Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan seitsemäs kokous 7.12.2015
Kokouksen aluksi järjestettiin mediatilaisuus, jossa tiedotettiin EU:n vieraslajiluettelon
hyväksymisestä sekä uudesta kansallisesta vieraslajilaista. Neuvottelukunnan varsinaisen kokouksen
tarkoituksena oli keskustella erityisesti vieraslajeihin liittyvän viestinnän kehittämisestä. Kokouksessa
esiteltiin myös seurantajaoston tilannekatsaus. Mediatilaisuuteen osallistui useita eri median
edustajia, ja neuvottelukunnan varsinaisessa kokouksessa osallistujia oli paikalla yhteensä 25.
Kokouksen alussa pidettiin mediatilaisuus. Johanna Niemivuo-Lahti esitteli aluksi median edustajille
vieraslajiasioiden neuvottelukunnan taustan ja tehtävät. Osastopäällikkö Juha S. Niemelä (MMM)
avasi mediatilaisuuden sekä toi esille ajankohtaista tietoa EU:n vieraslajiasetuksesta ja EU:n
vieraslajiluettelosta. Niemelä kertoi myös, että kansallinen vieraslajilaki tulee voimaan 1.1.2016 ja
siihen voidaan liittää kansallinen lista haitallisista vieraslajeista. Johanna Niemivuo-Lahti esitteli
4.12.2016 hyväksytyn EU:n vieraslajiluettelon sekä toi esille luetteloa koskevat jatkotoimenpiteet
EU:ssa ja Suomessa. Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen (MMM) esitteli uuden kansallisen
vieraslain sisältöä tarkemmin. Mediatilaisuudessa esiteltiin myös luonnonsuojeluasiantuntija Tapani
Veistolan (SLL) ja kasvinviljelyasiamies Mika Virtasen (MTK) kommenttipuheenvuorot, ja lopuksi
yleisö sai esittää kysymyksiä. Yleisessä keskustelussa todettiin mm., että vieraslajien torjuntaan on
suhtauduttava vakavasti, ennaltaehkäisy on tehokkainta ja siihen on saatava riittävästi resursseja.
Mediatilaisuuden jälkeen pidetyssä neuvottelukunnan kokouksessa Pekka Väisänen ja Virpi
Komulainen (MMM) käynnistivät keskustelun vieraslajiviestinnän kehittämisestä:
vieraslajiviestinnän tavoitteena on parantaa kansalaisten tietoisuutta vieraslajeista ja niiden
torjumisesta sekä kertoa, mistä löytyy tietoa vieraslajeista (vieraslajiportaali). Käytiin läpi
vieraslajeja koskevaa viestintäsuunnitelmaluonnosta ja keskusteltiin mm. perusviesteistä ja
ydinviesteistä sekä viestinnän kohderyhmistä ja -kanavista. Esitettiin, että keskustelujen pohjalta
päivitetään vieraslajeja koskeva viestintäsuunnitelma sekä laaditaan neuvottelukunnan tahoja
koskeva viestintäkalenteri 2016.
Maiju Lehtiniemi esitti seurantajaoston tilannekatsauksen ja kertoi EU:n listalla olevien, Suomessa
esiintyvien lajien seuranta- ja torjuntatilanteesta. Havaintoja kerätään paitsi ELY-keskuksilta ja
kunnilta, myös kansalaisilta. Viestintään on panostettava, jotta kansalaiset oppivat tunnistamaan
vieraslajit. Valistus on tärkeintä niiden lajien kohdalla, joita ei vielä ole Suomessa. Seurantaohjelmat
eivät ole riittäviä esimerkiksi akvaariokasvien ja -eläinten kohdalla. Lintujen osalta tilanne lienee
paras, koska lintuharrastajat havaitsevat vieraslajit nopeasti. Myös torjuntatiedot olisi hyvä saada
portaaliin.
Lopuksi Jarmo Saarikko (Luke) esittäytyi ja kertoi vastaavansa vieraslajiportaalin tietosisällön
päivittämisestä. Vieraslajiportaaliin on lisätty palauteosoite vieraslajiportaali@luke.fi, jonka kautta
palauteviesti menee Lukeen. Todettiin myös, että vieraslajiportaaliin tulee heti alkuvuodesta lisätä
lajikortit EU:n vieraslajiluettelon lajeista. Suomenkielinen lajinimistö vaatii tarkennusta ja siinä on
otettava huomioon myös lainsäädännössä käytetyt nimet.

