PÖYTÄKIRJA 2/2020
Aika: Perjantaina 28.2.2020 klo 11.07-15.55 Suomen aikaa
Paikka: Pellon kunnantalo, valtuustosali, Kunnantie 4, 95700 PELLO
Läsnäolijat: Timo Jokelainen, Elli-Maria Kultima, Marika Kylmämaa, Bengt Niska, Brynolf
Tjärner, Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Birgitta Isaksson, Andreas
Broman, Kari Kinnunen, Camilla Ahlstrand
Vieraat: Pellon kunnan edustaja elinvoimajohtaja Kai Korhonen sekä Pellon kalastuskunnan
esimies Heikki Jolma.
Hannele Kenttä, tulkki

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Jokelainen avasi kokouksen klo 11.07 Suomen aikaa ja
toivotti vieraat tervetulleiksi tapaamaan komissiota. Pellon elinvoimajohtaja Kai
Korhonen kertoi mm. Pellon kunnan markkinointisuunnitelmista ja
Pellon kalastuskunnan esimies Heikki Jolma kertoi jokivarren
kalastuskokemuksista.
Komission kokous alkoi klo 11.55 keskustelun ja vieraiden poistumisen jälkeen.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että koska Ruotsin puolen puheenjohtaja Johan Antti ei osallistu
kokoukseen eikä hänellä ole varajäsentä, on Johan Antti ilmoittanut olevansa
puhelimitse käytettävissä.
Päätös: Päätettiin soittaa Johan Antille päätösasioiden kohdalla. Näin saadaan
kokous päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Matti Myllykangas esitti, että käsitellään Suomen puolen pysyvän asiantuntijan
esittäminen muissa asioissa.
Päätös: Asialista hyväksyttiin niin, että kohdassa 17 muut asiat otetaan esille
komission pysyvän asiantuntijan nimitys.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös: Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa

5.

Toimintasuunnitelma 2020, Liite 5
Kinnunen esitteli toimintasuunnitelman keskeiset kohdat ja kertoi, ettei
toimintasuunnitelman luonnokseen ole tullut muutosehdotuksia jäsenistöltä.
Päätös: Komissio hyväksyi toimintasuunnitelman. Johan Antti hyväksyi
toimintasuunnitelman puhelimitse.

6.

Vuoden 2021 talousarvioesitys. Liite 6
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Ahlstrand esitteli tilitoimiston laatiman budjettiesityksen, joka noudattelee pitkälti
vuoden 2020 esitystä. Vuonna 2021 arvellaan komission menot vuosittaista
määrärahaa suuremmiksi, mutta määrärahan korotusta ei tarvita.
Päätös: Kokous hyväksyy talousarvioesityksen, joka on samansuuruinen kuin
kuluvanakin vuonna. Johan Antti hyväksyi talousarvioesityksen puhelimitse.
7.

Akateemisen sihteerin sijaisuus – 31.5.2021 Liite 7
Timo Jokelainen esitteli asian 15.2.2020 päivätyn nimitysmuistioluonnoksen
perusteella. Nimitysmuistioluonnoksessa on kuvattu hakumenettely vaiheineen
ja sen lopuksi todetaan kohdassa valintaesitys, että ”Vertailussa Lempinen ja
Peurasaari osoittautuivat tasavahvoiksi hakijoiksi, joilla molemmilla oli omia,
toisesta poikkeavia vahvuusalueita (esim. Lempisen kielitaito (Suomi/Ruotsi) ja
Peurasaaren pidempi työkokemus). Edellä olevasta johtuen esitetään, että
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio päättää kokouksessaan 28.2.2020
valita toisen kyseisistä hakijoista tehtävään ja toisen varasijalle. Lisäksi
esitetään, että komissio ilmoittaa päätöksestään valitulle ja varasijalle valitulle
mahdollisimman nopeasti.”
Komissio keskusteli hakijoiden vahvuuksista ja suhteutti niitä tehtävän
vaatimuksiin. Sen jälkeen päätettiin äänestää kahdesta hakijasta. Kokouksen
varsinaiset jäsenet äänestivät asiasta lippuäänestyksellä. Jokelainen luki
ääneen kerätyt liput, joissa Simja Lempinen oli yksimielinen valinta.
Päätös: Valittiin sihteeriksi DI Simja Lempinen Norrbottenin lääninhallituksesta
ja varasijalle FM Piritta Peurasaari. Johan Antti hyväksyi päätöksen
puhelimitse.

8.

Rajajokiavustuksen hakijat. 8a,8b
Määräaikaan mennessä tuli 10 hakemusta.
Päätös: Komissio hyväksyi rajajokiavustuksen saajat muistioehdotuksen
mukaan.

9.

MMM:n lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussäännöstä, vastaus 3.3.2020
mennessä. Liite 9a, 9b
Kinnunen alusti asiassa. Nyt tehty lausuntoluonnos on toinen ensi
kalastuskautta koskeva, edellinen annettiin 16.12.2019. Komissio on
painottanut varovaisuusperiaatetta ja kutukantatavoitetta.
Päätös: Komissio hyväksyi sihteerin laatiman lausunnon niin, että siihen
lisätään paravaanin salliminen.

10.

Informoitiin MMM:n pitämästä keskustelutilaisuudesta Kolarissa 26.2. Havs och
vattenmyndigheten sekä Norrbottenin lääninhallituksen edustajia tulossa
kansliaan 3.3. keskustelemaan tulevalle kalastuskaudelle kalastussääntöön
tehtävistä muutoksista.

11.

Girjas-tuomio Ruotsissa ja Finnpulpin päätös. Korkein hallinto-oikeus KHO
hylkäsi 19.12.2019 Kuopioon suunniteltavan Finnpulpin biotuotetehtaan
ympäristöluvan.
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

12.

Komissio valmistelee kirjeen ministeriöille, jossa ehdotetaan, että Suomen ja
Ruotsin vesienhoidon raportoinnissa pyritään yhteisiin kuulemisaikoihin. Liite 12
Selvitetään, mikä viranomainen on Ruotsissa kirjeen vastaanottava taho.
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13.

Kirjoituskilpailu, liite 13
Päätös: Kilpailun suunnittelua jatketaan ja asia siirtyy seuraavaan kokoukseen.

14.

Komission ruotsalaisen puheenjohtajan varajäsenen nimittämisen tilanne.
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

15.

Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi.
Liite 15
Kinnunen toivoi, että jäsenet ottaisivat kantaa lausuntoluonnoksiin, vaikka edes
vastaamalla ok, jos ovat hyväksymässä.

16.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Tulevat:
26.2. Kolari, MMM:n keskustelutilaisuus kalastussäännöstä ja omakala-hankkeesta
3.3. Haaparanta, Havs och vattenmyndigheten kansliassa
Menneet:

17.

Muut asiat
Pysyvän asiantuntijan nimittäminen. Todettiin, että avustava sihteeri välittää
heinäkuun 2019 alussa lähetetyn pyyntökirjeen uudelleen ministeriöön.
Todettiin, että komission ja ministeriöiden yhteinen vuosikokous on 24.4.
Helsingissä. Maa- ja metsätalousministeriöstä Katri Vasama valmistelee
kokousta.

18.

Seuraava kokous
Päätös: 17.4.2020 kansliassa, kesäkuun kokous Pajalassa 3.-4.6.2020

19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55 Suomen aikaa.
Timo Jokelainen
Puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

