GEENITEKNIIKAN LAUTAKUNTA

Pöytäkirja
17.8.2020

Kokous:

Geenitekniikan lautakunnan kokous 6/2020

Aika:

Torstai 25.6.2020 klo 10.05-10.45

Paikka:

Skype-yhteys

Läsnä:

Johanna Björkroth, HY, pj.
Irma Saloniemi, TY, vpj
Elina Ekokoski, STM, varajäsen
Päivi Lindfors, SA, jäsen
Mika Honkanen, TEM, jäsen
Sonja Pyykkönen, YM,
Sanna Viljakainen, MMM, jäsen
Marko Ahteensuu, TY, pysyvä asiantuntija
Jaakko Kangasjärvi, HY, pysyvä asiantuntija
Kirsi Törmäkangas, STM, pääsihteeri
Anna Kaisa Väätänen, STM, asiantuntija
Helena Korpinen, STM, asiantuntija
Anna Kaikkonen, STM, siht.
Hanna Help, Ruokavirasto, kuultavana asiakohdassa 3.1.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden sekä esteettömyyden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja osallistujat esteettömiksi.
Puheenjohtaja myös esitti lämpimät kiitokset lautakunnan kaikille pysyville asiantuntijoille, jotka
eivät enää jatka tehtävässään seuraavalla toimikaudella.
2. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Kokousten 4/2020 (24.4.2020) ja 5/2020 (1.6.2020) pöytäkirjat hyväksyttiin.
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3. Esiteltävät asiat
3.1 Geenitekniikan lautakunnan lausunto EFSA:lle asetuksen (EY) N:o 1829/2003
artiklojen 6.4 ja 18.4 mukaisesti hakemuksesta EFSA-GMO-NL-2019-163 (maissi)
Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta ei lähettäisi EFSA:lle lausuntoa.
Päätös: Esityksen mukainen.
3.2 Geenitekniikan lautakunnan esittelijöiden määrääminen
Esitys: Esitetään geenitekniikan lautakunnan esittelijöitä määrättäväksi 1.7.2020 – 30.6.2025
Päätös: Esityksen mukainen seuraavilla muutoksilla:
-

Marja Ruohonen-Lehtoa ei nimetä esittelijäksi valvonta-asioissa, koska häntä on estetty
lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi YM:n edustajana seuraavalle toimikaudelle.
Esittelijäkysymyksiin palataan tarvittaessa uuden lautakunnan kanssa.

-

Sovelletut säännökset -kohtaan lisätään geenitekniikkalain 5d -pykälään §-merkki.

4. Tiedotusasiat
4.1 Lääkesäädöstilanne (COVID-19)
Pääsihteeri kertoi, että EU:n komissio esittää asetusta, jolla poikettaisiin
geenitekniikkadirektiivien mukaisista lupa-, hyväksyntä ja
ympäristöriskinarviointimenettelyistä kliinisissä lääketutkimuksissa, joita tehdään COVID-19lääkkeillä ja jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja. Tarkoituksena on, että EU:n
neuvosto hyväksyisi asetuksen heinäkuun alkuun mennessä, joten asetuksen käsittely
etenee EU:ssa hyvin nopealla aikataululla.
Sovittiin, että geenitekniikan lautakuntaa informoidaan lääkesäädöstilanteen etenemisestä.
4.2 Mutageneesikyselyn tilanne
Sanna Viljakainen kertoi komission jäsenmaille lähettämästä jatkokyselystä, joka koskee eri
kasvilajien jalostuksessa ja kasvintutkimuksessa käytettäviä in vitro -mutageneesitekniikoita
2

4.3. Hankelupalautakunnan ja geenitekniikan lautakunnan yhteistyö
Hankelupalautakunta on lähestynyt geenitekniikan lautakuntaa koskien toiminnanharjoittajille
tarkoitettua ohjeluonnosta eläinkokeiden lupakäytännöistä. Sovittiin, että valmis ohjeistus
laitetaan myös geenitekniikan lautakunnan nettisivuille, ja yhteistyön kehittämiseen
hankelupalautakunnan kanssa palataan myöhemmin.
4.4. Geenitekniikan lautakunnan toimintaan liittyviä tärkeitä päiviä
Listaus merkittiin tiedoksi.
5. Muut asiat
5.1 STM:ssä 1.6.2020 aloittanut geenitekniikan lautakunnan hallinnollinen avustaja Anna
Kaikkonen esittäytyi.
6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Uuden lautakunnan ensimmäisen kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 10:45.

Johanna Björkroth

Kirsi Törmäkangas

Puheenjohtaja

Pääsihteeri
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