Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 12.3.2019
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan toisen toimikauden kolmannessa kokouksen pääaihe oli puutarha- ja
maansiirto-ohjeistukset vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi ja viestintäjaoston aiheesta laatima
ohjeistusluonnos. Viestintäjaoston tilannekatsauksessa esitettiin myös muita neuvottelukunnan
viestintätyötarpeita. Ajankohtaisissa vieraslajiasioissa käytiin läpi valmistuneita vieraslajiraportteja ja
alkavia vieraslajihankkeita, vieraslajilainsäädännön tilannekatsaus, EU:n vieraslajiraportoinnin tilanne sekä
muita ajankohtaisia vieraslajiasioita. Lisäksi jatkettiin neuvottelukunnan jäsentahojen roolien esittelyä.
Osallistujia oli paikalla 33.

Mikko Suominen (Helsingin kaupunki), Kaisa Halme (Suomen Kiertovoima KIVO), Seppo Närhi
(Viherympäristöliitto ry) ja Elina Regårdh (WSP Finland Oy) alustivat kokouksen pääaihetta: Puutarhajäteja maansiirto-ohjeistukset vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi. Esityksissään he toivat esille
nykykäytäntöjä, jo olemassa olevia ohjeistuksia ja viestintäkanavia sekä tieto- ja ohjeistustarpeita. He
kommentoivat myös neuvottelukunnan viestintäjaoston samasta aihepiiristä tekemää alustavaa
ohjeistusluonnosta. Viestintäjaosto valmistelee asiantuntijakuulemisten ja kokouksessa saatujen
kommenttien perusteella uuden version ohjeistuksesta. Lopullinen ohjeistus hyväksytään
neuvottelukunnan sähköpostikokouksessa kommenttikierroksen jälkeen.
Viestintäjaoston tilannekatsauksessa Kaija Eisto kävi läpi neuvottelukunnan viestintätyötarpeita. Lisäksi
kerrottiin, että viestintäsuunnitelma on valmisteilla ja että viestintäkalenterin ylläpitoa varten on
perustettu sähköinen viestintätapahtumien keruulomake. Neuvottelukunta päätti myöntää
viestintäjaostolle valtuutuksen viestiä some-kanavilla (FB, Twitter, Instagram).
Ajankohtaisissa asioissa Erja Huusela-Veistola kertoi EU-HAVI2-hankkeen tammikuussa ilmestyneestä
loppuraportista ”Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi ja leviämisväyliä koskevaksi
toimintasuunnitelmaksi”, joka muodosti pohjan lausuntokierroksella 5.4.2019 saakka olevalle vieraslajien
hallintasuunnitelmaluonnokselle. Lisäksi hän kertoi ”Vieraslajit arktisella alueella” –raportin
valmistumisesta sekä uuden VN TEAS –hankkeen ”Kansallisesti haitallisten vieraslajien levinneisyys,
leviämisväylät, riskit ja hallintatoimenpiteet FIN-HAVI” käynnistymisestä.
Vieraslajilainsäädännön tilannekatsauksessa todettiin, että kansallisen luettelon täydentämistä koskeva
asetus tullee voimaan toukokuussa 2019. Lisäksi puheenjohtaja kertoi uusista täydennyksistä EU:n
vieraslajiluetteloon. EU:n luettelon täydennysprosessi jatkuu komission käynnistämällä julkisella

kommentointimahdollisuudella 5.4.2019 saakka. Lauri Urho osallistuu 27.3.2019 IAS-tiedefoorumin
kokoukseen, jossa on käsittelyssä 16 uuden lajin riskiarviointi.
Ajankohtaisena asiana todettiin myös, että Tullin ja Ruokaviraston asema/vastuut muuttuvat tulevan
valvonta-asetuksen myötä kansallisen vieraslajilain toimeenpanossa valvonnan osalta. Lisäksi
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) on alkamassa vuonna 2020 Biofouling yleissopimuksen
laatimiseen liittyvä lainsäädäntötyövalmistelu.
EU-raportointi vuosilta 2015-2018 EU-vieraslajiluettelon lajeista tehdään 1.6.2019 mennessä.
Raportoinnista on laadittu tiekartta ja aikataulu. Vastuuraportoijana on MMM/ Johanna Niemivuo-Lahti.
Lisäraportoijina tietoja kokoamassa ja syöttämässä ovat Maiju Lehtiniemi (SYKE), Lauri Urho (Luke) ja Erja
Huusela-Veistola (Luke). Raportoijat ovat tutustuneet sähköiseen raportointityökaluun ja pyytäneet
tarkennuksia raportoitavien lajien levinneisyystietoihin ym. yksityiskohtiin keskeisiltä lajiasiantuntijoilta.
Neuvottelukunnan jäsentahot esittelivät rooliaan vieraslajiasioissa. Vuorossa olivat Suomen riistakeskus,
Lahden kaupunki, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja WWF Suomi sr.

