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Viite: MMM lausuntopyyntö 12.11.2015, Dnro 1839/01.03/2015 

ASIA: WWF:n lausunto susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2015—2016 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.  

 

Susi on erittäin uhanalainen laji, jonka ainoa uhka ja uhanalaisuuden ainoa syy on pyynti1.  Viimeisen 

viidentoista vuoden aikana Suomen susikanta on vaihdellut voimakkaasti. Syynä kannan nopeaan 

taantumiseen ennen vuotta pari vuotta alkanutta uutta elpymistä on ollut metsästyksen – niin laittoman 

kuin laillisenkin – aiheuttama kuolleisuus. Edelleen salametsästys on suuri uhka sudelle, ja salametsästyksen 

aiheuttama kuolleisuus tulee laillisilla luvilla aiheutetun kuolleisuuden päälle. 

 

Susikantamme geneettinen muuntelun on viime aikoina todettu vähentyneen2, minkä takia susikantamme 

efektiivinen populaatiokoko on alhaisempi kuin laskentakannan koon perusteella voisi ajatella. Tämä lisää 

suden uhanalaisuutta. 

 

Tuoreimman, tammikuussa 2015 julkaistun LUKE:n talvikanta-arvion mukaan koko Suomessa oli 220–245 

sutta. Arvion pohjana olevien jälkihavaintojen tekemiseen käytettävissä ollut lumiaika oli lyhyt, minkä vuoksi 

LUKE kertoi arvioon liittyvän epävarmuutta. Vähintään yhtä epävarmalla pohjalla on LUKE:n marraskuussa 

2015 julkaisema arvio susilaumojen määrästä. LUKE:n lausunnon mukaan ”tällä hetkellä käytettävissä 

olevien vähäisten havaintomäärien ja suurelta osin lumettoman ajan havaintojen pohjalta mahdollisten 

susilaumojen määrä voi vaihdella 22–43 välillä. Näistä Venäjän kanssa yhteisiä laumoja on viidestä 

kymmeneen.” Rajalaumoista tulee Suomen kantaan laskea puolet. Poronhoitoalueella ei ole yhtään 

susilaumaa, eli käytännössä koko Suomen jälkeläisiä tuottava susikanta elää poronhoitoalueen eteläpuolella.  

 

Poronhoitoalueen eteläpuolinen Suomi 

 

Todellista susilaumojen määrää ei tällä hetkellä tiedetä. LUKE:n arvion laajan haarukan mukaan on jopa 

mahdollista, että ollaan alle 25 lisääntyvän parin pienimmän elinvoimaisen kannan. Varovaisuusperiaatteen 

mukaan tämä mahdollisuus on otettava poikkeuslupakiintiössä huomioon, kunnes arvio on tarkentunut. 

 

Lausunnolla oleva asetusluonnos pohjautuu aiemmin tänä vuonna hyväksyttyyn uuteen susikannan 

hoitosuunnitelmaan. Siinä on otettu johtavaksi ajatukseksi reviirialuekohtainen kannanhoito. Susikannan 

hoidon tavoitteet ja toimenpiteet on tarkoitus asettaa paljolti lauma- ja reviirikohtaisesti. Tämä on WWF:n 

mielestä lähtökohtaisesti kokeilemisen arvoinen ratkaisu. Siirtyminen kannanhoidollisiin poikkeuslupiin on 

                                                 
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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WWF:n mielestä hyväksyttävää ja perusteltua osana esitettyä hoitosuunnitelmaa, kun suotuisa suojelun taso 

alueellisesti saavutettu. On 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. 

 

Hoitosuunnitelman mukaan ”kannanhoidollisia poikkeuslupia voidaan myöntää rajoitetusti vakiintuneille 

susireviireille, joissa on jälkeläistuottoa.” Edelleen hoitosuunnitelmassa todetaan, että ”susilauman 

elinvoimaisuuden turvaamiseksi poikkeusluvan käytössä tulee valikoida pyydettävä yksilö. Pyynti tulee pyrkiä 

kohdistamaan lauman nuoreen yksilöön, jolloin todennäköisimmät vaikutuksen lauman elinvoimaisuudelle 

jäävät vähäisimmiksi. Susilauman johtavan alfa-yksilön tappamisen vaikutukset ovat  

hyvin tilannesidonnaisia ja mahdolliset vaikutukset moninaisia. Erityisesti alfa-naaraan tappaminen voi  

johtaa lauman elinvoimaisuuden heikkenemiseen tai lauman häviämiseen.” 

 

Erittäin ongelmallista onkin, jos reviirialuekohtaisesti myönnetyin poikkeusluvin järjestettävät susijahdit 

tapahtuvat laumoissa. Tällöin voi tulla, ja edellisen talven kokemusten mukaan väistämättä myös tulee, 

tapetuksi valikoimatta ja hoitosuunnitelman tavoitteen vastaisesti myös aikuisia susia ja jopa laumojen alfa-

naaraita. Viime talvena susien kannanhoidollisessa metsästyksessä tapetuista susista yli kolmannes (35 %) oli 

vähintään kaksivuotiaita ja yksi niistä oli varmuudella alfayksilö, viisivuotias naaras. Lisäksi LUKE:n mukaan 

Pohjanmaalla kaadettiin kaksi aikuista urossutta, jotka saattoivat myös olla laumansa alfayksilöitä. 

  

Esitetty 39 poikkeusluvan kiintiö pohjautuu LUKE:n marraskuiseen lauma-arvioon, ja olettaa varsin hatarin 

perustein jälkeläisiä tuottavien susilaumojen määrän olevan laajan arviohaarukan yläpäässä. Kuten MMM 

itsekin toteaa luonnoksella olevan asetuksen taustamuistiossa, lauma-arvio sisältää huomattavaa 

epävarmuutta. Ottaen huomioon Suomen susikannan erittäin uhanalaisen aseman, on selvästi tuoreinta 

lumiajan kanta-arviota korkeampaan ja epävarmaan kanta-arvioon perustuva 39 yksilön kiintiö vastoin 

varovaisuusperiaatetta. 

 

Poronhoitoalue 

 

Poronhoitoalueella suden suojelutilanne on surkea. Metsästysvuodesta 2012–2013 alkaen maa- ja 

metsätalousministeriö ei rajoittanut suden poikkeuslupien määrää poronhoitoalueella lainkaan. Sitä ennen 

myös poronhoitoalueelle asetettiin suurin sallittu saalismäärä. Suomessa harjoitetun kannanhoitopolitiikan 

takia susi on käytännössä hävitetty lisääntyvänä lajina koko poronhoitoalueelta, joka on pinta-alaltaan noin 

kolmasosa maasta.  

 

Koko poronhoitoalue on kuitenkin alkuperäistä, luontaista suden levinneisyysaluetta, ja myös sen osalta 

Suomea sitoo suotuisan suojelun tason velvoite. Suotuisan suojelun tason määritelmä sisältää sen, että lajin 

luontainen levinneisyysalue ei pienene. WWF:n näkemyksen mukaan Suomen susikanta ei voi 

kokonaisuutena tarkastellen saavuttaa suotuisan suojelun tasoa ennen kuin suden annetaan elää ja lisääntyä 

myös Lapissa, esimerkiksi suurissa kansallispuistoissa. 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.  
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WWF:n esitykset 

• Esitetty 39 suden kiintiö on liian korkea ja hoitosuunnitelman kirjauksen vastainen alueen 

varmuudella tiedossa olevaan vakiintuneiden, jälkeläisiä tuottavien susireviirien määrään nähden. 

WWF esittää, että poikkeuslupien määrä pidetään korkeintaan viimetalvisella tasolla (29 

poikkeuslupaa). 

• Asetettavaan poikkeuslupakiintiöön tulee sisällyttää kaikki sudelle myönnettävät poikkeusluvat, 

myös vahinkoperusteiset.  

• Porohoitoalueelle on asettava oma kiintiönsä, joka on suhteessa alueen susikannan kokoon. 

Pidemmällä tähtäimellä on pyrittävä laajapohjainen yhteistyön ja petovahinkojen 

korvausjärjestelmän kehittämisen kautta suden palauttamiseen lisääntyvänä lajina myös Lappiin. 

 

WWF Suomi 
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suojelujohtaja 

 

 
Petteri Tolvanen     

ohjelmapäällikkö      

        

 


