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Liite

Tenojoen kalastussopimuksen 6 ja 7 artiklan mukainen pöytäkirjamääräyksistä, jotka poikkeavat
kalastussäännöstä
1. Tausta
Tenon kalastussopimus, kalastussääntö ja niiden voimaansaattamislaki
Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 2 §:ssä määrätään, että maa- ja
metsätalousministeriö tekee Norjan hallituksen tai tämän määräämän viranomaisen kanssa kyseisen Tenon
kalastussopimuksen (SopS 42/2017) 6 ja 7 artikloissa tarkoitetun sopimuksen kalastussäännön määräyksistä
poikkeamiseksi. Poikkeamista koskevan sopimuksen tekemisessä noudatetaan saamelaiskäräjistä annetun
lain (974/1995) 9 §:ssä säädettyä neuvotteluvelvoitetta.
Lisäksi 2 §:ssä todetaan, että sopimuksella voidaan poiketa sopimuksen liitteenä olevan kalastussäännön
määräyksistä, jotka koskevat kieltoa tai rajoitusta kalastaa tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla, kieltoa tai
rajoitusta kalastaa tiettynä ajankohtana tai tietyllä alueella, käytettävien pyydysten määrällistä rajoitusta,
saaliskiintiötä, lupamääriä, rajajokiosuuden kalastusvyöhykejakoa, kieltoa ottaa tiettyä sukupuolta tai
kokoluokkaa olevia kaloja, pyydysten rakennetta tai muita 1–8 kohtaan rinnastuvia kalastussäännön
täytäntöönpanoon liittyviä säätelytoimia.
Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan mukaan "Hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset voivat tämän
säännön 1 artiklassa mainitun tavoitteen saavuttamiseksi ja kummankin osapuolen kansallisen lainsäädännön
puitteissa sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä, jos se on välttämätöntä kalakantojen
elinvoimaisuuden turvaamiseksi, heikentyneiden tai heikentymisvaarassa olevien kalakantojen
suojelemiseksi tai elvyttämiseksi taikka jos kalakantojen tila sen sallii. Määräykset voidaan rajata koskemaan
sopimusalueen osaa, erikseen määrättyä kalastuskauden jaksoa tai yksittäistä kalastustapaa. Määräykset
voidaan antaa määräajaksi enintään kolmeksi kalastuskaudeksi kerrallaan."
Lisäksi Tenon kalastussopimuksen 7 artiklassa todetaan, että "Osapuolten yhteinen seuranta- ja
tutkimusryhmä sekä toimivaltaiset viranomaiset arvioivat kalastussäännön ja siihen mahdollisesti tehtyjen
poikkeavien määräysten vaikutuksia parhaan lohikantojen tilasta ja kehityssuunnista käytettävissä olevan
tiedon perusteella vuosittain. Kalastusoikeuden haltijat otetaan mukaan arviointityöhön. Hallitukset tai niiden
määräämät viranomaiset arvioivat vuosittain tarvetta sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä 6
artiklan mukaisesti. Tarvetta toteuttaa kalastussäännöstä poikkeavia määräyksiä on arvioitava sellaisena
ajankohtana, että tutkijoilla ja keskeisillä paikallisilla sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa arviointiin ja
että kansalliset säännökset voivat tulla voimaan viimeistään sen vuoden huhtikuun 1 päivänä, jolloin
poikkeavat määräykset tulevat voimaan. Hallitusten tai niiden määräämien viranomaisten välinen sopimus
kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä kirjataan erilliseen pöytäkirjaan.”
Neuvotteluprosessi
Maa- ja metsätalousministeriö on 15.2. – 3.4.2021 neuvotellut Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriön
kanssa Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisesti sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetusta
mahdollisuudesta poiketa kalastussäännön määräyksistä. Neuvotteluja on edeltänyt näiden
poikkeamistarpeiden arviointi Suomen ja Norjan välisessä Tenon lohikantojen hoitotyöryhmässä, jonka
työskentelyyn ovat osallistuneet ministeriön lisäksi myös Tenon kalastusoikeuden haltijoiden edustajat sekä
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Lapin ELY-keskus. Hoitotyöryhmällä on ollut myös käytössä Suomalais-Norjalaisen Tenon lohikantojen
tutkimusryhmän arvio lohikantojen tilasta vuonna 2020. Seurannan yhteydessä on arvioitu myös mereltä
palaavien lohien määrää vuosittain ennen niihin kohdistuvan kalastuksen alkamista. Uusimman
tutkimusraportin mukaan tärkeimmissä lohikannoissa mereltä palaava lohimäärä oli niin pieni, että se alitti jo
tuossa vaiheessa kestävää poikastuotantoa kuvaavan hoitotavoitteen, eikä kalastettavaa ylijäämää ollut
lainkaan. Normaalitilanteessa jokeen vaeltavista lohista kalastetaan yli puolet ennen kuin ne pääsevät
kutemaan. Vuoden 2019 ja 2020 lohen nousuvaellukset Pohjois-Atlantilla ja myös Tenolla ovat olleet
kuitenkin poikkeuksellisen heikkoja. Tenoon yhteensä nouseva lohimäärä oli vuonna 2020 alle puolet
vuoden 2018 nousumäärästä, mitä myös pidettiin tuolloin alhaisena. Muutos näyttää liittyvän
ympäristötekijöihin, lähinnä lohen eloonjääntiin, kun vaelluspoikaset (smoltit) siirtyvät joesta
meriympäristöön. Lisäksi heikon emokannan seurauksena syntyvään harvaan poikaskantaan kohdistuu
jokivaiheessa suhteellisesti voimakkaampi saalistus petojen taholta sekä muiden lajien kilpailua. Heikentynyt
merieloonjäänti viime vuosina näkyy myös seurannassa, missä on voitu verrata Utsjoesta merivaellukselle
lähteneiden smolttien määrää palaavien yhden merivuoden lohien määrään.
Hoitotyöryhmä teki osin erimielisen esityksen kalastussäännön poikkeamistarpeista ministeriöiden väliselle
kokoukselle, joka pidettiin 15.-16.2.2021. Tähän kokoukseen osallistuivat myös Tenon kalatalousalueen,
Lapin ELY-keskuksen sekä luonnonvarakeskuksen edustajat. Tässä kokouksessa ei kuitenkaan saavutettu
yksimielisyyttä poikkeuksista. Kalastussäännön muutoksista sopimisen määräaikaa jatkettiin noottien
vaihdolla 1.5.2021 saakka, jotta neuvotteluja voitiin jatkaa. Neuvotteluja jatkuivat ministeriöiden välillä, ja
kalastusoikeuden haltijoita sekä muita sidosryhmiä informoitiin neuvottelujen etenemisestä.
Saamelaiskäräjien kanssa on neuvoteltu kalastussäännön poikkeamistarpeista saamelaiskäräjälain 9 §
mukaisesti 4.12.2020, (19.1.2021 sekä 3.2.2021 neuvottelu peruttiin/siirrettiin Saamelaiskäräjien toiveesta),
12.3.2021, 25.3.2021, 30.3.2021, 1.4.2021 ja 23.4.2021.
Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa saavutettiin lopulta ehdotus pöytäkirjaksi, josta pyydettiin
lausuntoja 8.4-22.4.2021.
Lausuntoja pöytäkirjaluonnoksesta antoivat oikeusministeriö, ulkoministeriö, Lapin ELY-keskus,
Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Kalatalouden
Keskusliitto, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Lapin vapaa-ajankalastajat ry, Lapin
Kalatalouskeskus, Iivanan osakaskunta, Nuorgamin yhteisen vesialueen osakaskunta, Outakosken
osakaskunnan ja Utsjoen kirkonkylän yhteisen vesialueen osakaskunta, Tenon kiinteistönomistajat ry,
Sukuseura Bihtožat ry sekä yksi yksityishenkilö. Osa lausunnoista käsitteli kalastussopimuksen 6 artiklan
lisäksi kahta muuta Tenon kalastukseen liittyvää asetusluonnosta, jotka olivat lausunnolla samaan aikaan.
Oikeusministeriö lausui yhdellä kertaa kaikista kolmesta asetuksesta, ja katsoi lausunnossaan muun muassa,
että ehdotetussa rajoituksessa on kyse erittäin voimakkaasta puuttumisesta eri oikeudenhaltijoiden
oikeuksiin, mutta oikeusministeriön käsityksen mukaan rajoitus ei kuitenkaan mitätöi oikeudenhaltijoiden
oikeuksia, eikä kyse näin ollen ole perusoikeuksien ytimeen menevästä rajoituksesta. Oikeusministeriö totesi
lausunnossaan, että samanaikaisesti ehdotetun lohenkalastusrajoituksen vaikutusten lieventämiseksi on
esitetty muun kalan kalastusmahdollisuuksien lisäämistä, ja katsoi, että oikeuksien rajoituksille on esitetty
niiden välttämättömyyteen ja oikeasuhtaisuuteen sekä hyväksyttävyyteen kiinnittyvät perustelut.
Oikeusministeriö katsoi, että sillä ei olisi edellytyksiä arvioida, minkälaiset toimet ovat välttämättömiä
lohikantojen elpymisen kannalta, mutta totesi MMM:n esittämistä perusteluista käyvän ilmi, että nyt
esitetyllä vahvalla rajoituksella voidaan nopeuttaa lohikantojen elpymistä, ja tästä on hyötyä pidemmällä
aikavälillä kaikille oikeudenhaltijoille alueella.
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Ulkoministeriö lausui kaikista kolmesta asetuksesta yhdellä kertaa, keskittyen lausunnossaan lähinnä Tenon
kalastussopimuksen 6 ja 7 artiklan (vuosittaiset poikkeukset Tenojoen kalastussään-töön) nojalla käytyihin
neuvotteluihin ja pöytäkirjaan, sekä neuvotteluihin jotka ovat koskeneet ka-lastussopimuksen 16 artiklaa
(toimet erityistilanteissa). UM katsoi, että pöytäkirja koskien vuosittaisia poikkeuksia kalastuskaudelle 2021,
vaikuttaisi noudattavan kalastussopimuksessa asetettuja delegoidun sopimuksentekovallan rajoituksia ja
täsmennyksiä, lukuun ottamatta pöytäkirjan 8 kohtaa, jossa on viitattu 16 artiklan neuvotteluihin. UM katsoi,
että pöytäkirjasta tulisi poistaa 8. kohdan viittaus pöytäkirjaan Tenon kalastussopimuksen 16 artiklan
toimista erityistilanteissa. UM:n näkemyksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö ei ole toimivaltainen
taho toteamaan yhdessä Norjan toimivaltaisen viranomaisen kanssa 16 artiklan 2 kohdan mukaista tarvetta
lohenkalastuksen kiellolle, sillä 2 kohdassa viitataan sopimuksen osapuoliin eikä toimivaltaisiin
viranomaisiin (toisin kuin artiklan 1 kohdassa). UM totesi, että sopimuksen osapuolina ovat Suomen ja
Norjan hallitukset. UM ehdotti, että 16 artiklan mukainen erityistilanne todettaisiin noottienvaihdolla. UM
toi lausunnossaan esiin myös suositukset, joita Suomi on saanut koskien perus- ja ihmisoikeuksia.
Lapin. ELY-keskus esitti tarkennuksena 6 artiklan pöytäkirjaan muun kalan vapakalastusluvassa perhovavan
määrittelyä yhden käden perhovavaksi, koukkukoon määrittelyn tarkentamista sekä sen selventämistä, miten
edellisvuonna sovitut poikkeukset ovat voimassa.
Luonnonvarakeskus katsoi, että biologisesta näkökulmasta tarkasteltuna lohenkalastuksen kieltäminen
kokonaan Tenojoen vesistössä ja läheisillä merialueilla on tässä tilanteessa vahvin, nopein ja vaikuttavin
keino puuttua tilanteeseen. Luonnonvarakeskus totesi, että muun kalan pyynnin mahdollistavat
kalastussäännöt sekä siihen liittyvät uudet ehdotetut kalastusjärjestelyt ovat oikeasuuntaisesti edistämässä
Tenojoen kalastusmahdollisuuksien osittaista ylläpitämistä kaudella 2021 ja nyt esitetyt poikkeavat
määräykset muun kalan pyyntiin tukevat pyrkimystä tiukasti välttää loheen kohdistuvaa kalastuskuolevuutta.
Metsähallitus piti Tenojoen kalastussäännön täsmennyksiä koskien vuotta 2021 perusteltuina ja katsoi niiden
tukevan Tenojoen vesistön lohikantojen elpymistä. Lohen ja meriraudun kalastuksen totaalikiellon lisäksi
nähtiin positiivisena mahdollistaa muiden kalalajien pyynnin mahdollistaminen, sillä se on ensiarvoisen
tärkeää etenkin paikallisille asukkaille ja matkailuyrittäjille.
Saamelaiskäräjät lausui yhdellä kertaa kaikista kolmesta asetuksesta, ja katsoi ensisijaisesti, että ei kannata
lohenkalastuksen täyskieltoa Tenon vesistöalueella saamelaisten osalta. Saamelaiskäräjät katsoi, että osassa
Tenon sivujoista lohikantojen tila ei tutkimusten mukaan ole heikolla tasolla ja Saamelaiskäräjien
näkemyksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö ei ole esittänyt hyväksyttäviä perusteluja sille, miksei
saamelaisille voitaisi sallia rajoitetusti lohenkalastusta esimerkiksi näillä sivujoilla. Saamelaiskäräjät esitti,
että vapakalastus tulisi sallia veneestä siitä syystä, että jokisaamelaista perinnetietoa ja -taitoa soudusta
päästäisiin edelleen opettamaan ja siirtämään seuraavalle sukupolvelle myös tulevana kalastuskautena.
Lisäksi Saamelaiskäräjät katsoi, että vapakalastus tulisi sallia laajemmin, jolloin esimerkiksi haukea ja
meritaimenta voitaisiin kalastaa rajoitetuilla alueilla, joilla lohen joutuminen saaliiksi on epätodennäköistä.
Suomen luonnonsuojeluliitto ry. kannatti esityksiä Tenojoen lohikantojen huonon tilan takia.
Kalatalouden Keskusliitto totesi, että määräaikainen lohenkalastuksen kieltäminen on perusteltua, ottaen
huomioon Tenon lohikantojen tilan kehitys, kalastussopimuksen varovaisuusperiaate ja perustuslain
mukainen vastuu ympäristöstä.
Lapin Kalatalouskeskus katsoi, että rajoitukset ovat aiheelliset lohikantojen turvaamiseksi, mutta niillä ei
vielä ratkaista lohikantojen heikkoa tilannetta. Täyskiellon sijaan tulisi jatkossa käyttää muita kalastukseen ja
kalakantoihin vaikuttavia toimenpiteitä kuten kalastusrajoituksia kohdistuen kalastusaikaan, pyydysten
määrään ja saalismäärään. Lisäksi kalatalouskeskus huomautti, että lohen heikkoon kutukannan tilaan olisi
tullut puuttua jo paljon aikaisemmin.
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Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) piti tutkittuun tietoon perustuvaa kalastuksen säätelyä
tarpeellisena ja kannatti Tenon lohikantoihin kohdistuvan kalastuksen väliaikaista rajoittamista kantojen
elvyttämiseksi, ja katsoi, että ehdotetut sivuvesistöä koskevat muutokset ovat linjassa pääuoman säännösten
kanssa. SVK korosti kalastuksen rajoitustoimissa tasapuolisuutta kaikkien kalastaja-ryhmien ja eri pyydysten
välillä. SVK esitti pykäläkohtaisia täsmennyksiä asetuksiin mm. vapakalastuksen sallimiseen ajallisesti
laajemmin, ja matkailukalastusluvan hinnaksi 10-15 euroa/vuorokausi/henkilö.
Lapin vapaa-ajankalastajat ry. piti tutkittuun tietoon perustuvaa kalastuksen säätelyä tarpeellisena ja kannatti
Tenon lohikantoihin kohdistuvan kalastuksen määräaikaista kieltämistä lohikantojen elvyttämiseksi. Myös
kalastuksen rajoitustoimissa tasapuolisuutta kalastajaryhmien ja eri pyydysten välillä korostettiin.
Iivanan osakaskunta totesi, että Skietsimjoella ja koko Inarijoen alueen järvilaajentumissa tulisi sallia
verkkokalastus muun kalan kuin lohen ja merinieriän pyyntiä varten, heti jäiden lähdettyä syyskuun 30
päivään asti. Silloin joesta saataisiin paljon haukia, ahvenia sekä siikaa pois.
Nuorgamin yhteisen vesialueen osakaskunta tuki esitystä, mikäli Norja toteuttaa esittämänsä rajoitukset
meri- vuono ja jokialueella milloin tulisi myös tehdä samat rajoitukset Suomen jokiosuudella ja sivujoilla.
Samalla olisi toteutettava luonnonlohen luontaisten vihollisten järjestelmällinen vähentäminen.
Outakosken osakaskunnan ja Utsjoen kirkonkylän yhteisen vesialueen osakaskunta eivät lausunnossaan
kannattaneet lohenkalastuksen täyskieltoa, mutta katsoivat, että jos se tulee voimaan, niin kalastussäännön
vuotta 2021 koskeviin poikkeuksiin tulee tehdä muutoksia seuraavasti: pidennetty vapakalastuskausi
paikkakuntalaisille sekä matkailijoille, jolloin on parempi mahdollisuus muun kalan pyyntiin, sekä
kalastusmatkailuyrittäjien sesonki paranee, täsmennettävä myös sallittujen perhokalastusvapojen määrittelyä
siten, että sallitaan vain yhden käden perhovapa.
Tenon kiinteistönomistajat ry. kannatti lohen kalastuksen määräaikaista kieltämistä lohikantojen
elvyttämiseksi, ja katsoi, että rajoitusten tulisi kohdistua kaikkiin kalastajaryhmiin ja kalastustapoihin
tasapuolisesti vakinaisesta asuinpaikasta riippumatta. Kiinteistönomistajat ry. piti tärkeänä, että muiden
kalalajien kuin lohen kalastus on sallittua sekä pääuomassa että sivuvesissä. Mikäli valtiosopimusta Norjan
kanssa muutetaan, ja luodaan uusi kalastuslupaluokka (muun kalan pyyntiin), tulisi kyseisen luvan olla
kiinteistönomistajien näkemyksen mukaan kaikkien Suomen kalastusoikeudellisten kiinteistöjen osalta
yhdenvertainen. Kiinteistönomistajat katsoivat myös, että mikäli sopimuksessa Norjan kanssa päädyttäisiin
koko Tenojokea käsittävään kalastuslupatyyppiin, tulisi soveltaa voimassa olevan Tenojoen
kalastussopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvia määräyksiä. Kiinteistönomistajat totesivat, että
kalastuksenvalvontaan tulee panostaa entistä tehokkaammin, sekä tulisi pääuomassa edellyttää tarkemmin,
että lasten kalastus tapahtuisi aina huoltajan läsnä ollessa.
Sukuseura Bihtožat ry. vastusti Tenojoen kalastussäännön muuttamista niin, että sillä rajoitetaan ruoan
hankkimiseen perustuvaa toimeentuloa perustuvaa ihmisoikeutta rajavesialueella.
Yksityishenkilö katsoi lausunnossaan, että asetus lohenkalastuksen kieltämisestä on tarpeen, mutta kalastusta
rajoittavat toimenpiteet ovat täysin riittämättömät, eikä sääntöä tulisi yhtään lieventää, ja siksi
rantakalastuslupien määrän tulisi pysyä 11 000:ssa kalastusvuorokaudessa. Lisäksi henkilö katsoi, että viisi
verkkoa kiinteistöä kohti on valtava määrä ja on todennäköistä, että monet aiemmin lohiverkoilla kalastaneet
kiinteistöt siirtyvät ensi kesäksi ”muun kalan” verkkokalastukseen.
Useat lausunnoissa esiin tuodut muutosesitykset olivat sen kaltaisia, että ne eivät suoraan liittyneet
pöytäkirjassa sovittaviin aiheisiin. Osa ehdotuksista ei ollut menestynyt Norjan kanssa käydyissä
neuvotteluissa. Lausuntopalautteen perusteella pöytäkirjan 8. kohta poistettiin kokonaan liittyen
lohenkalastuksen kieltoon. Pöytäkirja koskee vain muun kalan pyyntiä koskevia täsmennyksiä, täydentäen
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kuitenkin kansallisesti säädettävää lohenkalastus kieltoa. Rantakalastusluvan kalastusvälineiden määrittelyyn
kohdassa 6 lisättiin maininta, että sallittu vapatyyppi on yhden käden perhovapa.
Pöytäkirjan sisältö
Neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen vuoden 2021 kalastuksessa noudatettavasta pöytäkirjasta,
jossa olisi seuraavat määräykset:
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Muiden lajien kuin lohen pyyntiin tarkoitettujen rantakalastuslupien enimmäismäärä on
16 000 kalastusvuorokautta, jotka jaetaan puoliksi Suomen ja Norjan välillä,
Muiden kalalajien kuin lohen vapakalastusvälineet pyyntivälineet määritellään tarkemmin
kuin kalastussäännössä. Vapakalastuksessa käytettävien koukkujen tulee olla
väkäsettömiä ja niiden määrää/viehe rajoitetaan. Matkailijoiden rantakalastusluvalla saa
kalastaa kevyillä perhokalastusvälineillä, kuitenkin alle 16- vuotiaalle lunastettu
rantakalastuslupa oikeuttaa edelleen kalastamaan perholla ja koholla,
Muiden kalalajien kuin lohen vapakalastusaika on paikkakuntalaisille kesäkuun 10
päivästä elokuun 10 päivään ja ulkopaikkakuntalaisille kesäkuun 14 päivästä heinäkuun
31 päivään,
Meritaimenen pyynti sallitaan vuonna 2021 muun kalan pyyntiin tarkoitetuilla
pyyntivälineillä,
Jokisuiden kalastuskieltoalueiden rajat on sovittu sivujokikohtaisesti eri sivujokien
ominaisuuksien perusteella kuten aiemmin. Määräystä selkeytetään niin, että kaikki
rajoituksen piirissä olevat sivujoet on mainittu nimeltä,
Muiden kalalajien kuin lohen tai merinieriän verkkokalastusaika on jäiden lähdöstä
kesäkuun 15. päivään saakka, Inarijoella ja Kietsimäjoella verkkokalastusaika on jäiden
lähdöstä elokuun 31. päivään,
Muiden kalalajien kuin lohen tai merinieriän kalastuksessa käytettävän seisovan verkon
langanvahvuus voi olla enintään 0,20 mm,
Kalojen vapauttamista koskevaan pykälään lisättiin selkeyden vuoksi lohen ja merinieriän
vapauttamista koskeva maininta.
Tarkennetaan saalisilmoitusvelvollisuutta muiden kalalajien kuin lohen ja merinieriän
kalastuksessa siten, että kalatalousviranomaisilla on mahdollisuus tarkentaa vaatimusta
muiden lajien saalisilmoituksista siinä tapauksessa, että se on tarpeen saalistiedon
seurannan kannalta.
Tieteellistä tutkimusta varten myönnettävien poikkeuslupien myöntömahdollisuutta
koskevaa pykälää tarkennetaan koskemaan kaloja, emokalojen ja istukkaiden sijaan.

Pöytäkirjassa on samanaikaisen voimaantulon varmistamiseksi todettu, että pöytäkirjan mukaiset
määräykset on tarkoitus viedä kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa
kalastuskauden alusta, eli 1.5.2021 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriö ryhtyisi pöytäkirjan
hyväksymisen ja allekirjoituksen jälkeen pöytäkirjan voimaansaattamisen edellyttämiin toimiin.
Pöytäkirja liittyy valtiosopimukseen perustuvan kansainvälisen velvoitteen toimeenpanoon.

Pöytäkirjan voimaantulo
Pöytäkirja ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä sen hyväksyminen siten edellytä
eduskunnan myötävaikutusta. Määräaikainen lohenkalastuskielto, joka toteutetaan sopimuksen 16 artiklan ja
kalastuslain 52 ja 55 §:n nojalla vaikuttaa kuitenkin kalastussäännön soveltamiseen vuonna 2021. Tämän
seurauksena kalastussäännön mukautuksissa otetaan vuonna 2021 huomioon, että lohta ei saa kalastaa eikä
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ottaa saaliiksi. Pöytäkirjan tekeminen ja allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen kuuluu Suomen ja Norjan
välillä tehdyn Tenon kalastussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 2 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriölle.
Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 28.4.2021 hyväksynyt pöytäkirjan ja valtuuttanut
osastopäällikkö Tuula Packalenin allekirjoittamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja on allekirjoitettu 28.4.2021.
Kummankin sopimuspuolen tulee ryhtyä allekirjoitetun pöytäkirjan voimaansaattamiseen. Pöytäkirjassa on
todettu, että pöytäkirjan mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan
soveltaa 1 päivänä kesäkuuta 20210 alkavalla kalastuskaudella. Kalastussopimukseen perustuvan
kalastuslupien myynnin käynnistämiseksi määräykset on tarpeen saada voimaan mahdollisimman pian.

