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Tiivistelmä 

Susipopulaatio Suomessa on melko pieni, mutta se on kasvanut viime vuosikymmenien 

aikana. Kannan kasvuun on vaikuttanut uudistettu metsästyslaki, joka tekee susista 

suojeltuja riistaeläimiä. Kannan kasvun myötä myös susien aiheuttamat koiravahingot 

ovat lisääntyneet maassamme. Perehdyn työssäni tieteellisen kirjallisuuden kautta 

Suomen susipopulaatioon, suden ja ihmisen suhteeseen sekä tapahtuvien 

koiravahinkojen laatuun ja ennalta ennaltaehkäisyyn. Tutkimuskysymyksiäni ovat 1) 

Miten Suomen susikanta on kehittynyt ja millä menetelmillä sitä seurataan? 2) 

Minkälainen on ihmisen ja suden suhde? 3) Miksi koiravahinkoja tapahtuu? 4) Miten 

koiravahinkoja ennaltaehkäistään Suomessa? 

Suomen susipopulaatio on yhä erittäin uhanalainen, mutta populaation kasvaessa se on 

2000-luvun aikana levittäytynyt itärajan tuntumasta myös Länsi-Suomeen sekä 

lähemmäs Pohjois-Suomea. Suomen susipopulaation kehitystä seurataan pääosin 

vapaaehtoisten tekemien havaintojen avulla. Lisäksi luonnonvarakeskuksessa seurattu 

GPS-pannoitettuja susia, mutta pannoitustoiminta on nykyisin keskeytetty. 

Riistakameroiden ja DNA-analyysien avulla voidaan kerätä tietoa susilaumoista, niiden 

yksilöiden vähimmäismäärästä sekä susien terveyden tilasta.  

Suden ja ihmisen suhde on melko negatiivinen. Sudet aiheuttavat ihmisissä pelon ja 

turvattomuuden tunteita. Ongelmat susien kanssa ovat yleisiä erityisesti alueilla, johon 

sudet ovat vasta viime vuosikymmeninä levittäytyneet. Erityisesti metsästäjät ovat 

konfliktissa susien kanssa, sillä metsästyskoirat ovat alttiita susien hyökkäyksille. 

Metsästyskoiran menetys susille aiheuttaa turhautumista sekä huolta ja saattaa 

provosoida susien laittomaan tappamiseen. Susien laiton tappaminen onkin tutkittu 

olevan melko yleinen susien kuolinsyy. 

Koiravahinkoja tapahtuu yleisimmin metsästystilanteissa ja susi hyökätessään lähes aina 

tappaa koiran. Suomessa susi tappaa keskimäärin 38 koiraa vuodessa ja koiravahingot 

sijoittuvat lähinnä syksyn kuukausille. Koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn voidaan 

hyödyntää lähempänä omistajaa toimivia koirarotuja, GPS-pantoja koirien liikkeiden 

tarkempaa seurantaa varten, vapaaehtoisten merkitsemien havaintojen seuraamista sekä 

erilaisia suojavarusteita koiralle, kuten susiliivejä, -kelloja ja vilkkuvia valoja.  
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1. Johdanto 

 

Suomessa esiintyy yhteensä neljää maasuurpetoa; ahma (Gulo gulo), ilves (Lynx lynx), 

karhu (Ursus arctos) ja susi (Canis lupus). Suurpetokantojen koon arvioiminen perustuu 

suurelta osin vapaaehtoisten keräämiin TASSU-järjestelmään kirjattuihin havaintoihin. 

Luonnonvarakeskus hyödyntää vuosittain kanta-arvioissaan kirjattujen havaintojen 

lisäksi esimerkiksi metsästäjien tekemiä maalaskentoja sekä riistakolmiolaskentojen 

tuloksia (www.suurpedot.fi).   

Ahmojen kannan arvioiminen on haasteellisempaa, kuin muiden suurpetojen kannat ja 

sen aineisto perustuu lähinnä riistakolmiolaskentoihin (Metsähallitus ym. 2021). 

Kaikkien neljän suurpetolajin kannat ovat ainakin vähäisessä nousussa vuoden 2020 

kanta-arvioiden mukaan. Kuitenkin vuoden 2019 tehdyn uhanalaisuusarvioinnin 

mukaan sekä ahma, että susi ovat erittäin uhanalaisia. Lajit ovat saaneet 

uhanalaisuusmääritelmän liian pienen populaatiokoon vuoksi, mikä on seurausta lajien 

pyynnistä. Molempia populaatioita uhkaa niiden pyytäminen 

(www.punainenkirja.laji.fi). Suomen susipopulaation uskotaan nojautuvan vieläkin 

Venäjän suureen susipopulaatioon, vaikka Suomen sudet lisääntyvätkin maassamme 

(www.suurpedot.fi). Aspin ym. (2008) mukaan kuitenkin geenivirta Suomen ja Venäjän 

susipopulaatioiden välillä on vähäistä. Karhu taas on uhanalaisuusarvioinnin mukaan 

silmällä pidettävä laji pienen populaatiokoon vuoksi. Ilves on Suomen maasuurpedoista 

runsaslukuisin, eikä ole enää uhanalaisuusarvioinnin punaisella listalla 

(www.punainenkirja.laji.fi).  

Suurpedot ovat metsästyslain mukaan suojeltuja riistaeläimiä ja niiden metsästys 

perustuukin lajikohtaisiin kannanhoitosuunnitelmiin. Kannanhoidollisia poikkeuslupia 

myönnetään alueille, jossa suurpedon kanta on tarpeeksi vahva, kun taas Suomen 

riistakeskuksen myöntämiä vahinkoperusteisia poikkeuslupia voidaan tarvittaessa 

myöntää milloin vain ja mihin vain. Suurpedoista ilveksen metsästys on Suomessa 

helpointa ja isolla osalla metsästäjistä on mahdollisuus päästä mukaan jahtiin. Myös 

karhun metsästys on nykyään helpompaa, mutta poikkeuslupia myönnetään pääosin 

alueille, jossa karhu kanta on vakiintunut (www.suurpedot.fi). Susien metsästykseen 

poikkeuslupia myönnetään, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei löydetä, eikä 

poikkeusluvan myöntäminen vahingoita suotuisan suojelutason ylläpitoa. Niitä 

http://www.suurpedot.fi/
http://www.punainenkirja.laji.fi/
http://www.suurpedot.fi/
http://www.punainenkirja.laji.fi/
http://www.suurpedot.fi/
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myönnetään vahinkoperusteisesti, tällaisia perusteita ovat esimerkiksi vahingot 

karjatalouteen, yleisen turvallisuuden säilyttäminen sekä muun luonnon säilyttäminen 

(www.suurpedot.fi). Poikkeuksena tästä on Suomen poronhoitoalue, jossa porotalous on 

merkittävä elinkeino alueen asukkaille. Tästä syystä poronhoitoalueelle myönnetään 

vahinkoperusteisia poikkeuslupia enemmän kuin muualle Suomeen, jotta säästyttäisiin 

merkittäviltä vahingoilta porotalouteen. Vahinkojen laajuuden vuoksi lisääntyvän 

susikannan salliminen poronhoitoalueella nähdään poissuljettuna vaihtoehtona (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2019).  

Suomen maasuurpetojen suojeluun vaikuttaa myös Suomen EU-jäsenyys. Suomi liittyi 

1.1.1995 Euroopan Unioniin, jolloin Suomen jäsenmaana täytyy huomioida 

päätöksenteossaan myös yhteisön lainsäädäntö. Suurpetojen asemaa EU:ssa säätelee 

luontodirektiivi, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta sekä tukea 

kestävää kehitystä. Luontodirektiivi sisältää yllä mainitut neljä Suomessa elävää 

suurpetoa. Karhun, ilveksen ja suden metsästys tai tahallinen häirintä on direktiivin 

artiklan 12 mukaan kiellettyä Suomessa. Luontodirektiivi ei säätele ahman metsästystä 

lainkaan, eikä suden metsästystä poronhoitoalueilla niin tiukasti kuin muualla 

Suomessa. Suurpetojen tiukasta suojelusta voidaan kuitenkin poiketa tietyin 

edellytyksin. Nämä edellytykset ovat osittain samoja kuin poikkeusluvan myöntämiseen 

vaaditut edellytykset. Näitä ovat muun muassa kansanterveys, yleisen turvallisuuden 

turvaaminen sekä merkittävät vahingot esimerkiksi metsiin, viljelmiin tai 

karjankasvatukseen. Direktiivi myös edellyttää, että ennen suojelusta poikkeamista, 

tarkastellaan tilannetta niin, että onko mahdollista suojata esimerkiksi karjatilaa jollain 

muulla keinolla, kuin suurpedon kaatamisella (www.suurpedot.fi).  

Ihmiset kuitenkin pelkäävät sutta enemmän kuin muita maamme maasuurpetoja 

(Ojalammi, 2015). Koska susi on levittäytynyt enenevissä määrin myös Länsi-Suomeen 

2000-luvun aikana (Kuva 1), sen saapuminen alueelle on puhuttanut asukkaita paljon. 

Keskusteluissa nousee erityisesti esiin metsästyskoirien menettäminen susille. Tästä 

syystä rajasin aiheeni susiin Suomessa, niiden aiheuttamiin tunteisiin ja vahinkoihin. 

Tutkielmassani halusin selvittää ihmisen ja suden suhdetta sekä syitä koiravahinkojen 

tapahtumisille ja tämänhetkisiä keinoja koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn.  

 

 

http://www.suurpedot.fi/
http://www.suurpedot.fi/
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Kandidaatintyössäni tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

- Miten Suomen susikanta on kehittynyt ja millä menetelmillä sitä seurataan? 

- Minkälainen on ihmisen ja suden suhde? 

- Miksi koiravahinkoja tapahtuu? 

- Miten koiravahinkoja ennaltaehkäistään Suomessa? 

 

2. Susikantojen kehitys Suomessa 

 

1990-luvulta alkaen Suomen susikanta on ollut kasvussa. Tämän kasvun mahdollisti 

1993 vuonna uudistettu metsästyslaki, joka teki susista suojeltuja riistaeläimiä (Bisi 

ym., 2010). Verrattuna 2000-luvun alkuun, kannan elpyessä sudet ovat levittäytyneet 

itärajan tuntumasta vuodesta 2004 lähtien enenevissä määrin myös Länsi-Suomeen ja 

lähemmäs Pohjois-Suomea (Kuva 1). Susikannan koko on vuonna 2021 maaliskuussa 

tehdyn tutkimuksen mukaan nyt suurimmillaan tarkasteluvälillä 1996–2021 (Heikkinen 

ym, 2021). Lisäksi susikanta oli vuonna 2016 suurempi muihin vertailuvuosiin nähden 

(Kuva 1). Heikkisen ym. (2021) mukaan vuoden 2021 maaliskuussa on tehty havainto 

yhdestä poronhoitoalueen rajalaumasta sekä yhdestä poronhoitoalueen rajalla elävästä 

susiparista. Maaliskuussa 2021 koko Suomessa oli arvioiden mukaan 57 susiparin tai 

susilauman asuttamaa reviiriä. Näistä 57 reviiristä yhteensä yhdeksän sijaitsi Suomen ja 

Venäjän rajalla osittain molemmin puolin rajaa (Heikkinen ym, 2021). Kanta-arvio 

ajoitetaan maaliskuulle, sillä suurin osa havainnoinnista tehdään talviaikaan, eikä 

nuorten susien levittäytyminen synnyinseudultaan muualle vielä vaikuta merkittävästi 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2019).  
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Kuva 1: Suomen susikannan kehitys ja levittäytyminen vuosina 2000, 2004 ja 2016. 

Punaisilla alueilla susikanta on tiheintä ja vihreillä alueilla taas harvinta (Lähde: 

www.riistahavainnot.fi/suurpedot/suurpetotutkimus/havaintokartat) 

 

2.1. Susien seurantamenetelmät  

 

Suomen susien seuranta perustuu suurilta osin vapaaehtoisten petoyhdyshenkilöiden 

TASSU-järjestelmään kirjaamiin havaintoihin. Havaintoja kirjataan pääosin 

talvikautena ja noin 400–600 henkilöä kirjaa havaintoja (Heikkinen ym, 2021). 

Havaintoja tehdään muun muassa riistakolmiolaskentojen avulla. Ne ovat olleet 1989 

vuodesta lähtien tärkeä osa riistaeläinten laskennassa ja hallinnassa (Kojola ym., 2014). 

Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivut ovat neljä kilometriä pitkiä. Jokainen 

sivu lasketaan kolmen ihmisen voimin yhden kulkiessa suoraan kolmion sivua ja 

kahden muun kulkiessa hänen molemmilla puolillaan. Suomessa näitä kolmioita on noin 

1700 ja noin puolet niistä lasketaan vuosittain talvella (Kojola ym., 2014).  

Luonnonvarakeskuksella (ent. RKTL) on ollut lisäksi GPS-pannoitettuja susia. 

Nykyisin pannoitus on keskeytetty. Kerättyä paikkatietoa jaettiin paikan suhteen 

karkeistettuna sekä viiveellä internetissä elokuun puolivälistä aina helmikuuhun asti, 

jolloin metsästyskoirien käyttö on aktiivisinta. Paikkatietoa ei kuitenkaan julkaistu 

susien lisääntymisen aikana (Heikkinen ym, 2021). Vuosien 2013–2019 aikana 

pannoitettiin yhteensä 90 sutta (Luonnonvarakeskus). Pannoitusta ei enää tehty vuosina 

http://www.riistahavainnot.fi/suurpedot/suurpetotutkimus/havaintokartat
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2020–21 ja vuoden 2021 maaliskuun kanta-arvioon hyödynnettiin enää viiden 

pannoitetun suden paikkatietoa (Heikkinen ym, 2021). 

Riistakameroiden yleistyessä myös niiden tuottama aineisto on yhä tärkeimmässä 

roolissa susien seurannassa. Riistakameroiden tekemät havainnot voivat kertoa 

elintärkeää tietoa muun muassa lauman vähimmäismäärästä sekä terveyden tilasta 

(Heikkinen ym, 2021).  

Edellisten lisäksi vapaehtoisten avulla tehtävä susien ulosteen kerääminen ja niistä 

tehtävät DNA-analyysit ovat tärkeä lisä susikantojen arvioimiseen. DNA-analyysia 

tehdään maastosta kerättyjen jätösnäytteiden avulla sekä kuolleiden susien 

kudosnäytteitä ja pannoitettujen susien sylkinäytteitä tutkimalla. DNA-analyysista 

saadun tiedon perusteella voidaan tarkentaa tietyn alueen susireviirit sekä esimerkiksi 

laumojen määrän ja yksittäisen lauman yksilöiden vähimmäismäärä (Heikkinen ym, 

2021).  

  

3. Suden ja ihmisen suhde 

 

Asenteet susia kohtaan ovat Suomessa ja ympäri maailmaa yleisesti melko negatiivisia 

ja ongelmallisia (Bisi ym., 2010). Toisaalta on myös ihmisiä, joille suden kohtaaminen 

luonnossa on positiivinen kokemus (Ojalammi, 2015). Tästä esimerkkinä toimii muun 

muassa Luonto-Liiton järjestämät susihiihdot ympäri Suomea (www.luontoliitto.fi). 

Ojalammin (2015) tekemissä haastatteluissa nousi esiin erityisesti huolen ja 

turvattomuuden tunteita, jotka vaihtelivat vuorokauden- sekä vuodenaikojen mukaan. 

Erityisesti talvisin pelontunteet nousivat haastatteluissa esiin. Haastatteluissa nousi 

myös esiin, että naiset ilmaisevat huolta ja pelkoa miehiä useammin ja rajoittivat 

esimerkiksi liikkumistaan miehiä enemmän. Miehet taas suuntasivat toimensa 

aktiivisemmin muun muassa osallistumalla metsästysjahteihin tai toimimalla 

petoyhdyshenkilöinä vapaaehtoisina.  

Suomessa, kuten muuallakin ongelmat susien kanssa ovat yleisiä erityisesti alueilla, 

joissa ei ole vuosikymmeniin ollut lähes ollenkaan susia ja ne ovat lisääntyneet alueella 

vasta lähiaikoina (Bisi ym., 2010). Susikantojen kasvaessa sekä liikkuessa yhä 

lähemmäs asutusta, myös konfliktien määrä ihmisten kanssa kasvaa huomattavasti 

http://www.luontoliitto.fi/
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(Mech, 1995). Susi kuitenkin kilpailee samasta elintilasta ja resursseista ihmisen kanssa 

(Ojalammi, 2015). Susien määrän lisääntyminen sekä kannan levittäytyminen 

laajemmin ympäri Suomea on lisännyt susien aiheuttamien koiravanhinkojen määrää 

sekä esimerkiksi turvattomuuden tunnetta ja mielipahaa liittyen menetettyihin 

metsästyskoiriin ja muihin kotieläimiin (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019). Osa 

susialueilla asuvista kansalaisista kokevat, etteivät viranomaiset puutu susien 

aiheuttamiin turvallisuusuhkiin ajoissa ja poikkeusluvan hakeminen Suomen 

riistakeskukselta on liian haastavaa. Poikkeusluvan saatuaankin luvan ehdot ovat niin 

tiukat, että suden pyytäminen koetaan liian haasteelliseksi. Näin on syntynyt tilanne, 

jossa paikalliset kokevat, ettei heille ole keinoja vaikuttaa susien aiheuttamaan uhkaan, 

eikä heidän huoltaan oteta viranomaistasolla vakavasti (Maa- ja metsätalousministeriö, 

2019). Lisäksi paikalliset kokevat, että heidän oikeuttaan turvalliseen kotiympäristöön 

loukataan (Pohja-Mykrä, 2017). Konfliktia lisää luonnonsuojelijoiden ja metsästäjien 

eriävät näkemykset susien kannanhoidollisesta metsästyksestä (Bisi ym., 2010). 

Luonnonsuojelijat eivät hyväksy kannanhoidollista metsästystä, vaan pelkästään vaaraa 

aiheuttavien yksilöiden metsästyksen poikkeusluvan avulla (Bisi ym., 2010).  

 

3.1. Metsästäjät ja susi 

 

Suomalainen koirien avulla tapahtuva metsästys on kehitetty aikana, jolloin susia ei 

juurikaan ollut, joten konfliktit metsästäjien ja susien välillä ovat nykyään yleisiä (Bisi 

ym., 2007). Erityisesti hirven metsästyksessä, joka tapahtuu lähellä susia ja niiden 

reviirejä, koirat ovat haavoittuvaisia susien hyökkäyksille (Bisi ym., 2010). Bisin ym. 

(2010) mukaan hirven ollessa suurin kilpailtava saalis metsästäjien ja susien välillä, 

konfliktit nousevat esiin. Itäisessä Suomessa, jossa susikannat ovat vakaita ja 

vuorovaikutus susien kanssa on jokapäiväistä, metsästäjät painottivat eniten huoltaan 

metsästyksen ja metsästyskoirien turvallisuudesta susiin liittyen (Bisi ym., 2010). 

Tutkimuksen mukaan noin 26 % metsästäjistä vastasi huolekseen metsästyskoirien 

turvallisuuden sekä metsästyskoirien käytön rajoittumisen susien vuoksi. Suurin huoli 

(noin 28 %) metsästäjillä kuitenkin oli ihmisten elinkeinoihin aiheutuvat vahingot. 

Suden tappamasta koirasta tai kotieläimistä on mahdollista hakea korvausta 

valtiokonttorilta, tai eläimen ollessa vakuutettu, vakuutusyhtiöltä (Niemi ym., 2014). 
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Vaikka metsästäjät voivat saada kompensaatiota susien takia menetetyistä koirista, 

pelkkä hyvin koulutetun metsästyskoiran menetys susille aiheuttaa turhautumista sekä 

huolta metsästäjissä ja voi jopa provosoida susien laittomaan tappamiseen (Bisi ym., 

2010).  

 

3.2. Susien laiton tappaminen 

 

Suomessa susi on rauhoitettu ympäri vuoden. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sutta saa ilman 

poikkeuslupaa kaataa (www.suurpedot.fi). Vuosien 1998–2014 aikana 91 pannoitettua 

sutta kuoli erinäisistä syistä. Näistä 40 % eli 52 sutta kuoli laittoman tappamisen takia, 

joka oli tutkimuksen mukaan yleisin kuolinsyy pannoitetuilla susilla (Suutarinen & 

Kojola, 2017). Lisäksi vuosina 2006–2009 poikkeuslupien vuosittainen määrä oli alle 

10 % susien sen hetkisestä kanta-arviosta, joiden aikana kannan koko kuitenkin pieneni 

vuosittain noin 15 %. Tästä tukee aiempaa tutkimusta, että kannankokoon vaikutti 

ainakin jossain määrin susien laiton tappaminen (Kojola ym., 2014). Iso osa laittoman 

tappamisen takia kuolleista susista jää kuitenkin todentamatta, sillä niitä ei toimiteta 

Ruokavirastolle (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019). Suutarisen ja Kojolan (2017) 

mukaan seuraavaksi yleisin kuolinsyy pannoitetuilla susilla oli poikkeuslupien avulla 

tapahtunut metsästys. Muita susien kuolinsyitä ovat liikenteessä tapahtuneet 

onnettomuudet sekä luonnolliset kuolemat (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019).  

Vuosien 2005–2010 aikana suurpetojen kohtaamaan laittomaan toimintaan osallistuneet 

tekijät olivat kaikki määritelty joko poliisin tutkinnassa tai oikeuden tuomiossa 

miehiksi. Lisäksi oikeuden tuomioissa 83 % laittomaan toimintaan osallistuneista oli 

tekohetkellä voimassa oleva metsästyskortti. Lisäksi laiton toiminta tapahtui yleisimmin 

ryhmässä (Pohja-Mykrä, 2016).  

Pohja-Mykrä (2017) tutki tapoja, joilla ihmiset neutralisoivat laitonta toimintaa. Hän 

käytti tutkimuksessaan kahta tarinaa, joista vastaaja sai sattumanvaraisesti 

jommankumman. Vastaajat olivat joko metsästäjiä tai maaseudulla asuvia naisia. 

Toisessa tarinassa päähenkilö tietäessään suurpedon kuolleen laittoman tappamisen 

vuoksi, hän ilmoitti laittomuudesta viranomaisille ja toisessa tarinassa hän ei ilmoittanut 

tapausta viranomaisille, vaikka tiesi suurpedon kuolleen laittoman tappamisen vuoksi. 

Suuressa osassa vastaajat käsittelivät susia, vaikkei suurpetoa ollut määritelty 

http://www.suurpedot.fi/
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tarkemmin tutkimuksen tarinassa. Vastaajista 112 vastaanotti tarinan, jossa rikos 

ilmoitettiin poliisille ja 119 vastaajaa sai tarinan, jossa rikosta ei ilmoitettu eteenpäin. 

Vain 22 kaikista 231 vastauksesta, vastaaja ei millään tavoin neutralisoinut tapahtunutta 

rikosta. Yleisimmin käytetty neutralisoinnin tapa vastauksissa oli niin kutsuttu ”denial 

of the victim”, jossa rikosta ei nähdä niinkään rikoksena vaan jollain tapaa oikeutettuna 

kostona tai rangaistuksena.  

 

4. Koiravahingot ja niiden laatu 

 

Koira ja susi voivat kohdata sattumalta tai toinen osapuoli voi tarkoituksella etsiytyä 

toisen luokse (Niemi ym., 2014). Niemen ym. (2014) mukaan susi voi etsiä koiraa hajun 

perusteella karkottaakseen tunkeilijan reviiriltään, kun taas koira voi jäljittää ja jopa ajaa 

sutta. Koira ja susi kohdatessaan voivat harvoin risteytyä ja lisääntyä keskenään (Fritts 

& Paul, 1989). On myös havaittu, että kohtaamiset eivät aina pääty hyökkäykseen. 

Tällaiset kohtaamiset tapahtuvat tyypillisesti yksinäisen suden kanssa ja onkin 

mahdollista, että suuri metsästyskoira on nuorelle ja kokemattomalle tai 

huonokuntoiselle sudelle liian riskialtis saalis (Niemi ym., 2014).  

Kuitenkin koirien ja susien kohtaamiset ovat usein aggressiivisia. Tällaisen 

aggressiivisen kohtaamisen sattuessa, susi lähes poikkeuksetta tappaa koiran (Kojola & 

Kuittinen, 2002). Vuosina 1999–2005 noin 71 % susien hyökkäyksen kohteeksi 

joutuneista koirista kuolivat ja 29 % loukkaantuivat (Backeryd, 2007). Lisäksi 

Backerydin (2007) mukaan Skandinaviassa, jossa metsästys koirien avulla on yleistä, 

suurin osa hyökkäyksistä tapahtuu metsästystilanteessa. Vain 7 % hyökkäyksistä 

kohdistui pihamaalla olevaan koiraan ja 5 % muuten metsässä vapaana juokseville 

koirille. Niemen ym. (2014) tutkimuksen mukaan yksityishenkilön keräämissä tiedoissa 

2011–2014 metsästystilanteessa hyökkäyksen kohteeksi joutuneista koirista 66 % eli 35 

koiraa kuoli ja 25 % eli 13 koiraa loukkaantui. Lisäksi kahdelle koiralle ei tapahtunut 

hyökkäyksessä vahinkoa, yksi koira katosi ja kahdessa tapauksessa lopputulosta ei 

tiedetty. Vuosina 2012 ja 2013 yksityishenkilön ylläpitämään karttapalveluun kirjattiin 

yhteen 86 koiravahinkotapausta, kun taas samalla aikavälillä riistavahinkorekisteriin 

kirjattiin 72 korvattua koiraa. Eli 82 % yksityishenkilön kirjaamista koiravahingoista oli 

päätynyt riistavahinkorekisteriin (Niemi ym., 2014).  
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Suomessa susi tappaa keskimäärin 38 koiraa vuodessa (Tikkunen & Kojola, 2020). 

Suomessa koiravahingot painottuvat selkeästi syksyn kuukausille (kuva 2) eli 

metsästyskausien ajalle. Elokuun 20. päivän jälkeen kytkemättömien metsästyskoirien 

käyttö on sallittua, ja syyskuussa alkava jänismetsästys nostaa viimeistään maastossa irti 

liikkuvien koirien määrää huomattavasti (Niemi ym., 2014). Yli 90 % koiravahingoista 

tapahtuu siis metsästyskausien aikana (Tikkunen & Kojola, 2020). Suomessa erirotuisia 

koiria käytetään muun muassa hirven, metsäkanalintujen sekä metsäjäniksen 

metsästykseen (Kojola & Kuittinen, 2002). Frittsin ja Paulin (1989) tutkimuksen 

mukaan suurimmassa riskissä susien hyökkäyksille ovat yleensä pienet ja kovaääniset 

koirarodut. Niemen ym. (2014) mukaan kuitenkin yleisimmin hyökkäyksen kohteeksi 

joutuvat yleisesti metsästyksessä käytetyt ajokoirat sekä pysäyttävät hirvikoirat, jotka 

molemmat toimivat äänekkäästi ja isolla alueella. Lisäksi sekä ajokoirista, että 

hirvikoirista löytyy pedoista kiinnostuneita yksilöitä, joten on mahdollista, että osa 

koirista on hakeutunut susien läheisyyteen (Niemi ym., 2014). Susi viettää melko vähän 

aikaa reviirinsä reunoilla verrattuna reviirin ydinalueeseen (Tikkunen ym., 2020), mutta 

koira joutuu silti todennäköisimmin reviirin reuna-alueilla hyökkäyksen kohteeksi 

(Tikkunen & Kojola, 2019). 

 

Kuva 2: Korvatut koiravahingot (kpl) kuukausittain 2011–2013. Aineisto sisältää sekä 

metsästystilanteessa että piha-alueella tapahtuneet vahingot. 

Aineisto: Riistavahinkorekisteri. (Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) 

 

Pihamaalla tapettujen koirien rodut vaihtelevat (Niemi ym., 2014), vaikkakin Kojolan & 

Kuittisen (2002) tutkimuksen mukaan suomenpystykorvat olivat todennäköisin rotu 
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pihamaalla sattuneen hyökkäyksen kohteeksi. Pihamailla koirien kimppuun hyökkäävät 

sudet ovat yleensä yksin eläviä, sillä niiden kyky saalistaa isompia saaliseläimiä, kuten 

sorkkaeläimiä, on heikompi kuin laumassa elävillä susilla (Kojola & Kuittinen, 2002). 

Lisäksi pihamaalla tapahtuvat hyökkäykset keskittyivät selkeästi talviaikaan, jolloin 

susien ruokavalio on yksipuolisempaa (Kojola & Kuittinen, 2002). Pihamailla 

tapahtuneet hyökkäykset ovat useimmiten sattuneet myöhään illalla tai varhain aamulla 

omistajan päästäessä koiran ulos tarpeilleen tai koiran ollessa kiinnitettynä 

juoksulankaan (Niemi ym., 2014).  

Pihamaalta viedyt koirat ovat luultavasti susille ravintoa, kun taas metsästystilanteissa 

susi näkee koirat todennäköisemmin reviirinsä uhkana tai kilpailijana (Kojola & 

Kuittinen, 2002). Kuitenkin Kojolan ja Kuittisen (2002) tutkimuksessa vain yhtä 

hyökkäyksen kohteeksi joutunutta koiraa ei ollut syöty. Joten vaikka susi näkee koiran 

kilpailijana, käyttää se koirasta saamansa ravinnon hyödyksi (Backeryd, 2007). Kojolan 

ym. (2004) tutkimuksessa nousi esiin mahdollisuus, että ainakin yksi tutkittavana ollut 

susilauma etsi aktiivisesti koiria saalistettavaksi.  

Koti- sekä tuotantoeläinvahinkoihin vaikuttaa eniten sorkkaeläinten määrä, hyökkäykset 

kotieläimiä kohtaan ovat yleisempiä alueilla, joissa hirvien (Alces alces) tiheys on 

pienempi  (Kojola & Kuittinen, 2002). Koiravahinkojen yleisyyteen vaikuttaa myös 

alueen susien tehokkuus saalistaa hirviä (Kojola & Kuittinen, 2002).  

 

5. Koiravahinkojen ennaltaehkäisy 

 

Koiravahinkojen ennaltaehkäisyssä esimerkiksi luonnonvarakeskuksen sekä muiden 

tahojen tekemän ennakoivan viestinnän parantaminen on isossa roolissa. Viestintää 

tulee tehostaa ja kehittää etenkin alueille, johon todennäköisesti kehittyy 

lähitulevaisuudessa susireviirejä (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019). Sitä tulisi 

kohdentaa erityisesti lammas- ja karjatilallisille asukkaille, mutta myös alueen 

metsästäjille sekä muille paikallisille.  

Alueilla, joista löytyy jo susien reviirejä, tärkeäksi ennaltaehkäisyn muodoksi nousee 

susien erilaiset karkotukset sekä toistuvasti pihamailla vierailevien susien tappaminen. 

Näiden toimien avulla suden ihmisarkuutta pystytään lisäämään, sekä voidaan kohentaa 
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asukkaiden turvallisuudentunnetta sillä, että heidän huolensa otetaan vakavasti (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2019). Lisäksi pihamailla susien aiheuttamia koiravahinkoja 

voidaan vähentää rakentamalla koiralle metallinen tarpeeksi korkea aita (Kojola & 

Kuittinen, 2002).  

Laumanvartijakoiria on käytetty suojelemaan kotieläimiä suurpedoilta keski- ja etelä-

Euroopassa sekä Aasiassa. Laumanvartijakoirat ajavat tunkeilijat pois suojeltavalta 

alueelta kokonsa sekä suojelevan luonteensa avulla. Lisäksi niitä on usein enemmän, 

kuin yksi. Suomessa laumanvartijakoiria on käytetty melko vähän, sillä verrattuna 

laumavartijoita käyttäviin alueisiin, Suomessa on melko pienet laitumet sekä metsiä 

laitumien ympärillä. Lisäksi Suomessa on melko pitkän talven vuoksi lyhyempi 

laidunaika. Laumanvartijakoiria harkittaessa on myös otettava huomioon jokamiehen 

oikeudet liikkua vapaasti metsissämme (Otstavel ym. 2009). Otstavelin ym. (2009) 

tutkimuksessa pyrittiin selvittämään Suomessa laumanvartijakoiria käyttävien 

maatilojen avulla niiden mahdollisuuksia toimia kotieläimien suojana suurpetoja 

vastaan. Tutkimukseen osallistui kahdeksan maatilaa, joista jokaisessa oli kohdattu 

suurpeto maatilanalueella. Syitä hankkia laumanvartijakoiria olivat kotieläinten 

suojeleminen suurpetojen hyökkäykseltä sekä suurpetojen liikkeiden tarkempi 

seuraaminen. Tutkimuksessa selvisi, että kaikki tutkimukseen osallistuneet maatilalliset 

kokivat hyötyvänsä laumanvartijakoirista. Neljästä maatilasta ilmoitettiin 

laumanvartijakoirien estäneen suurpedon hyökkäyksen kotieläimiä kohden, eikä 

missään maatilassa ollut tapahtunut kotieläin menetyksiä suurpedoille 

laumanvartijakoiran hankkimisen jälkeen. Muita hyötyjä laumanvartijakoirista oli 

esimerkiksi se, että ne estivät myös hirven tekemät tuhot laitumien aitoihin sekä 

valkohäntäkauriin (Odocoileus virginianus) aiheuttamat tuhot kasvustoille. Verrattuna 

Norjassa tehdyn tutkimuksen tuloksiin Suomessa maatilalliset eivät raportoineet 

laumanvartijakoirien ylläpidon kalleudesta tai hankaluuksista muiden koirien tai 

naapureiden kanssa.  

Koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn erityisesti metsästystilanteissa on muutamia 

ratkaisuja, joista mikään ei kuitenkaan täysin estä vahinkoja. Riskiä koiravahingolle 

pienentää merkittävästi metsästysalueeseen etukäteen tutustuminen ja alueen 

kiertäminen susijälkien varalta ennen koiran vapauttamista (Rinne, 2018). 

Riistahavainnot.fi sivustolta löytyy myös petoyhdyshenkilöiden merkitsemät havainnot 

TASSU-järjestelmään (Tikkunen ym., 2020). Myös koiran kiinni kytkeminen ennen 
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pimeän tuloa pienentää osaltaan riskiä koiravahingolle (Tikkunen ym., 2020). Lisäksi 

GPS-pannoitetut sudet ja niiden paikkatieto ovat aikaisemmin olleet hyödyllinen tapa 

varautua alueella liikkuviin susiin, mutta koska pannoitusta ei ole toteutettu vuosina 

2020–2021, tiedon hyödyntäminen ei tällä hetkellä ole mahdollista (Heikkinen ym., 

2021).  

Joillakin susilla tai susilaumoilla on tavallista enemmän taipumusta hyökätä koiran 

kimppuun (Kojola ym., 2004). Toistuvasti koiria vahingoittavien susien kaataminen 

poikkeusluvan avulla voikin olla toimivin keino suojata koiraa (Niemi ym., 2014).  

Isoimmassa riskissä susien hyökkäyksille ovat kaukana isännästä toimivat koirarodut, 

joten ennaltaehkäisynä voitaisiinkin käyttää lähempänä pysyviä koirarotuja sekä GPS-

pantoja koirien tarkempaa seurantaa varten. Koiria suojaavat susiliivit ovat yksi 

suojautumisen keino. Susiliivillä tarkoitetaan koiran ylle puettavaa liiviä, jonka 

tarkoituksena on suojata koiraa vammoilta suden hyökätessä (Niemi ym., 2014). 

Susiliivien toimintaperiaatteet ovat joko fyysisen suojan tarjoaminen tai 

karkotusvaikutus tai molemmat. Fyysistä suojaa tarjoavat kestävät kankaat, jotka 

suojaavat viilloilta ja pistoilta sekä esimerkiksi metalliset piikit. Karkotusvaikutuksena 

voi toimia esimerkiksi sähköisku tai voimakkaat maut.  

Yhtenä koiraa suojaavana vaihtoehtona voidaan pitää susikelloja. Susikellot ovat koiran 

pantaan kiinnitettäviä messinkisiä kelloja, joiden metallista ääntä pidetään karkottavana 

tekijänä susille (Niemi ym., 2014). Niemen ym (2014) susikellot ovat tarkoitettu 

erityisesti ajaville koiraroduille, sillä pääasiallisesti hajun avulla riistaa seuraava koiraa 

ilmaisee olinpaikkansa kellosta huolimatta äänekkäästi haukkumalla, joten kellon ei 

uskota häiritsevän koira ajotyötä.  

Kaikkien suojavarusteiden tavoite on kuitenkin tarjota koiralle arvokasta lisäaikaa, jotta 

ihminen ehtisi tilanteeseen ajoissa. Suurin osa hyökkäyksistä pelastuneista koirista ovat 

kuitenkin pelastuneet, kun ihminen on ehtinyt tulla väliin (Rinne, 2018). 
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6. Pohdinta  

6.1. Suden ja ihmisen suhde 

 

Ihmisen ja suden suhdetta tulisi tavoitteellisesti muuttaa vähemmän negatiiviseen 

suuntaan. Suhteen parantamista voitaisiin kehittää Maa- ja metsätalousministeriön 

hoitosuunnitelmassakin mainitulla viestinnän ja tiedotuksen parantamisella sekä 

tehostamisella. Tällöin susialueilla elävät asukkaat tietäisivät, millainen tilanne alueella 

on milläkin hetkellä ja minkälaisia toimia tehdään heidän turvallisuutensa 

parantamiseksi sekä säilyttämiseksi. Lisäksi laadukkaalla ennakoivalla viestinnällä 

asukkaat osaisivat varautua tilanteisiin, jossa susi on vasta muuttamassa alueelle. On 

myös tarpeellista parantaa luottamusta paikallisten asukkaiden, metsästäjien sekä 

viranomaistahojen välillä (Pohja-Mykrä, 2017). Ennakoiva ja tehokas viestintä on 

avainasemassa myös paremman luottamuksen kehittämisessä. 

Laittoman tappamisen vähentymiseksi on tuettava toimia, jotka tekevät laittomasta 

tappamisesta hyödytöntä yhteisön ja paikallisten silmissä (Pohja-Mykrä, 2017). On 

mahdollista, etteivät taloudelliset kannustimet, kuten koiravahingoista saatava 

taloudellinen korvaus, ole riittävä keino laittoman tappamisen hillintään, jos yhteisössä 

tappamista pidetään hyväksyttävänä ja jopa positiivisena tekona (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2019) On siis tärkeää, että toimia laitonta tappamista vastaan 

toteutettaisiin samanaikaisesti ja tavoitteellisesti useita. Laiton tappaminen pitäisi pystyä 

kääntämään hyödyllisestä toiminnasta mahdolliseksi uhaksi alueen 

metsästyskulttuurille.  

 

6.2. Koiravahinkojen ennaltaehkäisy  

 

Laumavartijakoirien käyttöä tulisi Suomessa kokeilla suuremmassa mittakaavassa, jotta 

saataisiin tarkempaa ja laadukkaampaa tutkimustietoa niiden toimivuudesta suurpetojen 

hyökkäyksiä vastaan. On kuitenkin mahdollista, että tulokset Otstavelin ym. (2009) 

tutkimuksessa olivat vääristyneen positiivisia melko pienen otoskoon vuoksi. 

Esimerkiksi Norjassa havaitut laumanvartijakoirien ylläpidon kalliit hinnat sekä 

hankaluudet muiden koirien sekä ohikulkevien naapureiden kanssa voisivat nousta 
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Suomessakin esiin, jos tutkimukseen osallistuisi useampia maatiloja. 

Laumanvartijakoirien ja muidenkin koirien käytössä ensiarvoisen tärkeää koiran 

laadukas kouluttaminen, jolloin voitaisiin välttyä esimerkiksi mahdollisilta ongelmilta 

ohikulkijoiden kanssa.  

GPS-pannoitetut sudet olivat toimiva tapa selvittää alueella liikkuvien susien määrää 

sekä niiden yleisimpiä reittivalintoja. Pannoitusten jatkaminen sekä mahdollisuus 

seurata pantasusien liikkeitä esimerkiksi ennen metsästyspaikan valintaa voisi tukea 

metsästäjien turvallisuudentunnetta sekä vähentää koiravahinkoja, kun tiettyjä alueita 

osattaisiin yhä tehokkaammin välttää. Olisi kuitenkin tarpeellista, että GPS-pantojen 

lähettämä paikkatieto olisi melko tarkkaa ja reaaliaikaista, jolloin susien välttäminen 

tehokkaasti olisi mahdollista. Liian epätarkka paikkatieto voi aiheuttaa sen, ettei koko 

metsästysseuran metsäalueelle uskalla vapauttaa koiria metsästystyöhön, sillä 

paikkatiedon mukaan koko alueella liikkuu susia. Myös reaaliaikaisuus on tärkeää 

pantasusien liikkeitä seurattaessa, sillä sudet ehtivät tuntien aikana liikkumaan pitkiäkin 

matkoja, eikä teknisistä syistä johtuva viiveellä tuleva tieto tarjoa turvaa 

metsästyskoirille.  

Koiria ja muita kotieläimiä tappavien susien poikkeusluvalla kaatamisen ongelmaksi 

voikin nousta ’’ongelmasuden’’ määritelmän epätarkkuus. Kun tarkkaa määritelmää ei 

ole, lupia on hankalampi saada, sillä luvan myöntäminen voi tällöin tukeutua 

yksityishenkilön tai -henkilöiden sen hetkiseen määritelmään tilanteesta ja ongelmasta.  

Olisikin välttämätöntä, että Suomen riistakeskuksella olisi tarkasti määritelty ohjeistus 

sille, minkälaisessa tilanteessa poikkeusluvan myöntäminen on tarpeellista ja 

tilanteenmukaista. Olisi myös tärkeää, että ongelmasuden kunnollinen ja selkeä 

määritelmä olisi tiedossa paikallisilla metsästysseuroilla. Metsästysseuroissa 

esimerkiksi petoyhdyshenkilöitä voisi kouluttaa arvioimaan susien toimintaa ja 

tunnistamaan ongelmasusien piirteitä annetun määritelmän pohjalta, jolloin jo 

poikkeuslupaa haettaessa suden toimintaa olisi arvioitu. Metsästysseuran koulutetun 

henkilön pitäisi kuitenkin pystyä tarkastelemaan tilannetta objektiivisesti, mikä voi 

nousta ongelmaksi erityisesti pienissä metsästysseuroissa. Voi olla haasteellista 

tarkastella suden toimintaa objektiivisesti, jos kyseessä on tilanne, jossa susi on 

esimerkiksi tappanut oman läheisen koiran. 
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Koirilla käytettävien susiliivien ongelmaksi nousee susien hyökkäysten suhteellinen 

harvinaisuus. Liivillisiä metsästyskoiria täytyisi saada maastoon jopa tuhansia, jotta 

susien ja liivillisten koirien kohtaamisista voitaisiin kerätä kattavaa aineistoa (Niemi 

ym., 2014). Liivien suojaustehon epävarmuus ja vähäinen tutkimustieto tehosta 

yhdistettynä melko kalliiseen hintaan hidastaa käyttöönottoa edelleen. Metsästäjät eivät 

halua käyttää jopa satoja euroja liiveihin, joiden toimivuudesta ei ole juurikaan näyttöjä. 

Lisäksi susiliivin tulisi olla tarpeeksi kevyt ja joustava, jotta koiran liikkuminen ja 

suorituskyky metsällä ei hidastuisi tai vaikeutuisi huomattavasti. Koiran liikkumisen 

hankaloittaminen myös altistaa koiraa enemmän hyökkäyksille, sillä pakoon 

pääseminen vaikeutuu merkittävästi. Haasteeksi nouseekin susiliivin tekeminen, joka ei 

vaikeuta koiran liikkumista, mutta myös suojaa koiraa susien hampaiden viilloilta sekä 

pistoilta. Lisäksi liivin käyttö ei estä hyökkäyksen tapahtumista, jolloin voi olla 

mahdollista, että koira alkaa pelkäämään metsästystilanteita, vaikka selviytyisikin liivin 

ansiosta hyökkäystilanteesta.  

On myös mahdollista, että erilaiset vilkkuvat esimerkiksi pantaan kiinnitettävät valot 

voisivat kannustaa sutta välttämään koiraa, mutta tutkimustietoa tästä ei vielä ole. 

Karkotusvaikutukseen perustuvilla suojavälineillä, kuten susikellolla ja valoilla, on 

kuitenkin haasteena mahdollisuus, että sudet tottuvat välineen karkottavaan tekijään. 

Tällöin suojaväline menettää tehonsa, eikä sudet enää väistä valollisia tai kellollisia 

koiria. Olisikin tarpeellista kehittää useampia karkottavia suojavälineitä, joita voisi 

mahdollisesti käyttää vuorotellen, jolloin sudet eivät pääsisi tottumaan yhteen 

karkottavaan tekijään niin nopeasti. Ongelmaksi saattaa kuitenkin jälleen nousta 

välineiden hinta. On mahdollista, etteivät metsästäjät koe tarpeelliseksi käyttää rahojaan 

useisiin erilaisiin suojavälineisiin koiraan kiinnitettäväksi, vaan kokevat, että helpompaa 

on suojata koiraansa esimerkiksi jo olemassa olevalla aseella.   
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