
 

 

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 4.12.2018 

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan toisen toimikauden toisessa kokouksessa esiteltiin haitallisia 

vieraskasveja koskeva Life-hanke VieKas, käytiin läpi EU-raportoinnin valmistautumiseen liittyviä asioita, 

perustettiin viestintäjaosto sekä jatkettiin neuvottelukunnan jäsentahojen roolien esittelyä. Ajankohtaisissa 

vieraslajiasioissa käytiin läpi arktisten alueiden vieraslajiasioita sekä tilannekatsaus 

vieraslajilainsäädännöstä. Osallistujia oli paikalla 28. 

 

Ajankohtaisissa asioissa puheenjohtaja esitteli Arktisen alueen vieraslajistrategian ja toimintaohjelman. 
Strategian toimeenpano on käynnistynyt Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana. 
Keskeisimpänä viestinä todettiin, että parhaillaan etsitään arktisella alueella jo käynnissä olevia kansallisia 
vieraslajihankkeita, joita voitaisiin ehdottaa osaksi strategian toteuttamista ja jotka voisivat laajentua 
kattamaan muitakin Arktisen neuvoston maita.  

Vieraslajilainsäädännön tilannekatsauksessa todettiin, että sekä EU:n että kansallista vieraslajiluetteloa 
täydennetään. Kansallisen luettelon täydentämistä koskeva asetus tullee voimaan maaliskuussa 2019, ja 
EU:n ehdolla olevista täydennettävistä lajeista tullaan todennäköisesti äänestämään kesällä 2019. 

Ajankohtaisena asiana todettiin myös, että marraskuussa 2018 pidetty kansainvälisen 
biodiversiteettisopimuksen (CBD) kokouksessa käsiteltiin myös haitallisia vieraslajeja. Kokouksessa 
hyväksytyn vieraslajeja koskevan päätöksen keskeinen osa on vieraslajien tahattomia leviämisväyliä 
koskeva vapaaehtoinen ohjeistus. 

Markus Seppälä ja Kati Salovaara (SLL) esittelivät VieKas-Life-hankkeen, jonka tavoitteena on 
kansalaistoiminnan, yhteistyön ja tiedon lisääminen vieraslajeista. Hanke on Suomen suurin ja kattavin 
vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietouden levittämiseen keskittyvä hanke, jossa ovat mukana myös 
LUOMUS, Marttaliitto, Luontoliitto, Luke sekä Jyväskylän ja Riihimäen kaupungit. 

Lauri Urho (Luke) ja Maiju Lehtiniemi (SYKE) kertoivat EU-raportoinnin vaatimuksista. EU edellyttää, että 
jäsenmaat raportoivat EU-luettelon lajien ja kansallisesti merkittävien lajien tiedot ajalta 1.1.2015 - 
31.12.2018. Tietojen tulee olla 1.6.2019 mennessä komissiolla. Esko Piirainen (Luomus) kertoi 
Lajitietokeskuksen valmistautumisesta EU-raportointiin sekä esitteli vieraslajiseurantajärjestelmän 
nykyvaiheetta ja siihen liittyvän torjuntatoimilomakeluonnoksen. Piirainen kertoi myös viranomainen.laji.fi 
–portaalista sekä yleisesti vieraslajiportaalin uudistuksesta.  

 



Neuvottelukunta teki kokouksessaan päätöksen viestintäjaoston perustamisesta. Jaoston jäsenet 
koostuvat neuvottelukunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Päätettiin, että vetovastuu viestintäjaostosta 
jaetaan Metsähallituksen (Kaija Eisto), Luonnonvarakeskuksen (Heikki Nuorteva) sekä Suomen 
luonnonsuojeluliiton (Markus Seppälä) kesken. Päätettiin, että viestintäjaoston sihteerinä toimii Aino-Maija 
Alanko Evirasta. Jaoston toimikausi on 5 vuotta. Jaosto tukee ja edistää neuvottelukunnan työtä 
vieraslajitietoisuuden lisäämiseksi, laatii ehdotuksia esimerkiksi uutisista ja ohjeista, jotka voidaan laittaa 
vieraslajiportaaliin. 

Neuvottelukunnan jäsentahot esittelivät rooliaan vieraslajiasioissa. Vuorossa olivat liikenne- ja 
viestintäminiteriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Tulli, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin kaupunki, Maa- 
ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry MTK, BirdLife Suomi ry ja Maa- ja kotitalousnaiset ry. 

 

 

 

 

 


