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Poliisin toiminta suurpetotilanteissa

• Poliisihallitus on laatinut ohjeen POL-2017-36246
• Ohje vahvistettiin 22.3.2018
• Ohje korvaa edellisen vuonna 2012 antaman ohjaavan 

kirjeen "Poliisin toimivalta ja toimintalinjat 
suurpetotapauksissa (erityisesti susi)" (POHA 
2020/2012/1333)

• Uuden ohjeen tärkein toiminnallinen tavoite on 
yhdenmukaistaa poliisin toimintaa erityisesti 
suurpetotilanteiden hoitamisessa. Poliisitoiminta tulee olla 
laadukasta läpi Suomen siten, että jo perustuslaissa 
säädetyin tavoin yhdenvertaiset palvelut toteutuvat siitä 
riippumatta, missä kansalainen Suomessa asuu.
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Uusi uhkataulukko käyttöön 5.11.2019 alkaen

• Suden kannanhoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä 5.11.2019 
otettiin käyttöön uusi 4 –portainen taulukko – Uhkaa, huolta ja 
vaaraa aiheuttavan suden määritelmä

• Suomen riistakeskuksen (SRK) roolia suden aiheuttamissa 
konflikteissa selkiytetään ja lisätään

• Taulukon 1-2 tehtävät (huolta ja uhkaa aiheuttavat sudet) kuuluvat 
jatkossa ensisijaisesti Suomen riistakeskukselle

• Taulukon 3-4 tehtävät (vaaraa ja vakavaa vaaraa aiheuttavat sudet) 
kuuluvat poliisiviranomaiselle

• Muutokset aiheuttavat päivitystarpeita muun maussa viranomaisten 
ohjeisiin, TASSU –havaintotietojärjestelmään ja 
petoyhdyshenkilöiden perus- ja kertauskoulutuksessa (susiLIFE)
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Poliisin rooli suurpetokonflikteissa

Syy Luonnehdinta Toimija Säädöspohja

Pakkotila Akuutti hyökkäys Asianomistaja RL 4 luku 4§

Välitön vaara 
turvallisuudelle ja 
terveydelle 

Aggressiivinen, peloton, 
vaarallinen, toistuvuus

Poliisi / SRVA
Välitön toimintatarve
Ei metsästysoikeutta

PL 2 luku 16§

Eläinsuojelu Suurpeto on vahingoittunut Poliisi / SRVA ESL 14§

Turvallisuus, sosiaaliset 
syyt, yleisen edun 
kannalta pakottavat syyt 
(esim. pihasudet)

Aiheuttaa pelkoa, turvattomuutta ja 
varautumistoimenpiteitä

Suomen riistakeskus
poikkeuslupa
Metsästysoikeuden haltija 

ML 41 a §:n 1 
momentin 3 
kohta

Vahingot Aiheuttaa erityisen merkittävää 
vahinkoa

Suomen riistakeskus
poikkeuslupa
Metsästysoikeuden haltija 

ML 41 a §:n 1 
momentin 2 
kohta

Kannanhoidollinen 
metsästys

Kannan säätely, kun kanta riittävän 
suuri.
Hoitosuunnitelma

Suomen riistakeskus
poikkeuslupa
Metsästysoikeuden haltija 

ML 41 a §:n 3 
momentti 
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Uusi määritelmä konflikteja aiheuttavasta sudesta

Lähtökohta:

Ihmisarkuutensa menettänyt susi voi aiheuttaa uhkaa ja/tai vaaraa ihmisten 
turvallisuudelle. Tilanteet ja suden käyttäytyminen, joista suden ihmisarkuuden 
menettäminen voisi olla pääteltävissä, ovat jaoteltavissa seuraaviin kategorioihin:

1. HUOLTA AIHEUTTAVA SUSI

Susi tai suden jäljet havaitaan alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai 
tuotantorakennuksesta, kuitenkin piha-alueen ulkopuolella tai tiellä.

2. MAHDOLLISTA UHKAA AIHEUTTAVA SUSI

Suden jäljet havaitaan asutun rakennuksen tai tuotantorakennuksen piha-alueella. 
Samoin, jos susi havaitaan pihassa ja se poistuu paikalta välittömästi ihmisen 
havaittuaan. Piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa 
hoidettua aluetta.

3. UHKAA TAI VAARAA AIHEUTTAVA SUSI

Suden havaitaan liikkuvan rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla 
satunnaista havaintoa ja välitöntä paikalta poistumista pidempään.
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Uusi määritelmä konflikteja aiheuttavasta sudesta

4. VAKAVAA VAARAA AIHEUTTAVA SUSI

Susi lähestyy ihmistä tai ei muussa kohtaamistilanteessa poistu paikalta (jää 
kiertelemään tai seuraamaan taikka käyttäytyy uhkaavasti). Samoin tilanteet, joissa susi 
on jo aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa henkilövahingon tai on käynyt tai yrittänyt käydä 
ihmisen ulkoiluttaman kytketyn koiran tai muun kotieläimen kimppuun.

Kohtien 2-4 tilanteet ovat ihmisten turvallisuutta vaarantavia ja niistä pitää tehdä 
merkinnät Tassuun. Samoin Tassuun tulee tehdä merkinnät tilanteen 1. mukaisista 
havainnoista, vaikka niillä ei olekaan välitöntä vaikutusta ihmisten turvallisuuteen 
(tutkimusnäkökulma).

Riistahallinnolla ja poliisilla on omat hallinnonalakohtaiset ohjeistuksensa siitä, miten 
viranomaisten tulee edellä kuvattuihin suden aiheuttamiin uhka- tai vaaratilanteisiin 
reagoida.

Pääsääntöisesti Suomen riistakeskus on taho, johon otetaan yhteyttä kohtien 1 ja 2 
mukaisissa tapauksissa ja Riistakeskus päättää karkotustoimenpiteistä näissä 
tapauksissa. Poliisiin otetaan yhteyttä kohtien 3 ja 4 mukaisissa tapauksissa. 
Poliisi toimii näissä tapauksissa Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesta ja päättää 
tarvittavista jatko toimista tapauskohtaisesti.
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Toimivalta

• Ihmisen hengelle tai terveydelle vaaraa aiheuttavan eläimen 
kiinniottaminen tai lopettaminen on lain mukaan poliisin 
tehtävä.

• Poliisilaki 2:16 §: ”Poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja 
viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa 
ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa 
omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin 
saadaan lopettaa myös, jos sen hengissä pitäminen olisi 
ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.”
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Toimivalta jatkuu …

• Poliisilain soveltamisessa korostuu toimenpiteiden kohteen 
yksilöintivelvoite. Poliisilain toimenpiteitä voidaan kohdistaa 
vain ja ainoastaan siihen eläinyksilöön, joka vaaraa on 
aiheuttanut. Poliisin lopettamismääräystä ei täten voida 
kohdistaa esimerkiksi tietyllä alueella pihavierailuja tekevään 
susilaumaan tarkoituksella poistaa laumasta yksi nuori yksilö 
- vain riittävällä tarkkuudella yksilöity vaaraa tai vakavaa 
vaaraa aiheuttava eläinyksilö voidaan määrätä 
lopetettavaksi.

• Poliisilain esitöissä (HE 224/2010) korostetaan lopettamista 
vasta viimesijaisena keinona ja todetaan, että 
tulkinnanvaraisilla paikallisilla ratkaisuilla ei saa ohittaa 
valtakunnallisesti muodostettua linjausta eläimen suojelussa. 
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Toimivalta jatkuu …

• Luontodirektiivillä olevan tulkintavaikutuksen mukaan 
kansallista lainsäädäntöä on tulkittava direktiivin tavoitteen 
toteutumista edistävällä tavalla, eli lopettamismääräystä 
harkittaessa on huomioitava määräyksen vaikutus lajin 
suotuisan suojelun tasoon. Poliisilakia ei saa käyttää 
metsästyslain ja –asetuksen sekä luontodirektiivin 
säännösten kiertämiseen (EOA Dnro 612/4/04).

• Poliisilain 9:4 §:n mukaan ”Poliisi voi käyttää 
vapaaehtoisjärjestöjä - apunaan etsintätehtävissä sekä 
muissa sellaisissa avustustehtävissä, joihin ei sisälly 
merkittävää julkisen vallan käyttöä.” Toimintaan osallistuvien 
SRVA -ryhmien jäsenet osallistuvat toimintaan poliisimiestä 
avustavina henkilöinä.
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Toimivalta jatkuu …

• Apulaisoikeuskansleri on Itä-Suomen poliisilaitoksen suden 
lopettamista koskevia päätöksiä koskeneessa kanteluratkaisussa 
OKV/254/1/2016 todennut poliisilain 2 luvun 16 §:n osalta, että 
poliisilain edellä kerrottu säännös toteuttaa osaltaan poliisilain 1 §:n 
1 momentissa poliisin tehtäväksi säädettyä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämistä ja viime kädessä perustuslain 7 §:n 1 
momentissa säädettyä oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ratkaisussa 
on arvioitu ihmiselle sudesta aiheutuvaa vaaraa ja todettu, että 
poliisin tietoon saatettu epäily vaarasta velvoittaa poliisia 
arvioimaan vaaran olemassaoloa ja, mikäli poliisi katsoo 
ihmiselle aiheutuvan vaaran niin vaativan, tekemään 
päätöksen eläimen lopettamisesta. 
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Poliisin toiminta suurpetotilanteessa

• Suurpedon ihmisille aiheuttamaa vaaraa arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti ja arvioinnissa tulee mahdollisuuksien mukaan 
käyttää apuna eri hallintojen asiantuntijoita (mm. SRK ja Luke).

• Tilannearvioon ja sen pohjalta mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin 
vaikuttaa kaikissa suurpetotilanteissa muun muassa tehtyjen 
havaintojen laatu, luotettavuus, määrä ja ajankohta. 

• Havaintoympäristöllä (taajama vai harvaan asuttu alue) ja sen 
olosuhteilla on myös iso merkitys harkittaessa erilaisia 
toimintavaihtoehtoja. 

• Jos esimerkiksi havaintopaikan läheisyydessä on jokin suurpetoja 
paikalle houkutteleva olosuhde (raato/haaska), on sellaisen 
poistaminen aina ensisijainen toimenpide muihin toimenpiteisiin 
nähden.
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Suurpedon aiheuttama vaara ihmisen hengelle ja 
terveydelle

• Pelkkä epämääräisen pelon tunteminen suurpedon 
liikkumisesta ihmisten elinpiirin läheisyydessä tai päivittäisten 
kulkureittien varrella ei yksistään luo poliisille ohjeen (POL-
2017-36246) mukaista toimintavelvollisuutta, vaikka jonkin 
petoeläimen esiintyminen jonkinasteisena populaationa tai 
yksittäisinä yksilöinä lähiseudulla olisikin kiistattoman selvää.

• Yksiselitteisen toimintakynnyksen määritteleminen 
poliisitoiminnan aloittamiselle on vaikeaa. Suurpedon jälkien 
havaitseminen pihapiirissä eivät välttämättä luo poliisille 
toimintavelvollisuutta. Toisaalta toistuvat pihavierailut 
esimerkiksi yöaikaan samalla asuinkiinteistöllä taasen 
saattavat aiheuttaa toimintavelvollisuuden (jatkossa SRK).
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Poliisin toimintakynnys konfliktilanteessa

Esimerkki 1 (luokka 3 / vaaraa aiheuttava susi)

Suurpedon liikkumista päiväsaikaan tiiviisti rakennetussa 
ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla on pidettävä sellaisena 
vaarana, josta aiheutuu poliisille välitön toimintavelvollisuus
(Siilinjärven taajamasusi syyskuu 2018).

Esimerkki 2 (luokka 4 / vakavaa vaaraa aiheuttava susi)

Suurpetojen lajityypilliseen käyttäytymiseen liittyy ihmisen karttaminen. 
Suurpedon ja ihmisen kohtaamistilanteita, joissa suurpeto lähestyy 
ihmistä tai ei lähde poistumaan paikalta (jää kiertelemään / 
käyttäytyy uhkaavasti), on pidettävä sellaisena vaaran aiheutumisena, 
joka muodostaa poliisille välittömän toimintavelvollisuuden 
(Joensuu lokakuu 2019). 
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Toimintakynnys ja menettely suupedon 
pihavierailutilanteissa (susi)

• Jos saman kylän tai taajaman alueella tehdään viikon aikana 
suden tai susien pihavierailuista vähintään kolme havaintoa 
eri tilanteissa, poliisin tulee reagoida tilanteeseen. Poliisin 
reagoimisella tarkoitetaan sitä, että poliisi tekee 
tilannekohtaisen arvion suden tai susien pihavierailuista ja 
tämän arvion perusteella päätöksen mahdollisista 
toimenpiteistä. Tilannearvion perusteella poliisi voi päätyä 
ratkaisuun, jonka mukaan tilanne ei anna aihetta 
minkäänlaisille poliisin toimenpiteille tai vastaavasti 
toimintavelvollisuuden ylittyessä poliisi voi antaa määräyksen 
suden karkottamiseksi tai lopettamiseksi (jatkossa SRK).

• Pihavierailuksi tulkitaan tilanne, jossa suurpeto on liikkunut 
alle 100 metrin päässä asuin- tai tuotantoeläinrakennuksesta.
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Laadukas dokumentointi kaiken pohja

• Pihavierailut tulee tarkastaa havaintopaikalla suurpetojen 
jälkihavainnointiin koulutetun henkilön toimesta 
(Riistanhoitoyhdistysten petoyhdyshenkilöt). 

• Pihavierailut tulee syöttää ja dokumentoida Luonnonvarakeskuksen 
ylläpitämään TASSU -havaintotietojärjestelmään. 

• SRK käyttää poikkeuslupien ja poliisi karkotus- ja 
lopetusmääräysten perusteena TASSU -järjestelmään syötettyjä 
havaintotietoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muulloin kuin 
yöaikaan tapahtuneisiin pihavierailuihin asuinrakennusten 
välittömässä läheisyydessä (hoidetut piha-alueet).

• Pihavierailuiksi ei katsota tyhjillään olevien vapaa-ajankiinteistöjen 
pihoihin tehtyjä vierailuja.
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Karkottaminen

• Pihavierailuja tehnyt suurpeto on pyrittävä aina ensisijaisesti 
karkottamaan. Jos se ei ole ajallisesti tai toiminnallisesti mahdollista 
tai jos aiemmin toteutettu karkottamisyritys ei ole tuottanut tulosta, 
pihavierailuja tehnyt suurpeto voidaan lopettaa.

• Suupedon karkottamista yritetään enintään kaksi kertaa.
Karkottamisyritys tai -yritykset tulee suunnitella ja toteuttaa erityisen 
huolella. 

• Suunnitelmat tulee hyväksyttää etukäteen päätöksen tehneellä 
poliisimiehellä. Tavoitteena tulee olla, että karkottaminen on niin 
tehokas toimenpide, että sillä saavutetaan tavoiteltu tulos 
(eläin poistuu toiminta-alueelta eikä tee enää pihavierailuja).
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Karkottaminen jatkuu …

• Karkottamismääräyksessä määritellään yksityiskohtaisesti muun muassa miltä 
alueelta ja milloin karkottaminen saadaan aloittaa sekä käytettävät karkotuskeinot.

• Esimerkki; jos määräyksen kohteena oleva susi on liikkunut toiminta-alueella 
sijaitsevan asutun rakennuksen hoidetulla piha-alueella, sen karkottaminen 
voidaan aloittaa piha-alueelta katkeamattomana lumijälkenä. 

• Huomio karkottamisen ajallinen yhteys – karkottaminen on aina aloitettava 
mahdollisimman pian, jotta eläin osaa yhdistää pihakäynnin ja karkottamisen ja 
siihen liittyvän "epämiellyttävän tunteen".

• Karkottamismääräys annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään kolmen viikon (21 
päivää) ajaksi kerrallaan. Karkottamisen jälkeen jäädään aina seuraamaan 
vaikutusta vähintään yhden viikon ajaksi. Seuranta-aika vaikuttaa SRVA –tehtävästä 
maksettavaan korvaukseen. 

• Onnistuneesta karkotustehtävästä maksetaan 400e korvaus SRVA –sopimuksen 
mukaisesti.
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Karkottaminen jatkuu …

Vaihtoehtoiset karkotuskeinot:
– Miehillä ajamalla (susi, ilves ja ahma)
– Koiralla / koirilla ajattamalla (susi, karhu, ilves ja ahma)
– karkotusase FN303 (karhu ja susi)
– Ääni ja signaalikarkotteet (susi, karhu, ilves ja ahma)
– Muut kipua tuottavat tuotteet (karhu)

– Elävänä pyytävän loukun käyttö ja siirtäminen riittävän etäälle 
asutuksesta (ilves ja ahma)
– Muut erikseen sovittavat toimintavaihtoehdot

25.11.201919



Kokemuksia karkotuskeinojen käytöstä (susi)

• Sutta on käytännössä hankalaa karkottaa, koska tehokkaita 
karkotuskeinoja on faktisesti vähän. Varsinkin, jos kyseessä on susilauma 
(2 tai enemmän).

• Tehokkaimmat keinot ovat koiralla ajattaminen (eläimelle saadaan aikaan 
voimakas paine) ja erilaiset äänikarkotteet (ampuma-ase). Yksittäisen 
suden karkottaminen koirilla on joskus onnistunut, mutta laumaan sitä ei 
voi käyttää liian suuren koiravahinkoriskin takia.

• Tällä hetkellä vielä selvitetään turvallisuusviranomaiskäyttöön tarkoitetun 
FN303 (projektitiililaukaisin) käyttöä. Tiedusteluja sen käyttökokemuksista 
on tehty muun muassa Ruotsiin. Suomen riistakeskukselta saadun tiedon 
mukaan, sitä ei voisi käyttää suteen, koska on olemassa vaara, että eläin 
loukkaantuu vakavasti. Sama on kumiluotien osalta. 

• Vaihtoehtoja on siis varsin vähän, mutta jäljelle jääviä on yritettävä käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti. 
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Omatoiminen karkottaminen

• Metsästyslain 37 §:n sanamuodon mukaan rauhoitusaikana riistaeläintä ei 
saa metsästää tai vahingoittaa eikä soidinta, pesintää tai poikasia häiritä. 
Sanamuoto ei siis estä häirintää, joka kohdentuu riistaeläimen muuhun 
yksilöön kuin poikaseen.

• Luontodirektiivin 12 artikla kieltää liitteen IV lajien – kuten suden 
tahallisen häirinnän. Euroopan Unionin komission 12 ja 16 artiklojen 
tulkintaohjeessa todetaan kuitenkin, että yksittäinen karkotus tai häirintä, 
joka ei sutta vahingoita, ei ole 12 artiklan mukaista häirintää.

• Suden karkottaminen hoidetusta pihapiiristä tai laitumelta 
vahingoittamatta sutta ei ole laissa kiellettyä. Mikäli kuitenkin sutta 
karkotetaan sutta vahingoittamalla tai sitä seurataan ja ajetaan hoidetun 
pihapiirin tai laitumen ulkopuolella, on toiminta silloin metsästyslain 37 §:n 
vastaista, johon tarvitaan joko Suomen riistakeskuksen poikkeuslupa tai 
vaaraa tai vakavaa vaaraa aiheuttavissa tapauksissa poliisin määräys. 

25.11.201921



Lopettaminen

• Lopettaminen: Suurpedon lopettaminen on aina viimesijainen keino. 
Ennen lopettamismääräyksen antamista on kartoitettava riittävästi muut 
vaihtoehdot, paitsi jos kyseessä on yksilö, joka on ihmistä pelkäämätön tai 
jota ihminen voi lähestyä toistuvasti ilman, että eläin osoittaa arkuuden 
merkkejä (luokka 4 / vakavaa vaaraa aiheuttava susi).

• Pelkäämättömyyttä osoittava susi on menettänyt ihmisarkuuttaan siinä 
määrin, että sen lopettaminen on suositeltava ratkaisu. Tällöin on 
perusteltua syytä olettaa suurpedon aiheuttavan vaaraa ihmisen hengelle 
ja terveydelle. Lopetettavalta suurpedolta ei edellytetä alkanutta 
hyökkäystä tai aikaisempaa vahingon aiheuttamista (Oikeuskansleri 
2011).
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Lopettaminen jatkuu …

• Lopettamismääräyksessä on yksityiskohtaisesti määriteltävä muun 
muassa mistä ja milloin lopettaminen saadaan aloittaa. 
Lopettamismääräys annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään 
kolmen viikon (21 päivää) ajaksi kerrallaan.

• Esimerkki; jos määräyksen kohteena oleva susi on liikkunut 
toiminta-alueella sijaitsevan asutun rakennuksen hoidetulla 
piha-alueella, lopettaminen voidaan aloittaa piha-alueelta 
katkeamattomana lumijälkenä. 

• Lopettaminen voi tapahtua toiminta-alueen ulkopuolella, jos jäljitys 
ennen lopettamista on toteutettu katkeamattomana lumijälkenä.

• Onnistuneesta lopetustehtävästä maksetaan 400e korvaus SRVA –
sopimuksen mukaisesti.
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Esimerkki toiminta-alueen määrittämisestä
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Suurpedon karkottamis- / lopettamismääräys

• Poliisin valtakunnallinen suurpedon karkottamis- / 
lopettamismääräys -lomake 

– otettiin käyttöön marraskuussa 2018
– yhdenmukaistaa poliisin toimintaa
– päätös jaetaan kaikille osallisille (SRVA –toimintaa johtava, 

alueen riistanhoitoyhdistys, alueellinen riistakeskus ja 
tarvittaessa Metsähallitus ja Rajavartiolaitos)

– päätökset julkisia (Julkisuuslaki)
– päätöksistä ei voi valittaa (Hallintolainkäyttölaki 5 § 2 mom).
– päätöksistä voi kannella esimerkiksi ylimmille 

laillisuusvalvojille
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Kehitettävää SRVA –toiminnassa (metsästäjät)

• Karkotuskeinot ja niiden toteuttaminen on suunniteltava ja 
toteutettava huolellisesti (laatu). Tärkein kehittämiskohde.

• TASSU –kirjausten laatuun on kiinnitettävä huomiota uuden 
uhkataulukon käyttöönoton myötä. Vaatii koulutusta tai ainakin 
ohjeistusta.

• Aloitus- ja lopetusilmoitukset (karkotus- ja lopetustehtävät) on 
tehtävä poliisille viipymättä (sähköposti). Yhteystiedot löytyvät 
poliisin määräyksistä. Vaatii poliisilta ohjeistusta.

• Karkotus- ja lopetustoimenpiteiden yhteydessä tehdyt toimenpiteet 
ja niiden vaikutukset on ilmoitettava viimeistään seuraavana 
päivänä päätöksen tekijälle (sähköposti). Selkeä kehittämiskohde. 
Vaatii koulutusta tai ainakin ohjeistusta.
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Kehitettävää SRVA –toiminnassa (poliisi) 

• Talvesta 2019 – 2020 tulee hyvin suurella todennäköisyydellä 
vaikea susitalvi ja sen vuoksi erilaisten susikonfliktien hoitaminen 
edellyttää poliisilta:

- poliisin tietoa, taitoa ja valmiutta tehdä päätöksiä pitää 
kehittää

- poliisin on tehtävä määrätietoista ja ammattitaitoisempaa 
yhteistyötä riistakonsernin eri toimijoiden kanssa (mm. ohjeet 
ja määräykset ajan tasalle)

- edellyttää poliisilta aktiivista, avointa ja läpinäkyvää 
viestintää erityisesti alueille, joissa on runsaasti konflikteja

• Karkottamistehtävien laatukriteerit on laadittava yhdessä SRK 
kanssa. Tärkein kehittämiskohde.
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Kehitettävää SRVA –toiminnassa (poliisi)

• Poliisin SRVA -seminaari 3.12.2019 poliisiammattikorkeakoulussa

- teemana erävalvonnan kehittäminen

• Poliisin suurpeto-ohjeen (POL-2017-36246) päivittäminen

- huolta, uhkaa ja vaaraa aiheuttavan suden määritelmän 
vaikutus ohjeeseen ja eri toimijoiden rooliin

- vaativien SRVA –tehtävien (karhu ja villisika) määritteleminen ja 
niiden liittyvä poliisin sisäinen ohjeistus

- suden suotuisan suojelun tason vaikutus poliisin 
lopetusmääräyksiin?

• LIFE BOREALWOLF (1.12.2019 – 30.9.2025) Itä-Suomessa

- tavoitteena on muun muassa ennalta estää suden laitonta 
metsästystä sekä hoitaa monipuolisesti suden aiheuttamia 
konflikteja
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Laiton tappaminen
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Laiton tappaminen (metsästysrikokset koko maa)
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Laiton tappaminen (metsästysrikokset Itä-Suomi)
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Laiton tappaminen (piilorikollisuutta)

Piilorikollisuuden osuus on merkittävä
• Suurpetojen laiton tappaminen on samanlaista piilorikollisuutta kuin 

esimerkiksi lähisuhdeväkivalta tai huumausainerikollisuus

• Piilorikollisuutta koskevat kansalliset tutkimukset ja artikkelit (mm.)
- Pohja-Mykrä & kumpp. 2013 ja 2014

- Suutarinen 2019

• Lainvalvontaviranomaisille toimitetut vihjeet ja havainnot

• Tutkimushenkilöstön maasto havainnot

• Ruokaviraston ruumiinavausraportit (sudet)
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Laiton tappaminen (piilorikollisuutta)

Salametsästys säätelee Suomen susikantaa (1.artikkeli)
- Salametsästys yleisin kuolinsyy 2000-luvulla
- Suurin osa tapauksista jää toteen näyttämättä
- Salakaadetuista suurin osa aikuisia (alfoja)
- Kohtaloltaan tuntemattomia runsaasti
- Suurin osa tuntemattomista nuoria / vaeltajia

- Salametsästyksen määrä vaihtelee vuositasolla tarkasteltuna
- Vuotuinen riski on korkein kevättalvella
(lähde: Johanna Suutarinen 2019)
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Laiton tappaminen (piilorikollisuutta)

Salametsästyksen ennustetekijät Ruotsissa (3.artikkeli)
- Salametsästys yleisin kuolinsyy

- Salametsästyksen ennustetekijät: 
- Populaation koko: voimistaa salametsästystä
- Laillinen metsästys: vähentää salametsästystä

- Populaation kasvua rajoittava tekijä
(lähde: Johanna Suutarinen 2019)
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Laiton tappaminen

Tekotavat (susi)
- ampumalla

- autolla yli ajamalla
- moottorikelkalla yli ajamalla
- myrkyttämällä
- jalkanaru
- tekotapa tuntematon
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Laiton tappaminen jatkuu …

• Salakaadot ja niiden tukeminen pohjautuvat vahvoille tunteille (Pohja-
Mykrä 2013).

• Laittoman tappamisen motiiveja ovat muun muassa viha, pelko, susien 
aiheuttama harmi (mm. koiravahingot), turhautuminen 
viranomaistoimintaan sekä virallisen suden kannanhoidon kiistäminen 
(Pohja-Mykrä 2013).

• Tarkastelemalla syntyvyyttä, luontaista kuolleisuutta sekä tiedettyä 
kuolleisuutta (liikenne, poikkeusluvat, ilmitulleet salakaadot), voidaan 
arvioida susikantaan kohdistuvan merkittävä salakaatopaine (Pohja-Mykrä
2013).

• Vuosina 2005–2010 on salakaadettu reilut 30 sutta vuosittain ja 
ainoastaan 8,5 % susipopulaation tuntemattomasta hävikistä on näkynyt 
poliisiviranomaisten käsiin päätyneillä tiedoilla (Pohja-Mykrä & Kurki 2013).
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Laiton tappaminen jatkuu …

Luonnonvararikosten ennalta estäminen ja 
paljastaminen
• LIFE BOREALWOLF (1.12.2019 – 30.9.2025)
• Itäinen ja pohjoinen rajaseuturyhmä 
• Muualla Suomessa PTR –yhteistyön kehittäminen
• Luonnonvararikosten esitutkinnan kehittäminen
• Suden kannanhoidollisen metsästykseen liittyvien 

reunaehtojen selvittäminen eri sidosryhmien kanssa 
(MMM)
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Sukevan konfliktin uutisointia
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Kiitos
Harri-Pekka Pohjolainen

rikosylikomisario
Itä-Suomen poliisilaitos

harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi
0295 456 567
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