
 

 

 

Lehdistötiedote 

SOSIOEKONOMISTEN KYSYMYSTEN AITO HUOMIOINTI SEKÄ PAIKALLISEN TIEDON JA 

TARPEIDEN KUNNIOITTAMINEN OVAT AVAIN SUURPETOKONFLIKTIN RATKAISEMISEEN  

Sosioekonomisten kysymysten aito huomiointi sekä paikallisen tiedon ja tarpeiden 

kunnioittaminen ovat avain suurpetokonfliktin ratkaisemiseen. Euroopan komissio ja Euroopan 

maanomistajien järjestö (EU:n suurpetofoorumin puheenjohtajat) sekä Paliskuntain yhdistys 

(foorumin jäsen) järjestävät EU:n suurpetofoorumin puitteissa seminaarin Rovaniemellä 8. 

lokakuuta 2015. Seminaarin pääaiheena ovat ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloon liittyvät 

sosioekonomiset kysymykset erityisesti Suomen ja Ruotsin poronhoitoalueilla, Euroopan Unionin 

pohjoisimmissa osissa. Eritoten paneudutaan suurpetojen aiheuttamiin vahinkoihin sekä niistä 

nouseviin ekonomisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Lisäksi potentiaalisiin ratkaisuihin parantaa 

rinnakkaiselon mahdollisuuksia. 

  

EU:n suurpetofoorumi ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiselon tueksi on useiden järjestöjen 

yhteensulauma ja ne kaikki edustavat erilaisia interssiryhmiä. Ryhmän yhteisesti sovittu tehtävä 

on: 

 

Edistää toimintatapoja ja etsiä mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja 

ihmistoimintojen ja suurpetolajien läsnäolon välisten ristiriitojen minimoimiseksi. 

Tehtävää toteutetaan vaihtamalla tietoa ja työskentelemällä yhdessä avoimella, 

rakentavalla ja toisia kunnioittavalla tavalla. 

 

Suurpetofoorumin jäsenten allekirjoittamassa sopimuksessa on toteamus siitä, että 

sosioekonomiset ja kulttuuriset näkökulmat sekä huolenaiheet täytyy ottaa huomioon ja 

kunnioittaa niitä. Toimivamman rinnakkaiselon edistämiseksi, sosioekonomiset kysymykset täytyy 

ottaa nykyistä paremmin huomioon suurpetojen ekologisten tarpeiden rinnalla.  

 

Anne Ollila, Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja toteaa, ”Jatkuvien suurpetovahinkojen 

aiheuttama ekonomisen ja sosiaalisen elinvoimaisuuden väheneminen Suomen ja Ruotsin 

poronhoidossa ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Poroelinkeino on keskeinen osa pohjoista 

kulttuuria ja se on elinkeino, joka soveltuu harvaan asutuille syrjäseuduille. Näillä alueilla ei ole 

monia vaihtoehtoja tulonhankkimiseksi. Olemme todenneet, että EU:n suurpetofoorumi on 

hyödyllinen ja toimiva foorumi faktapohjaisille keskusteluille. Vihat ja fantasiat suurpetoihin 

liittyen on jätetty keskusteluista pois. Sen sijaan, keskustelu on perustunut tieteellisiin faktoihin, 

mutta samalla on otettu huomioon erilaiset alueellisen tilanteet ja tarpeet ratkaista konflikti.”  

 

Heli Siitari, Euroopan maanomistajien järjestön edustaja sekä toinen EU suurpetofoorumin 

puheenjohtajista toteaa, että ”Paliskuntain yhdistys on erittäin arvokas jäsen EU:n 

suurpetofoorumissa. Heidän avullaan saamme tietoa alueellisista asioista ja tilanteesta Euroopan 
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tasolle. EU:n suurpetofoorumin kautta sidosryhmillä on suora yhteys komissioon sekä toisiin 

suurpetoihin liittyviin tahoihin Euroopan tasolla. Avoimet keskustelut näiden erilaisia 

intressitahoja edustavien ryhmien välillä ovat ehdoton edellytys sille, että voidaan löytää 

yhteisymmärrys eri osapuolten välillä.” 

 

Avoin ja rehellinen paneutuminen Suomen ja Ruotsin poronhoitoalueiden sosioekonomisiin 

kysymyksiin on erittäin tärkeää foorumille sillä kaikki neljä suurpetoa; karhu, ilves, ahma ja susi 

(sekä suojellut maa- ja merikotkat) elävät tällä alueella. Tämä on Euroopan tasolla poikkeuksellista 

ja voi tarjota tärkeitä oppeja myös muihin Euroopan Unionin maihin.  

 

6. lokakuuta 2015 

 

 

Yhteystiedot 

Seminaarin paikallinen järjestäjä: 

Anne Ollila, toiminnanjohtaja, Paliskuntain yhdistys, +358 40 199 1066 

 

Foorumin puheenjohtajat: 

Heli Siitari, European Landowners Organisation, (heli@luontojariista.fi) 

András Demeter tai Marita Arvela, Euroopan komissio (andras.demeter@ec.europa.eu or 

marita.arvela.@ec.europa.eu) 

 

 

Lisätietoja 

EU:n suurpetofoorumin tehtävänä on edistää toimintatapoja ja etsiä mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja 

ihmistoimintojen ja suurpetolajien läsnäolon välisten ristiriitojen minimoimiseksi. Tehtävää toteutetaan 

vaihtamalla tietoa ja työskentelemällä yhdessä avoimella, rakentavalla ja toisia kunnioittavalla tavalla.  

 

Yhteistyösitoumuksen ovat allekirjoittaneet alla mainitut organisaatiot: 

 

- ELO European Landowners’ Organisation 

- Joint representatives of Finnish and Swedish Reindeer Herders (Paliskuntain yhdistys ja Svenska 

Samernas Riksförbund SSR) 

- FACE European Federation of Associations for Hunting and Conservation 

- CIC The International Council for Game and Wildlife Conservation 

- IUCN International Union for Conservation of Nature 

- WWF World Wide Fund for Nature 

- EUROPARC Federation 

 

Lisätietoja foorumin työstä löytyy nettisivuilta: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm 
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