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PÄÄTÖS HALLINTASUUNNITELMASTA HAITALLISTEN VIERASLAJIEN TORJUMISEKSI  

 
 
Tausta 

Haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015, vie-
raslajilaki) 9 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy kaksi suunnitelmaa 
sekä analyysin, joiden avulla pannaan osaltaan toimeen Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EU) N:o 1143/2014 haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen en-
nalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EU:n vieraslajiasetus). Nämä ovat: 

− EU:n vieraslajiasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu analyysi ja toimintasuunnitelma 
haitallisten vieraslajien tahattoman tuonnin ja leviämisen estämiseksi; sekä  

− EU:n vieraslajiasetuksen 19 artiklassa tarkoitettuja hallintatoimenpiteitä koskeva 
suunnitelma.  

Ministeriö hyväksyi hallintasuunnitelman EU:n ensimmäisen vieraslajiluettelon lajeille 
13.3.2018 ja EU:n vieraslajiluettelon 1. täydennysluettelon lajeille 23.5.2019. Vastaa-
vat suunnitelmat eli suunnitelma hallintatoimenpiteistä sekä tahattomia leviämisväyliä 
koskeva analyysi on ollut tarpeen laatia myös kansallisesti määriteltyjen haitallisten 
vieraslajien torjumiseksi, vaikkei vieraslajilaissa tätä suoraan edellytetä. Nyt hyväksyt-
tävä hallintasuunnitelma perustuu maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2019-2020 
teettämiin selvityksiin ja ehdotuksiin. Tämä hallintasuunnitelma täydentää maa- ja met-
sätalousministeriön em. aikaisemmin hyväksymiä hallintasuunnitelmia haitallisten vie-
raslajien torjumiseksi. 

Kuuleminen  

 Maa- ja metsätalousministeriö varasi vieraslajilain 9 §:n mukaisesti niille viranomaisille 
ja tahoille, joiden toimintaa tai etua asia erityisesti koskee, sekä ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 186 §:ssä tarkoitetuille valtakunnallisille yhdistyksille ja säätiöille tilaisuu-
den antaa suunnitelmaluonnoksista lausuntonsa 16.6. – 31.8.2020. Yhteenveto lau-
sunnoista on nähtävänä ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mmm.fi. 

Päätös  
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy liitteenä olevan hallintasuunnitelman haitallis-
ten vieraslajien torjumiseksi. Suunnitelma sisältää EU:n vieraslajiasetuksen 13 artik-
lassa tarkoitetun analyysin ja toimintasuunnitelman sekä asetuksen 19 artiklassa tar-
koitettuja hallintatoimenpiteitä koskevan suunnitelman. Suunnitelma täydentää maa- ja 
metsätalousministeriön 13.3.2018 sekä 23.5.2019 hyväksymiä hallintasuunnitelmia. 
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Päätöksestä tiedottaminen 

Hyväksytystä suunnitelmasta tiedotetaan yleisessä tietoverkossa. 

Sovelletut säännökset 

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) 9 §. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämi-
sen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta ((EU) N:o 1143/2014) artikla 12. 
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