PÖYTÄKIRJA 1/2016
Aika: Perjantaina 29.1.2016 klo 10.15-14.25 Ruotsin aikaa
Paikka: Rajajokikomission kanslia, Storgatan 92 A, Haaparanta
Läsnäolijat: Timo Jokelainen, Johan Antti, Bengt Niska, Paula Aikio-Tallgren, Pia Hulkoff,
Sari Keskitalo, Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi ja Camilla Ahlstrand

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Jokelainen avasi kokouksen klo 10.15

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsut ovat lähteneet 10 päivää aikaisemmin ja komission jäsenet ovat
paikalla, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin. Kaikille on lähetetty sähköpostilla 19.1.2016 sekä lyhyt pöytäkirja
että pidemmät muistiinpanot.

5

Uudet komission jäsenet, tiedoksi
Todettiin, että Ruotsin puheenjohtajaksi on Ruotsin hallituksen kanslia nimennyt
lääninneuvos Johan Antin rajajokikomissioon puheenjohtajaksi ja hänen
varajäsenekseen vesienhoitopäällikkö Lisa Lundstedtin. Johan Antti toivotettiin
tervetulleeksi takaisin komission varsinaiseksi jäseneksi.

6.

Toimintakertomus 2015, Liite 1
Sallisalmi esitteli toimintakertomuksen, joka noudattelee pitkälti vanhaa pohjaa.
Kertomus lähetetään komissiota rahoittaville ministeriöille ja julkaistaan
komission kotisivuilla.
Päätös:Toimintakertomus hyväksyttiin.

7.

Tilinpäätös 2015, Liite 2
Sallisalmi esitteli komission viime vuoden tilinpäätöksen. Tulos oli noin 300 000
kruunua ylijäämäinen. Ylijäämän käyttösuunnitelma käsitellään puheenjohtajien
kanssa käytävässä kokouksessa 4.2.
Kinnunen tiedusteli, miksi komission hallinnoima Outokumpurahasto ei ole
mukana tilinpäätöksessä. Hän ehdotti, että komission hallinnoimasta
rahastosta tiedotetaan mm. tutkimusorganisaatioita. Sallisalmi lisäsi, että
Outokumpurahasto on erillinen rahasto ilman kytköstä komission toiminnan
rahoitukseen tai toimintaan.
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Päätös: Torstain 4.2. suunnnittelukokouksessa komission puheenjohtajien
kanssa pohditaan jatkotoimista Outokumpu-rahaston suhteen.
Päätös: Komission tilinpäätös vuodelta 2015 hyväksyttiin komission jäsenten
allekirjoituksilla.
8.

Kuntaseminaari 6.-7.4.2016, tiedoksi.
Sallisalmi esitti, että seminaari siirretään syksyyn. Rovaniemellä on samaan
aikaan toinen suurehko seminaari. Syksyllä nimetään komission jäsenet uudelle
kolmivuotiskaudelle, jotka aloittavat lokakuussa. Seminaari olisi hyvä tilaisuus
heille tulla tutuksi kuntien edustajien kanssa. Lisäksi kanslia on varsin
kuormittunut nyt tammi-maaliskuussa.
Päätös: 4.2.2016 puheenjohtajien ja kanslian kokouksessa etsitään sopivia
ajankohtia ja palataan asiaan 12.2. komission kokouksessa. Päätettiin, että
seminaaria ei pidetä huhtikuussa 2016.

9.

Yhteistyöavustus, tiedoksi. 17 hakijaa. Liite 3
Sallisalmi esitteli lyhyesti tulleet hakemukset. Hakemuksia saatiin molemmin
puolin jokea. Keskusteltiin hieman hakemusten sisällöstä. 5 000 euroa/50 000
kruunua ei itsessään ole paljon rahaa, joten summaa ei kannata kovin monelle
jakaa, vaan korkeintaan 1-2 hankkeelle.
Päätös: Kanslia tekee esityksen avustuksen saajista ja päätetään saajat
komission kokouksessa 12.2.2016.

10.

Komission opintomatka. Mahdollinen koko komission opintomatka elokuussa
2016. Tavoitteena rajavesistö.
Päätös: Opintomatkan 2016 suunnittelu jatkuu 4.2.2016
puheenjohtajakokouksessa ja otetaan esille uudestaan 12.2. kokouksessa.

11.

UNECE:n implementointiryhmän kokous toukokuun 2016 alussa.
UNECEn pujeenjohtaja ja sihteeri ovat hyväksyneet idean tulla pitämään
kokousta Haaparanta-Tornio-alueelle. Osallistujat saapuvat 2.5. ja lähtevät
4.5.2016. Komiteassa on 9 jäsentä ja sihteeristöstä paikalle tulee 2-3 henkilöä.
Kokoukset ovat avoimia ja niihin voi tulla ns. huomioitsijoita. Kokousta on syytä
markkinoida esim. yliopistoille, tutkijoille ja rajavesistökomisioille.
Päätös: Tuetaan UNECEn implementointiryhmän kokouksen saamista alueelle.
Tarjotaan kokoustila ja illallinen. Kanslia valmistelee kokousjärjestelyjä
UNECEN implementointiryhmälle toukokuulle 2016 yhteistyössä Kinnusen
kanssa.

12.

Selvitys Suomen valtion regaleoikeudesta loheen Tornionjoella on valmistunut
(tutkija Juha Joona, Lapin yliopisto), tiedoksi
MMM on tilannut tutkija Joonalta tutkimuksen lohen omistusoikeudesta,
ns.lohiregale. MMM ei ole kommentoinut tutkimusta. Joona on kutsuttu
komission seuraavaan kokoukseen 12.2. kertomaan tutkimuksen sisällöstä ja
johtopäätöksistä komissiolle.
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UNECElta on mahdollisuus kysyä ratkaisuehdotusta kalastussäännön
mahdollistamaan eriaikaiseen kalastuksen aloitukseen.
Päätös: Jokelainen keskustelee Joonan tutkimuksesta komission edellisen
puheenjohtaja Matti Hepolan kanssa. Päätettiin myös ottaa asia esille
ministeriöiden kanssa käytävissä neuvottelussa Helsingissä, jonne on pyydetty
myös kalastusviranomaisia mukaan. Kinnunen ja kanslia valmistelevat asiaa
UNECEn neuvonannon saamiseksi, Kinnunen laatii pohjapaperin.
13.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, Liite 4
Keskusteltiin ympäristöministeriöstä tulleesta lausuntopyynnöstä, joka koskee
ehdotusta valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Kuulemisaika on
15.3. saakka. Komission alueella on ehdotettuja alueita.

14.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
12/1 Haaparannan kunnan uusi maaseutukehittäjä Jessica Wennberg kansliassa, tietoa
komissiosta ja rajat ylittävän yhteistyön suunnitteleminen
15/1 Valmisteluworkshop arktisesta ympäristövaikutusten arvioinnista - aloite Arktiselle
neuvostolle, Suomen ympäristöministeriö. ELY-keskus Rovaniemellä, Sallisalmi
osallistui
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
4/2 Komission toiminnan suunnitelukokous, kanslia Haaparanta. Jokelainen, Antti
Sallisalmi ja Ahlstrand osallistuvat.
5/2 Torne Roof Plan ja vesienhoidon yhteensovittaminen. Vesiviranomaiset
lääninhallituksesta ja Lapin ELY-keskuksesta. Sallisalmi, Ahlstrand
9/2 TRIWA-Life -suunnitelukokous. Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus.
SveFI Haaparanta. Sallisalmi
8/3 Kokous Ruotsin ympäristö- ja energiaministeriön sekä Suomen maa- ja
metsätalousministeriön kanssa Helsingissä. Berggren, Loberg, Vasama, Kemppainen.
Komissiosta Jokelainen, Antti, Kinnunen, Sallisalmi
Toukokuu-kesäkuu 2016 viranomaiskokous vesienhoidon suunnitelmien
yhteensovittamisesta Tornionjoella. Osallistujat Suomen ympäristöministeriö, Maa- ja
metsätalousministeriö, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap MSB, Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, komissio/sihteerit

Päätös:Sallisalmi lähettää 22.1.Helsingissä pidetyn seminaarin aineistoa
tiedoksi jäsenille sähköpostitse tämän päiväisen kokouksen jälkeen.
15.

16.

Komission kokouspäivät 2016
12.2.2016, 13.4.2016 ja 23.5.2016. Lisäksi UNECEN kokoukseen osallistutaan
3.-4.5.2016
Muut asiat
Komission kaikille jäsenille lähetettiin sähköpostilla webropol-kysely komission
toimintaan liittyen 27.1.22016. Vastauksia pyydetään 2.2.2016 mennessä.
Toiveena on, että kaikki vastaavat kyselyyn.

17.

Seuraava kokous 12.2.2016 klo 10 Ruotsin aikaa Haaparannalla kansliassa

18.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25 Ruotsin aikaa.
Timo Jokelainen
Puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

