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Jakelun mukaisesti  

 

Lausuntopyyntö: Tenojoen kalastussäännön vuotta 2022 koskevat täsmennykset 
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta pöytäkirjasta, johon on kirjattu 
neuvottelutulos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista Tenojoen kalastussäännön 
täsmennyksistä kalastuskaudelle 2022.  

Tausta 

Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan mukaan Suomen ja Norjan hallitukset tai niiden määräämät 
viranomaiset voivat sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä, jos se on tarpeen 
kalakantojen tilan turvaamiseksi tai heikentymisvaarassa olevien kalakantojen elvyttämiseksi taikka 
jos kalakantojen tila sen sallii. 

Sovitut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella ennen huhtikuun 
alkua vuonna 2022. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.3.2022 ensisijaisesti sähköpostilla 
osoitteeseen  kirjaamo.mmm@gov.fitai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 
00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf-
tallennusmuodossa. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa esityksestä.  

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali on saatavissa myös valtioneuvoston hankeikkuna-
palvelussa https://mmm.fi/hankkeet.   

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, 
etunimi.sukunimi@gov.fi, (p. 0295 162 152) sekä erityisasiantuntija Irena Pirhonen, 
etunimi.sukunimi@gov.fi, (p. 0295 162 069). 

Osastopäällikön sijainen, hallitusneuvos  Vilppu Talvitie 
 

Neuvotteleva virkamies  Tapio Hakaste 
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Liitteet Pöytäkirjaluonnos 2022 

Pöytäkirjaluonnos 2022 ruotsiksi (toimitetaan käännöksen valmistuttua) 
Pöytäkirjaluonnos 2022 pohjois-saameksi (toimitetaan käännöksen valmistuttua) 
Voimaansaattamisasetuksen luonnos 
 
 

Jakelu oikeusministeriö  
ulkoministeriö 
ympäristöministeriö 
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Luonnonvarakeskus 
Lapin Poliisilaitos 
Lapin Rajavartiosto 
Metsähallitus  
Saamelaiskäräjät  
Tenon kalatalousalue 
Nuorgamin osakaskunta 
Vetsikon osakaskunta 
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta 
Outakosken osakaskunta 
Alatalon osakaskunta  
Iivanan osakaskunta 
Pikkujärven osakaskunta 
Wullen osakaskunta 
Tenonlaakson yrittäjät ry. 
Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry  
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry 
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö  
Tenon kiinteistönomistajat ry  
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry 
Kalatalouden keskusliitto 
Lapin kalatalouskeskus 
         
 

Tiedoksi  
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