
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan 11. kokous 28.11.2016

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan 11. kokouksessa hyväksyttiin kansallisen vieraslajistrategian
väliarviointi sekä kuultiin kokemuksia vieraslajilainsäädännön toteuttamisesta Tullissa ja
eläintarhoissa ja katsaukset majavakantojen hoito- ja hallintasuunnitelmasta sekä VISAKE- ja EU-
HAVI-tutkimushankkeista. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia vieraslajiasioita. Osallistujia
kokouksessa oli 20.

Ajankohtaisissa vieraslajiasioissa kerrottiin EU:n vieraslajiluettelon täydentämisen etenemisestä.
Lisäksi kerrottiin Arktisen neuvoston alaisen CAFF-työryhmän (Conservation of Arctic Flora and
Fauna) toimeksiantamasta valmisteilla olevasta arktisen alueen vieraslajeja koskevasta strategiasta
ja toimintaohjelmasta (ARIAS). Kuultiin myös Kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (CBD) 13.
osapuolikokouksessa käsiteltäviksi tulevista ja Bernin sopimuksen pysyvän komitean kokouksessa
esillä olleista vieraslajiasioista.

Jarkko Keskinen kertoi Tullin toimintatavoista vieraslajien osalta. Tullin vastuulla on tuonti EU:n
ulkopuolelta. Lemmikeistä ym. on annettava tulli-ilmoitus. Vieraslajeille ei ole omaa tullinimikettä.
Potentiaalisimmat vieraslajien tuloväylät ovat postin tai matkustajatuonnin mukana. Valvonta on
haasteellista eikä Tulli pysty pysäyttämään kaikkien haitallisten vieraslajien tuontia.

Nina Trontti kertoi kokemuksia vieraslajilainsäädännön toteuttamisesta Korkeasaaressa, jonne
tulee paljon kyselyjä vieraslajeihin liittyen. EU:n vieraslajiluettelossa mainituista lajeista eläintarhan
lajistossa on pesukarhu. Vieraslajeista on yhteydenpitoa AVI:n, MMM:n ja muiden
viranomaistahojen kanssa. Ohjeistuksen tarve on ilmeinen ja tiedotusta tarvittaisiin lisää.
Päätettiin, että neuvottelukunta laatii yhdessä Korkeasaaren eläintarhan ym. tahojen kanssa
tiedotteen lemmikkieläinten tuonnista, jossa otetaan huomioon vieraslaji- ja
eläinsuojelunäkökulma.

Marko Svensberg esitteli Suomen Riistakeskuksessa valmisteltua hoito- ja hallintasuunnitelmaa
euroopan- ja kanadanmajaville, joka on tulossa lausuntokierrokselle keväällä 2017.
Majavakantojen hoito ja hallintasuunnitelma sisältää 16 toimenpide-ehdotusta. Euroopanmajavan
merkittävä vahvistuminen edellyttää kanadanmajavakannan rajoittamista ja mahdollisesti myös
siirtoistutuksia geneettisen monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Neuvottelukunta hyväksyi väliarvion kansallisesta vieraslajistrategiasta ja toimenpideohjelmasta
muutamalla täsmennyksellä. Vieraslajistrategian toteutumisen väliarviointi koostuu varsinaisesta
väliarviosta sekä sen pohjana olevasta arviosta vieraslajistrategian toimenpiteiden toteutumisesta.
Väliarviointi toimitetaan maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaiselle ja esitellään ministerin
johtoryhmässä mahdollisesti tammikuussa 2017.

Maiju Lehtiniemi kertoi VISAKE-hankkeen etenemisestä. Vieraslajien tahattomien leviämisväylien
toimenpidesuunnitelman mukaan vieraslajien leviämisen ehkäisyssä tiedotus ja kansalaisvalistus on



tärkein toimenpide. Petroskoissa 24. - 25.10.2016 järjestetyssä työpajassa esillä olivat mahdolliset
yhteiset kehittämishankkeet.

Erja Huusela-Veistola kertoi EU-HAVI-hankkeen järjestämästä Vieraslajien hallinta-teemapäivästä,
joka pidettiin 8.12.2016 SYKE:ssä. Tapahtuman ohjelma, esitykset ja työpajakoosteet löytyvät
vieraslajiportaalista http://vieraslajit.fi/fi/content/vieraslajien-hallinta-teemap%C3%A4iv%C3%A4 .


