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VALTIONEUVOSTON ASETUS PÄÄSYSTÄ KORKEAMPAAN KOULUTUKSEEN
TANSKAN, SUOMEN, ISLANNIN, NORJAN JA RUOTSIN VÄLILLÄ TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA TEHDYSTÄ SOPIMUKSESTA
Pohjoismaiden välillä on 3 päivänä syyskuuta 1996 tehty sopimus pääsystä korkeakoulutukseen. Sopimus tuli voimaan toukokuussa 1997 (SopS 23/1997 ja Ahvenanmaan osalta SopS 52/1997). Sopimuksen tarkoituksena on entisestään syventää pohjoismaista yhteistyötä ja lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia hakeutua korkeampaan
koulutukseen toisessa Pohjoismaassa. Sopimuksen tallettajana toimii Suomen ulkoministeriö.
Sopimuksen mukaan toisessa Pohjoismaassa asuvalle hakijalle annetaan hakumahdollisuus korkeakoulutukseen samoilla tai vastaavanlaisilla ehdoilla kuin oman maan
hakijoille. Hakija, joka on hakukelpoinen korkeakoulutukseen siinä Pohjoismaassa,
jossa hän asuu, on hakukelpoinen myös muissa Pohjoismaissa. Sopimus sisältää
määräyksiä valintamenettelyjen soveltamisesta, opintosuoritusten hyväksilukemisesta sekä tiedottamisesta.
Sopimus sisältää myös maiden välisen korvausjärjestelmän. Korvausjärjestelmä vaikuttaa Tanskan, Ruotsin, Suomen ja Norjan osuuteen pohjoismaisen yhteistyön talousarviosta. Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi maksavat tai saavat kalenterivuosittain
korvausta opiskelijoistaan muissa Pohjoismaissa. Islanti ja pohjoismaiset itsehallintoalueet on sopimuksen mukaan vapautettu korvausjärjestelmästä. Korvausjärjestelmän
mukaan kunkin maan osuuteen pohjoismaisen yhteistyön talousarviosta vaikuttaa
muissa Pohjoismaissa opiskelevien, kotimaastaan opintotukea saavien korkeakouluopiskelijoiden määrä. Korvaus maksetaan 75 %:sta niistä opiskelijoista, jotka opiskelevat toisessa pohjoismaassa, mutta saavat opintotukea kotimaastaan. Lyhytaikaisessa vaihdossa ja tutkijakoulutuksessa olevien opiskelijoiden määrä ei vaikuta maksuosuuteen. Sopimuskaudella 2009–2012 sopimukseen sisällytettiin Tanskan tilastokeskuksen määrittelemä kuluttajahintaindeksin mukainen korotus. Korotuksen määrittelee Tanskan tilastokeskus. Opiskelijakohtainen korvaus on vuonna 2018 ollut
30 740 DKK (n. 4 130 euroa) ja vuonna 2019 31 334 DKK (n. 4 210 euroa). Vuonna
2020 korvaus on 31 737 DKK (n. 4 260 euroa).
Alkuperäisen sopimuksen 10 artiklan mukaan sopimus on voimassa vuoden 1999
loppuun, jollei ennen sitä toisin sovita. Pohjoismaiden ministerineuvoston päätösten
mukaisesti sopimuksen voimassaoloaikaa on jatkettu määräaikaisesti vuosiksi 2000–
2001, 2002–2003, 2004–2006, 2007–2009, 2009–2012, 2013–2015 ja 2016–2018
(SopS 23/2000, 90/2006, 89/2007, 22/2010, 94/2013 ja 73/2016).
Tanskan, Suomen, Islannin ja Norjan 25.4.2018 ja Ruotsin 17.5.2018 allekirjoittamalla muutossopimuksella sopimuksen 10 artiklaa on muutettu siten, että sopimus on
voimassa, kunnes toisin sovitaan. Muutoksen tavoitteena on pienentää sopimuksen
toistuvan pidentämisen aiheuttamaa hallinnollista taakkaa.
Sopimuksesta johtuva lisäävä vaikutus Suomen Pohjoismaisen yhteistyön talousarvioon vuonna 2016 oli noin 29,1 miljoonaa DKK (noin 3,9 milj. euroa), vuonna 2017
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noin 33,9 miljoonaa DKK (4,5 miljoonaa euroa), vuonna 2018 noin 43,7 miljoonaa
DKK (n. 5,9 miljoonaa euroa) ja vuonna 2019 n. 54,1 miljoonaa DKK (n. 7,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 nousu sisältää kertaluonteisen teknisen korjauksen. Vuonna
2020 vuotuisen summan voidaan arvioida olevan 54,0 miljoonaa DKK (n. 7,3 miljoonaa euroa).
Määräraha Suomen maksuosuutta varten Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon on varattu ulkoministeriön momentille 24.90.66.
Muutossopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, mutta se aiheuttaa sellaisia toistuvia ja merkittäviä kustannuksia, joiden vuoksi eduskunnan on hyväksyttävä sopimus. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen 22.11.2018 (EV 127/2018 vp; HE 151/2018 vp). Tasavallan presidentti
on hyväksynyt muutossopimuksen 8.2.2019.
Sopimus sisältää määräyksiä, jotka Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan kuuluvat Ahvenanmaan toimivaltaan. Ahvenanmaan maakuntapäivät on
14.1.2019 antanut suostumuksensa sopimuksen voimaansaattamista tarkoittavan asetuksen voimaantulemiselle Ahvenanmaan maakunnassa.
Muutossopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet
ovat ilmoittaneet Suomen ulkoministeriölle muutossopimuksen hyväksymisestä. Ulkoministeriö on ilmoittanut kiertonootilla 27.2.2020, että Tanskan hyväksyttyä sopimuksen 25.2.2020 kaikki Pohjoismaat ovat ilmoittaneet muutossopimuksen hyväksymisestä ja että sopimus tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2020.
Edellä todetun perusteella esitetään, että valtioneuvosto antaa asetuksen pääsystä
korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta
tehdystä sopimuksesta.

