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ALLEKIRJOITUSVALTUUDET: EUROOPAN NEUVOSTON YLEISSOPIMUS ELOKUVIEN YHTEISTUOTANNOSTA (UUDISTETTU)
Asian tausta
Suomi on 1.9.1995 liittynyt Euroopan neuvostossa 2.10.1992 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen elokuvien yhteistuotannosta (48/1995). Yleissopimuksen tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten elokuva-alan yhteistuotantojen syntymistä
asettamalla tällaisissa tuotannoissa sovellettavat säännöt. Yleissopimus on avoinna
Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden lisäksi myös Euroopan neuvoston ulkopuolisille
eurooppalaisille valtioille ja Euroopan talousyhteisölle.
Elokuvien tuotannossa ja toimintaympäristössä on tapahtunut vuoden 1992 jälkeen
merkittäviä muutoksia. Toimiala on kehittynyt monikansallisemmaksi ja globaalimmaksi, ja tuottajat käyttävät aiempaa enemmän digitaalisen ympäristön tarjoamia uusia mahdollisuuksia kansainvälisissä yhteistuotannoissaan. Myös julkiset rahoitusjärjestelmät ovat kehittyneet. Elokuva-alan kansainvälinen kehitys huomioon ottaen Euroopan neuvostossa hyväksyttiin 30.1.2017 elokuvien yhteistuotantoa koskeva uudistettu yleissopimus sen varmistamiseksi, että sääntelyllä pystytään jatkossakin vastaamaan elokuvateollisuuden teknologisessa ja liiketaloudellisessa ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja säilyttämään sen merkitys yhteistyötä helpottavana välineenä.
Uudistetun yleissopimuksen keskeinen sisältö
Uudistetun yleissopimuksen tarkoituksena on edistää elokuvien kansainvälisen yhteistuotannon kehitystä. Sopimus sisältää määräykset muun muassa yhteistuotantoaseman saamisen edellytyksistä, yhteistuottajien rahoitusosuuksien suhteista, yhteistuottajien oikeuksista, teknistä ja taiteellista osallistumista koskevista edellytyksistä,
rahoitusta koskevista yhteistuotannoista, yhteistuotantoihin osallistuvan henkilökunnan maahanpääsystä ja maassa oleskelusta sekä yhteistuotettujen elokuvien viennistä.
Sopimus sisältää yleisemmällä tasolla pitkälti samanlaisia määräyksiä kuin vuoden
1992 yleissopimus. Suurimmat erot sopimusmääräyksissä liittyvät sopimusten tavoitteisiin ja yhteistuottajien rahoitusosuuksiin: Siinä missä vuonna 1992 tehdyn yleissopimuksen tavoitteena on eurooppalaisten yhteistuotantojen edistäminen, uudistetun
yleissopimuksen tavoitteena on kansainvälisten yhteistuotantojen edistäminen. Kun
vuoden 1992 yleissopimuksessa tarkoitetuissa yhteistuotannoissa pienimmän rahoitusosuuden on oltava vähintään 10 prosenttia elokuvan kokonaiskustannuksista, niin
uudistetussa yleissopimuksessa tarkoitettuihin yhteistuotantoihin voi päästä mukaan
jo 5 prosentin rahoitusosuudella. Tämä mahdollistaa aiempaa paremmin pienempien
valtioiden elokuvatuottajien pääsyn mukaan kansainvälisiin yhteistuotantoihin.
Sopimus korvaa sen osapuolten välillä vuonna 1992 tehdyn yleissopimuksen. Viimeksi mainittua yleissopimusta sovelletaan uudistetun yleissopimuksen hyväksymisen jälkeenkin vielä sellaisten valtioiden välillä, joista toinen on uudistetun yleissopimuksen osapuoli ja toinen vain vuoden 1992 yleissopimuksen osapuoli. Näin ollen
myös vuoden 1992 yleissopimus tulee säilyttää edelleen kansallisesti voimassa.
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Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen
Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Näin ollen sopimuksen
hyväksyminen ja voimaansaattaminen edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta.
Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymiseksi ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hallituksen esitykseen sisältyy myös lakiehdotus niiden vuoden 1992
yleissopimuksen määräysten nostamisesta lain tasoisiksi, jotka perustuslain ja sen
tulkintakäytännön mukaan kuuluvat nykyisin lainsäädännön alaan.
Sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen,
kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.
Sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen kuuluu perustuslain 93 §:n 1 momentin nojalla tasavallan presidentille.
Esitys
Edellä olevan perusteella esitetään, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Nina Nordströmin ja hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa Toni Sandellin
allekirjoittamaan Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen.

