
   

   

   

      Helsingissä 6.9.2019 

 

Asia: Suomen susikannan hoitosuunnitelma 

 

 

Kiitämme lausuntopyynnöstä. 

 

Kannanhoitosuunnitelmassa on monia hyviä asioita. SEY pitää erittäin tärkeänä tavoitetta lisätä susiin liittyvää 

ymmärrystä ja sietämistä valistuksen ja koulutuksen keinoin. 

 

SEY pitää tärkeänä salametsästykseen puuttumisen tehostamista. SEY esittää yhtenä keinona eläimiin liittyvien 

rikosten keskittämistä ja näihin erikoistuneiden poliisiyksiköiden perustamista jokaiseen poliisilaitokseen. Tällä 

hetkellä malli on otettu käyttöön Helsingin poliisissa. Salametsästys on yksi rikostyypeistä, jotka tulisi keskittää 

näille yksiköille. 

 

SEY katsoo, että suden metsästäminen ei edistä sen suojelua ja että suden tulee olla suojeltu koko maassa. 

Suden suojelussa on huomioitava, että lajin elinvoimaisena säilymisen kannalta suuret ja yhtenäiset elinalueet ovat 

tärkeitä.  

 

SEYn mielestä ensisijainen keino puuttua susivahinkoihin on vahinkojen ennaltaehkäisy. 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 

samalla ylläpitäen elinvoimasta susikantaa. 

 

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

petoalueilla. SEY pitää tärkeänä entistä parempaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tiedottamista ja opastusta 

eläinten omistajille.  

 

On tärkeää, että käytössä on toimiva vahingonkorvausjärjestelmä. Järjestelmää tulee kehittää edelleen siitä 

lähtökohdasta, että sudet kuuluvat Suomen luonnonvaraiseen eliöstöön. 

Ihmisen toiminnalla on vaikutusta susien käyttäytymiseen. Esimerkiksi eläinraatojen asiaton käsittely saattaa 

houkuttaa susia luokseen. Ihmisen toiminnan merkitys olisikin aina arvioitava ja tarvittaessa vaikutettava siihen 

susivahinkojen ja muiden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 

 

Susien ravinnoksi kelpaavien jätteiden parempi sijoittelu, maanpinnan muotoilu laidunalueiden näkyvyyden 

parantamiseksi, susiaidat, lippusiimat ja laumanvartijakoirat ovat myös auttavia menetelmiä, joita susialueella 

asuvien eläintenomistajien on hyvä tietää ja käyttää.  

 

SEY haluaa myös muistuttaa velvollisuudesta pitää koira kytkettynä ulkoilulenkeillä. Metsästyskoirien kohdalla on 

pyrittävä ennaltaehkäisemään susivahingot käytettävissä olevin keinoin. 

 

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 tai jotka muutoin aiheuttavat todistetusti 

vakavaa vaaraa. Jos jollekin sudelle on saatu kaatolupa, on varmistettava, että jahdin kohteena on oikea yksilö.  

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

 

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.  

 

SEY muistuttaa, että susivastaisuus perustuu usein voimakkaaseen pelon tai vihan tunteeseen. Pelkoa voidaan 

lieventää valistamalla ihmisiä tutkitulla tiedolla suden käyttäytymisestä ja tiedottamalla toimenpiteistä, joilla 

voidaan helposti ennaltaehkäistä susivahinkoja. 
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