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• Avoin keskustelu ja konkreettinen tekeminen yhteisen tarkoituksen 
eteen ovat luottamuksen rakentamisen kulmakiviä. 
 
Avointa tiedonvaihtoa ja yhteistä tekemistä! 
 
Paikallisten toivomus: ”riistahallinnon ja –tutkimuksen jalkautuminen reviireille” 
 
- Vuosittaiset yhteiset tapaamiset (marraskuu 2015) 
- Suurpetoyhdyshenkilöiden vuosittaiset kehittämis- ja koulutus tilaisuudet 
- Kanta-arvion yhteydessä julkaistaan aineisto, johon arvio perustuu 
- Yhteistä tekemistä erityisesti kannanarvioinnin toteuttamisessa  
- Susitiedotuksen lisääminen 
  - uudet reviirialueet 
   
 
 
 
 
 

Päätavoite: Rakentaa luottamusta toimijoiden välille. 
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Reviiriyhteistyöryhmät 
• ”Yksi keskeinen uuden reviiriperustaisen susikannan hallinnan 

lähtökohta on se, että reviireillä elävien ja toimivien ihmisten tulisi 
päästä nykyistä enemmän osallistumaan sutta koskevaan 
suunnitteluun.” 
 

• Taloustutkimuksella teettämämme kyselyn mukaan suomalaisista 
selvä enemmistö, noin 75%, on sitä mieltä, että ”Susialueilla 
asuvilla tulisi olla enemmän vaikutusvaltaa susiasioissa kuin 
niiden ulkopuolella asuvilla” 
 

• Susireviireillä asuvat esittivät: 
”tulisi perustaa reviirikohtaisia 
yhteistyöryhmiä” 
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Reviiriyhteistyöryhmät 
• Mistä tahoista yhteistyöryhmä koostuu? 

– Hoitosuunnitelmassa esimerkki: 
– edustaja kunnasta, riistanhoitoyhdistyksestä, 

paikallisesta metsästysseurasta ja 
luonnonsuojeluyhdistyksestä sekä alueen 
karjankasvattajien edustaja. Näiden lisäksi poliisin, 
Metsähallituksen, rajavartioston ja kyläyhdistyksen 
edustaja 

• Mitä yhteistyöryhmä tekee? 
– Määrittelee toimenpiteitä, joilla rinnakkaiselo susien 

kanssa sujuu mahdollisimman hyvin 
– Arvioi paikallista susitilannetta 
– Asettaa tavoitteita 
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Susireviiritilaisuudet ja reviiriyhteistyöryhmien 
perustaminen 

• Suomen riistakeskus järjestää susireviiritilaisuudet 
marraskuun 2015 aikana 

• Kutsuttuna laajasti eri tahojen paikallisia edustajia 
 

• tavoitteena: 
– reviiriyhteistyöryhmien perustaminen susireviireille 
– reviiriyhteistyöryhmän toiminnan suunnittelu 

 
• Reviiriyhteistyöryhmätoiminta käynnistyy alkuvuodesta 
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Päätavoite: Perustaa susikannan seuranta 
suurpetoyhdyshenkilöverkoston toimintaan. 
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• Suomen riistakeskus järjestää 
suurpetoyhdyshenkilöille 
havainnointiin ja kirjaamiseen 
liittyvää koulutusta 

       -laajat koulutukset koko Suomessa 
 

• Nimetään uusia 
suurpetoyhdyshenkilöitä 
 

• Suomen riistakeskuksen 
aluetoimistot ja Luonnonvarakeskus 
järjestävät vuosittain jatkokoulutus- 
ja kehittämistilaisuuden kaikille 
suurpetoyhdyshenkilöille 



Kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisinä 
kertoina kulkea lähellä ihmisasutusta. Tätä ei voida pitää 
sudelle epätyypillisenä käyttäytymisenä.  
 
Sen sijaan toistuvasti ja säännönmukaisesti pihoilla 
vieraileva susi käyttäytyy epätyypillisesti, jonka perusteella 
suteen voidaan kohdistaa karkotustoimenpiteitä tai 
viimesijaisena keinona lopettaa eläin. 
 
Susista huolestuneille kansalaisille ei ole ollut selvää, 
kuinka toistuvasti suden tai susien on vierailtava asutuksen 
läheisyydessä, jotta viranomaisilta voidaan edellyttää 
tilanteeseen puuttumista eli toimintakynnyksen ylittymistä.  
 
Hankkeella etsitään yhdessä paikallisten kanssa 
toimintakynnystä ja toimintamalleja.  
 
Hanke käynnistyy marraskuussa Suomen riistakeskuksen, 
poliisin ja paikallisten toimijoiden yhteisenä hankkeena 
Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla 
 

Hanke: toimintakynnyksen ja –menetelmien 
kehittäminen pihoissa vieraileviin susiin 
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KOIRAVAHINGOT 
• Luonnonvarakeskus julkaisee susien GPS-

paikannustietoa internet-palvelussaan elokuun 
puolesta välistä seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun. 

• Pannoitettujen susien GPS-paikannustietoa tuotetaan 
ja julkistetaan mahdollisimman reaaliaikaisesti. 

• Koiravahinkoja ennaltaehkäistään kohdistamalla 
susien kannanhoidollisia poikkeuslupia erityisen 
merkittäviä vahinkoja tuottaviin yksilöihin. 
 

LAMMAS- JA NAUTAVAHINGOT 
• Valtion varoilla avustetaan petoaitatarvikkeiden 

hankintaa eläintuotantotiloille, joille sudet aiheuttavat 
merkittävää uhkaa. 

• Suomen riistakeskus neuvoo susivahinkojen 
ehkäisyssä. 
 

POROVAHINGOT 
• Poronhoitoalueella susikannan kasvua rajoitetaan 

erittäin merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi. 
• Erityisen merkittävää vahinkoa aiheuttavat sudet 

poistetaan poikkeusluvalla, jos muita keinoja 
vahinkojen ehkäisemiseksi ei löydetä. 

 



Sudet uusilla alueilla 

• Hoitosuunnitelman toimenpide: 
”Uuden susireviirin syntyessä 
Suomen riistakeskus järjestää 
tiedonvaihto- ja 
koulutustilaisuuksia, joissa 
käsitellään ennaltaehkäisyä sekä 
vahinkojen korvausjärjestelmää.” 

 
• Suomen riistakeskus on 

järjestänyt ja tulee edelleen 
järjestämään avoimia susi-iltoja 
– Suden perusbiologia 
– Kannanseuranta 
– Vahinkojen ennaltaehkäisy 
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Kiitos! 
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