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VIERASLAJIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

Asettaminen
Maa-ja metsätalousministeriö on tänään asettanut vieraslajiasioiden neuvottelukunnan.

Toimikausi
1.6.2013 - 31.5.2018

Tausta
Suomessa on monia luontaiselta levinneisyysalueeltaan ihmisen mukana levinneitä vieraslajeja,
joilla on haitallisia taloudellisia, ympäristöllisiä, terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Vie
raslajeista aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan useiden hallinnonalo
jen, muiden toimijoiden ja kansalaisten toimenpiteitä sekä yhteistyötä. Valtioneuvosto teki
15.3.2012 periaatepäätöksen kansallisesta vieraslajistrategiasta, jonka mukaisesti ryhdytään
haitallisten vieraslajien aiheuttaman uhkan pienentämiseen sekä lajien aiheuttaman haitan pois
tamiseen tai vähentämiseen. Strategia toteuttaa osaltaan pääministeri Jyrki Kataisen hallitusoh
jelman kirjausta vieraslajien torjunnan tehostamisesta. Se toteuttaa myös EU:n biodiversiteetti
strategiaa sekä kansainvälistä biodiversiteettisopimusta.

Kansallisen vieraslajistrategian tavoitteena on ehkäistäja vähentää haitallisista vieraslajeista ai
heutuvia haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle,
elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille. Strategia tähtää siihen, että Suo
messa esiintyvät vieraslajitja niiden aiheuttamat haitat tumiistetaan ja torjuntatoimet toteute
taan kattavasti, jotta haitallisten vieraslajien aiheuttama uhka ja haitta minimoidaan. Toimimal
la mahdollisimman varhaisessa vaiheessa haittojen torjunta on tehokkaintaja edullisinta. Stra
tegian tavoitteena on luoda Suomeen vuoteen 2020 mennessä järjestelmä, jonka avulla hallitaan
vieraslajeista aiheutuvia ongelmia sekä estämään haitallisten vieraslajien saapuminen maahan.
Strategiaa toteutetaan voimavaroja uudelleen kohdentamalla valtionhallinnon kehysten, valtion
talousarvioiden sekä vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman puitteissa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vieraslajistrategiaa toteutettaessa Suomessa tarvi
taan viranomaistasoista koordinaatiota sekä strategiaa toteuttavien toimien edistymisen seuran
taa. Seurantaa tarvitaan myös esimerkiksi vieraslajien levinneisyys-ja haitallisuusmuutoksista.
Koordinaation tavoitteena on helpottaa vieraslajeja koskevien asioiden käsittelyä sekä tukea
vieraslajikysymyksiin liittyvän kansallisen toiminnan kehittämisessä ja johdonmukaisten linja
usten muodostamisessa esimerkiksi EU-tason neuvotteluissa. Näistä syistä on tarpeen perustaa
vieraslajiasioiden neuvottelukunta.

Tehtävät
Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koske
vissa asioissa.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti

O sovittaa yhteen, edistää ja seurata kansallisen vieraslajistrategianja vieraslajeihin liittyvän
lainsäädännön toimeenpanoa,

O tehdä kansallisille viranomaisille ehdotuksia toimenpiteistä vieraslajien aiheuttamien riskien
ja haittojen torjumiseksi mukaan lukien mahdolliset esitykset nopeiksi toimenpiteiksi,
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O esittää riskinarviointeja, sekä näiden avulla määritellä, ylläpitää ja seurata vieraslajien luette
loita,

O seurata torjuntatoirnien vaikuttavuutta ja vieraslaj ien levinneisyyttä ja haitallisuutta,

O avustaa saattamaan vieraslajiportaali käytännön tarpeita vastaavaksi,

O tukea EU:n vieraslajikysymyksissä Suomen yhteystahon toimintaa ja kansallisten linjausten
muodostamista EU-tason vieraslaj eja koskevien kysymysten käsittelyssä,

O tunnistaa tutkirnustarpeitaja tehdä ehdotuksia vieraslajikysymyksiin liittyvän tutkimuksen
kehittämiseksi sekä

O tehdä ehdotuksia vieraslaj ikysymyksiin liittyvän rahoituksen kehittämiseksi.

Organisointi
Puheenjohtaja
Ympäristöylitarkastaja Johanna Niemivuo-Lahti, maa-ja metsätalousministeriö

Varapuheenjohtaja, jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, Ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja

Varajäsen: Ympäristöneuvos Aulikki Alanen
Erityisasiantuntija Ralf Lopian, Maa- ja metsätalousministeriö
Yksikönj ohtaj a Hannu Kukkonen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Varajäsen: Tutkija Hanna Ranta
Kehittämispäällikkö Susanna Koivujärvi, Liikennevirasto

Varajäsen: Ylitarkastaja Erkki Poikolainen
Johtava asiantuntija Anita Mäkinen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Varajäsen: Ylitarkastaja Ville-Veikko Intovuori
Erikoistutkija Jukka Salonen, Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Varaj äsen: Erikoistutkij a Irene Vänninen
Vastaava suojelubiologi Tuula Kurikka, Metsähallitus

Varajäsen: Ympäristöasiantuntija Erkki Hallman
Vanhempi tutkija Arme Uimari, Metsäntutkimuslaitos

Varajäsen: Varttunut tutkija Antti Pouttu
Tutkija Lauri Urho, Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos

Varajäsen: Erikoistutkija Kaarina Kauhala
Riistapäällikkö Mikko Toivola, Suomen riistakeskus

Varajäsen: Erikoissuunnittelija Marko Svensberg
Erikoistutkija Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus, Merikeskus
Ylitarkastaja Harry Helmisaari, Suomen ympäristökeskus, Luontoympäristökeskus
Tulliylitarkastaja Heli Lampela, Tulli

Varaj äsen: Tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen
Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

Varajäsen: Tarkastaja Tapio Aalto
Erikoistutkija Timo J. Hokkanen, Pohj ois-Karj alan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristöpäällikkö Päivi Kippo-Edlund, Helsingin kaupunki

Varajäsen: Vastaava ympäristötutkija Jari-Pekka Pääkkönen
Dosentti, yliopistonlehtori Petri Nummi, Helsingin yliopisto
Ympäristöpäällikkö Maija Hakanen, Kuntaliitto

Varajäsen: Lakimies Marko Nurmikolu
Intendentti Arto Kurtto, Luonnontieteellinen keskusmuseo

Varajäsen: Yli-intendentti Risto Väinölä
Kasvinviljelyasianiies Mika Virtanen, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry MTK

Varajäsen: Metsäasiantuntija Lea Jylhä
Taimitarjaviljelyasiantuntija Jyri Uimonen, Puutarhaliitto ry
Erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
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Sihteeristö
Vanhempi tutkija Erja Huusela-Veistola, Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Ylitarkastaj a Aino-Maija Alanlco, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Erikoistutkija Kaarina Kauhala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen asiantuntijasihteeri toimii neuvottelukunnan pääsihteerinä.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta voi asettaa eri tehtäviä varten jaostoja, kutsua kuultavaksi asiantunti
joita sekä tehdä esityksiä ja antaa tehtäviinsä liittyviä lausuntoja.

Kustannukset ja rahoitus

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan työ tehdään virkatyönä ilman palkkiota. Kokouksista ai
heutuvat matkakulut voidaan korvata maa-ja metsätalousministeriön momentilta 30.01.01
(määrärahakoodi C40076).

Maa-ja metsätalousministeri anen

Osastopäällikön sijainen,
apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa

JAKELU Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajat, jäsenet, varajäsenet ja sihteerit

TIEDOKSI Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriön osastot, liikenne- ja
viestintäministeriö




