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ASIA: WWF Suomen lausunto MMM:n asetusehdotuksesta koskien suden metsästystä 

poikkeusluvin  
 
Suomen susikannan hoitosuunnitelman (2005) mukaan tavoitteena on suden suotuisa suojelutaso. 
Tämä tarkoittaa määritelmän mukaan, että laji pystyy pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten 
elinympäristöjensä elinkelpoisena osana ja että lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene. 
Poronhoitoalueella suden hoitosuunnitelman tavoitteena on myös turvata susien liikkuminen Suomen 
kautta Skandinavian ja Venäjän välillä. WWF:n näkemyksen mukaan lausunnolla oleva 
asetusehdotus on ristiriidassa suden hoitosuunnitelman tavoitteiden kanssa ja vaarantaa suden 
suotuisan suojelun tason Suomessa. 
 
Susi on erittäin uhanalainen (EN) laji, jonka kohdalla suotuisan suojelutason tavoittaminen sekä 
salametsästyksen vaikutus on erityisesti pidettävä mielessä poikkeuslupia myönnettäessä. Sudella on 
myös luontaisesti tärkeä ekologinen merkitys luonnon ravintoketjuissa, ja suden puuttuminen 
nykyisin käytännössä kokonaan Tunturi-Lapista on todennäköisesti tärkeä osatekijä mm. naalin 
äärimmäisen uhanalaiseen asemaan.  
 
Tuoreimman RKTL:n arvion (alkuvuosi 2012) mukaan Suomessa on noin 150-165 sutta, joista 
poronhoitoalueella vain noin 20-25 yksilöä. Esitetyt 18 lisälupaa tarkoittaisivat salametsästys 
huomioon ottaen jopa lähes jokaisen poronhoitoalueen suden tappamista. Lisäksi on otettava 
huomioon, että suden rajanylitykset Suomen ja Venäjän rajalla ovat viime vuosina romahdusmaisesti 
vähentyneet, joten aiemman kaltaista täydennystä idästä ei susikantaamme saada. 

Lausunnolla oleva asetusluonnos, jossa poronhoitoalueelle annettaisiin 18 suden metsästyslupaa tällä 
metsästyskaudella jo käytetyn 16 susiluvan lisäksi, merkitsisi käytännössä, että suden ei sallittaisi 
asettua ja lisääntyä poronhoitoalueella lainkaan. Tämä on WWF:n mielestä räikeästi ristiriidassa 
hoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteen kanssa: se johtaisi suden luontaisen levinneisyysalueen 
pienenemiseen ja tekisi entistäkin vaikeammaksi myös susien liikkuminen Suomen kautta 
Skandinavian ja Venäjän välillä.  
 
Susi kiistatta aiheuttaa porohoitoelinkeinolle tappioita, erityisesti poronhoitoalueen eteläisimmissä 
osissa. Yhteiskunnan on korvattava aiheutuneet vahingot kohtuullisella tavalla, mutta suden 
vakituinen esiintyminen ja lisääntyminen tulee sallia poronhoitoalueellakin ainakin Lapin suurilla 
luonnonsuojelualueilla.  
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Suurpetojen ja poronhoidon väliseen konfliktiin on haettava muita, kestävämpiä ratkaisuja kuin 
suurpetojen hävittäminen. WWF:n mielestä tehokkain ja tärkein toimenpide suurpetojen suojelun ja 
poronhoitoelinkeinon yhteensovittamiseksi on siirtyä suurpetojen aiheuttamien porotappioiden 
korvaamisessa niin reviiripohjaisen malliin, jossa korvaus maksetaan alueella elävien ja lisääntyvien 
suurpetojen määrän ja poikastuoton mukaan. Tällainen järjestelmä on jo käytössä maakotkalla, ja se 
on toiminut hyvin. 
 
WWF pitää hyvänä MMM:n kantaa, että Suomen riistakeskuksen ei ole syytä myöntää susilupia 
poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen, ennen kuin Pöytyällä tapahtuneen epäonnistuneen 
sudenmetsästyksen poliisitutkinta on valmistunut. 
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