
Utsjoen kk:n osakaskunnan hoitokunta
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Hoitokunnan kokous torstaina, 23.4.2020 Skype- ohjelman kautta.
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ASIALISTA:

t. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
4. Asialistan hyväksyminen
5. 15.5. pidettävän varsinaisen kokouksen peruminen

6. Lupamyynnin järjestäminen

7 . Valmistautuminen v 2O2t lupamyyntiin
8. Tiedoksi saatettavat asiat
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, kun kaikkiolivat liittyneet kokoukseen kello 18.20.

2. Kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle 20.4. sähköpostitse ja se pidetään 22.4.2020 Skype-verkkopalvelun kautta.
Pu heenjohtaja toteaa läsnäolijat ja päätösva lta isu ude n.

Päätös:
Kokouksessa on läsnä kaikki varsinaiset jäsenet ja kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastustapa
Valitaan kaksi pöytäkirja n tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastavat Urho Pieskija Sami Aikio.

4. Asialistan hyväksyminen
Päätös:
Asialista hyväksyttiin.



5. 15.5.2020 pidettävän varsinaisen kokouksen peruminen.

Hoitokunta on 17.3. päättänyt siirtää varsinaista kokousta Corona-pandemian vuoksi 15.5.2020. Tässä

tilanteessa varsinaisen kokouksen pitäminen ei ole järkevää. Hoitokunnalla on mahdollisuus siirtää tai perua

kokous tarvittaessa.
Oikeusministeriö on 15.4. ilmoittanut, ettö yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja
muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun
loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun
mennessä.
Valtioneuvosto 22.4: Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet
korkeintaan kuukaudeksikerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta aruiointitehdään
vii mei stään kesäku u n a/ussa.

Pj. päätösehdotus: llmoitettu varsinainen kokous 15.5.2020 perutaan Corona-pandemian takia, josta

hoitokunta tiedottaa sääntöjen mukaisesti. Kokouksen ajankohdasta ilmoitetaan erikseen myöhemmin.
PäätöS:

Ehdotus hyväksyttiin.

6. Lupamyynnin iärjestäminen v 2020.
Corona-pandemian takia Valtioneuvoston on asettanut poikkeustoimia ja niitten takia osakaskunnan
varsinaisen kokouksen järjestäminen on ollut mahdotonta (Osokoskunnon säiintö 7§ Osakoskunnan
vorsinoinen kokous pidetiiön vuosittain maaliskuun loppuun mennessö\. Em. kokouksen toimivaltaan kuuluu
päättää mm. tulevan kesän pyydysyksiköistä, lupien hinnoista ja mahdollisista rauhoituksista ja nämä tiedot
ovat vä lttä mättö m iä I uva nmyyn n i n jä rjestä m isen ka nna lta.
Kalastuskausi avautuu Tenon sivuvesistön osalta 1,.6.2A2O alkaen ja osakaskunnan on valmistauduttava
luvanmyyntiin sitä ennen, vaikka em. asioista eiole päätöstä tehty tälle vuodelle, vaan toimiivuoden2Otg
va rsinaisen kokouksen päätöksen pohjalta.
Hoitokunta viittaa em. syihin poikkeustilanteen vuoksija yleisen etuun (Hollintolaki §49 2 m. Pöötös voidaan
kuitenkin ponno köytöntöön lainvoimoa voilla olevona, jos laisso niin siiödetöön toi jos pöötös on
luonteeltaan selloinen, ettö se on pontava töytöntöön heti, tai jos päötöksen täytöntöönponoa ei yleisen
edun vuoksi voi lykätö1.

Pi. päätösehdotus: Hoitokunta valtuuttaa pj:n selvittämään mahdollisuuksia ostaa luvanmyyntipalvelu ja
valmistella siihen liittyvät materiaalihankinnat, luvanmyyntiluettelon- ja lupamyyntiohjeitten päivitys. Em.

va lmistel ut tuodaa n seu raavaa n hoitoku ntaa n päätettävä ksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

7. Valmistautuminen v 2021- lupamyyntiin

Luvanmyynnin muuttaminen, sekä eri luetteloiden toiminta samasta tietokannasta tai luettelosta, jolla
varmistettaisiin eri luetteloiden tietojen säilyminen samana. Tämä muutos helpottaisi osakaskunnan
hallintoa, luvanmyyntiä, varsinaisen kokouksen äänimääräluettelon laatimista ja ylijäämäjaon suorittamista,
ja näin toisi taloudellista hyötyä.
Tämä hanke olisi saatava viimeistään valmiiksivuoden 2020 lopulla ja kustannusvaikutus 4OO0€. Hankinnat
sisä ltävät tietokoneen ja tu lostimen, sekä konsultti pa I kkion työstä.

Tietoka nnassa/l uettelossa pitä isi ol la seuraavat tiedot:
kiinteistön nimi, rekisterinumero, osuusluku, pyydysyksikkö, omistajan nimija tilinumero.



Tämä pitäisi rakentaa niin, että se helpottaisi luvanmyyntiä, ylijäämäjakoa ja osakaskunnan kokouksen
ää nimääräluettelon laatimista.

Tämä edesauttaisi myös osakaskunnan oman luvanmyynnin tulevaisuutta, tulevan kesän osalta osakaskunta
ostaa palvelun esim. kylätalo Giisasta, mutta vuoden 2021 kannattaisi selvittää mahdollisuus palvelu ostaa
Tenon kta:lta.

Pj päätösehdotus: Hoitokunta valtuuttaa Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan valmistelemaan asiaa
seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Ehdotuksen hyväksyttiin.

8. Tiedoksi saatettavatasiat
- Tenon kalastussäännön tilanne.
- Tenon matkailulupien myynnin aloitus siirtyy tL.S.2O2O alkaen, lupamyyntiehdot valmistelussa.
- Metsähallituksen Utsjoen vesistöjen lupamyynti alkaa 18.5.
- Norjan paikallishallinnon (TF) 23.3. lupahinnat Tenolle 2020
- MMM muistio 6.3. Tenon kalastuksesta ja luvista
- Tänon Kta hallituken kokous 6.4.

Päätös:
Asiat merkittiin tiedoksi saatetuiksi.

9. Muut asiat
Kokouskusta n n u ksien korvaa minen Te non sää nnön neuvottel uista.
Tenon kalatalousalue (kta) on esittänyt nimettäväksi Pj Mika Aikion neuvotteluvaltuuskuntaan jäseneksi.
Tästä tulee taloudellisia kuluja jäsenelle ja Tenon kta:lla ei ole taloudellisia resursseja tähän.

Pj. esitys: Jos MMM ei maksa valtuuskunnan jäsenelle kokouspalkkioita, ansionmenetystä, majoitus- tai
matka kul uja, niin osa kaskunta ma ksaa puuttuvat kusta nnukset.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

10. Kokouksen päättäminen
Lopuksi keskusteltiin digitaalisen kokouksen kokemuksista, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista.

Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.
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Utsjoen kirkon§län yhteisen vesialueen osakaskunnan ilmoitettu VARSTNAINEN KOKOUS 15.5.2020
PERUTAAN Corona pandemian ja poikkeuslain rajoitteitten takia. Kokouksen ajankohdasta ilmoitetaan
erikseen rnyöhemnrin.

Hoitokunta 23.4.2O2O

Ohcejoga kirkosiidda oktasa§ öähceviidodaga osola§gottialmmuhuwon AITOSA§ öOnxfnru 15.5.2020
§luhttejuwo Corona pandemia ja spiehkastatläga räddjejumiid dihte. Öoahkkima äiggis almmuhuvvo sierra

malqelis.

DikSungoddi 23.4.2020



TF: Utsatt kortsalq/postsponed openinq date of license sale - 231ffi12420
Tanavassdragets fiskeforvaltning har besluttet å utsette forhåndssalget av fiskekort for Tanavassdraget frem til 20. april i

forste omgang. Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan restriksjonene rundt covid-19 viruset vil påvirke tilgangen
til fisket, og muligheten for å krysse Tanaelva. Vi utsetter forhåndssalget til vi kan si noe mer om dette.

Den stsrste endringen av fiskereglene for tilreisende fiskere vi trolig bli endret tidspunkt fredningstiden. De siste tre årene
har perioden fra kl. 15.00 til kl. 22.00 (norsk tid) vert forbeholdt lokale fiskere ved strandfiske på riksgrensestreningen.
Denne periodene er nå foreslått flyttet til natta fra kl. 23.00 til kl 06.00 jf. hsring om justering av
fiskeforskrifter Fiskekortprisene blir som fol ger:

Kortprisar pr dogn i 2020
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Tana munnirg - Langnes (munningssonen) 250,- 100,- 0,-

Nedre norske del av Tanaelva 350,- 800,-

800,-

800,-

800,-

800,-

800,-

100,-

400,-

400,-

400,-

400,-

400,-

100,- 0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Tanaelva: Riksgrensen - Låk§johka
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Tanaelva: Luossnargguoika - Borsejohka
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MåskejohkalMasjok

[-uowtejohka/Luftjok

Buolmåtjohka/Polmakelva

Läk§johka

Leawajohka/Levajok

Baiåjohka

Våljohka

Kära§johka nedenlor Skåidegeahöi

Kårå§johka ovenfor Skåidegeahöi

le§johka

Geaimmeiohka

Go§§johka

Tana river fish management have decided to postpone the opening date for fishing license sale until the 20th of April. We
have received quit a few questions about how the restrictions following the covid-19 virus will affect the fishing activity
this summer. We would like to know more about this before we will open our web store for sale of licenses.

Our prices is presented in tha table above. All licenses from Nonregian shore of the Tana river is 350 NOK, and from
boat 800 NOK. Youth between 16 and 18 years old may buy a license at half price in the border area, and at 1 00 NOK in
Nonaregian areas. Children younger than 1 6 years old (12-1 6 years old) must have a license, but this license is for
free. The price for a fishing day in the Tana river mouth is 250 NOK.



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Neuvotteleva virkamies
Tapio Hakaste

Muistio
6.3.2020

MAA. JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASPTUS KALASTUKSESTA TENOJOEN YE-
SISTÖSSÄ NORJAN KANSSA TEHTYYN SOPIMUKSEEN PERUSTUVISTA KALAS-
TUSLUVISTA VUONNA 2O2O

Yleistä

Kalastusta Tenojoen vesistössä säädellään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan
kanssa tehdyllä sopimuksella ja sen osana olevalla Tenojoen vesistön kalastussään-
nöllä (SopS 4112017 ja 4212017, jäljempänä sopimus ja knlastusscirintö) joiden hyväk-
symisen yhteydessä hyväksyttiin myös laki Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja so-
veltamisesta (17612017, jäljempänä voimaansaattamislaki). Tällä asetuksella on tar-
koitus antaa tarkempia säännöksiä ns. matkailukalastuslupien hinnoittelusta, muualla
kuin Tenojokilaaksoissa vakinaisesti asuvia kalastusoikeuden haltiioita koskevan eri-
tyisen lupakiintiön käytöstä, kalastuslupatulojen tilittämisestä valtiolle sekä kalastus-
lupatulojen kä)töstä voimaansaattamislain 8 §:n 4 momentissa, l0 §:n 4 momenteissa,
I 1 §:n 3 momentissa ja 12 §:n 4 momentissa maa- ja metsätalousministeriölle säädet-
tyjen asetuksenantovaltuuksien nojalla.

Kalastusmatkailuun tarkoitettujen kalastuslupien hinnoittelu on tarkoitus toteuttaa voi-
maansaattamislain mukaisesti niin, että hinta on kilpailukykyinen vastaavanlaisiin ka-
lastuspaikkoihin verrattuna muualla 1a etta hinnoiuelu tukisi paikallista elinkeinotoi-
mintaa. Muualla kuin Tenojokilaaksoissa vakinaisesti asuville kalastusoikeuden halti-
joille voidaanvarata erityinen lupakiintiö, jonka määrää ja käyttöä on tarpeen tarken-
taa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa. Kalastuslupatulojen tiliuämiseen val-
tiolle liittyy käytännön yksityiskohtia, joista on tarkoitus säätää tässä aseruksessa. Voi-
maansaattamislaki sisältää myös valtuuden säätää asetuksella tarkemmin kalastuslu-
patulojen käytön perusteista ja varojen jaon menettelystä.

Asian valmistelu

Asetus on valmisteltu virkamiesvalmisteluna maa- ja metsätalousministeriössä. Ase-
tuksen valmistelua varten Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä-
Lapin ElY-keskus, pyysi 31.12.2019 esityksiä sopimuksen mukaisesta matkailukalas-
tuslupien hinnoittelusta mm. kalastusoikeuden haltijoita edustavilta tahoilta sekä kalas-
tusmatkailuyrittäjien yhdistyksiltä Tenojoen valuma-alueelta. Saamiensa vastausten pe-
rusteella Lapin ElY-keskus teki esityksen kalastuslupien hinnoiksi. Valmisteluvaiheen
esityspyyntö lähetettiin Tenon ja Inarinjoen osakaskunnille, Tenon ja Inarin kalastus-
alueille, Tenonlaakson yrittäjät ry:lle, Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry:lle, Saamelais-
käräjille sekä Metsähallitukselle. Esityksia lupien hinnoista antoivat Nuorgamin, Uts-
joen kirkonkylän, Outakosken ja Vetsikon osakaskunnat. Esitysten sisältö on selostettu
tarkemmin pykäläkohtaisissa perusteluissa.

Lupien hintoja koskevien esitysten perusteella valmisteltiin luonnos maa- ja metsäta-
Iousministeriön asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn
sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2020. Asetusluonnos oli lausunnolla
6.3.2020-15.3.2020. Lausuntoaikaa jouduttlin rajaamaan, koska asetuksen valmistelu-
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ja voimaansaattamisen aikataulu on sidottu Suomen ja Norjan välisessä neuvotteluihin
Tenojoen kalastussäännön vuosittaisista täsmennyksistä sopimisesta sekä neuvottelujen
tuloksen voimaansaattamiseen. [Asetusta koskevia lausuntoja antoivat . . . ]

Pykäläkohtaiset perustelut

Kalastuslupien hinnoittelu

Pykälässä vahvistettaisiin taulukkomuodossa kalastussäännön 4 §:n 3 ja 4 kohdassa

tarkoitetuista Suomen kalastuslupakiintiöön kuuluvista kalastusluvista perittävät mak-
sut kalastusvuorokautta kohti. Maksut esiteuäisiin erikseen eri kalastusvyöhykkeille
sekä kalastuskauden eri viikoille.

Kalastuslupien hinnoittelusta säädetään voimaansaattamislain l0 §:ssä. Niin sanotut
matkailukalastusluvat eli vene- ja rantakalastusluvat ovat kaikkien saatavilla ja niiden
hinta tulisi voida asettaa sellaiseksi, että se olisi kilpailukykyinen vastaavantyyppisiin
kalastuspaikkoihin nähden muualla sekä tukisi paikallista elinkeinotoimintaa. Hinnoit-
telussa on mahdollista ottaa huomioon myös lupien kysynnän alueellinen ja ajankoh-
dasta riippuva vaihtelu. Hinnoittelussa voidaan huomioida myös Inarinjoen yläosan ja
Kietsimäj oen raj o itetummat kalastusmahdol I i suudet.

Voimaansaattamislaissa kalastussäännön 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisille vene- ja ran-
takalastusluville on määritelty hintojen vaihteluväli, jonka sisällä hinnoittelu tapahtuu.
Voimaansaattamislain l0 §:n 2 momentin mukaan venekalastusluvan hinta voi olla
enintään 150 euroa kalastusvuorokaudelta ja rantakalastusluvan hinta enintään 150 eu-
roa kalastusvuorokaudelta ja Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella ja Kietsimäjoessa
enintään 150 euroa kalastusvuorokaudelta. Voimaansaattamislain l0 §:n 3 momentin
mukaan Alle l8-vuotiaalle voidaan myöntää 2 momentissa tarkoitettu lupa käypää hin-
taa alemmalla hinnalla tai maksutta. Muiden kalastuslupatyyppien hinnat on määrätty
voimaansaattamislain 10 §:n 1 momentissa.

Vuonna 2019 lupien hinnat vaihtelivat viikoittain ja kalastusvyöhykkeiuäin. Veneka-
lastusluvat maksoivat 60-80 euroa ja rantakalastusluvat 25-50 euroa. Matkailukalas-
tuslupia myytiin kaikkiaan l0 639 kappaletta, kun mahdollinen kokonaiskiintiö oli
I I 000 lupaa. Lupia jäi myymättä suhteellisesti eniten Outakosken alueen rantakalas-
tusluvista.

Osakaskunnat ehdottivat seuraavia hintoja vuoden 202A kabstusvuorokausia kohden:
Venekalastuksessa Nuorgamin osakaskunta esiui lupien hintojen säilyuämistä edellis-
vuotisella tasolla, Vetsikon osakaskutna esitti rantakalastuslupiin 5 euron korotusta ju-
hannuksen jälkeiselle kolmelle viikolle ja rantakalastuslupiin koko kaudeksi,, Utsjoen
kirkonkylän osakaskunta esitti alueensa edellisvuoden hintoihin 5 euron korotusta ja
Outakosken osakaskunta samoja hintoja kuin edellisvuonna, mutta Inarinjoen rantaka-
lalastuslupien hinnan nostamista 40 euroon. Esiteuy hinnoittelu noudattaa Lapin ELY-
keskuksen alueen osakaskunnilta saamien esitysten perusteella tekemää ehdotusta

Alle 18-vuotiaan henkilön lunastamalle venekalastusluvalle esitetään 40 euron maksua
iarantakalastusluvalle 25 euron maksua koko lupakauden ja kaikkien kalastusvyöhyk-
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keiden osalta. Nuorison edullisemmilla hinnoilla pyritiiän edistämään lasten kalastus-

harrastusta. Lisäksi aiempien kokemusten perusteella lasten kalastuksesta aiheutuva

pyyntipaine sekä saaliit ovat vähäisempiä kuin aikuisten kalastuksessa.

Tämän lisäksi pykälään on lisätty 3 momentti, jonka mukaan kaikkiin kalastuslupiin

olisi mahdollista liittää muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti

asuvan alle 16 vuotiaan henkilön ilmainen lasten kalastuslupa Suomen maa- ja metsä-

talousministeriön jaNorjan ilmasto- ja ympäristöministeriön sopiman pöytäkirjan mu-

kaisesti, joka koskee vuoden 2020 sopimuksen artiklan 6 ja 7 poikkeuksia kalastus-

säännöstä.

Näihin lasten lupiin liittyisi lisäksi ehto, että lapsilupaan liittyvän kalastusluvan haltija
olisi vastuussa siitä, että lapsiluvista annettaisiin kalastussäännön 30 § mukainen saa-

lisilmoitus. Pykälän 3 momentti toteutuisi, mikäli Suomen ja Norjan välille sovittu

pöy.täkirja tulee vo imaan.

Erityinen kalastuslupakiintiö

Erityinen kalastuslupakiintiö oli käytössä ensimmäistä kertaa vuonna 2017, jolloin
kiintiön määräksi asetettiin 1 660 venekalastuslupaa jal 660 rantakalastuslupaa. Lu-

pien käyttö on kasvanut edellisillä kalastuskausillaja niitä lunastettiin2 094 kappaletta

vuonna 2}lg,joista venekalastuslupia oli I 403 kappaletta jarantakalastuslupia 691

kappaletta. Lupien lunastamiseen oikeutettuja tiloja on noin 1200 kappaletta. Erityi-
nen lupakiintiö antaa niille kalastusoikeuden haltijoille, jotka eivät asu vakinaisesti

Tenonj okilaaksoissa, mahdol lisuuden edullisempaan j a ehdo iltaan välj empään vapa-

kalastuslupaan vemattuna matkailijoille tarjolla olevaan lupaan, mutta selvästi raja-

tummin ehdoin kuin alueella vakinaisesti asuville kalastusoikeuden haltijoille tarkoi-
tettu yleinen paikkakuntalaislupa.

Pykälässä määrättäisiin erityisen kalastuslupakiintiön määräksi I 660 venekalastuslu-
paaja 1 660 rantakalastuslupaa, jotka varataan Suomelle kuuluvastamatkailukalastus-
lupien osuudesta, joka on esitetty kalastussäännön 5 §:ssä. Samoin määrättiiisiin, että

luvat jaettaisiin koko kalastuskaudelle ottaen huomioon erityisen kalastuslupakiintiön
käyttöön oikeutettujen muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti

asuvien kalastusoikeuden haltijoiden osuus kalastusoikeudesta kalastusvyöhykkeit-
täin.

Pykälään on lisätty uusi 3 momentti, jonka tarkoitus on tarkentaatapaa, miten luvan

myynnistä vastaavan tahon tulisi määritellä kerroin, jonka mukaan oikeus ensimmäi-

sestä seuraaviin erityiskiintiölupiin määräytyy. Voimaansaattamislain 12 §:n mukaan
lupavyöhykkeen kalastusoikeuden haltijalla, joka asuu vakinaisesti muualla kuin Te-

nojoen vesistön jokilaaksoissa ja jonka osuusluku rajajokialueella sijaitsevasta yhtei-
sestä vesialueesta on 0,5 tai joka omistaa sitä vastaavan yksityisen vesialueen, on kiin-
teistöä kohti oikeus ostaa yksi lupavuorokausi erityisestä kalastuslupakiintiöstii. Ker-
toimen määrittelyssä tulisi ottaa huomioon osakasluettelon lisäksi lupien aiempien
vuosien käyttöaste sekä lupien lunastamiseen oikeutettujen kalastusoikeuden haltijoi-
den osuus sopimusalueen kiinteistöjen osuusluvusta, jolla tässä yhteydessä tarkoite-
taan kyseisen ryhmän osuutta yhteisesti omistettujen vesialueiden osuusluvusta tai yk-
sityisten tilojen manttaaliluvusta, joita on käytetty kalastusoikeutta jaettaessa.
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Ensimmäisestä seuraavien erityiskiintiölupien määrään vaikuttavan kertoimen tarkoi-
tus on taata lupien kohtuullinen varausmahdollisuus suhteessa kiinteistöjen osuuslu-
kujen suuruuteen. Erityiskiintiöön oikeutettujen tilojen osuusluvun suuruus vaihtelee
huomattavasti, samoin halukkuus lupien varaamiseen. Maanmittauslaitokselta saatu-
jen tietojen perusteella on selvitetty, minkä veffan tilojen kalastusoikeuksista on Te-
nonjokilaaksojen ulkopuolella asuvien henkilöiden omistuksessa. Osalla tiloista omis-
tajina on sekä paikkakuntalaisia että ulkopaikkakuntalaisia. Mikäli kaikki erityislupa-
kiintiöön oikeuttavat tilat olisivat halunneet varata kyseiseen kiintiöön kuuluvia lupia
niiden osuuslukujen mahdollistaman määrän, käytettiivissä oleva kiintiö olisi tullut va-
ratuksi yli kahteen keftaan aiemmin käytössä olleilla kertoimilla. Erityiselle kalastus-
lupakiintiölle asetettu kiintiö ei kuitenkaan ole aikaisempina vuosina täftynyt, vaik-
kakin lupien käyttöaste on noussut lupatyypin käyftöönoton jälkeen vuosittain. Epä-
varmuutta erityislupakiintiön käyttöasteen ennustamiseen tuo lisäksi se, että kalastus-
oikeuden haltijat voivat kalastuslain (37912015) I I §:n mukaisesti vuokrata kalastus-
oikeuttaan, mikä tietyissä tilanteissa antaa vuokraajalle oikeuden varata erityiskiin-
tiölupia vuokrasopimukseen perustuen. Ministeriö arvioi, että vuonna 2020 kerroin tu-
lisi asettaa välille 6-8, jotta lupien kohtuullinen varausmahdollisuus suhteessa kiinteis-
töjen osuuslukujen suuruuteen toteutuisi.

Lupien lunastamisesta säädettäisiin, että ne ovat varattavissa kalastusta edeltävän vii-
kon perjantaihin klo 15 saakka. Käytännön syistä varaamista koskevan määräajan tu-
lisi päättyä perjantaina normaalin työajan puitteissa. Tämän jälkeen varaamatta olevat
erityiseen lupakiintiöön varatut luvat palautettaisiin matkailukalastuslupakiintiössä tä-
män asetuksen I §:ssä säädetyillä hinnoilla myytäviksi. Määräaika on katsottu tarpeel-
liseksi luvanmyyntijärjestelmän toimivuuden kannalta ja sen varmistamiseksi, että va-
ruamatta jääneet luvat on mahdollista palauttaa kalastusmatkailulupien lupakiintiöön.
Erityiseen kalastuslupakiintiöön varattujen lupien palautumismahdollisuus normaaliin
lupakiintiöön on esitetty voimaansaattamislain perusteluissa l2 §:n kohdalla maa- ja
metsätalousministeriön asetusvaltuuden sisältöä miiäriteltäessä. Varaamatta jääneiden
lupien palautusmahdollisuutta tukee myös edellisen kalastuskauden havainto siitä, että
lunastettavien lupien määrä saattaajäädä alhaiseksi suhteessa niille varattuun kiinti-
öö"n. Kiintiön pienentäminen puolestaan aiheuttaisi ongelmia sen käyttömahdollisuuk-
sien järjestämiseen eri suuruisille kiinteistöille, joiden varausmahdollisuudet ovat suh-
teessa niiden osuuslukujen suuruuteen. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitii, että
luvan myynnistä vastaava Lapin ElY-keskus voisi käyttää luvanmyynnin tukena kiin-
teist«ijen omistusta koskevia tietoja, joista olisi mahdollista tarkistaa onko lupaa ha-
keva kalastusoikeuden haltija oikeutettu lupien lunastamiseen. Menettely olisi tärkeää
lupien joustavan lunastamisen varmistamiseksi ja sen välttämiseksi, että Tenon joki-
laaksojen ulkopuolella asuville kalastusoikeuden haltijoille aiheutuu suhteellisen suu-
ria kustannuksia oman omistuksensa tai muun lupien käyttöön oikeuttavan perusteen
todistamisesta. Joissain tapauksissa kiinteistöjä koskevat tiedot voivat olla epäselviä,
tai esimerkiksi kiinteistöjen kaupat eivät ole päivittyneet Lapin ElY-keskuksen Maan-
mittauslaitokselta hankkimiin rekisteritietoihin. Luvan ostaja olisi tällöin velvollinen
osoittamaan kalastusoikeuden omistuksensa voimaansaattamislain l2 §:n mukaisesti.

Kalastuslupatulojen tilittäminen valtiolle

Pykälässä säädettäisiin, että lupien myynnistä vastaavan tahon olisi tilitettavä myymis-
tään ja lukuunsa myydyistä kalastusluvista kertyneet varat sekä niiden osalta kertynyt
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korko maa- ja metsätalousministeriölle kuukausittain. Määräys katsotaan voimaan-
saattamislain 8 §:n 4 momentin mukaisesti riittävaksi luvan myluntiä koskevaksi mää-
rittelyksi niin, että tilityksiä voidaan riittävän tarkasti seurata ja puuffua tarvittaessa
epäkohtiin.

Kalastuslupatulojen kä)tön perusteet

Pykälässä säädettäisiin, että kalastuskaudelta 2019 kalastusluvista kertyneiden varojen
käytössä noudatettaisiin kumotun Tenojoen kalastussopimuksen aikana kertyneiden
kalastuslupatulojen jaossa sovellettua käytäntöä ja jakoperiaatteita, jotka on esitetty
Tenojoen kalastustoimikunnan II mietinnössä (Komiteamietintö 1 986:3). Jakotapa on
ollut kolmivaiheinen.

Ensin lupatulot on jaettu valtion ja yksityisten vesialueen omistajien kesken kalastus-
vyöhykkeittäin lasketun virkistyskalastajien lohisaaliilla painotetun rantaviivan pituu-
den perusteella. Tämän jälkeen yksityisille vesialueen omistajille palautettavat lupa-
tulot on jaettu kalastusvyöhykkeiuäin käyttämällä rantakilometrien ja saalismäärän li-
säksi myös kalastusmatkailijoiden kalastusvuorokausien määrää. Lapin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus on kolmantena vaiheena jakanut varat kalastusvyöhykkeen
yksittäisille omistajatahoille niiden omistaman rantaviivan pituuden perusteella. Ny-
kytilanteessa kalastusmatkailijat eivät voi valita vapaasti kalastuspaikkaansa Tenon
kalastussopimuksen soveltamisalueella, vaan se määräytyy sen mukaan, mille kalas-
tusvyöhykkeelle kalastuslupa on ostettu. Aikaisemmin kalastuslupien hinnat oli mää-
rätty samaksi koko kalastuskaudelle ja eri vyöhykkeille, Inarinjokea lukuun ottamatta.
Nykyi sin hinnat vo ivat vaihde I la vapaammin markkinati lanteen mukai sesti.

Tästä syystä jakotapaa esitetään sovellettavaksi niin, että lupatulojen jako valtion ja
yksityisten vesialueen omistajien kesken tapahtuisi kalastusvyöhykkeitt?iin rantaviivan
pituuden ja lohisaaliin perusteella. Tämän jälkeen yksityisille vesialueen omistajille
palautettavat lupatulot jaettaisiin kullekin kalastusvyöhykkeille myydyistä vene- ja
raritakalastusluvista kertyneen tulon suhteessa aiemmin noudatetussa jakotavassa käy-
tettyjen kalastusmatkailijoiden kalastusvuorokausien lukumäärän, lohisaaliin jaranta-
viivan pituuden sijaan.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kalastuslupatulojen käytöstä. Tenon kalastuslu-
pien myyntitehtävä siirtyy Lapin ELY-keskukselta Tenon kalatalousalueelle vuodesta
2021 alkaen. Koska vuodelta 2020 kertyneet lupatulot käytetään vuonna 2021, mo-
menttia on muutettu niin, effä kalastuslupien myynnistä vastaavalle taholle aiheutuneet
kulut luvanmpunnistä on mahdollista kattaa uudessa tilanteessa. Tähän käytefiäisiin
ensisijaisesti valtiolle kuuluvaa osaa vuoden2020 kalastuslupatuloista. Muu valtiolle
kuuluva osuus voitaisiin käyttää osaltaan valtiolle aiheutuneiden, kalastuksenvalvon-
takulujen sekä tutkimus- ja seurantakulujen kattamiseen, muiden rahoituslähteiden
ohella.

Voimaantulo

Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantuloajasta. Lisäksi säädettäisiin, että asetus
on voimassa ainoastaan vuoden 2019 ajan. Tarkoitus on kuitenkin, että asetuksen 4 §:n
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säännöksiä sovellettaisiin kalastuslupatulojen käytön osalta myös myöhemmin, kun-
nes kertyneet varat ovat saatu jaettua. Vuodello 2020 jasiitä eteenpäin on tarpeen sää-

tiiä uusi asetus ja ottaa siinä huomioon asetuksen soveltamisesta aiernmin saadut ko-
kemukset.



Tenon kalatalousalueen hall itu ksen kokous 4t2O2O pÖWÄrc n.ll

Puhelikokous alkaa 6.4.2A20 klo '16:00 - 17.16

Läsnä: varsinainenjäsen
Mika Aikio, puheenjohtaja x
Pentti Morottaja v Pj x
Veikko Porsanger x
Heikki NiittyvuoPio x
Pekka Pyrhönen x
Markku Seppänen Poissa
Sauli Sarre x
Niilo lAikio toiminnanjohtaja x

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ia päätösvaltaisuus
Puheenjohtaia avaa kokouksen klo 16
Esityslista ja siihen liittyvät liitteet on lähetetty aikaisemmin hallituksen jäsenille.

Pj: ehdotus:
Puheenjohtajaavaakokouksen 6.4.2020 klo 16.00. Todetaan kokous lailliseksija
päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

2 § Kokouksen pöytäkirian tarkastus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti morottaja ja Sauli
Sarre.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Kokous pidetään puhelimen välityksellä poikkeuksellisesti, koska valtioneuvosto on

ohjeistanut
välttämään kokoontu m isia Corona pandemian val litessa.

Päätös: Hallitus päätti lisätä asialistaan seuraavia asioita: 5§ Kannanotto ministeriölle
valtuuskunnan kokoonpanosta. 6 § Mahdollisen kolmannen jäsenen nimeäminen neuvottelu
valtuuskuntaan.

4 § Jäsenten nimeäminen Tenon kalastussäännön uusimista koskeviin neuvofteluihin.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää nimeämään Tenon kalatalousaluetta kaksijäsentä ja
heille varajäsenet Tenon kalastussäännön valtuuskuntaan. Nimeämisehdotukset tulee
toimittaa 7 .4.2020 mennessä.
Tenonlaakson osakaskunnilta ( Outakoski, Kk,Vetsikko,Nuorgam) on myös kysytty jäsenten

nimeämisistä, koska hallinnoivat suurinta osaa Tenon vesialueita. Utsjoen kk. Ja Outakosken
osakaskunta ovat vastanneet pyyntöön.
Utsjoen kk. Osakaskunta esittää varsinaiseksi jäseneksi Mika Aikiota ja varajäseneksi Urho
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Pieskiä. Lisäksi hoitokunta arvostelee valtuuskunnan kokoonpanoa koskien
Kiinteistonomistajat yhdistystä, koska sen jäsenet ovat osaikkaina osakaskunnissa ja näin
ollen ovat jo edustettuna Tenon säåntöneuvotteluissa.

Outakosken osakaskunta esittää valtuuskunnan jäseniksi Riitta Orti-Bergiä ja Antti
Katekeettaa. Lisaksi Outakosken osakaskunta on toimittanut julkisen kannanoton asiasta:

MAA. JA METSÄTALOUSMINISTERIö SYRJII KALASTUSOIKEUDEN OMISTAJIA

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Tenon kalastusaluetta ja muita tahoja nimeämään
ehdokkaita Tenon kalastussopimuksen kalastussäännön uusimista koskevien neuvofteluja varten
pe ru stettavaan valtu u sk unn an.

Outakosken Osakaskunta on suurin Tenon kalastusalueen osakaskunnista ja Tenon vesialueen
vesi- ja kalastusoikeuden omistajista.

Osakaskunta on käsitellyt kokouksessa asiaa ja päätynyt siihen, että:

Maa- ja metsätalousministeiön ehdoftamaan neuvofteluvaltuuskuntaan nimetään kymmenen
jäsentä, joista vain kaksi paikallisen vesialueen omistajaedustajaa. Osakaskunnan mielestä fässä
syrjitään paikallisia vesialueenomistajia.

Me vesi- ja kalastusoikeuden omistajina emme hyväksy sitä, että olemme valtuuskunnassa
pienenä vähemmistönä. Esitämme, eftä valtuuskunnan jäsenistöön valitaan vähintään puolet
Tenon alueen paikallisista oikeudenomistajista.

H arkitsemme kannaftaako neuvoftel uihin edes lähteä pienenä vähemmistönä.

Liite: 1. MMM nimemispyyntö

Pj. päätös ehdotus; Kalatalousalueen hallitus päättää nimeämiset kokouksessa. Lisäksi
hallitus pitää kyseenalaisena valtuuskunnan kokoonpanossa Kiinteistönomistajat ry asemaa
ja haluaa selvityksen siitä,että millä perusteella em. yhdistys on saanut jäsenyyden
valtuuskunnassa.
Hallitus huomauttaa, että katalousalue, joka edustaa myös kalastusoikeuden
haltioita/omistajia, edustus perustettavassa valtuuskunnassa on heikentynyt huomauttavasti
verrattuna edellisestä neuvottelu valtuuskunnan kokoonpanosta (2 jäsentä 8 jäsenestä v
2016 nyt 2 jäsentä 10 jäsenestä). Tätä linjausta Tenon kta hallitus pitää vääränä ja heikentää
entisestään vesialueen omistajien sanan kuulumista.
Tenon Kta hallitus tukee Utsjoen kk, Vetsikon -ja Outakosken Osakaskunnan kannanottoja,
koskien koskien tulevaa valtuuskunnan kokoonpanoa.
i

Päätös:Hallitus päätti yksimielisesti esittää neuvottelu valtuuskuntaan seuraavat jäsenet:
Mika Aikio hänen vara Sisko Länsman ja Riitta Orti-Berg hänen vara Sauli Sarre.
Muutoin päätös ehdotuksen mukaan.

Mahdollisen kolmannen jäsenen nimeäminen Tenon sääntöneuvottelu valtuuskuntaan.

Päätös:



Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta

MAA. JA METSÄTALOUSMI NISTERI Ö SYRJII KALASTUSOI KEUDEN OMISTAJIA

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Tenon kalastusaluetta ja muita tahoja nimeämään ehdokkaita Tenonkalastussopimuksen kalastussäännön uusimista koskevien ;d;;Gil;;arten perustettavaan valtuuskunnan.

outakosken osakaskunta on suurin Tenon kalastusalueen osakaskunnista ja Tenon vesialueen vesi- jakalastusoikeuden omlstajista.

Osakaskunta on käsitellyt kokouksessa asiaa ja päätynyt siihen, että:

Maa- ja metsåtalousmlnisteriön ehdottamaan neuvotteluvaltuuskuntaan nimetään kymmenen jäsentä, joistavain kaksi paikallisen vesialueen omistajaedusta;aa. osar<aikunnan mielestä tässä syrjitään paikallisiavesialueenomistajia.

Me vesi- ja kalastusoikeuden omistajina emme hyväksy sitä, että olemme valtuuskunnassa pienenåvähemmistönä Esitämme, että valtuuskunnan jälenist'ririn valitaan vähintäån puolet Tenon alueen paikallisistaoikeudenomistajista.

Harkitsemme kannattaako neuvotteluihin edes lähteä pienenä vähemmistönä.

Osakaskunta, Hoitokunta

Lisåtietoja

Antti Katekeetta

puheenjohtaja

Outakosken osakaskunta

puh: 040-5'l 3 81 16

sähköposti: antti.katekeetta@omail.com


