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Biotekniikan neuvottelukunnan asettaminen 1.1.2020-31.12.2022 väliseksi toimikaudeksi
Valtioneuvoston 29.12.2016 asettaman biotekniikan neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2019.
Geenitekniikasta annetun valtioneuvoston asetuksen (928/2004), jäljempänä valtioneuvoston asetuksen, 5
§:n mukaan valtioneuvosto asettaa sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä kolmeksi vuodeksi kerrallaan
neuvoa-antavan biotekniikan neuvottelukunnan. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina vähintään
geenitekniikan valvonnan kannalta keskeiset viranomaiset ja kaupan, kuluttajien ja teollisuuden keskeiset
järjestöt sekä geenitekniikan eri alojen tutkimustoiminta.
Valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan biotekniikan neuvottelukunnan tehtävät neuvoa-antavana elimenä ovat:
1) edistää biotekniikan ja erityisesti geenitekniikan alalla yhteistyötä viranomaisten, alan tutkimuksen ja
toiminnanharjoittajien kesken sekä järjestää alan tiedotusta ja koulutusta;
2) seurata ja edistää biotekniikkaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;
3) seurata erityisesti geenitekniikan kehitystä, tutkimusta ja terveys- ja ympäristövaikutuksia;
4) edistää eettisten näkökohtien huomioon ottamista geenitekniikassa; sekä
5) hoitaa muut ministeriöiden antamat biotekniikkaa koskevat tehtäväksiannot.
Biotekniikan neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, määrää sosiaali- ja terveysministeriö hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on määrätty.
Edellisellä toimikaudella 1.1.2017–31.12.2019 välisenä aikana neuvottelukunnassa on ollut puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista muuta jäsentä. Nyt asetettavassa neuvottelukunnassa olisi kolmetoista jäsentä. Neuvottelukunnan kokoonpanoon ehdotetaan lisättäväksi Itä-Suomen yliopiston edustajat neuvottelukunnan maantieteellisen kattavuuden sekä asiantuntijuuden täydentämisen vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää perusteltuna, että neuvottelukunnassa on hallittua vaihtuvuutta.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukainen kiintiösäännös täyttyy
varsinaisten jäsenten osalta, yhdeksän naista ja kuusi miestä. Varajäsenistä kaksitoista on naisia ja kolme
miehiä. Biotekniikan ala on naisvaltaistunut viime vuosina, mistä syystä ehdotetaan listauksen hyväksymistä myös varajäsenten osalta.
Neuvottelukunnassa käsitellään bioteknologian ja -lääketieteen sovelluksia nykyaikaisessa terveydenhuollossa sekä biotalouteen ja ympäristöterveyteen liittyen. Työssä huomioidaan alan kehitystä tutkimuksen,
terveys- ja ympäristövaikutusten sekä etiikan kannalta.

Edellä todetun perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että valtioneuvosto asettaisi uuden biotekniikan neuvottelukunnan 1.1.2020–31.12.2022 väliseksi toimikaudeksi.
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