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Toteuttajat 
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Rahoittajat 



Susiin liittyy konflikteja 

• Kun sudet ja ihminen elävät ja liikkuvat samoilla alueilla, suden läsnäolo aiheuttaa 
huolta, pelkoa ja joskus koira- ja kotieläinvahinkoja. 

• Elinvoimaisen susikannan saavuttaminen ja ylläpitäminen on haastavaa, jos 
kansalaiset eivät koe voivansa elää rinnakkain suden kanssa. 

• Susikonfliktia on hoidettu jo 20 vuotta Suomessa, kuitenkaan saavuttamatta suotuisaa 
suojelutasoa. 

• Viimeisten 15 vuoden aikana sudet ovat levittäytyneet lähemmäs tiheästi asuttuja 
alueita, mikä on lisännyt konfliktia. 
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Susien perhelaumat ja –
parit keväällä 2018 



SusiLIFE-hankkeen tavoitteet 

• Parantaa ihmisen ja suden rinnakkaiseloa 
• Välittää tietoa susista ja niiden käyttäytymisestä 
• Parantaa paikallista vuorovaikutusta 
• Tuoda työkaluja vahinkojen ennaltaehkäisemiseen 
• Työkalujen kehittäminen erävalvonnan edistämiseksi, ja myös erävalvonnan 

yhteistyön edistämien 
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Haasteita ja keinoja 

Haasteita 
1. Susien aiheuttamat pelot ja huolet 
2. Ristiriitaiset näkemykset susikannasta ja sen 

arvioinnista 
3. Jatkuvasti muuttuva susipopulaatio 
4. Koiriin ja kotieläimiin kohdistuvat vahingot 

ja puutteellinen tieto tavoista 
ennaltaehkäistä niitä 

5. Susien laiton tappaminen 

Keinoja 
1. Viestintä ja tiedon välittäminen 
2. Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien ja 

kansalaisten kanssa 
3. Uusia menetelmiä ja työkaluja susikannan 

arviointiin ja hallintaan 
4. Hyvien käytäntöjen jakamista 
5. Erävalvonnan ja yhteistyön lisääminen 
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Hanke viestii ja välittää tietoa 

• Viestintä sidosryhmille ja kansalaisille sudesta ja suden käyttäytymisestä  
• Tiedon välittäminen parhaista keinoista susivahinkojen ennaltaehkäisyyn  
• Aikuisten ja lapsille soveltuvan tiedotusmateriaalin tuottaminen 
• Mediaviestintää ja toimittajien koulutuksia  
• Keskustelutilaisuuksia ja kohdennettua viestintää mm. kansanedustajille 
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Yhteistyö ja vuorovaikutus 
sidosryhmien ja kansalaisten parissa 
kehittyy 

• Susireviiriyhteistyöryhmien toimintatapojen ja verkostoitumisen kehittäminen 
• Suurpetohavainnoitsijoiden verkoston kehittäminen 
• Kolmen alueellisen suunnittelijan rekrytointi 
• Asennekyselyt mm. suteen liittyen hankkeen alkaessa ja sen lopussa 
• Työpajat vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyen 
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Susikannan seurannan ja hallinnan 
uudet menetelmät 

• DNA-näytteiden keräämisen laajentaminen kaikille susireviireille  
• Suurpetohavainnoitsijoiden verkoston kehittäminen ja laajentaminen 
• Monitavoitteisen, moniarvoisen hallintotoimien ennakointimallin kehittäminen 

(vertailee toimenpiteiden vaikutuksia) 
• Monilajisen kannanhoidon menetelmien ja käytäntöjen kehittäminen 
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Hyvien käytäntöjen jakaminen 

• Jaetaan hyviä käytäntöjä ja demonstroidaan käytännössä vahinkojen 
ennaltaehkäisymenetelmiä (tehdään suojelusuunnitelmia kohdennetuille 
maatiloille) 
• Kehitetään ja koekätetyään uusia mentelmiä karjatilojen vahinkojen 

ennaltaehkäisemiseen (nopea aitatoimitus, uutta teknologiaa käyttävien 
ennaltaehkäisymenetelmien koekäyttö esim. Pelotteita)  
• Kehitetään koirien suojeluun liittyviä tarvikkeita ja laitteita 
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Erävalvonnan tehostaminen ja 
yhteistyön lisääminen 

•Uusia työkaluja viranomaisille valvontatoimenpiteiden suunnittelun avuksi 
• Erävalvonnan ja yhteistyön lisääminen poliisin ja erätarkastajien toimesta, 

uusi toimintamalli 
• Yhteistyö ja viestintä paikallisella taholla 
• Alueellisia koulutustilaisuuksia viranomaisille 

susilife.fi 13 



Missä mennään? 

•Hanke käynnistynyt 1.10.2019 
• Kick off 14-15.11.2019 
• Työsuunnitelmien valmistelu 31.1.2020 
• Suurin osa toiminnasta alkanut 1.1.2020 
• 1. EU monitorointikokous 10-11.2.2020 
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@LIFEborealWOLF          @LIFEborealWOLF 
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