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geenitekniikkalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan geenitekniikkalain (377/1995) 5 §, 5 b §:n 2 momentti, 5 d ja 5 e §, 5 g §:n 1

momentti sekä 5 h §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 § laeissa 847/2004 ja 766/2014 sekä 5 b §:n 2 momentti, 5 d ja
5 e §, 5 g §:n 1 momentti sekä 5 h §:n 1 ja 2 momentti laissa 847/2004, sekä
lisätään 5 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 847/2004, uusi 5 momentti seuraavasti:

5 §

Geenitekniikan lautakunta

Valtioneuvosto asettaa tämän lain mukai-
sia tehtäviä varten geenitekniikan lautakun-
nan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä
viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto
määrää lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Lisäksi valtioneuvosto mää-
rää lautakuntaan enintään viisi muuta jäsentä
sekä kullekin heille henkilökohtaisen vara-
jäsenen. Lautakunta toimii sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteydessä.

Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapu-
heenjohtajalla tulee olla riittävä perehtynei-
syys geenitekniikan alaan ja julkisen hallin-
non päätöksentekoon sekä käytännössä osoi-
tettu johtamistaito.

Lautakunnan jäsenten tulee edustaa sosi-
aali- ja terveysministeriötä, ympäristöminis-
teriötä, maa- ja metsätalousministeriötä, työ-
ja elinkeinoministeriötä sekä opetus- ja kult-
tuuriministeriötä taikka näiden ministeriöiden
alaista hallintoa. Lautakunnassa tulee varmis-
taa riittävä geenitekniikan alan ja muu tieteel-

linen sekä eettinen asiantuntemus. Jos minis-
teriöiden edustajilla ei ole mainittua asiantun-
temusta, valtioneuvosto voi nimetä enintään
kolme näiden alojen asiantuntijaa lautakun-
taan pysyviksi asiantuntijoiksi.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikautensa, määrää sosiaali- ja ter-
veysministeriö saman viranomaisen, järjestön
tai julkisoikeudellisen laitoksen ehdotuksesta
kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on
määrätty hänen tilalleen uuden jäsenen tai
varajäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.

5 b §

Geenitekniikan lautakunnan päätösvaltaisuus
ja asioiden käsittely lautakunnassa

— — — — — — — — — — — — —
Geenitekniikan lautakunta on päätösvaltai-

nen, kun kokoukseen osallistuu kokouksen
puheenjohtaja ja vähintään kolme muista jä-
senistä. Lautakunnan jäsenet ja muut henki-
löt, joilla on lautakunnan kokouksessa läsnä-
olo- ja puheoikeus, voivat osallistua kokouk-
seen myös käyttäen puhelin- tai videoneuvot-
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telua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvä-
litystapaa. Kokouksen puheenjohtajana toimii
geenitekniikan lautakunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.
— — — — — — — — — — — — —

Geenitekniikan lautakunta vahvistaa työ-
järjestyksen, jossa annetaan tarkemmat mää-
räykset lautakunnan hallinnon ja toiminnan
järjestämisestä sekä asioiden käsittelystä ja
ratkaisemisesta.

5 d §

Asioiden ratkaiseminen

Geenitekniikan lautakunta ratkaisee asiat
lautakunnan pääsihteerin tai määräämänsä
esittelijän esittelystä. Geenitekniikan lauta-
kunta voi määrätä lautakunnan esittelijöiksi
määräajaksi tarpeellisen määrän henkilöitä,
joilla on soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto ja hyvä perehtyneisyys geenitekniikan
alaan tai muu lautakunnassa käsiteltävien asi-
oiden edellyttämä pätevyys. Niissä asioissa,
jotka eivät tule lautakunnan päätettäviksi,
esittelijä voi toimia asian ratkaisijana.

Lautakunta voi käyttää kirjallista menette-
lyä kiireellisten rutiiniluontoisten asioiden
ratkaisemisessa, jollei kukaan jäsenistä erik-
seen vaadi asian käsittelyä kokouksessa.

5 e §

Rikosoikeudellinen virkavastuu

Lautakunnan puheenjohtajaan, jäseneen,
varajäseneen, esittelijään sekä pysyvään

asiantuntijaan sovelletaan heidän suorittaes-
saan tässä laissa tarkoitettua tehtävää rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä.

5 g §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain mukaisia valvontaviranomaisia
ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto, Suomen ympäristökeskus ja Elin-
tarviketurvallisuusvirasto.
— — — — — — — — — — — — —

5 h §

Valvontaviranomaisten tehtävät

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ylläpitää geenitekniikan rekisteriä siten
kuin siitä tässä laissa säädetään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto valvoo käyttöä suljetussa tilassa ja ter-
veyskysymyksissä muuntogeenisten organis-
mien tarkoituksellista levittämistä ympäris-
töön. Suomen ympäristökeskus valvoo ympä-
ristökysymyksissä muuntogeenisten organis-
mien tarkoituksellista levittämistä ympäris-
töön. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo
maa- ja metsätalouden alalla muuntogeenis-
ten organismien tarkoituksellista levittämistä
ympäristöön.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.
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