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Asiakohta BRC 13/2017 KOKOUKSEN AVAUS

Alueneuvoston puheenjohtaja Timo Korhonen avaa kokouksen. Todetaan kokouksen
osallistujat.
Päätösesitys:
Avataan kokous ja kirjataan läsnä olevat.
Päätös:
Barentsin alueneuvoston puheenjohtaja Timo Korhonen avasi kokouksen. Puheenjohtaja
painotti avauspuheenvuorossaan Barentsin aluetason yhteistyön merkitystä sekä sitä,
kuinka tärkeää on jatkossakin tuoda esiin Barentsin alueen mahdollisuuksia ja vakaata
toimintaympäristöä osana laajempaa arktista yhteistyötä. Barentsin Davos-kokouksen
järjestäminen säännöllisesti voisi toimia yhtenä Barentsin yhteistyön profiilin kohottajana.
Timo Korhosen avauspuheenvuoro liitteenä 1.
Arkangelin kuvernööri Igor Orlov toivotti alueneuvoston jäsenet ja muut kokouksen
osallistujat tervetulleiksi Arkangeliin. Kuvernööri totesi Kainuun puheenjohtajuuskauden
aikana toteutuneen mm. Pohjois-Karjalan täysjäsenyyden sekä korosti Barentsin alueiden
välillä vallitsevan vakaan yhteistyön merkitystä.
Todettiin läsnäolijat edellisen sivun osallistujalistan mukaisesti.
Liite 1. Timo Korhosen avauspuheenvuoro

Asiakohta BRC 14/2017 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslistan hyväksyminen. Esityslista on lähetetty kokouksen osallistujille 4.10.2017.
Päätösesitys:
Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös:
Hyväksyttiin kokouksen esityslista ilman muutoksia.
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Asiakohta BRC 15/2017 EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:
Hyväksytään 23.3.2017 Altassa pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Hyväksyttiin 23.3.2017 Altassa pidetyn kokouksen pöytäkirja ilman muutoksia.
Liite 2. Altassa 23.3.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja

Asiakohta BRC 16/2017 KAINUUN ALUEKOMITEAN JA NEUVOSTON
PUHEENJOHTAJIEN TIEDONANTO
Alueneuvoston puheenjohtaja Timo Korhonen ja aluekomitean puheenjohtaja Pentti
Malinen esittelevät lyhyesti Kainuun puheenjohtajuuskauden raportin.
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Alueneuvoston puheenjohtajan Timo Korhosen puheenvuoro katsottiin pidetyksi kohdassa
yksi. Aluekomitean puheenjohtaja Pentti Malinen raportoi Kainuun puheenjohtajuuskauden
tuloksista ja tärkeimmistä tapahtumista. Liitetään pöytäkirjaan Kainuun
puheenjohtajuuskauden raportti (liite 3), aluekomitean tiedonanto (liite 4) sekä BRYC:n
(liite 5) ja Barents Pressin raportit (liite 6).
Risto Poutiainen (Pohjois-Karjala) esitti kiitokset Kainuulle ja koko alueneuvostolle PohjoisKarjalan täysjäsenyyden toteutumisesta hyvin hoidetulla 2-vuotiskaudella.
Merkittiin tiedoksi.
Liite 3 Kainuun puheenjohtajuusraportti
Liite 4 Aluekomitean tiedonanto, Pentti Malinen
Liite 5 BRYC:n raportti, Inna Fedorova
Liite 6 Barents Pressin raportti, Tim Andersson
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Asiakohta BRC 17/2017 VIRKAMIESKOMITEAN TIEDONANTO (CSO)
Virkamieskomitean (CSO) puheenjohtaja Sergey Petrovitch raportoi komitean työstä
Venäjän puheenjohtajuuskaudella.
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Keskustelu:
Virkamieskomitean (CSO) puheenjohtaja Sergey Petrovich raportoi virkamieskomitean
työstä ja päätapahtumista Venäjän puheenjohtajuuskaudella Barentsin euroarktisessa
neuvostossa (BEAC) sekä kiitti Kainuun aluetta puheenjohtajana tiiviistä yhteistyöstä sekä
valtio- että aluetasolla. Sergey Petrovich totesi Venäjän BEAC puheenjohtajuuskauden
sekä Kainuun puheenjohtajuuskauden prioriteettien olleen pitkälti samanlaisia, minkä
johdosta yhteinen näkemys yhteistyön tavoitteista on ollut helppo saavuttaa.
Sergey Petrovich totesi tiedonannossaan, että vuonna 2018 juhlitaan 25-vuotista Barentsyhteistyötä. Barentsin alueen näkyvyyden lisäämiselle on tarvetta, jotta Barents erottuu
muusta arktisen alueen yhteistyöstä. Barentsin alue on erikoisalue siinä mielessä, että
Barentsin alueen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ovat edellä muuta arktista aluetta.
Lisäksi Barentsin alueella vallitsevat hyvät naapuruus- ja yhteistyösuhteet, ja sillä on oma
Barentsin identiteetti.
Venäjän 1. varaulkoministeri Vladimir Titov on tehnyt aloitteen korkeatasoisen Barents
Davos-konferenssin järjestämisestä. Alueneuvoston puheenjohtaja Timo Korhonen totesi,
että Barentsin merkitys tuntuu hukkuvan laajemman arktisen yhteistyön alle, ja tämän
vuoksi on syytä miettiä, miten Barentsin alueen poliittista merkitystä ja näkyvyyttä
pystytään nostamaan. Puheenjohtaja esitti toiveen, että Davos-konferenssi järjestetään
ensi vuonna, ja että siitä tulee säännöllisesti järjestettävä korkean tason Barentstapahtuma.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Liite 7: CSO:n tiedonanto, Petrovitch
Asiakohta BRC 18/2017 KANSAINVÄLISEN SIHTEERISTÖN TIEDONANTO (IBS)
Kansainvälisen Barents -sihteeristön (IBS) johtaja Tomas Hallberg raportoi sihteeristön
työstä päättyvällä kaksivuotiskaudella.
Päätösesitys:
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Merkitään tiedoksi.
Keskustelu:
Kansainvälisen Barents –sihteeristön (IBS) johtaja Tomas Hallberg kertoi sihteeristön
työstä päättyvällä kaksivuotiskaudella.
Sihteeristön henkilöstössä on tapahtunut joitakin muutoksia: Roman Gokkoev ja RosaMaren Magga ovat aloittaneet työskentelyn sihteeristössä. Viimeaikaisista rekrytoinneista
huolimatta sihteeristön toimintaa tukemaan tarvitaan lisää sekä henkilö- että rahallisia
resursseja.
Viime aikoina IBS on aktivoitunut entistä vahvemmin sosiaalisessa mediassa, kuten
Twitterissä ja Facebookissa, ja lisännyt siten Barents-yhteistyön näkyvyyttä.
Tomas Hallberg kiitti Kainuuta hyvästä yhteistyöstä ja totesi positiivisena huomiona sen,
että väistyvä puheenjohtaja maakunta Kainuu on tehnyt jo yhteistyötä seuraavan
puheenjohtaja-alueen Finnmarkin kanssa, jotta puheenjohtajuus siirtyisi jouhevasti.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Tomas Hallbergin puhe (liite 6) ja kuvaesitys (liite 7).
Liite 8: Puhe, Hallberg
Liite 9: Kuvaesitys, Hallberg
Asiakohta BRC 19/2017 BARENTSIN OHJELMAN 2019-2023 LUONNOS
Ohjelman valmistelua varten nimetty Barents Programme Task Force on laatinut
luonnoksen Barentsin ohjelmaksi vuosille 2019–2023.
Päätösesitys:
Alueneuvosto käy keskustelun ohjelmaluonnoksesta ja antaa aluekomitealle ja Task
Forcelle ohjeita strategian jatkovalmisteluun. Alueneuvosto lähettää ohjelmaluonnoksen
viralliselle lausuntokierrokselle Barentsin euro-arktisen alueen jäsenalueille. Task Force ja
aluekomitea käsittelevät annetut lausunnot ja käyttävät niitä pohjana seuraavan
alueneuvoston käsittelyyn tulevan ohjelmaversion valmistelussa.
Keskustelu:
Katja Sukuvaara esitteli Barentsin ohjelmaluonnoksen yhteenvedon, viimeisimmät
saapuneet kommentit sekä Task Forcen seuraavat toimenpiteet ja alustavan aikataulun.
Tomas Norvoll (Nordland) totesi, että Task Force on tehnyt hyvää työtä uuden
ohjelmaluonnoksen työstämisessä. Ohjelman sisällössä voisi kuitenkin korostaa vielä
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enemmän Barentsin alueen positiivisia mahdollisuuksia. Kaikki suuret maat ovat
kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu pohjoisessa. Barentsin alueella on runsaasti uusiutuvia
luonnonvaroja ja koskematonta luontoa, joiden potentiaalia tulee korostaa.
Luonnonvarojen osalta Barentsin alueella vallitsee resurssiparadoksi: kaikki luonnonvarat
ovat täällä, mutta niiden arvonmuodostus tapahtuu muualla. Yliopistot ja korkeakoulut
tuottavat kykyä hallita resursseja, joita meillä Barentsin alueella on.
Pentti Malinen kommentoi ohjelmaluonnosta toteamalla, että SWOT-analyysissä mainitut
alueen potentiaalit tulee tuoda paremmin esiin ja positiivista näkökulmaa tulee lisätä.
Ohjelman painopistealuilla on suora yhteys siihen, miten valitsemme Barentsin työryhmät,
ja aluekomitealla on velvollisuus antaa mandaatit työryhmille. Näin ollen ohjelman
painopisteiden ja työryhmien mandaattien täytyy olla yhteydessä keskenään. Malinen
lisäsi, että Barentsin alueneuvosto on poliittinen elin, ja Barentsin ohjelma tarvitsee
poliittiset linjaukset. Esimerkiksi ohjelmaluonnoksessa on pitkä lista erityistavoitteita –
niistä on valittava tärkeimmät, joita lähdetään tavoittelemaan. Jotta ohjelmalle saadaan
Barentsin jäsenalueiden poliittinen tuki, on ohjelmaluonnos lähetettävä viralliselle
lausuntokierrokselle seuraavan Task Forcen kokouksen jälkeen.
Risto Poutiainen kiitti Task Forcea hyvästä työstä ja pyysi työryhmää pohtimaan edelleen
työryhmien roolia. Poutiainen lisäsi, että rahoituksen osalta on tärkeää avata keskustelu
mahdollisten rahoitusvälineiden kanssa.
Puheenjohtaja Timo Korhonen veti yhteen keskustelun seuraavasti: Barentsin ohjelmassa
kunnianhimon tason pitää olla riittävän korkealla ja ohjelmassa tulee olla positiivinen
näkökulma. Työryhmien työ tulee synkronoida keskenään. Poliittisella tasolla on tehtävä
strategiset linjaukset ohjelman sisällöstä. Barentsin yhteistyön käytäntöjen kannalta pitäisi
harkita myös puheenjohtajuuskauden organisointia uudella tavalla, esim.
kaksoispuheenjohtajuutta (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja), jotta turvattaisiin
puheenjohtajuuskaudella saatujen kokemusten ja oppien siirtyminen sujuvasti seuraavalle
puheenjohtaja-alueelle.
Päätös:
Päätettiin, että Barentsin ohjelmaluonnos lähetetään kaikille jäsenalueille viralliselle
lausuntokierrokselle Task Forcen seuraavan kokouksen jälkeen, alustavasti joulukuun
2017 loppuun mennessä. Lausuntokierros kestää 2 kk.
Liite 10. Barents –ohjelman yhteenveto (summary), Sukuvaara
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Asiakohta BRC 20/2017 YHTEINEN JULKILAUSUMA
Barents Programme Task Force on luonnostellut yhteisen julkilausuman, jonka
aluekomitea on käsitellyt kokouksessaan 17.10.2017 ja esittää alueneuvostolle
hyväksyttäväksi.
Päätösesitys:
Alueneuvosto käy keskustelun julkilausumaesityksestä ja hyväksyy julkilausuman
toimitettavaksi ministerikokoukselle.

Päätös:
Markus Karlsen esitteli julkilausuman. Julkilausuman tavoitteena on Barentsin yhteistyön
näkyvyyden lisääminen.
Julkilausuma hyväksyttiin aluekomitean 17.10.2017 kokouksessaan tekemillä muutoksilla
(korjaukset Venäjän BEAC puheenjohtajuuskauden prioriteetteihin).
Liite 11. Hyväksytty julkilausuma.
Asiakohta BRC 21/2017 ALUERAPORTIT
Alueraportteja jatketaan sovitun käytännön mukaisesti. Alueraporteissa jäsenalueilla on
mahdollisuus tuoda esille Barentsin alueen yhteistyöhön liittyviä merkittäviä tapahtumia tai
asioita, jotka eivät suoraan liity viralliseen alueiden väliseen Barents-yhteistyöhön.
Alueiden raportteja toivotaan etukäteen tai viimeistään kokouksessa myös kirjallisessa
muodossa pöytäkirjan laadinnan helpottamiseksi.
Päätösesitys:
Jokainen jäsenalueista raportoi lyhyesti (3 minuuttia). Merkitään saadut raportit tiedoksi ja
liitetään pöytäkirjaan.
Keskustelu:
Västerbotten
Magdalena Andersson kertoi Västerbottenin yhteistyöstä Karjalan tasavallan kanssa.
Västerbottenilla on yhteistyötoimisto Petroskoissa, ja yhteistyö on alkanut jo vuonna 1998.
Toimistossa on aloittanut vastikään uusi johtaja. Västerbotten tekee aktiivisesti yhteistyötä
Ruotsin BEAC puheenjohtajuuden kanssa, ja puheenjohtajuuden aikana BEAC kokoukset
suunnitellaan pidettäväksi pääosin Pohjois-Ruotsissa, ei pääkaupunkiseudulla.
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Magdalena Andersson otti esille myös monille alueille ajankohtaisen keskustelunaiheen:
petoeläimet. Eläimet eivät tunne valtakunnan rajoja, ja eri maissa on erilaiset tavat
käsitellä petoasioita. Olisi tärkeää järjestää yhteinen seminaari ja avata keskustelu
Barentsin alueen petokysymyksistä. Lopuksi Magdalena Andersson kiitti Kainuuta hyvin
toteutetusta puheenjohtajuudesta ja toivotti Finnmarkin tervetuloa uudeksi
puheenjohtajamaakunnaksi.
Murmansk
Ilya Ostapchuk kertoi, että kansainvälisyys Murmanskin alueella lisääntyy ja kehittyy
jatkuvasti. Konkreettisia esimerkkejä ovat mm. Venäjän ja Norjan liikenneministereiden
tapaaminen uuden Kirkkoniemen ja Murmanskin yhdistävän tieosuuden
käyttöönottojuhlallisuuksissa. Murmanskissa on järjestetty myös Murmanskin ja
Finnmarkin väliset ”Barents Lintu” kulttuuriviikot.
Vuonna 2017 on ollut ajankohtaista vuorovaikutus ja vuoropuhelu yhteistyöstä arktisella
alueella mm. ympäristöasioissa, sillä vuosi 2017 on nimetty ympäristövuodeksi Venäjällä.
Murmanskin alueella järjestetään paljon tapahtumia liiketoiminnan edistämiseksi, kuten
Murmansk International Business Week. Petsamon ja Sör-Varangin välinen viisumivapaa
vyöhyke helpottaa rajat ylittävää toimintaa; noin 3000 venäläistä ja 6000 norjalaista käytti
tätä mahdollisuutta kesän 2017 aikana. Rajanylittäjien määrä on kasvanut verrattuna
edelliseen vuoteen. Uskomme, että yhteistyö jatkuu ja kehittyy edelleen.
Komin tasavalta
Larissa Makarova toi terveiset aluekomitealle Komin tasavallan puolesta ja totesi, että
Komin tasavalta on aktiivinen Barentsin yhteistyössä, ja Barents-yhteistyö on kirjattu
keskeisenä asiana tasavallan toimintasuunnitelmaan vuoteen 2020 asti. Komin tasavallalla
on koulutusyhteistyötä, opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. Lapin kanssa. Lisäksi tehdään
yhteistyötä kulttuurin alalla, teollisuudessa, kaasu- ja öljyalalla sekä metsäsektorilla.
Vorkutan matkailufoorumi on eräs perusyhteistyömuodoista. Kaiken kaikkiaan on
toteutettu noin sata yhteistyöhanketta, joissa on osallistujia Komin tasavallasta.
Terveydenhuollossa tehdään yhteistyötä tuberkuloosin torjunnassa Norjan kanssa.
Yhteistyötä jatketaan sosiaalialalla. Myös ympäristöalan yhteistyö kiinnostaa komilaisia
toimijoita. Komissa on rikkaat luonnonvarat, ja yhteistyössä norjalaisten kanssa on
onnistuttu poistamaan yksi ympäristöä saastuttava ”hot spot” Komin alueelta. Liikenne on
myös yksi prioriteetti yhteistyössä lähialueiden kanssa. Komin tasavalta on aktiivinen mm.
Belkomur -ratahankkeessa.
Nordland
Tomas Norvoll kertoi, että Norjassa alueuudistus on ollut meneillään pari vuotta, ja nyt on
tehty päätös Tromssan ja Finnmarkin yhdistämisestä, mutta Nordland tulee pysymään
erillisenä maakuntana. Alueuudistuksen yhteydessä Norjan läänit saavat uusia tehtäviä
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mm. liikennesektorilla. Lisäksi läänit saavat aiempaa huomattavasti laajemman toimivallan
kulttuuriperintökohteisiin ja rakentamiseen liittyen.
Barentsin kesäkisat 2017 pidettiin Bodössä, ja paikalla oli yli 1000 nuorta urheilijaa.
Yhteenkuuluvuus nuorten välillä näkyi konkreettisesti, esimerkiksi venäläinen
jalkapallojoukkue sai lainata pelaajia Norjan joukkueelta. Nordland haluaa panostaa
Barentsin kisoihin. Nordlannilla on yhteistyötä lisäksi mm. Leningradin alueen ja Kiinan
kanssa. Tällä hetkellä koko maailma katsoo pohjoiseen ja siihen, mitä tapahtuu pohjoisilla
alueilla, ja tässä liikkuu paljon rahaa.
Arkangeli
Arkangelin kuvernööri Igor Orlov totesi, että hänellä ei ole erityistä lisättävää
avauspuheenvuoroon, mutta jo mainitusta petoeläinasiasta pitäisi keskustella yhdessä.
Karjalan tasavalta
Dmitry Kislov totesi, että Karjalan tasavalta on jatkanut yhteistyötä Barentsin alueella ja
edistänyt yhteistyötä myös kansallisella tasolla avustamalla CSO – kokousten
järjestämisessä. Samalla Karjalan tasavalta on voinut esitellä alueensa
matkailupotentiaalia. Karjalan tasavallassa pidettiin myös Barents Rescue –harjoitukset ja
järjestettiin urheilutapahtumia, kuten leijalautailun (kitesurfing) maraton Äänisellä. Venäjän
puheenjohtajuuskauden tapahtumiin on kuulunut myös elokuvafestivaali. Syyskuussa
Karjalan tasavallan edustajat osallistuivat Norjassa järjestettyyn kulttuurifoorumiin. On
erittäin tärkeää laajentaa Barentsin alueen yhteistyötä, ja nyt Pohjois-Karjala on mukana
Barentsin jäsenalueena. Myös yhteistä hanketoimintaa tulisi laajentaa. Tänä vuonna kolme
kuntaa Karjalan tasavallan alueelta kuuluvat Venäjän arktisiin alueisiin – tämä uudistus
antaa mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä.
Pohjois-Karjala
Risto Poutiainen kertoi, että Pohjois-Karjalasta on nimetty edustajia yhdeksään eri
Barentsin työryhmään. Pohjois-Karjala on siten aktiivisesti mukana yhteistyössä.
Poutiainen korosti poikittaisten liikenneyhteyksien merkitystä Barentsin alueille, esimerkiksi
ns. Silkkitie-rautatieyhteys Kiinaan. Euregio Karelia –yhteistyöfoorumin puitteissa on
tulossa tapaaminen 2.11. 2017, jossa tavoitteena on käydä läpi yhteistyöasioita. Yritysten
kiinnostus laajenevaan yhteistyöhön on huomattu, mm. yhteistyömahdollisuudet
norjalaisten ja ruotsalaisten toimijoiden kanssa kiinnostavat Pohjois-Karjalan toimijoita.
Lopuksi Poutiainen totesi kannattavansa lämpimästi yhteisten keskustelutilaisuuksien
järjestämistä petoasiassa ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ampumahiihdon
maailmancupin kisoihin Kontiomäellä maaliskuun alussa 2018.
Pohjois-Pohjanmaa

12
Barentsin alueneuvoston kokous, Arkangeli, 18.10.2017

Matias Ojalehto totesi olevansa tuore maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja PohjoisPohjanmaan edustaja. Pohjois-Pohjanmaan liitossa on menossa suuria muutoksia:
maakuntajohtaja vaihtuu marraskuun alussa ja uusi kansainvälisten asioiden päällikkö
aloittaa tehtävässä niin ikään marraskuussa. Ojalehto lupasi ahkeroida sen eteen, että
Pohjois-Pohjanmaa on entistä aktiivisempi Barentsin yhteistyössä ja totesi arvostavansa
tätä tärkeää yhteistyötä.
Finnmark
Ragnhild Vassvik totesi, että alueuudistus on tulossa ja nyt neuvotellaan Tromssan
kanssa, tuleeko hallinnollinen pääkaupunki Tromssasta vai Vesisaaresta. Barentsyhteistyöhön ei tule olemaan vaikutusta sillä, että läänejä tulee olemaan yksi vähemmän.
Aiemmin syksyllä Finnmark järjesti 50-vuotisjuhlan Pohjois-Kalotin yhteistyöstä. Vassvik
totesi palaavansa Finnmarkin puheenjohtajuuskauden priorisointeihin myöhemmin.
Nenets
Sergey Kungurtsev kertoi, että tänä vuonna on käynnistetty kaksi uutta hanketta, joista
toinen on innovaatioteknologia hanke. Tromssan sairaalan kanssa toteutetaan
yhteishanke, jossa etsitään uusia toimintatapoja diabeteksen taltuttamiseksi. Venäläiset
lääkärit ovat käyneet harjoittelemassa Norjassa. Kulttuurialan yhteistyössä järjestettiin
Norjan päivät toukokuussa, Norjan Murmanskin konsulaatti ja IBS auttoivat järjestelyissä.
Kolarctic CBC –ohjelmasta haetaan rahoitusta pilottihankkeelle, jossa hankitaan kaksi
arktisiin olosuhteisiin sopivaa tuulivoimalaa kahteen eri kylään. Akvaplan Nivan kanssa
järjestetään yhteistyössä ympäristö alan konferenssi ”Euroarktika”.
Tromssa
Bente Helland kertoi, että Tromssan lääni on jo kauan tehnyt yhteistyötä Norrbottenin
maakuntavaltuuston kanssa. Tarkoitus on kehittää strategista yhteistyötä, mm. liikenne- ja
infrastruktuurin, kulttuurin ja aluesuunnittelun osalta. Suunnitteilla on yhteistyösopimus
Lapin kanssa. Kyseessä on uusi sopimus, joka on tarkoitus allekirjoittaa tammikuussa.
Lappi ja Tromssa ovat jo kauan tehneet hyvää yhteistyötä matkailualalla. Bente Helland
toivotti kaikki tervetulleiksi tammikuussa 2018 Tromssassa järjestettävään Arctic Frontiers
konferenssiin, jonka teemana on ”Connecting the Arctic”.
Norrbotten
Håkan Wiklund kertoi, että vuosien 2017 - 2019 Ruotsin BEAC –puheenjohtajuuskaudelle
on lisätty henkilöresurssia Norrbotteniin. Norrbotten tulee edistämään yhteistyötä Venäjän
kuntien kanssa. Kulttuurialalla on tehty yhteistyötä, mm. esitetty elokuvia Murmanskin
filmifestivaaleilla. Västerbottenin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Nuorisovaihtoon
tullaan satsaamaan aiempaa enemmän. Keskeinen alusta sille on Barentsin yhteistyö.
Kainuu
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Pentti Malinen totesi, että Kainuun on hyvä jatkaa Barents-yhteistyössä
puheenjohtajuuskauden kokemusten perusteella. Kainuulle tärkeitä yhteistyömuotoja ovat
myös Euregio Karelia ja CBC-ohjelmat. Matkailun kehittämistä pyritään edistämään
yhdessä Karjalan tasavallan kanssa. Viisumiasia on noussut uudelleen esiin, sillä alueella
on tarve saada sujuvat rajanylitykset kansainvälisiä matkailijoita varten. Biotalous ja
metsäasiat ovat Kainuussa entistä enemmän esillä, samoin liikenneyhteyksiin liittyvät
nopeat datayhteydet, kuten koilliskaapelihanke.
Suomessa maakuntauudistus on myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka on
määrä tulla voimaan 2020. Maakuntauudistuksen myötä syntyy uusi poliittinen taso:
maakunnat, joissa päättävänä elimenä toimii vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Suurin
muutos koskee sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jotka siirtyvät maakuntien vastuulle. Nykyään
maakuntien liitot vastaavat aluekehittämisestä, ja nämä tehtävät siirtyvät uusille
maakunnille. Myös liikenne- ja vesiasioita tulee maakuntien vastuulle. Suomessa
maakuntien määrä pysyy ennallaan, mutta kyseessä on vuosisadan uudistus: yksi
kolmasosa julkisesta hallinnosta siirtyy uuteen maakuntahallintoon.
Puheenjohtaja Timo Korhonen totesi, että Barents yhteistyössä tapahtuu paljon.
Petopolitiikka on akuutti asia monille alueille. Aluekomitean suuntaan esitettiin toivomus
nostaa yhteinen ”petokonferenssi” agendalle jo ensi vuoden 2018 aikana.
Päätös:
Päätettiin merkitä pöytäkirjaan aloite yhteisen ”petoseminaarin” järjestämisestä.
Liite 12. Alueraportti Troms
Liite 13. Alueraportti Pohjois-Karjala
Asiakohta BRC 22/2017 FINNMARKIN PUHEENVUORO
Alueneuvoston ja aluekomitean puheenvuoro siirtyy tässä kokouksessa Norjan
Finnmarkille. Finnmark esittelee puheenjohtajuusohjelmansa.
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi saatu informaatio.

Keskustelu:
Ragnhild Vassvik esitteli Finnmarkin puheenjohtajakauden prioriteetteja. Finnmark on
pinta-alaltaan Norjan suurin lääni, mutta siellä on vähiten asukkaita. Tämä tarkoittaa sitä,
että pitää tehdä enemmän pienemmillä resursseilla. Finnmarkin puheenjohtajuuskauden
esitteessä oleva uusi logo on osa Barents-identiteetin vahvistamista.
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Puheenjohtajuuskauden prioriteeteista Vassvik totesi seuraavaa: haluamme nostaa esille
asioita, jotka ovat tärkeitä kaikille alueille. Jatkamme fokusointia hyvään yhteistyöhön.
Haluamme vahvistaa Barentsin identiteetin käsitettä myös logon avulla. Haluamme
fokusoida ympäristökysymyksiin, sekä edistää laajemman viisumivapauden saamista.
Ympäristöystävällisemmän energian kehittämisessä on suuri potentiaali. Tuulivoiman
osalta on suunnitelmia ja tuulivoimapuistoja on jo perustettu, mutta vaaditaan myös
sähkölinjoja; välityskapasiteettia. Pari viikkoa sitten avattiin uusi tie Kirkkoniemen ja
Venäjän välillä. Rovaniemi-Kirkkoniemi ratayhteys kiinnostaa. Lentoreiteillä matkustajia on
ollut liian vähän.
Barentsin kulttuuristrategia tarvitaan, ja haluamme keskittyä nuorisotyöhön. Haluamme
lisätä yhteistyön näkyvyyttä. Maailma katsoo arktiseen ja pohjoisiin alueisiin. Haluamme
tulla kuulluksi arktisessa keskustelussa ja korostaa hyvää Barents-yhteistyötä. Barents
Davos – korostaa Barentsin alueen tärkeyttä.
On tärkeää, että alueneuvosto on aktiivisempi ja näkyvämpi arktisilla areenoilla. Haluan
erityisesti kiittää Venäjän BEAC puheenjohtajuutta siitä, että kansainvälinen
alkuperäiskansojen huippukokous saatiin agendalle ja toteutettua. Toivomme, että
puheenjohtajuuden vaihto Kainuun kanssa sujuisi joustavasti.
Ensi vuonna on Barents-yhteistyön 25-vuotisjuhla. Ruotsi järjestää kansallisen tason
juhlan, ja me haluamme järjestää aluetason juhlan. Esitän, että seuraava alueneuvoston
kokous pidetään Rovaniemellä 23.-24.5.2018.
Puheenjohtaja Timo Korhonen totesi, että on hienoa, että Finnmark uutena
puheenjohtajana haluaa lisätä vahvempaa poliittista keskustelua.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.
Asiakohta BRC 23/2017 MUUT ASIAT JA TIEDONANNOT
Käsitellään mahdolliset muut esityslistan hyväksymiskohdassa sovitut asiat.
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi mahdolliset muut tiedonannot.
Päätös:
Larisa Glazko tiedotti käytännön aikatauluista kokouksen jälkeen.
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Asiakohta BRC 24/2017 SEURAAVA KOKOUS
Barentsin alueneuvoston seuraava kokous pidetään Finnmarkin koolle kutsumana.
Päätösesitys:
Päätetään alueneuvoston seuraavan kokouksen aika ja paikka.
Päätös:
Seuraava alueneuvoston kokous pidetään Rovaniemellä 23.-24.5.2018.

Asiakohta BRC 25/2017 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys:
Alueneuvoston puheenjohtaja päättää kokouksen ja luovuttaa Barentsin alueneuvoston
puheenjohtajuuden virallisesti Finnmarkin edustajalle.
Päätös:
Puheenjohtaja Timo Korhonen kiitti lämpimästi kokouksen osallistujia ja luovutti
puheenjohtajuuden Finnmarkin edustajalle Ragnhild Vassvikille.
Kokous päättyi klo 13:12.
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