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SUOMEN JA TANSKAN VÄLILLÄ SUOMALAIS-TANSKALAISESTA KULTTUURIRAHASTOSTA 14 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 1981 TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA TEHDYN SOPIMUKSEN VOIMAANSAATTAMINEN VALTIONEUVOSTON
ASETUKSELLA
Pohjoismaat perustivat 1960-1980-lukujen aikana kaikki Pohjoismaat kattavan kahdenvälisten kulttuurirahastojen kokonaisuuden. Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto (SopS 32/1982) on yksi näistä rahastoista. Rahastojen tehtävänä on vahvistaa
maiden välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Rahaston pääoman tuotosta myönnetään
tukea toiminnalle ja aloitteille, jotka osaltaan lisäävät toisen maan kulttuurin ja yhteiskunnallisen elämän tuntemusta toisessa maassa sekä maiden välisiä yhteyksiä.
Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hakijamäärissä suomalaiset hakijat, niin yksityishenkilöt, yhdistykset kuin esimerkiksi erilaiset kulttuuritapahtumat ja festivaalit, ovat vuosittain selkeä enemmistö.
Kummankin maan pääomaa on hallinnoitu kyseisen maan käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti. Tanskassa rahaston pääoman tuotto on pitänyt käyttää vuosittain täysimääräisesti rahaston käyttötarkoituksen toteuttamiseen, kun taas Suomessa tuotolla
on voinut myös kartuttaa rahaston pääomaa. Suomessa rahaston pääomaa on voitu
sijoittaa aktiivisemmin osakemarkkinoille.
Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa Tanskan pääoman reaaliarvo on tällä hetkellä
käynyt niin pieneksi, että sillä voidaan lähinnä kattaa rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kulut eikä tuottoa riitä avustuksina jaettavaksi. Rahastoa perustettaessa 1981
Suomen ja Tanskan pääomat olivat suurin piirtein yhtä suuret, mutta nykyään Tanskan pääoma on noin 4 miljoonaa Tanskan kruunua (n. 536 000 euroa) ja Suomen
pääoma noin 4 miljoonaa euroa.
Suomen ja Tanskan hallitusten edustajat yhdessä Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunnan jäsenten kanssa päätyivät esittämään rahastosta tehdyn sopimuksen muuttamista siten, että rahaston toimintaedellytykset voidaan taata. Muutossopimuksessa määrätään, että rahaston suomalainen ja tanskalainen pääoma yhdistetään
ja yhdistettyä pääomaa hoidetaan Suomessa. Samalla tarkistetaan johtokuntaan ja
hallintoon liittyviä määräyksiä niin, että ne mahdollisimman hyvin palvelevat uutta
hallintotapaa. Rahaston mahdollista lakkauttamista koskeva artiklaa muutettiin siten,
että mikäli rahasto lakkautetaan, niin kummankin maan pääomaosuus mukaan lukien
mahdolliset lahjoitukset ja jäljellä olevat tuotot palautetaan asianomaiseen maahan
siinä suhteessa, kuin ne olivat pääomat yhdistettäessä. Pääomaosuudet ja niiden
suhde toisiinsa on tarkoitus vahvistaa sinä päivänä, jona muutossopimus tulee voimaan.
Muutossopimusluonnoksesta pyydettiin lausunnot ulkoministeriöltä, valtiovarainministeriöltä sekä rahaston sihteeristötehtäviä hoitavalta Hanasaaren ruotsalais-suomalaiselta kulttuurikeskukselta. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen ja lausuntokierrokselta saadun palautteen mukaan muutossopimuksen käsittely ei edellyttänyt
eduskunnan suostumusta.
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Muutossopimuksen määräysten koskiessa vain kulttuurirahaston hallinnollisia järjestelyjä määräykset eivät myöskään sisällä Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia asioita. Muutossopimuksella ei ole myöskään uusia taloudellisia vaikutuksia.
Tasavallan presidentti antoi allekirjoitusvaltuudet ja hyväksyi muutossopimusesityksen presidentin esittelyssä 11 päivänä joulukuuta 2020.
Suomen ja Tanskan valtuuttamat edustajat allekirjoittivat muutossopimuksen Kööpenhaminassa 11 päivänä joulukuuta 2020.
Muutossopimus tulee sopimusmääräyksen mukaisesti voimaan 30 päivän kuluttua
siitä päivästä, kun sopimusosapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattista tietä,
että sopimus on kansallisesti hyväksytty. Suomi on ilmoittanut nootilla Tanskalle sopimuksen hyväksymisestä 26 päivänä tammikuuta 2021. Suomi on vastaanottanut
Tanskan nootin muutossopimuksen hyväksymisestä 19 päivänä maaliskuuta 2021.
Muutossopimus tulee näin ollen voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021.
Edellä todetun perusteella esitetään, että valtioneuvosto antaisi asetuksen Suomalaistanskalaisesta kulttuurirahastosta 14 päivänä huhtikuuta 1981 tehdyn sopimuksen
muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta. Muutossopimus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021.

