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Viite: MMM lausuntopyyntö 18.12.2014, Dnro 2333/444/2014 

ASIA: WWF:n lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi 

 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.  
 
Taustaa 
 
Susi on erittäin uhanalainen (EN) laji, jonka ainoa uhka ja uhanalaisuuden ainoa syy on pyynti1.  Viimeisen 
kymmenen vuoden jaksolla Suomen susikanta on pienentynyt huomattavasti. Syynä tähän on liian suuri 
metsästyksen – niin laittoman kuin laillisenkin – aiheuttama kuolleisuus.  
 
Susikannan hoidon tavoitteena on suden suotuisa suojelutaso. Tuoreimman Suomen EU:n komissiolle 
raportoiman arvioinnin mukaan suden suojelun taso on epäsuotuisa koko Suomessa.  
 
Tuoreimman vuosien välillä vertailukelpoisen, helmikuussa 2014 tehdyn talvikanta-arvion mukaan koko 
Suomessa oli 140–155 sutta. Joulukuun 2014 alussa RKTL julkaisi väli-arvion2, jonka mukaan susilaumojen 
määrä olisi vuoden 2014 aikana kasvanut jonkin verran, mutta kuten lausunnolla olevasta hoitosuunnitelman 
luonnoksesta käy ilmi, syksyinen lauma-arvio sisältää huomattavaa epävarmuutta, sillä lumettomana aikana 
laumoista kertyvä tieto on vähäistä ja erityisesti lähekkäisten laumojen erottaminen toisistaan voi olla 
vaikeaa.  
 
Kannan pienenemisen lisäksi susikantamme geneettisen muuntelun on viime aikoina todettu 
huolestuttavasti vähentyneen3, minkä takia susikantamme efektiivinen populaatiokoko on alhaisempi kuin 
laskentakannan koon perusteella voisi ajatella. Kannan koko sekä idästä tulevan täydennyksen ja geneettisen 

                                                           
1 Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 
2 http://www.luke.fi/tiedote/suomen-susilaumojen-maara-on-kasvanut/ 
3 Jansson, E., Ruokonen, M., Kojola, I. and Aspi, J. (2012). Rise and fall of a wolf population: genetic diversity and structure during recovery, rapid expansion and drastic decline. Molecular Ecology, 

21: 5178–5193. 
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muuntelun väheneminen viittaavat siihen, että suden oikea uhanalaisuusluokitus Suomessa tällä hetkellä 
olisi todennäköisesti äärimmäisen uhanalainen (CR).  
 
Poronhoitoalueen susikanta on häviävän pieni. Tuoreimman (helmikuu 2014) talvikanta-arvion mukaan 
alueella ei ollut yhtään susilaumaa, eli käytännössä Suomessa harjoitetun susikannan hoidon seurauksena 
susi on hävitetty lisääntyvänä lajina koko poronhoitoalueelta, joka on pinta-alaltaan noin kolmasosa koko 
maasta. Koko poronhoitoalue on alkuperäistä, luontaista suden levinneisyysaluetta. Suotuisan suojelun 
tason määritelmä sisältää sen, että lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene. Itse lajin suojelun lisäksi on 
myös muistettava, että sudella on tärkeä ekologinen rooli luonnon ravintoketjuissa, ja suden puuttuminen 
nykyisin käytännössä kokonaan Tunturi-Lapista on todennäköisesti tärkeä osatekijä mm. naalin äärimmäisen 
uhanalaiseen asemaan.  
 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että susikannan suotuisasta suojelun tasosta ollaan varsin kaukana niin 
efektiivisen populaatiokoon kuin levinneisyysalueenkin perusteella arvioituna. 

Yleistä lausunnolla olevasta hoitosuunnitelman luonnoksesta 
 
Hoitosuunnitelman luonnos on hyvin ja asiantuntevasti kirjoitettu, ja taustaosioon on koottu kattavasti 
oleellista tutkimustietoa. Koko lausunnolla olevasta hoitosuunnitelman luonnoksesta välittyy kuitenkin 
lukijalle helposti harhaanjohtava kuva siitä, että Suomen susikanta olisi jo saavuttanut tai olisi ainakin lähellä 
suotuisaa suojelun tasoa. Luonnoksesta syntyy myös helposti väärä käsitys, että populaatiogeneettisestä 
lähtökohdasta johdettu 25 lisääntyvän parin pienin elinvoimainen kanta olisi sama asia kuin kannan suotuisa 
suojelun taso. Näitä asioita tulee tekstissä selkeyttää, ja kuvata 25 lisääntyvän parin kanta välitavoitteena 
kohti suden suotuisaa suojelun tasoa. 
 
Lausunnolla olevassa hoitosuunnitelman luonnoksessa on aiemmasta poiketen otettu johtavaksi ajatukseksi 
reviirialuekohtainen kannanhoito. Susikannan hoidon tavoitteet ja toimenpiteet on tarkoitus asettaa paljolti 
lauma- ja reviirikohtaisesti. Tämä on WWF:n mielestä lähtökohtaisesti hyvä, uudentyyppinen ja kokeilemisen 
arvoinen ratkaisu. Suurena haasteena uuden tyyppisessä järjestelmässä on toisaalta se, miten 
reviirialuekohtaisella kannanhoidolla voidaan varmistaa alueellisesti riittävän tasaisesti levittäytynyt kanta ja 
ennen kaikkea suden levittäytyminen uusille alueille ja kannan vahvistuminen. Kannan vahvistuminen ja 
tasaisempi levittäytyminen koko maahan ovat edellytyksenä sille, että suotuisa suojelun taso voidaan 
saavuttaa. Tämän takia hoitosuunnitelmaan tulee lisätä myös alueellisia tavoitteita ja siihen tähtääviä 
toimenpiteitä kannan kehittymisestä ja levittäytymisestä kohti suotuisan suojelun tasoa. 
 
Tärkeimpänä puutteena hoitosuunnitelman luonnoksessa on se, että se ei esitä susivahinkojen ehkäisyn ja 
korvaamisen lisäksi mitään tavoitteita ja toimenpiteitä suden suojelutilanteen parantamiseksi 
poronhoitoalueella. Nähtävissä on, että hoitosuunnitelman luonnoksen toimenpiteeksi 
kirjattu ”poronhoitoalueella susikannan kasvua rajoitetaan erittäin merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi” 
tultaisi tulkitsemaan kuten tähänkin asti niin, että susilaumojen syntyminen alueelle estettäisi. 
Hoitosuunnitelmaan tulee ehdottomasti lisätä tavoite susilaumojen asettumisesta myös poronhoitoalueelle 
(erityisesti Lapin suuriin kansallis- ja luonnonpuistoihin ja niiden lähiympäristöön) sekä toimenpiteitä, joilla 
tähän vähitellen päästään. 
 
Suurpetojen ja poronhoidon väliseen konfliktiin on haettava myös muita, kestävämpiä ratkaisuja kuin 
suurpetojen tappaminen. WWF:n mielestä tehokkain ja tärkein toimenpide suurpetojen suojelun ja 
poronhoitoelinkeinon yhteensovittamiseksi on siirtyä suurpetojen aiheuttamien porotappioiden 
korvaamisessa reviiripohjaiseen malliin, jossa korvaus maksetaan alueella elävien ja lisääntyvien suurpetojen 
määrän ja poikastuoton mukaan. Tällainen järjestelmä on jo käytössä maakotkalla, ja se on toiminut hyvin. 
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Toinen aivan keskeinen puute lausunnolla olevassa hoitosuunnitelman luonnoksessa on se, että siinä ei 
esitetä tavoitteita eikä toimenpiteitä yhteispohjoismaisen susikannan hoidosta. Lisäksi lausunnolla olevan 
hoitosuunnitelman luonnoksesta puuttuvat kokonaan tavoitteet ja toimenpiteet Suomen vastuusta turvata 
susien liikkuminen ja geenivaihto Skandinavian sisäsiitoksesta kärsivän susikannan suuntaan. Tämä on 
erittäin merkittävä puute, joka tulee korjata. 
Helmikuussa 2014 21 luonnonsuojelujärjestöä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, edustaen yli 650 000 jäsentä 
ja tukijaa, vetosi maidensa hallituksiin, jotta uhanalaisten suurpetojen kantojen hoito suunniteltaisiin 
jatkossa yhteispohjoismaisesti. Ruotsissa susiasiaa käsitellyt laajapohjainen komitea (Vargkommittéen) 
päätyi suosittelemaan Suomelle, Ruotsille ja Norjalle yhteistä susikannan hoitoa. Myös EU suosittelee 
suurpedoille kantakohtaista, valtioiden rajat ylittävää hoitoa. Yhteinen kannanhoito olisi aloitettava sudesta, 
jonka suojelutilanne on suurpedoista huonoin niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin. 
Yhteispohjoismaisten suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien tulisi sisältää seuraavat pääperiaatteet: 

 Asetetaan tieteellisesti perustellut ja osakantojen väliset yhteydet huomioon ottavat kansalliset 
vähimmäiskannat. 

 Tavoitteena on EU:n luontodirektiivin mukaisesti, että lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene 
eikä ole vaarassa pienentyä. 

 Geneettiseltä kannalta riittävä yksilöiden vaihto osakantojen välillä turvataan. 

 Kannanseurannan menetelmät yhdenmukaistetaan. 

 Alkuperäiskansojen oikeudet ja kulttuuriset tarpeet sekä taloudelliset tarpeet otetaan huomioon 
suurpetovahinkojen korvaamisessa. 

 

WWF:n kommentit luonnoksella olevan hoitosuunnitelman tavoitteisiin 

 

Tavoite 1. Saavuttaa ja säilyttää susikanta suotuisalla suojelutasolla 

 Tekstissä tulee tuoda selkeästi kertoa esim. taulukkona tuorein (vuoden 2013) Suomen EU:lle 
raportoima arvio suden suojelun tasosta. Tulee myös kertoa suden uhanalaisuusstatus sekä se, mitä 
suotuisan suojelun tason määritelmä pitää sisällään. 

 Laumojen määrälle ja levinneisyydelle tulee asettaa myös alueelliset tavoitteet, mukaan lukien 
poronhoitoalue. 

 Tekstissä on kerrottava, että populaatiogeneettisestä lähtökohdasta johdettu 25 lisääntyvän parin 
pienin elinvoimainen kanta ei ole sama kuin kannan suotuisa suojelun taso, vaan välitavoite sitä 
kohti.  

 

Tavoite 2. Turvata susikannan seuranta 

 Tavoitteeksi on asetettava mahdollisimman monen reviirin alfa-parin GPS-lähetinseuranta. Tämä on 
tärkeää mm. susien aiheuttamien vahinkojen ja myös susiin kohdistuvan laittoman pyynnin 
seurannassa. Laumojen alfayksilöiden lähetinseuranta on myös olennaisen tärkeää, kun ehdotetaan 
siirryttävän kaksivaiheiseen kannanarviointiin (ilman lähetinseurantaa syyspuolella tehtäväksi 
aiottuun lauma-arvioon sisältyy huomattavaa epävarmuutta laumojen tulkinnassa, kuten tekstissä 
kerrotaankin)  

 Tavoitteeksi on asetettava DNA-menetelmien mahdollisimman laaja käyttö kannan seurannassa, 
mukaan lukien lumijäljistä eristettävän DNA:n kerääminen ja analysointi. 
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Tavoite 3. Luoda keinoja suden ja ihmisen rinnakkaiselon parantamiseksi 

 Esitys reviirialuekohtaisista yhteistyöryhmistä on hyvä, samoin esitys reviirikohtaisesta 
susiyhdyshenkilöstä/reviirivastaavasta. 

 

Tavoite 4. Rakentaa luottamusta toimijoiden välille 

 Tavoite on hyvä ja kannatettava. 
 

Tavoite 5. Reagoida suden tuomaan haittaan nopeasti ja ehkäistä vahinkoja ennalta 

 Tavoite on hyvä ja kannatettava. 
 

Tavoite 6. Puuttua suteen kohdistuvaan laittomaan tappamiseen tehokkaasti 

 Tavoite on hyvä ja suden suojelun kannalta olennaisen tärkeä; toimenpiteiden toteuttamiseen on 
panostettava ja varattava riittävät resurssit; ks. myös tavoite 2 / lähetinseuranta. 

 

Tavoite 7. Vahvistaa suden merkitystä arvokkaana luonnonvarana 

 Kannanhoidolliset poikkeusluvat ovat WWF:n mielestä hyväksyttäviä osana esitettyä 
hoitosuunnitelmaa, kun suotuisa suojelun taso alueellisesti saavutettu. Vielä ei olla sillä tasolla, ja 
siksi WWF vastustaa kannanhoidollisiin lupiin siirtymistä nyt. 

 

Uusi tavoite 8. Yhteispohjoismainen susikannan hoito ja geenivaihto 

 WWF esittää, että lisätään tavoitteeksi siirtyminen viimeistään seuraavan suden hoitosuunnitelman 
päivityksen yhteydessä yhteispohjoismaiseen susikannan hoitoon. 

 Tavoitteista puuttuu kokonaan Suomen ja Skandinavian susikantojen välisen geenivaihdon 
turvaaminen; tämä on ehdottomasti lisättävä hoitosuunnitelma tavoitteeksi ja tavoitteeseen 
pääsemiseksi on esitettävä myös toimenpiteitä. Tekstissä (s. 29) esitetty muotoilu ”Suomi tulee 
osaltaan turvaamaan, että kesäkuukausien aikana vähintään yksi yksilö viidessä vuodessa siirtyy 
Suomesta Ruotsiin” ei ole missään nimessä riittävä taso, koska (kuten tekstissä kerrotaan) ”vuosien 
2001–2013 aikana Suomesta on siirtynyt länsinaapuriin yhteensä 19 yksilöä, joista vain muutamat 
ovat saavuttaneet Skandinavian populaation, koska valtaosa susista kuolee Ruotsin 
poronhoitoalueella”. 

 

Yksityiskohtaisia kommentteja 

 

 s. 11 Susikannan seuranta ja kanta-arviot / toimenpiteet / ”Tutkimustarkoituksessa susikannan 
seurantaa jatketaan GPS-pannoituksilla, jotta kanta-arvioiden tieteellinen taso voidaan varmistaa.” 

o tavoitteeksi tulee ottaa mahdollisimman monen reviirin alfa-parin GPS-lähetinseuranta. 

 s.12 Toistuvasti ongelmia aiheuttavien susien karkottaminen ja tappaminen 



 

5 

 

 

o ihmistä pelkäämättömän susiyksilön määrittely kuten tässä kohdassa kuvataan on hyvä; 
poikkeusluvat tulee kohdistaa juuri tällaisiin yksilöihin 

 s. 15-16 Susien kannanhoidollinen metsästys 
o edellytys, että kannanhoidollisia poikkeuslupia voidaan myöntää vain lajin vahvalle 

esiintymisalueelle on hyvä ja ehdottoman tarpeellinen 
o lause ”Pyynti tulee pyrkiä kohdistamaan lauman nuoreen yksilöön, jolloin todennäköisimmät 

vaikutuksen lauman elinvoimaisuudelle jäävät vähäisimmiksi.” on tarpeen täsmentää 
muotoon ”Pyynti tulee kohdistaa lauman nuoreen yksilöön, jolloin todennäköisimmät 
vaikutuksen lauman elinvoimaisuudelle jäävät vähäisimmiksi.” 

 s. 17 Susien kannanhoidollinen metsästys 
o toimenpide ”Kun susikanta täyttää valtakunnallisesti pienimmän elinvoimaisen susikannan 

tavoitteen ja tason säilyminen voidaan turvata, voidaan poiketa yksittäisen susilauman 
kohdalla vaatimuksesta lauman säilyttämiseksi.” tulee muuttaa muotoon ”Kun susikanta 
ylittää suotuisan suojelun tason tavoitteen ja tason säilyminen voidaan turvata, voidaan 
vahvalla esiintymisalueella erityisen painavista syistä poiketa yksittäisen susilauman kohdalla 
vaatimuksesta lauman säilyttämiseksi.” 

 s. 26 Porovahinkojen ennaltaehkäisy 
o esitetyt toimenpiteet ovat hyviä, mutta ehdotamme lisättäväksi seuraavan: 

 ”Selvitetään mahdollisuudet siirtyä suden ja muiden suurpetojen aiheuttamien 
porotappioiden korvaamisessa ns. reviiripohjaisen malliin, jossa korvaus maksetaan 
alueella elävien ja lisääntyvien suurpetojen määrän ja poikastuoton mukaan.” 

 s. 29 Poronhoitoalueen susikannan hoito / toimenpiteet 
o toimenpiteeksi kirjattua ”poronhoitoalueella susikannan kasvua rajoitetaan erittäin 

merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi” tulee täydentää/muuttaa esim. seuraavasti: 
”poronhoitoalueella susikannan kasvua rajoitetaan erittäin merkittävien vahinkojen 
ehkäisemiseksi, mutta samalla mahdollistetaan suden palaaminen ja vakiintuminen 
lisääntyvänä lajina myös Lappiin, lähinnä suurten kansallis- ja luonnonpuistojen yhteyteen”. 

o Tähän kohtaan tulee lisätä konkreettinen toimenpide (laajapohjainen yhteistyöhanke), jolla 
suden palaaminen ja vakiintuminen lisääntyvänä lajina myös Lappiin, lähinnä suurten 
kansallis- ja luonnonpuistojen yhteyteen, voidaan toteuttaa. Yhtenä keinona voi hyvinkin olla 
liitteessä 9 kuvattu reviiriarvokauppa, joka on erinomainen ajatus. Joka tapauksessa 
susilauman palauttaminen Lappiin suurten kansallis- ja luonnonpuistojen yhteyteen tulee 
vaatimaan kyseiselle alueelle räätälöityä, korotettua porovahinkojen korvausmenettelyä. 
Toinen olennaisen tärkeä osa järjestelyä on kyseisen lauman alfa-parin GPS-lähetinpannoitus 
ja paikannustiedon aktiivinen käyttö ja jakaminen. Paikannustiedon avulla voidaan löytää 
lauman tappamat porot myös sulan maan aikana. Toisaalta avoin lähetinseuranta auttaa 
laittoman metsästyksen estämisessä ja mahdollisten laittoman tappamisen tapausten 
selvittämisessä. Reviirialueen ytimenä toimisi laaja kansallis- tai luonnonpuisto, joista 
soveliaimpia tähän ovat todennäköisesti Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistot. 
Samalla tulee lisätä Metsähallituksen nykyisin erittäin vähäisiä resursseja kansallis- ja 
luonnonpuistojen erävalvontaan. 

 s. 29-30 Susikannan hoito metsäpeura-alueella 
o Tulee asettaa tavoitteeksi helpottaa metsäpeuran ja suden suojelun tilannetta tekemällä 

suunnitelma poronhoitoalueen etelärajan siirtämisestä pohjoisemmaksi. Tämä helpottaisi 
myös tavoitetta turvata geenivaihto Suomen ja Skandinavian susikantojen välillä. 

 

WWF:n keskeisimmät esitykset 
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 Tekstissä tulee selvästi selkeämmin ja lähdeviittein tuoda esille suden uhanalaisuus ja Suomen 
susikannan EU:lle raportoitu epäsuotuisa suojelun taso sekä tavoite päästä suotuisaan suojelun 
tasoon ja suden ei-uhanalaiseen asemaan. 

 Tekstiä tulee täsmentää niin, että 25 lisääntyvän parin pienin elinvoimainen kanta ei ole yhtä kuin 
suotuisan suojelun taso vaan välitavoite sitä kohti. Tähän välitavoitteeseen pääsemiseen tulee 
asettaa tavoiteaika muutaman vuoden päähän. 

 Hoitosuunnitelmaan tulee lisätä alueellisia tavoitteita ja siihen tähtääviä toimenpiteitä kannan 
kehittymisestä ja levittäytymisestä, koskien myös poronhoitoaluetta. 

 Suden vakituinen esiintyminen ja lisääntyminen tulee sallia myös poronhoitoalueella, ainakin 
muutamilla Lapin suurilla luonnonsuojelualueilla. Hoitosuunnitelmaan on lisättävä tavoite ja 
toimenpide, jolla perustetaan poronhoitoalueelle (erityisesti Lapin suurten kansallis- ja 
luonnonpuistojen yhteyteen) alueita, joille susilaumojen asettuminen mahdollistetaan. 

 Poronhoitoalueella suden ja muiden suurpetojen suojelun ja poronhoitoelinkeinon 
yhteensovittamiseksi on esitettävä tavoite valmistella siirtymistä suurpetojen aiheuttamien 
porotappioiden korvaamisessa ns. reviiripohjaisen malliin, jossa korvaus maksetaan alueella 
elävien ja lisääntyvien suurpetojen määrän ja poikastuoton mukaan. 

 Hoitosuunnitelmaan tulee lisätä tavoite ja toimenpiteitä Suomen ja Skandinavian susikantojen 
välisen geenivaihdon turvaamiseksi. Tekstissä esitetty taso (yksi yksilö viidessä vuodessa siirtyy 
Suomesta Ruotsiin) ei ole riittävä, kuten hoitosuunnitelman tekstissä perustellaan. 

 Hoitosuunnitelmaan tulee lisätä tavoite siirtymisestä viimeistään seuraavan suden 
hoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä yhteispohjoismaiseen susikannan hoitoon. 
 
 

WWF Suomi 
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