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Maa- ja metsätalousministeriöon pyytänyt lausuntoaSuomensusikannanhoitosuunnitelmaa
koskevastaluonnoksesta.

LausuntoluonnoksestaSuomensusikannanhoitosuunnitelmaksi

Ympäristöministeriöantaaasiastaseuraavanlausunnon:
Luonnoksessa
on kysymysvuonna2015 laaditun hoitosuunnitelmanpäivittämisestä,jota varten oli asetettu
laajapohjainenvalmisteluryhmäsekäsenohjausryhmä.Valmisteluntukena on ollut luonnontieteenja
riistataloudenasiantuntijoidenlisäksiympäristönja luonnonvarojenkäytön välisiinkonflikteihin perehtyneitä
asiantuntijoita.Valmisteluvaiheeseen
on sisältynytviestintääsekäalueellisestijärjestettyjä
vuorovaikutustilaisuuksia.
Ympäristöministeriöpitää valmistelumenettelyäonnistuneenaprosessinaja katsoo,
että siinäon saatukattavakuvasuunnitelmankehittämistarpeista.
Ympäristöministeriöpitää hyvänä,että sudenhoitosuunnitelmantavoitteenaon, kuten vuoden2015
suunnitelmassakin,suotuisansuojelutasonsaavuttaminenja säilyttäminen.TähänvelvoittavanEU:n
lainsäädännönmukaisestijäsenmaatraportoivat kuudenvuodenvälein EU:nkomissiollesäännösten
soveltamisestaja luontotyyppienja lajien seurannantuloksistaalueellaan.Näidenjäsenmaatakoskevien
raporttien pohjalta EU:nkomissiolaatii EU:nalueenkattavanyhteenvetokertomuksen.Tähännähdenministeriö
ei kuitenkaanpidä onnistuneenaluonnoksessaesitettyjä, vuoden2015suunnitelmastapoikkeavianäkemyksiä
suotuisansuojelutasontarkastelustakoko Fennoskandiantasolla.Jäsenmaidenlaatimissaraporteissaarvioidaan
lajien suotuisasuojelutasomaakohtaisesti,mikä ei kuitenkaanmerkitsesitä, etteikö lajien populaatioiden
suhdettaja vuorovaikutustanaapurimaidenalueellaeläviinkantoihin voitaisi ottaa huomioon.Suunnitelmassa
korostettu yhteistyö naapurimaidenkanssaon senvuoksiympäristöministeriönmielestätärkeääja
kannatettavaa.
Esitetyissätoimenpiteissätulevat hyviin esiin ihmisenja sudenvuorovaikutustakoskevatkysymykset.Kyseon
monellatavallatoisiinsaliittyvistä tekijöistä,joiden hallitseminenedellyttääjatkuvaa,avointayhteistyötäeri
toimijoiden kesken.Ministeriö pitää hyvänä,että laittoman tappamisenehkäisyon toimenpiteissävahvasti
edustettuna.Avainasemassa
tässäon metsästäjäyhteisönoma toiminta ja suunnitelmassaesitetyt Suomen
Riistakeskuksen
ja SuomenMetsästäjäliitontähän tähtäävätyhteiset toimet ovat ministeriön mielestäsenvuoksi
ensiarvoisentärkeitä.
On myöskorostettava,että hyväksyttävyydenlisääminenedellyttäätehokkaitatoimia vahinkotilanteiden
ennaltaehkäisyyn,akuuttien tilanteiden ratkaisemiseensekäaiheutuneidenvahinkojenkorvauksiin.Nämä
kysymyksetovat suunnitelmaluonnoksentoimenpide-ehdotuksissa
ministeriön mielestähyvin esillä.

•
•

PL35, 00023VALTIONEUVOSTO
• www.ym.fi
PB35, FI-00023STATSRÅDET,
FINLAND• www.ym.fi

2

Viestinnän ja eri toimijatahojen säännöllisen vuorovaikutuksen on suunnitelmassa entisestään korostettu, mikä
on ministeriön mielestä hyvä asia. Susikannan kehittymistä ja suden käyttäytymistä koskevan tiedon ohella on
tärkeää tuoda esiin, miten viranomaiset toimivat eri asteisissa suden ja ihmisen kohtaamisissa ja miten
mahdollisten uhkaaviksi koettujen tilanteiden kanssa on meneteltävä.
Monilajista kannanhoitoa koskevassa suunnitelman osassa on verrattain suppeasti käsitelty hirvieläinten ja suden
suhdetta. Ministeriö toivoo, että jatkossa paneuduttaisiin perusteellisemmin myös valkohäntäpeuran kantojen
merkitykseen. Lounais-Suomen jo monella tavalla haitallisen suureksi kasvanut peurakanta on mahdollistanut
suden tasaisemman leviämisen myös läntiseen Suomeen, mutta samalla alueille, joissa kohtaamiset asutuksen
kanssa ja vahingot lammastaloudelle ovat aiempaa todennäköisempiä. Tämän varsin haasteellisen
riistataloudellisen kysymyksen tarkastelun tulisi ministeriön mielestä sisältyä suunnitelman toimenpiteisiin.
Suunnitelman liitteenä voisi olla lyhyitä graafisia ja karttapohjaisia esityksiä susikannan kehittymisestä ja
jakautumisesta Suomen eri osiin.
Kokonaisuutena ministeriö pitää suunnitelmaluonnosta hyvänä pohjana toimenpiteille, joilla suunnitelman
tavoitteet saavutetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kuten nytkin suunnitelman
tarkistaminen määräajoin toteutunutta kehitystä vastaavasti on myös tarpeen.
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