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PÖYTÄKIRJA 1/2021  
 
Aika: Perjantaina 5.2.2021 klo 9.10-11.35 Ruotsin aikaa  
Paikka: Teams-kokous  
Läsnäolijat: Timo Jokelainen, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, Pia Hulkoff, Marika Kylmämaa, 
Andreas Broman sekä Simja Lempinen ja Camilla Ahlstrand 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Timo Jokelainen avasi kokouksen klo 9:10 Ruotsin aikaa 
 

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen: 
Varapuheenjohtaja Timo Jokelainen avasi kokouksen, koska komission puheenjohtaja 
Johan Antti ei päässyt kokoukseen. Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen, koska 
Johan Antin varajäsenkään ei ole paikalla. Kokouksen aineisto on toimitettu kaikille 
hyvissä ajoin. 
 
Komission vuoden ensimmäinen kokous oli nyt poikkeuksellisesti vasta helmikuussa, 
mikä oli mahdollista siksi, että molemmat ministeriöt myönsivät siihen lisäaikaa. 
  

3. Esityslistan hyväksyminen 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Edellisen, 10.12.2020 kokouksen, pöytäkirjan hyväksyminen siirretään 
seuraavaan kokoukseen. 

 
5. Seuraavat kokoukset 

Keskusteltiin varajäsenten kokouksiin osallistumisesta. Todettiin, että asiaa käsitellään 
seuraavassa kokouksessa.  
 
Viime vuonna komissio kokeili sekä varsinaisten että varajäsenten kutsumista kokouksiin. 
Normaalikäytännössä komissiolla on ollut vuosittain kaksi kokousta, joihin kaikki (jäsenet 
ja varajäsenet) on kutsuttu. 
  
Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 26.2.2021. Todettiin, että muita 
kokouspäivämääriä ei voida vielä päättää, koska Ruotsin puheenjohtaja ei ollut paikalla. 
 
Päätös: Seuraava kokous on 26.2.2021 ja siihen kutsuminen toteutetaan 
normaalikäytännön mukaisesti.  

 
6. Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus, Liite 6a, 6b 

Ahlstrand esitteli lyhyesti tilinpäätöstä. 
 
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on hyväksytty jo ennen kokousta jäsenten sähköisillä 
allekirjoituksilla vahvistettuna. Vuoden 2021 suunnitelmaan otetaan komission ylijäämän 
kohdentaminen myös pidemmällä aikajänteellä ja siihen liittyvät kanslian 
henkilöstöresurssit. 
 
Todettiin, että tilintarkastaja Jonny Wiikin raportissa huomautettiin diarioinnista, joka on 
jäljessä. Sen ajan tasalle saamiseen täytyy panostaa.  
  
Tiedoksi: Komission tilinpäätös vuodelta 2020 on aiemmin hyväksytty sähköisillä 
allekirjoituksilla.  
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7. Toimintakertomus 2020. Liite 7a, 7b 

Todettiin, että toimintakertomus vastaa komission toimintaa ja se voidaan hyväksyä. 
Toimintakertomukset suomeksi ja ruotsiksi ovat olleet luettavissa hyvissä ajoin ja ne 
hyväksytään puheenjohtajien ja sihteerin allekirjoituksella. Sähköinen allekirjoituslinkki 
lähetetään kokouksen jälkeen. 
 
Päätös: Vuoden 2020 toimintakertomukset hyväksytään kokouksen jälkeen edellä 
kuvatulla tavalla.  

 
8. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu. Liite 8a,8b 

Lempinen esitteli suunnitelmaa, johon on lisätty mm. tavoite edistää yhteistyötä 
maisema-asioissa Lapin Elyn ja lääninhallituksen virkamiesten kanssa kevään mittaan. 
Kokousten järjestämisestä pandemia-aikana ei voi sanoa vielä mitään tarkkaa. 
Seminaarin järjestäminen ensi syksyksi on toiveena. Aiheina olisivat vesi- ja 
ympäristöasioiden lisäksi komission kulunut 10. toimintavuosi ja tulevaisuuden näkymät. 
 
Lisäyksiksi suunnitelman sisältöön esitettiin seuraavaa: 1. koronatilanteen niin salliessa 
komissio tutustuu alueeseen (esim. kaivokset ja Kilpisjärven alue), 2. komissio 
tarkastelee kanslian resursseja vallitsevassa rahoituksellisessa tilanteessa. 
    
Päätös: Asiakirjaluonnos toimitetaan jäsenille ja varajäsenille tämän kokouksen lisäyksin 
ja sitä voi kommentoida 15.2. saakka. Tavoitteena on, että 26.2.2021 kokouksessa on 
käsiteltävänä valmis asiakirja, joka kokouksessa hyväksytään.  
 

9. Lausuntopyynnöt ja komission tietoon tulleet päätösasiat, tiedoksi. Liite 9 
Lempinen kertoi, että hän alkaa tehdä lausuntoa Talga AB:n grafiittikaivokseen liittyen. 
Tulvariskien hallintaan ja vesienhoitosuunnitelmiin liittyvät lausuntopyynnöt odottavat 
seuraavaksi.  
 
Andreas Broman oli lähettänyt yhteenvedon siian tilanteesta. Broman kertoi kirjoituksen 
olevan lyhyt yhteenveto ruotsalaisista tutkimuksista ja Suomen Luonnonvarakeskuksen 
merkittyjen kalojen seurannasta. Yhteenveto on suunnattu erityisesti kalastushallinnolle 
ja se on suomalaisten ja ruotsalaisten kalastusbiologien yhdessä tekemä. Siinä on 
esitetty huoli siikakannan negatiivisesta kehityksestä, jolle pitäisi tehdä jotakin. 

 
10. Kokoukset ja seminaarit tiedoksi  

 
Tulevat:  
24.2.2021 Kuuleminen, muutokset kalastussääntöön, HaV Lempinen lisäsi, että 24.2.pidettävään 
Havs och vattenmyndighetenin järjestämään kalastusääntömuutoksia käsittelevään Skype-
kokoukseen voi vielä ilmoittautua Simja Lempiselle 
1.3.2021 Kuuleminen Norrbottenin vesiviranomainen, vesienhallintosuunnitelmat, Simja 
Lempinen, Camilla Ahlstrand  
25.5.2021 Tornionjoen tulvasuojelukokous, Lapin ELY-keskus järjestää, Simja Lempinen 

Menneet: 

 
11. Muut asiat 

Ei ollut. 
 

12.  Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 11.35 Ruotsin aikaa. 
 
Johan Antti Timo Jokelainen 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja   


