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LIFE rahoituksesta

• Rahoitusinstrumentti, joka on suunnattu joko 
elinympäristöihin tai lajeihin kohdistuviin hankkeisiin, 
joiden tavoitteena on edistää suojelustatusta

• Suojelustatusta edistetään hankkeissa konkreettisilla 
toimenpiteillä; ei rahoita varsinaisesti tutkimusta

• Toimenpiteistä valtaosa on konkreettista tekemistä, 
joissain hankkeissa esimerkiksi maa-alueiden ostoja ja 
uusien suojelualueiden perustamista



Partnerit ja rahoittajat

Partnerit
• Luonnonvarakeskus 

(koordinaattori)
• Metsähallitus
• Suomen Riistakeskus
• Itä-Suomen poliisilaitos
• Suomen Luonnonsuojeluliiton 

Uudenmaan piiri

Rahoittajat
• EU-LIFE (LIFE18 

NAT/FI/000394)
• Maa- ja metsätalousministeriö
• Ympäristöministeriö
• Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry



SusiLIFE-hankkeen tavoitteet

• Yhteiskunnallisen jännitteen 
vähentäminen edistämällä 
suden hyväksyttävyyttä

• Suden läsnäolosta aiheutuvien 
negatiivisten vaikutusten 
vähentäminen 

• Työkalujen kehittäminen mm. 
kannanhoitoon ja laittoman 
tappamisen vähentämiseksi

Luke / Ilpo Kojola



Haasteita

• Muuttuva susipopulaatio
• Ristiriitaiset näkemykset susikannasta 

ja sen arvioinnista
• Susien aiheuttamat pelot ja huolet
• Susien laiton tappaminen
• Koiriin ja kotieläimiin kohdistuvat 

vahingot ja puutteellinen tieto tavoista 
ennaltaehkäistä niitä

• Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien 
ja kansalaisten kanssa

• Viestintä ja tiedon välittäminen
• Menetelmiä ja työkaluja susikannan 

arviointiin ja hallintaan
• Salametsästyksen vähentäminen

Keinoja

Luke / Seppo Ronkainen



Hanke-alue 
(Susilaumat ja –parit keväällä 2018)



Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien ja 
kansalaisten kanssa
• Susireviiriyhteistyöryhmien toimintatapojen ja 

verkostoitumisen kehittäminen (RK, Luke)
• Suurpetohavainnoitsijoiden verkoston kehittäminen (RK, 

Luke)
• Kolmen alueellisen suunnittelijan rekrytointi (RK)
• Asennekyselyt mm. suteen liittyen hankkeen alkaessa ja 

sen lopussa (Luke, RK)
• Työpajat vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyen (RK, Luke, 

hanke)

Toimenpiteet, esimerkkejä



Viestintä ja tiedon välittäminen
• Viestintä sidosryhmille ja kansalaisille sudesta ja suden 

käyttäytymisestä (kaikki)
• Tiedon välittäminen parhaista keinoista susivahinkojen 

ennaltaehkäisyyn (RK, kaikki)
• Aikuisten lisäksi myös lapsille soveltuvan 

tiedotusmateriaalin tuottaminen (kaikki)
• Mediaviestintää ja toimittajien koulutuksia (Luke, MH, 

kaikki)
• Keskustelutilaisuuksia ja kohdennettua viestintää mm. 

kansanedustajille (kaikki)

Toimenpiteet



Toimenpiteet

• Suden aiheuttamien kotieläin- ja koiravahinkojen 
ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, mm. 
– Susiaitoja ja niihin liittyvää koulutusta
– Uusien suojaustapojen tuntemuksen lisäämistä, työpajoja ja 

esittelyjä
– Uuden tyyppisen koiraliivin kehittämispilotti
– Monipuolista tietomateriaalia ja neuvontaa sekä 

ennaltaehkäisemisestä että vahinkotilanteessa toimimisesta



Susikannan seurannan ja hallinnan uudet 
menetelmät
• DNA-näytteiden keräämisen laajentaminen kaikille 

susireviireille (Luke, RK)
• Suurpetohavainnoitsijoiden verkoston kehittäminen ja 

laajentaminen (RK, Luke)
• Monitavoitteisen, moniarvoisen hallintotoimien 

ennakointimallin kehittäminen (ekologisia, taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia tavoitteita) (Luke, RK)

• Monilajisen kannanhoidon menetelmien ja käytäntöjen 
kehittäminen (Luke, RK)

Toimenpiteet



Laittoman tappamisen vähentäminen
• uusia työkaluja valvontaviranomaisille 

valvontatoimenpiteiden suunnittelun avuksi (Luke, MH, 
Poliisi)

• Valvonnan ja yhteistyön lisääminen poliisin ja 
erätarkastajien toimesta (Poliisi, MH)

• Yhteistyö ja viestintä paikallisella taholla (erit. Poliisi, 
MH, hanke)

Toimenpiteet



SusiLIFE viestinnästä

• Perustetaan omat viestintäkanavat, hyödynnetään myös 
olemassaolevia

• Eri toimenpiteissä yhteistyötä sidosryhmien kanssa
• Muita terveisiä 



Kiitos!
katja.holmala@luke.fi

iina.ala-kurikka@luke.fi

Vastavalo / Ville Heikkinen

http://luke.fi

