PÖYTÄKIRJA 6/2018
Aika: Tiistaina 30.10.2018 klo 12.10-15.35 Ruotsin aikaa
Paikka: Rajajokikomission kanslia, Storgatan 92A, Haaparanta
Läsnäolijat: Timo Jokelainen, Johan Antti, Pia Hulkoff, Matti Myllykangas, Bengt Niska,
Kalervo Aska (poistui kohdan 18 aikana), Kari Kinnunen ja Camilla Ahlstrand
Tulkkaus: Hannele Kenttä
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Jokelainen avasi kokouksen klo 12:10 Ruotsin aikaa.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Matti Myllykangas esitti, että muissa asioissa otetaan esille Kari Kinnusen
valtuuttaminen Pellon, Kolarin ja Muonion lohidelegaatioon, joka tapaa maa- ja
metsätalousministeri Lepän Helsingissä. Hyväksyttiin tämä esitys ja asialista
muilta osin muutoksitta.

4.

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin 13.6.2018 ja 11.-12.9.2018 kokousten pöytäkirjat.

5.

Talousseuranta 9/2018.
Päätös: Vuoden 2019 suunnitteluun lisätään talousseurannan materiaalin
tuottaminen ja jakaminen jäsenille.

6.

Rajajokikomission, MMM:n, MED:n, YM:n ja MSB:n yhteiskokous, Kolari 26.27.9.2018. Kokouksen johtopäätökset. Tiedoksi, keskustelu.
Todettiin, että Äkäslompolossa asialistalla oli mm. vesienhoidon
ajankohtaisasiat, tulvasuojelun toimenpiteiden tilannepäivitys sekä
Hannukaisen ja Kaunis Ironin kaivoshankkeiden esittely.
Kolarin kokouksessa kuultiin myös Atso Romakkaniemen esitelmä
vaelluskalojen tutkimuksesta, jota rajajokikomissio rahoittaa osaltaan.

7.

Yhteistyöavustus 2019. Avustuksen määrä ja hakemusten sisällön ohjaus
hakuilmoituksessa. Liite 7.
Komissio keskusteli avustuksesta ja tarkasteli aiempien vuosien esitteitä.
Kokousliitteenä oleva sihteeristön esitys käytiin läpi. Siinä yhteistyöavustus
käytetäisiin rajat ylittävään lohen ja taimenen hoitosuunnitelmaan ja samalla
nostettaisiin avustussumma 200000 kruunuun.
Keskustelun perusteella todettiin, että yhteistyöavustuksen korvaaminen
esitetyllä tavalla ei ole tarpeellinen vaan yhteistyöavustus pidetään omana
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asianaan ja päädyttiin jatkamaan yhteistyöavustusta. Muita resurssien
käyttömuotoja voidaan tarkastella vuoden 2019 suunnittelussa.
Päätös: Yhteistyösavustuksen hakuesite päivitetään puheenjohtajien ja
kanslian kesken ja esitellään 4.12. kokouksessa. Yhteistyöavustuksen haku
julistetaan avoimeksi 4.12.2018 kokouksen päätöksen mukaan.
8.

Komission toiminnan arviointi. tarjous PwC/Hans Forsström. Liite 8a ja 8b
(suomenkielinen yhteenveto)
Johan Antti kertoi, että Hans Forsström on kokenut selvittäjä, hän on tehnyt
lääninhallitukselle mm. Laponian selvityksen. Tarjouksen mukaisessa
arvioinnista tarkastellaan, miten nykyisen rajajokisopimuksen mukaan työtä
tehdään komissiossa ja miten se näkyy saavutetuissa tuloksissa sekä esitetään
mahdollisia kehittämiskohteita.
Päätös: Johan Antti käy konsultin kanssa keskustelut raportoinnin tavasta,
haastateltavien määrästä ja haastattelujen kielikysymyksestä. Käytyjen
keskustelujen jälkeen tilataan toiminnan arviointi. Nykyisten jäsenten ja
varajäsenten haastattelut tulee toteuttaa suomeksi ja ruotsiksi.

9.

Jätevesien käsittely Tornionlaaksossa –raportti. Sisältö, julkaisun aikataulu ja
toimenpiteet. Liite 9a ja 9b, 9c ja 9d
Jokelainen avasi keskustelun toteamalla, että jäsenet ovat saaneet aineiston
katsottavakseen molemmilla kielillä. Lisäksi raportti on toimitettu kunnille ja
ELY-keskukseen kommenteille.
Raportin sisällöstä keskusteltiin. Hieman epäiltiin sitä, voiko työn perusteella
tehdä johtopäätöksiä jatkotoimista. Toisaalta raportti nähtiin mahdollisesti
hyödyllisenä kunnille ja vesilaitoksille.
Muutosesityksiä teksteihin ei tullut komissiolta. Todettiin, että asiakirja on
kommenttikierroksella kunnissa ja Elyssä 9.11.asti.
Päätös: Komission 4.12. kokouksessa käydään läpi raportin lopullinen sisältö ja
jakelu. Raporttia ei paineta.

10.

Itämeren lohikiintiö 2019
Rajajokikomissio antoi asiaan lausunnon 12.9.2019. Kiintiö vahvistettiin
lokakuussa EU:n maatalousministerien välisissä neuvotteluissa.
Kalervo Aska lisäsi, että Suomi esitti kiintiön pienentämistä, mutta se ei
onnistunut, koska Saksa tarvitsi kiintiötä sen takia, että he saavat
sivusaaliikseen lohta. Ruotsi oli esittänyt, että kiintiö pidetään entisellään, mikä
toteutui. Taimenen asia ei ollut agendalla, eikä sen suhteen tehty
asetuspäätöstä, se ilmaistiin vain tahdon asiana.

11.

Maakuntamuseon Tornion-Muonionjokea koskevan karttakirjan digitalisointi,
tallennuspaikka ja käyttökohteet.
Päätös: Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.
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12.

Komission vuoden 2019 toiminnan suunnittelu. Liite 12a ja 12b.
Asiasta keskusteltiin yleisellä tasolla ja todettiin asiasta kansliassa tehty
luonnostelu (liitteet 12 a ja b). Todettiin Kari Kinnusen tekemät esitykset
seurantaohjelmasta ja lohien saalistilastoinnista. Todettiin myös, että
kokouksen aiemmissa kohdissa 5 ja 7 esiin nostetut asiat otetaan huomioon
vuoden 2019 toimintaa suunniteltaessa. Lisäksi Jokelaisen toimesta tuotiin
esille, että komission kokouksien valmistelu ja lausuntomenettely olisi hyvä olla
vuoden 2019 toimintaa suunniteltaessa prioriteetteina. Vuonna 2019 tehtävän
opintomatkan kohde laitetaan mietintään.
Päätös: Valtuutetaan Kari Kinnunen käymään alustavaa keskustelua SYKE:n
sekä MMM:n ja Luken kanssa ehdotuksistaan. Kinnunen tuo ko. asiat
käsiteltäväksi sopivaan komission kokoukseen.
Vuoden 2019 toiminnan suunnitteluun otetaan mukaan lausuntojen ja
kokousten valmistelun kehittäminen. Toimintasuunnitelman laatimista jatketaan
yhteisesti työpajassa, jossa asiana on myös strategian päivitys. Ks. lisää kohta
13.

13.

Komission strategian päivitys. Keskustelu toteutuksesta ja ajankohdasta.
Käytiin lyhyt keskustelu strategian sisällöstä ja päivitystarpeista.
Päätös: Päivitetään komission strategia työpajassa, jossa olisi aiheena myös
vuoden 2019 toimintasuunnitelma. Työpajaan kutsutaan myös varajäsenet.
Ajankohta joulu- tai tammikuu, puheenjohtajat esittävät sopivaa ajankohtaa.

14.

Asiantuntijapalveluiden käyttö. Keskustelu.
Keskusteltiin komission pysyvien asiantuntijoiden työpanoksen käyttämisestä ja
pidettiin olennaisena, että molempien pysyvien asiantuntijoiden työpanosta
voidaan käyttää komission toiminnassa.
Päätös: Asiantuntijapalveluiden käytöstä keskustelu jatkuu työpajassa, jossa
aiheena strategia ja vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

15.

Määrärahaesitys vuodelle 2020. Komission määrarahaesitys vuodelle 2020
annetaan ministeriöille viimeistään 1.3.2019 (rajakomission ohjesääntö 7§, 1
mom). Keskustelu.
Keskusteltiin asiasta. Todettiin, että haettavaa määrä tulisi olla ainakin nykyisen
suuruinen ja että tulevina vuosina talouden suunnittelu ja käyttö toteutetaan
järjestelmällisesti.

16.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot, päätökset, tiedotteet, ym. Liite 16
Keskusteltiin listalla olevista kaivoshankkeista, Hannukaisen kaivoksen
ympäristölupa tuli lausuttavaksi 25.10. ja vastausaikaa on 28.11. saakka.
Todettiin, että komission resurssien puitteissa tulee priorisoida sitä, mihin
otamme lausunnossa kantaa. Päätettiin, että Ahlstrand kerää jäsenistöltä
kommentit Hannukaisen ympäristölupaan liittyen.
Kaunis Ironin luvan peruuttaminen. Matti Myllykangas jäävää itsensä tässä
Naturvårdsverketin esille nostamassa asiassa, koska hän on ollut mukana
tekemässä päätöstä Tapulin kaivoksesta. Ahlstrand lähettää
lausuntopyyntöaineiston jäsenistölle.

.
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17.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:
20.11.2018 Tornionlaakson Kesäsiika-Tornedalens Sommarsik, ohjausryhmä.
Sallisalmi
14.-15.11.2018 Vesineuvostojen yhteyshenkilöiden neuvottelupäivät, Bottenvikenin
vesiviranomainen. Skellefteå.
Menneet:
19.9.2018 Luontokeskus, Kukkolaforsen suunnittelukokous. Pia Suonvieri/Kesäsiika.
Sallisalmi
20.9.2018 Dialogitapaamiset Norrbottenin kunnissa, vesi ja vesienhoito – työpajat.
Haaparanta. Bottenvikenin vesiviranomainen/Norrbottenin lääninhallitus. Sallisalmi,
Ahlstrand.
26.-27.9.2018 Rajajokikomission, MMM:n, MED:n ja MSB:n yhteiskokous Kolarissa.
Jokelainen, Antti, Kinnunen, Sallisalmi ja Ahlstrand
3.10.2018 Koulutus ”Miljökvalitetsnormer för vatten, ekologisk status i prövning och
tillsyn”. Tukholma, Ahlstrand.
10.10.2018 Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan ja asemakaavojen
viranomaisneuvottelut . Lapin ELY-keskus, Rovaniemi. Sallisalmi
23.10. 2018 Kaunis Iron -kaivoksen katselmus, Uumajan maa- ja ympäristöoikeus,
Pajala. Sallisalmi, Niska
Bengt Niska kertoi, että Kaunisvaarassa oli ollut noin 40 henkilöä. 12-13 eri pisteessä
käytiin katsomassa kaivoksen ympäristöasioita. Poliittisia asioita ei käsitelty lainkaan.
Hulkoff muistutti, että 6.11. on Korpikylässä kokous kesäsiikaan liittyen, Korpikylän
byastugalla klo 17.30 paikallista aikaa. Ahlstrand lähettää kutsun ja kertoo viestissä,
että komissio maksaa osallistujien kustannukset.

18.

Muut asiat
 UNECE MOP8 Astanassa, Valko-Venäjä, kokouksesta lyhyesti Kari
Kinnunen.
Kinnunen kertoi, että kaikilla mailla oli ollut 2-3 min puheenvuorot.
Kinnunen valittiin taas implementointikomiteaan 6 vuodeksi.
Portugalista ja Latviasta tuli lisäksi edustajat. Suomi otti esille, että
Tornionjoen raportoinnissa oli virheitä, kun väitettiin, ettei ole voimassa
olevaa rajajokisopimusta. Kävi ilmi, että aivan yläjuoksulla on alue,
joka virtaa Norjaan, ja siellä ei ole sopimusta, minkä vuoksi väärä
johtopäätös.
 Henkilöstökeskustelu puheenjohtaja Antin kanssa 25.10.2018.
Tiedoksi.
 Kanslian wc-tilan säilytyskalusteiden hankinta. Tiedoksi.
 Sihteerin matkalaskujen hyväksyminen 10/2018 saakka.
Jokelainen otti asian selvitettäväksi.
 Myllykangas esitti, että Kinnunen voisi edustaa komissiota Muonion,
Kolarin ja Pellon delegaatiossa, joka tapaa ministeri Lepän lohiasioissa
Helsingissä. Hyväksyttiin.

19.

Seuraavat kokoukset
Päätös: 4.12.2018, Haaparanta
Vuoden 2019 tammikuun ja helmikuun kokouksen esitykset keskiviikko
30.1.2019 ja keskiviikko 27.2.2019 eivät käy Johan Antille. Kanslia ottaa
yhteyttä Antin sihteeriin sopivan ajan löytämiseksi.
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20.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15.35 Ruotsin aikaa.

Timo Jokelainen
puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

