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1.Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Johdanto
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomissio on valtioiden välinen yhteistyöelin. Komission
toimintaa säätelee Suomen ja Ruotsin välinen 17. syyskuuta
2010 päivätty
rajajokisopimus, jota sovelletaan lakina Suomessa ja Ruotsissa (SSK 722/2010 ja
816/2010, SFS 2010:297), sekä sopimuksen liitteet, Suomalais-ruotsalaisen
rajajokikomission ohjesääntö ja Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö.
Komission maantieteellinen alue rajoittuu Muonio-Tornionjoen vesistöalueeseen
Suomessa ja Ruotsissa sekä osaan Perämeren pohjoisosaa. Uusi rajajokikomissio aloitti
toimintansa 1.10.2010.
Komissiolla on kuusi jäsentä, kolme kummastakin sopimusmaasta, sekä heillä 1-2
varajäsentä. Komission puheenjohtajuus vaihtuu sopimuspuolten välillä kalenterivuosittain.
Komission jäsenet nimittää Suomessa valtioneuvosto ja Ruotsissa hallituksen kanslia.
Mahdollisten pysyvien asiantuntijoiden nimitysehdotuksista sovitaan alustavasti komission,
maa- ja metsätalousministeriön ja Miljödepartementin kesken. Nimittämispäätöksen tekee
jompikumpi sopimuspuoli MMM:n tai Miljödepartementin esityksestä.
Rajajokisopimuksen mukaan komission tehtävänä on








kehittää sopimuspuolten yhteistyötä vesienhoitoalueella;
edistää sopimuspuolten viranomaisten välistä yhteistyötä sellaisten ohjelmien,
suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi, joiden tarkoituksena on
vesiympäristön tilatavoitteiden saavuttaminen ja vesien tilan seuraaminen;
edistää
sopimuspuolten
viranomaisten
ja
kuntien
suunnittelutyön
yhteensovittamista tulva- ja ympäristövahinkojen torjumiseksi rajajoissa;
edistää
sopimuspuolten
viranomaisten
ja
kuntien
rajajokien
luonnonsuojelusuunnitelmiin liittyvän työn yhteensovittamista;
vastata siitä, että tässä artiklassa mainituista ohjelmista ja suunnitelmista
tiedotetaan yhdessä ja pidetään yhteisiä kuulemistilaisuuksia; sekä
vahvistaa tai hylätä ehdotukset vesienhoitoaluetta koskeviksi ohjelmiksi tai
suunnitelmiksi,
sekä seurata tämän sopimuksen soveltamista ja lupakäytäntöä sekä kiinnittää
sopimuspuolten huomiota tarpeeseen muuttaa sopimusta.

Komission työjärjestyksen mukaan komissio vastaa organisaatiosta, päätöksistä,
päätösvallan delegoimisesta, asioiden käsittelystä ja yleensä toimintatavoista, päättää
komission toimintasuunnitelmasta ja budjetista.
Hallinnollinen ja alueen eri prosesseihin vaikuttava työ on osa komission toimenkuvaa,
mutta sen rinnalla yhteistyön kehittäminen, tapaamiset, tapahtumat, yhteistyö
hanketoimijoiden kanssa ja monipuolinen tiedonvaihto lisääntyvät.
Toiminta tapahtuu pääosin suomen ja ruotsin kielellä ja koko Tornionjoen laajalla valumaalueella, noin 500 kilometrin mittaisen joen molemmin puolin. Tornionjoen vesistöalueella
puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi meänkieltä ja pohjoissaamea. Ruotsissa meänkieli,
suomi ja saame ovat virallisesti tunnustetuja vähemmistökieliä. Saamelaiset ovat EU:n
ainoa alkuperäiskansa, joka asuu Ruotsin, Suomen, Norjan ja Venäjän valtioiden alueella,
Sápmissa. Ruotsissa saamelaiset on tunnustettu kansaksi, alkuperäiskansaksi ja
kansallliseksi vähemmistöksi. Suomessa saamelaisten asema alkuperäiskansana ja
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kulttuuri-itsehallinto on tunnustettu perustuslaissa. Rajajokisopimus on ruotsin, suomen ja
pohjoissaamen lisäksi käännetty lisäksi englanniksi. Rajajokisopimus ja sen käännökset
löytyvät komission kotisivuilta www.srrjk.fi. Rajajokikomissio on syrjinnästä vapaa alue.

Kuva 1. Raja Ruotsin ja Suomen välillä joulukuun hämärässä, näkymä Torniosta Haaparannalle.

2.Rajajokikomission jäsenet ja puheenjohtajat 2015
Komission puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain Suomen ja Ruotsin välillä. Vuonna 2016
komission puheenjohtajana toimi Timo Jokelainen, ympäristö- ja luonnonvaravastuualueen
johtaja Lapin ELY-keskuksessa. Komission varapuheenjohtajana toimi lääninneuvos Johan
Antti Norrbottenin lääninhallituksesta. Jokelaisen varajäsen on ylitarkastaja Pekka Räinä
Lapin Ely-keskuksesta ja Johan Antin varajäsen vesienhoitopäällikkö Lisa Lundstedt
Norrbottenin lääninhallituksesta.
Komission suomalaisjäsenet olivat 30.9.2016 asti: yrittäjä Paula Aikio-Tallgren Torniosta ja
hänen varajäseninään Kalervo Aska Pellosta ja Eija Pasula Ylitorniolta. Toinen komission
varsinainen jäsen oli Sari Keskitalo Enontekiöltä. Hänen varajäsenensä olivat Eugen
Parviainen Ylitorniolta ja Pekka Pelttari Torniosta.
Komission ruotsalaisjäsenet olivat 30.9.2016 saakka Bengt Niska Pajalasta ja hänen
varajäsenensä Birgitta Isaksson Kiirunasta, sekä Pia Hulkoff Haaparannan Korpikylästä ja
hänen varajäsensä Gunnar Björk Övertorneålta.
Uusi komissio nimitettiin 1.10.2016 alkaen. Ruotsin puolen jäsenistössä ei muutoksia.
Suomesta Matti Myllykangas nimitettiin varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenikseen
Sari Keskitalo ja Eugen Parviainen. Paula Aikio-Tallgren nimitettiin varsinaiseksi jäseneksi
ja hänen varajäsenikseen Marika Kylmämaa ja Kalervo Aska.
Karl-Erik Nilsson toimi komission pysyvänä asiantuntijana vuoden 2016 loppuun. Suomen
puolelta pysyvän asiantuntijan Kari Kinnusen kausi päättyi 30.9.2016. Valtioneuvosto
nimitti Kinnusen jatkamaan tehtävässä syyskuun 2019 loppuun. Ruotsin hallituksen kanslia
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nimitti Norrbottenin lääninhallituksesta Andreas Bromanin uudeksi pysyväksi
asiantuntijaksi komissioon. Hänen jäsenyytensä alkaa komissiossa 1.1.2017 ja jatkuu
30.9.2019 saakka.

Kuva 2. Sekä komission jäsenet että varajäsenet osallistuivat elokuun lopun kokoukseen.

3. Komission toiminta ja kokoukset
Komissiolla oli vuonna 2016 seitsemän kokousta. Näistä yksi järjestettiin Pajalassa ja yksi
Tromssassa Norjassa. Vuoden viimeinen kokous pidettiin Haaparannan Korpikylässä
marraskuun lopussa. Muut komission kokoukset pidettiin Haaparannalla komission
kansliassa.
29.1.2016 komission kokous Haaparannalla
Todettiin, että Ruotsin hallituksen kanslia on nimennyt lääninneuvos Johan Antin
rajajokikomissioon puheenjohtajaksi ja hänen varajäsenekseen vesienhoitopäällikkö Lisa
Lundstedtin. Antti oli vuoden 2015 Britt-Marie Lugnet-Häggbergin varajäsen.
Todettiin, että vuonna 2016 komission puheenjohtajana toimii Timo Jokelainen.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 hyväksyttiin. Tulos oli noin 300 000 kruunua
ylijäämäinen.
Komission uutta yhteistyöavustusta, jonka hakuaika umpeutui vuodenvaihteessa, oli
hakenut kaikkiaan 17 hakijaa määräaikaan mennessä. Hakemuksia saatiin molemmin
puolin jokea. Keskusteltiin hakemusten sisällöstä. Päätettiin, että kanslia tekee esityksen
avustuksen saajista ja päätetään saajat komission kokouksessa 12.2.2016.
Tuetaan UNECEn implementointiryhmän kokouksen saamista alueelle. Tarjotaan
kokoustila ja kanslia tekee kokousjärjestelyjä UNECEN implementointiryhmälle toukokuulle
2016 yhteistyössä Kinnusen kanssa.
Komission jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijat olivat saaneet sihteeristöltä linkin
webropol-kyselyyn, jossa kysyttiin arvioita komission toiminnasta. Vastaukset 2.2.2016
saakka.
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12.2.2016 komission kokous Haaparannalla
Hyväksyttiin komission toimintasuunnitelma vuodelle 2016 kokouksessa esitetyin
muutoksin. Määrärahaesitys vuodelle 2017 hyväksyttiin. Se on samalla tasolla kuin
vuoden 2016 määräraha. Kuntaseminaarille löydettiin parempi ajankohta: uusi aika on 28.29.9.2016. Kanslia jatkaa seminaarivalmisteluja.
Päätettiin laatia uusi esite 5-vuotiaasta komissiosta. Kanslia valmistelee asiaa ja
kieliversiot ovat suomi, ruotsi, meänkieli, pohjois-saame ja englanti.
Komissio päätti, että kesäkokous jäsenille ja varajäsenille järjestetään Tromssassa 31.82.9.2016 ja siellä käyntikohteena on muun muassa Arktisen neuvoston sihteeristö.
Alustavista suunnitelmista poiketen UNECE:n implementointikomitean kokousta ei
järjestetä Haaparannalla vuonna 2016.
Komissio valitsi kaksi hanketta, joille myönnetään yhteistyöavustuksella. Ylitornion ja
Övertorneån lukioiden yhteistyöprojekti ”Innostutaan yrittäjyydestä” saa komissiolta 1 500
euroa/15 000 kruunua. Tornion Kalamiehet ry ja Haparanda Sportfiskeklubb saavat
yhteensä 3 500 euroa Matkakosken heittokalastuspaikan pohjan puhdistamiseksi
lyijypainoista, koukuista ja siimoista. Työ tehdään heinäkuun 2016 lopulla. Toimiin
edellytetään vesialueen omistajien lupa.
Suomen maa- ja metsätalousministeriö oli tilannut tutkija Juha Joonalta selvityksen
Tornionjoen lohenomistuksesta. Juha Joona Lapin yliopistosta kertoi selvityksen sisällöstä
(Valtion lohiregaali. Tutkimus valtion erityisestä oikeudesta lohen ja meritaimenen
kalastukseen Pohjanlahteen laskevissa suurissa virroissa. Juha Joona. Juridica Lapponica
40. Lapin yliopisto) Taustalla on satoja vuosia kiistelty asia siitä, omistaako
lohenkalastuksen valtio vai vesialueiden omistajat. Joona tutki selvityksessään sitä,
löytyykö sellaista historiallista asiakirjaa, jossa kävisi ilmi, että oikeus lohenkalastukseen
olisi siirtynyt vesialueiden omistajilta kruunulle. Keskustelussa komissiossa kysyttiin, mitä
tutkimus merkitsee jatkon kannalta. Joonan mukaan on olemassa kaksi vaihtoehtoa: joko
vesialueiden omistajat vievät kalastusoikeutta koskevan asian oikeuteen, tai että
lainsäädäntöä muutettaisiin, eli poliittisella päätöksellä.
13.4.2016 kokous Haaparannalla
Suomen ja Ruotsin välisten neuvotteluiden tulos Tornionjoen kalastuksesta kaudella 2016.
Todettiin, ettei kalastussääntöön tule suuria muutoksia edelliseen vuoteen nähden.
Merialueen kalastuksen yhteisestä aloituksesta ei neuvotteluissa sovittu, vaan se
säännellään kansallisesti molemmissa maissa erikseen. Kilpisjärven kalastusmääräyksiin
tuli muutoksia osin sen mukaisesti, mitä kalastusalue oli esittänyt. Maa- ja
metsätalousministeriön Tornionjoen kalastussääntöä koskevassa tiedotteessa 23.4.2016
mainittiin, että Tornionjoen apajapaikkaselvityksen voisi toteuttaa rajajokikomissio.
Todettiin, että komissio käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 23.5. koska
rajajokikomissio ei ole ollut neuvottelemassa mainitusta tehtävästä. Komissio tuo
johdonmukaisesti edelleen esille rannikkoalueen kalastuksen yhteisen aloitusajan
tavoitetta rajajokisopimuksen tavoitteen mukaisesti.
Komission sihteeri esitteli marraskuun 2015 Vesiparlamentissa tehdyn osallistujakyselyn
tuloksia. Lisäksi esiteltiin komission webropolissa tehdyn itsearviointikyselyn tulokset.
Komissio päätti pyytää Suomen maa- ja metsätalousministeriötä toimittamaan 300 kpl
painoksen rajajokisopimuksesta päivitetyin tiedoin (lisätyt apajapaikat) suomen- ja
ruotsinkielisin tekstein.
SLU:n ja Luken raportti ”Tornionjoen lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakannat – yhteinen
ruotsalais-suomalainen biologinen arviointi sopivien kalastussääntöjen arvioimiseksi
vuodelle 2016” käännätettiin ruotsista suomeksi ja on luettavissa molemmilla kielillä
rajajokikomission kotisivuilla.
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23.5.2016 kokous Pajalassa
Päätettiin, että sihteeristö lähettää nimityspyyntökirjeet toukokuussa Ruotsin ja Suomen
raja-alueen kunnille komission jäsenehdokkaiden esittämiseksi seuraavalle toimikaudelle
1.10.2016-30.9.2019. Valtioneuvosto Suomessa ja hallituksen kanslia Ruotsissa nimittää
komission jäsenet ennen 1.10.2016.
Kinnunen kertoi UNECEn kokouksesta Genevessä. UNECEn implementointikomitea on
perustettu sitä varten, että mm. rajavesistöalueiden ihmisillä on siltä mahdollisuus saada
neuvoja tai suosituksia rajavesikysymyksissä. Valtioilla ei ole tapana pyytää komissiolta
suosituksia. Kinnunen kertoi myös, että UNECE kokous järjestettäneen Haaparannalla
viikolla 21 vuonna 2017.
Kolarin kunnan kehitysjohtaja Johanna Koivumaa kertoi Pellon, Kolarin ja Muonion
kalastusmatkailustrategiasta. Tavoitteena on saada ympärivuotista kalastusmatkailua ja
matkailutuloa alueelle lisää. Pääteema on elämysten rakentaminen kalastuksen ympärille.
Pajalan kunnan suunnittelu- ja ympäristöpäällikkö Johanna Alm kertoi, että Pajalassa on
ollut keskustelua jätevesilietteen varastoinnista. Muita ajankohtaisaiheita kunnassa ovat
vesiensuojeluasiat, jätevedenpuhdistuslaitos, kaivos, Pentäsjoki, yksittäiset viemärit,
jätevesi ja yhteisen ympäristölautakunnan muodostaminen Överkalixin ja Övertorneån
kanssa.
Kinnunen teki aloitteen yhteisestä vesistötarkkailuohjelmasta. Molemmissa maissa
seurannat perustuvat veden laatuun ja yksittäisiin näytteisiin, mutta yhteistä tarkkailua ei
ole. Päätettiin, että sihteeristö jatkoselvittää ehdotusta yhteisistä vesistöseurannoista.
Sihteeristölle on tullut yhteydenottoja Matkakoskella rokastamisesta. Viranomaisilta
Suomesta ja Ruotsista on pyydetty kirjallisesti kannanottoa aiheesta, mutta komissio ei ole
saanut vastauksia. Karl-Erik Nilsson sanoi saaneensa tiedon Havs- och
Vattenmyndighetenistä, että asiaa selvitetään.
30.8.-1.9.2016 kokous Tromssassa
Sihteeristö sai kaikilta vesistöalueen kunnilta nimitysehdotukset jäseniksi seuraavalle
toimikaudelle
1.10.2016-30.9.2019.
Ehdotukset
on
toimitettu
maaja
metsätalousministeriölle ja Miljö- och energidepartmentille. Valtioneuvosto Suomessa ja
hallituksen kanslia Ruotsissa nimittää komission jäsenet ennen 1.10.2016.
Luonnonvarakeskuksen tiedon mukaan noin 99 000 lohta on uinut Kattilakosken laskurin
ohi kesäkaudella. Lohien määrä tarkentuu myöhemmin.
Kalastus Matkakoskella on sihteeristön saaman tiedon mukaan sujunut rauhallisesti.
Valvojat eivät ole havainneet rokastusta.
Matkakosken pohjan puhdistusta lyijypainoista ei ole voitu aloittaa suunnitellusti heinäkuun
lopussa tulvan vuoksi.
Maa- ja metsätalousministeriöstä tuli lausuntopyyntö vuoden 2017 kalastuskiintiöstä
Itämerellä. Vastausaikaa vain 7.9. saakka. Keskusteltiin varovaisuusperiaatteesta.
Lausuntoluonnos laaditaan käydyn keskustelun pohjalta ja lausunto hyväksytään
sähköpostitse.
Komission yhteistyöavustusta jatketaan ja avustuksesta laaditaan hakuilmoitus, jonka
sihteeristö valmistelee komission seuraavaan kokoukseen.
Komissio teettää jätevesiselvitykseen, johon koottuna tieto mm. siitä, mikä on Tornionjoen
vesistöalueen jätevedenpuhdistamoiden lupatilanne, lupaehdot ja lupien kestot,
puhdistustulokset, lupien valvonta, vesistökuormitus sekä kuinka suuri osa Tornionjoen
vesistöalueen väestöstä on keskitetyn jätevedenpuhdistuksen piirissä.
Komission toiminnan arvioinnista ja rajajokisopimuksen soveltamisen arvioinnista käytiin
keskustelu. Sihteeristö laatii esityksen toiminnan arvioinnin toteuttamisesta ja uusi
komissio päättää, miten asiassa edetään.
Sihteeristö esitteli Oloksen kuntaseminaarin
järjestelyjen
tilanteen. Kuntien
osallistujamäärä on toistaiseksi varsin vähäinen. Kutsut seminaariin on lähetetty myös
komission sidosryhmille. Jäsenien toivotaan markkinoivan seminaaria kunnissaan.
Komissio vieraili Arkisen neuvoston sihteeristössä, joka työskentelee Tromssassa.
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Neuvoston toimintaa esitteli sihteeristön päällikkö Magnus Johannesson, Indegenous
Peoples Sekretariatet´in(IPS) sihteeri Elle Merete Omma ja kokoukseen osallistui myös
erikoisasiantuntija Iina Peltonen, joka valmistelee Suomen puheenjohtajuutta Arktisessa
neuvostossa 2017-2019.
1.11.2016 kokous Haaparannalla
Valtioneuvoston ja Ruotsin hallituksen kanslian päätökset komission jäsenistä ovat
saapuneet. Todettiin, että Suomen puolen jäsenille on nimitetty kaksi varajäsentä, kun
Ruotsin puolella edustajan varajäseniä on yksi edustajaa kohden, kuten aiemminkin.
Yksi edellisen toimikauden jäsen Matti Myllykangas palasi komissioon ja yksi aivan uusi
varajäsen nimitettiin: Marika Kylmämaa, joka on Paula Aikio-Tallgrenin varajäsen.
Maa- ja metsätalousministeriö oli nimittänyt Kari Kinnusen jatkamaan asiantuntijana
30.9.2019 asti, samaan kuin komission jäsenetkin.
Keskusteltiin vuosi sitten perustetun yhteistyöavustuksen käytöstä. Matkakosken
pohjanpuhdistus tehtiin vasta 30.9.2016 tulvaveden vuoksi. Komission sihteeristö avasi
yhteistyöavustuksen haun ajalle 8.11.-31.12.2016. Avustuskohteen/-kohteiden valinta
helmikuussa 2017. Lisätään hakuehtoihin, että avustuksen myöntämisessa priorisoidaan
uusia hankeideoita.
Kuntaseminaarin palautteen yhteenveto käytiin läpi. Palautetta antoi hieman yli 20
vastaajaa, osallistujia seminaarissa kaikkiaan noin 77. Palautteet positiivisa. Todettiin, että
kuntien edustajia olisi saanut olla paikalla enemmän.
Komissio on saanut tarjouksen jätevesiselvityksestä. Ennen kuin tarjous hyväksytään,
pyydetään konsultilta kiinteä kustannuskatto ja tarjouksen sisältöä täsmennetään niillä
kohdilla, joita kokouksessa tuli esille. Laaditaan myös prosessikuvaus siitä, miten tarjous
syntyi.
29.-30.11.2016 kokous Korpikylässä Haaparannalla
Komissio hyväksyi Vatten- och Miljöbyrån tarjouksen jätevesiselvityksestä, selvitystyö
tilataan.
Komissio jatkoi toimintasuunnitelmaluonnoksen käsittelyä. Komission sisäinen arviointi
voidaan ottaa osaksi toimintakertomusta. Ulkoinen arvioiti käsitellään myöhemmin.
Toimintasuunnitelmaan kirjataan yhteistyö rajavesistöorganisaatioiden kanssa.
Keskusteltiin komission strategian päivitystarpeesta, arvoista ja aikajänteestä.
Yrittäjä Gunhild Stensmyr kertoi Taidehalli-hankkeestaan. Stensmyrin tavoitteena on
rakentaa Tornionjoen rantaan Vitsaniemen kylän alueelle korkeatasoinen taidemuseo.
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Kuva 3. Komission vuoden viimeinen kokous pidettiin Korpikylässä

Läsnäolo komission kokouksissa 2016
Sekä varsinaiset että varajäsenet kutsuttiin elokuun ja marraskuun lopun kokouksiin
vuonna 2016.

Varsinaiset jäsenet
Timo
Jokelainen
Johan Antti
Bengt Niska
Pia Hulkoff
Paula AikioTallgren
Sari Keskitalo
Matti
Myllykangas*
Varajäsenet:
Lisa Lundstedt
Kalervo Aska
Eija Pasula**
Pekka Pelttari**
Eugen
Parviainen
Pekka Räinä

29.1. 12.2. 13.4. 23.5. 31.8. 01.11. 29.- yht.
30.11
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x

x
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x
x
0
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x
x
x
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0

x

0

x

x
x
0
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

6
7
6
6

x***

3
2

x

3
3
0
0
3
0
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Gunnar Björk
Marika
Kylmämaa*
Birgitta
Isaksson
Asiantuntijat:
Kari Kinnunen
Karl-Erik
Nilsson

x

x

x

x
x

x
x

0
x

x
x

x
x

x
x

x
x

3
1

x

2

0
0

5
6

* Mukana komissiossa 1.10. alkaen
**Ei enää komissiossa 1.10.2016 jälkeen.
***Puhelimitse mukana

Asiantuntijoilla tai varajäsenillä ei ole velvollisuutta osallistua kokouksiin, ellei toisin ole
sovittu.

4. Komission kanslia
Suomalais-ruotsalaisen komission kanslia sijaitsee Ruotsissa Haaparannalla. Kanslia on
toiminut vuoden 2012 alusta alkaen osoitteessa Storgatan 92 A.
Komissiossa
työskentelee
kaksi
henkilöä
täysiaikaisina:
komission
sihteeri,
ympäristöinsinööri (Bachelor of Environmental Management & Engineering) Virve Sallisalmi
ja avustava sihteeri filosofian maisteri Camilla Ahlstrand. Palkkahallinto ja kirjanpito on
hankittu ostopalveluna helmikuusta 2012 alkaen. Tällä hetkellä sen hoitaa tilitoimisto PWC,
jolla on konttori Haaparannalla.
Rajajokikomission kanssa asioidessa voi käyttää suomea tai ruotsia. Komission asiakirjat
kuten pöytäkirjat, lausunnot, päätökset, tiedotteet, kotisivujen ja twitter-tilin sisältö laaditaan
molemmilla kielillä. Asiakirjojen käännökset on tehty pääosin omana työnä. Ulkopuolisia
tulkkeja on palkattu suurempiin seminaareihin. Kiireellisiin käännöstöihin on ostettu
käännöspalveluja.
Komission sihteeri vastaa kanslian toiminnasta ja kanslian henkilöstö- ja työympäristöasioista
sekä komission toiminnan suunnittelusta, seurannasta, vuosikertomuksesta ja budjetista
sekä toiminnan kehittämisestä. Sihteerillä on kokonaisvastuu kanslian tiedonkulusta.
Avustava sihteeri toimii komission puheenjohtajien ja sihteerin toimeksiannosta. Avustavalla
sihteerillä on yhteistyössä sihteerin kanssa vastuu mediayhteyksistä ja mediatoiminnoista.
Avustava sihteeri hoitaa komission diaaria, kotisivuja, pankki- ja postiasiat sekä
kokousjärjestelyt ja kokousasiakirjat yhdessä sihteerin kanssa.
Komission puheenjohtaja kävi vuonna 2016 kehityskeskustelut kanslian henkilöstön kanssa.
Henkilöstön koulutus ja virkistys
Sihteeri osallistui Confexin kurssille ”Att leda andra utan att vara chef” Luulajassa
lokakuussa. Avustava sihteeri osallistui 22. huhtikuuta Barents Press -seminaariin
Haaparannalla, jossa yhtenä teemana oli mm. sosiaalinen media, luennoitsijana esim. Jack
Werner.
Kansliahenkilöstöllä oli yksi virkistyspäivä 16. kesäkuuta 2016.
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Komission diaari
Komission asiakirjanhallintajärjestelmänä (diaari) käytetään Agrandon ACTA-ohjelmistoa.
Asiankirjanhallintaa tehtiin yhä vuonna 2016 taulukkomuodossa (excel). ACTA otettiin
käyttöön vuonna 2013 ja kertomusvuonna diaariin on tallennettu asiakirjat vuoden 2015
lokakuun puoliväliin saakka.

5. Yhteistyön kehittäminen
Rajajokisopimuksesta tulevien tehtäviensä mukaisesti komissio on edistänyt sopimuspuolten
välistä yhteistyötä vesienhoitoalueella. Yhteistyömuotoina ovat olleet kokoukset (sekä
kokousten järjestäminen että muiden toimijoiden kokouksiin osallistuminen), seminaarit,
neuvottelut ja keskustelut sekä yhteistyöverkostojen luominen ja toimijoiden ohjaaminen
yhteistyöhön ja osallistumiseen rajan yli.
Komissio on vastannut Norrbottenissa myös Ruotsin vesienhoidon hallintoon liittyen
Tornionjoen vesiparlamentti-tapahtumasta (Tornedalens Vattenparlament), joka on yksi
alueellisisen (valuma-aluetta koskeva) vesineuvoston, Vattenrådet Tornedalen VRO1,
toimintamuodoista Ruotsin laajemman Bottenvikenin vesienhoitoalueen sisällä. Tornionjoen
vesineuvoston työvaliokunnalla ei ollut vuoden 2016 aikana kokouksia tai puhelinkokouksia,
eikä vesiparlamenttiseminaaria järjestetty kertomusvuonna.
Yhteistyö Norrbottenin läännhallituksen, Perämeren vesiviranomaisen, Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja komission kesken vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan
osalta oli vuoden aikana jatkuvaa.

Kuva 4. Vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitemien yhteensovittaminen jatkui
useissa kokouksissa Suomen ja Ruotsin alueellisten ja kansallisten vesiviranomaisten sekä
rajajokikomission kesken vuonna 2016. Suomalais-ruotsalainen kokous Helsingissä syyskuussa.

Vuoden aikana järjesttiin kaksi yhteiskokousta, toinen Helgingissä ja toinen Luulajassa,
joissa, Havs- och vattenmyndighet- ja Myndighet för samhälsskydd och beredskap11
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viranomaiset sekä ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö olivat mukana.
Yhteinen työohjelma, Action Plan, valmistui hyvässä suomalais-ruotsalaisessa yhteistyössä.
Kuntaseminaari Muoniossa
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kutsui rajan molemmilta puolilta sidosryhmiensä
edustajia seminaariin 28.-29.syyskuuta Muonioon Olokselle.
Rajajokisopimusta, sen taustaa ja merkitystä Tornionlaaksossa ja sen vesistöalueella avattiin
seminaarissa eri näkökulmista. Kutsuseminaarin muina teemoina olivat mm. mahdollisuudet
rajan ylittävään luonto- ja kalastusmatkailuun. Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen
yhteistyötarpeet olivat myös ohjelmassa.
Seminaari tarjosi puitteet rajajokikomission jäsenten, alueen kuntien edustajien, luonto- ja
matkailuyrittäjien, kalastajien, hankekoordinaattoreiden sekä valtakunnallisten ja alueellisten
kalastus- ja vesiviranomaisten tapaamiseen ja verkostoitumiseen. Päivien aikana kuultiin
myös alueella toteutettavista hankkeista, jotka perustuvat kalakantojen suojeluun, paikallisen
kulttuuriperinnön esille nostamiseen ja matkailuun. Tavoitteena oli myös tarjota työkaluja ja
inspiraatiota yrittämiseen maaseudulla. Paikalla oli noin 80 osallistujaa.
Seminaarissa julkistettiin Norrbottenin lääninhallituksen ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen yhdessä Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission kanssa toimittama
raportti ”Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue. Rajatonta vesienhoitoa 20162021” Se nivoo yhteen Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen kansalliset
vesienhoitosuunnitelmat. Julkaisu on tuotettu suomeksi, ruotsiksi, meänkielellä ja
pohjoissaameksi.

Kuva 5. Kuntaseminaari Muoniossa syyskuun lopussa

Komission järjestämät kokoukset ja yhteistyöhankkeet 2016
Komissio järjesti tai avusti seuraavia kokouksia vuonna 2016:
12.1. Haaparannan kunnan uusi maaseutukehittäjä Jessica Wennberg tutusui sihteeristöön,
tietoa komissiosta ja rajat ylittävän yhteistyön suunnitteleminen
12
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4.2. Komission vuoden 2016 toiminnan suunnittelukokous, kanslia Haaparanta.
5.2. Torne Roof Plan ja vesienhoidon yhteensovittaminen. Vesiviranomaiset
lääninhallituksesta ja Lapin ELY-keskuksesta kansliassa, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat.

Kuva 6. (edellinen sivu)Lapin kansanedustajia vierailulla komission kansliassa

24.2. Norjalais-suomalaisen rajajokikomission sihteeristön (Mähönen ja Puro-Tahvanainen)
vierailu kansliassa, Kinnunen, Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuivat.
2.3. Kalastuskokous HaV, lääninhallitus ja SLU kansliassa, Kinnunen, Sallisalmi ja
Ahlstrand.
21.3.2016 Lapin kansanedustajista Markus Lohi, Eeva-Maria Maijala, Johanna OjalaNiemelä, Markus Mustajärvi ja Katri Kulmuni komisssion kansliassa lyhyellä vierailulla.
Sallisalmi esitteli komission tehtävät ja toimintaa, paikalla myös Ahlstrand.
14.4. Tulvasuojelukokous,Suomalais-ruotsalainen yhteistyö, Haaparanta, kanslia, Sallisalmi
ja Ahlstrand.
15.4 Tornionjoen vesienhoito ja tulvasuojelu, yhteinen toimenpidesuunnitelma (Action Plan),
aluelliset vesiviranomaiset, Haaparanta, kanslia.
11/5 Leader-maaseutuohjelman yhetyshenkilökokous Ruotsi & Suomi, kanslia, Sallisalmi ja
Ahlstrand.
27.5. Yhteiskuntasuunnittelijoita NordPlan-90 kurssilta. 25 osallistujaa vierailulla kansliassa.
1.6. Tornionjoen kalastuksenvalvojatapaaminen, Pyykönen, Niemelä, Kostiander
(Norrbottenin lääninhallitus) ja Hiltunen (Lapin ELY-keskus) kansliassa.
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Kuva 7. Yhteistyökokous koko Tornionlaakson alueen LEADER-yhteyshenkilöiden kanssa ja
tapaaminen Tornionjoen kalastuksenvalvojien kanssa järjestettiin kesän alussa

17.6. Norrbottenin läänistä kansanedustaja Ida Karkiainen vieraili kansliassa, ajankohtaiset
kuulumiset.
16.8. Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalo kansliassa, ajankohtaisasiat,
Sallisalmi ja Ahlstrand.
13.9. Tornionlaakson neuvoston uuden toiminnanjohtajan Marko Varajärven ja Peter
Hagströmin tapaaminen, kanslia.
28.-29.9. Kunta- ja sidosryhmäseminaari Muonion Oloksella. Komissio järjesti, komission
osallistujat: Jokelainen, Antti, Sallisalmi, Ahlstrand, Kinnunen, Nilsson, Niska
12.10. Tulvariskien hallinta, seurantakokous. Kanslia. ELY-keskus, lääninhallitus, Tornio,
Haaparanta. Göran W, Markus Kannala, Emmelie Berg-Johansson, Nina Karjalainen, Anna
Kurkela ja Ahlstrand.
19.10. Yhteinen vesienhoito, ohjausryhmä, ELY-keskus, lääninhallitus, rajajokikomissio,
kokous kansliassa, Sallisalmi.

6. Komission ja ministeriöiden yhteinen kokous Helsingissä
Vuosikokous 8.3.2016 Säätytalossa Helsingissä. Läsnäolijat: Timo Jokelainen, Johan Antti,
Virve Sallisalmi ja Kari Kinnunen rajajokikomissiosta. Maa- ja metsätalousministeriöstä Kai
Kaatra, Katri Vasama ja Pekka Kemppainen. Miljö- och energidepartementista Annika
Nilsson, Mattis Loberg ja Anna Josefsson.
Asialistalla oli rajajokikomission toiminta, määräraha vuodelle 2016 ja 2017, vastuu Ruotsin
puolen Tornionjoen vesineuvostosta VRO1, vesienhoito ja tulvariskien hallinta sekä yhteistyö
näiden suunnittelussa. Muuta aiheet olivat komission toiminnan arviointi, komission jäsenten
ja pysyvien asiantuntijoiden nimittäminen seuraavalle kaudelle, pohjoismaiset tienviitat
siniselle biotaloudelle, komission arvonlisäveron maksuvelvollisuus sekä rajajokisopimuksen
kääntäminen meänkielelle.
Muu yhteydenpito komissiota rahoittaviin ministeriöihin on tapahtunut puhelimitse ja
sähköpostilla hyvässä yhteistyössä.

7. Osallistuminen kokouksiin. Sihteeristö, komission jäsenet, pysyvät
asiantuntijat
14
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Komissiolla on ollut edustaja vuonna 2016 seuraavissa tilaisuuksissa:
15.1. Workshop arktisesta ympäristövaikutusten arvioinnista - aloite Arktiselle neuvostolle,
Suomen ympäristöministeriö. ELY-keskus Rovaniemellä, Sallisalmi
22.1. Onko Suomi jakaantumassa kahtia? Saamelaiset, Arktis ja ympäristöä koskeva
päätöksenteko. Lapin yliopisto ym. Helsingin yliopisto, Sallisalmi
3.2 Kesäsiika-projekti, hallituksen kokous, Tornio-Haaparanta, Sallisalmi
18.2. Kokous Tornionjoen vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnittelun yhteisestä
toimintasuunnitelmasta (Suomi&Ruotsi), Tukholma. Sallisalmi
16.3. Videokokous Tornionjoen vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnittelun yhteisestä
toimintasuunnitelmasta (Suomi&Ruotsi), Sallisalmi
18.3. Kesäsiika avaustilaisuus maakuntamuseo, Tornio. Sallisalmi ja Ahlstrand
8.3. Kokous Ruotsin ympäristö- ja energiaministeriön sekä Suomen maa- ja
metsätalousministeriön kanssa Helsingissä. Berggren, Loberg, Vasama, Kemppainen.
Komissiosta Jokelainen, Antti, Kinnunen, Sallisalmi
6.4. Ympäristövaikutusten arviointipäivät, YVA.päivät, 2016, Helsinki. Sallisalmi
12.4. Mistra Arctic Sustainable Development/MASD New Governance for Sustainable
Development in the European Arctic -tutkimushanke, Ylläs. Rajajokisopimuksen esittely
tutkijoille. Uumajan yliopisto, Pajalan ja Kolarin kunnat. Sallisalmi
6.4. Suomi100, Lapin kierros-iltatilaisuus, Aineen taidemuseo, Tornio. Sallisalmi
6.-7.4. Third Meeting of the global network of basins working on climate change, UNECE,
Geneve Kinnunen deltog. 24.-25.5. Barents Reunion, Haaparanta-Tornio, Sallisalmi
30.5. Suomi100, Pia Marttinen, Folkets hus, sidosryhmätapaaminen. Sallisalmi
7.6.2016 Arkistonhoitajien verkostokokous Norrbottenin lääninhallituksessa, Ahlstrand
14.6. Vaelluskalainfo kansanedustajille ja sidosryhmille, Lapin liitto ,Kukkolankosken Suomen
puolella Pohjolan Pirtissä, Sallisalmi och Ahlstrand
21.6.2016 Kesäsiika-kokous Karunki, ohjausryhmä, Sallisalmi
22.6.2016 Salcom-kokous ja tutustuminen Råneåjoen kalastusmahdollisuuksiin,
Gunnarsbyn. Sallisalmi ja Kinnunen. Muut osallistujat Havs- och vattenmyndigheten,
Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus.
5.9.
Kansainvälinen
rajavesistöyhteistyö,
miniseminaari,
SYKE,
YM,
UNECE
implementointikomitea ym., Helsinki. Sallisalmi, Kinnunen
6/9 Yhteiskokous suomalaisten ja ruotsalaisten viranomaisten kanssa Tornionjoen
vesistöalueen suunnitelmien yhteensovittamisesta (vesienhoito ja tulvariskien hallinta,
työohjelma) Sallisalmi, Kinnunen
19.9. ”Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020”, projektin esittely Haaparannalla,
Ahlstrand
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Kuva 8. Salcom-kokous Gunnarsbyssä kesäkuussa 2016 ja tutustuminen lohenkalastuskohteeseen
Råneå-joella

4.10. Tornionlaakson Kesäsiika – Tornedalens Sommarsik, ohjausryhmän kokous. Sallisalmi
25.-27.10. Ruotsin vesiorganisaatioiden valtakunnallinen kokous, Uumaja, Sallisalmi
8.11. Action Plan viimeistelykokous, Luulaja, lääninhallitus. Suomen ympäristöministeriö,
Maa- ja metsätalousministeriö, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap MSB, Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, komissio
1.12.2016 Tiedostusilta kalastusasioista ja kalatutkimuksesta sidosryhmille ja neuvotteluja
viranomaisten välillä iltapäivällä. Havs- och vattenmyndigheten, rajajokikomissio,
Norrbottenin lääninhallitus, SLU, SVA. Övertorneå.

Kuva 9.Tiedotustilaisuus ajankohtaisista kalastusasioista 1. joulukuuta Övertorneålla
16
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8.Lausunnot
Lausuntoja on annettu merkittävimmissä asioissa tai periaatteellisissa kysymyksissä
komission mandaatin mukaisesti. Komission lausunnot on laadittu suomeksi ja ruotsiksi ja ne
on julkaistu komission Internet-sivuilla. Lisäksi ne lähetettiin sähköpostitse alueen medioille
tiedoksi.
Vuonna 2016 komissio antoi kahdeksan lausuntoa. Lausuntopyyntöjä komissiolle saapui
kaikkiaan 24. Seuraavassa luettelossa komission lausunnot vuonna 2016.
Lausunto vuoden 2017 kalastuskiintiöistä Itämerellä 7.9.2016
Lausunto Pellon Palovaaran tuulipuiston osayleiskaavasta 22.8.2016
Lausunto Hannukaisen kaivospiirihakemukseen 1.6.2016
Lausunto EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan 12.5.2016
Lausunto valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 29.4.2016
Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavasta 13.4.2016
Lausunto Vitsaniemen jätevedenpuhdistamon luvan uusimisesta 17.2.2016
Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle
2016. 15.1.2016

9. Tiedottaminen ja mediasuhteet
Komissio tiedottaa toiminnastaan Internet-sivuillaan. Lisäksi komissio käyttää viestimiseen
sähköpostia ja tulevista tapahtumista kerrotaan myös tarvittaessa lehti-ilmoituksin.
Kotisivujen osoitteet ovat sekä suomen- että ruotsinkielisinä: www.fsgk.se ja www.srrjk.se.
Myös www.rajajokikomissio.fi ja www.gransalvskommissionen.se johtavat komission sivuille.
Vuonna 2016 komissio teki ison panostuksen Tornionjokea koskevan tiedon levittämisessä.
Kun viranomaisyhteistyö niin sanotussa Tornionjoen RoofPlan-raportissa tuli valmiiksi
suomeksi ja ruotsiksi, käännätettiin asiakirja komission toimesta myös meänkielelle ja
pohjoissaameksi. Raportti julkaistiin Oloksen kuntaseminaarissa syyskuun lopussa
painettuna ja myöhemmin pdf-tiedostona. Komission kotisivulla on linkit raportin kaikkiin
kieliversioihin.
Uusi esite rajajokikomissiosta ja sen tehtävistä tuli painosta 2.12.2016. Taiton ja osan
sisällöstä tuotti PlanSju -viestintätoimisto. Julkaisu tehtiin viidellä kielellä: suomeksi, ruotsiksi,
englanniksi, meänkielellä ja pohjoissaameksi.
Sihteeristö postitti Tornionjoki-raporttia ja komission esitettä kaikkiin alueen kouluihin. Lisäksi
jokaiseen kuntaan, kunnanjohtajille, Lapin liitolle, yhteistyökumppaneille valtion
viranomaisissa sekä muille sidosryhmille lähettetiin joulun alla kappaleet näistä.
Sosiaalinen media
@Tornionjoki on komission twitter-nimi. Tviittejä laaditaan suomeksi ja ruotsiksi. Komission
tviittejä pääsee lukemaan myös kotisivulta ilman twitteriin kirjautumista.
Tviittaamista lisättiin raportointivuonna - etenkin edelleenlähetettiin muiden tahojen
komission toimintakenttään liittyviä tviittejä. Twitterin ylläpitämän tilastoinnin mukaan
komissio tviittasi 30-50 kertaa/kuukausi. Hiljaisin kuukausi oli marraskuu, 22 tviittiä, ja
vilkkain tammikuu 59 tviittiä.
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Suosittuja tviittejä olivat Tornionlaakson Kesäsiika-projektin järjestämä logokilpailu sekä
Tornionjoen kalastussääntö kesäksi 2016, mikä liittyi Suomen ja Ruotsin välisten
neuvottelujen tuloksiin kalastussääntöön tehtävistä poikkeuksista.
Komission twitter-profiilia kävi katsomassa 500-1000 ihmistä joka kuukausi. Rauhallisin
kuukasi oli heinäkuu (207) kun taas suosituin aika oli tammikuu (1192 katsojaa). Komissiolla
oli tammikuussa 2017 tätä kirjoitettaessa 245 seuraajaa. Komissio sai uusia seuraajia 2-16
kuukautta kohden.
Muu viestintä
Media saa tietoa komissiosta tviittien seuraamisen lisäksi myös niin, että komission
kokousten esityslistat ja kutsut tapahtumiin lähetettiin etukäteen alueen medioille
sähköpostitse. Myös komission lausunnot jaetaan sähköpostilla median edustajille. Lisäksi
seminaariesitelmät
julkaistaan tapahtumien jälkeen komission kotisivuilla, samoin
kokouspöytäkirjat niiden hyväksymisen jälkeen.
Komission antamat lausunnot julkaistaan kotisivuilla Lausunnot-otsikon alla. Komission
antamista lausunnoista tehtiin uutisia mm. seuraavista aiheista:
Reväsvaaran tuulivoimapuisto (Pohjolan Sanomat 18.4.2016), Yleisradio (19.4.2016),
Pohjolan Sanomat (19.4.2016) vähän laajemmin, NSD (21.4.2016) ja myöhemmin NSD
uudelleen
(13.5.2016) poliitikoista,
jotka olivat
kriittisiä
Suomen
puolen
tuulipuistosuunnitelmia kohtaan.
Komissio lausui vuoden 2017 kalastuskiintiöstä Itämerellä (7.9.2016) ja siitä teki pikkuuutisen Haparandabladet (9.9.2016): ”Manar till försiktighet för laxkvot”. Pohjolan
Sanomat/Lapin Kansa (9.9.2016) otsikoi: ”Komissio: Itämeren kalastajien tulisi jättää
luonnonlohet rauhaan.”
Mediat, jotka seuraavat rajajokikomissiota säännöllisesti ovat: Norrländska Socialdemokraten
(NSD), Norrbottens Kuriren, Haparandabladet, Sveriges radio (Haaparanta ja Pajala),
nettilehti tornedal.se, Pohjolan Sanomat/Lapin Kansa, Meän Tornionlaakso, Lounais-Lappi,
Luoteis-Lappi, Kemi-Tornio- ilmaisjakelulehti, YLE Perämeri ja YLE Lappi.
Lehdistötiedotteet 2016 ja kommissio mediassa
Vuoden mittaan komissio tiedotti seuraavista aiheista lehdistötiedotteella:
5.1.2016 Johan Antti Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission ruotsalaispuheenjohtajaksi,
Lisa Lundstedt Antin varajäseneksi
16.2.2016 Rajajokikomission yhteistyöavustus kahdelle yhteistyöhankkeelle
18.3.2016 Maailman vesipäivä tiistaina 22.3.2016 - vesi antaa työtä monelle
19.5.2016 Lauantaina 21.5. vietetään maailman vaelluskalojen teemapäivää
23.9.2016 Rajajokikomission sidosryhmäseminaarissa katsaus rajanylittäviin hankkeisiin ja
yhteistyön haasteisiin Tornionjoella
30.9.2016 Matkakosken pohjan puhdistaminen lyijypainoista ja koukuista alkaa
7.10.2016 Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenet nimitetty
Johan Antin nimitys puheenjohtajaksi sekä kaksi hanketta, joille komissio myönsi uutta
yhteistyöavustusta saivat eniten mediahuomiota aiheita, josiat oli tehty komission oma
tiedote. Pohjolan Sanomat (6.1.2016), Haparandabladet (8.1.2016), NSD (8.1.2016),
Lounais-Lappi (9.1.2016) ja Meän Tornionlaakso (14.1.2016) julkaisivat jutut Johan Antin
uudelleenvalinnasta puheenjohtajaksi.
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Yleisradio eli YLE Kemi (16.2.2016), NSD (16.2.2016 verkkosivuillaan) ja Pohjolan Sanomat
(18.2.2016) sekä NSD painetussa lehdessä (18.2.2016) uutisoivat yhteistyöavustuksen
saajista Matkakosken pohjanpuhdistuksen. 26.2.2016i kirjoitti Haparandabladet myös
toisesta avustuksensaajasta eli Övertorneån ja Ylitornion lukion yrittäjyyshankkeesta.
Yleisönosastokirjoitus
Haparandabladetissa
29.7.2016
”Hästarna
skrattar
åt
Gränsälvskommissionens beslut” (Hevosetkin nauravat rajajokikomission päätökselle), sai
komission vastineen
(julki 12.8.2016). Kirjoitus käsitteli harrilaudankäyttöä, jonka
käyttökiellon kirjoittaja luuli johtuvan komission päätöksestä.
Kun Matkakosken lyijypunttien poisto alkoi 30.9.2016 oli aiheesta uutinen komission
lehdistötiedotteen
jälkeena
Pohjolan
Sanomissa,
radio
Norrbottenissa
ja
Haparandabladetissa. Myöhemmin, operaation jälkeen, tästä kirjoitettiin vielä lisää kaikissa
mainituissa medioissa (NSD, Pohjolan Sanomat ja Haparandabladet).
Vuonna 2016 haastateltiin Virve Sallisalmea Pohjolan Sanomiin Tornionjoen merkityksestä ja
historiasta (toimittaja Hannele Kenttä 19.5.2016). Sallisalmea haastateltiin myös 1.12.
Yleisradioon (YLE Kemi) koskien rajajokikomission päätöstä tilata jätevesiselvitys
Tornionjoen vesistöalueelta.

9. Sopimuksen soveltaminen
Yhteinen valmistelutyö seuraavaa vesienhoidon suunnittelukautta silmällä pitäen on aloitettu
2015 Suomen ja Ruotsin kansallisten ja alueellisten viranomaisten sekä rajajokikomission
kanssa yhteistyössä. Suuntaviivat tulevaan yhteistyöhön valmisteltiin yhteistyössä 2016
aikana.
Lohen merikalastuksen aloitusajankohta Perämeren pohjukassa poikkeaa Suomen ja
Ruotsin kesken. Rannikko-/merikalastuksen aloitus on ollut eriaikainen joka vuosi uuden
komission toiminnan aikana. Ruotsissa aloitus on ollut noin viikon Suomea aikaisempi, eli
ajoittuu viikolle ennen juhannusta. Komission kanta on, että rannikko-/merikalastuksen
ajankohdat maiden välillä tulee yhteensovittaa.
Komissio on lausunnoissaa tuonut esiin rajajokisopimuksen merkityksen sekä ne
sopimuksen artiklat, jotka velvoittavat viranomaisia mm. lupaprosesseissa huomioimaan
rajanylittävät vaikutukset, tiedottamisen ja kielet.

10. Lopuksi
Vuoden 2016 aikana yhteistyö vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan parissa oli komission
keskeistä toimintaa, jolla luotiin puitteet Tornionjoen kansainvälistä vesistöaluetta koskvien
ohjelmien ja suunnitelmien tiiviimmälle yhteensovittamiselle jatkossa. Rajajokisopimus
edellyttää molempien maiden viranomaisilta yhteistyötä ja yhteensovittamista. Sidosryhmien
ja erityisesti kuntien informointia lisättiin uusien materiaalien avulla vesienhoidosta ja itse
komissiosta vuoden loppupuoliskolla. Komission jäsenten kolmivuotinen toimikausi alkoi
lokakuussa.
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Kuva 10. Suomalais-ruotsalainen raportti Tornionjoen kansainvälisestä vesienhoitoalueesta,
vesienhoidosta ja tulvariskien hallinnan yhteensovittamisesta valmistui 2016

31.1.2017 Haaparanta

Johan Antti
puheenjohtaja

Timo Jokelainen
varapuheenjohtaja

Virve Sallisalmi
Komission sihteeri

Liite

Komission tavoitteiden toteutuminen 2016
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LIITE

Komission tavoitteiden toteutuminen 2016

Komission toiminta ja tavoitteet vuodelle 2016
Komissio toimii rajajokisopimuksen tehtävää ja tarkoitusta toteuttaen yhteistyössä
paikallisten, alueellisten, valtakunnnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Rajajokikomissiolla on tehtävä yhteensovittaa vesistöalueellaan vesienhoidon ja tulvariskien
hallinnan suunnitelmia ja edistää viranomaisten välistä yhteistyötä sekä joko hyväksyä tai
hylätä ehdotukset mainituiksi suunnitelmiksi. Komissio osallistuu seuraavan vesienhoidon ja
tulvariskien hallinnan suunnittelukauden yhteisen työohjelman laatimiseen yhdessä
kansallisten ja alueellisten vastuuviranomaisten kanssa. Tämä työ päätetään
yhteiskokouksessa Haaparannalla kesäkuussa 2016.



Action Plan/työohjelma-kokous Tukholma helmikuussa, videokokous maaliskuussa,
kokous Haaparannalla huhtikuussa, kokous marraskuussa Luulajassa
Action Plan/työohjelma valmis toimenpiteitä varten marraskuussa 2016

Komissio julkaisee Suomen ja Ruotsin kansallisten vesienhoitosuunnitelmien yhteenvedon,
ns. Torne Roof Plan –asiakirjan. Julkaisusta tiedotetaan laajasti.


Asiakirja käännetty neljälle kielelle, julkaistu syyskuussa 2016 sidosryhmäseminaarin
yhteydessä, linkit komission nettisivuilla ja fyysiset jakelut toteutettu loppuvuoden
2016 aikana

Komissio lausuu Suomen ja Ruotsin välisistä kalastussääntöä koskevista neuvotteluista
rajajokisopimuksen 11§ 3:n artiklan mukaisesti.


Komission lausunto tammikuussa 2016

Komissio kustantaa SLU:n ja LUKEn laatiman siikaa, lohta ja taimenta käsittelevän
ruotsinkielisen raportin kääntämisen suomenkielelle. Raportti tarkastelee vuosittain
Tornionjoen kalakantojen tilaa.


Käännös valmistunut ja julkaistu kotisivulla maaliskuun lopussa

Komissio tiedottaa Tornionjoen kalastussäännöstä yhteistyössä kalastusviranomaisten
kanssa ennen kalastuskauden alkua


Komission www- ja twitter-tiedotus, tiedonvaihto kalastusviranomaisten ja
yhteislupatoimikunnan kesken, ruotsalaisen ja suomalaisten kalastuksenvalvojien
yhteinen suunnittelukokous komission kansliassa

Komissio järjestää alueensa kuntapäättäjille kohdennetun ns. kuntaseminaarin syksyn 2016
aikana.


Suunnittelu ja tiedotus maalis-kesäkuu, seminaari syyskuu 2016

Komissio järjestää yhden kokouksistaan Tromssassa elokuussa 2016. Komissio tutustuu
mm. Arktisen Neuvoston sihteeristöön kansainvälisenä toimijana, yliopiston arktisiin
tutkimusohjelmiin, aluehallintoon, ilmastopolitiikkaan sekä arktiseen luontoon ja ympäristöön.


Kokous elokuussa 2016
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Komissio teettää selvityksen jätevesien käsittelyn tasosta ja voimassa olevista luvista
Tornionjoen vesistöalueella.


Selvitys tilattu joulukuu 2016, työ jatkuu 2017 talvella.

Komissio valmistelee työsuunnitelman kansallisten lupakäytäntöjen vertailemiseksi
vesistöalueella.


Ei toteutettu. Kts. myös kohta 8

Komissio tiedottaa mahdollisuuksista hakea varoja Outokumpu-rahaston kautta sekä
tiedottaa rajajokikomission yhteistyöavustuksesta.


Yhteistyöavustuksesta tiedotettu kohdennetusti sidosryhmille/viranomaisille
marraskuussa. Outokumpurahaston rahoitusmahdollisuudesta keskusteltu SLU:n ja
LUKEn tutkijoiden kanssa

Komissio pyrkii yhteistyöhön Tornionlaakson maakuntamuseon kanssa (mm. uiton
aikakauteen liittyvien kartta-aineistojen käyttö).


Keskusteltu alustavasti Sallisalmi/Heljala, Tornionlaakson maakuntamuseo vuonna
2015, tiedusteltu digitalisointimahdollisuutta Kulturdepartementin yksiköstä Kirunassa.
Edellyttää hankkeen määrittelyä ja lisäselvityksiä

Komissio jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri tahojen, erityisesti viranomaisten, kuntien ja kylien
kanssa.


Jatkuvaa toimintaa

Komission tiedottamisen sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä kehitetään edelleen.


Jatkuvaa toimintaa

Komission sisäinen kehittämistyö ja uudet jäsenet
Komission diaari päivitetään ajan tasalle. Lisäksi täsmennetään työjärjestyksen hankintoja
koskevat valtuutukset ja hankintojen hyväksyntämenettely.


Diaari päivitetty vuoteen 2015. Työjärjestys käsitellään 2017 alussa.

Komission toiminnan arviointi suoritetaan huomioiden sisäinen ja ulkoinen palaute.
Seurataan komission strategian toteutumista.



Toiminnan arviointi webprobol-kysely helmikuussa, tulokset maaliskussa MMM:lle ja
MED:lle, huhtikuussa 2016 komission jäsenille
Strategian päivitystarve esillä komission marraskuun 2016 kokouksissa,
jatkotyöstetään 2017

Hankitaan riippumaton arviointi komission toiminnasta ja siitä, miten sopimuspuolet
soveltavat vuoden 2010 rajajokisopimusta.


Ei toteutunut, keskusteltu toteutuksesta ja käsittely jatkuu 2017.
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Syyskuun lopussa komission jäsenten ja heidän varajäsentensä sekä suomalaisen pysyvän
asiantuntijan kausi päättyy. Valtioneuvoston ja Ruotsissa hallituksen kanslian tulee nimittää
jäsenet ennen 1.10.2016.
Uusia komission jäseniä ohjataan komission työhön ja työtapoihin.


Jäsenet ja varajäsenet nimitetty aikataulun mukaisesti. Ohjausta annettu tarpeen
mukaan. Jäsenistö pysyi lähes ennallaan.

Sisäistä tiedonkulkua kehitetään; pyritään asiakirjojen jakeluun jäsenille verkon kautta.


Tiedotus ja asiakirjojen jakelu tapahtui sähköpostitse.

Seminaarit 2016
Tornionlaakson Vesiparlamentti-seminaari on järjestetty vuosittain rajajokikomission tai
komission ja yhteistyötahojen kanssa yhdessä vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2016
Vesiparlementin sijaan komissio järjestää seminaarin Tornionjoen vesistöalueen kuntien
edustajille syksyllä. Komissio on päättänyt jatkossa järjestää Vesiparlamentin joka toinen
vuosi, seuraava vuonna 2017.
Komissio varautuu yhteistyöhön esim. alueellisten seminaarien muodossa
kalastusviranomaisen kanssa, liittyen mm. Ruotsin lohi- ja taimenstrategian (Havs- och
Vattenmyndighetenin laatima) toteuttamiseen Tornionjoella sekä strategian aloitteeseen
rajajoen yhteisestä suomalais-ruotsalaisesta lohi- ja taimenstrategiasta.




Ruotsalaisen ja suomalaisten kalastuksenvalojien sekä komission sihteeristön
yhteiskokous kesäkuun alussa
Kunta- ja sidosryhmäseminaari Oloksella 28.-29.9. 2016. Läsnä lähes 80 henkilöä.
Kokous ja informaatiotilaisuus Ruotsin HaV, SLU, SVA ja Norrbottenin lääninhallitus
joulukuussa 2016

Kalastus ja kalastussääntö
Kalastussääntöä koskien komissio on lausunnonantaja (rajajokisopimus 11§). Komissio
edistää kalakantojen suojelua ja kestävää käyttöä sekä molempien sopimusosapuolien
mahdollisuutta rajavesien tasapuoliseen käyttöön. Kalastussäännön osalta komissio
korostaa saalisraportoinnin, valvonnan ja tiedottamisen tuntuvaa lisäämistä sekä
sopijaosapuolten kalastajien tasapuolisen kohtelun tärkeyttä. Tiedottamisen tulee tapahtua
alueella puhutuilla kielillä (suomi, ruotsi sekä vähemmistökielet meänkieli ja pohjoissaame).
Myös kansainvälisen matkailun tarpeet tulee huomioida tiedottamistoimissa.




Lausunto kalastussäännöstä annettu tammikuussa
Tiedottaminen kotisivun ja ja twitterin kautta
Tiedonvaihto kalastusviranomaisten ja yhteislupatoimikunnan välillä

Kalastukseen liittyviä asioita seurataan tarkasti, jotta tiedonvaihto maiden välillä sujuu ja
alueen ihmisten tasapuolinen kohtelu toteutuu rajan molemmin puolin. Komissio seuraa
maa- ja metsätalousministeriön sekä Havs- och Vattenmyndighetenin kannanottoja ja toimia
kalastusasioissa. Komissio voi lisäksi järjestää yhteisiä kalastukseen liittyviä tapaamisia.


Jatkuvaa toimintaa

Salmon Committee of the Bothnian Bay (SALCOM)
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Komissio on mukana suomalais-ruotsalaisessa alueellisessa lohiryhmässä, Salmon Comittee
of the Bothnian Bay (SALCOM), jota johtaa vuonna 2016 Norrbottenin lääninhallitus.
Komitean työkausi kestää neljä vuotta (2013-2017). Komission pysyvät asiantuntijat ja
sihteeri osallistuvat SALCOM-työhön.


Osallistuttu vuoden 2016 SALCOM-kokoukseen Gunnarsbyssä, Bodenissa.

Tuki ja avustus
Komissio voi rahallisesti tai asiantuntemuksellaan tukea alueellisia ja paikallisia tapahtumia
ja hankkeita. Helmikuussa 2016 komissio päättää, kuka tai mitkä toimijat saavat vuonna
2015 syksyllä Vesiparlamentissa lanseeratun Yhteistyöavustuksen/ Samarbetsbidrag 5 000
euroa/50 000 kruunua.


Yhteistyöavustus jaettu, kaksi tuensaajaa

Viestintä ja tiedottaminen
Komission joulukuussa 2015 hyväksymää viestintäsuunnitelmaa noudatetaan ja päivitetään
tarvittaessa.
Viestinnän kohderyhmään kuuluvat myös valtakunnlliset mediat.


Jatkuvaa toimintaa

Rajajokisopimuksen meänkielisen version käännöstyö aloitetaan.


Ei toteutunut, otetaan asia ja kustannusarvio esille MMM/MED-tapaamisessa 2017

Uusi esite Tornionjoesta ja komissiosta tilataan.


Komission esite tilattiin keväällä, se valmistui painosta joulukuun alussa viidellä
kielellä. Sitä jaettiin sidosryhmille , vesistöalueen kouluille ja kunnille syyskuussa
julkaistun Tornionjoen vesienhoito -raportin kanssa

Sosiaalisessa mediassa twiitataan ajankohtaisista vesi-, kalastus-, ympäristö- ja
luonnonvara-asioista, sekä Tornionlaaksoon ja pohjoisiin alueisiin liittyvistä aiheista.


Jatkuvaa toimintaa

Komission Internet-sivujen rakennetta ja sisältöjä kehitetään ja päivitetään aktiviisesti. Sivut
ovat suomeksi, ruotsiksi ja osin englanniksi. Pohjois-saamen ja meänkieliset sivustot
komissiolta puuttuvat.


Jatkuvaa toimintaa

Yhteistyö
Komission tehtävään sisältyy yhteistyön kehittäminen ja sen edistäminen, mikä edellyttää
komission toiminnalta ulospäinsuuntautuvaa otetta.
Tiedotustehtävän rinnalla komissio kokoaa yhteen viranomaisia, organisaatioita,
toiminnanharjoittajia ja ihmisiä molemmista maista neuvotteluihin ja kuulemisiin ja kun on
tarpeen, perustaa erilaisia työryhmiä, järjestää seminaareja jne. yhdessä muiden tahojen
kanssa. Komissio osaltaan poistaa kielestä johtuvia yhteistyön, tapaamisen ja toiminnan
esteitä.
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Komissio seuraa kansainvälistä veteen, ympäristöön, kalastukseen ja kalakantoihin sekä
rajavesistökysymyksiin liittyvää kehitystä ja huomioi kulttuuriset ja kansainvälisoikeudelliset
näkökohdat. Kansainvälisiin konferensseihin ja kokouksiin osallistutaan tarpeen ja resurssien
puitteissa.


Jatkuvaa toimintaa

Lausunnot, muutoksenhaku
Komissio antaa lausuntoja lausuntopyyntöjen ja mandaattinsa mukaisesti. Komissio voi
tarvittaessa käyttää rajajokisopimuksen 11§ mukaista oikeuttaan hakea muutosta lupaasiaan tai muuhun päätökseen, jolla voi olla vesien tilaan tai vesistöalueen käyttöön
kohdistuvia vaikutuksia.


Vuonna 2016 lausuntoja annettiin 8 kpl

Tornionlaakson Vesiparlamentti (vesineuvosto/vattenråd VRO1)
Tornionjoen Vesiparlamentti VRO1 on yksi Ruotsin vesineuvostoista (alueellinen
yhteistyöelin) Tornionjoen vesistöalueella, joka kuuluu Bottenvikenin laajempaan
vesistöalueeseen Ruotsin vesienhoidon kansallisessa organisaatiossa. Komission kanslia
vastaa käytännön järjestelyistä vesineuvostojen kokouksia varten, mutta komissio itse ei
toimi tällaisena alueellisena vesineuvostona.
Komissio tiedustelee vesistöalueen Ruotsin puolen kunnista vesi- ja ympäristöasioista
kiinnostuneet poliitikot (vattenpolitiker). Komissio valmistelee VRO1- vesineuvoston tehtävien
siirtoa aluelliselle ruotsalaiselle toimijalle.


Vesineuvostotoimintaa ei toteutettu 2016, vesineuvostotehtävien siirto pois
komissiolta tarpeen. Seuraava Vesiparlamentti järjestetään vuonna 2017

Hallinnon kehittäminen, henkilöstö, koulutus
Asiakirjahallinta
Kanslia käyttää Agrandon ACTA-asiakirjahallintaohjelmaa. Asiakirjahallinta saatetaan
ajantasalle vuoden 2016 aikana.
 Asiakirjahallintaohjelma ei ole vielä ajan tasalla. Vuoden 2016 lopussa viimeksi
ohjelmaan tallennetut asiakirjat ovat lokakuun 2015 puolivälistä. Työ jatkuu.
Kouluttautuminen
Kansliahenkilöstön koulutustarpeet tunnistetaan ja osaamista pidetään yllä. Henkilöstö
osallistuu mm. ympäristölainsäädännön sekä ympäristö- ja luonnonvarahallinnon ja
aluekehityksen ajankohtaisiin teemakoulutuksiin ja seminaareihin. Hallinnon, johtamisen ja
viestinnän koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.


Koulutuspäiviä sihteerillä 2 ja avustavalla sihteerillä 1. Att leda andra utan att vara
chef Luulajassa ja Barents Press –seminaari Haaparannalla, jossa aiheena
sosiaalisen median toiminta)

Terveydenhoito, virkistys
Työterveyshuoltopalveluja käytetään olemassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kaksi
työpäivää toimintavuoden aikana on varattu henkilöstön virkistäytymiseen.


Työterveyspalvelut käytössä entiseen tapaan
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Henkilöstön virkistyspäivä 16.6.

Hanketoiminta
Komissio edistää eri hankkeita sopimuksen soveltamisalueella resurssiensa asettamissa
rajoissa. Tämä voi merkitä esimerkiksi tukea projektisuunnitteluun, osallistumista
ohjausryhmätyöhön, mahdollista komission henkilöstöresurssien tai muiden resurssien
hyödyntämistä. Tornionjoen alaosan sekä merialueen projektien edistämiseen voidaan
käyttää Outokumpu-rahaston antamia mahdollisuuksia.
Komissio on mukana alisen Tornionlaakson Kesäsiika-Sommarsik –Interreghankkeessa
2016-18 ohjausryhmän jäsenenä. Komissio seuraa ja ohjaa rajanylittävän kulttuuri-, kalastusja matkailuaiheisen rajanylittävän yhteistyöprojektin edistymistä ja tavoitteiden toteutumista.


Ohjausryhmätyöskentely (komission sihteeri) Kesäsiika-Sommarsik -hankkeessa

Rajajokisopimuksen soveltamisen seuranta ja käytännöt lupa-asioissa
Mandaattinsa mukaisesti komissio pyrkii seuraamaan lupamenettelyjen sisältöä vesi- ja
ympäristölainsäädännössä sopimusosapuolten kesken. Komissio seuraa myös
rajajokisopimuksen, Tornionjoen kalastussääntö mukaan lukien, soveltamista.
Tämä tapahtuu seuraamalla aktiivisesti sopimuksen soveltamista kansallisissa
viranomaisissa sekä tiedottamalla sopimuksen velvoitteista. Tarvittaessa komissio voi esittää
ministeriöiden käsiteltäväksi muutosesityksiä rajajokisopimukseen. Komissio valmistelee
2016 katsausta kansallisista lupakäytännöistä.





Sopimuksen soveltamista seurataan viranomaisissa resurssien puitteissa ja liittyen
hankkeisiin tai lupaprosesseihin, joilla on rajanylittäviä ominaisuuksia, painopisteenä
merkittävät kysymykset ja vaikutukset
Lupakäytäntöjen säännöllistä seurantaa tai katsausta ei toteutettu (kansallisten
viranomaisten lupakäytäntöjen seurannan ei ollut tarkoitus olla komission keskeisiä
tehtäviä uuden komission tehtävien määrittelyvaiheessa, Kinnunen, Kari, 9.12.2010
väliraportti komission tehtävistä ja toiminnan aloittamisesta)
Komissio vaikuttaa rajajokisopimuksen toteutumiseen aktiivisesti lausuntojensa,
kannanottojensa ja viestinnän kautta

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on hyväksynyt tämän kuvauksen tavoitteiden
toteutumisesta 2016, joka on liite toimintasuunnitelmaan vuodelta 2016, kokouksessaan
Haaparannalla 31.1.2016
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