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LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 

ASETUSLUONNOKSESTA SUDEN METSÄSTYSTÄ KOSKEVAKSI 
KIINTIÖKSI METSÄSTYSVUONNA 2021–2022 (PÄIVITETTY) 
 
Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta 
asetusluonnoksesta seuraavaa: 

 
YLEISTÄ 
 
Lausunnolla olevassa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
vahvistetaan suurin sallittu saalismäärä suden rauhoituksesta poikkeamiseksi 
metsästyslain 41a §:n 3 momentin nojalla.  
 
Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä, että asetusesityksen mukainen suden 
kannanhoidollinen metsästys toteutuu. Liitto näkee kannanhoidollisen 
metsästyksen pitkällä aikavälillä ainoana mahdollisena tapana päästä 
kestävään yhteiseloon suden kanssa ja lieventää paikoin varsin kärjistynyttä 
konfliktia. Suomen susikanta on nyt tutkitusti suurempi kuin yli sataan 
vuoteen, joten kontrolloitu kannansäätely on siinäkin valossa erityisen 
tarpeellista. 
 
POIKKEUSLUPAMÄÄRISTÄ 
 
Asetusesityksen mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeuslupia 
metsästyslain 41a §:n 3 momentin nojalla enintään 20 suden 
metsästämiseksi muualla kuin poronhoitoalueella. Metsästys voi kuitenkin 
kohdentua enintään neljään (4) suden perhelaumaan tai reviirin 
merkanneeseen pariin. Myönnettävä määrä on Metsästäjäliiton mielestä 
varovainen ottaen huomioon susikannan kehityksen, mutta haastavan 
kokonaistilanteen huomioon ottaen sinänsä ymmärrettävä. 
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Metsästäjäliitto tukee ministeriön esitystä, jossa poikkeusluvalla 
metsästettävien susien enimmäismääräksi Suomessa on määritelty 20 
yksilöä. 

 
POIKKEUSLUPIEN KOHDENTAMISESTA 
 
Kannanhoidolliset poikkeusluvat tulisi liiton mielestä kohdentaa erityistä 
haittaa aiheuttaviin laumoihin, jotka pyritään metsästyksellä poistamaan.   
Toisin sanoen poikkeusluvat tulee kohdistaa tiheimmän susikannan alueella 
ensisijaisesti niihin susipareihin ja laumoihin, joista on Tassu-järjestelmän ja 
DNA-näytteiden kautta saatuja havaintotietoja sekä erityisesti sinne, missä on 
selkeitä susien aiheuttamia vahinkoja, vahinkojen uhkaa ja merkittäviä suteen 
liittyviä sosioekonomisia konflikteja.  
 
Susilauman käyttäytymistä ohjaa lauman johtajapari eli ns. alfapari. Haitallisen 
käyttäytymisen katkaisemiseksi metsästyksen kohteena tulee tällöin olla 
lauman johtajapari pentuineen. 
 
Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnitelma -työryhmäraportissa 
mainitaan lisäksi useita muitakin valikoinnin kriteereitä. Yhtenä poikkeuslupien 
kohdentamisen kriteereistä on perustellusti lähisukuiset alfat. Metsästäjäliiton 
mielestä on erittäin tärkeää hoitaa kannanhoidollisen metsästyksen avulla 
susikannan geneettistä monimuotoisuutta poistamalla liiallisen sukusiitoksen 
tuottamat yksilöt, kuten esimerkiksi täyssisarten tuottamat jälkeläiset 
vanhempineen. 
 
Metsästäjäliitto edellyttääkin ministeriötä ohjeistamaan Luonnonvarakeskusta 
selvittämään DNA-analyysien kautta tulleen uuden tiedon avulla mahdolliset 
lähisukuiset alfayksilöt Suomen susikannasta ja jakamaan tiedon avoimesti 
kannanhoidollisen metsästyksen valikointiin liittyvän päätöksenteon tueksi. 

 
METSÄSTYSAJASTA 
 
Metsästäjäliitto edellyttää, että suden kannanhoidollisen metsästyksen tulee 
kestää maaliskuun loppuun saakka. Tämä on linjassa nykysäädösten kanssa:   
Valtioneuvoston asetus (452/2013) määrittelee suurpetojen kannanhoidollisen 
metsästyksen metsästysajat. Kyseisessä asetuksessa, joka on annettu 
metsästyslain 41 §:n 4 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla, 3 §:n 1 
momentin 1 kohdassa säädetään, että metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa 
tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää suden pyydystämiseksi tai 
tappamiseksi poronhoitoalueella lokakuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään 
ja muualla maassa marraskuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään, minkä 
lisäksi sen 4 §:n 3 momentissa säädetään, että tällaisia poikkeuslupia tulee 
myöntää vain lajin vahvalla esiintymisalueella tapahtuvaan metsästykseen. 
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Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että helmi-maaliskuussa olevaa suden 
kiima-aikaa ei ole tässä tilanteessa tarpeen erityisesti huomioida, koska 
metsästyksen tavoitteena on nimenomaisesti lisääntyvän parin poistaminen 
pentuineen. Muita lisääntyviä susilaumoja tai pareja ei ole tarkoitus häiritä. 
Suden pentujen syntyminen tapahtuu joka tapauksessa vasta toukokuun 
puolenvälin tienoilla. 
 
Metsästäjäliitto katsoo, että asetusesityksen yhteydessä esillä ollut lyhennetty, 
jo helmikuun puolella loppuva metsästysaika tekee käytännössä 
mahdottomaksi tiettyihin susiyksilöihin kohdennetun valikoivan metsästyksen 
toteuttamisen. Valtioneuvoston asetuksen (452/2013) mukainen 
metsästysaika maaliskuun loppuun tekee tavoitteen mukaisen onnistumisen 
varmemmaksi, koska lumiolosuhteet ja esimerkiksi lauman kulloinenkin sijainti 
vaihtelevat. Lisäksi mahdolliset luvista tehtävät valitukset hallinto-
oikeuskäsittelyineen lyhentävät jahtiaikaa ja voivat pahimmillaan estää 
kannanhoidollisen metsästyksen toteutumisen kokonaan. 
 
LOPUKSI 
 
Metsästäjäliitto katsoo, että nyt vireillä oleva asetus suden 
kannanhoidollisesta metsästyksestä annetaan liian myöhään. Aikataulu on 
kuitenkin olosuhteet huomioon ottaen ymmärrettävä. Jatkossa poikkeuslupien 
haku ja lupien myöntäminen tulee tapahtua samaan tapaan kuin muillakin 
suurpedoilla. Lupien haku ja myöntäminen tulisi toteuttaa jo kesällä tai 
mahdollisimman varhain syksyllä. 
 
Metsästäjäliitto näkee tärkeänä, että suden kannanhoidolliseen 
metsästykseen osallistuville metsästäjille ja metsästyksenjohtajille tulee 
järjestää riittävästi koulutusta, kuten liitto on jo kannanhoidollisen 
metsästyksen valmistelutyön yhteydessä todennut. Liitto pitää oleellisena, että 
metsästys toteutuu mahdollisimman turvallisesti ja ennalta suunnitellulla 
tavalla. Tämä on kaikkien osapuolten etu.    
 
Riihimäellä 7.12.2021 
 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. 
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Ere Grenfors 
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