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Jakelussa mainitut

NIMEÄMISPYYNTÖ EDUSTAJAKSI SUOMEN SUSIKANNAN 
Asia HOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYS -HANKKEEN 

VALMISTELURYHMÄÄN

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää syksyllä Suomen susikannan hoitosuunnitelman 
päivittämisen. Valmistelu tapahtuu yhdessä susipolitiikan kannalta keskeisten sidosryhmien 
kanssa. Hanke kestää kesään 2019. Valmistelun on kuitenkin määrä tapahtua joustavasti siten, 
että työn aikana syntyviä uusia avauksia ja toimenpiteitä voidaan kokeiluluontoisesti soveltaa 
käytäntöön tarvittaessa jo valmistelun aikana, jotta voidaan arvioida niiden soveltuvuutta ja 
vaikuttavuutta ennen hoitosuunnitelman valmistumista.

Valmistelun tukena on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) rahoittaman CORE-hankkeen asiantuntijat.

CORE-hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteistoiminnallisen 
hallinnan (”collaborative govemance”) tarpeesta mutkikkaiden ongelmien edessä. Hanke hakee 
menetelmiä reilujen ja tehokkaiden, parhaaseen tietoon perustuvien ratkaisujen luomiseksi 
kiistanalaisiin ympäristön ja luonnonvarojen käytön ongelmiin. Hankkeessa kehitetään 
suomalaisoloissa toimivia yhteisen ongelmanratkaisun toimintamalleja ja erilaisten toimijoiden 
valmiuksia hyödyntää niitä rakentavasti.

Hoitosuunnitelman päivitystyötä varten maa-ja metsätalousministeriö asettaa valmisteluryhmän, 
jonka puheenjohtajana tulee toimimaan erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja 
metsätalousministeriöstä.

Lisäksi valmisteluryhmän työtä ohjaamaan maa-ja metsätalousministeriö asettaa ohjausryhmän, 
jonka puheenjohtajana tulee toimimaan kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja 
metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään edustajansa 
valmisteluryhmään.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaisesti valtion 
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla vähintään 40 
prosenttia sekä naisia että miehiä. Saman pykälän mukaan niiden tahojen, joita pyydetään 
nimeämään ehdokkaita em. toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista 
että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Jos sekä nais- että miesehdokkaan nimeäminen ei ole 
mahdollista, ministeriö pyytää perustelemaan sen nimeämisehdotuksessa.
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Tieto edustajista pyydetään toimittamaan maa-ja metsätalousministeriön kirjaamoon, 
kirjaamo@,mmm.fi viimeistään 15.8.2018.

JAKELU Suomen riistakeskus
Luonnonvarakeskus 
Poliisihallitus 
Metsähallitus/Eräpalvelut 
Maataloustuottajain Keskusliitto ry. (MTK) 
Suomen Metsästäjäliitto ry. (SML)
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (SLL) 
Luonto-Liitto ry
Kennelliitto / metsästyskoiratyöryhmä 
Paliskuntain yhdistys

Osastopäällikön sijaisena 
Hallitusneuvos Vilppu Talvitie

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi


