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SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAN OHJAUSRYHMÄ JA
VALMISTELURYHMÄ

Työryhmien asettaminen
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään päättänyt asettaa susikannan hoitosuunnitelman päivittämistä varten
valmisteluryhmän sekä valmisteluryhmän työtä ohjaamaan ohjausryhmän.

Työryhmien tehtävät
Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida voimassa olevan hoitosuunnitelman muutostarpeet ja tehdä
ohjausryhmälle esityksiä uusista toimenpiteistä sekä muutoksista olemassa oleviin toimenpiteisiin. Lisäksi
valmisteluryhmä voi tehdä esityksiä toimenpiteistä, joita voidaan kokeiluluonteisesti soveltaa käytäntöön jo
valmistelun aikana, jotta voidaan arvioida niiden soveltuvuutta ja vaikuttavuutta ennen hoitosuunnitelman
valmistumista.
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata valmisteluryhmän työtä sekä vahvistaa maa- ja metsätalousministeriölle
esitettävät muutokset hoitosuunnitelman toimenpiteisiin. Lisäksi ohjausryhmä tekee valmisteluryhmän
ehdotuksesta esitykset maa-ja metsätalousministeriölle mahdollisista kokeiluluontoisista toimenpiteistä.

Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 1.9.2018 - 30.6.2019.

Organisointi
Ohjausryhmä
Puheenjohtaja:

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa-ja metsätalousministeriö

Jäsenet:

Erätalousneuvos Vesa Ruusila, maa-ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja
Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö
MTK Varsinais-Suomen puheenjohtaja Tapio Rintala, MTK
Toiminnanjohtaja Heli Siitari, Suomen metsästäjäliitto
Puheenjohtaja Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto

Sihteeri:

Erikoissuunnittelija Henna Väyrynen, maa-ja metsätalousministeriö

Pysyvät asiantuntijat: Neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa-ja metsätalousministeriö
Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, maa-ja metsätalousministeriö
Riistatalouspääl 1 ikkö Jarkko Nurmi, Suomen riistakeskus
Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, Suomen riistakeskus
Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus
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Valmisteluryhmä
Puheenjohtaja:

Erätalousneuvos Vesa Ruusila, maa-ja metsätalousministeriö

Jäsenet:

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa-ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja
Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus
Riistapäällikkö Mikael Luoma, Suomen riistakeskus
Projektipäällikkö Sakari Mykrä, Metsähallitus
Poliisitarkastaja Vesa Pihajoki, Poliisihallitus
MTK kenttäjohtaja Timo Leskinen, MTK
Hallituksen jäsen Antti Kuivalainen, Suomen metsästäjäliitto
Erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto
Järjestöpäällikkö Sami Säynevirta, Luonto-Liitto
Porotalousneuvoja Maaren Angeli, Paliskuntainyhdistys
Esa Kukkonen, Suomen Kennelliitto

Sihteeri:

Erikoissuunnittelija Henna Väyrynen, maa-ja metsätalousministeriö

Pysyvä asiantuntija:

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, maa-ja metsätalousministeriö

Valmistelun tukena on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN)
rahoittaman CORE-hankkeen asiantuntijat.
Ohjausryhmän tai valmisteluryhmän jäsenen ollessa estynyt voi häntä edustaa puheenjohtajan suostumuksella
tapauskohtaisesti toinen henkilö samasta organisaatiosta.

Asiantuntijoiden kuuleminen
Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita mm. tutkimuslaitoksista, alueellisista viranomaisista,
maakunnallisista toimijoista tai muita asiantuntijoita.

Kustannukset
Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kokouspalkkioita ei makseta, mutta työryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden
matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan lukuun ottamatta valtion viranomaisten ja laitosten
palveluksessa olevien edustajien matkoja. Työryhmän työhön liittyvät välttämättömät kustannukset maksetaan
maa-ja metsätalousministeriön toimintamenomomentilta 30.01.01. (työryhmät). Työryhmän työhön liittyvät
laskut hyväksyy osastopäällikkö Juha S. Niemelä ja asiatarkastaa neuvotteleva virkamies Sami Niemi.

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta
Tasa-arvolain 4 a § edellyttää, että nimitettävissä valmisteluelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Työryhmään kutsutuista tahoista osa on voinut
nimetä ainoastaan miesehdokkaan, koska heillä ei ole ollut esittää valmisteluelimeen tarvittavaa asiantuntemusta
omaavaa naisehdokasta. Metsästys ja riistatalous alana on edelleen melko miesvaltainen, mikä heijastuu
naisasiantuntijoiden niukahkoon lukumäärään. Susikannan suojelun ja hallinnan yhteiskunnalliset haasteet
edellyttävät kuitenkin asiantuntijoiden kattavaa osallistumista työryhmän työhön, jotta linjausten vaikuttavuus ja
toimeenpano varmistetaan käytännössä. Lain edellyttämästä sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa vain erityisistä
syistä. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että edellä mainituin perustein laissa tarkoitettu erityinen syy on
olemassa.

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Erityisasiantuntija
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