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Maailma on muuttunut
• Maailmankuvat ja arvomaailmat

• Haittaeläin 1993 saakka
• Vuoden 1993 metsästyslain muutosta ei viestitty – eduskunnan rooli
• Tosiasiallinen muutos vasta 2007/2011 – Suomen riistakeskuksen perustaminen
• Valvontamenettely 1996 ja 2001. Susituomio -07

• Hirvenmetsästys ja koirametsästys => RHY:t
• Poikkeuslupamenettelyn tiukentuminen – realiteetit
• Median murros, paikallisuuden muutos ja SOME-kuplat

• Valeuutiset, huhut, mantrat ja tabut
• Vihapuhe, maalittaminen ja kivittäminen

• Konflikti – miten hallita?
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Lähtökohta hoitosuunnitelmalle
• Paluuta menneeseen ei ole. Susi on luontodirektiivin alainen tiukasti suojeltu laji. 

• Yleinen hyväksyntä sille, että yhtä viisasten kiveä ei ole 
• Liian usein keskustelu jumiutuu siihen, että oletetaan, että ratkaisu yhteen asiaan 

ratkaisisi konfliktin – esim. metsästys tai toiselta puolen lupien jäädyttäminen
• Liian usein keskustelu jumiutuu ns. silmänkääntötemppuihin – susia saa olla erämaassa

• Yleinen hyväksyntä sille, että pienten askelten kautta edetään kohti tyynempää 
aikaa

• Suteen liittyvät haasteet ovat niin moniulotteisia, että yhdellä toimenpiteellä konflikti ei 
häviä

• Kiinnittyminen mantroihin ja tabuista kiinnipitäminen vievät tilaa keskustelusta pienistä 
liennyttävistä askelista

• Tavoitteenamme oli löytää yhteinen näkemys polusta kohti konfliktin hallintaa ja 
saada asetettua odotukset realistiseksi
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Suden poikkeuslupahakemus

• Pelkkä suden läsnäolo ei ole peruste vahinkoperusteiselle poikkeusluvalle
• Poikkeuslupa ei ole pyyntilupa tai metsästyslupa, vaan lupa poiketa suojelusta

• Ei ole yhtä valmista pohjaa hakemukselle. Kyse on tapauskohtaisesta ja 
jopa susikohtaisesta harkinnasta

• Poikkeuslupien hakemisesta, poikkeamisen edellytysten arvioinnista, poikkeus luvan 
myöntämisestä ja lupamääräyksistä, poikkeusluvan voimassaoloajasta sekä 
poikkeuslupaan liittyvästä saaliin ilmoittamisvelvollisuudesta säädetään 
poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksella (452/2013)

• Kannanhoidollista metsästystä koskeva EUTIn ratkaisu 10.10. Nyt 
odotamme KHOn päätöstä. Valmistelu kuitenkin alkaa jo nyt.
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Lähtökohta – Luontodirektiivin 12 ja 16 
artiklat

• 12 artiklan mukaisesti susiyksilöiden tappaminen on kielletty. Suojelusta voidaan 
poiketa tietyin edellytyksin 16 artiklan nojalla – susi on tiukasti suojeltu laji!

• 16 artiklan vahinkoperusteinen poikkeuslupa voidaan myöntää
• Erityisen merkittävien vahinkojen ennaltaehkäisemiksi
• Kansanterveyden, yleisen turvallisuuden ja muun yleisen edun kannalta 

pakottavasta syystä

• Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja 

• Jos poikkeus ei haittaa lajin suotuisan suojelutason saavuttamista              
koskevaa tavoitetta
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Lupaharkinta on sidottua harkintaa
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• Ensin on harkittava pääperuste poikkeusluvalle
• Lupia ei voi myöntää ennakoivasti (C-342/05, Komissio vs. Suomi)

• Sitten arvioitava se, onko muuta tyydyttävää ratkaisua ongelmaan
• Jos on käytössä tai niitä ylipäätään on, ne on otettava käyttöön

• Lopuksi arvioitava poikkeusluvan vaikutus susikannan kehitykseen
• Ennustemalli parantaa tämän kohdan arviointia aiempiin vuosiin nähden

• Lupaharkintaa rajaa oikeuskäytäntö. Luontojärjestöjen valitusoikeudella 
myös merkittävä vaikutus kansalliseen oikeuskäytäntöön. Tulkintalinja 
muodostunut selkeäksi, mutta tiukaksi!

• Poikkeuslupa voidaan siis myöntää vasta, kun kaikki poikkeusluvan 
edellytykset täyttyvät – vihreä valo



”Tehkää hyviä hakemuksia!”

• Hyvä hakemus edellyttää sitä, että 
ennen hakemusta on selvitetty 
muiden tyydyttävien ratkaisujen 
mahdollisuutta ja otettu käyttöön

• Hallinnon on aktiivisesti tuettava tässä 
selvittelyssä ja ratkaisujen 
käyttöönotossa

• Luvan hakijaa ei voi jättää yksin
• Susikannan ennustemalli auttaa 

poikkeusluvan susikantaan 
aiheutuvan vaikutuksen arvioinnissa
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Odotukset saatava realistisiksi

• Odotukset saatava realistiseksi
• Tarvitaan koulutusta ja neuvontaa 

laajalla rintamalla sekä aktiivista 
viestintää

• Hallinnon ja sidosryhmien yhteistyötä
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Odotukset saatava realistisiksi

• Odotukset saatava realistiseksi
• Tarvitaan koulutusta ja neuvontaa 

laajalla rintamalla sekä aktiivista 
viestintää

• Hallinnon ja sidosryhmien yhteistyötä
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Kyse on konfliktin hallinnasta
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VIESTINTÄ
MMM, LUKE, 
Riistakeskus, 
Metsähallitus

CORE
Suomen 

Akatemian
rahoittama 
Tutkimus-
konsortio

Hoitosuunnitelman valmistelu
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OHJAUSRYHMÄ
Jäsenet: MMM, YM, MTK, SML, SLL

Asiantuntijat: MMM, LUKE, Riistakeskus

VALMISTELURYHMÄ
Jäsenet: MMM, Riistakeskus, LUKE, MH, Poliisihallitus, MTK, 

SML, SLL, Luonto-Liitto, Paliskuntain Yhdistys, Kennelliitto
Asiantuntijat: MMM, LUKE, Riistakeskus

MAAKUNNALLISET KUULEMISET
Alueelliset riistaneuvostot ja keskeiset maakunnalliset 

sidosryhmät



Työsuunnitelma 
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A) KONFLIKTIN ILMENTYMÄT

1) Vahingot ja ennaltaehkäisy
- Kotieläinvahingot
- Koiravahingot

2) Susien pihakäynnit / sosiaalinen huoli
- Määritelmä
- Toimintatavat ja vaihtoehdot

3) Poikkeusluvat ja metsästys
- EU-sääntely ja sen tulkinta
- Case-studies
- Vahinkoperusteiset poikkeusluvat
- Kannanhoidollinen metsästys

4) Poronhoitoalue
- Vahingot
- Ennaltaehkäisy
- Yhteys Skandinaviaan
- Poikkeusluvat

5) Monilajinen kannanhoito
- Metsäpeura ja susi
- Muut hirvieläimet ja susi
- Muut suurpedot

6) Laiton tappaminen ja suden sosiaalinen hyväksyntä
7) Kanta-arvio ja sen viestintä

Loka-helmikuu

B) TAVOITTEET JA KONFLIKTIN 
HALLINTATOIMET

1) Luottamus ja sen lisäämistä tukevat 
toimet

2) Tavoitteet
3) Toimenpiteet A)-osan teemoihin

1) Hallinnon toimenpiteet
2) Sidosryhmien toimenpiteet

4) Toimenpiteiden rahoitus
5) Viestintä

TYÖSKENTELYN PERIAATTEITA

- A-osiossa haimme avoimesti vaihtoehtoja 
ja näkökulmia. Emme vielä synteesiä tai 
kompromisseja. Asiat saivat jäädä auki.

- Olennaista oli käydä kaikki A-osan teemat 
läpi, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

- B-osassa rakensimme yhteisymmärrystä 
yleisemmästä yksityiskohtaisempaan 
luottamusta lisäävien toimintatapojen 
avulla.

Maalis-kesäkuu



Hoitosuunnitelman tavoitteet ja 
muutostekijät
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Reagointi toistuvaa haittaa ja ongelmia sekä 
vahinkoja tai uhkaa aiheuttaviin susiin  (2.2.2.)
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Viestintä

• Yksi hoitosuunnitelman hankkeista on monivuotinen suteen liittyvän viestinnän 
kehittämishanke

• Hankkeen tavoitteena on koordinoida niin riistahallinnon susiviestintää ja 
viestintäsuunnitelman toteuttamista kuin kehittää viestintä- ja muuta yhteistyötä 
keskeisten kansallisten kuin kansainvälisten sidosryhmien kanssa 

• Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii yhdessä riistahallinnon ja -tutkimuksen sekä 
keskeisten sidosryhmien kanssa viestinnän keinoin vastaamaan erityisesti 
sosiaalisen median keskustelun haasteisiin. Tällaisia ovat dis- ja misinformaation
levittäminen esimerkiksi susiin liittyvästä tutkimuksesta, huhukampanjat ja paikoin 
erittäin epäasiallinen keskustelu henkilöistä, jotka työskentelevät susiin liittyvien 
asioiden parissa.
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Vahingot

• Irtaimisto- ja eläinvahingot (koira- ja kotieläinvahingot) on nyt teknisesti 
irroitettu viljelys ja porovahingoista IACS-tukijärjestelmässä

• Tämä tarkoittaa sitä, että irtaimisto- ja eläinvahinkoja voidaan vuoden 
2020 alusta maksaa reaaliajassa.
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Hoitosuunnitelman toimeenpanon 
seuranta

• Hoitosuunnitelman toimeenpanon seurantaa sekä ajankohtaisten asioiden 
käsittelyä varten maa- ja metsätalousministeriö tulee yhdessä Suomen 
riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen sekä keskeisten valtakunnallisten 
sidosryhmien kanssa säännöllisesti järjestämään yhteisiä teemakohtaisia 
susifoorumeita, joiden järjestelyvastuu vaihtelee

• Nyt toimintatavan suunnittelu on jo aloitettu yhdessä sidosryhmien kanssa. 
Tavoitteena on, että susifoorumiin osallistuisi laaja sidosryhmä joukko

• Tavoitteena on kehittää rakentavaa keskustelua sidosryhmien kesken

19



Suden metsästyksestä

• Hoitosuunnitelman yksi toimenpide on susien kannanhoidollinen metsästys
• Hoitosuunnitelman valmistelun aikana metsästys nähtiin tärkeäksi sosiaalisen kestävyyden edistämisessä

• EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan luontodirektiivi mahdollistaa susien 
metsästyksen, mutta asetti sille tiukkoja reunaehtoja

• On määriteltävä hyväksytty päämäärä/tavoite, miksi metsästys sallittaisiin. 
• Päämäärä/tavoite ei saa kattaa yksinomaan luontodirektiivin 16.1 artiklan a-d –kohtien alaa. 

• Päämäärä/tavoite on perusteltava selkeästi ja täsmällisesti
• On osoitettava, että päämäärän saavuttamiselle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua sekä perusteltava ja todistettava se
• Metsästys on mitoitettava yhdessä vahinkolupien, poliisin määräyksellä tapettujen susien ja muun kuolleisuuden kanssa siten, 

että suden suojelutasoa ei heikennetä

• Ensi talvena ei kuitenkaan vielä kannanhoidollista metsästystä voida sallia
• Seuraavaksi odotamme KHOn ratkaisua tehdyistä valituksista

• Moni asia jäi vielä KHOn ratkaistavaksi

• Hoitosuunnitelmassa esitetään erillistä hanketta, jossa pyritään yhdessä sidosryhmien kanssa 
selvittämään ennakkoratkaisun asettamien reunaehtojen täyttyminen Suomessa
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Ennakkoratkaisusta yleisesti

• Kyseessä ei ole vain yksittäistapauksen oikeudellinen arviointi

• Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut ohjaavat sitovasti yhteisöoikeuden tulkintaa
• Valvontamenettelyä seuraava tuomio (C-342/05, komissio vs Suomi; suden metsästys)

• Kansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisu (C-647/17, suden metsästys Suomessa)

• Tuomioistuimen ratkaisut ovat yhtä lailla osa yhteisöoikeutta kuin asetukset ja direktiivit

• C-647/17 ennakkoratkaisussa on sekä yleisiä luontodirektiivin tulkintaa koskevia linjauksia että 
Suomen valituksen kohteena olleita poikkeuslupia koskevia yksittäisiä huomioita

• Keskityn tässä yleisiin luontodirektiiviä koskeviin tulkintoihin

21



Tiivistys

• 16.1(e) artiklaa voidaan käyttää suojellun lajin yksilöiden tappamiseen – siis 
metsästykseen

• Jäsenvaltion on kuitenkin osoitettava tavoite/päämäärä, miksi metsästys 
sallitaan ja pystyttävä perustelemaan se selvästi ja täsmällisesti ja tuettava 
perusteluin. Todistustaakka jäsenvaltiolla

• Jäsenvaltion on esittävä täsmälliset ja asianmukaiset perustelut sille, ettei 
muuta tyydyttävää ratkaisua ole niiden päämäärien saavuttamiseksi, joihin on 
vedottu poikkeuksen tueksi

• Poikkeuslupia myönnettäessä osoitettava asiassa merkitykselliseen parhaaseen 
tieteelliseen ja tekniseen asiantuntemukseen tukeutumalla, ettei tavoitellun 
päämäärän saavuttamiseksi kyseessä olevassa yksittäistapauksessa
vallitsevissa olosuhteissa ole muuta tyydyttävää ratkaisua

• Jäsenvaltion varmistettava, että suotuisaa suojelutasoa tai sen ennalleen 
saattamista ei vaaranneta. 
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Tärkeimmät nostot ennakkoratkaisusta
Suppea tulkinta ja todistustaakka jokaisen päätöksen osalta:

• Luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohta, jossa määritellään yksityiskohtaisesti ja kattavasti 
edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat poiketa 12-14 artiklasta sekä 15 artiklan a ja b 
alakohdasta, on direktiivillä käyttöön otettua suojelujärjestelmää koskeva poikkeus, jota 
on tulkittava suppeasti 

• ja jonka vuoksi todistustaakka edellytysten täyttymisestä on päätöksen tekevällä 
viranomaisella kunkin poikkeuksen osalta

23



Tärkeimmät nostot ennakkoratkaisusta
Metsästys ja yksilöiden tappaminen mahdollista 16.1(e) artiklan nojalla:

• "ottaminen"  on käsitteenä ymmärrettävä siten, että se kattaa sekä asianomaisten lajien 
yksilöiden pyydystämisen että tappamisen, 

• joten tähän säännökseen voidaan lähtökohtaisesti tukeutua sellaisten poikkeuslupien 
myöntämiseksi, joilla sallitaan esimerkiksi tämän direktiivin liitteessä IV olevassa a 
kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöiden tappaminen, kunhan mainitussa säännöksessä 
säädettyjä erityisiä edellytyksiä  noudatetaan
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Tärkeimmät nostot ennakkoratkaisusta
16.1(e) –artikla ei voi kattaa päämääriä, joista säädetty a-d -kohdissa:

• 16.1 artiklan a-d alakohdassa tuodaan nimenomaisesti esiin kullakin tässä artiklassa 
tarkoitetulla poikkeuksella tavoiteltu päämäärä

• a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojeleminen ja luontotyyppien säilyttäminen
• b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäiseminen 
• c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskeva tai erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava 

syy 
• d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus-, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoitus

• 16.1(e)  artiklassa ei mainita tarkemmin päämäärää, johon poikkeuksella pyritään. 
Poikkeuksen päämäärä ei voi lähtökohtaisesti olla sama kuin 16.1 artiklan a-d 
alakohtaan perustuvien poikkeusten päämäärät, minkä vuoksi 16.1(e) artiklaa 
voidaan käyttää perusteena poikkeuksen hyväksymiselle vain sellaisissa tapauksissa, 
joissa jälkimmäiset säännökset eivät ole merkityksellisiä

• 16.1(e)  artiklaa ei voida käyttää yleisenä oikeusperusteena poikkeusten 
hyväksymiselle direktiivin 12 artiklan 1 kohdasta, sillä muuten 16 artiklan muista 
tapauksista ja kyseisestä tiukan suojelun järjestelmästä tulisi tehottomia
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Tärkeimmät nostot ennakkoratkaisusta
Jäsenvaltion on osoitettava päämäärä, miksi poikkeus sallitaan

• päämäärät, joihin 16.1(e) artiklan poikkeuksella väitetään pyrittävän, on tuotava siitä 
tehtävässä päätöksessä esiin selvästi ja täsmällisesti ja tuettava perusteluin. 
Luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohtaan  perustuvaa  poikkeusta voidaan näet soveltaa vain 
konkreettisesti ja tapauskohtaisesti erityisten vaatimusten täyttämiseksi erityistilanteissa 

• Susien salametsästyksen torjumiseen voidaan vedota keinona, jolla edistetään suden 
suotuisan suojelun tason säilyttämistä tai ennalleen saattamista, ja  näin  ollen  
päämääränä,  joka  kuuluu  luontodirektiivin  16 artiklan  1 kohdan  e alakohdan alaan

• Viranomaisen on kuitenkin esitettävä täsmällisiä tieteellisiä tietoja ja vertailevia tietoja metsästyksen 
vaikutuksesta suden suojelun tasoon osoittaakseen, että metsästyksen salliminen todella vähentää laitonta 
tappamista ja vielä niin paljon, että sillä on myönteinen nettovaikutus susikannan suojelutasoon
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Tärkeimmät nostot ennakkoratkaisusta
Jäsenvaltion on osoitettava, että ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua

• Poikkeuslupaa  ei  voida  myöntää luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan nojalla, jos 
poikkeamisella tavoiteltu päämäärä voidaan saavuttaa tässä säännöksessä 
tarkoitetulla tavalla jollakin muulla tyydyttävällä ratkaisulla.

• Poikkeaminen on siis mahdollista vain, jos sellaista vaihtoehtoista toimenpidettä ei 
ole, jonka avulla tavoiteltu päämäärä voidaan saavuttaa tyydyttävällä tavalla ja niin, 
että direktiivissä säädettyjä kieltoja noudatetaan

• Jäsenvaltion on esittävä täsmälliset ja asianmukaiset perustelut sille, ettei muuta 
tyydyttävää ratkaisua ole niiden päämäärien saavuttamiseksi, joihin on vedottu 
poikkeuksen tueksi

• Viranomaisten on poikkeuslupia myönnettäessä osoitettava asiassa
merkitykselliseen parhaaseen tieteelliseen ja tekniseen asiantuntemukseen 
tukeutumalla, ettei tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi kyseessä olevassa 
yksittäistapauksessa vallitsevissa olosuhteissa ole muuta tyydyttävää ratkaisua 27



Tärkeimmät nostot ennakkoratkaisusta
Suotuisan suojelutason arvioinnista

• Poikkeusta ei voida hyväksyä ilman, että arvioidaan kyseessä olevan lajin kantojen 
suojelun taso sekä vaikutus, joka suunnitellulla poikkeuksella on siihen niin 
paikallisella tasolla kuin jäsenvaltion alueella tai tapauksen mukaan kyseessä olevalla 
luonnonmaantieteellisellä alueella, jos jäsenvaltion rajat ulottuvat useille 
luonnonmaantieteellisille alueille, taikka  jos lajin luontainen levinneisyysalue tätä 
edellyttää ja mikäli tämä on mahdollista, rajat ylittävästi.

• Tässä arvioinnissa ei kuitenkaan oteta huomioon asianomaisen kannan luontaisen 
levinneisyysalueen osaa, joka ulottuu tietyille sellaisessa kolmannessa valtiossa 
sijaitseville alueille, jota eivät sido unionin tärkeinä pitämien lajien tiukan suojelun 
velvoitteet (Venäjä, Norja)
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Tärkeimmät nostot ennakkoratkaisusta
Suotuisan suojelutason arvioinnista

• Jos parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen tarkastelun perusteella ei 
saada varmuutta siitä, vahingoittaako tällainen poikkeus tietyn uhanalaisen lajin 
kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä tai ennalleen saattamista vai ei, 
jäsenvaltion on jätettävä poikkeus hyväksymättä tai luovuttava sen 
toimeenpanosta.

• määrä riippuu kussakin tapauksessa lajin populaation koosta, sen suojelun tasosta ja 
sen biologisista ominaispiirteistä. 

• Määrä on siis vahvistettava sekä täsmällisten maantiedettä, ilmastoa, ympäristöä ja biologiaa 
koskevien tieteellisten tietojen että sellaisten tietojen perusteella, joiden avulla tilannetta 
voidaan arvioida kyseessä olevan lajin lisääntymisen ja luonnollisen vuotuisen 
kokonaiskuolleisuuden osalta 
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Voidaanko suden metsästys sallia
Voidaan jos:
• Pystymme löytämään hyväksytyn päämäärän, joka ei kata yksinomaan a-d –kohtien 

alaa ja jos pystymme päätökset perustelemaan selkeästi ja täsmällisesti

• Pystymme osoittamaan, että päämäärän saavuttamiselle ei ole muuta tyydyttävää 
ratkaisua sekä

• Mitoittamaan metsästyksen yhdessä vahinkolupien, poliisin määräyksellä tapettujen 
susien ja muun kuolleisuuden kanssa siten, että suden suojelutasoa ei heikennetä

Edellyttäen, että:
• KHO ei kumoa nykyistä ministeriön asetuksen perustuvaa mallia, johon EUTI kiinnitti 

myös huomiota
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Miten edetään?
MMM kutsuu koolle työryhmän keskeisistä sidosryhmistä

• Työryhmän tehtävä:
1. Määritellä päämäärä

• Löytää sellainen päämäärä/peruste/syy, joka hyväksytään laajasti ja 
• Joka voidaan perustella selkeästi, täsmällisesti ja perustellusti

2. Osoittaa, että sellaista vaihtoehtoista toimenpidettä ei ole, jonka avulla tavoiteltu 
päämäärä voidaan saavuttaa tyydyttävällä tavalla 
• Esittävä täsmälliset ja asianmukaiset perustelut sille, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole 1 

kohdassa määritellyn päämäärän saavuttamiseksi

3. Määritellä miten varmistetaan, että suden suojelutasoa ei vaaranneta, ottaen huomioon 
vahinkoluvat, poliisin määräykset ja muu kuolleisuus

4. Määritellä toimintatavat ja tarvittava tietopohja, joilla varmistetaan, että metsästys on 
valikoivaa ja rajoitettua

5. Ottaa esityksessään huomioon KHO:n tuleva ratkaisu sekä komission päivitetty 
tulkintaohje
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Miksi tämä pitää tehdä näin vaikeaksi?

• EUTIn ratkaisu suden metsästyksestä (2007) ja kansallinen 
oikeuskäytäntö

• Luontojärjestöjen valitusoikeus – Århusin sopimus

• EUTIn ennakkoratkaisu ja KHOn tuleva päätös

• Kannanhoidollisten poikkeuslupien täytäntöönpanokiellot
• Suomella jo tuomio takana suden metsästyksestä

• Seuraava valvontamenettely johtaa uhkaan sakoista
• EUn tuomioistuimen uhkasakot ovat vaikutuksiltaan merkittäviä

• Riippuu asiasta, jäsenvaltiosta

• Kertakorvaus, päiväsakko – myös taannehtivasti ja näiden yhdistelmä
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Lottovoitto + henkilöauto päivässä
Esimerkkejä sakoista
• NL 51 156 €/päivä, kunnes laki on muutettu

• PT 4.46M€ kertakorvaus + 20 196€/päivä kunnes velvoitteet täytetty

• IT 25M€ kertakorvaus + 25 6819.20€/päivä kunnes velvoitteet täytetty

• D 210 078€/päivä kunnes laki säädetty

• ES 20M€ kertakorvaus + 50 000€/päivä kunnes velvoitteet täytetty

• CR 71 1193€/päivä tuomiosta siihen kun muutokset tehty sekä 7 786€/päivä 
ensimmäisestä tuomiosta siihen kun muutokset tehty

• Kertakorvauksia:
• IRL 2M€, IRL 1,5M€ (taloustilanne otettu huomioon), SWE 3M€ 33




