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Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen, Norjan ja 
Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn 
sopimuksen hyväksymisestä  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Pohjoiskalotin koulutussäätiö on perustettu 
vuonna 1991 jatkamaan vuonna 1970 perus-
tetun Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteisen ai-
kuiskoulutuskeskuksen työtä. Säätiö järjestää 
työvoimapoliittista aikuiskoulutusta pääasi-
assa Suomen, Norjan ja Ruotsin Pohjoiska-
lottialueita varten. 

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hy-
väksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen 
Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan so-
pimuksen. Vuosia 2012—2015 koskevassa 
sopimuksessa Suomi sitoutuu hankkimaan 
säätiöltä vuosittain 80 koulutuspaikkaa työ-
voimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallis-
tuville opiskelijoille. 

Sopimus on allekirjoitettu Tukholmassa 23 
päivänä marraskuuta 2011 ja tulee Norjan ja 
Ruotsin osalta voimaan 1 päivänä tammikuu-
ta 2012. Suomen osalta sopimus on tarkoitet-
tu tulemaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, 
kun Suomi on ilmoittanut Ruotsin ulkominis-
teriölle sopimuksen hyväksymisestä. 

Sopimuksesta arvioidaan aiheutuvan vuo-
sittain noin 1,5 miljoonan euron kustannuk-
set. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

————— 
 
 
 
 

YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat sopineet Poh-
joiskalotin koulutussäätiön toiminnasta ja 
säätiöltä hankittavasta työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta neljän vuoden jaksoissa. 
Edellinen sopimus (SopS 18/2007) koski 
vuosia 2007—2010, mutta sopimusta jatket-
tiin myöhemmin koskemaan myös vuotta 
2011 (SopS 27/2011). Tässä esityksessä 
Eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotettu so-
pimus koskee vuosia 2012—2015. 

Aiemman sopimuksen mukaan Suomi, 
Ruotsi ja Norja arvioivat säätiön toimintaa ja 
sopimuksen tarkistamistarvetta joka neljäs 
vuosi. Ruotsin vuonna 2011 yhteistyössä 
Suomen ja Norjan kanssa laatimassa selvi-
tyksessä on muun muassa esitetty, että säätiö 
tekisi tiiviimpää yhteistyötä työnantajien, 
työvoimaviranomaisten sekä järjestöjen 
kanssa, jotta säätiön järjestämällä koulutuk-
sella voitaisiin paremmin vastata työmarkki-

noiden tarpeisiin. Arvioinnissa esiin tulleita 
asioita on otettu huomioon uudessa sopimuk-
sessa. 
 
2  Nykyti la  ja  keskeiset  muutokset  

Suomi sitoutuisi hankkimaan säätiöltä vuo-
sina 2012—2015 vuosittain 80, Norja 60 ja 
Ruotsi 145 koulutuspaikkaa. Suomen hank-
kimien koulutuspaikkojen määrä pysyisi en-
nallaan, mutta Norjan hankkimien paikkojen 
määrä vähenee aiempaan sopimukseen ver-
rattuna 25:llä. Arvio Suomen hankkimien 
koulutuspaikkojen hinnasta on ennallaan. 

Uudessa sopimuksessa säätiön tehtävät 
määriteltäisiin aiempaa tarkemmin. Säätiön 
tulisi muun muassa pyrkiä aktiiviseen yhteis-
työhön elinkeinoelämän, kuntien ja muiden 
viranomaistahojen sekä muiden kalottialueen 
toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on, että 
säätiö voisi yhteistyön avulla ottaa koulutus-
tarjonnassaan paremmin huomioon työelä-
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män tarpeet. Sopimuksessa korostetaan muu-
toinkin tarvetta pohjoismaiseen ja EU-
yhteistyöhön. 

Säätiön toiminnan arvioimiseksi toiminnal-
le tulee uuden sopimuksen mukaan asettaa 
selkeät ja mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden 
tulisi olla sellaisia, että säätiön tarjoaman 
koulutuksen tuloksellisuutta voidaan nykyis-
tä paremmin verrata muuhun sopijavaltioissa 
tarjottavaan koulutukseen. 

Aiemmassa sopimuksessa on korostettu 
koulutuksen tarjoamista suomen, norjan ja 
ruotsin kielellä. Uudessa sopimuksessa ote-
taan huomioon myös Pohjoismaiden työ-
markkinoille pyrkivien maahanmuuttajien 
asema. Koulutusta voitaisiin järjestää myös 
englanniksi. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

Sopimuksessa Suomi sitoutuisi hankki-
maan Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosi-
na 2012—2015 vuosittain 80 koulutuspaik-
kaa. Tästä aiheutuisi vuosittain noin 1,5 mil-
joonan euron kustannukset. Vuoden 2012 
osalta asia on huomioitu valtion vuoden 2012 

talousarvioesityksen momentilla 32.30.51 
(Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet). 

Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestä-
mään työvoimapoliittiseen aikuiskoulutuk-
seen osallistuvien työnhakijoiden todennä-
köisyys työllistyä koulutuksen jälkeen on 
hyvä. 

 
4  Asian valmiste lu 

Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan 
sopimuksen uusiminen on valmisteltu Ruot-
sin johdolla Suomen ja Norjan työvoima-
asioista vastaavien ministeriöiden yhteistyö-
nä. 

Sopimusluonnoksesta on pyydetty ulkoasi-
ainministeriön lausunto. 

Sopimus on allekirjoitettu Tukholmassa 
23 päivänä marraskuuta 2011 tasavallan pre-
sidentin myönnettyä siihen allekirjoitusval-
tuudet. 

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja 
elinkeinoministeriössä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Sopimuksen s i säl tö  

1 artikla. Päätehtävä. Artiklassa määritel-
lään säätiön tehtävät ja toimintaperiaatteet. 
Aiempaan sopimukseen verrattuna artiklassa 
otetaan huomioon Pohjoismaiden työmarkki-
noille tulevien maahanmuuttajien mahdolli-
suus osallistua koulutukseen. 

2 artikla. Yhteistyö. Artikla on uusi. Artik-
la koskee työmarkkinoiden tulevien tarpeiden 
ennakointia ja säätiön sidosryhmäyhteistyötä. 

3 artikla. Tavoitteet. Artikla on uusi. Ar-
tiklan mukaan säätiön on asetettava itselleen 
tavoitteet, joiden perusteella toiminnan tu-
loksellisuutta voidaan mitata. Tavoitteet tuli-
si asettaa niin, että säätiön tarjoamaa koulu-
tusta voidaan verrata vastaaviin koulutuksiin 

Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Säätiön tu-
lee laatia myös markkinointisuunnitelma. 

4 artikla. Ostajat. Artikla vastaa hankitta-
vien koulutuspaikkojen lukumäärää lukuun 
ottamatta aiempaa sopimusta. Maiden on 
kuukausittain maksettava säätiölle vähintään 
yksi kahdestoistaosa kyseiselle vuodelle so-
vittujen koulutuspaikkojen koko vuoden hin-
nasta. 

5 artikla. Hallitus. Artiklassa määritellään 
säätiön hallituksen kokoonpano ja toimikau-
si. Kustakin maasta hallitukseen kuuluu kaksi 
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toi-
mikausi on kaksi vuotta. 

6 artikla. Johtaja. Säätiöllä on johtaja, jo-
ka vastaa käytännön toiminnasta. Johtaja 
palkataan nelivuotiskaudeksi, jota voidaan 
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pidentää enintään neljällä vuodella. Johtajan 
kanssa tehtävässä työsopimuksessa tulee olla 
molemminpuolinen neljän kuukauden irtisa-
nomisaika. 

7 artikla. Rahoitus. Säätiön toiminta rahoi-
tetaan pääasiassa kursseista ja toimeksian-
noista saatavilla tuloilla. Säätiö ei pyri voiton 
tavoitteluun ja mahdollinen ylijäämä on käy-
tettävä sen toimintaan. 

8 artikla. Ruotsin valtion vastuu. Artiklas-
sa määritellään Ruotsin valtion säätiölle 
maksaman määrärahan suuruus. Vuosina 
2012 – 2015 Ruotsin valtio maksaa vuosit-
tain säätiölle kolme miljoonaa Ruotsin kruu-
nua. Lisäksi Ruotsin valtio sitoutuu avusta-
maan säätiön toimintaa summalla, jolla kom-
pensoidaan Norjalle ja Suomelle koulutus-
palvelujen arvonlisäverollisuudesta aiheutu-
via kustannuksia. 

9 artikla. Asuminen. Sopimusvaltiot mak-
savat työvoimapoliittiseen aikuiskoulutuk-
seen osallistuvien opiskelijoiden tosiasialliset 
asumiskustannukset. Käytännössä tämä tar-
koittaa opiskelijoiden käyttöön varattujen 
majoituspaikkojen kustannuksia. 

10 artikla. Korvaus työvoimapoliittisiin 
ohjelmiin osallistuville. Suomen osalta työ-
voimapoliittisella ohjelmalla tarkoitetaan 
työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Opiske-
lijavalinnan koulutukseen suorittaa kansalli-
nen työvoimaviranomainen. Suomen viran-
omaisten työvoimapoliittiseen aikuiskoulu-
tukseen valitsemille opiskelijoille voidaan 
muiden edellytysten täyttyessä maksaa kou-
lutuksen ajalta työttömyysturvalain 
(1290/2002) mukaista työttömyysetuutta ja 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta. 

11 artikla. Myynti. Artiklassa on otettu 
huomioon kilpailuoikeudelliset näkökohdat 
tilanteessa, jossa säätiön palveluiden myynti 
muille kuin sopimusvaltioille kasvaa huomat-
tavaksi. 

12 artikla. Seuranta. Sopimusvaltioiden 
työvoimakysymyksistä vastaavat ministeriöt 
arvioivat säätiön toimintaa joka neljäs vuosi. 
Aloitteen tekeminen seurannan suorittami-
sesta kiertää sopimusvaltioiden välillä, kun 
se aiemmin on ollut Ruotsin tehtävänä. Suo-
mi vastaa seurannan tekemisestä vuonna 
2012 alkavan sopimuskauden osalta. Seuran-

nan tekeminen rahoitetaan säätiön määrära-
hoista. 

13—15 artiklat. Sopimuksen voimassaolo, 
irtisanominen ja dokumentointi. 
 
 
2  Sopimuksen voimaantulo ja  irt i -

sanominen 

Sopimus tulee Norjan ja Ruotsin osalta 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Koska 
sopimuksen voimaantulo vaatii Eduskunnan 
hyväksymisen, sopimus on tarkoitettu tule-
maan Suomen osalta voimaan 30 päivän ku-
luttua siitä, kun Suomi on ilmoittanut Ruot-
sin ulkoministeriölle sopimuksen hyväksy-
misestä. 

Jos jokin osapuoli irtisanoo sopimuksen, se 
lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua 
siitä päivästä, jona Ruotsin ulkoministeriö on 
vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Työ-
voimakysymyksistä vastaavien ministeriöi-
den on irtisanomisen tapahduttua tehtävä 
aloite säätiön toiminnan jatkamista koskevis-
ta neuvotteluista. 

Sopimuksen alkuperäiskappaleet talletetaan 
Ruotsin ulkoministeriöön. 
 
 
3  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te lyjärjestys  

Sopimuksen 4 artiklan perusteella Suomi 
sitoutuu hankkimaan Pohjoiskalotin koulu-
tussäätiöltä työvoimapoliittista aikuiskoulu-
tusta vuosina 2012—2015. Koska sopimus 
sisältää valtion talousarvioon liittyviä si-
toumuksia useaksi vuodeksi, sopimuksen 
voimaantulo edellyttää Eduskunnan hyväk-
symistä. 

Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä eikä määräyksiä, jotka 
koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. Sopimus voidaan 
hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä ään-
ten enemmistöllä. 
 
 

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 
§:n mukaisesti esitetään, 
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että Eduskunta hyväksyisi Tukholmassa 23 
päivänä marraskuuta 2011 Suomen, Norjan 

ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutus-
säätiöstä tehdyn sopimuksen. 

————— 
 
 

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

 
TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Sopimusteksti 
SOPIMUS 

 
SUOMEN, NORJAN JA RUOTSIN VÄLINEN SOPIMUS POHJOISKALOTIN KOU-
LUTUSSÄÄTIÖSTÄ 
 

Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset, 
 

jotka vuonna 1990 sopivat Pohjoiskalotin koulutussäätiön perustamisesta, 
 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

1 artikla 

Päätehtävä 

Pohjoiskalotin koulutussäätiön tehtävänä 
on järjestää ja kehittää koulutusta etupäässä 
Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisimpien 
osien (jäljempänä kalottialue) työmarkkinoi-
den tarpeisiin. Säätiö voi myös myydä koulu-
tustoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita. 

Koulutustoiminta on järjestettävä jousta-
vasti ottamalla huomioon asianomaisten 
maiden ja ennen kaikkea kalottialueen tar-
peet. Säätiön tulee pyrkiä antamaan opiskeli-
joille sellainen ammattipätevyys, joka edistää 
liikkuvuutta Pohjoismaiden työmarkkinoiden 
välillä, minkä tarkoituksena on muun muassa 
lisätä pohjoismaista osaamista ja kilpailuky-
kyä. 

Säätiön tulisi osana koulutustoimintaansa 
voida validoida opiskelijoiden ammattitaitoa 
eri maiden validointinormien mukaisesti. 
Säätiön tulisi myös kehittää ja sopeuttaa va-
lidointitoimintaa sellaisille opiskelijoille, 
joilla on Pohjoismaiden ulkopuolella hankittu 
ammatti- tai koulutuspätevyys, lisätäkseen 
kyseisen ryhmän mahdollisuuksia päästä 
pohjoismaisille työmarkkinoille. 

Koulutustoiminta on järjestettävä ottamalla 
huomioon eri ryhmien tarpeet siten, ettei 
toiminnassa esiinny loukkaavaa kohtelua, 
syrjintää eikä häirintää. Koulutustoiminnassa 
on myös riittävässä määrin järjestettävä ope-
tusta siten, että joko suomen, norjan, ruotsin 
tai englannin kielen hallitsevat opiskelijat 
voivat sitä seurata. Mikäli katsotaan aiheelli-
seksi, säätiö voi myös järjestää koulutusta 
yhdistettynä siten, että opiskelija lisäksi osal-
listuu toisen tahon järjestämään maahan-
muuttajille suunnattuun kielikoulutukseen. 

Säätiön tulisi pyrkiä laatimaan koulutusten 
sisällöt ja menetelmät niin, että ne soveltuvat 
sekä naisille että miehille. 
 

2 artikla 

Yhteistyö 

Tulevien työmarkkinoiden tarpeiden selvit-
tämiseksi ja pohjoismaisen yhteistyön kehit-
tämiseksi säätiön tulisi pyrkiä olemaan aktii-
visesti ja järjestelmällisesti yhteydessä elin-
keinoelämään, kuntiin, viranomaisiin ja mui-
hin, ensisijaisesti kalottialueella toimiviin ta-
hoihin.  

Säätiön tulisi pyrkiä osallistumaan erilai-
seen kansalliseen, pohjoismaiseen ja EU-
yhteistyöhön. Yhteistyöhön osallistumisen 
tarkoituksena tulisi olla, että säätiö antaisi 
kolmen kansan välisestä koulutustoiminnasta 
saamansa tiedot kohtaantotyön edistämiseen 
sekä asianomaisten työmarkkinoiden muun-
tautumiskyvyn vahvistamiseen. 

Säätiön tulee toimintakertomuksessaan an-
taa selvitys siitä, mitä on tehty pohjoismaisen 
yhteistyön lisäämiseksi, mihin eri yhteistyö-
hön säätiö on osallistunut, sekä näitä koske-
vat arvioidut tulokset. 
 

3 artikla 

Tavoitteet 

Säätiön tulee mahdollisuuksien ja aiheelli-
suuden mukaan asettaa selkeät ja mitattavat 
tavoitteet toiminnalleen ja varmistaa, että ta-
voitteiden toteutumista seurataan tyydyttä-
vällä tavalla. Tavoitteet on muotoiltava niin, 
että niiden perusteella voidaan tyydyttävällä 
tavalla mitata toiminnan tulokset mittareilla 
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laatu, kustannustehokkuus ja koulutuksen 
päättymisen jälkeinen työllisyysaste.   

Tavoitteet on mahdollisuuksien mukaan 
muotoiltava niin, että 12 artiklan mukaista 
arviointia suoritettaessa voidaan kyseisen 
maan työvoima-asioista vastaavan ministeri-
ön tuella tyydyttävällä tavalla verrata koulu-
tusten tuloksia muihin rinnastettaviin koulu-
tuksiin asianomaisissa maissa. Vertailtaessa 
koulutuksia muihin koulutuksiin tulee myös 
ottaa huomioon kolmikansallisen suuntautu-
misen mahdollisesti tuoma lisäarvo. 

Säätiön tulee laatia koulutustoiminnan ly-
hyen ja pitkän aikavälin aktiivista markki-
nointia koskeva markkinointisuunnitelma. 
Suunnitelman tulee perustua analyysiin sää-
tiön markkinoista ja mahdollisista markki-
nointistrategioista, ja se on kytkettävä toi-
minnalle asetettuihin tavoitteisiin. 
 

4 artikla 

Ostajat 

Ennen kunkin toimintavuoden alkua maat 
tekevät säätiön kanssa sopimuksen, jossa ne 
sitoutuvat ostamaan tietyn määrän koulutus-
paikkoja kyseiseksi budjettivuodeksi. Kurs-
sipaikkojen osto edellyttää, että ensin on käy-
ty neuvottelut niiden laajuudesta, hinnasta ja 
laadusta. Maiden on kuukausittain maksetta-
va säätiölle vähintään yksi kahdestoistaosa 
kyseiselle vuodelle sovittujen kurssipaikko-
jen koko vuoden hinnasta. 

Edellyttäen, että tarjous on hinnan ja laa-
dun suhteen kilpailukykyinen ja että kunkin 
maan parlamentti osoittaa tarkoitukseen tar-
vittavat varat, Suomi ostaa vuosina 2012-
2015 vuosittain 80 kurssipaikkaa, Norja 60 ja 
Ruotsi 145 paikkaa. 
 

5 artikla 

Hallitus 

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. On pyrittävä siihen, että hallituksen 

puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on 
eri kansalaisuus. 
 

6 artikla 

Johtaja 

Säätiön johtaja palkataan nelivuotiskau-
deksi, mutta erikseen neuvottelemalla kautta 
voidaan pidentää enintään neljällä vuodella. 
Uutta johtajaa palkattaessa rekrytoinnin tulee 
perustua osaamiseen, mutta pyrkimyksenä 
tulisi olla valita henkilö, joka on muun sopi-
musmaan kansalainen kuin viran kaksi edel-
listä haltijaa.  Säätiön johtajan kanssa tehtä-
vässä työsopimuksessa tulee olla molemmin-
puolinen neljän kuukauden irtisanomisaika. 

Otettaessa johtohenkilöstöä, kouluttajia ja 
muuta henkilöstöä säätiön palvelukseen tulisi 
Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä pyrkiä 
noudattamaan näiden maiden opiskelijoiden 
tähän sopimukseen perustuvaa määrää vas-
taavaa jakaumaa. 
 

7 artikla 

Rahoitus 

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. 
 

8 artikla 

Ruotsin valtion vastuu 

Ruotsin valtio sitoutuu tällä sopimuksella 
tukemaan säätiön toimintaa vuotuisella kol-
men miljoonan Ruotsin kruunun suuruisella 
määrärahalla vuosina 2012—2015. Varoja 
voidaan käyttää ainoastaan henkilöstön kehit-
tämiseen, markkinointiin, opintososiaaliseen 
toimintaan, artiklan 12 mukaiseen toiminnan 
seurantaan sekä koulutuksen sopeuttamiseen 
eri maiden tarpeisiin. 

Kysymystä siitä, jatkaako Ruotsi tämän 
jälkeen tuen maksamista, on käsiteltävä en-
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nen seuraavaa sopimuskautta tehtävän toi-
minnan seurannan yhteydessä. 

Ruotsin valtio sitoutuu lisäksi tällä sopi-
muksella osallistumaan säätiön toimintaan 
liittyviin kustannuksiin vuosina 2012—2015 
vuosittain vahvistamansa summan suuruisel-
la lisämäärärahalla. Varoja voidaan ainoas-
taan käyttää kompensoimaan niitä lisäkus-
tannuksia, joita Ruotsin koulutuspalvelujen 
arvonlisäverollisuudesta arvioidaan aiheutu-
van Suomelle ja Norjalle. 
 

9 artikla 

Asuminen ym. 

Sopimusmaat maksavat opiskelijoittensa 
tosiasialliset asumiskustannukset. Ennen 
kunkin toimintavuoden alkua maat tekevät 
säätiön kanssa sopimuksen, jossa ne sitoutu-
vat maksamaan omien opiskelijoittensa käyt-
töön varattujen asuntojen vuokrat edellyttä-
en, että hintaa ja laatua koskevat neuvottelut 
käydään ja tarkoitukseen osoitetaan tarvitta-
vat varat. Maiden on etukäteen kuukausit-
tain/neljännesvuosittain maksettava säätiölle 
sovitut asumiskustannukset. 
 

10 artikla 

Korvaus työvoimapoliittisiin ohjelmiin osal-
listuville 

Kansalliset työvoimaviranomaiset valitse-
vat opiskelijat säätiön järjestämään työvoi-
mapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Opiskeli-
joille maksettavat korvaukset ja etuudet il-
menevät kansallisista säädöksistä. Nämä 
avustukset maksaa kullekin opiskelijalle ko-
timaan viranomainen. 
 

11 artikla 

Myynti 

Mikäli palveluiden ja tuotteiden myyminen 
muille toimeksiantajille kuin 1 artiklassa tar-
koitetuille on huomattavaa, tämä liiketalou-
dellinen toiminta voidaan sijoittaa säätiön 
omistuksessa olevaan osakeyhtiöön. Näin 
luodaan selkeämmät edellytykset kilpailut-

tamisen piiriin kuuluvalle säätiön toiminnal-
le. 

 
12 artikla 

Seuranta 

Työvoimakysymyksistä vastaavat ministe-
riöt seuraavat ja arvioivat joka neljäs vuosi 
säätiön toimintaa ja sopimuksen mahdollista 
tarkistamistarvetta. Seuranta-asiakirjat on 
toimitettava maiden työvoimakysymyksistä 
vastaaviin ministeriöihin viimeistään 15. päi-
vänä huhtikuuta voimassa olevan sopimus-
kauden viimeisenä vuonna. Aloitteen teke-
minen seurannan suorittamisesta kiertää mai-
den välillä. Suomalainen sopijapuoli vastaa 
vuoden 2012 sopimuskaudesta, norjalainen 
sopimuspuoli seuraavasta ja ruotsalainen sitä 
seuraavasta. Seuranta rahoitetaan säätiön 
määrärahojen puitteissa. Sopimuksen muut-
tamista koskevat neuvottelut on käynnistettä-
vä viimeistään 1. päivänä heinäkuuta 2014. 
 

13 artikla 

Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus tulee Norjan ja Ruotsin 
osalta voimaan 1. päivänä tammikuuta 2012. 
Suomen osalta se tulee voimaan kolmen-
kymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun 
Suomi on ilmoittanut Ruotsin ulkoasiainmi-
nisteriölle sopimuksen hyväksymisestä. 

Tällä sopimuksella kumotaan 14. päivänä 
joulukuuta 2006 tehty sopimus Pohjoiskalo-
tin koulutussäätiöstä, jota jatkettiin noottien-
vaihdolla vuoden 2011 loppuun saakka. 
 
 

14 artikla 

Irtisanominen 

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. 
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15 artikla 

Dokumentointi 

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 23. päivänä marras-
kuuta 2011, yhtenä suomen-, norjan- ja ruot-
sinkielisenä kappaleena, jotka kaikki ovat yh-
tä todistusvoimaiset. 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


