PÖYTÄKIRJA 3/2020
Aika: Perjantaina 17.4.2020 klo 10.02-12.10 Ruotsin aikaa
Paikka: Teams-kokous
Osallistujat: Timo Jokelainen, Johan Antti, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Bengt Niska,
Marika Kylmämaa, Kari Kinnunen, Camilla Ahlstrand ja Simja Lempinen.
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Jokelainen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen
klo 10.02 Ruotsin aikaa.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen:
Päätös: Todettiin, että komission kaikki jäsenet ovat koolla ja Teams-yhteys
toimii, joten kokous on päätösvaltainen.

3.

Asialistan hyväksyminen
Ahlstrand esitti, että muissa asioissa käsitellään jokikalastusta koronarajoitusten aikaan ja etenkin yhteislupa-asiaa.
Kinnunen esitti, että käydään muissa asioissa läpi rajajokisopimuksen artiklaa
26, jota ei ole noudatettu.
Päätös: Asialista hyväksyttiin. Muihin asioihin lisättiin yhteisluvan tilanne
korona-pandemian aikana ja rajajokisopimuksen artikla 26 kalastussäännön
poikkeusten neuvottelemisessa.

4.

Nimenkirjoitusoikeus sihteerille
Simja Lempinen esitteli itsensä. Lempinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri
ja taustaltaan ruotsinsuomalainen. Hän osaa komission molemmat kielet,
suomen ja ruotsin. Lempinen aloittaa rajajokikomission sihteerinä 24.4.2020 ja
hänen sijaisuutensa kestää 31.5.2021 saakka.
Päätös: Rajajokikomissio myöntää komission sihteeri Simja Lempiselle
nimenkirjoitusoikeuden Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission puolesta
hänen sijaisuutensa ajaksi.
Päätös: Komission sihteeri Kari Kinnusen sijaisuus komission sihteerinä
päättyy, joten samalla Kinnusen nimenkirjoitusoikeus rajajokikomission
puolesta päättyy.

5.

Komission pankkitilien käyttöoikeudet
Päätös: Rajajokikomissio myöntää komission pankkitilien käyttöoikeuden ja
samalla oikeudet tilien pankkikortteihin ja verkkopankkiin Simja Lempiselle
hänen sijaisuutensa ajaksi.

6.

Komission pysyvän asiantuntijan nimittäminen (Suomi). Liite 6a,6b
Kinnunen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Jokelainen esitteli asian. Käytiin keskustelu asian taustoista. Komissio sai
10.3.2020 päivätyn kirjeen MMM:stä. Kirjeessä ministeriö pyytää tekemään
perustellun esityksen pysyvän asiantuntijan nimeämiseksi.
Jokelainen esitti, että asiaa valmistellaan suomalaisjäsenistön (varajäsenineen)
toimesta ja valmistelun myötä pyritään tuomaan perusteltu esitys asiantuntijasta
seuraavaan komission kokoukseen ja että pyydetään Kinnunen takaisin
kokoukseen.
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Puheenjohtaja kysyi, voiko komissio ostaa Kinnuselta asiantuntijapalveluita sen
jälkeen, kun hänen sihteerisijaisuutensa päättyy. Kinnunen lupautui olemaan
käytettävissä.
Päätös: Komission suomalaisjäsenet ja varajäsenet kutsutaan kokoukseen,
jolla valmistellaan nimitysesitystä Suomen puolen asiantuntijaksi. Kinnusen
kanssa sovitaan asiantuntijan ostopalveluista.
7.

Työjärjestyksen päivittäminen, liite 7a, 7b
Työjärjestykseen lisättiin kohta menettelystä, jos jäsen ja varajäsenkin on
yllättäin estynyt tulemasta kokoukseen.
Lisättiin kohta, jossa komission avustavan sihteerin pienet ostot komissioon tai
komission kokouksia varten hyväksytään jälkikäteen. Näitä pieniä ostoja voi
tehdä vuodessa noin 20000 kruunulla.

8.

Komission ruotsalaisen puheenjohtajan varajäsenen nimittämisen tilanne.
Tiedoksi.
Miljödepartement on lähettänyt päätöksen lääninhallituksen osastopäällikö Eva
Sundinin nimityksestä Johan Antin varajäseneksi.

9.

Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi.
Liite 9
Keskusteltiin aiheista, joista tänä vuonna voi tulla lausuttavaa. Outokummun
ympäristö- ja vesitalousluvan aikataulusta Kinnunen on neuvotellut PSAVIn:n
kanssa niin, että elokuun loppuun mennessä komissio lausuu.
Muista suurista hankkeista Jokelainen totesi, että Pohjois-Suomen hallintooikeus palautti Hannukaisen kaivospiirin Tukesille uudelleen käsiteltäväksi.
Kinnunen lisäsi, että ympäristölupaan on tullut niin paljon muutoksia, että voi
tulla uusi kuulutus.
Todettiin myös, että Tornion suuri tuulipuistohanke ei näyttäisi etenevän kovin
vauhdikkaasti.

10.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:
20.4.2020 Skype-kokous Tornionjoen tulvasuojelusta, ELY-keskus koollekutsuja,
kunnat, Norrbottenin lääninhallitus, kanslian sihteeristö osallistuvat
22.4.2020 Skype-kokous Tornio-Kalixjokien vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous,
Ahlstrand
24.4. MMM:n, MD:n ja komission vuosikokous
Menneet:
3.3. Haaparanta, Havs och vattenmyndighetenin, SLU:n ja lääninhallituksen edustajia
kansliassa, Kinnunen, Ahlstrand, Aska ja Niska osallistuivat
6.3.2020 Helsinki, Lapin tulvasuojelun suunnittelu, erityisesti Tornionjoen alueella,
Lapin pelastuslaitoksen konsultti Mikko Heinonen ja Kari Kinnunen
Hulkoff kysyi kevättulvasta. Jokelainen vastasi, että tilanne on kriittinen, koska lunta on
paljon ja ennusteen mukaan Suensaaren tulvavalli ylittyy. Mutta sää vaikuttaa
ratkaisevasti: jos tulee pitkä ja kylmä kevät, riskit pienenevät Tornionjoella.

11.

Muut asiat
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Ahlstrand kertoi, että koska koronan vuoksi Suomen ja Ruotsin raja on kiinni,
voi tulla muutoksia Tornionjoen kalastukselle. Marika Kylmämaa
matkailuyrittäjänä totesi, että on vaikeaa suunnitella kesää, kun mikään ei ole
varmaa. Sovittiin, että Ahlstrand ja Lempinen seuraavat tilannetta ja ilmoittavat
komissiolle, jos tulee uutta tietoa.
Kinnunen on laatimassa raporttia rajajokikomission toiminnasta, ja miten
komission lausunnot on otettu huomioon. Kinnusen mukaan kansalliset
viranomaiset eivät ole noudattaneet rajajokisopimuksen 26 artiklaa kalastuksen
poikkeuksista kertaakaan näinä 10 vuotena, kun uusi sopimus on ollut
voimassa. Kinnunen luovuttaa raportin komissiolle ennen työsuhteensa
päättymistä.
Raporttia käsitellään komission seuraavassa kokouksessa.
Jokelainen kiitti Kinnusta työstä komission hyväksi ja toivoi, että Kinnuselta
saadaan asiantuntija-apua myös jatkossa.
Kinnunen kiitti kaikkia yhteistyöstä.
12.

Seuraava kokous
Päätös: 4.6.2020 Skype-kokous klo 10-12 Ruotsin aikaa

13.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Timo Jokelainen päätti kokouksen klo 12.10 Ruotsin aikaa

Timo Jokelainen
puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

