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Pohjois-Savon Kennelpiiri ry ja  
Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri ry 

 

 

Esitys on laadittu 21.10.2014 Kuopiossa järjestetyn susi-illan keskusteluiden pohjalta. 

Läsnä tilaisuudessa oli noin 400 henkilöä. 

  



 

Lähettäjät:  Pohjois-Savon Kennelpiiri ry  

  Suomen Metsästäjäliitto, Pohjois-Savon piiri ry 

 

 

Esitys on lähetetty seuraaville tahoille:  

  Eduskunta 

  Kansanedustajat 

  Euroopan Unioni 

  Suomen Riistakeskus 

  Riistan ja kalan tutkimuslaitos (RKTL) 

  Pohjois-Savon Liitto 

  Panelistit 

 

 

 

 

 

Keskustelutilaisuuden pohjalta esitämme seuraavia toimenpiteitä 

huomioitavaksi susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen ja suomalaisen 

susipolitiikan linjauksiin Suomessa ja Euroopan Unionissa: 
 
 

1. Susi tulee siirtää EU:n luontodirektiivissä liitteestä neljä liitteeseen viisi 

 

2. Suden kannanhoidollinen metsästys on aloitettava välittömästi susireviirialueilla 

 

3. Vahinkoyksilöiden poistaminen paikallisesti nopealla aikataululla Poliisilaki 25§ 

     ensin kannanhoidollinen ja sitten poliisilaki 

 

4. Petokorvaukset tulee saada nopeasti ja täysimääräisinä 

 

5. Maaseudun ihmiset tulee ottaa huomioon heitä koskevassa päätöksenteossa 

    ja alueellisessa susipolitiikassa 

6. Kansalaisten tasavertaisuus lain edessä  

 

7. Suomen alkuperäisten lajien säilyttäminen; metsäpeura 

 

 

Lisätietoja antavat: 

 Pohjois-Savon Kennelpiiri  Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri 

 Erkki Savolainen  Pekka Julkunen 

 puheenjohtaja  puheenjohtaja 

 pyh. 0400 934 158  puh. 0400 963 107   

  



Johdanto 

Suurpedot kuuluvat Suomen luontoon. Susien määrä on kuitenkin noussut Pohjois-Savossa ja 

koiraharrastajien ja metsästäjien keskuudessa on suuri huoli susikannan liian suuresta määrästä. Susien 

todellinen kanta tulee saada vastaamaan todellisuutta, kun hoitosuunnitelmaa päivitetään. Susia ei ole 

metsästetty Pohjois-Savon maakunnan alueella kymmeniin vuosiin ja näin susien luontainen pelko 

ihmistä kohtaan on kadonnut. Laumoja, pariskuntia ja yksittäisiä susia liikkuu ihmisten pihapiireissä ja 

sudet ovat oppineet metsästämään ravinnokseen myös kotieläimiä. Susihavaintoja on tehty Pohjois-

Savossa joka riistanhoitoyhdistyksen alueella.  

Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben ry:n alajärjestönä toimiva Pohjois-Savon Kennelpiiri toimii 

Pohjois-Savon maakunnassa koiraharrastajien kattojärjestönä. Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon 

piiri ry edustaa metsästäjiä Pohjois-Savon maakunnan alueella. Jäseniä Pohjois-Savon Kennelpiirissä on 

yli 12.000 ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirissä yli 18.000. Näin tilaisuuden järjestäjien 

yhteinen jäsenmäärä nousee yli 30.000 jäsenen. Nyt järjestettyyn tilaisuuteen kutsu lähetettiin jäsenille, 

myös maakuntalehdessä, Savon Sanomat, julkaistiin avoin kutsu osallistua tilaisuuteen.  

Kennel- ja metsästyskulttuuri on alueella syvästi vaarantunut susien takia. Kennel- ja metsästyskulttuuri 

on tunnetusti Suomessa ainutlaatuista. Satoja vuosia on touhuttu erirotuisten koirien kanssa metsässä 

sekä harrastettu metsästystä. Koiria on joutunut susien raatelemaksi käyttökokeissa, harjoitustilanteissa 

sekä metsästystilanteissa vuosittain enenevässä määrin.  

Koirien jalostuksella on pitkät perinteet Suomessa ja Pohjois-Savossa, joka on tunnetusti 

metsästyskoiraharrastajien aluetta. Koirien jalostusarvoa mitataan kokeissa ja metsästystilanteissa. 

Metsästyskoirien jalostusarvo mitataan aina luonnossa hirveä ja lintua haukuttamalla, jänistä tai kettua 

ajattamalla, kanakoiria, noutajia ja mäyräkoiria testaamalla, mainitaksemme muutamia yleisimpiä lajeja. 

Pohjois-Savossa susien hyökkäysten pelossa on jouduttu pidättäytymään koirien kokeisiin viemiseltä ja 

näin riittävää ja tärkeää jalostustietoa on jäänyt saamatta.  

Mitä sudelle lainsäädännöllisesti tänään kuuluu? Susi kuuluu luontodirektiivin liitteeseen neljä ja näin se 

on tiukasti suojeltu eläinlaji. Maassamme poronhoitoalueella susi luokitellaan kuuluvaksi 

luontodirektiivin liitteeseen viisi. Tiukasti suojeltua sutta suojaa sen sudenhoitosuunnitelma. Suomessa 

viimeisin Euroopan Unionissa vahvistettu sudenhoitosuunnitelma on vuodelta 2005. Tämän illan anti 

otettaneen huomioon uutta sudenhoitosuunnitelmaa päivitettäessä. Tilaisuus nauhoitettiin YLE:n 

toimesta ja lähetettiin suorana lähetyksenä YLE-Areenassa.  

Metsästyslaki ja poliisilaki sisältävät tärkeitä pohjia suden hallitulle metsästämiselle.  

Toivomme, että tämän illan tilaisuus ja osallistuvat panelistit yhdessä saamme viestiä päättäjille 

toimenpiteistä, millä susitilanne ja suden hoito saadaan kestävälle, mutta siedettävälle tasolle 

Suomessa.  

 Allekirjoitukset: 

 Kuopiossa 1.11.2014 

   Erkki Savolainen Pekka Julkunen 

 Kunnioittavasti Erkki Savolainen Pekka Julkunen 

   Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n Suomen Metsästäjäliitto ry:n  

   puheenjohtaja  Pohjois-Savon Piiri ry: n puheenjohtaja 



Tilaisuuden asiantuntijat 

Pohjois-Savon Kennelpiirin ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin järjestämään 

susi-iltaan osallistuivat seuraavat kutsutut asiantuntijat keskustelemaan Pohjois-Savon 

susitilanteesta yhdessä yleisön kanssa. 

 

 Auvo Hirvonen, Pohjois-Savon Kylät ry, varapuheenjohtaja 

 Harri Hirvonen, eettinen puoli, Suonenjoki 

 Kansanedustaja Pentti Oinonen, Kuopio 

 Kansanedustaja Markku Eestilä, Maa- ja Metsätalousvaliokunnan jäsen 

 Pirjo Kontio-Rautiainen, Kaavin kunta, perheen äiti ja alkutuottajat 

 Niina Harju, Luontoliitto, koiraharrastaja, äiti ja isoäiti 

 Samuli Heikkinen, RKTL, suurpedot 

 Kai Ruhanen, suurpetoyhdyshenkilö, Kiuruvesi 

 Mikael Luoma, Suomen Riistakeskus, sudenhoitosuunnitelma 

 Harri-Pekka Pohjalainen, Itä-Suomen Poliisilaitos, Kuopio, erävalvonta 

 Tommi Väisänen, Pohjois-Savon Kennelpiiri, Rautavaara 

 Lauri Kontro, Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja 

 Risto Juntunen, Kiuruvesi, maanviljelijä ja Pohjois-Savon Riistaneuvoston 

 puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Susikannan tervehdyttämiseksi Suomessa esitämme seuraavaa: 

1. Susi tulee siirtää EU:n luontodirektiivissä liitteestä neljä liitteeseen viisi  

 

Euroopan Unionin luontodirektiivissä Suomen Lappi ja Viro on merkitty kuuluvaksi  

5-liitteeseen ja muun Suomen kuuluvaksi 4-liitteeseen. Koko Suomessa susi tulee siirtää 

kuuluvaksi Euroopan Unionin luontodirektiivin 5-liitteeseen kuuluvaksi. Näin pihasusien, 

jotka viihtyvät maaseudun asukkaiden pihojen läheisyydessä tai susien, jotka metsästävät 

kotieläimiä ravinnokseen kannanhoidollinen metsästys helpottuu. 

 

2. Suden kannanhoidollinen metsästys on aloitettava välittömästi susireviirialueilla 

Suomen susikanta on osa Karelian populaatiota, mikä tulee ottaa huomioon.  Suomen 

susikanta on pieni osa tästä Venäjän suuresta populaatiosta. Suomen puolelle tulee 

jatkuvasti täydennystä Venäjän rajan yli. Euroopan Unionin raja kulkee Suomen ja Venäjän 

rajalla, joten Euroopan Unionissa ei välttämättä huomioida Suomen rajan ulkopuolella 

olevaa lukumääräisesti suurta susipopulaatiota. Meillä on myös yhteisiä laumoja Venäjän 

kanssa. Yksi syy suden tuottamiin ongelmiin on, että sutta ei ole metsästetty Suomessa. 

Suomessa siis ei ole toteutettu susikannan kannanhoitoa, kuten on hoidettu karhu-, ilves- 

ja hirvikantaa metsästyksellä. Tämän seurauksena susien ihmispelko on hävinnyt ja sudet 

pystyvät elämään alueillaan muista välittämättä. Suomen susikanta on päässyt 

jalostumaan epäsuotuisaan suuntaan. 

Pohjois-Savossa on tällä hetkellä useita susireviirejä, Suomen susikannan tulee jakautua 

tasaisemmin koko Suomen alueelle. Jos tavoiteltu kannanhoidollisesti kestävä susikanta 

kohdistuu vain tietyille alueille, tilanne räjähtää käsiin. Pohjois-Savossa on susitihentymä.  

3. Vahinkoyksilöiden poistaminen paikallisesti nopealla aikataulullaPoliisilaki 25§ 

Pihasudet on dokumentoitava asianmukaisesti joko petoyhdyshenkilöiden kautta Tassu-

järjestelmään tai tekemällä ilmoitus suoraan poliisille. Susi, joka käyttäytyy lajille 

epätyypillisesti, voidaan poliisilain perusteella poistaa. Suden ei tarvitse hyökätä. 

 

4. Petokorvaukset tulee saada nopeasti täysimääräisinä 

 

Suden aiheuttamiin vahinkoihin tulee valtion budjetoida riittävä määrä rahaa, jotta 

vahinkokorvaukset voidaan maksaa välittömästi.  

 

Tuotanto- ja kotieläinten korvaussummat tulee tarkistaa todellista arvoa vastaaviksi. 

 

Kuntien järjestämät koululaisten kyyditykset sekä suden kotieläimille aiheuttamat välilliset 

vahingot on saatava korvauksen piiriin täysimääräisinä. 

  



5. Maaseudun ihmiset tulee ottaa huomioon heitä koskevassa päätöksenteossa  

ja alueellisessa susipolitiikassa 

Maaseudun asukkaiden elinolosuhteet ovat heikentyneet viimevuosina monella eri tavalla. 

Yksi merkittävimmistä syistä on turvattomuuden tunteen lisääntyminen susien takia. 

Tämän hetken petopolitiikka aiheuttaa turvattomuutta ja pelkoa maaseudulla pihapiireissä 

liikkuvien susien vuoksi. Pohjois-Savon kylät ry on ottanut kantaa asiaan. Heidän esitys on 

liitteenä.  

Paikallisen väestön on saatava vaikutusvaltaa, miten susikantaa hoidetaan heidän 

alueellaan. Viranomaisten, tutkijoiden ja paikallisen väestön tulee jakaa totuudenmukaista 

tietoa toisilleen alueen susitilanteesta.  

6. Kansalaisten tasavertaisuus lain edessä 

Susialueilla asuville lapsille on pystyttävä tarjoamaan turvallinen koulumatka. Jokainen voi 

itse miettiä ja kokeilla miltä tuntuu kulkea hiljaisia teitä pitkin yksin aamu- ja 

iltapäivähämärässä jalan tai polkupyörällä alueella, jossa todella tehdään susien jälki- ja 

näköhavaintoja. 

Ei tule unohtaa muitakaanmaaseudun asukkaita tai yrittäjiä. Tasavertaisuudessa ei ole 

kysymys vain metsästäjistä ja koiraharrastajista. Jatkuva susipelko vaikuttaa maaseudun 

asukkaiden jokapäiväisen arjen hyvinvointiin. Maaseudun ihmisillä on tänä päivänä 

muitakin ongelmia kuin keskittyä susiongelmaan. 

Sosiaalinen kestävyys. Muun muassa metsäkoneenkuljettajat työskentelevät yksin 

salomailla. Työ on vuorotyötä. Konetta joudutaan korjaamaan usein yövuoronkin aikaan 

yksin pimeässä. Työturvallisuus on uhattuna alueilla, missä tehdään havaintoja susista. 

Susille tulee palauttaa ihmispelko. 

Suomessa tulee tulkita luontodirektiiviä ja metsästyslakia siten, että myös sosiaaliset ja 

kulttuurilliset tarpeet oikeuttavat poikkeusluvan saamiseen. Itä-Suomen susialueilla on 

metsästyksessä ja koiraharrastuksessa kysymys myös alueen oman ja tärkeän 

kulttuurimuodon harrastamisesta. Tällä hetkellä, kun tilanne on kestämätön, niin Euroopan 

Unionin ympäristökomissaari puuttuu meidän perimmäisiin oikeuksiin harrastaa koiria tai 

metsästää.  

Sosiaaliset syyt pitäisi olla automaattinen peruste saada suden kaatoon poikkeuslupa. Itä-

Suomessa koira- ja metsästysharrastusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä rajoitetut. 

Koiraharrastus ja metsästäminen ovat meille tärkeitä asioita ja kuuluu kulttuuriimme, jota 

olemme syksyisin tottuneet tekemään. Paikallisidentiteetti pitää pystyä suojaamaan 

alueella asuville ja harrastaville. Luonnossa liikkuminen ja metsästys ovat 

kansanterveydellisesti merkittävää terveysliikuntaa. Luonnon tarjoama rauha kuuluu myös 

koiraharrastajille ja metsästäjille!  

7. Suomen alkuperäisten lajien säilyttäminen, metsäpeura 

Suomessa elävät metsäpeurat ovat uhanalaisia ja maailmassa viimeisiä. Vain Venäjän 

puolella elää pieni kanta metsäpeuroja Suomen lisäksi. Meillä suomalaisilla on vastuu 

uhanalaisen metsäpeurakannan säilyttämisestä. Kainuussa elävä metsäpeurakanta on 

romahtanut 1700 yksilöstä n. 800 yksilöön, johtuen petokannoista. Olisi Suomelle suuri 

häpeä, jos metsäpeurakanta kadotetaan jälleen. 



 

Suomen sudet ja koiravahigot 

Pieni yhteenveto susien aiheuttamista varmoista koiravahingoista. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=63.823711,29.886932&msa=0&spn=0.297449,1.352692&m

id=z1DruZha_rcs.kPiF46vd-pyM 

 


