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Lausunnon aihe: Luonnos Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi  

  

STKL kiittää mahdollisuudesta saada tulla kuulluksi susikannan hoitosuunnitelman 

valmistelutyössä.  

Turkistilat Suomessa sijaitsevat kasvatusalan erityispiirteiden vuoksi lähes 

poikkeuksetta syrjäisesti, eivätkä ole pihapiirin läheisyydessä. Syrjäinen sijainti 

vaikeuttaa valvontaa suurpetojen varalta, ja ovat myös alueita, jossa suurpetoja voi 

esiintyä. Alueittain turkiseläinkasvatuksen painopistealueilla, eli Pohjanmaalla, 

Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla on todettu suden 

aiheuttamia vahinkoja turkistilalla.  

Alueittain, etenkin ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella, turkistilat ovat kärsineet 

susivahingoista tiloillaan. Sudet ovat repineet turkiseläimiä, pääosin kettuja, verkon 

läpi, tappaen tai vakavasti vahingoittaen eläimiä. Myös suden vierailut tiineys- ja 

penikointiaikana ovat aiheuttaneet suuria menetyksiä turkistilalla. Viimeisen parin 

vuoden aikana noin 30 kettua on joutunut suden uhriksi, vammautuneita on 

kymmeniä ja tilan pentutulos on voinut jopa puoliintua normaalista kettuemojen 

hätääntyessä susihyökkäyksen seurauksena. Monesti susi (sudet) on vieraillut 

samalla tilalla useamman kerran. 

Suomen susikannan kannanhoitosuunnitelmassa turkistilan susivahinkoja ei 

mainita laisinkaan, vaikka tuottajan ahdinko ja taloudellinen vahinko on merkittävä 

susihyökkäyksen seurauksena. 
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Olisi ensiarvoisen tärkeää, että turkistilan susivahingot huomioidaan ongelmana, 

että suden toistuviin hyökkäyksiin voidaan nopeasti reagoida turkiseläinten 

turvallisuuden varmistamiseksi ja että syntyneet vahingot korvataan 

täysmääräisinä turkistilallisille. Vahingollisten susiyksilöiden tehokas häätäminen 

tai hävittäminen tulisi olla mahdollista nopealla aikataululla saman päivän aikana, 

kun vahinko on todettu. On osoittautunut, että samat yksilöt käyvät tilalla 

toistuvasti ja odottelu on lisännyt vahinkoja. Tapauksissa, joissa mielestämme 

suojelumetsästys olisi ollut perusteltua, sitä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista 

toteuttaa. 

 

 

Toivomme että turkiseläinten turvallisuus, tuottajien oikeusturva sekä 

taloudellisen korvauksen oikeudenmukaisuus voidaan turvata uuden susikannan 

hoitosuunnitelman avulla. Vain mikäli myös yllä mainitut seikat täyttyvät, 

susikannan hyväksyttävyyden lisääminen on mahdollista. 

 

STKL ry toivoo lainvalmistelun jatkossa otettavaksi huomioon tässä lausunnossa 

esitetyt kannanotot.  
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