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Jakelun mukaisesti 
 
 
 
 

SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAN SEURANTARYHMÄ 

 

Työryhmän asettaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään päättänyt asettaa Suomen susikannan hoitosuunnitelman 

seurantaryhmän. 

 

Tausta 

Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa on esitetty toimenpiteenä susifoorumien järjestäminen. 

Susifoorumien ja niitä valmistelevan ryhmän konseptia työstettiin yhdessä keskeisten sidosryhmien 

kanssa marraskuussa 2019. Seurantaryhmän ja susifoorumien suunnitelma on lähetetty 

nimeämispyynnön liitteenä seurantaryhmään kutsuttaville tahoille. 

 

Työryhmän tehtävät 

Seurantaryhmän tehtävänä on susikannan hoitosuunnitelman toimeenpanon seuranta ja susifoorumien 

valmistelu.  

Seurantaryhmän tehtävänä on susikannan hoitosuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutuksen 

seuranta, innovointi, yhdessä kehittely, tuki toteutukseen ja alueellisten näkökulmien ja ratkaisujen 

kytkeminen toteutukseen. Seurantaryhmän tehtävänä on lisäksi ajankohtaisten ja/tai ennakoimattomien 

asioiden käsittely sekä neuvoa antava keskustelu ennen merkittävien linjausten tekemistä susikannan 

hoitosuunnitelmaa koskevissa kysymyksissä. Osana edellä mainittua työtä seurantaryhmä valmistelee 

vuosittain yhdestä kahteen susifoorumitilaisuutta yhteistyössä alueellisten riistaneuvostojen kanssa ja 

käsittelee myös foorumitilaisuuksien ja mahdollisten verkkokeskustelujen annin.  

Seurantaryhmässä mukana olevat tahot voivat osallistua kokouksiin sen mukaan, kun kokouksen aihe 

on relevantti edustetun tahon näkökulmasta.  

 

Toimikausi  

Työryhmän toimikausi on 11.5.2020–31.5.2023. 
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Organisointi 

 

Puheenjohtaja: Erätalousneuvos Vesa Ruusila, maa- ja metsätalousministeriö 

 

Jäsenet:  neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (vara-

puheenjohtaja) 

lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö 

erikoissuunnittelija Mari Tikkunen, Suomen riistakeskus 

poliisitarkastaja Vesa Pihajoki, Poliisihallitus 

ohjelmajohtaja Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus 

kehityspäällikkö Hannaleena Aarnio, Metsähallitus 

porotalousneuvoja Maaren Angeli, Paliskuntain yhdistys 

hallituksen jäsen Esa Kukkonen, Suomen Kennelliitto 

kenttäjohtaja Timo Leskinen, MTK ry 

luonnon- ja riistanhoitopäällikkö, Ere Grenfors, Suomen Metsästäjäliitto 

suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen luonnonsuojeluliitto 

susijaoston jäsen Nina Harju, Luonto-Liitto 

puheenjohtaja Juhani Kukkonen, valtakunnallinen riistaneuvosto 

puheenjohtaja Pentti Pulkkinen, Pohjois-Karjalan alueellinen riistaneuvosto 

puheenjohtaja Martin Hägglund, Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto 

 

Sihteeri:  asiantuntija Henna Väyrynen, maa- ja metsätalousministeriö 

 

Seurantaryhmän jäsenen ollessa estynyt voi häntä edustaa puheenjohtajan suostumuksella 

tapauskohtaisesti toinen henkilö samasta organisaatiosta. 

Seurantaryhmän kokoonpanoa voidaan tarkistaa sen jälkeen, kun alueellisten riistaneuvostojen ja 

valtakunnallisen riistaneuvoston uudet kokoonpanot on nimitetty ja ne ovat aloittaneet toimikautensa. 

 

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 

Tasa-arvolain (609/1986) 4 a § edellyttää, että nimitettävissä valmisteluelimissä tulee olla sekä naisia 

että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jokaista tahoa on 

pyydetty ehdottamaan sekä naista että miestä jäsenpaikkaa kohden ja tuotu esille tasa-arvolain 4 a §. 

Jos sekä nais- että miesehdokkaan nimeäminen ei ole ollut mahdollista, ministeriö on pyytänyt 

perustelemaan sen nimeämisehdotuksessa tai lähettämään erilliset perustelut. Lisäksi tahoja, jotka eivät 

ole voineet nimetä miesehdokkaan lisäksi naisehdokasta, on pyydetty tarkistamaan, voisivatko he 

nimetä myös naisehdokkaan. Työryhmään kutsutuista tahoista osa ei ole kuitenkaan voinut nimetä 

miesehdokkaan lisäksi naisehdokasta, koska heillä ei ole ollut esittää valmisteluelimeen tehtävässä 

tarvittavaa erityisasiantuntemusta omaavaa naisehdokasta. Riistatalous ja metsästys alana on edelleen 

hyvin miesvaltainen, mikä heijastuu naisasiantuntijoiden pienempänä osuutena. Susikannan 

hoitosuunnitelman seurantaryhmä edellyttää asiantuntijoiden kattavaa osallistumista työhön, jotta 

seurantaryhmä pystyy aktiivisesti tekemään hoitosuunnitelman toimeenpanoon seurantaan liittyviä 

tehtäviä ja valmistelemaan osana tätä susifoorumeita.   

Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen mukaan riistakantojen hoito kuuluu luonnonvaraosaston 

erätalousyksikölle. Yksikössä ei toimi naispuolista virkamiestä, jonka tehtäviin riistatalousasiat kuuluisivat 
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seurantaryhmän toiminnan vaatimassa laajuudessa tai jota myöskään määräaikaisen virkasuhteen 

keston vuoksi olisi perusteltua nimittää jäseneksi ryhmään.  

Tasa-arvolain 4 a §:ssä säädetystä toimielimen kokoonpanosta, jossa kummankin sukupuolen osuudet 

ovat 40–60 prosenttia, voidaan poiketa vain erityisistä syistä. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo 

edellä mainituin perustein, että seurantaryhmän kokoonpanolle, jossa miesten osuus on 62,5 prosenttia 

ja naisten osuus 37,5 prosenttia, on olemassa laissa tarkoitetut erityiset syyt. 

 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

Seurantaryhmä 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 sekä kokousten että susifoorumien osalta 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. Hankkeen viestintään ja susifoorumien 

järjestelykustannuksiin voidaan käyttää varoja momentilta 30.40.50. Työryhmän työhön liittyvät laskut 

hyväksyy erätalousyksikön päällikkö Vesa Ruusila ja asiatarkastaa neuvotteleva virkamies Sami Niemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 
 
 
 
 
 

erityisasiantuntija Jussi Laanikari 
 

 

  

Jakelu Seurantaryhmän puheenjohtaja ja jäsenet 
 

Tiedoksi MMM LVO Suunnitteluyksikkö 
MMM HAKE Ohjaus- ja talousyksikkö 
YM Ympäristöministeriö 
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Luonnonvarakeskus 
Poliisihallitus 
Suomen riistakeskus 
Metsähallitus 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Suomen metsästäjäliitto ry 
Paliskuntain yhdistys 
Luonto-Liitto ry 
Suomen Kennelliitto 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
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