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Kirjallinen kysymys suden kannanhoidollista metsästystä koskevan hankkeen edistymisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa susikanta on viime vuosina jatkanut vahvistumistaan ja keskittymistä läntiseen Suomeen. Vuonna 2020 Luonnonvarakeskuksen kanta-arviossa arvioitiin Suomen alueella liikkuvan
yhteensä 30 susilaumaa ja susien yksilömäärän arvioitiin olevan 216 ja 246 yksilön välillä. Susikannan on ollut mahdollista jatkaa vahvistumistaan osaltaan siitä syystä, että Suomessa ei ole
vuoden 2016 jälkeen harjoitettu suden kannanhoidollista metsästystä.
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisemassa Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa linjattiin, että mikäli EU:n luontodirektiivin tulkinta mahdollistaa suden kannanhoidollisen metsästyksen, tullaan sille asetettavat tavoitteet ja toimintamalli sekä perustelut suunnittelemaan laajapohjaisessa työryhmässä. Vuonna 2019 Euroopan unionin tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun
asiassa, joka koski suden kannanhoidollista metsästystä. Siinä todettiin, että suden kannanhoidollinen metsästys ei ole ristiriidassa EU:n luontodirektiiviin nähden. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että viranomaisilla on esittää riittävät perusteet kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiselle.
Ennakkoratkaisun seurauksena maa- ja metsätalousministeriö asetti vuoden 2020 alusta selvitystyöryhmät selvittämään suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista Suomessa. Tarkkaa
ajankohtaa selvitystyön valmistumiselle ei tässä vaiheessa vielä asetettu. Ministeriö ilmoitti
hankkeen julkistuksen yhteydessä, että hanke tulee kestämään ainakin vuoden 2020 loppuun tai
tarpeen vaatiessa jopa pidempään.
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on todennut suden metsästyksen olevan tärkeä osa kannanhoidon suunnitelmaa ja tavoitteena on, että suden kannanhoidollinen metsästys päästään
aloittamaan. Myös kansalaisten huoli susikannan levittäytymisestä on aiheellisesti voimistunut.
Susien aiheuttamista vahingoista koirille ja kotieläimille on uutisoitu säännöllisesti. Kansalaisten
kasvanut huoli välittyi eduskuntaan myös kansalaisaloitteen muodossa, kun suden kannanhoidollisen metsästyksen käynnistämistä vaativa kansalaisaloite keräsi kuluvan vuoden syyskuussa
vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja etenee näin ollen eduskunnan käsiteltäväksi. On siis tarpeen, että
suden kannanhoidollista metsästystä selvittävän työryhmän tuloksia saadaan mahdollisimman
nopeasti hyödynnettäväksi niin, että metsästys on mahdollista aloittaa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
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Mikä on suden kannanhoidollista metsästystä selvittävän hankkeen tämänhetkinen tilanne,
milloin selvitykseen asetetut työryhmät julkaisevat tulokset ja
milloin suden kannanhoidollinen metsästys olisi näiden puitteissa mahdollista aikaisintaan aloittaa?
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