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Asia: Ehdotus hallintasuunnitelmaksi haitallisten vieraslajien torjumiseksi
Kiitämme lausuntopyynnöstä.
Hallintasuunnitelma on nähdäksemme monilta osin hyvä. Haluamme kiinnittää vielä huomiota seuraaviin
seikkoihin.
Kohdassa I TAUSTA kerrotaan EU:n vieraslajiasetuksen Suomelta edellyttämistä asioista. Tässä kohden
olisi tärkeää tuoda esiin asetuksen kohdan (25) määräys koskien eläinten säästämistä kärsimykseltä:
”Tästä syystä jäsenvaltioiden ja kaikkien haitallisten vieraslajien hävittämis-, säätely- tai leviämisen rajoittamistoimiin osallistuvien toimijoiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet eläinten säästämiseksi vältettävissä
olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä menettelyn aikana ja otettava tässä yhteydessä mahdollisimman
pitkälle huomioon alan parhaat toimintatavat, esimerkiksi Maailman eläintautijärjestön laatimat eläinten
hyvinvoinnin pääperiaatteet. Olisi harkittava ei-tappavien menetelmien käyttämistä, ja kaikkien toteutettujen
toimien yhteydessä olisi saatettava muihin kuin kohteena oleviin lajeihin kohdistuva vaikutus mahdollisimman
vähiin.”
Tämä EU-asetuksen osa on täysin ohitettu joulukuussa eduskunnalle annetun metsästyslain ja
vieraslajilain muutosehdotuksen yhteydessä. Emme pidä haitallisten vieraslajien siirtämistä
rauhoittamattomien lajien listalle eettisesti hyväksyttävänä eikä EU-asetuksen mukaisena muutoksena.
Kohdassa II HALLINTASUUNNITELMA 1.1.3 Piisami todetaan, että puututaan kannan kasvuun
tarvittaessa. Pidämme tätä sopivana kirjauksena. Tämän ja muun piisamista saatavilla olevan tiedon
perusteella piisamin pesärauhan poistaminen ei ole tarpeellista. Pesärauhan poistaminen toisaalta
aiheuttaa eläinten hyvinvoinnin kannalta vakaviakin ongelmia. Piisamin pesärauha tulisi pitää asetuksella
voimassa nykyiseen tapaan.
Kohdassa II HALLINTASUUNNITELMA 1.1.4 Supikoira
Mikäli supikoira siirretään rauhoittamattomien lajien joukkoon, viestintä oikein toteutetun pyynnin
varmistamiseksi on entistä tärkeämpää. Viestintää eläinsuojelulain asettamista vaatimuksista tulee tehdä
runsaasti ja kohdentaa se muillekin kuin metsästäjille. Supikoirien pyynnissä on tälläkin hetkellä käytössä
laittomia keinoja, kuten että koirat päästetään raatelemaan elävä supikoira. Syynä julmaan toimintaan
lienee viha lajia kohtaan. Viestinnällä tulisi puuttua tähän vihaan ja esittää supikoira neutraalisti sellaisessa
valossa kuin se esimerkiksi HAVI hankkeessa on haitallisuutensa osalta kuvattu. Lajin haitallisuutta ei
pitäisi korostaa, sillä siitä on jo vallalla liioiteltu käsitys. Viestinnässä tulisi korostaa olennaisimpia
pyyntiaikoja ja alueita sekä pyyntitapoja. Viestinnässä tulisi myös pyrkiä siihen, että eläimiä ei pyydetä
aikana, jolloin niillä on poikasia, vaikka laki sen sallisikin. Asetuksella tulisi huolehtia siitä, että nykyistä
vastaava poikasten kanssa kulkevan emon rauhoitus säilyy.
Eduskunnan käsitellessä vieraslajilain muutosta, se totesi: Valiokunta pitää tarpeellisena, että ministeriö
harkitsee vieraslajilain nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta valmisteltaessa, voidaanko saman vuoden
poikasten kanssa liikkuva emä säätää rauhoitetuksi kuten nykyisinkin ja että olisiko asetuksella säädettävä myös
piisamin pesärauhoituksesta nykyiseen tapaan.

Kohdassa 2 Yleisiä toimenpidesuosituksia vieraslajien hallintaan
SEY toivoo saavansa kutsun esimerkiksi sidosryhmien kanssa järjestettäviin seminaareihin aina, kun ne
koskettavat eläimiä. Huomautamme myös, että eläinsuojelullinen näkemys olisi sisällytettävä myös
vieraslajiasioiden neuvottelukuntaan muiltakin kuin seura- ja harrastuseläinten osalta.
Ehdotuksena on tukea vapaaehtoistyönä tehtävää vieraslajien torjuntaa. Kun kyseessä ovat eläimet, on
erittäin tärkeää tukea toimintaa siten, että varmistutaan tuettavan toiminnan olevan asiantuntevaa
erityisesti eläinsuojelulliset näkökulmat huomioiden.
Ehdotuksena on tuottaa tutkimusta. Pidämme tätä erittäin tärkeänä. Tutkimuksella tulisi selvittää eläinten
hyvinvoinnin kannalta kustannustehokkaimpia keinoja EU-asetuksen määräyksen mukaisesti. EU on
aloittamassa kuluvana vuonna pilottiprojektin, jolla on tarkoitus löytää käyttöön eläinten hyvinvoinnin
kannalta parhaat keinot. Suomen on myös hyvä seurata tätä kehitystä.
III ANALYYSI JA TOIMINTASUUNNITELMA TAHATTOMAN TTUONNIN JA LEVIÄMISEN
VÄYLISTÄ
Eläinlajien potentiaalinen leviämisväylä on myös lemmikkieläinten tahallinen vapauttaminen luontoon.
Vaikka tiettyjen eläinlajien maahantuonti on kielletty, on yksi väylä myös eläinten salakuljetus ja näiden
eläinten luontoon leviäminen.
Lisäksi pidämme positiivilistoja tärkeänä keinona ehkäistä mahdollisten vieraslajien leviämistä Suomeen.
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