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195/2017 

Valtioneuvoston asetus
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä
Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 18 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningas-

kunnan hallituksen välillä Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2016 tehty sopimus tulee voi-
maan 1 päivänä toukokuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu. 

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä maaliskuuta 2017 ja tasavallan pre-
sidentti 24 päivänä maaliskuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 31 päi-
vänä maaliskuuta 2017. 

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa. 

3 §
Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annettu laki
(176/2017) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017. 

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017. 

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 42/2017)
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195/2017  
 
Pohjoissaamenkielinen käännös 

 
 
 

Stáhtaráđi ásahus 
guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkojuvvon soahpamuša fápmuibidjamis sihke 
soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága 

fápmuiboahtimis 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkko-
juvvon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága 
(176/2017) 18 §:a 1 momeantta vuođul: 
 

1 § 
Guolástusas Deanu čázádagas Suoma dásseválddi ráđđehusa ja Norgga gonagasriikka 

ráđđehusa gaskkas Helssegis čakčamánu 30. beaivve 2016 dahkkojuvvon soahpamuš boahtá 
fápmui miessemánu 1. beaivve 2017 nugo das lea sohppojuvvon.  

Riikkabeaivvit lea dohkkehan soahpamuša njukčamánu 22. beaivve 2017 ja dásseválddi pre-
sideanta njukčamánu 24. beaivve 2017. Dohkkeheapmái guoskevaš nohtat leat lonohallon 
njukčamánu 31. beaivve 2017.  
 

2 § 
Soahpamuša eará go láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusat leat ásahussan fámus.  

 
3 § 

Guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkojuvvon soahpamuša láhkaásahansuorgái gul-
levaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanláhka (176/2017) boahtá fápmui miessemánu 
1. beaivve 2017.  
 

4 § 
Dát ásahus boahtá fápmui miessemánu 1. beaivve 2017.  

 
 
Helssegis cuoŋománu 6. beaivve 2017 

 
 
 

Eanadoallo- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen 
 
 
 

Láhkaásahanráđđi Heidi Aliranta 
 

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


