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Johanna Björkroth, HY, pj.
Irma Saloniemi, TY, vpj.
Anneli Törrönen, STM, jäsen
Jari Jalava, STM/THL, varajäsen (mukana klo 15.05 asti)
Päivi Lindfors, OKM/SA, jäsen
Sanna Viljakainen, MMM, jäsen
Marja Ruohonen-Lehto, YM/SYKE, jäsen
Veikko Launis, TY, pysyvä asiantuntija
Petri Auvinen, HY, pysyvä asiantuntija
Johannes Kettunen, OY, pysyvä asiantuntija
Kirsi Törmäkangas, STM, pääsihteeri
Anna Kaisa Väätänen, STM, asiantuntija
Anna Kaikkonen, STM, siht.
Hanna Help, Ruokavirasto, kuultavana asiakohdassa 2.1.

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja osallistujat esteettömiksi.
Kokouksen 9/2020 (1.10.2020) pöytäkirja hyväksyttiin pienellä stilistisellä korjauksella.
2. Esiteltävät asiat
2.1

Geenitekniikan lautakunnan lausunto EFSA:lle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 artiklojen
6.4 ja 18.4 mukaisesti hakemuksesta EFSA-GMO-NL-2019-158; sareptansinappi RF3
Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta lähettäisi EFSA:lle muistiossa esitetyn
lausunnon.
Päätös: Päätettiin lähettää EFSA:lle esityksen mukainen lausunto kokouksessa sovituilla
lisäyksillä (hyväksyttiin YM:n sähköpostitse ennen kokousta toimittama lisäysehdotus, josta
päätettiin poistaa maininta ”muuntogeenisten Brassica-lajikkeiden ja muuntamattomien”.
Lisäksi tehtiin korjaus jakeluun).
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2.2

EU:n GMO-Pharma-työryhmän dokumenttien hyväksyminen
Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta hyväksyisi liitteissä esitetyt dokumentit
käyttöönsä.
Päätös: Esityksen mukainen. Päätettiin kuitenkin lähettää komissiolle huomautus siitä,
että dokumentit eivät ole saavutettavia saavutettavuusdirektiiviin viitaten.

2.3

Geenitekniikan lautakunnan kommentit EU-komission ohjeluonnokseen
avoimuusasetuksen soveltamisesta direktiivin 2001/18/EY mukaisten tuotehakemusten
käsittelyssä
Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta lähettäisi komissiolle
päätösehdotuksessa esitetyt yleiset kommentit ja liitteessä esitetyt yksityiskohtaiset
kommentit.
Päätös: Päätettiin lähettää komissiolle esityksen mukaiset kommentit kokouksessa
sovituilla lisäyksillä ja muokkauksilla. Sovittiin, että pääsihteeri tarkistuttaa lopulliset
hallintolakiin viittaavat kirjaukset juristilla ennen kommenttien toimittamista komissiolle.

3. Tiedotusasiat
3.1

Geenitekniikan lautakunnan toimintaan liittyviä tärkeitä päiviä
Listaus merkittiin tiedoksi.
YM:n edustaja kertoi 15.-16.12.2020 järjestettävistä biodiversiteettisopimuksen (CBD)
virtuaalitilaisuuksista, joiden aiheina ovat biodiversiteetti, One Health ja Covid-19.
Pääsihteeri tiedotti, että ensimmäisen muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävän
Covid19-rokotteen ympäristöriskinarviointi on alkanut.

4. Muut asiat
4.1

Geenitekniikan rekisterin omistajakysymys ja käyttöoikeudet

Keskusteltiin geenitekniikan rekisterin ajankohtaisesta omistajuuskysymyksestä.
Geenitekniikkalain mukaan Fimea ylläpitää tällä hetkellä geenitekniikan rekisteriä ja tietojen
luovuttamisesta rekisteristä päättää geenitekniikan lautakunta, mutta rekisterin
omistajuudesta tai rekisterinpitäjästä geenitekniikkalaissa ei mainita. Geenitekniikan
rekisterin tietosuojaselostetta varten tulisi mahdollisimman pian ratkaista, merkitäänkö
rekisterinpitäjäksi Fimea, geenitekniikan lautakunta vai molemmat yhdessä. Kysymystä
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selvitellään STM:n juristien ja tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa ja asiaan palataan
myöhemmin.

Keskusteltiin lautakunnan jäsenten mahdollisesta tarpeesta saada käyttöoikeudet
geenitekniikan rekisteriin. Kukaan ei ilmoittanut välttämättömästä tarpeesta saada rekisteriin
henkilökohtaisia tunnuksia. Sovittiin, että lautakunnan jäsenet voivat ottaa yhteyttä
sihteeristöön, mikäli tarvitsevat tietoa rekisteristä.
5. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 11.1.2021 klo 14.00.
6. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15.33.
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