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Asia: Vetoomus nro 0057/2017, Sari Kantinkoski, Suomen kansalainen, 
Luonnonsuojeluliitto Tapiolan puolesta, komissiolle tehdyn, suden (canis 
lupus) suojelua Suomessa koskevan valituksen nopeuttamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että susi kuuluu Suomen alkuperäiseen lajistoon ja että se on 
ollut uhanalainen 2000-luvulla. Laji kuuluu sekä luontotyyppidirektiivin liitteen IV luetteloon 
poronhoitoalueiden ulkopuolella elävistä lajeista että liitteen V luetteloon poronhoitoalueilla 
elävistä lajeista. Susikanta kasvoi suhteellisen tasaisesti, kunnes kantaa alettiin rajoittaa 
metsästyksellä vuonna 2007. Siitä asti kanta ei ole päässyt kasvamaan, ja susikanta on jäänyt 
200 yksilön tuntumaan. Vetoomuksen esittäjä uskoo, ettei hallituksen toimilla pyritä siihen 
pitkäaikaiseen suojeluun, johon Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä 
niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen pysyvän komitean (2012) 
lausunnossa suositetaan, ja etteivät hallituksen toimet ole luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY 
mukaisesti annetussa yhteisön tärkeänä pitämien eläinlajien tiukan suojelun toimintaohjeessa 
määritellyn suotuisan suojelutason mukaiset. Viimeisten kahden vuoden aikana on tapettu 
yhteensä 106 sutta erilaisten lupien ja kiintiöiden perusteella. Näistä 25 todettiin 
(mahdollisiksi) lisääntymiskykyisiksi alfayksilöiksi. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 
Luonnonsuojeluliitto Tapiola lähetti suden suojelutoimien puuttumista koskevan valituksen 
komissiolle 28. huhtikuuta 2016 käytettyään ensin kaikkia laillisia kansallisen tason 
muutoksenhakukeinoja. Vetoomuksen esittäjä lisää, että kuluvalla metsästyskaudella oli 
vetoomuksen esittämiseen mennessä tapettu jo 36 sutta ja että lupia myönnettiin jatkuvasti 
lisää. Lisäksi vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että Suomen susikanta on niin sisäsiittoinen, 
että laaja metsästäminen vähentää populaation geenistöä ja uhkaa siten hävittää suden 
Suomen luonnosta. Vetoomuksen esittäjä päättää kertomalla, että hallituksen toiminta suden 
suojelemiseksi on riittämätöntä, sillä hallitus ei ole hyväksynyt kansainvälisiä 
suojelusopimuksia. Tässä yhteydessä vetoomuksen esittäjä mainitsee Euroopan 
luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn nk. 
Bernin yleissopimuksen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia auttamaan 
komissiota puuttumaan nopeasti asiaan susien (canis lupus) suojelemiseksi Suomessa.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. toukokuuta 2017. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 216 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. kesäkuuta 2018

Komissio vahvistaa, että vetoomuksen esittäjä on toimittanut sille valituksen susikannan 
hoidosta Suomessa. Komission yksiköt ovat olleet useasti yhteydessä Suomen susikannan 
hoidosta vastaaviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Yhteydenpito alkoi ennen uuden susikannan 
hoitosuunnitelman hyväksymistä vuonna 2014 ja ennen suden kannanhoidollisen 
metsästyksen kaksivuotisen kokeilujakson alkua. Komission yksiköt ja Suomen viranomaiset 
ovat kokoontuneet useaan kertaan keskustelemaan kokeilujakson tuloksista ja jatkotoimista.

Komissio toteaa, että vetoomuksen esittäjä on valittanut monista sudenmetsästykseen 
liittyvistä päätöksistä kansallisissa tuomioistuimissa. Tämän seurauksena Suomen korkein 
hallinto-oikeus on esittänyt useita ennakkoratkaisupyyntöjä Euroopan unionin 
tuomioistuimelle marraskuussa 2017. Kuten vetoomuksen esittäjälle/valituksen tekijälle on 
selitetty tammikuussa ja toukokuussa 2018 lähetetyissä kirjeissä, unionin tuomioistuin antaa 
luontotyyppidirektiivin 16 artiklan säännösten tulkintaa koskevan päätöksensä, joka sitoo 
kaikkien jäsenvaltioiden tuomioistuimia. Päätöksen odotetaan sisältävän kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille hyödyllisiä selvennyksiä ja ohjeita 
tiukasti suojeltujen lajien metsästyksestä, ja sen avulla voidaan ratkaista, ovatko Suomessa 
sovelletut susikannan hoitoa koskevat menettelyt unionin lainsäädännön mukaisia. 

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti komissiolle on annettu mahdollisuus 
esittää tuomioistuimelle huomautuksia ennakkoratkaisupyynnöstä. Komissio vahvistaa, että se 
on hiljattain esittänyt tuomioistuimelle kyseisiä huomautuksia.

Näissä olosuhteissa komission ei ole asianmukaista jatkaa valituksen tutkimista, mistä 
valituksen tekijälle on ilmoitettu kirjeitse toukokuussa 2018. 

Päätelmä

Komissio on tutkinut valituksen ja päättänyt Suomen hallinto-oikeuden unionin 
tuomioistuimelle esittämän ennakkoratkaisupyynnön johdosta keskeyttää asian käsittelyn, 
kunnes unionin tuomioistuin on antanut päätöksensä. Valituksen tekijälle/vetoomuksen 
esittäjälle on ilmoitettu tästä menettelytavasta.
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