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Koirasusien kasvattaminen kielletään kesäkuun 2019 alussa
Koirasusien kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito kielletään. Kielloista säädetään valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 1.6.2019 (valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien
hallinnasta 704/2019, linkki asetukseen).
Mitä koirasudella tarkoitetaan?
Asetuksessa koirasudella tarkoitetaan
– kesykoiran ja suden risteymiä neljässä ensimmäisessä sukupolvessa (F1-F4);
– kesykoiran ja muun koiraeläinlajin risteymiä neljässä ensimmäisessä sukupolvessa (F1-F4);
– sukupolvien lukumäärästä riippumatta kaikkia sellaisia risteymiä, joissa toisena vanhempana on jokin edellä sanottu risteymä (F1-F4) ja toisena vanhempana muu kuin kesykoira.
Risteymää pidetään siis koirasutena esimerkiksi silloin, jos sen esivanhempana on ollut
kesykoiran ohella susi enintään neljää sukupolvea aikaisemmin, risteymän oma sukupolvi mukaan laskien. Risteymiä viidennessä sukupolvessa (F5) ja siitä eteenpäin pidetään kesykoirina.
Jos risteytyksessä kuitenkin käytetään kesykoiran sijaan esimerkiksi toista koirasutta,
uusi risteymä on geneettisiltä ominaisuuksiltaan yhä suden kaltainen. Näin siitä riippumatta, kuinka monen sukupolven päässä alkuperäinen susi on ollut. Sukupolvien lukumäärällä ei siksi ole tällaisissa risteytyksissä merkitystä.
Miksi koirasusien kasvattaminen ja muu hallussapito kielletään?
Koirasusi on säädetty Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi, koska se voi ympäristöön
päästessään risteytyä suden kanssa. Koirasudella on geneettisten ja ulkoisten ominaisuuksiensa vuoksi kesykoiraa paremmat edellytykset selvitä luonnossa, mikä lisää risteytymisen riskiä. Kieltojen tarkoituksena on turvata suden geneettinen puhtaus.
Koirasuden esiintyminen luonnossa haittaa susikannan hoitoa myös siksi, että koirasutta on käytännössä mahdoton erottaa sudesta pelkästään ulkoisten tuntomerkkien
perusteella.
Koirasusien kasvatuskiellon perusteena on myös Euroopan luonnonvaraisten eläin- ja
kasvilajien suojelusta tehdyn sopimuksen (ns. Bernin sopimus) pysyvän komitean suositus. Sen mukaan koirasusien kasvattaminen lemmikeiksi on syytä kieltää tai niiden
pitoa rajoittaa susikannan suojelemiseksi.
Miksi ei riitä, että kasvattaja sitoutuu estämään koirasusien karkaamisen ja pääsyn ympäristöön?
Jotta koirasusien pääsy ympäristöön voitaisiin varmuudella estää, niiden pitopaikkoihin
hyväksyttävistä rakenteista, kuljettamisesta ja muista vaatimuksista koirasusista aiheutuvan vieraslajiriskin torjumiseksi pitäisi säätää erikseen. Säännösten toimeenpanemiseksi tarvittaisiin lupa- tai ilmoitusmenettely rakenteiden hyväksymiseksi sekä viranomaisvalvontaa. Kasvattajien ohella vaatimusten tulisi koskea myös niitä, joille koirasusia luovutetaan. Koska koirasusien kasvattamiseen liittyvä intressi on yleiseltä kannalta
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katsoen vähäinen, tällaisen sääntely- ja toimeenpanojärjestelmän luominen ei ole perusteltua.
Mitä kasvatuksessa oleville koirasusille pitää tehdä, kun kiellot tulevat voimaan?
Tärkeintä on huolehtia siitä, etteivät koirasudet pääse kasvatuspaikan ulkopuolelle. Koirasusien lisääntyminen täytyy estää.
Kasvattaja ei saa myydä koirasusia tai muutenkaan luovuttaa niitä eteenpäin.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella Suomessa ei pitäisi olla kovin suurta määrää
laillisesti teetettyjä tai hankittuja koirasusia. Suden kuten muidenkin villieläinten käyttö
risteytykseen on Suomessa kiellettyä. Koirasusien maahantuonti taas on ollut kiellettyä
vuoden 2016 alusta. Myös tätä ennen koirasuden maahantuonti on vaatinut metsästyslain tai CITES-lainsäädännön mukaisen luvan, eikä tällaisia lupia ole tiettävästi myönnetty. Kun lisäksi alkuperäisen suden perimä koirasudessa vähenee jokaisessa sukupolvessa, lain määritelmän mukaisia kolmannen tai neljännen sukupolven koirasusia on
oletettavasti jäljellä melko vähän.
Koirasusia kasvattavan on eläinten alkuperästä riippumatta syytä olla yhteydessä viranomaisiin sen selvittämiseksi, miten kasvatuksesta voidaan luopua hallitusti ottaen huomioon myös eläinsuojelulain vaatimukset (yhteystieto ohjeen lopussa).
Mitä lemmikkieläimenä pidetylle koirasudelle pitää tehdä, kun kiellot tulevat voimaan?
Jos koirasusi on laillisesti hankittu lemmikkieläimeksi ennen kieltojen voimaan tuloa,
koirasuden saa edelleen pitää lemmikkieläimenä sen luonnolliseen kuolemaan saakka.
Omistajan on huolehdittava siitä, ettei koirasusi pääse karkaamaan ympäristöön eikä
lisääntymään. Koirasutta ei saa luovuttaa eteenpäin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
- lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249, pekka.kemppainen@mmm.fi

