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Suomen Kennelliiton lausunto susikiintiöasetuksesta vuosille 2016—2018

VIITE 1723/01.03/2016

Suomen Kennelliitto — finska Kennelklubben ry. (jäljempänä Kennelliitto) kiittää mahdollisuudesta
antaa lausunto esitetystä susikiintiöasetuksesta vuosille 2016—201 8 . Kennelliiton mielestä kaikissa
suurpetoasioissa tulisi kuulla Kennelliittoa ja antaa sille vaikutusmahdollisuus silloin, kun suurpetojen
hoitosuunnitelmat vaikuttavat koiriinja koirilla tapahtuvaan metsästykseen.

Kennelliitto on jo aikaisemmassa lausunnossaan susien hoitosuunnitelmaan vuonna 2014 (viite
2333/444/2014) todennut, että sudenhoitosuunnitelma tulee toteuttaa EU:n reunaehdot täyttäen.
Lukuisissa EU:n komission selvityksissä on todettu, että suojelutoimissa on huomioitava suurpetojen
elinympäristöissä kaikkien intressi-ryhmien edut. Vain näin voidaan suojelussa päästä hyvään
lopputulokseen.

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation!species/camivores/promotingdialogue.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation!species/camivores/pdf/AgreementLCPlatform.
pdf

Koiran käyttö metsästyksessä ja metsästyskoirien koetoiminta

Suomalaiseen eränkäyntikulttuuriin ja riistanhoitoon, johon vastuullinen metsästys kuuluu, on koira
kuulunut luontaisena osanajo vuosisatoja. Kotimaiset koirarotumme on myös pääasiassa kehitetty juuri
metsästys-käyttöön: Koiran tarpeellisuus ja käyttö metsästyksessä on useissa maissa, mm. Ruotsissa,
säädetty metsästys-laissa. Metsästykseen ja riistanhoitotyöhön (mm. haavoittuneiden tai
loukkaantuneiden riistaeläinten etsimiseen) tarkoitetut koirat vaativat koulutusta ja aktiivista käyttöä
silloin, kun metsästys on Suomessa lain puitteissa sallittua. Tällä hetkellä metsästyskoirien metsään
vienti on vaikeutunut huomattavasti etenkin suuressa osassa itäistä Suomea, mutta läntiset alueetkaan
eivät ole jäänet osattomiksi. Koirien avulla tapahtuva hirvenmetsästys on monilla alueilla vaikeutunut
tai lähes estynyt. Syynä tähän ovat ko. alueilla tehdyt susihavainnot ja alueella liikkuvat susilaumat.
Koiriaan metsässä käyttävät harrastajat ovat oppineet varomaan susia, ja koe- tai metsästystoiminta on
jouduttu kokonaan lopettamaan siellä, missä susista on ollut tuoreita havaintoja. Tämä on riistakoirien
käytölle erittäin haitallista. Varotoimista huolimatta susien syömiksi tai vahingoittamiksi joutuu useita
metsästyskoiria vuosittain. Vahingot eivät valitettavasti rajoitu pelkästään metsästyskoiriin, vaan ihmis
asutuksen lähellä liikkuvat sudet ovat tappaneet pihapiireissä ja niiden läheisyydessä myös
lemmikkikoiria. Kennelliitto pitää tätä kehitystä erittäin huolestuttavana.

Häirikkösudet ja susikanta

Useissa selvityksissä on todettu, että suurimmat vahingot aiheutuvat niistä susistaja susilaumoista, jotka
liikkuvat taajamien ja ihmisasumusten lähellä. Suden kuuluu olla luonnostaan ihmisarka. Ihmisiä
lähestyvät häirikkösudet on voitava poistaa, kuten Kennelliitto on aikaisemmassakin lausunnossaan
esittänyt. Tällainen laillisesti lopetettu susi saattaa pelastaa lajitovereitaan salametsästykseltä.
Kennelliiton kanta kaikkeen laittomaan toimintaan, kuten salametsästykseen on ehdottoman kielteinen.

Tällä hetkellä tuntuu olevan suuri epätietoisuus susien todellisesta määrästä. Suurpetojen
seurantajärjestelmä ei pysty varsinkaan sulan maan tai vaikeiden lumiolosuhteiden aikana antamaan
luotettavia arvioita susien määrästä. Tehtyjen havaintojen mukaan susikanta on lisääntynyt, joskin
alueelliset vaihtelut voivat olla suuria.
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Luke/Tassu-rekisterin ilmoittamat havainnot susikannasta:
2016 havaintoja 14976
2015 havaintoja 13303
2014 havaintoja 7990

Suurimmat sallitut metsästettävät määrät vuosina 2016—2018

Asetusluonnoksessa esitetään suurimmaksi poistettavaksi susien määräksi vuosittain 40 kpl, johon
sisältyisivät myös viranomaisten määräyksestä tapahtuvat yleiseen turvallisuuteen kohdistuvat poistot.
Ennen kuin tehdään näin yksityiskohtaisia päätöksiä poistettavien susien määrästä, olisi selvitettävä,
mistä johtuvat erot tehdyissä arvioissa susikannan suuruudesta Suomessa. Yleinen käsitys metsästäjien
keskuudessa on, että susikanta on voimistunut ja susilaumojen määrä on kasvanut. Tätä käsitystä tukee
vuonna 2016 tehty Luonnonvarakeskuksen arvio 28—37 susilaumasta ja 16 yksittäisestä susiparista.
Kennelliitto esittää, että kannanhoidollisen metsästyksen tarveharkinta tehtäisiin todellisten havaintojen
ja niihin pemstuvien arvioiden pohjalta. Jos laillista metsästystä rajoitetaan enemmän kuin olisi tarvetta,
johtaa se väistämättä salametsästyksen lisääntymiseen. Tämä ei ole toivottavaa kehitystä sen paremmin
suden, kuin metsästäjienkään kannalta.

Koirasudet

Kennelliitto onjo aikaisemmassa lausunnossaan susikannan hoitosuunuitelmaksi tuonut esille huolensa
koirasusista (koirienja susien risteytyksistä)ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Olemme
ilahtuneita siitä, että koirasudet on nyt virallisesti määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Jotta koirien ja
susien risteyttämiseen ja näiden koirasusien karkaamiseen luontoon voitaisiin puuttua tehokkaasti,
Kennelliitto ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

1. Koirienja susien risteyttäminen on estettävä tai tehtävä vähintään luvanvaraiseksi.
2. Kaikkien koirien ja susien risteytyksiä tekevät kasvattajat ja koiratarhat on

viranomaispäätöksellä rekisteröitävä.
3 . Kaikkien koirien ja susien risteytyksistä syntyneiden pentujen tunnistusmerkintä tehdään

pakolliseksi, jolloin myös omistajien tiedot ovat rekisterissä.

Vain näillä toimenpiteillä voidaan luontoon karanneet ja mahdollisesti susien kanssa uudelleen
risteytyneet koirasudet tunnistaa ja erottaa villeistä susista ja niiden omistajat voidaan saattaa
edesvastuuseen mahdollisesti aiheutetuista vahingoista. Kennelliitolla on jo nyt valmiudet ylläpitää
myös koirasusista tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteri, joka on tarvittaessa viranomaisten
käytettävissä.

Helsingissä 5. päivänäjoulukuuta 2016

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry.

Helena Suni

Hallituksen puheenjohtaja
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