GEENITEKNIIKAN LAUTAKUNTA

Pöytäkirja
19.2.2021

Kokous:

Geenitekniikan lautakunnan kokous 4/2021

Aika:

19.2.2021 klo 10.00-11.30

Paikka:

Skype-kokous

Läsnä:

Johanna Björkroth, HY, pj.
Irma Saloniemi, TY, vpj. (läsnä klo 11.10 alkaen)
Mika Honkanen, TEM, jäsen
Anneli Törrönen, STM, jäsen
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
Helena Korpinen, STM, asiantuntija
Anna Kaisa Väätänen, STM, asiantuntija
Anna Kaikkonen, STM, siht.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden sekä esteettömyyden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja osallistujat esteettömiksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokousten 2/2021 (21.1.2021) ja 3/2021 (2.2.2021) pöytäkirjat hyväksyttiin.
3. Esiteltävät asiat
3.1 Geenitekniikan lautakunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta lähettäisi kokouskutsun liitteessä
esitetyn lausunnon.
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Päätös: Päätettiin, että geenitekniikan lautakunta ei jätä aiheesta lausuntoa, koska
biopankit eivät ole geenitekniikkalain mukaisia toiminnanharjoittajia;
geenitutkimuksen tekeminen ei kuulu biopankkien mandaattiin.
4. Tiedotusasiat
4.1 Geenitekniikan lautakunnan toimintaan liittyviä tärkeitä päiviä
Listaus merkittiin tiedoksi. Pääsihteeri huomautti, että seuraavan geenitekniikan
lautakunnan kokouksen ajankohdaksi on sovittu 16.3.2021.
5. Muut asiat
5.1 Geenitekniikan lautakunnan kuuleminen geenitekniikkalain muuttamista
koskevan hallituksen esitysluonnoksen muutoksista
Lautakunnalle tuotiin tiedoksi geenitekniikkalain muuttamista koskevan hallituksen
esitysluonnoksen tila. Lautakunta katsoi, että kyseessä ei ole kuuleminen vaan tiedoksi
tuominen ja keskustelu.
Pääsihteeri tiedotti muissa asioissa myös seuraavista ajankohtaisista asioista:
-

STM tulee nimittämään sijaisen STM:n varsinaisen jäsenen puolen vuoden
virkavapauden ajaksi.

-

Keskusteltiin lautakunnan teknisistä kokouskutsukäytännöistä.

-

Komissio on valmistellut Venäjälle kirjettä EU:n GMO-järjestelmästä.

-

Kahden muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävän lääkkeen
ympäristöriskinarviointi on meneillään.

-

Euroopan komissio kaavailee terveysturvallisuuden osa-alueella osana
hätätilanteisiin varautumista mahdollisen uuden EU-tason valmiusviranomaisen
(HERA) perustamista jo olemassa olevien virastojen, kuten EMA ja ECDC ja EFSA,
lisäksi.

-

Kudoslakia ollaan muuttamassa.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta
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Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on sovittu 16.3.2021 klo 10.00-12.00.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 11.30.

Johanna Björkroth

Kirsi Törmäkangas

Puheenjohtaja

Pääsihteeri

