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Regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lag om ändring av gentekniklagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås det att vissa be-
stämmelser i gentekniklagen som gäller gen-
tekniknämnden och dess verksamhet ändras. 
Syftet med propositionen är att förbättra och 
effektivisera nämndens verksamhet genom 
att verksamheten bättre anpassas till den nu-
varande förändrade omvärlden.  

Genom lagförslaget förbättras nämndens 
vetenskapliga sakkunskap. Det föreslås att 
nämndens sammansättning utökas med un-
dervisnings- och kulturministeriet. I syfte att 
förtydliga sin verksamhet ska nämnden fast-
ställa en arbetsordning med närmare be-
stämmelser om nämndens verksamhet. Som 

föredragande i nämnden kan i fortsättningen 
också andra personer än sådana som är för-
trogna med genteknikområdet anlitas, om det 
ärende som behandlas förutsätter någon an-
nan kompetens än egentlig genteknisk kom-
petens. Lagen ändras också så att den mot-
svarar aktuell praxis, enligt vilken en före-
dragande får avgöra sådana anmälningsären-
den som nämnden inte i egentlig mening be-
handlar. Dessutom uppdateras tillsynsmyn-
digheternas namn med de nya organisations-
namn som ersätter de tidigare.  

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2015.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Inledning 

Uppgifter enligt gentekniklagen sköts av 
gentekniknämnden som är underställd social- 
och hälsovårdsministeriet. Nämnden har varit 
verksam sedan 1995. Nämnden är tillstånds-
myndighet i Finland för innesluten använd-
ning av och fältförsök i fråga om genetiskt 
modifierade organismer (GMO). Genom 
gentekniklagen genomfördes Europeiska 
gemenskapens genteknikdirektiv. Dessa di-
rektiv är rådets direktiv 98/81/EG om änd-
ring av direktiv 90/219/EEG om innesluten 
användning av genetiskt modifierade mikro-
organismer (sedermera 2009/41/EG), det så 
kallade direktivet om innesluten användning 
av genetiskt modifierade organismer, och Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2001/18/EG om avsiktlig utsättning av gene-
tiskt modifierade organismer i miljön och om 
upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG, 
det så kallade direktivet om öppen använd-
ning. 

En verksamhetsutövare ska alltid på för-
hand göra en anmälan om användningen av 
gentekniskt modifierade organismer eller 
lämna in en ansökan om detta till genteknik-
nämnden. Nämnden leder och samordnar till-
synen över gentekniklagen. 
 
 
 
1.2 Bedömning av nuläget 

I nämndens sammansättning har sakkun-
skapen om förvaltning den senaste tiden 
framhävts, medan den egentliga substanssak-
kunskapen har varit ytligare. I ordförandens 
och vice ordförandens verksamhet är det av 
central betydelse att dessa har tillräcklig för-
trogenhet utöver genteknikområdet med be-
slutsfattandet inom den offentliga förvalt-
ningen samt i praktiken visad ledarförmåga. I 
nämndens övriga sammansättningen ska den 
vetenskapliga sakkunskapen stärkas. Med-
lemmarna i nämnden har kunnat vara före-
trädare endast för ministerierna. I vissa fall 

kan det vara ändamålsenligt att i nämnden 
utse en ordinarie medlem eller en ersättare 
från förvaltningen under ett ministerium. Or-
dalydelsen i lagen har dock inte möjliggjort 
att ämbetsverk som lyder under ett ministeri-
um företräds i nämnden.  

Även om det i lagen bestäms noggrant om 
nämndens arbetsuppgifter är det enligt för-
slaget ändamålsenligt att nämnden genom en 
arbetsordning kan meddela närmare anvis-
ningar om ordnandet av nämndens administ-
ration och verksamhet samt om behandlingen 
och avgörandet av ärenden. Arbetsordningen 
har som syfte att förtydliga och effektivisera 
nämndens verksamhet. Eftersom nämndens 
arbete är förvaltningsövergripande, är det än-
damålsenligt att föreskriva om fastställandet 
av arbetsordningen genom lag.  
 
 
2  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Syftet med propositionen är att förbättra 
nämndens vetenskapliga sakkunskap samt 
förbättra och effektivisera nämndens verk-
samhet genom att verksamheten bättre an-
passas till den nuvarande förändrade omvärl-
den.  

Enligt förslaget ska det till lagen fogas be-
hörighetsvillkor för ordföranden och vice 
ordföranden enligt vilka dessa ska ha tillräck-
lig förtrogenhet med genteknikområdet och 
beslutsfattandet inom den offentliga förvalt-
ningen samt i praktiken visad ledarförmåga. 
Dessutom föreslås det att de ministerier som 
företräds i nämnden utökas med undervis-
nings- och kulturministeriet. Ministerierna 
kan som medlemmar i nämnden förutom de 
ordinarie tjänstemännen vid ministerierna 
också föreslå företrädare för förvaltningen 
under ministerierna. Tillgången på tillräcklig 
vetenskaplig och etisk sakkunskap i nämnden 
ska säkerställas. Om företrädarna för ministe-
rierna eller för förvaltningen under ministeri-
erna inte har tillräcklig sakkunskap om de 
nämnda områdena, kan högst tre sakkunniga 
på dessa områden utses som permanenta sak-
kunniga i nämnden.  
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Nämndens mötesarrangemang kan enligt 
förslaget effektiviseras genom bestämmelser 
om att nämndens medlemmar och övriga per-
soner i nämnden som har närvaro- och ytt-
randerätt får delta i möten med hjälp av nya 
tekniska metoder, såsom konferens via vi-
deo- eller telefonförbindelse. Brådskande och 
i främsta hand rutinmässiga ärenden ska en-
ligt förslaget dessutom få behandlas och av-
göras genom skriftligt förfarande. Eftersom 
det i ett skriftligt förfarande inte är möjligt att 
höra sakkunniga, kan en medlem i nämnden, 
om han eller hon så önskar, kräva att ärendet 
behandlas på ett ordinarie möte.  

Föredragande i nämnden kan framöver 
också vara andra personer än de ordinarie 
sakkunniga på genteknikområdet, om ären-
dets natur och behandlingen av det så kräver. 
Genom propositionen ändras lagen vidare så 
att den anpassas till aktuell praxis, enligt vil-
ken nämndens föredragande får avgöra såda-
na anmälningsärenden som nämnden inte i 
egentlig mening behandlar.  

I propositionen uppdateras tillsynsmyndig-
heternas namn med de nya namnen "Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården" och "Livsmedelssäkerhetsverket" i 
stället för de tidigare namnen "Social- och 
hälsovårdens produkttillsynscentral" och 
"Kontrollcentralen för växtproduktion". 

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2015. 
Den nuvarande nämnden har tillsatts för en 
femårsperiod, 1.7.2010—30.6.2015. För att 
nämnden nästa gång ska kunna tillsättas i en-
lighet med propositionens syften, förutsätter 
det att lagen är i kraft senast vid den tidpunkt 
då den nya nämnden tillsätts. Avsikten är att 
den nya nämnd som tillsätts inleder sin verk-
samhet för nästa femårsperiod den 1 juli 
2015.  
 

3  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen har inte några direkta eko-
nomiska konsekvenser. Genom propositionen 
effektiviseras myndighetsarbetet vid behand-
lingen och avgörandet av nämndens ärenden 
genom att nämndens förfaranden anpassas 
till större överensstämmelse med den föränd-
rade omvärlden. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Utlåtanden om propositionen har begärts 
av miljöministeriet, jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, arbets- och näringsministeriet, un-
dervisnings- och kulturministeriet, justitie-
ministeriet, finansministeriet, Genteknik-
nämnden, Institutet för hälsa och välfärd, 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscent-
ret för läkemedelsområdet, Finlands miljö-
central, Livsmedelssäkerhetsverket, Tekno-
logiska forskningscentralen VTT, Forsk-
ningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet, 
Innovationsfinansieringsverket Tekes, Fin-
lands Akademi, fakulteten för filosofi vid 
Åbo universitet, den riksomfattande etiska 
delegationen inom social- och hälsovården 
(ETENE), valtakunnallinen lääketieteellinen 
tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA), Fin-
lands universitet UNIFI rf, rådet för Yrkes-
högskolornas Rektorer ARENE ry, Rådet för 
forskningsinstitutens direktörer TUNE, Suo-
men Bioteollisuus ry och Biokeskus Suomi. 
Sammanlagt lämnades 17 utlåtanden. 

Remissinstanserna understöder förslaget. 
De anmärkningar som framförts i utlåtandena 
har så långt möjligt beaktats vid den fortsatta 
beredningen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Genteknik lagen 

5 §. Gentekniknämnden. Det föreslås att 
behörighetsvillkor för nämndens ordförande 
och vice ordförande fogas till 2 mom. Nämn-
dens ordförande och vice ordförande ska ha 
tillräcklig förtrogenhet med genteknikområ-
det och beslutsfattandet inom den offentliga 
förvaltningen samt i praktiken visad ledar-
förmåga. Det är viktigt att ordföranden och 
vice ordföranden har sakkunskap om re-
gleringen av gener och mekanismerna i an-
slutning till dem, eftersom nämnden ur ve-
tenskaplig synvinkel behandlar den risk som 
olika genteknologiska modifieringar eventu-
ellt förorsakar människans hälsa eller miljön. 
Tillräcklig förtrogenhet med genteknikområ-
det kan uppnås med till exempel kunnandet 
inom genetik, medicin, biologi eller biokemi.   

I 3 mom., som delvis motsvarar gällande 
2 mom., föreslås det att de nuvarande mini-
sterier som företräds i nämnden, dvs. social- 
och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet och arbets- 
och näringsministeriet, utökas med företräda-
re för undervisnings- och kulturministeriet. 
Eftersom 80 procent av den så kallade inne-
slutna användningen av genteknik, som i 
allmänhet sker i laboratorieförhållanden, ge-
nomförs vid finländska universitet, yrkes-
högskolor eller andra läroanstalter, är det en-
ligt förslaget ändamålsenligt att också under-
visnings- och kulturministeriet deltar i 
nämndens beslutsfattande. Dessutom föreslås 
det att också en företrädare för förvaltningen 
under ett ministerium ska kunna vara anting-
en ordinarie medlem eller ersättare för mini-
steriet i nämnden. Detta innebär företrädare 
för centrala ämbetsverk eller sakkunnigin-
rättningar. Om företrädare för förvaltningen 
under ministerier ingår i nämndens samman-
sättning, förutsätter det dock att eventuellt 
jäv bedöms omsorgsfullt i nämndens arbete. 
Till exempel kan samma person inte vara fö-
redragande enligt 5 d § eller inspektör enligt 
5 g § i gentekniklagen och samtidigt delta i 
nämndens beslutsfattande om det ärende som 
han eller hon föredrar eller det objekt som 
han eller hon inspekterar. Dessutom föreslås 

det att tillräcklig sakkunskap om genteknik-
området och annan vetenskapligsakkunskap, 
särskilt inom områdena medicin, botanik, 
zoologi, mikrobiologi och ekologi, ska vara 
företrädd i nämnden, liksom också tillräcklig 
etisk sakkunskap. Om medlemmarna från 
ministerierna eller förvaltningen under dem 
inte har sådan sakkunskap, kunde statsrådet 
till nämnden utse sakkunniga från de nämnda 
områdena från universitet. Det får enligt för-
slaget finnas högst tre av dessa permanenta 
sakkunniga. De sakkunniga har närvaro- och 
yttranderätt vid nämndens möten, men inte 
rösträtt.  

I övrigt förblir paragrafen oförändrad. 
5 b §. Gentekniknämndens beslutförhet och 

behandlingen av ärenden i nämnden. Para-
grafens 2 mom. föreslås bli förtydligat så att 
orden "är närvarande" ersätts med orden 
"deltar i mötet", vilket möjliggör användande 
av nya tekniska metoder. Nämndens med-
lemmar och de övriga personer som har när-
varo- och yttranderätt vid nämndens mötefår, 
med avvikelse från nuvarande praxis, delta i 
mötet också  med anlitande av telefon- eller 
videokonferens eller någon annan lämplig 
teknisk dataöverföring, såsom e-post. En vi-
deokonferensförbindelse ska genomföras så 
att de som deltar i mötet kan höra och even-
tuellt se varandra. En vedertagen utgångs-
punkt är att deltagande i ett organs möte 
inom den offentliga förvaltningen i allmänhet 
inte kan ske via en teknisk förbindelse. Mö-
tesarrangemanget förutsätter således den fö-
reslagna regleringen om detta på lagnivå. 
Framöver tillåts enligt förslaget mötesarran-
gemang med användning av en teknisk för-
bindelse, när paragrafens ordalydelse inte 
längre begränsar deltagandet till fysiskt del-
tagande.  

Det föreslås att till paragrafen fogas ett 
5 mom. enligt vilket gentekniknämnden fast-
ställer en arbetsordning med närmare be-
stämmelser om ordnande av nämndens ad-
ministration och verksamhet samt om be-
handlingen och avgörandet av ärenden. Ge-
nom den nya bestämmelsen om fastställande 
av en arbetsordning fastställs arbetsordning-
ens status med beaktande av att nämndens 
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uppgifter grundar sig på EU-direktiv och att 
dess verksamhet är förvaltningsövergripande. 
Ledningen av nämndens verksamhet förutsät-
ter omfattande sakkunskap om och förtro-
genhet med genteknik som en forskningsme-
tod med snabb utveckling.  

5 d §. Avgörandet av ärenden. I paragrafen 
föreslås det med avvikelse från gällande 
praxis att nämnden till föredragande ska få 
förordna också andra än de ordinarie sakkun-
niga på genteknikområdet. T.ex. en jurist, en 
etiker eller en expert på miljörisker eller nå-
gon annan motsvarande sakkunnig som inte 
är en egentlig sakkunnig på genteknikområ-
det kan då enligt förslaget på förordnande av 
nämnden vara föredragande i ett ärende. I 
princip ska sakkunniga på de nämnda områ-
dena känna till lagstiftningen om genteknik, 
även om de inte är egentliga sakkunniga på 
genteknikområdet. Dessutom föreslås det att 
ordalydelsen i lagen ändras så att den mot-
svarar nuvarande praxis enligt vilken sådana 
ärenden som inte kräver beslut av nämnden 
får avgöras av föredraganden. Till dessa 
ärenden hör anmälningar enligt 14 och 14 a § 
i gentekniklagen och verksamhetsutövarnas 
meddelanden om att verksamheten ändras, 
som nämnden behandlar endast om riskbe-
dömningen enligt 13 § är oklar, om verksam-
hetsutövaren önskar avvika från de isole-
rings- och skyddsåtgärder som riskbedöm-
ningen förutsätter eller om sådan ny informa-
tion enligt 16 b § kommer fram som kan på-
verka riskbedömningen och som förutsätter 
ändring av tillståndsvillkoren eller begräns-
nings- eller förbudsåtgärder enligt 22 § i gen-
tekniklagen. 

Till paragrafen fogas enligt förslaget ett 
nytt 2 mom. enligt vilket nämnden kan an-
vända skriftligt förfarande för avgörande av 
brådskande ärenden, när det gäller behand-
lingen av rutinmässiga ärenden som inte för-
utsätter diskussion. Till exempel kan det i 
syfte att iaktta de tidsfrister som EU:s gen-

tekniklagstiftning förutsätter vara nödvändigt 
att använda skriftligt förfarande, så att mö-
tesärendena kan behandlas via e-post eller en 
gemensam webbplattform eller genom något 
annat motsvarande förfarande. Till sådana 
ärenden hör t.ex. slutlig fastställelse av ären-
den som man redan har kommit överens om 
på nämndens möte eller beslut om att före-
trädare för nämnden kan delta i olika möten. 
Eftersom det emellertid inte är möjligt att i 
ett skriftligt förfarande höra sakkunniga, ska 
ärendet behandlas på ett ordinarie möte om 
någon av medlemmarna kräver det.  

5 g §. Tillsynsmyndigheter. I 1 mom. upp-
dateras enligt förslaget tillsynsmyndigheter-
nas namn med de nya namnen "Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den" och "Livsmedelssäkerhetsverket" i stäl-
let för de tidigare namnen "Social- och häl-
sovårdens produkttillsynscentral" och "Kon-
trollcentralen för växtproduktion". I övrigt 
förblir paragrafen oförändrad. 

5 h §. Tillsynsmyndigheternas uppgifter. I 
1 mom. uppdateras enligt förslaget namnet 
"Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
central" med det nya namnet "Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården". I 
övrigt ändras momentet inte.  

I 2 mom. uppdateras enligt förslaget nam-
nen "Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral" och "Kontrollcentralen för växt-
produktion" med de nya namnen "Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den" och "Livsmedelssäkerhetsverket". I öv-
rigt ändras momentet inte.  
 
 
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2015. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av gentekniklagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i gentekniklagen (377/1995) 5 §, 5 b § 2 mom., 5 d §, 5 g § 1 mom. samt 5 h § 1 och 

2 mom., sådana de lyder, 5 § i lagarna 847/2004 och 766/2014 samt 5 b § 2 mom., 5 d § och 
5 g 1 mom. samt 5 h § 1 och 2 mom. i lag 847/2004, samt  

fogas till 5 b §, sådan den lyder i lag 847/2004, ett nytt 5 mom. som följer: 
 

5 §  

Gentekniknämnden  

För uppgifter enligt denna lag tillsätter 
statsrådet på framställning av social- och häl-
sovårdsministeriet en gentekniknämnd för 
fem år i sänder. Statsrådet förordnar ordfö-
rande och vice ordförande för nämnden. Vi-
dare förordnar statsrådet högst fem andra 
medlemmar och en personlig ersättare för var 
och en av dem. Nämnden finns i anslutning 
till social- och hälsovårdsministeriet. 

Enligt förslaget ska det till lagen fogas be-
hörighetsvillkor för ordföranden och vice 
ordföranden enligt vilka dessa ska ha tillräck-
lig förtrogenhet med genteknikområdet och 
beslutsfattandet inom den offentliga förvalt-
ningen samt i praktiken visad ledarförmåga.  

Nämndens medlemmar ska företräda soci-
al- och hälsovårdsministeriet, miljöministeri-
et, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- 
och näringsministeriet samt undervisnings- 
och kulturministeriet eller förvaltningen un-
der dessa ministerier. Tillgången på tillräck-
lig sakkunskap om genteknikområdet och på 
annan vetenskaplig och etisk sakkunskap i 
nämnden ska säkerställas. Om företrädarna 
för ministerierna inte har sådan sakkunskap, 
får statsrådet utse högst tre sakkunniga på 
dessa områden till permanenta sakkunniga i 
nämnden. 

Om en medlem eller ersättare avgår eller 
avlider under mandatperioden ska social- och 
hälsovårdsministeriet, på förslag av samma 
myndighet, organisation eller offentligrättsli-

ga inrättning som hade föreslagit honom eller 
henne, förordna en ny medlem eller ersättare 
för den återstående mandatperioden. 
 
 

5 b §  

Gentekniknämndens beslutförhet och be-
handlingen av ärenden i nämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Gentekniknämnden är beslutför när mötes-

ordföranden och minst tre andra medlemmar 
deltar i mötet. Nämndens medlemmar och de 
övriga personer som har närvaro- och yttran-
derätt vid nämndens möte får delta i mötet 
också med anlitande av telefon- eller video-
konferens eller någon annan lämplig teknisk 
dataöverföring. Gentekniknämndens ordfö-
rande eller vice ordförande är mötesordfö-
rande.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Gentekniknämnden fastställer en arbets-
ordning med närmare bestämmelser om ord-
nande av nämndens administration och verk-
samhet samt om behandlingen och avgöran-
det av ärenden. 
 
 

5 d §  

Avgörande av ärenden 

Gentekniknämnden avgör ärenden på före-
dragning av nämndens generalsekreterare el-
ler en av nämnden utsedd föredragande. Gen-
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tekniknämnden kan till föredragande för viss 
tid utse ett behövligt antal personer med 
lämplig högre högskoleexamen och god för-
trogenhet med genteknikområdet eller med 
annan kompetens som de ärenden som be-
handlas i nämnden kräver. Sådana ärenden 
som inte kräver beslut av nämnden får avgö-
ras av föredraganden. 

Nämnden kan använda skriftligt förfarande 
för att avgöra rutinmässiga ärenden skynd-
samt, om inte någon av medlemmarna sär-
skilt kräver att ärendet ska behandlas på ett 
möte. 
 
 

5 g §  

Tillsynsmyndigheter 

Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, Finlands miljöcentral och 
Livsmedelssäkerhetsverket. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 h §  

Tillsynsmyndigheternas uppgifter 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården för ett genteknikregister en-
ligt vad som föreskrivs i denna lag. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården övervakar innesluten an-
vändning och, när det gäller hälsofrågor, av-
siktlig utsättning i miljön av genetiskt modi-
fierade organismer. Finlands miljöcentral 
övervakar när det gäller miljöfrågor avsiktlig 
utsättning i miljön av genetiskt modifierade 
organismer. Inom området för jord- och 
skogsbruk övervakar Livsmedelssäkerhets-
verket avsiktlig utsättning i miljön av gene-
tiskt modifierade organismer. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20 . 

————— 
 

Helsingfors den 4 december 2014 

 
 
 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 
 

Omsorgsminister Susanna Huovinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av gentekniklagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i gentekniklagen (377/1995) 5 §, 5 b § 2 mom., 5 d §, 5 g § 1 mom. samt 5 h § 1 och 

2 mom., sådana de lyder, 5 § i lagarna 847/2004 och 766/2014 samt 5 b § 2 mom., 5 d § och 
5 g 1 mom. samt 5 h § 1 och 2 mom. i lag 847/2004, samt  

fogas till 5 b §, sådan den lyder i lag 847/2004, ett nytt 5 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 §  

Gentekniknämnden 

För uppgifter enligt denna lag tillsätter 
statsrådet på framställning av social- och häl-
sovårdsministeriet en gentekniknämnd för 
fem år i sänder. Statsrådet förordnar ordfö-
rande och vice ordförande för nämnden. Vi-
dare förordnar statsrådet högst fem andra 
medlemmar och en personlig ersättare för var 
och en av dem. Nämnden finns i anslutning 
till social- och hälsovårdsministeriet. 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndens medlemmar ska företräda åtmin-
stone jord- och skogsbruksministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet samt miljöministeriet. I 
nämnden ska också finnas företrädare för 
etisk expertis. (19.9.2014/766) 

2 mom. har ändrats genom L 766/2014, 
som träder i kraft 1.1.2015. Den tidigare 
formen lyder: 

Nämndens medlemmar skall företräda åt-
minstone handels- och industriministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet, social- och 

5 §  

Gentekniknämnden  

För uppgifter enligt denna lag tillsätter 
statsrådet på framställning av social- och häl-
sovårdsministeriet en gentekniknämnd för 
fem år i sänder. Statsrådet förordnar ordfö-
rande och vice ordförande för nämnden. Vi-
dare förordnar statsrådet högst fem andra 
medlemmar och en personlig ersättare för var 
och en av dem. Nämnden finns i anslutning 
till social- och hälsovårdsministeriet. 

Enligt förslaget ska det till lagen fogas be-
hörighetsvillkor för ordföranden och vice 
ordföranden enligt vilka dessa ska ha till-
räcklig förtrogenhet med genteknikområdet 
och beslutsfattandet inom den offentliga för-
valtningen samt i praktiken visad ledarför-
måga.  

Nämndens medlemmar ska företräda soci-
al- och hälsovårdsministeriet, miljöministeri-
et, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- 
och näringsministeriet samt undervisnings- 
och kulturministeriet eller förvaltningen un-
der dessa ministerier. Tillgången på tillräck-
lig sakkunskap om genteknikområdet och på 
annan vetenskaplig och etisk sakkunskap i 
nämnden ska säkerställas. Om företrädarna 
för ministerierna inte har sådan sakkunskap, 
får statsrådet utse högst tre sakkunniga på 
dessa områden till permanenta sakkunniga i 
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hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. I 
nämnden skall också finnas företrädare för 
etisk expertis. 

Om en medlem eller ersättare avgår eller 
avlider under mandatperioden skall social- 
och hälsovårdsministeriet, på förslag av 
samma myndighet, organisation eller offent-
ligrättsliga inrättning som hade föreslagit ho-
nom eller henne, förordna en ny medlem eller 
ersättare för den återstående mandatperioden. 

nämnden. 
 
 

Om en medlem eller ersättare avgår eller 
avlider under mandatperioden ska social- och 
hälsovårdsministeriet, på förslag av samma 
myndighet, organisation eller offentligrättsli-
ga inrättning som hade föreslagit honom eller 
henne, förordna en ny medlem eller ersättare 
för den återstående mandatperioden. 

 
5 b §  

Gentekniknämndens beslutförhet och behand-
lingen av ärenden i nämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Gentekniknämnden är beslutför när mötes-

ordföranden och minst tre andra medlemmar 
är närvarande. Gentekniknämndens ordfö-
rande eller vice ordförande är mötesordföran-
de. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

5 b §  

Gentekniknämndens beslutförhet och be-
handlingen av ärenden i nämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Gentekniknämnden är beslutför när mötes-

ordföranden och minst tre andra medlemmar 
deltar i mötet. Nämndens medlemmar och de 
övriga personer som har närvaro- och ytt-
randerätt vid nämndens möte får delta i mö-
tet också med anlitande av telefon- eller vi-
deokonferens eller någon annan lämplig tek-
nisk dataöverföring. Gentekniknämndens 
ordförande eller vice ordförande är mötesord-
förande.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Gentekniknämnden fastställer en arbets-
ordning med närmare bestämmelser om ord-
nande av nämndens administration och verk-
samhet samt om behandlingen och avgöran-
det av ärenden. 

 
5 d §  

Avgörandet av ärenden 

Gentekniknämnden avgör ärenden på före-
dragning av nämndens generalsekreterare el-
ler en av nämnden utsedd föredragande. Gen-
tekniknämnden kan utse ett behövligt antal 
personer med lämplig högre högskoleexamen 
och god förtrogenhet med genteknik till före-
dragande för viss tid. 

5 d §  

Avgörande av ärenden 

Gentekniknämnden avgör ärenden på före-
dragning av nämndens generalsekreterare el-
ler en av nämnden utsedd föredragande. Gen-
tekniknämnden kan till föredragande för viss 
tid utse ett behövligt antal personer med 
lämplig högre högskoleexamen och god för-
trogenhet med genteknikområdet eller med 
annan kompetens som de ärenden som be-
handlas i nämnden kräver. Sådana ärenden 
som inte kräver beslut av nämnden får avgö-
ras av föredraganden. 

Nämnden kan använda skriftligt förfarande 
för att avgöra rutinmässiga ärenden skynd-
samt, om inte någon av medlemmarna sär-
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skilt kräver att ärendet ska behandlas på ett 
möte. 

 
5 g §  

Tillsynsmyndigheter 

Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är So-
cial- och hälsovårdens produkttillsynscentral, 
Finlands miljöcentral och Kontrollcentralen 
för växtproduktion. 
— — — — — — — — — — — — — — 

5 g §  

Tillsynsmyndigheter 

Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, Finlands miljöcentral och Livs-
medelssäkerhetsverket. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 h §  

Tillsynsmyndigheternas uppgifter 

Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
central för ett genteknikregister enligt vad 
som föreskrivs i denna lag. 

Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
central övervakar innesluten användning och, 
när det gäller hälsofrågor, avsiktlig utsättning 
i miljön av genetiskt modifierade organismer. 
Finlands miljöcentral övervakar när det gäller 
miljöfrågor avsiktlig utsättning i miljön av 
genetiskt modifierade organismer. Inom om-
rådet för jord- och skogsbruk övervakar Kon-
trollcentralen för växtproduktion avsiktlig ut-
sättning i miljön av genetiskt modifierade or-
ganismer. 
— — — — — — — — — — — — — — 

5 h §  

Tillsynsmyndigheternas uppgifter 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården för ett genteknikregister en-
ligt vad som föreskrivs i denna lag. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården övervakar innesluten an-
vändning och, när det gäller hälsofrågor, av-
siktlig utsättning i miljön av genetiskt modi-
fierade organismer. Finlands miljöcentral 
övervakar när det gäller miljöfrågor avsiktlig 
utsättning i miljön av genetiskt modifierade 
organismer. Inom området för jord- och 
skogsbruk övervakar Livsmedelssäkerhets-
verket avsiktlig utsättning i miljön av gene-
tiskt modifierade organismer. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20 . 

——— 
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