PÖYTÄKIRJA 3/2016
Aika: Keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.11-14.22 Ruotsin aikaa
Paikka: Rajajokikomission kanslia, Storgatan 92 A, Haaparanta
Läsnäolijat: Timo Jokelainen (pj), Lisa Lundstedt, Bengt Niska, Paula Aikio-Tallgren, Pia
Hulkoff, Sari Keskitalo, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand
1.

Kokouksen avaus
Jokelainen avasi kokouksen klo 10.11 Ruotsin aikaa.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.

5.

Talousseuranta.
Sallisalmi kertoi, että toiminnan nollatulokseen nähden on laskennallisesti
käytetty noin 84 prosenttia ajankohtaan budjetoidusta.

6.

Tornionjoen kalastus 2016, Suomen ja Ruotsin välisten neuvotteluiden tulos.
Kalastussääntöön ei tule suuria muutoksia edelliseen vuoteen nähden.
Merialueen kalastuksen aloituksesta ei neuvotteluissa sovittu, se säännellään
kansallisesti molemmissa maissa erikseen. Kilpisjärven kalastusmääräyksiin tuli
muutoksia osin sen mukaisesti, mitä kalastusalue esitti.
MMM:n tiedotteessa 23.4.2016 mainittiin, että Tornionjoen
apajapaikkaselvityksen voisi toteuttaa rajajokikomissio. Todettiin, että komissio
käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 23.5. Komissio ei ole ollut
sopimassa toteutuksesta. Tiedote http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-ja-ruotsisopivat-tornionjoen-kalastusmaarayksista-kalastuskaudelle-2016

Päätös: Komissio tuo esille rannikkoalueen kalastuksen yhteisen aloitusajan
tavoitetta rajajokisopimuksen tavoitteen mukaisesti. Sihteeristö tiedustelee
apajapaikkaselvitysaloitteesta maa- ja metsätalousministeriöstä 23.5.
kokoukseen lisätietoja.
7.

Neuvonpyyntö UNECEn implementointiryhmälle koskien rajajokisopimuksen
merialueen kalastuksen eriaikaista aloitusajankohtaa vuosina 2010-2015.
Tiedoksi asiasta käyty keskustelu Helsingissä 8.3. ministeriöiden kanssa.
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Todettiin, että Helsingissä 8.3.pidetyn kokouksen pöytäkirja ei vielä ole tullut.
Kinnunen oli esitellyt ministeriöiden tapaamisessa UNECE-neuvonannon
taustaa. Kalastusviranomaisia ei ollut tilaisuudessa mukana.
Päätös: Tiedoksi komissiolle asiasta Helsingissä käyty keskustelu.
8.

Komission kokous 31.8.-2.9.2016.
Päätös: Kanslia lähettää kyselyn Tromssan-kokouksesta ja kokoukseen
osallistuvat ilmoittavat sitovasti osallistumisestaan 20.4.2016 mennessä.

9.

Komission itsearviointi, webropol-kyselyn tulokset. Keskustelu. Liite 1
Sallisalmi esitteli marraskuun 2015 Vesiparlamentissa tehdyn osallistujakyselyn
tuloksia. Lisäksi esiteltiin komission itsearviointikyselyn tulokset.
Päätös: Seuraavassa kokouksessa kerrataan lyhyesti komission jäsenten ja
asiantuntijoiden tehtävät rajajokisopimuksessa ja komission työjärjestyksessä.

10.

Materiaaliasiat: sopimusjulkaisu, komission esite
Rajajokisopimus-julkaisun (suomi+ruotsi) painos vuodelta 2014 on loppunut
Päätös: Komissio pyytää Suomen maa- ja metsätalousministeriötä
toimittamaan 300 kpl painoksen rajajokisopimuksesta päivitetyin tiedoin (lisätyt
apajapaikat) suomen- ja ruotsinkielisin tekstein. Pohjoissaamen ja
englanninkielisten pdf-julkaisujen päivitys samassa yhteydessä.
Päätös: Sihteeristö jatkaa esitteen valmistelua keskustelun pohjalta.
Selvitetään esitteen jakelun edellytykset.

11.

Vuoden 2015 tilintarkastuksen palaute, tilannekatsaus:
Asiakirjanhallintajärjestelmän ajantasaisuus ja eläkemaksujen ns. erityinen
palkkavero
Ahlstrand kertoi, että asiakirjojen hallintajärjestelmä ACTA on nyt noin vuoden
jäljessä. Tavoitteena on saada järjestelmä ajan tasalle tämän vuoden aikana.
Skatteverketiltä 16.3.2016 sähköpostitse saadun tiedon mukaan komissio ei ole
velvollinen maksamaan työntekijöidensä eläkemaksuista ns. erityistä
palkkaveroa, koska komissio ei ole veroilmoitusvelvollinen organisaatio.

12.

Suomi100-hankerahoitus, ulkomailla tapahtuvat hankkeet ja Lappi. Tiedoksi,
keskustelu.
http://suomifinland100.fi/wp-content/uploads/2016/04/Avustushaku-Suomenulkopuolella-toteutuvalle-Suomi-100-1.pdf
Sallisalmi kertoi Suomen 100-vuotisjuhlasta ja valtioneuvoston kanslian
rahoituksesta juhlavuoden tapahtumille Lapissa ja ulkomailla tapahtuville
aktiviteeteille. Muonion kalakirjasto on yksi juhlavuoden hankkeista.
Päätös: Komissio ei luo tai hae omia Suomi100-hankkeita. Ratkaistaan
mahdollinen osallistuminen rajan ylittäviin hankkeisiin, mikäli alueen toimijat
ottavat yhteyttä.
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13.

Fiskeområde Tornedalen Haparandaskärgård 2020, jäsenyys/muu tuki
yhdistyksessä. Keskustelu.
Päätös: Komissio ei liity Fiskeområdetin jäseneksi. Komissio toimii yhteistyössä
Fiskeområdetin ja muiden tahojen kanssa muilla tavoin.

14.

Tiedoksi raportit, julkaisut, artikkelit
- SLU:n ja LUKEn laatima siikaa, lohta ja taimenta ja niiden tilaa käsittelevä
biologinen raportti. Raportti on julkaistu komission kotisivulla ruotsiksi ja
suomeksi. Komissio vastasi käännöskustannuksista ruotsista
suomenkielelle.
- Uusi Övertorneå-Ylitornio –yritysluettelo. Tiedoksi, jaetaan jäsenille.

15.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, Liite 2
Keskusteltiin Ylitornion Reväsvaaran tuulivoima-alueen
osayleiskaavaehdotuksesta. Lisätään keskustelussa esille tulleet asiat
Reväsvaaran osayleiskaavaehdotuksesta annettavaan komission lausuntoon.
Tiedoksi tulleet kirjeet:
- Heikki Jolma, Pello. Kirje 6.3. ja 17.3.2016 Maa- ja metsätalousministeriölle,
Havs- och Vattenmyndighetenille sekä tiedoksi mm. viidelle ministerille.
Asiana mm. kalastuslupatulojen jako.
- Pekka Oinonen & al. Kirje 4.4.2016 Tornionjoen kalastusalueen
hallitukselle. Haitallisen ja kaloja vahingoittavan kalastusmuodon
kieltäminen Tornionjoen vesistöalueella. Painotettu perho/viehekalastus
Matkakoskella, kalastuksen valvonta.
Jokelainen: Todetaan tulleet kirjeet tiedoksi.

16.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Menneet:
18.2. Kokous Tornionjoen vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnittelun yhteisestä
toimintasuunnitelmasta (Suomi&Ruotsi), Tukholma. Sallisalmi
24.2. Norjalais-suomalaisen rajajokikomission sihteeristön vierailu kansliassa
8.3. Kokous Ruotsin ympäristö- ja energiaministeriön sekä Suomen maa- ja
metsätalousministeriön kanssa Helsingissä. Komissiosta Jokelainen, Antti, Kinnunen,
Sallisalmi
9.3.2016 Kesäsiika-projekti, kalastusperinteestä workshop Svefillä
16.3. Videokokous Tornionjoen vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnittelun yhteisestä
toimintasuunnitelmasta (Suomi&Ruotsi), Sallisalmi
18.3. Kesäsiika avaustilaisuus, maakuntamuseo Tornio. Sallisalmi ja Ahlstrand
21.3.2016 Lapin kansanedustajista Lohi, Maijala, Ojala-Niemelä, Mustajärvi ja Kulmuni
komisssion kansliassa lyhyellä vierailulla. Sallisalmi esitteli komission tehtävät ja
toimintaa.
6.4. Suomi100, Lapin kierros-tilaisuus, Aineen taidemuseo, Tornio. Sallisalmi
6.-7.4. Third Meeting of the global network of basins working on climate change, UNECE,
Geneve
12.4. Mistra Arctic Sustainable Development/MASD New Governance for Sustainable
Develepoment in the European Arctic -tutkimushanke, Ylläs. Rajajokisopimuksen
esittely tutkijoille. Uumajan yliopisto, Pajalan ja Kolarin kunnat. Sallisalmi
Tulevat:
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14.4. Tulvariskien hallinta, suomalais-ruotsalainen yhteiskokous, Haaparanta.
Sallisalmi, Ahlstrand
15.4. Tornionjoen vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnittelun yhteinen
toimintasuunnitelma (Action Plan), alueelliset vesiviranomaiset. Haaparanta, kanslia.
20.4. Kalix-Torneälvs vattenskyddsförening, vuosikokous Pajalassa
21.4. Arktinen YVA, työryhmäkokous, ympäristöministeriö. Lapin ELY-keskus,
Rovaniemi. Sallisalmi
22.4. Barents Press seminaari, Haaparanta. Ahlstrand.
27.4. Vesienhoito, kuntien rooli. Vattenmyndigheten i Bottenviken, Arvidsjaur.
28.4. Vattenhänsyn i skogen. Kalix, Skogsstyrelsen.
11.5. Leader-yhteyshenkilöiden tapaaminen Ruotsi&Suomi, kanslia
24.-25.5. Havs- och vattenforum Göteborg
24.-25.5. Barents Reunion, Haaparanta-Tornio
27.5. Samhällsplanerare från NordPlan-90 kurssin noin 20 osallistujaa vierailee
kansliassa
13.-14.6. viranomaiskokous vesienhoidon suunnitelmien yhteensovittamisesta
Tornionjoella (ToR). Osallistujat Suomen ympäristöministeriö, Maa- ja
metsätalousministeriö, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap MSB, Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, komissio/sihteerit
21.-22.6. Maa- ja metsätalousministeriön ja Miljö- och energidepartementet´n edustajat
vierailevat rajajokikomissiossa ja Tornionlaaksossa

17.

Suomen aluehallintouudistus. Tiedoksi
Jokelainen kertoi, mitä aluehallinnon uudistuksesta tällä hetkellä tiedetään.
Ympäristöasioista noin puolet on siirtymässä Lapin maakuntaan. Ely-keskukset
ja Aluehallintovirastot nykymuodossaan lakkautetaan. Uudet organisaatiot
alkavat vuoden 2019 alussa.

18.

Muut asiat
Keskitalo ehdotti, että Niska käyttäisi aina meänkieltä aina komission
kokouksissa.

19.

Seuraava kokous 23.5.2016
Mahdollisesti Pajalassa. Kanslia selvittää Valfrid Palolta, ovatko
Vasikkavuoman tilat käytettävissä.

20.

Kokouksen päättäminen
Jokelainen päätti kokouksen klo 14.22 Ruotsin aikaa.

Timo Jokelainen
Puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

