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Maa- ja metsätalousministeriö
Viite: Lausuntopyyntö VN/27690/2021
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi
kiintiöksi metsästysvuonna 2021-2022.

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n lausunto maa- ja
metsätalousministeriölle suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi
metsästysvuonna 2021-2022
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on Pohjoismaiden vanhin koira-alan
asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna 1889. Valtakunnallisena järjestönä toimintamme
tarkoituksena on edistää terveiden ja hyväluonteisten rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja
käyttöä. Lisäksi toimimme koiranomistajien, -kasvattajien ja harrastajien keskusjärjestönä ja
edunvalvojana sekä edistämme koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa
yhteiskunnassa. Edustamme noin 148 000 henkilöjäsentä sekä 2000 jäsenyhdistystä.
Useat jäsenyhdistyksistämme edustavat metsästyskoiraharrastusta. Metsästyskoirakokeissamme on
vuosittain yli 30 000 suoritusta. Niiden määrään vaikuttavat alueelliset olosuhteet, kuten esimerkiksi
riistakannat. Myös vallitseva susitilanne vaikuttaa kokeiden järjestämiseen, minkä vuoksi kokeita on
jouduttu perumaan. Metsästyskokeissa ja koiria koulutettaessa riski koiran ja suden kohtaamiselle on
suuri. Koe- tai koulutustapahtuma on pitkäkestoinen (useita tunteja tai jopa koko päivä) ja koira
työskentelee tyypillisesti etäällä ohjaajastaan, jolloin ihmisen välitön puuttuminen tapahtumiin on
mahdotonta.
Susi ja muut suurpedot kuuluvat ja ovat aina kuuluneet suomalaiseen luontoon. Samalla on kuitenkin
turvattava liikkuminen luonnossa ja ihmisten vapaa harrastaminen siellä, missä suurpetoja on.
Luonnossa liikkumiseen kuuluu myös metsästys, jossa käytetään usein koiraa apuna. Koirat ovat
apuna myös loukkaantuneen suurriistan jäljittämisessä luonnosta. Suurriistavirka-aputehtävissä
huolehditaan, että eläinsuojelulain velvoitteet täyttyvät – avuttomassa tilassa olevaa, esimerkiksi auton
kolhaisemaa eläintä ei jätetä loukkaantuneena oman onnensa nojaan. Riski koiran ja suden
kohtaamiseen on myös vapaaehtoisessa pelastuskoiratoiminnassa.
Huomioitavaa on myös kotimaisten rotujemme rooli osana suomalaista kulttuuriperintöä ja näiden
rotujemme vaaliminen. Tämä on jo tunnustettu Luonnonvarakeskuksen geenivaraohjelmassa, johon
suomalaiset koirarodut on liitetty. Kotimaisista roduistamme kansalliskoiramme suomenpystykorva,
karjalankarhukoira ja suomenajokoira ovat metsästyskoirarotuja, joiden osalta niiden koulutus ja
koetoiminta sekä metsästyskäyttö tulisi turvata rotujen elinvoimaisen kannan ylläpitämiseksi ja myös
käyttöominaisuuksien vaalimisessa osana suomalaista eräkulttuuria.
Sudet ovat aiheuttaneet viime vuosina merkittäviä vahinkoja koirille. Vuonna 2020 sudet aiheuttivat
120 kpl (104 vuonna 2019) riistavahinkolain (105/2009) nojalla korvattavia kotieläinvahinkotapauksia
yhteensä noin 333 000 euron (226 000 euroa vuonna 2019) arvosta. Näistä koiravahinkotapauksia oli
56 (47 vuonna 2019), arvoltaan yhteensä noin 205 000 euroa (164 000). Vuoden 2021 aikana
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(25.10.2021 mennessä) sudet ovat aiheuttaneet 21 koiravahinkoa, arvoltaan noin 83 000 euroa.
Vuosina 2011–2020 susien tappamia tai vahingoittamia koiria oli kaikkiaan 409.
Useissa selvityksissä on todettu, että suurimmat vahingot aiheutuvat niistä susista ja susilaumoista,
jotka liikkuvat taajamien ja ihmisasumusten lähellä. Suden kuuluu olla luonnostaan ihmisarka. Ihmisiä
lähestyvät häirikkösudet on voitava poistaa, kuten Suomen Kennelliitto on aikaisemmissakin
lausunnoissaan esittänyt.
Suomen Kennelliitto kannattaa kaikkia laillisia keinoja, joilla turvataan luonnossa liikkuminen ja
metsästysharrastuksen jatkuminen koirien kera sekä muu koiratoiminta luonnossa. Näihin keinoihin
kuuluu maa- ja metsätalousministeriön esittämä suden kannanhoidollinen metsästys.
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