
GEENITEKNIIKAN LAUTAKUNTA  Pöytäkirja 

  14.4.2022 

 

Kokous: Geenitekniikan lautakunnan kokous 3/2022 

Aika: 4.4.2022 klo 9.30-10.35 

Paikka: Microsoft Teams -kokous 

Läsnä:  Johanna Björkroth, HY, pj. 
Irma Saloniemi, TY, vpj. 
Anneli Törrönen, STM, jäsen 
Mika Honkanen, TEM, jäsen 
Sanna Viljakainen, MMM, jäsen 
Petri Auvinen, HY, pysyvä asiantuntija 
Kirsi Törmäkangas, STM, pääsihteeri  
Petri Susi/TY 
Hanna Help, Ruokavirasto (kuultavana asiakohdassa 3.1) 
Mika Salminen/THL (kuultavana asiakohdassa 3.1) 
Anna Kaisa Väätänen, STM, asiantuntija, siht. 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden sekä esteettömyyden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja osallistujat esteettömiksi. 

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että asiakohta 3.1. käsiteltiin ennen kohtaa 2. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Kokousten 01/2022 (9.2.2022) ja 02/2022 (25.3.2022) pöytäkirjat hyväksyttiin. 

3. Esiteltävät asiat 

3.1 Geenitekniikkalain (377/1995) 14 § mukainen ilmoitus muuntogeenisten 

organismien käyttöön tarkoitetuista tiloista ja 14 b § mukainen hakemus luokkaan 

3 kuuluvan käytön aloittamisesta; 001/M/2021 

Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta myöntäisi luvan hakemuksessa 

001/M/2021 kuvatulle luokkaan 3 kuuluvalle suljetulle käytölle. Esitetään, että 

geenitekniikan lautakunta hyväksyisi hakemuksessa esitetyn käytön luokituksen ja 
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pitäisi kuvattuja eristämis- ja muita suojatoimenpiteitä käytön luokkaa vastaavan 

eristystason mukaisena. 

Geenitekniikkalain (377/1995) 16 b §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on viipymättä 

ilmoitettava geenitekniikan lautakunnalle, jos toiminnanharjoittaja saa olennaista uutta 

tietoa liittyen käytettävien muuntogeenisten virusten riskinarviointiin. 

Päätös: Esityksen mukainen. Muistioon lisättiin vielä maininta siitä, että 

toiminnanharjoittaja on toimittanut vastaukset THL:n lausunnossaan esittämiin 

riskinhallintakysymyksiin. 

4. Tiedotusasiat 

4.1 Biodiversiteettisopimusten osapuolikokousten ja OECD-kokousten valmistelun 

tilanne 

Pääsihteeri ja Anneli Törrönen kertoivat biodiversiteettisopimusten osapuolikokousten 

valmistelukokouksista. 

4.2 Geenitekniikan lautakunnan toimintaan liittyviä tärkeitä päiviä 

Listaus merkittiin tiedoksi.  

Lautakunnalle sovittiin uusi kokousajankohta: pe 6.5. klo 13:30 (Teams). 

5. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 10.35. 

Puheenjohtaja  Johanna Björkroth 

 

 

Pääsihteeri  Kirsi Törmäkangas 
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