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Biotekniikan neuvottelukunta
• Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK) on
valtioneuvoston asettama neuvoa-antava
asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä
kysymyksissä
• BTNK asetetaan geenitekniikasta annetun
valtioneuvoston asetuksen (928/2004) nojalla
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi
on 7.2.2008 - 31.12.2010.
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Biotekniikan neuvottelukunnan
tehtävät
• edistää biotekniikan ja erityisesti geenitekniikan
alalla yhteistyötä viranomaisten, alan tutkimuksen
ja toiminnanharjoittajien kesken
• järjestää alan tiedotusta ja koulutusta
• seurata erityisesti geenitekniikan kehitystä,
tutkimusta ja terveys- ja ympäristövaikutuksia

www.btnk.fi

Biotekniikan neuvottelukunnan
tehtävät
• edistää eettisten näkökohtien huomioon ottamista
geenitekniikassa
• seurata ja edistää biotekniikkaa koskevaa
kansainvälistä yhteistyötä
• hoitaa muut ministeriöiden antamat biotekniikkaa
koskevat tehtäväksiannot
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Biotekniikan neuvottelukunnan
jäsenten taustayhteisöt
Agronomiliitto ry

Suomen Bioteollisuus

Helsingin yliopisto

Suomen kuluttajaliitto ry

Itä-Suomen yliopisto

Suomen Potilasliitto ry

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Maa ja metsätaloustuottajien
Keskusliitto MTK ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Natur och Miljö r.f.

Turun yliopisto

SalWe Oy

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

VTT

Suomen Akatemia

Ympäristöministeriö
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Yhteystiedot
• Biotekniikan neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto
• Puheenjohtaja:
Koordinaattori Kimmo Pitkänen
Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FI MM
• Sihteerit:
Erikoistutkija Karoliina Niemi
Metsäntutkimuslaitos
Tutkija Lotta von Ossowski
HY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
• www.btnk.fi
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Keskustelutilaisuus muuntogeenisestä
elintarviketuotanosta
• Järjestäjät: MTK ry ja BTNK
• Miksi?
– Keskustelu muuntogeenisestä kasvinjalostuksesta
jatkuu
– Eduskunta käsittelee lakia muuntogeenisestä
kasvintuotannosta
– Muuntogeeninen tärkkelysperuna saanut
viljelyluvan EU:ssa
– Muuntogeenisen perunan kenttäkoe saanut luvan
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Keskustelutilaisuus muuntogeenisestä
elintarviketuotanosta

• Tilaisuuden tavoitteena tarjota tietopaketti
geenimuuntelusta ja aktivoida keskustelua
• Jos joku asia jää askarruttamaan – kysy!
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Tilaisuuden ohjelma
Tervetuliaissanat: Kari Yli-Ojanperä, MTK Etelä-Pohjanmaa ja Kimmo Pitkänen,
BTNK
GMO-tietopaketti: Markku Keinänen, Itä-Suomen yliopisto
GMO-lainsäädäntö: Leena Mannonen, maa- ja metsätalousministeriö
GM-tärkkelysperunan kenttäkokeet ja viljely: Mr. Kristofer Vamling, BASF Plant
Science (tulkkaus Ossi Paakki, BASF FIN)
Vaikutukset maatalouselinkeinoon: Jussi Tuomisto, MTT
Viljelijän näkökulma GM-kasvintuotantoon: Esa Antila, maanviljelijä
Kommenttipuheenvuoro: Yrjö Ojaniemi, MTK Etelä-Pohjanmaa
Keskustelua
Tilaisuuden jälkeen keittolounas
www.btnk.fi

