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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1
Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 17.5.2018
                     

VIERASLAJIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koske-
vissa asioissa. Neuvottelukunnan tarkoituksena on varmistaa tärkeimpien sidosryhmien osallis-
tuminen vieraslajeihin liittyvään kansalliseen koordinaatioon ja kasvattaa siten laajapohjaisesti 
tietoisuutta vieraslajeista.

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen vieraslajistrategian 
mukaan Suomessa tarvitaan viranomaistasoista vieraslajiasioiden koordinaatiota sekä erityises-
ti haitallisten vieraslajien torjuntatoimien edistymisen seurantaa ja kehittämistä. EU-tason ja 
kansallisen vieraslajilainsäädännön tultua voimaan painopiste vieraslajiasioissa on vuodesta 
2016 siirtynyt strategiasta lainsäädännön toimeenpanoon sekä tiedottamiseen vieraslajeista ai-
heutuvista riskeistä ja niiden hallinnasta. Tämä on lisännyt tarvetta muodostaa laajapohjainen
ja eri sektorit yhteen kokoava kansallinen asiantuntijaelin, joka seuraa ja edistää lainsäädännön 
toimeenpanoa, käy keskustelua, välittää tietoa ja viestii kansallisista, EU-tason ja kansainvälis-
tä vieraslajikysymyksistä, tukee vieraslajilinjausten valmistelua EU-tason yhteistyössä sekä
koordinoi toimenpiteiden kehittämistä vieraslajien torjumiseksi.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti

− edistää, seurata sekä kehittää EU:n ja kansallisen vieraslajilainsäädännön toimeenpa-
noa,

− edistää monipuolista ja eri kohderyhmät tavoittavaa tiedotusta ja viestintää vieraslaji-
asioista,

− edistää haitallisiin vieraslajeihin kohdistuvia torjuntatoimia ja niiden vaikuttavuutta, 
tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi ja laatia ohjeistuksia vieraslajien aiheuttamien riskien 
ja haittojen torjumiseksi,

− edistää vieraslajien seurantaa ja sen kehittämistä sekä EU-raportoinnin valmistelua, 

− edistää kansallisen vieraslajiportaalin käytettävyyttä ja vieraslajitietojen ajantasaisuut-
ta,

− tukea kansallisten vieraslajilinjausten valmistelua sekä Suomen toimintaa EU:n ja kan-
sainvälisissä vieraslajiasioissa, 

− tunnistaa tutkimustarpeita ja tehdä ehdotuksia vieraslajitutkimuksen kehittämiseksi,

− tehdä ehdotuksia vieraslajiasioihin liittyvän rahoituksen kehittämiseksi sekä

− tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tehtäviinsä liittyen.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimisi maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä.

Neuvottelukunnassa olisivat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi edustettuina liikenne- ja 
viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Liikennevirasto, 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Suomen ympä-
ristökeskus, Metsähallitus, Tulli, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-
keskus, Lapin ELY-keskus, Helsingin kaupunki, Lahden kaupunki, Helsingin yliopisto, Itä-
Suomen yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin 
neuvottelukunta, Suomen Kuntaliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry MTK, 
Metsäteollisuus ry, Puutarhaliitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, BirdLife Suomi ry, 
WWF Suomi sr sekä Maa- ja kotitalousnaiset ry.

Neuvottelukunta voisi perustaa teemakohtaisia jaostoja ja kutsua asiantuntijoita kuultaviksi.

Neuvottelukunta ehdotetaan asetettavaksi viisivuotiskaudeksi 1.6.2018 - 31.5.2023.
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Toimikauden aikana maa- ja metsätalousministeriö voisi neuvottelukunnassa edustettuna ole-
van organisaation esityksestä nimetä jäseneksi toisen henkilön.

Ehdotuksessa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
(609/1986) 4 a §:n 1 momentin säännös nais- ja miesjäsenten osuudesta valtion neuvottelukun-
tia asetettaessa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaisi neuvottelukunnalle sihteeristön. Sihteeristö muodostui-
si Luonnonvarakeskuksen asiantuntijasihteereistä, joista toinen toimisi neuvottelukunnan pää-
sihteerinä, sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran asiantuntijasihteeristä.
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