
Kuka auttaa, jos kohtaat suden?

Millaisessa tilanteessa kohtasit suden?

Havaitsin lumisella piha-
maallani suden jäljet 

Pihallani oli susi, joka kui-
tenkin säikähti ja pakeni, 
kun näki tai kuuli minut

Soita alueesi 
petoyhdyshenkilölle

• Petoyhdyshenkilön yhteystiedot löydät Suomen riista-
keskuksen sivuilta.

• Petoyhdyshenkilö saapuu paikalle tarkistamaan jäljet,
ja kirjaa ne TASSU-järjestelmään.

Petoyhdyshenkilö arvioi: 
Onko susi käynyt toistuvasti ihmisten pihoissa?

Kyllä

Pihallani oli susi, joka ei 
säikähtänyt ja paennut 

minua

Poliisi ja petoyhdyshenkilö arvioivat: 
Onko susi käyttäytynyt toistuvasti ihmistä kohtaan 

pelottomasti?

Kyllä

Susi luokitellaan vaaraa 
aiheuttavaksi sudeksi.
Poliisi antaa karkoitus-

määräyksen. 

Poliisi arvioi enintään 
kahden karkoituksen 

jälkeen: tehosiko karkot-
taminen niin, ettei susi 

palaa enää ihmisasutuk-
sen läheisyyteen?

Peloton susi lähestyi 
minua tai läheistäni

Soita hätäkeskuk-
seen numeroon 112

• Susi luokitellaan va-
kavaa vaaraa aiheut-
tavaksi sudeksi.

• Poliisi voi antaa
sudesta lopetusmää-
räyksen.

Ilmoita vahingosta 
viipymättä 

paikkakunnan 
maaseutu- 

elinkeinoviran-
omaiselle. 

• Viranomainen
tekee maasto- 
tarkastuksen.

• Ruokavirasto
maksaa
korvauksen maa- 
ja metsätalous- 
ministeriön
myöntämistä
määrärahoista.

Omatoimi-
nen karkot-

taminen

On sallittua 
karkottaa 

susi hoidetus-
ta pihapiiristä 
tai laitumelta 
sutta vahin-
goittamatta.

Kyllä

Susi luokitellaan huolta 
tai mahdollista uhkaa 
aiheuttavaksi sudeksi.

Suomen riistakeskus ja 
petoyhdyshenkilö arvioi-
vat konfliktien luonnetta: 
säikkyykö tai pakeneeko 

susi ihmistä?

Susi luokitellaan 
mahdollista 

uhkaa aiheutta-
vaksi sudeksi. 

Aluetta ja 
pihavierailuja 
tarkkaillaan. 

Jos susi palaa 
takaisin pihoi-

hin, voi Suomen 
riistakeskus 

päättää suden 
häirinnästä.

Ei

Poliisi ja petoyhdyshenki-
lö tarkkailevat aluetta ja 
seuraavat, jatkuvatko pi-
havierailut. Jos susi palaa 
pihoihin, voi poliisi antaa 

karkotusmääräyksen.

Soita hätäkeskuk-
seen numeroon 112

•

•

Poliisi arvioi tilannet-
ta yhdessä paikalli-
sen petoyhdyshenki-
lön kanssa.
Susihavainnot kirja-
taan TASSU-järjestel-
mään.

Susi luokitel-
laan uhkaa 

aiheuttavaksi 
sudeksi. 

Suomen 
riistakeskus 

päättää 
suden häirin-

nästä.

Ei

Ei

Petoyhdyshenkilö tark-
kailee aluetta ja seuraa, 
jatkuvatko pihavierailut.

Aiheuttiko susi 
vahingon? 

KylläEi

Jos kaksi kar-
koituskertaa 

antaa sudesta 
lopetusmää-

räyksen.

ei riitä, poliisi 

Poliisi ja 
petoyhdys-
henkilö jat-

kavat alueen 
tarkkailua 
ja pihavie-
railuja. Jos 
susi palaa 
takaisin 

pihoihin, voi 
poliisi antaa 
lopetusmää-

räyksen.

Jos kaksi häirintäker-
taa ei riitä, Suomen 

riistakeskus voi myön-
tää suden pyytämi-

seen poikkeusluvan.




