Maa- ja metsätalouden
elinkeinokysymykset
• Eläinlääkäripalvelut rajaseutualueella, neuvotteleva virkamies Kajsa
Hakulin
• Kalastuksen järjestäminen, asiantuntija Peppiina Huhtala
• Harvaan asuttujen alueiden palvelut, erityisasiantuntija Christell Åström
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Eläinlääkäripalvelut rajaseudulla
• Asiakas voi tuoda eläimiään hoidettavaksi toisessa maassa
sijaitsevaan eläinlääkärin toimipisteeseen edellyttäen, että eläimet
täyttävät siirron terveysehdot.
• Lemmikkinä pidettävien koirien ja kissojen siirtämiseen Norjan ja
Suomen välillä vaaditaan lemmikkieläinpassi ja voimassa oleva
rabiesrokotus
• Jos eläinlääkäri tarjoaa väliaikaisesti palveluja toimipisteessä toisessa
jäsenvaltiossa, tai hän matkustaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan
pitopaikkaan hoitamaan eläimiä, hänellä tulee ennakkoilmoitukseen
perustuva oikeus väliaikaiseen ja satunnaiseen eläinlääkäripalvelujen
tarjoamiseen.
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Eläinlääkäripalvelut rajaseudulla,
käytäntö Norjan rajalla
• Utsjoella toimivan suomalaisen eläinlääkärin vastaanotolla käy
asiakkaita Norjasta
• Norjan Tanassa toimivan norjalaisen eläinlääkärin vastaanotolla käy
asiakkaita Suomen Karigasniemeltä
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Teno- ja Näätämöjoen kalastussopimukset
Nykyinen Tenojoen kalastussopimus (SopS 42/2017) tuli voimaan 1.5.2017
• Pohjois-Lapissa Suomen ja Norjan rajalla sijaitseva Tenojoki on yksi maailman suurimmista Atlantin lohen
lisääntymisjoista. Kalastusta Tenojoella on säädelty Suomen ja Norjan välisellä rajajokisopimuksella
vuodesta 1873 lähtien. Siihen katsomatta, mikä sopimus on vuoroin ollut voimassa, on kalastus Tenojoessa
siihen liittyvine kalastusoikeuksineen herättänyt paljon tunteita eri kalastajaryhmissä.
• Tenojoella on n. 30 eriytynyttä lohikantaa, joiden vaellusajat pääuomassa poikkeavat toisistaan, ongelmia on
erityisesti ylävesistön latvoilla, missä sivujokien lohikannat kärsivät kalastuksesta
• Uuden Tenon kalastussopimuksen osana olevassa Tenon kalastussäännössä on tarkkaan mitoitettu
kalastuksen säätelyratkaisu, joka lähtee kalastuksen vähentämisestä niin, että vähennys kohdistuu
erityisesti vesistön latvoilla olevien heikkojen lohikantojen hyväksi. Vähennyksiä on tästä syystä jouduttu
kohdentamaan myös saamelaisten harjoittamiin periteisiin pyyntitapoihin.

Näätämöjoen kalastussopimus, solmittu v. 1978 (SopS 17/78), täydennetty 1984 (SopS 33/84)
• Parhaillaan selvitetään lohikannan tilaa tämänhetkisen esiintymisalueen ja kutukantatavoitteiden
arvioimiseksi. Nykykäsityksen mukaan lohikannan tila on kuitenkin parempi kuin Tenolla.
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Teno- ja Näätämöjoen kalastussopimusten
toimeenpano
• Lapin ELY-keskus vastaa Tenon sopimuksen toimeenpanosta mm.
luvanmyyntitoiminnasta, kunnes se vuoden 2021 alusta siirtyy paikallisesti
toimivaltaiselle kalatalousalueelle, Tenon kalatalousalue.
• Tenon voimaansaattamislailla on mm. perustettu Utsjoen paikallinen
seurantaryhmä, jossa on edustettuna laajemmin eri sidosryhmiä, ml.
osakaskunnat ja Saamelaiskäräjät. Seurantaryhmän tarkoituksena seurata Tenon
sopimuksen toimeenpanoa ja vaikutuksia.

• Näätämöjoki sijaitsee kolttalain (253/1995) mukaisella koltta-alueella.

• Näätämöjoella on myös paikallista yhteistyötä Norjan kanssa kalastusten
järjestämisestä rajan yli.
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Kalastussopimuksen joustavuus
• Tenon sopimuksessa on varattu mahdollisuus tehdä rajattuja mukautuksia
kalastussääntöön vuosittain, jos kalakantojen tila sitä vaatii tai sen sallii
• Pääpaino lohikantojen kestävässä käytössä!

• Prosessina Suomen ja Norjan välinen vuosittainen neuvottelu, missä mukana
myös kalastusoikeuden haltijat, eli kalatalousalueen edustajat
• Maa- ja metsätalousministeriö aloittanut vuosittaisen neuvotteluprosessin
Saamelaiskäräjien kanssa
• 3 neuvottelua vuosittain aina kalastuskauden jälkeen, ennen kuin neuvotteluprosessi
Norjan kanssa aloitetaan kalastussäännön mukautustarpeista

• Suomi ja Norja avaavat neuvottelut Tenon kalastussäännön uusimisesta!

• Näätämöjoen sopimuksen nykyaikaistamistarve arvioinnissa pidemmällä
aikavälillä.
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Poroesteaidat Suomen ja Norjan rajalla
• Suomen ja Norjan välillä on poroesteaitoihin liittyvä uusi valtiosopimus vuodelta 2017. Sopimusta
toimeenpannaan tällä hetkellä.
• Normaaleiden vuosittaisten huolto- ja korjaustöiden ohella on haettu Suomen vastuulla olevalle
aitaosuudelle Angelista Vanhaan Karigasniemeen aitalinjausta Suomen puolelle sopimuksen kirjauksen
mukaan.
• Poroesteaitakomission tulee hyväksyä aidan paikka maastoon. Edelleen haetaan Norjan osapuolen kanssa
ratkaisua tähän.
• Suomella ja Norjalla on yhteinen poroesteaitakomissio
• kokoontuu kaksi-kolme kertaan vuodessa,
• käydään läpi ajankohtaiset tiedot porotalouden osalta molemmissa maissa.

• aitakomission kokouksiin on liittynyt myös tutustumista paikan päällä eri kohteissa mm. molempien maiden
poronhoitotapoihin, jalostukseen, porotilamatkailuun jne. Norjan porotaloushallinnon edustajia on käynyt
tutustumassa suomalaiseen poronhoitoon (mm. Levillä pidetty yhteinen tilaisuus).
• MMM on neuvotteluosapuoli valtiosopimusta laadittaessa, ja tarvittaessa MMM voi asettaa selvityshenkilön
ratkomaan niitä ongelmia mitä poroaitakomissiossa ei voida ratkaista.
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Maaseudun kehittäminen
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
• Pohjoiset LEADER toimintaryhmät tekevät yhteistyötä Norjalaisten kanssa
• Suunnitteilla hankkeita mm. Interreg Nord -rahoituksella
• Sápmi Næringshagen yrityskonsultti on vieraillut Suomen puolella

• Lisäksi esim. Leader Tunturi Lapin omassa kv-hankkeessa Original Lapland on tehty
yritysvierailuja Norjaan

• Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) rahoitetaan vuosittain kolttalain
perusteella kolttien asiainhoidon, kalavesien hoidon ja palvelutuen kuluja.
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Maaseutupolitiikka
• Kansallisen maaseutupolitiikan tavoitteena on voimavarojaan hyödyntävä
ja hyvinvoiva maaseutu. Maaseutupolitiikkaan sisältyvät kaikki ne
sektoripolitiikat, jotka vaikuttavat maaseutuun ja sen väestöryhmiin,
elinkeinoihin ja toimijoihin.
• Seuraa niin Ruotsin kuin Norjan aluekehittämistyötä

• Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (-30.92019)
• esim. Norjan aluetuki- ja verotusratkaisut, kuljetustuki

• Osallistutaan laajempaan kv- yhteistyöhön, esim. OECD:n kautta
• ”Northern sparsely populated areas”
• OECD:n alkuperäisväestön selvitys
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Kiitos! Giitu!

