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RUOKAVIRASTON LAUSUNTO MAA-JA METSATALOUSMINISTERION LUONNOKSESTA SUSIKANNAN 
HOITOSUUNNITELMAKSI

Ruokavirasto kiittaa mahdollisuudesta lausua ylla mainitussa asiaa ja toteaa seuraavaa:

YIeisesti voidaan todeta, etta paivitetyssa kannanhoitosuunnitelmassa viestinnan, 
vuoropuhelun ja yhteistoiminnan kehittamisen painottaminen ja siihen liittyvien 
menettelyjen kehittaminen on erittain kannatettavaa.

Ruokavirasto pitaa myds hyvana, etta tiedon avoimuutta lisataan. Suunnitelmassa on 
perusteitu mm. susien kannanarvioinnin ajoittamisen syita, kerrottu susien luontaisesta 
liikkumisesta seka todettu ettei susia "siirtoistuteta". Tallaisen tiedon kirjaaminen jo 
suunnitelmaan halventanee osaltaan asiaan liittyvia epailyja.

Selkeyden vuoksi tekstia voisi joissain kohdissa tiivistaa, silla siina on paikoitellen 
toistoa/paallekkaisyytta, esimerkiksi luvun 2.4 kohdissa seurantatiedon avoimuus seka 
maakunnalliset ja valtakunnalliset tilaisuudet.

Yksityiskohtaiset huomiot

2.1 Vahinkojen korvaaminen

Suunnitelmassa olisi hyva mainita lyhyesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
roolista vahingon toteajana ja arvioijana siten kuin riistavahinkolain (105/2009) pykalissa 
23 ja 24 saadetaan.

Ruokavirasto pitaa tarkeana, etta keskeiset sidosryhmat ja toimijat olisivat tietoisia siita, 
etta korvauksen saamiseksi vahingosta on ilmoitettava viipymatta kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta tama paasee toteamaan ja arvioimaan vahingon. 
Jos maaseutuelinkeinoviranomainen saa tiedon vahingosta vasta paivien tai jopa 
viikkojen kuluttua tapahtuneesta, ei korvauksen mydntamiselle ole vaittamatta 
perusteita.
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2.2 Vahinkojen ennaltaehkaisy seka toimenpiteet uhkan ja vahinkojen hallitsemiseksi

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset olisi hyva ottaa huomioon yhtena keskeisista 
sidosryhmatahoista jarjestettaessa vahinkojen ennaltaehkaisyyn liittyvia tiedonvaihto-ja 
koulutustilaisuuksia seka jaettaessa tietomateriaalia. Maaseutuelinkeinoviranomaisen 
on korvaushakemusta kasitellessaan arvioitava, onko vahingonkarsija kaytettavissaan 
olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estamaan vahingon syntymisen tai sen laajenemisen 
(riistavahinkolaki 105/2009, 8 §).

2.2.3 Vahinkojen ennaltaehkaisy

Luvun alussa viitataan "turvallisiin" koirametsastyksen kaytantdihin. Sanan "turvallinen" 
sijaan ehdotetaan kaytettavaksi neutraalimpaa termia esim. "turvallisempiin", silla taysin 
turvallista koirametsastysta susialueilla ei voitane harjoittaa.

2.4 Hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien valisen vuoropuhelun kehittaminen

Seurantatiedon avoimuutta koskevaa lukua olisi toivottavaa selkeyttaa. Nykyisessa 
muodossa jaa hieman epaselvaksi, mihin tilaisuuksiin Luken tai Riistakeskuksen 
edustajien on tarkoitus osallistua.

3.3 Villikoirat ja koirasudet luonnossa

Ruokavirasto kannattaa nykylainsaadanndn muuttamista siten, etta muista kuin 
turvallisuusuhkaa tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle aiheuttavista villikoirista 
tehdaan poistamispaatds ja etta paatoksentekijana naissa tilanteissa olisi Suomen 
riistakeskus.

3.4 Sairaudet

Toisen kappaleen kohta "Raivotautia esiintyy Suomen lahialueilla Virossa ja Vendjdlld 
etupddssd supikoirissa, ketuissa ja susissa, mutta sitd esiintyd myds koirissa, kissoissa ja 
muissa kotieldimissd" tu\\s\ korjata, silla Virossa ei esiinny rabiesta. Viro on ollut 
rabiesvapaa maa vuodesta 2013. Suomen lahialueista rabiesta esiintyy Venajalla.

Neljannen kappaleen tekstia tulisi tarkentaa seuraavasti:
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Suomessa tavataan Echinococcus granulosus |(sensu lato) tai Echinococcus canadensis - 
lajiin kuuluvaksi luettavaa hirviekinokokkia. Se on Suomessa melko harvinainen, mutta 
sita on kuitenkin loydetty poroista, hirvista ja susista Ita-Lapista, Kuusamosta, Kainuusta 
ja Pohjois-Karjalasta. [tfiime vuosina tartuntoja on alettu tavata myds Lansi-Suomessa. 
Hirviekinokokin elamankierrossa paaisanta on susi (mahdollisesti myds koira) ja vali- 
isantana hirvielain (poro, peura, hirvi). Echinococcus granulosus -tartunta voi ihmisella 
aiheuttaa hitaasti etenevan sairauden, jossa loinen kasvaa rakkulamuodostelmana 
erityisesti maksassaja keuhkoissa, [C. canadensis -tartunnat tavataan yieensa keuhkoissa 
Suomessa ihmisen saamia tartuntoja ei ole todettu 1960-luvun jalkeen^ paitsi yksi tapau 
wuonna 2015.
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4 Hankkeet

Riistavahinkokeskus - sahkdinen tiedonjakopalvelu kansalaisille

Ruokavirasto pitaa hanke-ehdotusta Riistavahinkokeskuksesta erittain hyvana ja 
kannatettavana. Erityisen tarkeaa Ruokaviraston nakokulmasta on, etta sahkdisesta 
palvelusta Idytyvat konkreettiset toimintaohjeet yhteystietoineen vahingon sattuessa 
seka ajantasaista tilastotietoa riistavahingoista. Ruokavirasto toivoo, etta hanketta 
toteutettaessa voitaisiin soveltuvin osin hyddyntaa myds kuntien 
maaseutuelinkeinoviranomaisten ja Ruokaviraston kokemuksiaja nakemyksia vahinkojen 
korvaamiseen ja niita koskeviin tietopyyntdihin liittyen.

Paajohtaja Antti-Jussi Oikarinen

Ylitarkastaja Katriina Mattila
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