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Viite: MMM lausuntopyyntö 18.12.2014, Dnro 2334/13/2014 
ASIA: WWF:n lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta 
suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2014—2015 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.  
 
Yleistä  
 
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-arvion, jonka mukaan susilaumojen 
määrä olisi vuoden 2014 aikana kasvanut jonkin verran, mutta kuten lausunnolla olevan asetusluonnoksen 
taustamuistiosta käy ilmi, syksyinen lauma-arvio sisältää huomattavaa epävarmuutta.  
 
Kannan pienenemisen lisäksi susikantamme geneettinen muuntelun on viime aikoina todettu 
huolestuttavasti vähentyneen2, minkä takia susikantamme efektiivinen populaatiokoko on alhaisempi kuin 
laskentakannan koon perusteella voisi ajatella. Kannan koko sekä idästä tulevan täydennyksen ja geneettisen 
muuntelun väheneminen viittaavat siihen, että suden oikea uhanalaisuusluokitus Suomessa tällä hetkellä 
olisi todennäköisesti äärimmäisen uhanalainen (CR).  
 
Lausunnolla olevassa suden 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. 

                                                 
1 Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 
2 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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Lausunnolla oleva luonnos susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2014–2015 
 
Lausunnolla oleva kiintiöasetusluonnos pohjautuu samaan aikaan lausunnolla olevaan luonnokseen 
susikannan hoitosuunnitelmaksi. WWF:n mielestä on hyvin erikoista, että vasta lausuntokierroksella olevaan, 
susikannan suojelun ja hoidon kannalta avainasemassa olevaan hoitosuunnitelmaan perustuen annetaan 
nykyistä poikkeuslupakäytäntöä olennaisesti muuttava asetusluonnos ennen kuin hoitosuunnitelmasta 
annetut lausunnot on käsitelty ja hoitosuunnitelma on hyväksytty.  
 
Lausuntokierroksella olevan susikannan hoitosuunnitelman mukainen siirtyminen kannanhoidollisiin 
poikkeuslupiin on WWF:n mielestä hyväksyttävää ja perusteltua osana esitettyä hoitosuunnitelmaa, kun 
suotuisa suojelun taso alueellisesti saavutettu. Vielä ei kuitenkaan olla suotuisalla tasolla, ja siksi WWF 
vastustaa kannanhoidollisiin lupiin siirtymistä nyt. Susikannan tulee ensin antaa toipua, kasvaa ja levittäytyä 
suotuisalle tasolle ainakin boreaalisen vyöhykkeen osalta. Tähän asti noudatettu vahinkoperusteinen 
poikkeuslupamenettely riittää siihen asti ihmistä pelkäämättömien ongelmayksilöiden poistamiseen. On 
myös huomattava, että populaatiogenetiikan pohjalta määritelty 25 lisääntyvän parin pienin elinvoimainen 
kanta ei ole yhtä kuin suotuisan suojelun taso, vaan se on nähtävä välitavoitteena kohti suotuisan suojelun 
tasoa. 
  
Esitetty 29 poikkeusluvan kiintiö pohjautuu RKTL:n joulukuisessa arviossa esitettyyn arvioon, jonka mukaan 
Suomessa arvioitiin olevan vähintään 29 susilaumaa, joista vähintään viisi Venäjän kanssa yhteisiä 
rajalaumoja. Toisaalta MMM toteaa luonnoksella olevan asetuksen taustamuistiossa, että tämä lauma-arvio 
sisältää huomattavaa epävarmuutta. Ottaen huomioon Suomen susikannan erittäin uhanalaisen aseman ja 
suojelun epäsuotuisan tason, selvästi tuoreinta lumiajan kanta-arviota (RKTL helmikuu 2014) korkeampaan ja 
epävarmaan kanta-arvioon perustuva asetusluonnos on vastoin varovaisuusperiaatetta. 
 
WWF:n esitykset 

 WWF vastustaa kannanhoidollisiin lupiin siirtymistä toistaiseksi.  Kannanhoidollisiin lupiin osana 
tulevaa (lausuntokierroksella, luonnosvaiheessa olevaa) susikannan hoitosuunnitelmaa tulee siirtyä 
vasta, kun suotuisa suojelun taso alueellisesti saavutettu. Suden poikkeusluvat tulee toistaiseksi 
myöntää vahinkoperusteisina, ja kohdistaa ennen kaikkea ihmistä pelkäämättömiin yksilöihin. 

 Asetettavaan lupakiintiöön – annetaan se sitten kannanhoidollisina tai vahinkoperusteisina lupina – 
tulee sisällyttää kaikki sudelle myönnettävät poikkeusluvat. Kiintiössä tulee ottaa huomioon 
parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta tehdyn arvion mukaan kaikki muu ihmisen aiheuttama 
kuolleisuus (mm. salametsästys, poliisin luvat sekä liikennekuolemat). 

 Esitetty 29 suden kiintiö on liian korkea alueen susikannan varmuudella tiedossa olevaan kokoon 
nähden. RKTL:n joulukuiseen lauma-arvioon sisältyy liikaa epävarmuutta. WWF esittää kiintiön 
pitämistä suunnilleen edellisvuosien tasolla. 
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