
 

SEYn susilinjaus 

SEY edellyttää, että kaikkia eläimiä kunnioitetaan kokevina ja tuntevina yksilöinä ja kohdellaan sen 

mukaisesti. Eläimellä on aina itseisarvo eikä sitä tule nähdä pelkkänä lajinsa edustajana. 

SEYn tavoitteena on, että susi huomioidaan paremmin yksilönä ja yksilön hyvinvoinnin kautta.  

SEY katsoo, että suden metsästäminen ei edistä sen suojelua ja että susi tulee poistaa riistalajiluokituksesta. 

SEYn mielestä suden tulee olla suojeltu koko maassa. Suden suojelussa on huomioitava, että lajin 

elinvoimaisena säilymisen kannalta suuret ja yhtenäiset elinalueet ovat tärkeitä. SEYn mielestä tietämystä 

suden lajityypillisestä elämästä ja tarpeista on lisättävä valistuksen ja koulutuksen keinoin. 

Viranomaisten tulee tiedottaa susivahinkojen ennaltaehkäisyyn käytettävistä menetelmistä nykyistä 

tehokkaammin. Ensisijainen vastuu eläintensä suojaamisesta on niiden omistajalla. Yhteiskunnan tulee 

kuitenkin turvata riittävät resurssit vahinkojen estämiseen. Julkisten varojen painopistettä tulee muuttaa 

susivahinkojen korvaamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. 

 

Suojautuminen ja ennaltaehkäisy 

SEYn mielestä ensisijainen keino puuttua susivahinkoihin on vahinkojen ennaltaehkäisy. Asianmukaisesta 

suojautumisesta tiedetyillä susialueilla tulee tehdä pakollista, sillä suojautumiseen on mahdollista saada 

tukea valtiolta. On oleellisen tärkeää, että käytössä on toimiva vahingonkorvausjärjestelmä. Järjestelmää 

tulee kehittää edelleen siitä lähtökohdasta, että sudet kuuluvat Suomen luonnonvaraiseen eliöstöön. 

Seura-, harraste- ja tuotantoeläinten asianmukaisen suojaamisen pedoilta tulee olla pakollista tiedetyillä 

petoalueilla. Susireviirialueilla tulee kieltää myös koiran jättäminen vaille asianmukaista suojaa, esimerkiksi 

tukevaa tarhaa. 

Ihmisen omistuksessa olevat eläimet tulee tiedetyillä susialueilla suojata asianmukaisesti esimerkiksi 

petoaidoin.  

Ihmisellä on vastuu omistamistaan eläimistä. 

Susien karkotus 

 

Ei-tappavien karkotusmenetelmien kehittämisessä on otettava huomioon eläimen käyttäytyminen ja 

konsultoitava lajin käyttäytymisen asiantuntijoita, jolloin on mahdollista kehittää toimivia menetelmiä 

susien karkottamiseen.  

Mikäli päädytään tilanteeseen, jossa susi on karkotettava, on käytettävä menetelmiä, joissa sutta ei 

vahingoiteta.  

Karkotustoimia saa suorittaa vain ihmisasutuksen läheisyydessä. Tappamista ei saa käyttää suden 

karkotuskeinona.  Susien tappaminen ei ole nykytiedon mukaan tehokas tapa karkottaa susia eikä estää 

kotieläinvahinkoja. (Imbert et al. 2016 ja Treves at al. 2016) Kaatolupien tulisi kohdistua vain toistuvasti ja 

todistetusti vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin, jotka ovat oppineet käyttämään seura- ja harrastuseläimiä tai 

tuotantoeläimiä ravinnokseen. Jos jollekin sudelle on saatu kaatolupa, on varmistettava, että jahdin 

kohteena on oikea yksilö.  

Suden metsästys 



SEY näkemyksen mukaan suden metsästäminen ei edistä sen suojelua, ja susi tulee poistaa 

riistalajiluokituksesta. Ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että ns. kannanhoidollinen metsästys vähentäisi suden 

salametsästystä. (Chapron & Treves, 2016; Laikre et al. 2016) Susien metsästystä kokeiltiin vuosina 2014-

2016 kannanhoidollisista syistä. Yhdessä salametsästettyjen susien kanssa noin kolmasosa Suomen 

susikannasta tapettiin. Kannanhoidollinen metsästys on kohdistunut pääasiassa aikuisiin susiin nuorten 

susien sijasta. Tapettujen joukossa oli useita ns. pantasusia sekä alfayksilöitä. Lisäksi kannanhoidollinen 

metsästys hajotti terveitä ja vahinkoja aiheuttamattomia susilaumoja.  

SEYn mielestä suden metsästys tulee kieltää, ainakin kunnes laji katsotaan elinvoimaiseksi . Jatkossakin 

seura- ja harrastuseläinten tai tuotantoeläinten syömiseen erikoistuneet sudet voidaan SEYn näkemyksen 

mukaan tappaa, mikäli kaikki karkotuskeinot on todistetusti käytetty, eivätkä ne ole osoittautuneet 

toimiviksi.  

Koiraa saa käyttää apuna vain loukkaantuneen eläimen jäljityksessä, jolloin koira on pidettävä kytkettynä. 
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