Valtuustoaloite petokyydeistä 15. 11. 2021

Taustaa

Susien määrän on lisääntynyt Varsinais-Suomessa viime vuosina voimakkaasti ja lähes

koko Pöytyän kunta on nyt luokiteltu susialueeksi. Susien esiintyessä käytännössäjo koko
kunnan alueella on petokyydeistä kunnassa on luovuttu ja ne on korvattu saattoavustuksella.
Saattoavustusta voivatkin hyödyntää perheet, joissa jommalla kummalla vanhemmista on
mahdollisuus aamulla saattaa lapsi joku kuljetusreitille tai kouluun. Avustus korvaa
matkakulut, mutta se ei korvaa ansiotulomenetystä, mikäli vanhempi joutuu olemaan töistä
pois saattaakseen lapsen. Perheille, joissa molemmat vanhemmat lähtevät aamulla töihin
ennen koulukuljetusten saapumista, ei tällä hetkellä ole tarjolla minkäänlaista tukea tai apua
lapsen kouluun saattamiseksi. Perusteena petokyydeistä luopumiselle pidettiin susialueiden
laajuutta kunnassa, jolloin kaikille alueella asuville ei ole taloudellista mahdollisuutta tarjota
yhdenvertaista oikeutta petokuljetukseen.
Vaikka riski susihyökkäyksestä on erittäin pieni, on se todellinen. Susi on hyökännyt ihmisen
kimppuun Varsinais-Suomessa yli sata vuotta sitten ja kantojen kasvaessa sekä
ihmisarkuuden vähentyessä myös riski kasvaa. Kunnan on pystyttävä tarjomaan ratkaisu
esimerkiksi tilanteeseen, jossa molemmat vanhemmat ovat molemmat lähtevät aikaisin
töihin ja pieni koululainen joutuu kävelemään kilometrin koulukyydille yksin läpi kotipihan,

jolle sudet ovat juuri tappaneet perheen lampaat. On epäinhimillistä olla tarjoamatta apua
tällaiseen tilanteeseen.

Susien määrä meillä on kasvanut vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja Pöytyällä on
verrattain vähän kokemusta suurpetoasioiden hoitamisesta. Itä-Suomen kunnissa, joissa
susikannat ovat olleet runsaita jo pitkään, on kuitenkin liki poikkeuksetta käytössä yhtenevät
periaatteet petokyyteihin. Pelkkä susien tai muiden suurpetojen esiintyvyys eli petoalueella
asuminen ei näissä kunnissa koskaan ole peruste petokyydeille. Sen sijaan kyyti tarjotaan
määräajaksi erillisestä hakemuksesta asiantuntijalausunnon perusteella, jos perheen kodin
välittömässä läheisyydessä esiintyy häiriökäyttävyviä petoja. Toimintamallia ja

petokyytiperiaatteita ei kannata lähteä tyhjästä säveltämäänvaan toimiva malli kannattaa
kopioida suoraan sieltä, missä siitä on pitkät kokemukset. Petokyytien tarjoaminen ei ole
johtanut kohtuuttomiin kyytimääriin vaan esimerkiksi koko Joensuussa petokyydissä on 17
lasta. Samalla suhdeluvulla Pöytyällä olisi oletettavaa, että kyyditettäviä olisi kerralla 2-3
lasta.

Ehdotamme, että Pöytyällä otetaan käyttöön petokyydit seuraavin periaattein:

Petokyyti voidaan myöntääainoastaan petoeläinten poikkeuksellisen käyttäytymisen vuoksi.
Pelkkä petojen esiintyminen ei ole koulukuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen
käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen tai
koulureitin välittömässä läheisyydessä. Petokyydit myönnetään hakemuksesta

tapauskohtaisesti määräajaksija hakemuksen liitteeksi tulee asiantuntijalausunto.
Päätöksessä huomioidaan riistanhoitopiirin, riistanhoitoyhdistyksen sekä petojen liikkeitä ja
petokantaa laskevien tahojen lausunto/lausunnot.

15. 11.2021 Pöytyällä
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