toimin-
taan.

3 artikla
Ruotsin valtio sitoutuu tällä sopimuksella

tukemaan säätiön toimintaa vuotuisella kol-
men miljoonan kruunun suuruisella määrära-
halla vuosina 2003—2006. Varoja voidaan
käyttää ainoastaan henkilöstön kehittämiseen,
markkinointiin, opintososiaaliseen toimintaan
sekä koulutuksen sopeuttamiseen eri maiden
tarpeisiin.

Kysymystä siitä, jatkaako Ruotsi tämän
jälkeen tuen maksamista, on käsiteltävä työ-
voimakysymyksistä vastaavien ministeriöi-
den joka neljäs vuosi suorittaman toiminnan
seurannan yhteydessä.

Ruotsin valtio sitoutuu lisäksi tällä sopi-
muksella osallistumaan säätiön toimintaan
liittyviin kustannuksiin vuosina 2003—2006
vuosittain vahvistamansa summan suuruisella
lisämäärärahalla. Varoja voidaan ainoastaan
käyttää kompensoimaan niitä lisäkustannuk-
sia, joita Ruotsin koulutuspalvelujen arvon-
lisäverollisuudesta arvioidaan aiheutuvan
Suomelle ja Norjalle.

4 artikla
Säätiön hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä

kustakin maasta, Suomesta, Norjasta ja Ruot-
sista. Kullekin jäsenelle valitaan varajäsen.
Jäsenen ja varajäsenen nimittää ja eron
myöntää asianomaisen maan hallitus tai vas-
tuullinen ministeriö. Toimikausi on kaksi
vuotta.

5 artikla
Säätiön johtaja palkataan nelivuotiskau-

deksi, mutta erikseen neuvottelemalla kautta
voidaan pidentää kahdella vuodella. Johta-
jaksi pyritään valitsemaan henkilö, joka on
muun sopimusmaan kansalainen kuin viran
kaksi edellistä haltijaa.

Otettaessa kouluttajia säätiön palvelukseen
tulisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä
pyrkiä noudattamaan näiden maiden opiske-
lijoiden määrää vastaavaa jakaumaa.

6 artikla
Ennen kunkin toimintavuoden alkua maat

tekevät säätiön kanssa sopimuksen, jossa ne
sitoutuvat ostamaan tietyn määrän koulutus-
paikkoja kyseiseksi budjettivuodeksi. Osto-
sopimus tehdään, kun ensin on käyty neu-
vottelut koulutuspaikkojen sisällöstä, hinnasta
ja laadusta. Maiden on kuukausittain mak-
settava säätiölle vähintään yksi kahdestoista-

98 N:o 15



osa kyseiselle vuodelle sovittujen kurssipaik-
kojen koko vuoden hinnasta.

Edellyttäen, että tarjous on hinnan ja
laadun suhteen kilpailukykyinen ja että tar-
koitukseen osoitetaan tarvittavat varat, Suomi
ostaa vuosina 2003—2006 vuosittain 70
kurssipaikkaa ja Norja ja Ruotsi vastaavasti
85 ja 145 paikkaa.

7 artikla
Säätiön tulee asettaa toiminnan tavoitteet ja

varmistaa, että ne toteutuvat tyydyttävällä
tavalla.

8 artikla
Sopimusmaat maksavat opiskelijoittensa

tosiasialliset asumiskustannukset. Ennen kun-
kin toimintavuoden alkua maat tekevät sää-
tiön kanssa sopimuksen, jossa ne sitoutuvat
maksamaan omien opiskelijoittensa käyttöön
varattujen asuntojen vuokrat, edellyttäen, että
hintaa ja laatua koskevat neuvottelut käydään
ja tarkoitukseen osoitetaan tarvittavat varat.
Maiden on etukäteen kuukausittain/neljännes-
vuosittain maksettava säätiölle sovitut asu-
miskustannukset.

9 artikla
Säätiön järjestämään työvoimapoliittiseen

aikuiskoulutukseen osallistuvien opiskelijoi-
den, joiden valitsemisesta kansalliset työvoi-
maviranomaiset päättävät, on saatava asian-
omaisen maan työvoimaviranomaisten mää-
räämät etuudet. Nämä etuudet maksaa koti-
maan viranomainen.

10 artikla
Mikäli palveluiden ja tuotteiden myyminen

muille toimeksiantajille kuin 1 artiklassa
tarkoitetuille on huomattavaa, tämä liiketa-
loudellinen toiminta voidaan sijoittaa säätiön
omistuksessa olevaan osakeyhtiöön. Näin
luodaan selkeämmät edellytykset kilpailutta-
misen piiriin kuuluvalle säätiön toiminnalle.

11 artikla
Työvoimakysymyksistä vastaavat ministe-

riöt seuraavat ja arvioivat joka neljäs vuosi
säätiön toimintaa ja sopimuksen mahdollista
tarkistamistarvetta. Ruotsalainen sopimus-
puoli tekee aloitteen seurannan suorittamises-
ta. Sopimuksen muuttamista koskevat neu-
vottelut on käynnistettävä viimeistään 1 päi-
vänä heinäkuuta 2006.

12 artikla
Tämä sopimus tulee Norjan ja Ruotsin

osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.
Suomen osalta se tulee voimaan kolmenkym-
menen päivän kuluttua siitä, kun Suomi on
ilmoittanut Ruotsin Ulkoasiainministeriölle
sopimuksen hyväksymisestä.

Tällä sopimuksella kumotaan 24 päivänä
lokakuuta 2000 tehty sopimus Pohjoiskalotin
koulutussäätiöstä.

13 artikla
Jos jokin osapuoli irtisanoo sopimuksen, se

lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua
siitä päivästä, jona Ruotsin Ulkoasiainminis-
teriö on vastaanottanut irtisanomisilmoituk-
sen. Työvoimakysymyksistä vastaavien mi-
nistereiden on irtisanomisen tapahduttua teh-
tävä aloite säätiön toiminnan jatkamista kos-
kevista neuvotteluista.

14 artikla
Tämän sopimuksen alkuperäiskappale tal-

letetaan Ruotsin Ulkoasiainministeriöön, joka
toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset
muille osapuolille.

Tämän vakuudeksi valtuutetut edustajat
ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa 20.12.2002 yhtenä
suomen-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappa-
leena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistus-
voimaiset.
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