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Taulukko 1. Uhanalaisuusarvioinnissa käytettyjen luokkien määritelmät tiivistetysti.
Table 1. Brief definitions of the Red List Categories.
Punaisen listan luokat  Red List Categories
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RE

Hävinneet
Regionally Extinct

Laji on hävinnyt, kun sen viimeinen lisääntymiskykyinen yksilö on epäilyksettä kuollut
tai hävinnyt tarkasteltavalta alueelta, tai
aikaisemman säännöllisen vierailijan ollessa
kysymyksessä sen yksilöt eivät enää vieraile
alueella.

A species is Regionally Extinct when there is
no reasonable doubt that the last individual
potentially capable of reproduction within
the region has died or disappeared from
the wild in the region, or when, if a former
visiting taxon, the last individual has died or
disappeared from the region.

CR

Äärimmäisen uhanalaiset
Critically Endangered

Laji on äärimmäisen uhanalainen, kun se
parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella
täyttää jonkun äärimmäisen uhanalaisten
luokan kriteereistä A–E, ja siihen arvioidaan
täten kohdistuvan luonnossa erittäin korkea
häviämisriski.

A taxon is Critically Endangered when
the best available evidence indicates that
it meets any of the criteria A to E for CR,
and is therefore considered to be facing an
extremely high risk of extinction in the wild.

EN

Erittäin uhanalaiset
Endangered

Laji on erittäin uhanalainen, kun se parhaan
saatavilla olevan tiedon perusteella täyttää
jonkun erittäin uhanalaisten luokan kriteereistä A–E, ja siihen arvioidaan täten kohdistuvan
luonnossa hyvin korkea häviämisriski.

A taxon is Endangered when the best
available evidence indicates that it meets any
of the criteria A to E for EN, and is therefore
considered to be facing a very high risk of
extinction in the wild.

VU

Vaarantuneet
Vulnerable

Laji on vaarantunut, kun se parhaan saatavilla
olevan tiedon perusteella täyttää jonkun vaarantuneiden luokan kriteereistä A–E, ja siihen
arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa korkea häviämisriski.

A taxon is Vulnerable when the best available
evidence indicates that it meets any of
the criteria A to E for VU, and is therefore
considered to be facing a high risk of
extinction in the wild.

NT

Silmälläpidettävät
Near Threatened

Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi, kun se ei
täytä uhanalaisten (VU–CR) kriteerejä, mutta
jonkun kriteerin täyttyminen on kuitenkin
lähellä tai on todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa.

A taxon is Near Threatened when it has been
evaluated against the criteria but does not
qualify for CR, EN or VU now, but is close
to qualifying for or is likely to qualify for
threatened category in the near future.

DD

Puutteellisesti tunnetut
Data Deficient

Laji luokitellaan puutteellisesti tunnetuksi
silloin, kun tiedot sen levinneisyydestä ja/tai
populaation tilasta ovat riittämättömiä suoran
tai epäsuoran arvion tekemiseen sen häviämisriskistä.

A taxon is Data Deficient when there is
inadequate information to make a direct, or
indirect, assessment of its risks of extinction
based on its distribution and/or population
status

Muut luokat (lajit eivät kuulu punaiselle listalle) • Other categories (species not red-listed)
LC

Elinvoimaiset
Least Concern

Laji luokitellaan elinvoimaiseksi, kun se ei
täytä uhanalaisten (VU-CR) eikä silmälläpidettävien (NT) kriteerejä.

A taxon is Least Concern when it has been
evaluated against the criteria but does not
qualify for CR, EN or VU.

NE

Arvioimatta jätetyt
Not Evaluated

Taksoni kuuluu luokkaan arvioimatta jätetyt,
kun sitä ei ole lainkaan arvioitu kriteerien
suhteen.

A taxon is Not Evaluated when it has not yet
been evaluated against the criteria.

NA

Arviointiin soveltumattomat
Not Applicable

Laji luokitellaan arviointiin soveltumattomaksi, kun sitä ei voida arvioida alueellisella
tasolla. Arviointiin soveltumattomia ovat lajit,
jotka eivät esiinny Suomessa luonnonvaraisina
tai luontaisella levinneisyysalueellaan tai ne
esiintyvät täällä vain satunnaisesti.

A taxon is not applicable when it is deemed
to be ineligible for assessment at a regional
level. A taxon may be NA because it is not
a wild population or not within its natural
range in the region, or because it is a vagrant
to the region.

perusteella. Asiantuntijat ovat joissakin eliöryhmissä soveltaneet myös ohjeellisia aikarajoja.
Puutteellisesti tunnetuiksi (DD) on luokiteltu lajit, joiden
luokittelussa epävarmuus ulottuu elinvoimaisesta ainakin erittäin uhanalaiseen, ääritapauksessa hävinneeseen
asti. Jos epävarmuus luokasta on pienempi (esimerkiksi
LC–NT tai NT–EN) lajia ei ole luokiteltu puutteellisesti
tunnetuksi, vaan sille on asiantuntija-arvion perusteella
määritelty todennäköisin luokka. Epävarmuuden suu20

and the detectability of the species. In the case of some
organism groups, the experts applied indicative time
limits.
Species in whose classification the level of uncertainty
ranges from Least Concern (LC) to at least Endangered, and
in extreme cases to Regionally Extinct, were categorised
as Data Deficient (DD). If the level of uncertainty was
lower (e.g. LC–NT or NT–EN), the species was not
categorised as Data Deficient, but its most likely category

