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Lausuntopyyntö 27.6.2019 (Dnro 1213/06.02/2019) 
 
LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LUONNOKSESTA SUSIKANNAN 
HOITOSUUNNITELMAKSI 
 

Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta hoitosuunnitelma-
luonnoksesta seuraavaa: 
 
Yleistä 
 
Suomen susikannan hoitosuunnitelman johdannossa määritellään, että hoito-
suunnitelma on susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu. Sen 
takia Metsästäjäliitto näkee, että nyt tehtävällä hoitosuunnitelman päivitystyöllä 
on oleellisen suuri merkitys siihen, mihin suuntaan nykyinen susikonflikti maas-
samme jatkossa kehittyy.  
 
Metsästäjäliitto edustaa suomalaisia metsästäjiä. Susikonfliktin näkyvin ja mer-
kittävin osa liittyy maamme ikiaikaisen koirametsästyskulttuurin kokemaan uh-
kaan ja siihen liittyviin negatiivisiin ilmiöihin. Liitto näkee suunnitelman päivityk-
sen yhtenä tärkeimmistä haasteista saada yhteistyössä valittua oikeat toimen-
piteet ja luotua maahamme sellaiset olosuhteet, joilla suomalaisen metsästys-
koirakulttuurin jatkuvuus saadaan turvattua. 
 
Suunnitelman mukaan siinä pyritään sovittamaan yhteen yhtäältä susireviireillä 
asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet sekä toisaalta susikannan suojelun 
tarpeet. Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan paikallisnäkemysten aiempaa 
parempi huomioiminen on edellytyksenä yhteensovittamisen toteutumiselle. 
Susireviirillä asuvan väestön ääntä on jatkossa kuultava aidosti ja aiempaa pa-
remmin.  
 
Suunnitelmaluonnoksen mukaan sen on tarkoitus vastata myös Suomea kos-
keviin kansainvälisiin velvoitteisiin. Kyse on siten susikannan kannanhoidosta 
laajasti ymmärrettynä. Metsästäjäliitto näkee tärkeänä pitää huolta siitä, että 
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maamme muuhun Eurooppaan verrattuna ainutlaatuiset olosuhteet huomioi-
daan mahdollisimman kattavasti Euroopan unionin päätöksenteossa, subsi-
diariteetti- eli läheisyysperiaate keskeisenä kantavana ajatuksena. 
 
Kannanhoidollisen metsästyksen turvaaminen 
 
Hoitosuunnitelman yhtenä toimenpiteenä mainitaan kannanhoidollinen metsäs-
tys. Toimenpide on Metsästäjäliitolle keskeisen tärkeä osa suden kannanhoi-
don kokonaisuutta. Viimeisten kuluneiden vuosien aikana on liiton näkemyksen 
mukaan tullut laajasti selväksi, että susikonfliktin hallinta edellyttää vahinkope-
rusteisia poikkeuslupia joustavamman menettelyn suden metsästyksen salli-
miseksi. Hoitosuunnitelmassa myös todetaan, että tiukalla sudensuojelulla ei 
aiemmin ollut saavutettu aiemman hoitosuunnitelman tavoitteita. Liiton näke-
myksen mukaan tilanne on siltä osin edelleen sama - kannanhoidollinen pyynti 
on aidosti edellytyksenä hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Metsästäjäliitto on myös valmis tukemaan ajatusta, että hoitosuunnitelman mu-
kaan suden kannanhoidollisen metsästyksen toimintamalli ja tavoitteet sekä nii-
den perustelut suunnitellaan työryhmässä. Liitossa toki myös ymmärretään, 
että edellä kuvatun toteutuminen vaatii ensin luontodirektiivin tulkinnan mahdol-
listavan sen. Asia ratkeaa Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelyn jälkeen, 
joka toteutunee vasta kun susikannan hoitosuunnitelma on Suomessa jo vah-
vistettu. 

 
Kanta-arvio 
 
Luotettava ja riittävän ajantasainen kanta-arvio on susikannan hallinnan pe-
rusta. Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä kanta-arvion ja sen menetelmien 
jatkuvaa kehittämistä. On tervetullutta kehitystä, että kansalaishavainnot ote-
taan jatkossa mukaan aikaisempaa paremmin - esimerkiksi metsästäjien riista-
kameroista saadaan nykyisin kiistatonta ja käyttökelpoista tietoa lauman mini-
mikoon ja pentueiden määrän arvioinnissa tutkimuksen käyttöön. 
 
Kanta-arvion muodostamisessa tulee tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden 
ja Luonnonvarakeskuksen yhteisymmärryksessä siten, että molemminpuolinen 
luottamus kehittyy ja säilyy. Luottamus on kaiken menestyksekkään toiminnan 
perusta ja edellytys tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Susikannan geneettisen rakenteen tutkiminen 
 
Susikannan hoitosuunnitelmaluonnokseen on toimenpiteenä kirjattu, että 
epäillyt luonnossa esiintyvät koirasudet varmistetaan yksilön DNA-analyysien 
perusteella ja tapetaan Suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla. Koirasu-
siksi määritellään asetuksessa suden ja koiran risteymät neljässä ensimmäi-
sessä sukupolvessa. Metsästäjäliiton mielestä on tärkeää, että koirasudet pys-
tytään tunnistamaan ja varmistamaan sekä poistamaan mahdollisimman te-
hokkaasti.  
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Metsästäjäliitto edellyttää, että maassamme otetaan käyttöön suden lajipuh-
tauden varmistavat, uusimmat tutkimusmenetelmät sekä tehokkaat toimenpi-
teet 1-4 polven koirasusien poistamiseen luonnosta. Susikannan geneettisen 
rakenteen tutkiminen uusimmilla menetelmillä tulee Metsästäjäliiton näkemyk-
sen mukaan olla rutiinitoimenpide, johon tulee myös ohjata varoja.  

 
Häirikkösusien poistaminen  
 
Häirikkösusien mahdollisimman nopea ja joustava poistaminen on suden ylei-
sen hyväksyttävyyden takia oleellista. Sen tulee myös tapahtua yhteneväisin 
perustein koko maassa.  
 
Poliisi määrää poliisilain 2 -luvun 16§:n perusteella ihmisarkuuden menettä-
neiden susien karkottamisesta tai lopettamisesta tapauskohtaisen harkinnan 
jälkeen. Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä, että poliisin suurpeto-SRVA -
ohjeen tehokas ja ripeä jalkauttaminen tapahtuu yhdenmukaisella tavalla koko 
maassa. Se on samalla keskeinen osa kansalaisten oikeusturvaa. 
 
Lopuksi 
 
Jos EU-tuomioistuimesta saadaan päätös, jonka mukaan kannanhoidollinen 
metsästys ei ole ristiriidassa luontodirektiivin tulkinnan kanssa, Metsästäjäliitto 
edellyttää, että suden kannanhoidollinen metsästys pannaan toimeen välittö-
mästi metsästyskauden 2019-20 aikana. 
 
 
 
 
Riihimäellä 6.9.2019 

 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. 

  
  
      

 
Ilkka Mäkelä   Heli Siitari   

  
 Varapuheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 
  
 

mailto:suomen@metsastajaliitto.fi

