PÖYTÄKIRJA 7/2017
Aika: Perjantaina 15.12.2017 klo 12.45-16.00 Suomen aikaa
Paikka: Koskitie 130, 95520 Tornio, Kukkolankoski, Siikakartano
Läsnäolijat: Johan Antti, Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Paula Aikio-Tallgren, Eugen
Parviainen, Kalervo Aska, Kari Kinnunen, Andreas Broman, Virve Sallisalmi ja Camilla
Ahlstrand. Birgitta Isaksson puhelimitse päätöskohtien ajan.
Vieraat: Rolf Lahti ja Markku Vaaraniemi Kesäsiika-projekti

1.

Kokouksen avaus
Johan Antti avasi kokouksen klo 12.45. Kokousta ennen Markku Vaaraniemi ja
Rolf Lahti esittelivät Tornionlaakson kesäsiikaprojektin saavutuksia ja tulevia
toimia komissiolle.

2.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on päätösvaltainen, kun Birgitta Isaksson on puhelimitse
kokouksen tavoitettavissa.

3.

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

5.

Talousseuranta. Tiedoksi.
Sallisalmi totesi, että komission talous on plussalla budjetoituun nähden. Noin
80 prosenttia määrärahasta on käytetty.

6.

Komission määrärahan kustannuspaikkavertailu 2015-2017 marraskuu.
Kuukausista lokakuu (ei marraskuu) vertailussa vuosilta 2013-2017, pl. vuosi
2015. Keskustelu.
Suuria muutoksia kululuokissa ei ole tapahtunut, ainoastaan tilitoimiston
perimät maksut ovat nousseet tuntuvasti.

7.

Tilintarkastusmuistion 2016 asiat. Toimenpiteet, tiedoksi. Liite 1
Käytiin läpi tilintarkastusmuistiossa mainitut toimenpidesuositukset:
asiakirjahallintajärjestelmä, työjärjestyksen täsmentäminen osto-oikeuksista,
toimintasuunnitelman toteutuminen ja vakuutussuoja.
Komission ACTA-asiakirjanhallintajärjestelmä on nyt ajan tasalla.
Puheenjohtaja on ottanut selvää työjärjestyksestä. Selvitetään, tulisiko
suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission kokouspöytäkirjat lähettää
valtioneuvoston kansliaan Suomessa. Ehdotettiin, että työjärjestykseen
lisätään, että komission kokoukseen jäsen voi matkaesteen sattuessa osallistua
myös etänä (puhelin, skype ym. tavalla). Komission toiminnan vakuuttamisesta

Pöytäkirja 15.12.2017

käytiin vilkas keskustelu. Julkishallinnon luottamustoimissa ei vakuuttaminen
ole käytäntönä Suomessa eikä Ruotsissa.

8.

Vuoden 2018 suunnittelu. Jäsenet, yhteistyö, vuoden aikana käsiteltävät asiat.
Keskustelu.
Jatkettiin keskustelua lupakäytäntöjen vertailusta ja ulkopuolisesta arvioinnista.
Rajajokisopimuksen artikla 10 määrittelee komission tehtävät.
Ympäristöasioiden lupa-asioissa eri toimintojen kirjo ja aihealueen laajuus on
komission resursseille mahdoton seurattava kattavasti. Todettiin, että vertailu
olisi tutkimustehtävä. Todettiin, että jätevesiselvitys on sellainen, missä
seurataan maiden lupakäytäntöjä ja hyvä tietopohja jatkoa ajatellen.
Komission ulkoiseen arviointiin liittyen puheenjohtalla on tiedossa henkilö, joka
voisi suorittaa arvioinnin. Mahdollista tehdä kansallinen ja/tai kansainvälinen
arviointi. Puheenjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen luonnoksen siitä,
mitä arvioidaan, tämän jälkeen pyydetään tarjous tekijältä.
Keskusteltiin ensi vuoden toiminnan painopisteistä. Perinnekalastukseen
kuuluvan lohipadon rakentamisen edistäminen nousi esille. Kuntiin ja muihin
toimijoihin päin tarvitaan vuoropuhelua ja monenlaisia yhteistyön muotoja.
Sihteeri haastoi jäsenet aktivoitumaan omissa kunnissa ja
taustaorganisaatioissa.
Jäsenet ottivat aktivointihaasteen vastaan. Todettiin, että lohipadon tekoa ei ole
kielletty, se vaatii joko ilmoituksen tai luvan kalastusviranomaisiltq, (sihteerin
lisäys, kalastussääntö 18§ soveltaminen mahdollista). Päätettiin ottaa
lohipatoasia toimintasuunnitelmaan
Vanhojen uittokarttojen (karttakirjat) kuvaamisesta ja sitä kautta digitoimisesta
odotetaan tarjousta Norrbottenin yhdistysarkistosta.
Päätös: Keskustelu otetaan huomioon vuosisuunnittelussa. Sihteeristö
valmistelee sen perusteella luonnoksen toimintasuunnitelmaksi.

9.

Outokumpurahasto. Saldo, tarkoitus ja varojen käyttö. Keskustelu. Liite 2a ja 2b
Käytiin läpi, mitä Matti Hepola vastasi komission edellisessä kokouksessa
esittämiin kysymyksiin rahaston käyttöön liittyen. Liitetään Hepolan antama
vastaus pöytäkirjan liitteeksi.

10.

Jätevesiraportti. ÅF-Infrastructure Ab (Vatten&Miljöbyrån). Raportin viimeistely.
Tiedoksi.
Raporttia täydennetään tietyin osin, mm. raportin visuaalisuutta lisätään.
Käännös suomenkielelle tehdään täydennysten jälkeen. Lapin ELY-keskuksen
yhteyshenkilö voi ennen raportin julkaisua tarkistaa Suomea koskevat tiedot
raportista.

11.

Suomen puheenjohtajuus 2018 alkaen. Tiedoksi.
Jokelainen on nimitetty 7.12. valtioneuvoston yleisistunnossa 1.1.201831.12.2019 rajajokikomission puheenjohtajaksi ja Pekka Räinä hänen
varajäsenekseen samalle ajalle.

12.

Lausuntopyynnöt/Lausunnot ja päätökset, Liite 3
Johan Antti sanoi, että tietosuoja-asetus (dataskyddsförordningen) tulee
voimaan Ruotsissa 20.5.2018, ja se tulee vielä merkitsemään toimenpiteitä
komissiollekin.
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13.

Kokoukset ja seminaarit, tiedoksi
Menneet:
28.11.2017 SALCOM-kokous Haaparannalla komission kansliassa.
14.-16.11.2017 Rovaniemi Arctic Spirit 2017, Lappia Hall, Rovaniemi. Sallisalmi
Tulevat:

11.-12.12.2017 Arktinen YVA, Rovaniemi, Sallisalmi
14.

Muut asiat
LUKE on perunut rahoitusanomuksensa meritaimentutkimukselle.
Ruotsin Näringsdepartement (Elinkeinoministeriö) ehdottaa muille kuin
ammattikalastajille raportointivelvollisuutta sekä olemassaolevan
kalastusresurssin jakoa (2017-10-12). Asiaa koskevien säännösten valmistelu
on annettu Havs- och vattenmyndighetenin tehtäväksi 1.5.2018 mennessä.
Liite 4
ELY-keskus on vahvistanut uusien kalatalousalueiden rajat 13.12.2017.
Tornionjoen vesistöalueelle kaksi kalatalousaluetta: Enontekiö ja TornioMuonionjoki. http://www.elykeskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako#.WjEWFlWnGot
Päätös kalatalousalueiden rajoista tuli tiedoksi tällä viikolla. Tuotiin esille, että
yhteistyöryhmään pitäisi saada komission edustus. Puheenjohtaja pyysi
varapuheenjohtajaa selvittämään, miten komissio voisi osallistua
yhteistyöryhmän toimintaan.
Hankkeen loppuraportti, Suomi-Finland 100 vuotta-konsertti 26.8.2017 På
Gränsen/Rajalla. Sven Keskitalo. Komission avustama hanke. Liite 5
Kysely yleisölle Tornionjoen vesistöalueesta syksyllä 2017. Kyselyn alustavat
tulokset.Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus, Rajajokikomissio.
Aloite komissiolle Tornionlaakson kylien internet-yhteyksien ongelmien esiin
nostamiseksi, kalastusmatkailu. Pia Hulkoff, Korpikylä. Hulkoff kertoi huolesta,
mitä nettiyhteyksien huonontaminen voi aiheuttaa mm. kalastusmatkailulle.
Puheenjohtaja lähettämään asian tiedoksi hänelle lääninhallitukseen

15.

Seuraavat kokoukset vuonna 2018
25.1. tai 30.1. ja helmikuun kokous 28.2.

16.

Kokouksen päättäminen
Johan Antti päätti kokouksen klo 16.00 Suomen aikaa.

Timo Jokelainen
puheenjohtaja
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Johan Antti
varapuheenjohtaja

