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Reviiriyhteistyöryhmät: sosiaalista
kestävyyttä paikallisella vaikuttamisella
• Vuoden 2015 hoitosuunnitelmaa valmisteltaessa (työpajat, kyselyt ym.) korostui
tarve paikalliselle vaikuttamiselle susiasioissa
”Yksi keskeinen uuden reviiriperustaisen susikannan hallinnan lähtökohta on se, että
reviireillä elävien ja toimivien ihmisten tulisi päästä nykyistä enemmän osallistumaan
sutta koskevaan suunnitteluun.”

• Miten paikalliset pääsevät mukaan ja miten erilaiset näkökulmat voidaan
huomioida?
→”Perustetaan susireviirialueille yhteistyöryhmiä”

• Reviiriyhteistyöryhmät ovat mukana myös uudessa hoitosuunnitelmassa →
toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen (mm. SusiLIFE-hankkeessa 2019–2025).
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Mikä on yhteistyöryhmien tarkoitus?
• Edistää rinnakkaiseloa → pohditaan, millaisia toimenpiteitä
tarvittaisiin paikallisesti ja miten niitä toteutetaan.

Keskeisimpiä toimia tiedonjako.
• Sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä susista ja suden
kannanhoidosta: keskustelun kautta eri näkökulmat ja

mahdolliset ongelmat pyritään saamaan esille.
• Edustaa paikallisia ihmisiä susikysymyksissä: paikallisen
susitilanteen arviointi; onko tarvetta puuttua?
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Reviiriyhteistyöryhmät tällä hetkellä
• Ryhmiä perustettu 31 (27 aktiivisia). Uusia reviirejä → uusi ryhmiä?
• Ryhmän perustamisesta päättävät paikalliset sidosryhmät (ei riistakeskus)
Työryhmissä tyypillisesti 7–9 jäsentä
eri sidosryhmistä, esimerkiksi:
–
–
–
–
–
–
–
–

Rhy:t (halutessaan jokaisesta jäsen)
Metsästäjäliitto
Luonnonsuojelujärjestöt
Maataloustuottajat (MTK)
Kylä- ja vanhempainyhdistykset
Koiraharrastajat (kennelpiiri)
Luontomatkailuyrittäjät
Poliisi/Raja/Erävalvonta
Työryhmät 12/2020

9.12.2020

susilife.fi

Susireviirit 03/2020
4

Reviiriyhteistyöryhmien toiminta
• Toiminnan kehyksenä vuosisuunnitelma, jossa neljä kokousta omine teemoineen. Kokouksi tyypillisesti 2– 4/ryhmä/v.
• Tehtävänä on arvioida paikallista susitilannetta ja mm. pohtia ennaltaehkäiseviä toimia sekä tarvetta puuttua susikantaan.
• Kokouksissa päätetään toimenpiteistä ja lausunnoista, joita ryhmä vie eteenpäin. Jäsenille toimitetaan ajantasaista
tietoa susiin liittyen (välittävät omille verkostoilleen).
• Puheenvuoroja kaikille tasapuolisesti, kannanotoissa eriävät mielipiteet kirjataan kokousmuistioon.
• Toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen.
• Riistanhoitoyhdistykset saavat aktiivisesta osallistumisesta korvauksen → ryhmä voi saada rahallista tukea (ryhmiltä
vuosittain toimintaraportti)
• Myös riistakeskus tukee ryhmiä: koordinaattori toimittaa materiaalia ja välittää ryhmän kannanottoja ja kysymyksiä.
Jatkossa edistetään mm. asiantuntijoiden vierailua kokouksissa sekä alueellisesti eri sidosryhmien välistä keskustelua.
• Reviiriyhteistyön toimintamalli jatkuu toistaiseksi. Ryhmät kokoontuvat ja toteuttavat toimenpiteitä tarpeen mukaan.
• Jos alueen tilanne on rauhallinen, ei toiminnalle välttämättä ole välitöntä tarvetta. Ryhmä voi asettua tauolle, mutta
kuitenkin seuraa alueen tilannetta ja tiedottaa muutoksista verkostoilleen.
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Reviiriyhteistyöryhmien toimenpiteitä
• Tiedotteet paikallislehteen:
• Yhteistyöryhmän olemassaolo ja toiminta (yhteystiedot)
• Ajankohtaista tietoa susitilanteesta: havainnot, pihakäynnit, vahingot
• Petoyhdyshenkilöt ja Tassu, DNA-keräys, ohjeet petovahinkotilanteisiin

• Tiedotus tiloille: aitapakettien saatavuus, muu vahinkojen ennaltaehkäisystä
(petovahinkoesitteet).
• Yleisötilaisuudet: asiantuntija-puheenvuoroja ja ajantasaista tietoa.
• Kysymykset riistahallintoon & Lukelle: vastaukset tiedoksi kaikille ryhmille.

• Lausunnot & kannanotot: kannanhoitosuunnitelma, verkkokyselyt,
petoaitahakemukset, poikkeusluvat (tilannekuvaus), haaskaongelmat ym.
• Viestintä ryhmien kesken: kehittämispäivät, yhteiset kokoukset ym.
→ jaetaan hyviä kokemuksia ja käytänteitä sekä tietoa naapurialueiden kesken.

• Tiedonjakoa paikallisille (mm. sidosryhmät): ajankohtaiset kannanhoidolliset asiat,
yleistieto susista (huhujen oikaisu), petoja houkuttelevien ravintolähteiden haitat jne.
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Riistanhoitoyhdistysten valtionavun
jakoperusteet – §1 kohta 10 (reviiriyhteistyö)
Vuodesta 2020 lähtien tukea maksetaan niille riistanhoitoyhdistyksille, jotka osallistuvat alueellaan vähintään yhden

aktiivisen reviiriyhteistyöryhmän toimintaan.
• Yhteistyöryhmä katsotaan aktiiviseksi, kun se kokoontuu vähintään kahdesti kalenterivuoden aikana ja toteuttaa vähintään
kaksi konkreettista toimenpidettä. Työryhmän statuksen on oltava aktiivinen vuoden lopussa (31.12.).
• Riistanhoitoyhdistyksen aktiivisen osallistumisen vaatimukset:
• Työryhmässä jäsenenä joku, joka on rhy:n jäsen. Henkilö on mukana kokouksissa vähintään 2 krt vuodessa.
Tarvittaessa sijainen edustaa (rhy valitsee, ei tarvitse olla nimitetty varajäsen).
• Rhy:n tulee tukea työryhmän toimenpiteitä (esim. lausunnot, tiedotteet, tilaisuudet).

• Työryhmä raportoi joulukuun aikana toiminnastaan Suomen riistakeskukselle käyttäen lomakepohjaa, jossa listataan toimiin
aktiivisesti osallistuneet rhy:t → tieto avustusosuuden maksamiseksi.
• Kohdan 10 mukainen 5 % osuus valtionavusta jaetaan tasan kaikkien osallistuvien yhdistysten kesken riippumatta siitä,
monenko työryhmän toiminnassa ne ovat mukana.
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• Työryhmistä tietoa riista.fi-sivustolla:
https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuun
nitelmien-toimeenpano/susireviirialueidenyhteistyoryhmat/

• Kokousmuistiot
• Työryhmien yhteystiedot
• Toimintaohje
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Reviiriyhteistyö ja SusiLIFE
• Reviiriyhteistyötä kehitetään kyselyiden avulla (ryhmille toteutettu kysely
2020) → päivitetään toimintaohjeistus 2021
• Maakuntatason seminaarit lisäävät vuoropuhelua työryhmien sekä

paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien välillä.
• Uusia ryhmiä niille alueille, joilla uusia reviirejä ja toimintamalli koetaan
tarpeelliseksi.
• Ryhmien jäsenten osallistaminen hankkeen muihin toimenpiteisiin.
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