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Maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle

Vuonna 1992 solmitun biodiversiteettisopimuksen 10. osapuolikokouksessa lokakuussa 2010 hyväksyttiin Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta jaosta. Suomi allekirjoitti Nagoyan pöytäkirjan samanaikaisesti
Euroopan unionin ja yhdentoista muun jäsenvaltion kanssa 23.6.2011. Nagoyan pöytäkirjan keskeisimpänä tavoitteena on geenivarojen saatavuuden turvaamisen kautta toteutettava geenivarahyödyn
jakaminen geenivarojen haltijoille ja näiden osallistumisesta hyödystä jakamisesta päättämiseen.
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat tilanneet selvityksen geenivarojen suojelun ja käytön sääntelyn nykytilanteesta ja Nagoyan pöytäkirjan synnyttämistä tarpeista omaksua
kansallisesti oikeudellisia, hallinnollisia tai muita ohjauskeinoja. Toimeksiannon mukaan selvityksen tulee kartoittaa seuraavia kysymyksiä:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

vi)
vii)

luonnon ja maa- ja metsätalouden geenivarojen omistusta ja saantia koskeva
nykyinen lainsäädäntö Nagoyan pöytäkirjan valossa,
tulisiko Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanoa edellyttävät määräykset sijoittaa
sektorilainsäädäntöön vai tulisiko asiasta tehdä oma erillislaki?
tulisiko Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi säätää geenivarojen omistusoikeuskysymyksistä vai riittääkö nykyinen lainsäädäntö?
viljelykasvien geenivarakokoelmien julkisuusluonne kasvigeenivarasopimuksen toimeenpanon kannalta;
miten Suomessa tulisi säädellä Nagoyan pöytäkirjan alaisen geenivaran tuontia
ulkomailta ja mitkä olisivat tarvittavat säädökset (asia liittyy compliance- ja
checkpoint -vaatimuksia sekä viranomaisia koskeviin määräyksiin),
tulisiko ei-kaupallisesta geenivaratutkimuksesta hyväksyä erillisiä määräyksiä?
minkä ministeriöiden toimialoille Nagoyan pöytäkirjan toimeenpano sijoittuu?

Selvitys on kauttaaltaan oikeudellinen lähdeanalyysi. Sen tehtävänä on paitsi tarkastella itse kansainvälisten velvoitteiden sisältöä myös laajasti suhteuttaa erityisesti pöytäkirjan vaikutus Suomen
lainsäädäntörakenteeseen. Tämä lainsäädäntö on varsin laaja, kun otetaan huomioon luonnonsuojelua, metsänsuojelua ja -hoitoa, muuta kasvitaloutta ja maataloutta sekä erilaisten eläinkategorioiden
asemaa koskevat lait ja määräykset. Selvitykseen ei kuulu olemassa olevien geenivarojen ja niiden
suojelutarpeen luonnontieteellinen tai taloudellinen tarkastelu kuten ei myöskään geenivarojen haltijoina olevien tahojen empiirinen kartoitus.
Käyttäjätahoina Suomessa ovat pääasiassa kaupalliset kehittäjät ja tutkijat. Suomi on pöytäkirjan
kannalta pääasiassa hankkijamaan asemassa, mutta sääntely on tarpeen alkuperäiskansana olevan
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saamelaisyhteisön oikeuksien turvaamiseksi geenivaran luovuttajatahona. Suomi voi muutoin itse
päättää, asettaako se alkuperämaana geenivaran luovuttamisen edellytykseksi luvan eli ennakkosuostumuksen. Tällainen voi olla tarpeen kuitenkin niissä tapauksissa, joissa Suomi toimii välittäjämaana ja alkuperämaassa on ennakkosuostumusvaatimus.
Selvitystä varten käytettävissä oleva aineisto muodostuu pääasiassa biodiversiteettisopimuksen ja
pöytäkirjan virallisasiakirjoista, muista merkityksellisistä kansainvälisistä sopimusjärjestelmistä,
saatavilla olevista Suomen geenivaraneuvottelukunnan aineistoista, ministeriöiden lajiensuojelustrategioista, Suomen lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä sekä aiheeseen liittyvästä EU:n dokumentaatiosta. Varsinaista oikeusvertailevaa tarkastelua selvitystä varten ei ole ollut tarkoitus suorittaa.
Tarkasteltavia pöytäkirjan ohjauskeinoja päätöksenteon kannalta ovat ennakkosuostumusjärjestelmä
ja kansainvälinen yhteistyö luovuttajatahojen aseman turvaamiseksi, toimittajien ja hyödyntäjien
käytettävissä olevat informaatio- ja oikeusturvakeinot sekä osallisyhteisöjen asema. Pöytäkirjan
taustalla olevat tukimuodot tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi ja geenivarahankkeiden toteuttamiseksi eivät välttämättä edellytä oikeudellista sääntelyä, vaan käytettävissä ovat erilaiset kehitystuet ja ohjelmat sekä maatalouden tukimuodot.
Toimeksianto ei sisällä uuden lainsäädännön laatimista, vaan uudistamistarpeen kartoitusta. Tosin
sääntelyn rakenteen avulla ehdotuksia voidaan havainnollistaa, kuten selvityksen lopussa on tehty.
Kysymys monimuotoisuutta ja geneettisen perimän asemaa koskevan erillislain tarpeellisuudesta
saattaisi selvityksen perusteella tulla lainvalmistelutyöhön siirryttäessä harkittavaksi, mutta selvityksen tavoitteena tässä kohdin on minimoida uusia erillissäädöksiä ja käyttää hyväksi jo olevia
viranomais- ja päätöksentekojärjestelyjä.
Selvitystä valmisteltaessa on järjestetty kuulemistilaisuus 20.4.2012.
Selvityksen valmistuttua se luovutetaan kunnioittavasti ministeriöiden käyttöön.
Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2012.
Erkki J. Hollo
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1. Selvityksen tausta
1.1 Pöytäkirjan yleinen asema
Tavoitteet
Vuonna 1992 solmitun biodiversiteettisopimuksen (CBD) 10. osapuolikokouksessa lokakuussa
2010 hyväksyttiin Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä
saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta jaosta (ABS).1 Nagoyassa hyväksyttiin myös maailmanlaajuinen luonnon monimuotoisuutta koskeva strateginen suunnitelma vuosiksi 2011–2020 ja strategia
rahoituksen hankkimiseksi maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuutta varten. Tämä tavoite on
kirjattu pöytäkirjan 3 artiklaan.
Suomi allekirjoitti Nagoyan pöytäkirjan samanaikaisesti Euroopan unionin ja yhdentoista muun
jäsenvaltion kanssa 23.6.2011. Pöytäkirjan voimaantulo edellyttää kolmenkymmenen valtion hyväksyntää. Tähän mennessä (1.5.2012) neljä valtiota on ratifioinut pöytäkirjan.2 EU:n tavoitteena on
antaa mahdollisimman pian tarvittavaa lainsäädäntöä edistämään pöytäkirjan yhteisötason toimeenpanoa. Suomen seuraa omassa lainsäädäntötyössään EU:n yhdenmukaistustavoitteiden vaatimuksia,
joskin EU tullee sallimaan useiden pöytäkirjan kohtien osalta erilaisia kansallisia valintoja, minkä
itse pöytäkirjakin mahdollistaa, etenkin kun kysymys on Suomen asemasta geenivarojen alkuperämaana.
Nagoyan pöytäkirjan keskeisimpänä tavoitteena on geenivarojen saatavuuden turvaamisen kautta
toteutettava geenivarahyödyn jakaminen geenivarojen haltijoille ja näiden osallistumisesta hyödystä
jakamisesta päättämiseen. Taustalla on biodiversiteettisopimuksen osapuolivaltioiden velvollisuus
huolehtia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen vaatimista suojelutoimista. Pöytäkirjan oikeudellisesti velvoittavien tavoitteiden saavuttamisen keinot ovat kuitenkin osin valinnaisia ja aluekohtaisia. Pöytäkirjan käsittämien toimien tehtävänä on antaa virikkeitä kansallisten ratkaisujen tekemiseksi vapaaehtoisten tai lainsäädännöllisten mekanismien avulla. Tavoitteena on vuoden 1992 bio-
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http://www.cbd.int/abs/
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Gabon, Jordania, Ruanda ja Seychellit.
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logista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa (CBD) määriteltyjen kestävyys- ja hyvinvointivaatimusten täyttäminen myös geenivarojen taloudellisessa hyödyntämisessä.
Pöytäkirjan tavoitteena on myös tehostaa geenivarojen julkisoikeudellista valvontaa alkuperämaassa
biopiratismin hillitsemiseksi. Biopiratismin on nähty etenkin moraaliselta kannalta heikentävän
alkuperämaan geenivarojen suojelutasoa ja myös geenivarapohjaisen kansantalouden itsemääräämisoikeutta, koska hyödyntämisen tuotokset on voitu korvauksetta ja usein myös valvonnatta siirtää
ulkomaisten tahojen määräysvaltaan.
Kansainvälinen asema
Geenivarojen saatavuuden turvaamisella niiden taloudellista ja tieteellistä hyödyntämistä varten on
kaksi ulottuvuutta, kansallinen ja kansainvälinen. Kansallisessa suhteessa on järjestettävä geenivarojen hallintajärjestelmä, joka perustuu geenivarojen kestävään säilymiseen sekä geenivarojen hyödyntämisestä päättämiseen. Kestävyystavoite liittyy ensisijaisesti geenivarakokoelmien ylläpitämiseen, mutta myös geenivarojen käyttötapojen säilyttämiseen esimerkiksi alkuperäiskansojen traditioita turvaamalla tai muutoin yksityisten toimijoiden geenivaran hyödyntämistavoitteita tukemalla.
Hyödyntämisestä päättäminen on liitännäinen kysymys siihen nähden, kenen intressissä hyödyntämiskelpoista geenivaraa säilytetään, mutta geenivaroja voi olla sekä julkisessa että yksityisessä hallinnassa. Lähtökohtaisesti kokoelmissa olevien geenivarojen tulee olla avoimesti määritellyin ehdoin tarvitsijoiden käytettävissä.
Kansainvälisessä suhteessa eli lainsäädännöllisesti järjestettävä kysymys on alkuperämaan luovuttajan ja hyödyntäjämaassa toimivan geenivaran hankkijan tai jatkokehittäjän välisestä suhteesta: alkuperämaan geenivarahaltijan asema tulee turvata oikeudellisesti ja taloudellisesti ABS:n vaatimukset täyttävällä tavalla. Menettelytapoina voivat tulla kysymykseen esimerkiksi julkishallinnon etukäteinen valvonta, luovuttajien suostumus ja/tai sopimusjärjestely geenivaraa toimittavan tahon ja
sen hankkijan kesken.
Pöytäkirjan täytäntöönpanolla on asiallisia yhteyksiä niihin geenivarojen käyttöä ja ylläpitoa koskeviin sopimusjärjestelmiin, joita sisältyy paitsi biodiversiteettisopimukseen myös FAO:n ja WTO:n
geenivarojen asemaan vaikuttaviin sopimuksiin. Oma kysymyksensä on geenivaroihin ja niiden
tallennejärjestelmiin perustettujen oikeusasemien turvaaminen immateriaalioikeuksin. Biopankkien
merkitys korostuu sekä kansallisesti että kansainvälisesti, koska niiden avulla on mahdollista kehit-
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tää bioteknologiaa taloudellisesti ja tieteellisesti kestävällä tavalla. Tiettävästi noin 25 % lääkeaineista on luontoperäistä.
Kokoelman tai muun eristetyn tilan hallintaan liittyy pääsääntöisesti omistuksellinen määräysvalta
tilan geenisisältöön; poikkeuksena voisi olla hyödyntämiskelpoisen geenivaran säilyttäminen toisen
lukuun. Jos geenivara on avoimessa tilassa, käytännössä siis luonnossa tai avoimella viljelyksellä,
alueen haltijan tosiasiallinen mahdollisuus määrätä geenivaroista voi olla rajallinen, mutta esimerkiksi tapaoikeuden sallima jokamiehenkäyttö oikeutena tiettyjen luontoainesten keräämiseen toisen
alueelta ei käsitä oikeutta tehdä aluetta koskevia sopimuksia eikä näin myöskään määrätä sopimuksellisesti alueella olevan geenivaran hyödyntämisestä. Valtion yleismailla luonnonvarojen käyttöön
oikeutettujen asemaa on tässä suhteessa tarkasteltava erikseen, jos pöytäkirjan mahdollistama ennakkovalvonta (ennakkosuostumus, PIC) halutaan Suomen luonnonvaraisten geenivarojen osalta
toteuttaa.
ABS:n tavoitteena ei liene toteuttaa geenivaran haltijan tahdonvaltaista hyödyntämisoikeuden antamista toiselle; subjektiivista oikeutta geenivarasta osalliseksi pääsemiseen ei näin ollen näytä olevan. Toisaalta, kun viranomaisen tai muun julkistahon hallinnassa olevasta geenivarasta on kysymys, sen saatavuuden järjestämisen tulee olla avointa, tasapuolista ja syrjimätöntä.
Sopimusosapuolina voi sekä luovuttaja- että vastaanottajapuolella olla oikeudellisesti erilaisia toimijoita, luonnollisia henkilöitä, yhteisöjä tai laitoksia riippuen kunkin valtion hallinto- ja
tutkimusjärjestelmästä. Joissakin tapauksissa, kuten Pohjoismaissa, geenivara voi olla yhteisen kokoelman tai geenipankin hallussa. Asiaan vaikuttaa myös se, onko kysymyksessä in situ vai ex situ
tallentamisjärjestelmään kuuluva geenivara. Edellisten osalta ei välttämättä ole olemassa alueellisia
rajoja tai oikeudellisesti yksittäistahoon liittyviä hallintasuhteita. Näin on laita esimerkiksi
jokamiehenkäytön tai alkuperäiskansojen hyötykäytön piirissä olevilla luontoalueilla. ABS perustaa
tässä suhteessa erityisen oikeusaseman alkuperäiskansoille ja paikallisyhteisöille siltä osin kuin niiden hallussa on geenivaroja koskevaa perinteistä tietämystä.

1.3 Selvitystarpeet
Tämän selvityksen tehtäväksi muodostuu kartoittaa kahta keskeistä kysymystä: 1) kansallisten geenivarojen saatavuuden järjestäminen alkuperämaana ja 2) Suomessa toimivien hyödyntäjien geenivarojen hankinta ulkopuolisista alkuperämaista. Toisessa siis kysymys on geenivarojen kulkeutumisesta Suomesta muualle (vienti), toisessa geenivarojen siirtämisestä Suomeen (tuonti). Pöytäkirjan
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kannalta näitä tilanteita ei varsinaisesti eroteta toisistaan, vaan ”geenivaraliikenne” tulee järjestää
kansallisesti ja hallinnollisesti samojen hallinnollisten rakenteiden ja informaatioverkostojen avulla.
Viennin järjestämisen osalta lainsäätäjän kansallinen liikkumavara on suurempi, koska alkuperämaa
voi niin päättäessään olla vaatimatta hyödyntäjältä lupaa tai suostumusta vientiin, paitsi jos kysymys on alkuperäiskansasta. Tuonnissa taas on aina otettava huomioon alkuperämaan voimassa olevan järjestelmän vaatimukset ja valvottava näiden täyttymistä. Suomen kannalta viennin ja tuonnin
raja ei myöskään ole aina selvä, koska Suomi voi olla myös välittäjämaana. Tällöin Suomeen muualta hankittua geenivaraa siirretään kolmanteen maahan edelleen hyödynnettäväksi tai jalostettavaksi. Suomi on silloin tavallaan alkuperämaan asemassa joutuessaan turvaamaan varsinaisen alkuperämaan oikeuksien toteutuminen. Tilanteina ovat siis vienti, tuonti ja välitys.
Suomen alkuperämaan aseman kannalta on tarkasteltava, missä määrin mainitut kansalliset maa- ja
metsätalouden geenivaraohjelmat ja geenitietokannat ovat turvattavissa siten, että niillä on pysyvä
ylläpitojärjestelmä ja myös mekanismi sen varalta, että geenivarannosta tapahtuvaan luovuttamisen
valvontaan ilmenee tarvetta. Lisäksi on tarkasteltava, missä määrin yksityisten hallussa olevat geenivarat ovat tunnistettavissa ja minkälaisia mekanismeja geenivarantojen kokoamiseksi ja ylläpitämiseksi olisi tarpeen muodostaa. Merkitystä on tällöin eri tahojen geenivaroja koskevan määräysvallan laajuudella ja sisällöllä, vastaavasti myös esimerkiksi geenivaran tai siitä kehitellyn tuotteen
haltijan sopimusvaltuuksilla ASB:n tavoitteiden suhteen.
Ylikansallisella tasolla CBD:n ja ABS:n soveltamisalaan kohdistuvaa ohjeistusta ja standardointia
esiintyy eri organisaatioiden sopimusjärjestelyissä. Lähtökohtaisesti on arvioitava, minkälaisia oikeudellisia tai muutoin sitovia järjestelyjä ABS:n kansallinen toimeenpano edellyttää. Muiden sopimusjärjestelmien, kuten esimerkiksi WIPO:n ja FAO:n, on suunniteltu tukevan ABS:n tavoitteita
siten, että eri järjestelmiä voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla koordinoiden hyödyntää yhdessä
ja ABS:n tavoitteita sivuuttamatta.
Geenivarojen saatavuudesta päättäminen kansallisena asiana vaatii tai mahdollistaa erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, missä määrin lainsäädännöllistä pohjaa ja viranomaisten myötävaikutusta geenivarojen saatavuuden järjestämiseen pidetään tarpeellisena. Suomen kannalta vaikuttaa siltä, että
hyödyntämisoikeuden antamisesta päättäminen on jätettävissä ilman erityistä hallinnollista menettelyä geenivarantoa hallitsevalle taholle aina silloin, kun se on olemassa rajatussa tai eristetyssä tilassa kuten viljelyalalla tai muussa kokoelmassa.
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1.2 Monimuotoisuussopimuksen ja Nagoyan pöytäkirjan velvoitteiden
analyysi kansallisen täytäntöönpanon näkökulmasta
ABS:n oikeudellinen sitovuus ja asiallinen ulottuvuus määräytyy CBD:n perusteella, joten tulkintatilanteissa sopimuksen määräyksille on annettava keskeinen asema. Tämä ilmenee myös siitä, että
ABS:ssa on suoria viittauksia sopimuksen artikloihin. Pöytäkirjan velvoitteiden tavoite ja määrityskin perustuu yleissopimukseen, jota pöytäkirja siten selventää ja konkretisoi. Tätä ennen yleissopimuksen sanottuja tavoitteita on pyritty toteuttamaan eri maissa erilaisin geenivaraohjelmin sekä
kansainvälisissä organisaatioissa sovituin ohjeistuksin. Pöytäkirjan tuomaa oikeudellista uutta on
siten pääasiassa niiden mekanismien tunnistamisvaatimus, jotka koskevat geenivarojen ja niitä koskevan tiedon hallussapitoa, säilyttämistä sekä luovuttamisen valvontaa. Tähän asti mainitut seikat
on järjestetty varsin sääntelemättömältä ja satunnaiseltakin pohjalta. Yksityisten hallussa olevien
geenivarojen osalta järjestelyt ovat myös varsin aukollisia.
CBD:n tavoitteena on 1 artiklan mukaan ”biologisen monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä
käyttö sekä geenivarojen käytöstä saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako, johon
kuuluu myös asianmukainen geenivaran saatavuus ja asiaankuuluvan teknologian siirto, ottaen
huomioon kaikki tähän ainekseen ja teknologiaan kuuluvat oikeudet, sekä asianmukainen rahoitus”.
Vaikka kysymyksessä ei ole sopimuspuolia velvoittava, vaan ainoastaan tavoitteen ilmaiseva sopimusmääräys, se kuitenkin tiivistetysti määrittää myös ABS:n soveltamiselle asetettavat vaatimukset. Näitä ovat paitsi ABS:n ytimessä oleva vaatimus geenivarojen saatavuuden järjestämisestä ja
siihen liittyen saadun hyödyn jakamisesta myös biologisen monimuotoisuuden suojelu ja sen osien
kestävä käyttö. Pöytäkirjan perustelujen mukaan tarkoituksena on luoda houkuttimia geenivarojen
suojelua ja kestävää käyttöä varten, mitä kautta syntyy yhteys monimuotoisuuden turvaamiseen ja
myös ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseen esimerkiksi terveyden ja ruokahuollon näkökulmasta.
Tässä kohdin FAO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen geenivaroja koskeva sopimustoiminta on
osin päällekkäistä ABS:n tavoitteiden kanssa. Nagoyan pöytäkirjan erityispiirteenä on kuitenkin se,
että se käsittää myös luonnonvaraisten geenivarojen saatavuuden ja hyödyntämisen sääntelyn.
Jos tarkastellaan Suomen lainsäädäntöä geenivarojen alkuperämaan aseman kannalta, mainitut biodiversiteettisopimuksen tavoitteet eli monimuotoisuuden suojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö
on säännelty ja toimeenpantu usean lain keinoin. Näitä ovat etenkin luonnonsuojelulaki, metsälainsäädäntö, erämaa- ja luontaiselinkeinolainsäädäntö (mukaan lukien saamelaisten alkuperäiskulttuu-
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rin vaalimista koskeva sääntely), tietyssä määrin myös geenitekniikka-, tuholaistorjunta-, elintarvike- sekä eläinsuojelulainsäädäntö. Mekanismeina näissä laeissa ovat pääasiassa eritasoiset toimintoja koskevat rajoitteet, jotka liittyvät luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseen sekä lajien ja
lajiyksilöiden aseman järjestämiseen. Varsinaisia velvoitteita tietyn geenivaran ylläpitämiseen näissä yhteyksissä ei ole, ellei tällaista intressiä satunnaisesti liity esimerkiksi koe- tai lääketutkimustoimintaan.
Luontoympäristössä geenivarojen suojeluun kuuluvana piirteenä voidaan pitää kasvien ja eläinten
rauhoitusta (in situ), joskin rauhoituksen tavoite etenkin eläinten osalta liittyy riistatalouden kestävyyteen. Lajisuojelun taustalla on kuitenkin myös dokumentoitu tietämys inventoiduista geenivaroista, koska se vaikuttaa rauhoitustoimien laajuuteen eritoten uhanalaisten lajien osalta. 3 Näillä
suojelutavoitteiden asettamiseen liittyvillä inventoinneilla lienee yhteys käytössä oleviin geenivaraohjelmiin.
Aikaisemmissa yhteyksissä on selvitetty yksityiskohtaisesti Suomessa käytössä olevia hallintoviranomaisten ja tutkimuslaitosten ylläpitämiä geenivaratietokantoja.4 Näiden tietokantojen sisällöllinen arviointi ei ole tässä yhteydessä mahdollinen eikä tarpeenkaan, mutta yleisesti arvioiden käytössä olevat tietokannat ovat sinänsä riittäviä osaltaan täyttämään CBD:n ja ABS:n vaatimuksen
geenivarojen alkuperän tunnistamisesta Suomessa etenkin julkisomistuksessa olevien resurssialueiden osalta. Alkuperämaan aseman kannalta vajetta on erityisesti luonnonvaraisten geenivarojen
hyödyntämisen sekä saamelaisten alkuperäiskansan statuksen järjestämisen osalta, osin myös julkistahojen hallussa olevien geenikokoelmien ylläpitovastuun toteuttamisen suhteen. Yksityisillä geenikokoelmilla ei ole lainsäädännöllistä perustaa.

3

Luontodirektiivin 92/43/ETY 11 artiklan mukaan jäsenvaltiot huolehtivat direktiivissä tarkoitettujen, yhteisön tärkeinä
pitämien luontotyyppien ja lajien suojelun tason seurannasta ottaen erityisesti huomioon ensisijaisesti suojeltavat
luontotyypit ja lajit. Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan Suomessa esiintyy 83 luontodirektiivin II, IV ja V liitteen tarkoittamaa eläinlajia ja 46 kasvilajia.
4

Etenkin Suomen maa- ja metsätalouden kansallinen kasvigeenivaraohjelma (MMM julkaisuja 12/2001),
geenivaraneuvottelukunnan työryhmän selvitys ”Geenivarojen saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevien Bonnin ohjeiden
kansallinen toimeenpano# (Työryhmämuistio 2007:5) ja 19.10.2010 päivätty neuvottelukunnan työryhmän muistio
geenivarojen pitkäaikaisen suojelun turvaamisesta.
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2. Järjestelmän ja sen vaatimusten kartoitus
2.1 Pöytäkirjan oikeudellinen viitekehys
2.1.1 Pöytäkirjan sidonnaisuus monimuotoisuussopimukseen
Pöytäkirja (ABS) kuuluu luonnon monimuotoisuussopimuksen regiimiin (CBD) ja on siksi soveltamisalaltaan ja käsitteistöltään sidottu tähän sopimukseen. Pöytäkirjan tavoitteet sisältyvät myös
CBD:n velvoitteisiin osana tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Tästä johtuen CBD:n biodiversiteetin suojelua ja kestävän käytön tukemista koskevat vaatimukset ovat elimellinen osa pöytäkirjaa
ja ne on sen tulkinnassa otettava huomioon. ABS linkittyy sopimukseen erityisesti sen 15 artiklan
kautta. Tässä CBD:n kohdassa määrätään perintöaineksen (geenivarojen) saatavuuden ja hyödyn
jakamisen järjestämisestä:
1. Koska sopimuspuolet tunnustavat valtioiden täysivaltaisen oikeuden luonnonvaroihinsa, perintöaineksen saantia ja saatavuutta koskeva päätäntävalta on kansallisilla
hallituksilla ja sitä sääntelee kansallinen lainsäädäntö.
2. Kukin sopimuspuoli pyrkii luomaan olosuhteet perintöaineksen saannin ja saatavuuden helpottamiseksi muille sopimuspuolille ympäristöä säästäviin tarkoituksiin ja
olemaan asettamatta rajoituksia, jotka ovat tämän yleissopimuksen tavoitteiden vastaisia.
3. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan tässä artiklassa sekä 16 ja 19 artiklassa mainitulla sopimuspuolen toimittamalla perintöaineksella vain sellaista perintöainesta, jonka toimittaa sopimuspuoli, joka on alkuperämaa tai joka on hankkinut sen tämän
yleissopimuksen mukaisesti.
4. Jos saanti myönnetään, se tapahtuu keskinäisesti sovituin ehdoin ja tämän artiklan
määräysten mukaisesti.
5. Perintöaineksen saanti ja saatavuus edellyttää perintöaineksen toimittavan sopimuspuolen etukäteen antamaa, tosiasioihin perustuvaa suostumusta, ellei asianomainen
sopimuspuoli toisin päätä.
6. Kukin sopimuspuoli pyrkii kehittämään ja suorittamaan sellaista tieteellistä tutkimusta, joka perustuu muiden sopimuspuolten toimittamaan perintöainekseen, läheisessä yhteistyössä toimittavan sopimuspuolen kanssa ja mahdollisuuksien mukaan asianomaisessa maassa.
7. Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarpeen mukaan lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin tai
toimintalinjaa koskeviin toimenpiteisiin, 16 ja 19 artiklan mukaisesti sekä tarvittaessa
20 ja 21 artiklassa tarkoitetun rahoitusjärjestelmän avulla, tavoitteenaan jakaa oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla perintöainekseen kohdistuvan tutkimus- ja kehitystyön tulokset sekä perintöaineksen kaupallisesta ja muusta käytöstä koituva hyöty
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perintöaineksen toimittavan sopimuspuolen kanssa. Jakaminen perustuu keskinäisellä
sopimuksella sovittuihin ehtoihin.
CBD:n muita pöytäkirjan soveltamiseen vaikuttavia sopimuskohtia ovat erityisesti seuraavat:
CBD 1 artikla:
Tämän yleissopimuksen tavoitteena, jota tulee toteuttaa asiaankuuluvien määräysten
mukaisesti, on biologisen monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä käyttö sekä
perintöaineksen käytöstä saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako, johon kuuluu myös asianmukainen perintöaineksen saanti ja asiaankuuluvan teknologian siirto, ottaen huomioon kaikki tähän ainekseen ja teknologiaan kuuluvat oikeudet,
sekä asianmukainen rahoitus.
Pöytäkirjan kannalta merkittäviä määritelmiä on CBD 2 artiklassa:
'biologiset luonnonvarat'' tarkoittaa perintöainesta, eliöitä tai niiden osia, populaatioita
tai muita ekosysteemien elollisia osia, jotka ovat tai saattavat olla käyttökelpoisia tai
arvokkaita ihmiskunnalle;
”biotekniikka” tarkoittaa sellaista tekniikan sovellusta, jossa käytetään biosysteemejä,
eläviä eliöitä tai niiden johdannaisia tuotteiden tai prosessien kehittämiseen tai muunteluun tiettyyn tarkoitukseen;
''geneettinen materiaali'' tarkoittaa kasvi-, eläin-, mikrobi- tai muuta alkuperää olevaa
ainesta, joka sisältää toiminnallisia perintötekijöitä;5
”perintöaines”6 tarkoittaa geneettistä materiaalia, joka on tai saattaa olla arvokasta;
''perintöaineksen alkuperämaa'' tarkoittaa maata, jolla on mainittuja perintöaineksia in
situ -olosuhteissa;
''perintöaineksen toimittajamaa'' tarkoittaa maata, joka toimittaa perintöainesta in situ lähteistä, mukaan luettuina sekä luonnonvaraiset että viljellyt lajit, tai ex situ lähteistä, jotka voivat olla peräisin asianomaisesta maasta tai muualta;
''in situ -suojelu'' tarkoittaa ekosysteemien ja luontaisten elinympäristöjen suojelua sekä lajien elinkykyisten populaatioiden säilyttämistä ja elvyttämistä niiden luonnollisessa ympäristössä ja jalostettujen tai viljelylajien osalta siinä ympäristössä, jossa ne
ovat kehittäneet erityisominaisuutensa;

5

6

Määritelmä ei käsitä ihmisen geenejä.

Perintöaines-termistä (genetic resources) käytetään jäljempänä Nagoyan pöytäkirjan osalta ”geenivaran” nimitystä
rinnakkaisten samaa merkitsevien suomenkielisten ilmaisujen välttämiseksi.
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''in situ -olosuhteet'' tarkoittaa olosuhteita, joissa perintöainesta esiintyy ekosysteemeissä ja luontaisissa elinympäristöissä sekä jalostettujen tai viljelylajien osalta sitä
ympäristöä, jossa ne ovat kehittäneet erityisominaisuutensa;
''ex situ -suojelu'' tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden osien suojelua muussa kuin
niiden luonnonmukaisessa elinympäristössä.
Määritelmät ovat samat ABS 2 artiklassa. Lisäksi ABS:ssa
“geenivarojen käyttö” tarkoittaa keinoja, joilla toteutetaan geenivarojen geneettisten
ja/tai biokemiallisten koostumusten tutkimusta ja kehittämistä, yleissopimuksen 2 artiklan määritelmän mukaisen biotekniikan soveltaminen mukaan luettuna.
CBD:n ja ABS:n velvoitteiden alueellinen soveltamisala määritellään valtion lainkäyttövallan kannalta sopimuksen 4 artiklassa:
Jollei muiden valtioiden oikeuksista muuta johdu ja jollei tässä yleissopimuksessa nimenomaan toisin määrätä, tämän yleissopimuksen määräykset velvoittavat kaikkia
sopimuspuolia
a) biologisen monimuotoisuuden osien osalta kunkin sopimuspuolen kansallisen lainkäyttövallan alueella, ja
b) niiden lainkäyttövallan tai valvonnan alaisuudessa toteutettavan tuotannon ja toimintojen osalta, riippumatta siitä, missä näiden vaikutukset ilmenevät, asianomaisen
sopimuspuolen kansallisen lainkäyttövallan alaisilla alueilla tai kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla.
Merelliseen ympäristöön liittyvien velvoitteiden osalta määrätään CBD 22.2 artiklassa:
2. Sopimuspuolet täytäntöönpanevat tätä yleissopimusta merellisen ympäristön osalta
ottaen huomioon valtioiden merioikeudesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet.
Merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaan valtioilla on lainkäyttövaltaa aluevesillään ja niiden ulkopuolisella talousvyöhykkeellä (mannermaajalusta).7
Suojelun tavoitteista, suunnitelmista ja toteutuksesta määrätään CBD 7 artiklassa ja liitteessä I:
Kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin erityisesti
8-10 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden osalta
a) selvittää suojelun ja kestävän käytön kannalta tärkeät biologisen monimuotoisuuden
osat ottaen huomioon I liitteen viitteellisen luettelon alueet,…
7

ABS ei koske kansainvälisiä merialueita eikä Etelämannerta.
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Liite I Selvitykset ja seuranta
1. Ekosysteemit ja elinympäristöt: joissa on runsaasti monimuotoisuutta, runsaasti endeemisiä tai uhanalaisia lajeja tai erämaata; jotka ovat muuttaville lajeille tarpeellisia;
jotka ovat yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti tai tieteellisesti tärkeitä;
tai jotka ovat edustavia tai ainutlaatuisia tai elintärkeään evoluutio- tai muuhun biologiseen prosessiin liittyviä;
2. Lajit ja yhteisöt, jotka ovat: uhanalaisia; kotieläimiä tai viljelylajien sukulaisia; joilla on lääkinnällistä, maataloudellista tai muuta taloudellista arvoa; jotka ovat yhteiskunnallisesti, tieteellisesti tai sivistyksellisesti tärkeitä, tai jotka luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön tutkimuksen kannalta ovat tärkeitä, kuten ilmentäjälajit; sekä
3. yhteiskunnallisesti, tieteellisesti tai taloudellisesti merkitykselliset kuvatut geenistöt
ja geenit.
In situ -suojelun kannalta vaadittavista toimista määrätään mm. ABS:n kannalta keskeisessä CBD 8
artiklan j-kohdassa:
j) kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kunnioittaa, suojella ja ylläpitää alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen sellaista tietämystä, keksintöjä ja käytäntöä, joka
sisältyy biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta merkityksellisiin perinteisiin elämänmuotoihin ja edistää ja laajentaa niiden soveltamista mainittujen yhteisöjen luvalla ja myötävaikutuksella sekä rohkaista tietämyksestä, keksinnöistä ja käytännöstä saadun hyödyn tasapuolista jakoa,
Ex situ -suojelun tavoitteista määrätään CBD 9 artiklassa mm. seuraavaa:
Kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin, pääasiallisesti in situ -suojelun täydentämiseksi
a) ryhtyä toimenpiteisiin biologisen monimuotoisuuden osien suojelemiseksi ex situ
ensisijaisesti kyseisten osien alkuperämaassa,
b) perustaa ja ylläpitää laitoksia kasvien, eläinten ja pieneliöiden ex situ -suojelua ja
tutkimusta varten ensisijaisesti perintöaineksen alkuperämaassa,

2.1.2 Bonnin ohjeet
CBD:n sopimuspuolten konferenssi asetti vuonna 2000 ad hoc -työryhmän laatimaan suuntaviivat
kasvigeenivarojen saatavuutta ja hyötyjen jakamista koskevan järjestelmän yksityiskohdiksi. Bonnissa pidetyssä kokouksessa esitettiin huhtikuussa 2002 oikeudellisesti ei-sitovat suuntaviivat
CBD:ssa tarkoitetun perintöaineksen saatavuudesta ja sen käytöstä saatavan hyödyn jakamisesta.
Ohjeet hyväksyttiin Haagissa vuonna 2002. Ohjeiden 10 kohdan mukaan suuntaviivoja sovelletaan
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täydentävästi ja yhdenmukaisesti kasvigeenivaroja koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin nähden,
eivätkä ne vaikuta kasvigeenivarasopimuksen geenivarojen saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskeviin
määräyksiin.
Bonnin ohjeet kattavat CBD:n soveltamisalaan kuuluvat (kaikki) geenivarat ja niihin liittyvän perinteisen tiedon, keksinnöt ja käytännöt sekä niiden käytöstä saatavat hyödyt. Ohjeiden tarkoituksena
on edistää biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen avulla. Ohjeiden tavoitteena on ohjata geenivarojen käyttäjiä ja toimittajia tilanteissa,
joissa geenivaroja vaihdetaan maiden sisällä tai niiden välillä. Ohjeet on tarkoitettu apuvälineeksi
sopimusosapuolille, valtioiden hallituksille ja muille sidosryhmille. Niihin perustuvien kansallisten
ohjeiden/säädösten tulisi olla joustavia ja niitä olisi voitava tarkistaa ja korjata myöhemmin. Ohjeiden noudattamisesta oletetaan hyötyvän sekä geenivarojen käyttäjien että niiden toimittajien.
ABS:n kannalta Bonnin ohjeiden merkitys on pääasiassa siinä, että CBD 15 artiklan ja yleissopimuksen muiden kohtien velvoitteiden toimeenpanomuotojen yksityiskohdat on kartoitettu Bonnin
ohjeissa. Ohjeissa osoitetaan sopimuspuolille ja sidosryhmille kehykset, joita soveltamalla edistetään geenivarojen saatavuutta ja varmistetaan niiden käytöstä saatavien hyötyjen tasapuolinen ja
oikeudenmukainen jako, annetaan sopimuspuolille ohjeita perintöaineksen saatavuuteen ja hyötyjen
jakoon liittyvien järjestelmien kehittämisestä sekä tiedotetaan käyttäjien ja toimittajien käytännöistä
ja lähestymistavoista geenivarojen saatavuuteen ja hyötyjen jakamiseen liittyvissä järjestelyissä.
Ohjeet on tarkoitettu myös välineeksi, jolla täydennetään geenivarojen liikkuvuuteen liittyviä voimassa olevia kansainvälisiä välineitä; näihin kuuluu esim. FAO:n elintarvikkeiden ja maatalouden
kasvigeenivaroja koskeva kansainvälinen sopimus.
Ohjeiden tavoitteena on geenivaraneuvottelukunnan työryhmän (Työryhmämuistio MMM 2007:5)
määrityksen mukaan muun muassa
⇒ edistää osaltaan biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä
⇒ tarjota sopimuspuolille ja sidosryhmille avoimet puitteet, joilla helpotetaan geenivarojen saatavuutta
⇒ varmistaa geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jako
⇒ opastaa sopimuspuolia geenivarojen saatavuuteen ja hyötyjen jakoon liittyvien järjestelmien ja kansallisten toimintasuunnitelmien kehittämisessä
⇒ edistää teknologian siirtoa ja tarvittavien taloudellisten resurssien ohjaamista geenivaroja toimittaviin kehitysmaihin ja siirtymätalouden maihin.
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Ohjeissa esitetään geenivaran saatavuuteen ja hyötyjen jakoon liittyvän menettelyn vaiheet. Niihin
kuuluvat ennakkosuostumusjärjestelmä (PIC), molemminpuolisesti sovittuja ehtoja (MAT) koskevat
perusvaatimukset sekä viitteellinen luettelo sopimusten tyypillisistä ehdoista, hyötyjen mahdolliset
lajit ja niiden jakotavat. Ohjeiden liitteessä annetaan täydentäviä malleja geenivarojen ja niihin liittyvän perinteisen tietämyksen luovutusta koskevia materiaalinsiirtosopimuksia varten.
Sopimuspuolet ja sidosryhmät voivat olla sekä geenivaran käyttäjiä että toimittajia. Ohjeiden mukaan sopimuspuolten tulee nimetä kansalliset keskukset (focal point), jotka sisällytetään biologisen
monimuotoisuuden tiedonvälitysjärjestelmään. Niiden olisi annettava geenivaran saantia hakevalle
tietoa menettelyistä, jotka koskevat ennakkosuostumusta ja keskinäisesti sovittuja ehtoja, sekä toimivaltaisista kansallisista viranomaisista (competent authority) samoin kuin alkuperäis- ja paikallisyhteisöistä sekä sidosryhmistä. Sopimuspuolet voivat myös nimetä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä olisi myöntää oikeus käyttää geenivaraa sekä antaa neuvoja sen saantiin ja hyötyjen jakoon liittyvästä käytännöistä.
Geenivaran alkuperämaan tulee sopimuspuolena ja muiden sopimuspuolten, jotka ovat saaneet siirron kautta geenivaraa yleissopimuksen mukaisesti, varmistaa, että kansallinen lainsäädäntö on
yleissopimuksen mukaista sekä tiedottamisen että osallistamisen suhteen. Tämä vaatimus toteutui
sittemmin juuri Nagoyan pöytäkirjan keinoin.

2.1.3 Euroopan unionin tiedonanto Bonnin ohjeiden voimaansaattamisesta
Euroopan unioni on antanut tiedonannon Bonnin ohjeiden voimaansaattamisesta.8 Tiedonanto sisältää katsauksen eräisiin perintöaineksen saatavuuteen ja hyötyjen jakoon liittyviin yhteisön toimenpiteisiin; näihin kuuluu muun muassa biologista monimuotoisuutta koskeva Euroopan yhteisön strategia.9 Tähän liittyen tiedonannossa tarkastellaan bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojas-

8

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja Neuvostolle - Perintöaineksen saantia ja saatavuutta sekä sen
käytöstä saatavien hyötyjen jakoa koskevien Bonnin ohjeiden täytäntöönpanosta Euroopan yhteisössä /*
KOM/2003/0821 lopull. *
9

Komission tiedonanto 4. helmikuuta 1998 biologista monimuotoisuutta koskevasta Euroopan yhteisön strategiasta
KOM(1998) 42. Komission tiedonanto 22. toukokuuta 2006 Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen
vuoteen 2010 mennessä – ja sen jälkeen – Ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi
KOM(2006) 216 lopullinen, sekä KOM(2011) 244 komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020.
.
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ta annettua direktiiviä sekä yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annettua asetusta. Lisäksi tiedonannossa käsitellään unionissa toimivien sidosryhmien toimia, erityisesti institutionaalista politiikkaa, käytännesääntöjä ja yritysten harjoittamaa politiikkaa. Tiedonannon mukaan perintöaines jaetaan yleensä karkeasti kolmeen luokkaan: kasvi-, eläin- ja mikrobiologista alkuperää olevaan perintöainekseen. Sillä on perustavanlaatuista merkitystä monilla tieteellisen tutkimuksen aloilla, maataloudessa, esimerkiksi kasvinjalostuksessa, sekä useilla teollisuuden aloilla. Joillakin aloilla lausutaan harkittavan huomattavien investointien tekemistä kaupallisesti hyödynnettävien aineiden etsimiseen elävistä lajeista (bioprospektio) mahdollisten uusien käyttötarkoitusten löytämiseksi. Näitä
toimia harjoitetaan usein maissa, joissa on maailman rikkain biologinen monimuotoisuus. Näitä ns.
megabiodiversiteettimaita on erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa, Oseaniassa
ja jossakin määrin Afrikassa.
Bonnin ohjeiden oikeudellisesta statuksesta komissio lausuu, että ”ohjeet ovat yksityiskohtaisia
vapaaehtoisia säännöksiä, joiden avulla edistetään 1 artiklan, 10 artiklan c kohdan, 15 artiklan, 16
artiklan ja 19 artiklan sekä jossakin määrin 8 artiklan j kohdan täytäntöönpanoa”. Tiedonannon mukaan kestävän kehityksen huippukokouksen toimintasuunnitelmassa (44 kappaleen n-kohta) kehotetaan edistämään Bonnin ohjeiden laajaa täytäntöönpanoa, koska ne voivat olla avuksi geenivarojen
saantiin ja saatavuuteen sekä hyödyn jakamiseen liittyvien lainsäädännöllisten, hallinnollisten tai
toimintalinjoja koskevien toimenpiteiden luomisessa sekä sopimus- ja muita järjestelyjä koskevissa
osapuolineuvotteluissa. Toimenpiteiden tasolla tiedonannossa viitataan muiden sopimusregiimien
mahdollisuuksiin osaltaan toimia integroivasti CBD:n tavoitteiden saavuttamisessa; näistä mainitaan FAO:n, WIPO:n ja WTO:n, UPOV:in ja CGIAR:n piirissä solmitut sopimukset.

2.1.4 Kansallinen Bonnin ohjeiden toimeenpanoehdotus
Koska Bonnin ohjeiden velvoitteisiin kuuluu kansallisten toimeenpanomekanismien kehittäminen ja
ohjeet ovat olennaisesti toimineet ABS:n sisällöllisenä perustana, on aiheellista mainita pöytäkirjan
toimien kehittelyn kannalta merkityksellisenä selvityksenä Suomessa vuonna 2006 valmistunut
taustaselvitys Bonnin ohjeiden kansallisesta toimeenpanosta (työryhmämuistio 2007:5). Selvitys
kattaa seuraavat asiakysymykset: geenivarojen omistus, järjestelmän luonne (muotovapaa vai lakisääteinen), geenivarojen luovuttajan ja vastaanottajan välinen oikeussuhde, jokamiehenoikeudet,
geenivarojen luovutuksen ennakkovalvonta (suostumus vai ilmoitus), alkuperäistodistus, ohjeiden
soveltamislaajuus, käyttötarkoituksen merkitys, alkuperäiskansojen oikeudet ja perinteinen tietämys
sekä taloudelliset näkökohdat.

18

Mainitun selvityksen informaatio kattaa kansalliset ja pohjoismaiset hallinnolliset mekanismit ensisijaisesti geenivarojen tunnistamisjärjestelmien, julkisten kokoelmien ja vaihtotoiminnan kannalta
mukaan lukien myös Bonnin ohjeiden soveltamista koskevat toimintaohjeet.
Bonnin ohjeiden täytäntöönpanoa tarkastelleen työryhmän (MMM 2007:5) johtopäätökset ovat
edelleen ajankohtaisia ja ne on tarpeen ottaa huomioon selvitettäessä jatkossa Nagoyan pöytäkirjan
edellyttämiä täytäntöönpanotoimia. Eräiltä osin pöytäkirjan määräykset menevät työryhmän raporttia pidemmälle. Keskeiset täytäntöönpanotoimet liittyvät 5 artiklan mukaiseen hyötyjen jakoon, 6
artiklan mukaiseen geenivarojen saatavuuteen, 7 artiklan ja 12 artiklan mukaiseen perinteiseen tietämykseen, 13 ja 17 artiklan mukaisiin kansallisten viranomaisten nimeämisiin sekä 15 ja 16 artiklan mukaiseen lainsäädännön noudattamisen varmistamiseen.

2.2 ABS:n velvoitteet
Seuraava tarkastelu käsittää ABS:n keskeisten artiklojen analyysin sekä sen jälkeen arvion siitä,
milloin lainsäädäntö näyttää olevan tarpeen (SÄÄNTELY/EI-SÄÄNTELY).

2.2.1 Säänneltävät käyttömuodot
Yleisellä tasolla ABS:n tehtävänä on asettaa valtioille velvollisuuksia siten, että käyttäjävaltio kunnioittaa alkuperämaan geenivaroja koskevaa lainsäädäntöä (13 art.) ja että toisaalta alkuperävaltio
huolehtii lainsäädäntönsä selkeydestä ja läpinäkyvyydestä siten, että muiden valtioiden käyttäjät
voivat saada käyttöönsä geenivaroja (6.3 art.).
Saatavuussääntelyn kannalta on merkitystä tarkoituksella, johon geenivaroja tarvitaan tai hankitaan.
Geenivarojen ottaminen sinänsä ei kuulu pöytäkirjan alaan. Käyttötarkoitukset, johon saatavuussääntelyn kontrollia tulee käyttää, määräytyvät pöytäkirjan käyttötarkoitusmäärityksen kautta. Käyttö (utilization) on määritelty ABS 2.c artiklassa:
“geenivarojen käyttö” tarkoittaa keinoja, joilla toteutetaan geenivarojen geneettisten
ja/tai biokemiallisten koostumusten tutkimusta ja kehittämistä, yleissopimuksen
(CBD) 2 artiklan määritelmän mukaisen biotekniikan soveltaminen mukaan luettuna.”
“Tutkimus” ja “kehittely” viittaavat ammatilliseen ja asiantuntemusta vaativiin käyttötapoihin, joita
harjoitetaan yleensä laajassa mittakaavassa. Käyttö biotekniseen tarkoitukseen (geenitekniikka)
edellä siteeratussa CBD 2 artiklan merkityksessä on myös ABS:ssa tarkoitettu käyttömuoto. Pöytäkirjan kannalta kysymys on paitsi tunnettujen esiintymien käytöstä myös menetelmistä, jolla kartoi-
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tetaan uusia hyödyntämiskelpoisia geenivaroja (bioprospektio). ABS:ssa on lisäksi määritelty, mitä
biotekniikan sovelluksissa tarkoitetaan johdannaisilla.10 Ihmisen geeniperimä ei kuulu sopimuksen
eikä pöytäkirjan alaan. Määrityksillä on pöytäkirjan soveltamisalan kannalta merkitystä, vaikka ne
olisivat teknis-tieteellisesti epätarkkoja.

2.2.2 Oikeuksien järjestelmä
CBD:tä täsmällisemmin ABS liittyy oikeuksien hyödyntämiseen ja myös uudenlaisten oikeuksien
perustamiseen. Varsinaista oikeuskäsitteen erittelyä erilaisia käyttö- ja saatavuustilanteita varten ei
pöytäkirjaan kuitenkaan sisälly. Tämä on ymmärrettävä sitä pöytäkirjan 1 artiklassa määriteltyä
tarkoitusta vasten, että kysymys on valtioiden välisistä velvoitteista. Vaikutukset yksityisten asemaan määräytyvät kansallisen oikeuden mukaan, ja lainsäätäjän tulee huolehtia esimerkiksi siitä,
että oikeuksista johtuvat esteet pöytäkirjan toimeenpanolle tulevat asianmukaisesti poistetuiksi. Oikeuksia saatetaan pöytäkirjan valossa tarkastella yhtäältä sitä, miten hankkijavaltion tahoille turvataan pääsy alkuperämaan geenivaroihin ja toisaalta sitä, miten tilanteen niin salliessa saajalla tai
kehittäjällä on mahdollisuus hankkimansa käyttömuodon turvaamiseen esimerkiksi immateriaalioikeuksin tai sopimusperäisin järjestelyin.
Se miten alkuperämaassa järjestetään geenivaran vastaanottajan asema, riippuu osin pöytäkirjaan
liittyvistä ohjeistuksista, mutta myös esimerkiksi perustettavista yksinoikeuksista ja vastaavista
aseman turvaavista järjestelyistä. Näitä voivat olla myös esimerkiksi erilaiset yhteistyösopimukset
ja tutkimusohjelmat. Mallisopimusten (MAT) tehtävänä on yhtäältä helpottaa pääsyn järjestämistä,
toisaalta myös taata saatavuuden toteutuminen alkuperätahon eli luovuttajan aseman turvaavalla
tavalla. Yksityisoikeudellisten osapuolten eli geenivaran luovuttajan ja saajan tehtävänä ei varsinaisesti ole valvoa pöytäkirjan monimuotoisuustavoitteen toteutumista, vaan se on valtioiden velvollisuutena niiden päättäessä pöytäkirjan toimeenpanotavoista. Alkuperämaa saattaa siten asettaa geenivarojen siirroille tiettyjä monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisia lisävaatimuksia. Velvoitetta antaa geenivaroja käyttöön ei ole kansainvälisellä sääntelytasolla asetettu, vaikka se tietyllä tavalla on saatavuuden toteutumisen edellytys ja siinä mielessä katsottavissa kansainvälisen tason vel-

10

”Johdannainen” tarkoittaa luonnossa esiintyvää biokemiallista yhdistettä, joka syntyy biologisten luonnonvarojen tai
geenivarojen geneettisen ilmentymän tai aineenvaihdunnan tuloksena, vaikka yhdiste ei sisältäisi toiminnallisia perintötekijöitä.
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voitteeksi. Geenivaran luovuttamista koskeva päätösvalta on lopulta geenivaran haltijalla, viranomaisten ei tulisi puuttua asiaan muutoin kuin yleisen edun vaatiessa.
ABS:n tavoitteena olevalla geenivarojen suojelulla pyritään turvaamaan geenivarojen saatavuus
viljelijöiden, jalostuksen ja tutkimuksen tarpeisiin sekä tulevien sukupolvien käyttöön. Riittävä monimuotoisen geenivarannon saatavuus on tärkeää esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle,
puutarhatoiminnalle ja kasvinsuojeluteollisuudelle. Vastavuoroisuuden periaatteesta johtuen esimerkiksi protektionistiset pyrkimykset eivät ole sallittuja. Alkuperävaltio ei saa asettaa saatavuudelle syrjiviä tai harkinnanvaraisia esteitä, koska sääntelyn tulee olla ulkomaisen tarvitsijan kannalta
olla selkeä ja tasapuolinen.
Toisaalta alkuperämaan kansallinen järjestelmä määrää sen, mikä geenivaran yleinen, esimerkiksi
omistuksellinen asema on ja kenelle valta määrätä geenivaran luovutuksesta tällöin kuuluu. Saajavaltion on puolestaan salliessaan geenivaran tuonnin varmistettava luovuttajavaltion asettamien
vaatimusten toteutuminen. Tämä asettaa saajavaltion viranomaisille velvollisuuden tuontitilanteessa
tarkastaa, että geenivaroja tuodaan ja hyödynnetään alkuperämaan sääntöjen mukaisesti. Lisäksi jos
tällaista geenivaraa edelleen luovutetaan kolmanteen maahan, kun alkuperämaa on vaatinut ennakkosuostumuksen, näyttää siltä, että myös välittäjävaltion, esimerkiksi Suomen, olisi vaadittava vientitilanteessa luovuttajalta ennakkosuostumus, vaikka Suomi ei tällaista omien geenivarojen osalta
vaatisikaan.

2.2.3 Sopimusjärjestelmät ja valvonta
Pöytäkirjan antaa alkuperämaana olevalle osapuolelle kansallista harkintavaltaa sen suhteen, miten
tiukkaa ennakkovalvontaa geenivaran luovutustilanteessa sovelletaan. Lisäksi pöytäkirjan tiettyjen
artiklojen sisältö sallii liikkumavaraa tarkasteltaessa, missä määrin pöytäkirja asettaa lainsäädännöllisiä vaatimuksia, missä määrin taas ratkaisut ovat vapaaehtoisia tai valinnaisia. Myös EU:n tiekartta rakentuu sen varaan, että pöytäkirjan toimeenpano voisi osittain toteutua vapaaehtoisin tai taloudellisin ohjauskeinoin. Valvonnan järjestämisellä on kuitenkin keskeinen merkitys silloinkin, kun
erityisiä oikeudellisia ohjauskeinoja ei aseteta, pöytäkirjan vaatiman kansainvälisen informaation ja
yhteistyön vuoksi. Esimerkiksi ABS:n keskeinen väline on hankkijatahon ja luovuttajatahon molemminpuoliseen sopimukseen pohjautuva saatavuuden turvaamismenettely (mutually agreed
terms, MAT). Tarkoitus on että valtiot tukevat ja valvovat tällaisten sopimusehtojen käyttämistä
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siten, että hyödyn jakaminen toteutuu asianmukaisesti alkuperämaassa. Tuen muodot voivat siis olla
oikeudellisia tai valinnaisia.
Sekä CBD että ABS perustuvat eräänlaiseen takaisinkytkentään geenivarojen hyödyntämissääntelyn
ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisvelvoitteen kesken. Valtio (alkuperämaa) voi ratkaista missä määrin se turvautuu lakisääteiseen ennakkosuostumusjärjestelmään tai ylipäänsä geenivaran luovuttamisen sääntelyyn. Jos valtio kuitenkin tällaisen järjestelmän luo, järjestelmän hyödynsaajina
oleva käyttäjä ja hankkija tulee osoittaa hyödyn kohdentamisessa huolehtimaan geenivaran tai
luonnonvaran asianmukaisesta suojelusta (ABS 9 art.). Tämä toteutuu osaltaan luovuttajien kanssa
solmittavien ehtojen kautta.

2.2.4 Suhde muihin kansainvälisiin regiimeihin (ABS 4 art.)
Pöytäkirjan velvoitteilla on lähtökohtaisesti väistyvä vaikutus muihin sopimusjärjestelmiin sikäli,
että saatavuus- ja hyödynjakamisvelvoitteita voidaan sivuuttaa, jos muuhun sopimukseen perustuvat
oikeudet tai velvoitteet sitä edellyttävät. Biodiversiteetille ei kuitenkaan näihin sopimusperusteisiin
oikeuksiin vedottaessa saa aiheuttaa vakavaa haittaa tai uhkaa (ABS 4 art.). Valtiot voivat luoda
muunkinlaisia saatavuus- ja hyödynjakamisjärjestelmiä, kunhan ne tukevat pöytäkirjan tavoitteita.
Kun pöytäkirjalle ei ole annettu etusijaista asemaa muihin kansainvälisiin regiimeihin nähden, se on
kuitenkin tarkoitettu integraatiohakuiseksi instrumentiksi muita sopimuksia sovellettaessa. Tällaisia
sopimusjärjestelmiä on esimerkiksi elintarvikehuollon, maatalouden ja kasvinjalostuksen aloilla.
Eräitä keskeisiä regiimejä tarkastellaan tuonnempana.

2.3 Pääsy geenivarojen hyödyntämiseen (ABS 6 art.)
2.3.1 Ennakkosuostumus ja hyväksyntä
Pöytäkirjan 6 artikla sisältää keskeiset valtioiden velvoitteet geenivaroille pääsyn järjestämiseksi.
Geenivarojen hyödyntäminen edellyttää luovuttajamaan ennakkosuostumusta (prior informed consent, PIC) ellei valtio päätä, ettei se edellytä ennakkosuostumusta. Artikla sisältää vaatimukset niistä täytäntöönpanotoimista, joita ennakkosuostumusta edellyttävien valtioiden tulee hyväksyä. Ennakkosuostumuksen hankkimista voi vaatia paitsi geenivaran alkuperävaltio myös geenivaran siirronsaajan valtio (välittäjävaltio).

22

Alkuperäiskansan tai paikallisyhteisön hyväksyntä on tarpeen, kun näillä on pöytäkirjan tarkoittama
perinteiseen tietämykseen tai muuhun perusteeseen pohjautuva oikeus tai intressi valvoa geenivaran
luovuttamista. Niillä on myös oikeus osallistua luovuttamista koskevaan päätöksentekoon. Asianomaisen alkuperävaltion tulee huolehtia lainsäädännöllisesti siitä, että kyseinen vaatimus suostumuksesta ja osallistumisesta toteutuu, saajavaltion taas siitä, että hyödyntäjä noudattaa alkuperämaassa voimassa olevia vaatimuksia.

2.3.2 Ennakkosuostumuksen sisältö
Kun alkuperävaltio tai siirronsaajavaltio asettaa ennakkosuostumusvaatimuksen (PIC), järjestelmän
luomisessa on noudatettava ABS:n mukaisia oikeudellisia, hallinnollisia ja järjestysluonteisia vähimmäisvaatimuksia; näitä ovat
läpinäkyvyys ja selkeys kansallisessa sääntelyssä ja muissa ohjausjärjestelyissä;
oikeudenmukaiset ja tasapuoliset menettelyt ja saatavuussäännöt;
tiedottaminen ennakkosuostumuksen hankkimismenettelystä
kirjallisen päätöksen antaminen selkeänä kohtuullisessa ajassa ja kustannustehokkaalla tavalla, kun menettelytavat toimivaltaisissa viranomaisissa on ilmoitettu;
selvityksen esittämisestä huolehtiminen pääsyn yhteydessä ennakkosuostumuksesta ja
molemminpuolisten ehtojen (MAT) asettamisesta sekä vastaavasti ilmoittaminen hyödyn jakamisesta vastaavalle Clearing Houselle (ABCH);
soveltuvin osin kansallisen oikeuden mukaisesti tulee määrätä kriteerit ja menettelytavat ennakkosuostumuksen hankkimisesta tai alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen
hyväksynnästä ja osallistamisesta geenivarojen saamiseksi.
selkeiden sääntöjen ja käytäntöjen luominen molemminpuolisten ehtojen vaatimisesta
ja asettamisesta. Ehdot tulee antaa kirjallisina ja niihin voi sisältyä muun ohella seuraavia seikkoja:
(i) riidanratkaisusääntely;
(ii) hyödynjakamisen ehdot, myös suhteessa vallitseviin immateriaalioikeuksiin;
(iii) tarvittaessa seuraajatahoa/kolmansia tahoja koskevat ehdot;
(iv) tarvittaessa tarkoituksen muuttamisen ehdot.
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Pöytäkirja perustuu siihen, että vapaaehtoisia toimia käytettäisiin mahdollisimman runsaasti ja tehokkaasti etenkin siltä osin, kuin pakottava sääntely sen sallii. Jotta vapaaehtoiset toimet olisivat
pöytäkirjan mukaan asianmukaisia, niitä pyritään ohjaamaan käytännekoodeilla ja sopimusmalleilla.
Valtion tulee tukea ja ohjata tällaista toimintaa (ABS 20 art.). Sopimusosapuolten konferenssi arvioi
määräajoin näitä ohjeita ja käytäntöjä.

2.4 Alkuperäiskansan ja paikallisyhteisön geenivarojen hyödyntäminen
(ABS 7 art.) ja perinteisen tietämyksen hyödyntäminen
CBD:n 8j artiklan mukaan valtioiden tulee kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kunnioittaa, suojella ja ylläpitää alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen sellaista tietämystä, keksintöjä ja käytäntöä, joka sisältyy biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta merkityksellisiin perinteisiin elämänmuotoihin. Artiklassa ei määritellä alkuperäiskansan käsitettä, vaan sen
sisältö perustuu CBD:n piirissä omaksuttuun tulkintaan sekä kansainvälisen oikeuden muihin sopimuksiin, tapaoikeuteen ja julistuksiin.11 Suomessa ILO:n alkuperäiskansasopimus on toistaiseksi
ratifioimatta, mikä osaltaan voi vaikuttaa myös ABS:n toimeenpanoon ainakin sikäli, että tässä
kohdin geenivaran haltijataho tulee laissa tunnistaa. Suomessa on vakiintuneesti katsottu, että
CBD:n 8j artiklaa koskee Suomessa vain saamelaisia.12 Alkuperäiskansan ja paikallisyhteisön pöytäkirjaan perustuva oikeus on määriteltävä laissa, hallinnossa ja käytännössä siten, että niiden kansallisen oikeuden mukaiset oikeudet toteutuvat ja että kuvatuin tavoin oikeudenmukainen ja kohtuullinen hyötyjen jako toteutuu. ABS ei suoraan määrittele perinteisen tietämyksen haltijoita, vaan
mainittujen tahojen asemaa tulee kansallisessa oikeudessa tarkastella tapaoikeuden ja perinteisen
tietämyksen nauttiman suojan valossa ottaen huomioon myös kansainväliset velvoitteet. Pöytäkirjaa
sovellettaessa valtioiden tulee välttää puuttumasta niihin käyttömahdollisuuksiin ja käytäntöihin,
joita alkuperäiskansa tai paikallisyhteisö on harjoittanut sille annetun oikeusaseman perusteella.

11

Ks. Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n alkuperäiskansasopimus no. 169, 1989 ja YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus 2007 (A/RES/61/295). Julistuksen 31 artikla kuuluu: ” Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the
manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines,
knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games, and
visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property
over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions. – In conjunction with indigenous
peoples, States shall take effective measures to recognize and protect the exercise of these rights.”
12

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetietämystä käsittelevän 8j artiklan
kansallisen asiantuntijaryhmän loppuraportti, kesäkuu 2011, s. 5.
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ABS 7 artikla täydentää biodiversiteettisopimuksen 8j artiklaa. Artiklan mukaan sopimusosapuolen
tulee pyrkiä luomaan sopimusmalleja käyttäjien tarpeisiin siten, että niissä osoitetaan vähimmäisvaatimukset oikeudenmukaisen ja kohtuullisen hyödyn jaon aikaansaamiseksi. Jos kyse on saatavuudesta geenivaroihin liittyvään perinnetietoon, joka on alkuperäiskansojen tai paikallisyhteisöjen
hallussa, asia edellyttää ABS 7 artiklan mukaan tällaisten alkuperäiskansojen tai paikallisyhteisöjen
hyväksymistä tai ennakkosuostumusta (prior informed consent, PIC).
Erityisesti alkuperäiskansoja, mutta muitakin geenivarojen haltijatahoja, koskee valtionrajat ylittävän geenivaran hyödyntämistarkoituksessa tapahtuvan yhteistyön järjestäminen (ABS 11 art.). Tyypillisimmillään saamelaisväestön maantieteellisestä laajuudesta voisi muodostua tuollainen valtioiden yhteistoimintaa vaativa tilanne; tosin yhteistyöhön tulee ”pyrkiä”, sitä ei ole säädetty pakolliseksi. Yhteistyötilanteissakin tulee huolehtia geenivaran haltijatahon asianmukaisesta kuulemisesta
ja hyödyn jakamisen määrittelystä ennen mahdollisen ennakkosuostumuksen antamista.
Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöiden hallussa olevasta geenivaroihin liittyvästä perinteisestä
tietämyksestä ja siihen liittyvistä menettelykysymyksistä määrätään pöytäkirjan 12 artiklassa. Sen
mukaan valtion tulee varmistaa, että käytettävissä olevat menettelytavat sallivat kyseisten tahojen
tehokkaan osallistumisen päätöksentekoon ja käytäntöjen muodostamiseen. Tarkoituksena on taata
se, että geenivarojen käyttäjät tulevat tietoisiksi alkuperäiskansan ja paikallisyhteisön oikeuksista ja
käyttäjien velvoitteista, joita on noudatettava perimätietoa hyödynnettäessä ja hyötyä jaettaessa.

2.5 Hyödyn jakaminen (ABS 5 art., CBD 15 art.)
CBD 15 artiklan mukaan tavoitteena tulee olla jakaa oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla
perintöainekseen kohdistuvan tutkimus- ja kehitystyön tulokset sekä perintöaineksen kaupallisesta
ja muusta käytöstä koituva hyöty perintöaineksen toimittavan sopimuspuolen kanssa. Geenivarojen
hyödyntämisestä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta on edelleen määrätty pöytäkirjan 5 ja 9 artiklassa sekä pöytäkirjan liitteessä. Pöytäkirjan 5 artiklan mukaan jakaminen perustuu geenivarojen luovuttajan ja käyttäjän välillä tehtäviin keskinäisellä sopimuksella sovittuihin ehtoihin (Mutually agreed terms, MAT).
Vaikka järjestelyn perustana on osapuolten välinen sopimus, valtion tulee kuitenkin ryhtyä sen valvonnassa oleviin järjestelyihin sopimusjärjestelmän toteutumiseksi ja osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden järjestämiseksi. Tässä tarkoituksessa osapuolivaltioiden tulee pöytäkirjan 15 artiklan mukaan hyväksyä asianmukaiset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että sen lainkäyttöval-
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lan piirissä hyödynnettävät geenivarat on hankittu toisen osapuolen PIC-määräysten mukaisesti ja
että asiasta on tehty MAT luovuttajan ja saajan kesken. Pöytäkirjaan sisältyy myös valvonnallisia
määräyksiä, joiden tehtävänä on varmistaa, että geenivaroja koskeva alkuperäiskansan ja paikallisyhteisön perinnetieto on hankittu PIC-määräysten mukaisesti ja että MAT on tehty. Valtion tehtävien kannalta ABS edellyttää geenivarojen hyödyntämisen seurantaa ja tarkastuspisteiden määräämistä.
Hyödyn jakamisen osalta pöytäkirja edellyttää oikeudenmukaista ja kohtuullista hyödyn jakamistapaa. Itse jaettavan hyödyn määrän jakokriteerejä ei ole eritelty kuin periaatetasolla. Hyödyt voivat
olla rahallisia13 tai muulla tavoin toteutuvia.14 Kysymys voi olla esimerkiksi biodiversiteettiä tuke13

Rahallisia hyötyjä voivat olla esimerkiksi seuraavat hyödyt:
(a)
käyttömaksut/maksu kerättyä tai muutoin hankittua näytettä kohden;
(b)
ennakkomaksut;
(c)
erämaksut;
(d)
rojaltimaksut;
(e)
kaupallistamiseen liittyvät lisenssimaksut;
(f)
erityismaksut, joita maksetaan biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä tukeville erityisrahastoille;
(g)
palkat ja muut etuudet, jos niistä on keskinäisesti sovittu;
(h)
tutkimusrahoitus;
(i)
yhteisyritykset;
(j)
asiaan liittyvien immateriaalioikeuksien yhteisomistus.

14

Muita kuin rahallisia hyötyjä voivat olla esimerkiksi seuraavat hyödyt:
(a)
tutkimus- ja kehitystyön tulosten jakaminen;
(b)
tieteellisiin tutkimuksiin, kehitysohjelmiin ja erityisesti biotekniseen tutkimukseen liittyvä yhteistyö,
yhteistoiminta ja edistäminen, mahdollisuuksien mukaan sen osapuolen alueella, joka toimittaa geenivarat;
(c)
osallistuminen tuotekehitykseen;
(d)
koulutukseen ja valmentamiseen liittyvä yhteistyö, yhteistoiminta ja edistäminen;
(e)
pääsy geenivarojen ex situ -ohjelmiin ja tietokantoihin;
(f)
tiedon ja teknologian siirto geenivarojen toimittajalle oikeudenmukaisin ja edullisin ehdoin ja, jos asiasta keskinäisesti sovitaan, ilman täyttä vastiketta ja etuoikeutetusti, erityisesti sellaisen tietämyksen ja
teknologian siirto, jossa hyödynnetään geenivaroja tai joka on merkityksellistä biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta, biotekniikan siirto mukaan luettuna;
(g)
teknologian siirtoa koskevien valmiuksien vahvistaminen;
(h)
institutionaalisten valmiuksien kehittäminen;
(i)
inhimilliset ja aineelliset resurssit, joilla vahvistetaan saatavuutta koskevien määräysten hallinnointiin
ja täytäntöönpanoon liittyviä valmiuksia;
geenivaroihin liittyvä koulutus, johon geenivarojen toimittajamaat osallistuvat täysipainoisesti ja joka
(j)
järjestetään mahdollisuuksien mukaan kyseisissä maissa;
(k)
biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta merkityksellisen tieteellisen tiedon
saanti, biologisten keksintöjen ja taksonomisten tutkimusten saanti mukaan luettuna;
(l)
paikallistalouden edistäminen;
(m) tutkimus, joka kohdistuu ensisijaisiin tarpeisiin, kuten terveyteen ja ruokaturvaan, ja jossa otetaan huomioon geenivarat toimittavan osapuolen oma geenivarojen käyttö;
(n)
institutionaaliset ja ammatilliset suhteet, joita voi syntyä saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevan sopimuksen ja sitä seuraavan yhteistyön ansiosta;
(o)
ruoan ja toimeentulon turvaamiseen liittyvät hyödyt;
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vien toimien kustantamisesta tai bioprospektioiden rahoittamisesta. Mahdolliset hyödyn lajit on
lueteltu pöytäkirjan liitteen yli 20-kohtaisessa luettelossa, joka yksityiskohtaisuudesta huolimatta ei
ole tyhjentävä. Sopimusosapuolten tulee ryhtyä asianmukaisiin toimiin artiklan määräysten täytäntöönpanemiseksi. Erääksi vajeeksi sääntelyssä ja myös bioprospektiohankkeiden menestymisen
esteeksi on koettu se, että tuottoisten kehittämisprojektien lopputuotemaissa (end-of-pipe) synnyttämien usein merkittävien taloudellisten hyötyjen jakamisesta ei ole ollut velvoittavia käytäntöjä.15
Pöytäkirjan 9 artiklassa kannustetaan luovuttajia ja käyttäjiä kanavoimaan geenivarojen hyödyntämisestä saatuja hyötyjä luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Itse asiassa
tässä on kysymyksessä keskeinen ABS:n velvoite, josta on huolehdittava hyödynnettävän geenivaran säilymisen turvaamiseksi sekä sen hyödyntämisestä luonnolle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

2.6 Valvontamekanismien avoimuus ja tehokkuus
Kun kysymys on saatavuuden turvaamisesta ja järjestämisestä geenivaroihin liittyvään perimätietoon, joka on tietyn tahon hallussa, sopimusosapuolten tulee huolehtia siitä, että kansallinen lainsäädäntö määräyksineen toteuttaa geenivarojen hyödyntämisessä pääsyn ja hyödyn jakamisen edellytykset (ABS 16 art.). Erityisesti tämä koskee ennakkosuostumusta (PIC) tai alkuperäiskansan ja
paikallisyhteisön hyväksyntää sekä molemminpuolisesti hyväksyttyjen ehtojen vaatimista näiden
tahojen asemaa koskevien kansallisten säännösten mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee, että
geenivarojen kansainvälisen hyödyntämisen järjestämiseksi sekä alkuperämaan että hyödyntäjävaltion lainsäädännössä tulee luoda asianmukaiset valvontamekanismit alkuperämaan luovuttajatahojen oikeuksien varmistamiseksi ja käyttäjän aseman järjestämiseksi ABS:n edellyttämällä tavalla.
Rikkomustilanteissa osapuolivaltioiden tulee pyrkiä neuvottelemaan ongelman ratkaisemista (solidaarisuusvelvoite).
Käytännön toiminnassa valvonnan ja tiedonkulun avoimuutta ja tehokkuutta on mahdollista edistää
osana virallisten geenikokoelmien verkostoyhteistyötä, jota on esimerkiksi EU:n ja Pohjoismaiden
tasolla sekä myös kansallisesti, erityisesti kun valtiot ovat ABS:n osapuolia.

(p)
(q)
15

yhteiskunnallinen tunnustus;
asiaan liittyvien immateriaalioikeuksien yhteisomistus.

Ks. esim. Chikako Takeshita, Bioprospecting and Indigenous Peoples´ Resistances (2010).
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2.7 Erityistilanteita koskeva sääntely
Pöytäkirjan 8 artikla koskee erityistilanteita. Siinä pyritään ensinnäkin luomaan helpotettu menettely tutkimusta varten. Toiseksi siinä otetaan huomioon hätätilanteet. Neuvotteluissa tällä tarkoitettiin
erityisesti pandemiatilanteita. Kolmanneksi artiklassa korostetaan geenivarojen tärkeyttä ruokaturvallisuudessa. Geenivarapolitiikassaan kunkin valtion tulee erityisesti ottaa huomioon elintarvikkeisiin ja maatalouteen liittyvät geenivarat ja niiden erityinen merkitys elintarvikehuollolle.
Mainitussa artiklassa kysymys on ei-kaupallisen tutkimuksen edistämisestä etenkin kehitysmaissa.
Hätä- ja riskitilanteisiin tulee varautua erityisesti kun kysymys on kansallisesti tai kansainvälisesti
tunnistetusta vahingosta ihmisen, eläimen tai kasvin terveydelle. Toimenpiteiden valinnassa voidaan turvautua kiireellisiin toimiin geenivaran saamiseksi sekä myös hyödyn kiireelliseksi jakamiseksi, ottaen huomioon erityisessä hädässä olevien tarpeet. Tällaiset poikkeukselliset toimenpiteet
saattavat olla jo ennestään käytössä terveys- ja turvallisuuslainsäädännön perusteella.

2.8 Sovitut ehdot (MAT) ja ohjeistus
ABS 18 artikla koskee yleisten sopimusehtojen käyttämisen edellytyksiä, 19 artikla noiden sopimusehtojen sisällöllistä mallintamista eli yhdenmukaistusta.
Sopimuspuolten tulee rohkaista toimittaja- ja hankkijaosapuolia sisällyttämään molemminpuolisiin
käytön ehtoihin (Mutually agreed terms) määräykset riidanratkaisuksi koskien
1) sovellettavaa oikeusjärjestystä,
2) sovellettavaa lainsäädäntöä sekä
3) riidanratkaisun eri vaihtoehtoja, mukaan lukien sovittelua ja välimiesmenettelyä.
Sopimuspuolten tulee huolehtia siitä, että ehtojen tarkoittamat menettelytavat ovat oikeudellisesti
olemassa ja osallisten käytettävissä ehtoja koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Sopimuspuolten tulee lisäksi huolehtia siitä, että oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja että molemminpuolisesti
tunnustetaan ja pannaan täytäntöön ulkomaiset tuomiot ja välimiesratkaisut.
Mitä tulee sopimusehtojen sisältöön, sopimuspuolten tulee tarvittavassa määrin rohkaista käyttämään ja päivittämään sektorikohtaisia ja poikkisektorisia molemminpuolisten sopimusehtojen lau-
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sekkeita (malleja). Sopimuspuolten konferenssi puolestaan seuraa vastedes mainittujen mallien
käyttöä ja kehittymistä.
Pöytäkirjan taustavaikutuksesta johtuu, että sopimusehtojen toteutuksessa hyötyjä tulee pyrkiä kanavoimaan luonnon monimuotoisuutta ja kestävää käyttöä tukeviin toimiin (ABS 9 art.). Nämä toimenpiteet saattavat perustus ennestään käytössä oleviin tuki-, strategia- ja kehitysohjelmiin, joten
erityistä lainsäädäntöä ei välttämättä tarvita.

2.9 Globaali (rajanylittävä) monenvälinen hyödynjakamismekanismi
Osapuolivaltioiden tulee arvioida, onko tarvetta luoda paitsi toimittaja-käyttäjä -suhteessa (horisontaalinen) myös kolmansien maiden kautta kulkeva (vertikaalinen) hyödynjakamismekanismi (ABS
10 art.). Tällaiseksi määritellään tilanne, jossa hyöty muodostuu geenivaran siirtymisestä rajan yli,
tai tilanne, jossa ei voida käyttää tai soveltaa ennakkosuostumusjärjestelmää (PIC). Tämän mekanismin kautta saatava hyöty tulee ohjata tukemaan maailmanlaajuisesti (”globally”) biodiversiteetin
suojelemista ja sen osien kestävää käyttöä. Tässä vaiheessa EU:n osalta odotettaneen yhteisen menettelytavan omaksumista.

2.10 Kansalliset elimet (Focal Point ja CNA) ja valvonta
Viranomaiset
Kansallisiin oikeusjärjestyksiin kohdistuu selkeitä hallinnollis-organisatorisia vaatimuksia erityisesti ABS 13–15 artikloissa. Itse asiassa nämä järjestelyt ovat ABS:n toimivuuden ja tehokkuuden perusta. Sopimusvaltioiden on perustettava kansallinen keskuspiste (Focal Point, FP) ja toimivaltainen viranomainen (Competent National Authority, CNA). Kansallisen keskuspisteen tehtävä on ensisijaisesti toimia keskitettynä tiedonanto- ja tiedonvaihtoelimenä (13 art.):
(a) geenivarojen saantia hakeville hakijoille tietoja ennakkosuostumuksen hakemista
ja keskinäisesti sovittujen ehtojen luomista koskevista menettelyistä, myös hyötyjen jakamisesta;
(b) geenivaroihin liittyvän perinteisen tietämyksen saantia hakeville hakijoille mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa tietoja alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen ennakkosuostumuksen tai hyväksynnän hakemista ja osallistumista sekä keskinäisesti sovittujen
ehtojen luomista koskevista menettelyistä, myös hyötyjen jakamisesta; ja
(c) tiedot toimivaltaisista kansallisista viranomaisista sekä asiaankuuluvista alkuperäiskansoista ja paikallisyhteisöistä ja sidosryhmistä.
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Kansallinen tiedonvälityskeskus on vastuussa yhteydenpidosta sihteeristön kanssa.

Kunkin sopimusvaltion tulee myös osoittaa yksi tai useampi kansallinen viranomainen (CNA), toimimaan pöytäkirjan mukaisissa saatavuus- ja hyödynjakamisasioissa ja vastaamaan pöytäkirjan
tavoitteiden toteutumisesta kansallisesti. Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on myöntää lupa
tai tarvittaessa kirjalliset todisteet siitä, että saatavuudelle asetetut vaatimukset (hyväksyntä, PIC) on
täytetty. Lisäksi ne antavat neuvoja ennakkosuostumuksen hakemiseen ja keskinäisesti sovittujen
ehtojen (MAT) käyttöön sovellettavista menettelyistä ja vaatimuksista. Erityisesti on valvottava,
että säädetyt ja luovuttajan alkuperämaan vaatimukset geenivaran saamiseen ja hyödyntämiseen on
täytetty (ennakkosuostumus, PIC, ja hyväksyntä), että molemminpuoliset sopimusehdot on sovittu.
Tämä koskee esimerkiksi Suomea sekä alkuperämaana että vastaanottajana tai välittäjänä. Menettelyjen suhteen on noudatettava, mitä hallinnollisesta päätöksenteosta, erityisesti asianosaisten kuulemisesta säädetään.
Valtio voi antaa molemmat viranomaistehtävät (FP, CNA) samalle elimelle, koska niiden kesken ei
ole toiminnallista ristiriitaa. ABS 17 artiklassa on lisäksi määräykset siitä, mitä informaatiota
ABS:n sihteeristölle tulee antaa viranomaisten asettamisesta ja tehtävienjaosta. Sihteeristön tulee
välittää samansa tiedot Clearing Houselle, joka on yhteyspiste kansainvälisessä tiedonvaihdossa.
Ennakko- ja jälkivalvonta
ABS 15 artiklassa määrätään ennakkovalvonnallisesti siitä, miten sopimusvaltion tulee lainsäädännöllisesti, hallinnollisesti ja strategisesti tehokkaalla ja suhteellisuusperiaatteen mukaisella tavalla
varmistaa se, että geenivarat on saatu käyttöön PIC:iä koskevien vaatimusten mukaisesti ja että on
asetettu molemminpuolisesti sovitut ehdot (MAT) alkuperämaan vaatimusten mukaisella tavalla.
Jälkivalvonnan kannalta määrätään, että rikkomustilanteiden varalta on olemassa tehokkaat ja suhteellisuusperiaatteen mukaiset toimet edellä mainittujen vaatimusten noudattamisen aikaansaamiseksi. Sopimusvaltioiden tulee tarpeen mukaan olla yhteistyössä keskenään.
Lainsäädännön tulee myös tunnistaa hyödyn muodot, jotka ovat voivat olla rahallisia tai muunlaisia
hyötyjä. Vähimmäisohjeena on tässä suhteessa ABS:n hyötyjä kuvaileva liite.
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Edelleen tulee luoda lainsäädännöllisesti, hallinnollisesti ja strategisesti tehokkaalla ja suhteellisuusperiaatteen mukaisella tavalla toimiva järjestelmä, jolla varmistetaan se, että geenivaraan liittyvän perimätiedon saamisesta koituva hyöty jaetaan oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla
alkuperäiskansan ja paikallisväestön kanssa, perustaen jakoperusteet molemminpuolisesti sovittuihin ehtoihin (MAT).

2.10.1 Clearing House Mechanism
CBD 18 artiklan 3 kohdan mukaan sopimuspuolten konferenssi päättää ensimmäisessä kokouksessaan, kuinka perustetaan tietojenvaihtokeskus (Clearing House Mechanism, CHM) edistämään helpottamaan teknistä ja tieteellistä yhteistyötä. CHM on sittemmin biodiversiteettisopimuksen yleisenä instrumenttina kehittynyt strategisissa suunnitelmissa16 ja saanut rajoitetumpia tehtäviä erityisissä yhteyksissä, kuten Nagoyan pöytäkirjassa. EU:lla on käytössään Euroopan ympäristötoimiston
(EEA) ylläpitämä CHM.17
ABS 14 artiklassa määritellään Clearing Housen asema ja tehtävät. Niillä ei ole suoraa yhteyttä
kansalliseen lainsäädännölliseen tai hallinnolliseen toimintaan.
1. Se toimii välineenä, jonka kautta toimitetaan saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevia tietoja. Erityisesti sen kautta voidaan saada osapuolten toimittamia tietoja pöytäkirjan täytäntöönpanosta.
2. Rajoittamatta luottamuksellisten tietojen suojelua kukin osapuoli toimittaa saatavuuden ja hyötyjen jaon tiedonvälitysjärjestelmään kaikki tämän pöytäkirjan edellyttämät tiedot ja tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten
konferenssin tekemien päätösten edellyttämät tiedot. Tietojen on sisällettävä
(a)
(b)
(c)

saatavuuteen ja hyötyjen jakoon liittyvät lainsäädännölliset, hallinnolliset ja toimintalinjaa koskevat toimenpiteet;
tiedot kansallisesta tiedonvälityskeskuksesta ja toimivaltaisesta kansallisesta viranomaisesta tai viranomaisista; ja
saantihetkellä annetut luvat tai muut vastaavat todisteet päätöksestä
myöntää ennakkosuostumus sekä keskinäisesti sovituista ehdoista.

3. Lisätiedot voivat mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan sisältää
(a) tiedot alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen toimivaltaisista viranomaisista sekä vastaaviksi katsotuista toimijoista;
(b) mallisopimuslausekkeet;
16

COP 10 Decision: Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020.

17

http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/ptk
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(c)
(d)

geenivarojen seurantaa varten kehitetyt menetelmät ja välineet; ja
käytännesäännöt ja parhaat käytännöt.

2.10.2 Checkpoint (tarkastuspiste)
Geenivarojen hyödyntämisen seurannan tarpeisiin valtion tulee osoittaa yksi tai useampi tarkastuspiste (checkpoint). Niiden tehtävänä on ABS 17 artiklan mukaan vastaanottaa tarpeellista tietoa
koskien ennakkosuostumusta, geenivaran lähdettä, molemminpuolisten ehtojen määräämistä sekä,
tilanteen mukaan, geenivarojen hyödyntämistä. Tarkastuspisteiden tulee vaatia käyttöönsä geenivarojen hyödyntäjiltä mainitut tiedot ja tehokkaasti valvoa olosuhteiden laillisuutta. Tieto voidaan
perustaa mahdollisesti käytössä oleviin kansainvälisiin sertifikaatteihin. Saatu informaatio toimitetaan tilanteen mukaan, tarvittaessa salassapitovelvollisuutta noudattaen, PIC-osapuolelle ja Clearing
House´lle.
Tarkastuspisteen tehtävät ovat luonteeltaan valvonnallis-informatiivisia, eivät esimerkiksi oikeuksia
perustavia. Silti lienee katsottava, että kysymys on hallinnollisista velvoitteista ja edistämistehtävistä, jotka liittyvät pöytäkirjan edellyttämien toimien seurantaan, tutkimustiedon välittämiseen ja edistämiseen, toimijoiden ohjaamiseen ja tiedottamiseen heidän velvollisuuksistaan. Tarkastuspiste tavallaan toimii tehokkaana varmistuksena siitä, että pöytäkirjan mukaiset toimet on saatettu voimaan, niiden toimivuutta seurataan ja viranomaisohjaus on lainmukaisuutta ja ABS:n mekanismien
käytön tehokkuutta edistävää.

2.10.3 Luvat ja sertifikaatit
Kun toimija on saanut ABS 6 artiklassa tarkoitetun suostumuksen tai oikeutuksen geenivaran hyödyntämiseen ja se on saatettu Clearing Housen käyttöön, asiakirja muodostaa 18 artiklan nojalla
kansainvälisesti tunnustetun lainmukaisuussertifikaatin.
Mainittu sertifikaatti toimii todistuksena siitä, että oikeus sen kattamaan geenivaraan on saatu ennakkosuostumuksella (PIC) ja että sopimusehdot (MAT) on laadittu asianmukaisesti sen mukaan
kuin kansallinen geenivaralle pääsyä ja hyödyn jakamista koskeva lainsäädäntö edellyttää tai ennakkosuostumuksen antajana toimiva valtio määrää.
ABS 18 artiklassa määrätään myös laillisuussertifikaatin vähimmäissisällöstä, joka on ilmoitettava,
ellei tieto ole salassapitovelvollisuuden alaista:
a) geenivarojen toimittaja;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

todistuksen yksilöivä tunniste;
henkilö tai yhteisö, jolle ennakkosuostumus myönnettiin;
todistuksen asiasisältö tai kattamat geenivarat;
vahvistus siitä, että keskinäisesti sovitut ehdot on luotu;
vahvistus siitä, että ennakkosuostumus on saatu; ja
kaupallinen ja/tai ei-kaupallinen käyttö.

EU.ssa on pohdittavana, missä määrin olemassa olevia instrumentteja, esimerkiksi EMASauktorisointia, voitaisiin käyttää sertifioinnin tai vapaaehtoisen kontrollin mallina.

2.11 Euroopan unionin toimenpiteet Nagoyan pöytäkirjan velvoitteiden
voimaansaattamiseksi
Euroopan unionin komissio on Nagoyan pöytäkirjan allekirjoittamista valmistellessaan ja suunnitellessaan pöytäkirjan toimeenpanemiseksi yhteisön lainsäädäntötoimia lähtenyt siitä, että oikeusperustana sääntelylle on ympäristösääntely (SEUT 192 artiklan 1 kohta ”ympäristö” ja SEUT 218
artiklan 5 kohta). Tämän tavoitteen edistämiseksi Euroopan parlamentti antoi ympäristöpainotteisen
päätöslauselman EU:n strategisista tavoitteista Nagoyan osapuolikokousta varten. 18 EU:n luonnon
monimuotoisuusstrategian 2020 tavoitteena (2) on, että ”Ekosysteemejä ja niiden tarjoamia palveluja ylläpidetään ja niitä parannetaan luomalla vihreää infrastruktuuria ja ennallistamalla ainakin 15
prosenttia huonontuneista ekosysteemeistä vuoteen 2020 mennessä.”19 Komissio on tiedonannossaan KOM(2011)244 täsmentänyt tavoitteen toimeenpanon suuntaviivoja muun muassa suhteessa
YK:n ilmastosopimuksen 1992 sopeuttamisohjelmien tarjoamiin rahoitusvälineisiin:
”Käytäessä rahoitustavoitteita koskevia keskusteluja 11. osapuolikokouksessa olisi
otettava huomioon julkisen lisärahoituksen tarpeen lisäksi innovatiivisten rahoitusjärjestelmien mahdollisuudet. Tunnistettuja tarpeita varten tarvittavat rahoitusvirrat
(omat varat ja innovatiiviset lähteet) olisi esitettävä kansallisissa luonnon monimuotoisuutta koskevissa strategioissa ja toimintasuunnitelmissa.
Nämä sitoumukset voitaisiin täyttää suoraan käyttämällä luonnon monimuotoisuuteen
erityisesti varattua lisärahoitusta ja välillisesti varmistamalla synergia muiden asiaan
liittyvien en kanssa, kuten ilmastorahoitus (päästökaupasta saatavat tulot, REDD+)
sekä muut innovatiiviset rahoituslähteet, kuten geenivaroja koskevan Nagoyan pöytä-

18

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. lokakuuta 2010 EU:n strategisista tavoitteista Nagoyassa (Japani) 18.–
29. lokakuuta 2010 pidettävää biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 10. osapuolikonferenssia varten,
2011/C 371 E/04.
19

Komission tiedonanto KOM(2011) 244.
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kirjan perusteella saatavat varat. Haitallisiin tukiin liittyvä uudistus 2020-strategian ja
sen biodiversiteettitavoitteen mukaisesti hyödyntää myös luonnon monimuotoisuutta.”
EU:n komissio on käynnistänyt ABS:n yhteisön tasoisen sääntelyhankkeen, mutta monien valtioiden tapaan jo aikaisemmin on pyritty toteuttamaan Bonnin ohjeiden pohjalta geenivarojen saatavuuden edistämistoimia. Komissio on järjestänyt vuoden 2011 lopulla eri aloilla toimivien osallistahojen kuulemisen. Komissio on julkaissut v. 2011 tiekartan toimenpiteistä, joilla unioni aikoo
panna Nagoyan pöytäkirjan velvoitteet voimaan.20 Suunnitelman mukaan komission lainsäädäntöehdotukset valmistuisivat v. 2012 aikana. Muista EU:n toimenpiteistä mainittakoon, että Euroopan
ympäristökeskus on julkaissut Keski-Euroopan maiden karjakantojen geneettistä monimuotoisuutta
koskevat indikaattorit:
”In several countries, populations of native breeds, although generally well adapted to
local circumstances and resources, remain in critically low numbers, being replaced
by a few and widespread highly productive breeds, introduced for this purpose. The
fact that native breeds make up only a small part of the total population, and that a
high percentage of native breeds are endangered (1) indicates a risk of loss of biodiversity. Although data are available for only a few countries, these indicate that many
native cattle breeds are endangered. The situation for sheep is also problematic. Overall, the situation is stable but negative. (1) According to FAO, an endangered breed is
assessed on quantitative criteria as the total number of breeding females or the overall
population size and the percentage of purebred females. Here, however, each country
has its own interpretation.”21

2.12 Olemassa olevat kansainväliset regiimit ja niiden kansallinen toteutus
Geenivarojen hyödyntämiseen vaikuttavat useat CBD:n ja ABS:n ulkopuoliset regiimit. Useat niistä
liittyvät Maailman kauppajärjestön (WTO) tai sen edeltäjän GATTin, jotkut taas YK:n Elintarvikeja maatalousjärjestön FAO:n piirissä hyväksyttyihin sopimusjärjestelmiin. Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen ja sen eräiden liitesopimusten vaikutus yltää geenivarojen asemaan erityisesti kun kysymys on tiettyä kaupan alaa koskevien kieltojen ja rajoitusten soveltamisesta.22

20

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_env_002_communication_abs_en.pdf

21

SEBI indikaattorit, Livestock genetic diversity (SEBI 006), assessment SEBI 006 May 2010.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/livestock-genetic-diversity/livestock-genetic-diversity-assessmentpublished
22

Ks. esim. WTO:n kaupan teknisiä esteitä koskeva TBT -sopimus.
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2.12.1 Kasvigeenivarasopimus
FAO:n yleiskokouksessa marraskuussa 2001 hyväksytty elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva kansainvälinen sopimus (International Treaty on Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture, IT-sopimus) eli kasvigeenivarasopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova, kokonaisvaltainen elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva kansainvälinen
sopimus. Kasvigeenivarasopimuksen tehtävänä on varmistaa maatalouden ja ravitsemuksen kannalta tärkeiden kasvigeenivarojen kestävä käyttö sekä niiden jatkuva saatavuus kasvinjalostuksen ja
tutkimuksen tarpeisiin. Sopimuksen tavoitteena on turvata näiden kasvigeenivarojen kerääminen,
arviointi ja säilyttäminen tulevien sukupolvien käyttöön. Sopimuksen liitteessä 1 on lueteltu sopimuksen alaan kuuluvat viljelykasvit.
Hallituksen esityksessä FAO:n elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (HE 148/2003) lausutaan seuraavaa:
”Elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan sopimuksen tavoitteena
on näiden kasvigeenivarojen suojelu ja kestävä käyttö sekä niiden käytöstä aiheutuvien hyötyjen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen jaon toteuttaminen sopusoinnussa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kanssa kestävän maatalouden ja
elintarviketurvallisuuden saavuttamiseksi.”
”Kasvigeenivarasopimuksella perustetaan monenvälinen järjestelmä, johon sisältyvän
kasvigeenivaran saatavuutta helpotetaan. Sopimuksen mukaan monenvälisestä järjestelmästä saatavan kasvigeenivaran vastaanottajan ei tule vaatia saamalleen geenivaralle henkisen omaisuuden tai muun oikeuden suojaa, joka rajoittaa näiden kasvigeenivarojen tai niiden geneettisten osien helpotettua saatavuutta. Rajoitus koskee kasvigeenivaroja siinä muodossa kuin ne on toimitettu monenvälisestä järjestelmästä. Sopimuksella ei kuitenkaan yleisesti rajoiteta geenien patentoitavuutta eikä määrätä geenien patentoitavuudesta TRIPS-sopimuksesta ja Euroopan patenttisopimuksesta poiketen.”
”Kasvigeenivarasopimus ottaa huomioon henkisen omaisuuden suojan. Geenivaran
saatavuus monenvälisestä järjestelmästä myönnetään sopimuksen mukaan henkisen
omaisuuden suojaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.”
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2.12.2 Kasvinsuojelusopimukset
Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus (IPPC-sopimus)23on FAO:n puitteissa laadittu monenvälinen sopimus, jonka pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa sopimuspuolten yhteinen ja tehokas toiminta kasvien ja kasvituotteiden tuhoojien maahan kulkeutumisen ja leviämisen estämiseksi
sekä edistää tällaisten tuhoojien torjuntaa.
Samaan aihepiiriin kuin IPPC liittyvä ja Uruguayn kierroksen päätösasiakirjaan sisältyvä
kasvinsuojelusopimus eli maailman kauppajärjestön (WTO) terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehty
sopimus (SPS-sopimus, 1994) antaa valtioille oikeuden toimeenpanna kasvinsuojelutoimia, jotka
ovat tarpeen ihmisen, eläinten tai kasvien terveyden suojelemiseksi, kuitenkin vain siinä määrin
kuin

ne

ovat

välttämättömiä

ja

sopimuksen

muiden

määräysten,

esimerkiksi

syrjimättömyysvaatimuksen kannalta sallittuja. Rajoitusten ja määräysten perustana tulee olla
tieteellinen tutkimus ja riittävä näyttö. Näissä rajoissa asetetut rajoitukset ja määräykset ovat
kansainvälisesti hyväksyttäviä myös muiden sopimusregiimien eli myös Nagoyan pöytäkirjan
näkökulmasta. IPPC:n yleissopimusta tarkistettiin vuonna 1997, jotta se olisi yhdenmukainen SPSsopimuksen kanssa ja jotta se vastaisi uutta järjestelmää laatia yleissopimuksen yhteydessä
kansainvälisiä standardeja.

2.12.3 Oikeuksia perustavat sopimukset
UPOV-liitto perustettiin vuonna 1961 kasvinjalostajan oikeuksien suojaamiseksi.24 UPOV hyväksyi
vuonna 1991 lajikkeiden suojaamista koskevaan sopimukseensa kasvinjalostajan oikeuksia
vahvistavia

määräyksiä.

kasvilajikkeiden

Sopimuksen

jalostajanoikeuksien

tarkoituksena
suojaamista

on

edistää

erityisesti

jäsenvaltioissa

asettamalla

uusien

jäsenvaltioille

velvollisuuden kasvinjalostajan oikeuden suojaamiseen, sekä antamalla vähimmäisehdot sille, miten
suoja on kansallisesti toteutettava. Sopimuksen mukaan viljelijä, joka omalla tilallaan tuottaa omaan
käyttöönsä suojatun lajikkeen kylvösiementä, on velvollinen maksamaan lajikkeen jalostajalle tai
sille, jolle jalostajanoikeus on siirtynyt, korvausta tällaisesta lajikkeen hyväksikäyttämisestä. Kun
kasvigeenivarasopimus tuli kansallisesti toimeenpantavaksi, arviointina on ollut, ettei näiden

23

24

Sopimussarja 12/1961.

Sopimussarja 17/1993 ja 49/2001. UPOV-sopimusta on uudistettu vuosina 1972, 1978 ja 1991. Suomi liittyi vuoden
1978 yleissopimukseen.

36

sopimusjärjestelmien kesken ole ristiriitaa tai että UPOV-sopimuksen tavoitteet tuon toisen
sopimuksen vuoksi heikentyisivät.
TRIPS-sopimus hyväksyttiin tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) puitteissa
vuosina 1986–1994 käytyjen monenvälisten kauppaneuvottelujen tuloksena. Se hyväksyttiin
Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitesopimuksena.25 Suomi allekirjoitti ja
ratifioi TRIPS-sopimuksen vuonna 1994. Sopimus sisältää määräykset immateriaalioikeuksien
suojasta kaupankäynnin yhteydessä. TRIPS-sopimuksen 27 artiklassa määrätään tuotteista ja
teknologioista, jotka voivat tulla patenttisuojan kohteiksi. Artiklan 1 kappaleen mukaan
lähtökohtana on, että tekniikan eri aloilta olevaa tuotetta tai menetelmää koskevan keksinnön tulee
olla patentoitavissa yleisten patentoitavuusedellytysten mukaan eli edellyttäen, että keksintö on uusi
ja keksinnöllinen ja että sitä voidaan käyttää teollisesti hyväksi. Jäsenvaltioilla on oikeus sulkea
patenttisuojan ulkopuolelle muun muassa kasvit, ei kuitenkaan mikro-organismeja. Samoin suojan
ulkopuolelle saadaan jättää sellaiset olennaisesti biologiset menetelmät kasvien valmistamiseksi,
jotka ovat muita kuin ei-biologisia tai mikrobiologisia. Uusien kasvilajikkeiden suoja tulee
sopimuksen mukaan kuitenkin järjestää.
YK:n alainen WIPO (World Intellectual Property Organization) on henkisiä suojaoikeuksia
järjestävä kansainvälinen sopimusregiimi, jonka perustana on kansainvälinen WIPO-sopimus
vuodelta 1967. Järjestön tarkoituksena on, osin WTO:n sopimusten kanssa rinnakkain, paitsi
kehittää ja suojata erilaisia intellektuaalisia innovaatioita, myös edistää niiden käyttöönottoa,
levittämistä ja siis parantaa niiden saatavuutta. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluu laajasti myös
tieteellinen tutkimus, sulkematta sen ulkopuolelle eläviin organismeihin kuuluvia toimintoja.
WIPOn toimikunnista on mainittava Intergovernmental Committee (IGC) on Access to Genetic
Resources. Geneettisiä varoja koskeva kehittämistyö liittyy CBD:n ja muiden kansainvälisten
geenisopimusten oikeussuojatarpeiden erittelyyn. WIPO on esimerkiksi pyrkinyt luokittelemaan
patentinhakijoiden tarpeisiin geenivaroja ja hyödynjakamiskäytäntöjä sekä patenttihakemuksiin
liittyviä julkistamisvaatimuksia. Kasvigeenivarasopimuksen mukaan monenvälisestä järjestelmästä
saatua geeniä ei saa suojata patentilla siinä muodossa kuin se on järjestelmästä saatu.

25

Sopimussarja 5/1995.
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2.13 Kansalliset geenivaraohjelmat ja strateginen kokoelmien
muodostaminen
Maa- metsätalouden geenivarojen osalta CBD:n vaatimusten toimeenpanemiseksi Suomessa on
laadittu kansalliset geenivaraohjelmat. Niistä on tehty selkoa geenivaraneuvottelukunnan
selvityksessä.26 Tässä selvityksessä ei ole tarpeen eritellä geenivarakokoelmia ja niiden toimintaa.
Kysymys julkisten kokoelmien kattavuudesta ja määrästä on pitkälti hallinnollis-tieteellinen
tehtävä, joka on strategisesti annettavissa toimivaltaisten ministeriöiden tehtäväksi. Tähän asti
syntyneitä kasvi- ja eläingeenivaraohjelmia voidaan pitää tällaisia strategisina kartoituksina ja
suunnitelmina. ABS:n kannalta kokoelma toimii yksikkönä, josta tarvitsija saa geenivaraa
käyttöönsä kokoelman toimivaltaisen elimen tai viranomaisen suostumuksella.
ABS:n kannalta julkisissa kokoelmissa kysymys on geenivaraohjelmien statuksen virallistamisesta
sikäli, että viranomaistehtävien kannalta tunnistettaisiin ohjelmien olemassaolo, niiden laajuus ja
tarkoitus sekä ylläpitojärjestelmä. ABS: saatavuusjärjestelmä ei sinänsä edellytä julkisten
geenivarakokoelmien aseman määritystä, koska ne ovat geenivaran haltijoina oikeutettuja samaan
Suomen alkuperämaana mahdollisesti omaksumaan ennakkosuostumusstatukseen kuin muutkin
geenivarojen haltijat. Kansallisen lainsäädännön puolestaan tulisi tarpeen mukaan määrittää
hallinnollisesti viranomaisten ja julkisten tutkimuslaitosten tehtävät geenivarojen hallinnassa ja
luovutustoiminnassa erityisesti biodiversiteettisopimuksen kestävyystavoitteen turvaamiseksi.
Strategisesti ylläpidettäväksi määrätty julkinen kokoelma saa lainsäädännössä tunnistettuna
eräänlaisen virallisen aseman, mikä erityisesti kansainvälisessä geenivaihdannassa ja siihen
liittyvässä sopimustoiminnassa on tarpeellinen. Ilman virallistamista ja jatkuvuustakeita julkisen
kokoelman geenivarojen arvo saatettaisiin menettää joko itse geenivarana tai sen tuottamana
hyötynä.
Yksityiset kokoelmat, jotka voivat toteutua esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa joko in situ - tai ex
situ -pohjalta, toimivat vapaan kansalais- ja yhteisötoiminnan varassa. Niiden asemaa geenivarojen
luovuttajina ei ole säännelty. Niiden merkitys on silti esimerkiksi jalostustoiminnassa merkittävä ja
siksi tiedon tällaisten geenivarakokoelmien olemassaolosta tulisi olla käytettävissä. Kansallisen
tiedonkulun vuoksi niiden asemaa ei sinänsä ole tarpeen säännellä tai ohjeistaa. ABS:n piirissä
harjoitetun vaihtotoiminnan osalta tulisi kuitenkin harkita, olisiko yksityisestä kokoelmasta
26

Työryhmämuistio MMM 2007:5.
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tapahtunut vienti syytä rekisteröidä ABS:n tietokantoihin, koska hyödyntäjillä saattaa olla
myöhemmin oikeussuojan tarvetta, jos geenivaran alkuperästä syntyy oikeudellista epäselvyyttä.
Myös alkuperäsertifikaatteihin siirryttäessä tällainen tarve näyttäisi jopa ilmeiseltä. Siksi tässä
selvityksessä on päädytty esittämään yksityisille kokoelmille ja muillekin geenivaratoimittajille
mahdollisuutta rekisteröityä ABS-järjestelmän osapuoleksi.
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3. Yhteenvetoarvio ABS:n määräysten

lainsäädäntövaatimuksista
3.1 Kansallisen sääntelytarpeen systemaattista tarkastelua
Euroopan unioni on käynnistänyt tiehankkeen sen arvioimiseksi, minkälaisia strategisia ja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä Nagoyan pöytäkirjan toimeenpano vaatii.27 Alustavana kantana on, että
yhteisötason lainsäädäntöä tarvitaan ainakin joiltakin osin.
Suomi voi kansallisesti alkuperämaana päättää, vaatiiko se omien geenivarojen käyttöön luovuttamiseen ennakkosuostumuksen. Ennakkosuostumuksesta on erotettava virallisesti ylläpidetyistä kokoelmista tapahtuvan luovutuksen salliminen sekä alkuperäiskansan kotiseutualueella esiintyvän
perinteisen geenivaratietämyksen luovuttaminen. Koska CBD ja ABS tunnustavat kansallisen suvereniteetin geenivarojen käytön järjestämiseen, velvollisuutta antaa geenivaroja käyttöön ei ole, jos
tätä on kansallisesti muusta syystä, esimerkiksi viljelyalojen tai kokoelmien omistuksen perusteella
rajoitettu. Yksityisiä tahoja, nykyisin mukaan lukien yliopistolliset tutkimusyksiköt, ei näytä voitavan pakottaa osallistumaan geenivaihdantaan tai tekemään tarvittavia sopimuksia muutoin kuin
pöytäkirjan tarkoittamissa hätätilanteissa.
Koska geenivarojen luovuttaminen ABS:n perusteella on säänneltyä, esimerkiksi biodiversiteetin
turvaamiseksi, siitä riippumatta, miten geenivarojen hallinta tai omistus on järjestetty, on paikallaan
lainsäädännössä määritellä, mitä geenivaralla (perintöaineksella) tarkoitetaan. Tämä on tarpeen senkin vuoksi, että kansalliset toimijat joutuvat muualta geenivaroja hankkiessaan noudattamaan, mitä
sopimustoiminnasta, tiedoksiannosta ja muusta on säännelty, olkoonkin että itse geenivaran hankkiminen määräytyy alkuperämaan lainsäädännön mukaisesti. Geenivarojen hyödyntäminen. luovuttaminen ja kehittäminen on kansainvälistä geenivaran alkuperään katsomatta. Tuodun geenivaran
hyödyntämisen valvontaa tapahtuu lisäksi usean kansainvälisen sopimuksen ja lainsäädäntölohkon
piirissä, esimerkiksi kasvinjalostuksessa ja patenttihakemusten tekemisessä.
Tietyt geneettiset luonnonvarat on määritelty ja tunnistettu muiden kansainvälisten sopimusjärjestelmien piirissä. ABS:n kannalta erona on, että niitä koskevassa lainsäädännössä ei tunnisteta lainsäädännössä luonnonvaraisia geenivaroja eikä myöskään yksityisten hallinnoimien geenivarojen

27

Communication on the EU strategy for implementation of the international regime on access to genetic resources and
benefit-sharing (Nagoya Protocol): (heinäkuu 2011)
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_env_002_communication_abs_en.pdf.
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asemaa ole määritelty. Tässä suhteessa käytön ehtojen ja hyödyn jakamista koskevien menettelytapojen järjestäminen vaatii toimenpiteitä. Monimuotoisuuden turvaamisen ohella on otettava huomioon myös se suoja, joka toimijoille annetaan esimerkiksi UPOV- ja WIPO -järjestelmissä. Lainsäädäntötarpeen valossa nämä suojavaatimukset on jo toisaalla tyydytetty, ja toimijoiden velvollisuutena on noudattaa alkuperämaan oikeusjärjestystä kokonaisuudessaan. Erityiskysymykseksi saattaa
muodostua mainittujen oikeuksien suojan toteutuminen geenivarojen siirtotilanteissa, koska myös
välittävällä toimijalla on alkuperäisen hankkijan tavoin selvilläolovelvollisuus niin itse geenivarasta
kuin siihen kohdistuvista oikeuksistakin. Esimerkiksi kasvigeenivarasopimuksen piirissä tiettävästi
CGIAR-keskuksia ohjeistetaan tunnistamaan ABS:n, aiemmin Bonnin ohjeiden, vaatimukset. Näiden toiminnallisten yhteyksien kartoittaminen on tarpeen myös siksi, että ABS:n mukaiset focal
point ja Clearing House ovat velvollisia antamaan geenivarasta kattavaa tietoa.

3.2 Kansallinen sääntelytausta
3.2.1 Geenivarasääntelyn perustuslaillisesta ja varallisuusoikeudellisesta
asemasta
CBD, joka on Nagoyan pöytäkirjan perusta, antaa sopimusosapuolille suvereniteetin mukaiset valtuudet määrittää, miten oikeus luonnonvaroihin kansallisesti järjestetään ottaen kuitenkin huomioon, mitä kansainvälisistä velvoitteista johtuu (3 art.). CBD:n tavoitteita voidaan luonnehtia suojelullis-taloudellisiksi, koska niissä yhtyvät kaikki kestävän kehityksen periaatteen elementit, niin
taloudelliset, sosiaaliset kuin ekologisetkin. Suomi ei ole CBD:n vuoksi muuttanut luonnonvaroihin
kohdistuvien oikeuksien asemaa, mutta se on joutunut saattamaan voimaan ne suojeluhakuiset rajoitteet, jotka johtuvat CBD:stä, muista sopimuksista sekä Euroopan unionin oikeudesta. EU:n toimivaltaan ei kuulu säännellä kansallista omistusoikeusjärjestelmän rakennetta, joten sen sääntely
vaikuttaa näihin oikeuksiin tavallaan heijastuksenomaisesti eli esimerkiksi käyttövallan sisältöä
määrittävien vaikutusten kautta.
Yleiseltä kannalta katsoen elämää ja luonnon monimuotoisuuteen kuuluvia elementtejä ei omisteta
varallisuusoikeudellisesti. Haltuunotetut lajiyksilöt ovat kuitenkin haltijansa määräysvallassa niine
rajoituksineen, jotka johtuvat elävien lajien suojelusta, hoitamisesta ja muusta käsittelystä. Tästä
seuraa, että jos kyseisten lajiyksilöiden taloudellinen hyödyntäminen on sallittua, tämä hyöty kuuluu niille, joilla on oikeus alueen tai lajiyksilön haltuunottoon tai hallussapitoon. Luonnossa ilmenevän monimuotoisuuden piirteitä ei voida toisaalta eristää kenenkään yksinomaiseen määräysvaltaan kuuluviksi siten, että niitä voitaisiin immateriaalioikeuksin tai muulla tavalla suojata. Näin ol-
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len ei voida vaatia suojaa esimerkiksi tietyn luonnonvaraisen lajin geeniperimän hyödyntämiselle,
vaikka sitä tiettävästi esiintyisi vain tietyn omistajan alueella.
Kehittelyn ja tutkimuksen kautta syntyviin lisäominaisuuksiin saatetaan kulloinkin säädetyin edellytyksin perustaa yksilöllisiä erioikeuksia. Tämä koskee erityisesti geenitekniikan ja muun jalostuksen
perusteella syntyviä uusia tuotteita. Sanotusta johtuu, että voimassa olevan järjestelmän mukaan
alueeseen tai lajiyksilöön oikeutettu taho voi määrätä oikeuden luovuttamisesta siihen sisältyvään
geenivaraan toiselle, koska geenivaraa ei ole oikeudellisesti erotettu sen ”kantajana” olevasta lajista
tai yksilöstä, mutta hän ei siis pääsääntöisesti vaatia yksinoikeutta luovuttamiseen tai kehittelyyn.
Jalostuksen vaikutus alkuperäiseen geenivaraan tai sen johdannaiseen on tietenkin arvioitava tässä
suhteessa erikseen.
ABS koskee lähtökohtaisesti avoimia eli sellaisia geenivaroja, joihin ei ole perustettu patentin tai
muun suojan perusteella erioikeuksia. Tässä mielessä geenivaroja voivat olla luontoalueilla tai esimerkiksi metsä- ja maatalousalueilla esiintyvät geenivarat. Avoimet geenivarat voivat olla jalostettujakin, erityisesti maa- ja metsätaloudessa, kun lajiyksilöt ovat lisääntymiskykyisiä. Luonnossa
esiintyvät geenivarat ovat lähtökohtaisesti alkuperäisiä eli siinä mielessä jalostamattomia, ettei niihin kohdistu lainkaan tai enää jalostajan määräysvaltaa. Niinpä esimerkiksi istutettu jalopuumetsikkö on voinut sekoittua muuhun luontoympäristöön.
Geenivaran säilyttäminen ei kuitenkaan kaikissa olosuhteissa välttämättä ole alueen tai lajiyksilön
haltijan yksinomaisessa määräysvallassa, koska yhteiskunnalla on intressiä arvioida myös lajin tai
sen elinympäristön taikka muun sijaintiympäristön suojeluntarvetta. Geenivara voi olla osa tätä suojelutarpeen harkintaa, mikä ilmenee esimerkiksi julkisten geenivarakokoelmien perustamisena.
CBD:n kannalta sopimusosapuolilla on velvollisuus arvioida suojelutarvetta myös yksityisten hallinnassa olevien luonnon monimuotoisuustekijöiden ja niihin sisältyvien geenivarojen osalta. Kansallisesti ei vielä ole otettu luonnonsuojelulainsäädännössä kantaa siihen, voisiko geenivaran olemassaolo itsessään olla esimerkiksi riittävä suojeluperuste. Jos näin olisi asian laita, olisi mahdollista rajoittaa uhanalaiseksi tunnistetun lajin geenivaran luovuttamista ABS:n alaisuudessa. Toisaalta
muullakin perusteella tapahtuva suojelutoimenpide estää yleensä lajiin kajoamisen, mikä rajoittaa
geenivaran luovutettavuutta ja saatavuutta.
Yhteenvetona on todettavissa, että säädetyissä rajoissa geenivaroista määrääminen kuuluu alueen tai
muun kohteen hallintaoikeuteen eikä sitä voida ilman erityisperustetta eristää muusta omistajan tai
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haltijan määräysvallasta. Vaikka määräysvallan rajoituksia on ja niitä voi olla laajastikin tietyillä
alueilla, lähtökohtana on, että sallitusta hyödyntämisestä saatava tulo tai arvonnousu kuuluu omistajalle tai haltijalle. Metsänkäyttö siihen kohdistuvien suojelurajoitusten osalta on tästä yksinkertainen
esimerkki.

3.2.2 Geenivarojen jokamiehenkäyttö
Lainsäädäntö suhtautuu jossain määrin eri tavoin alueisiin, jotka omistaja tai haltija on tietyssä tarkoituksessa rajannut omaan hyötykäyttöpiiriinsä (maatila, puutarha, viljelys), ja sellaisiin luontoalueisiin, jotka, vaikka ovat yksityisessä omistuksessa, ovat ”avoimia” eli muiden käytettävissä ilman
omistajan tai haltijan suostumusta. Metsä tai niitty samoin kuin vesialue voi tilanteesta riippuen olla
sanotulla tavoin rajattu erityiseen käyttöön tai olla jäänyt avoimeksi. Suomessa historiallinen jokamiehenkäytön oikeutus johtuu asutuksen harvuudesta, luontaiselinkeinojen synnyttämästä perinteestä sekä osin myös järjestettyjen kulkuyhteyksien puutteesta. Jokamiehenkäyttö ei kuitenkaan ilmennä varsinaisesti subjektiivista oikeutta ottaa haltuun toiselle kuuluvia luontotekijöitä tai aluetta, vaan
kysymys on lähtökohtaisesti ainoastaan siitä, että omistajan valtaa kieltää alueella liikkumista tai
olemista on rajoitettu nimeämättömän käyttäjäkunnan hyväksi.
Jokamiehenkäytön geenivarataloudellinen ulottuvuus on omistus- tai hallintaoikeuden tapaan riippuvainen yleisistä rauhoitus- ja muista määräyksistä. Geenivaran talteenotto on mahdollista vain
siinä laajuudessa kuin alue säilyy avoimena (esimerkiksi omistaja ei ota aluetta muuhun käyttöön)
ja jokamiehenkäytön intensiivisyys ei johda geenivaran häviämiseen.
Vaikka jokamieskäyttäjällä on jokseenkin vapaa ja häiriötönkin toimintamahdollisuus etenkin syrjäisillä luontoalueilla, missä tietynmääräinen ”geenivaratoiminta” voi tulla kysymykseen, katsoisin,
ettei hänellä voi olla suhteessa geenivaran vastaanottajiin sellaista sopimusoikeudellista asemaa,
joka tuottaisi hänelle esimerkiksi oikeuden saada osuutta hyödystä. Jokamiehenkäyttöjärjestelmällä
ei millään tavoin ole kavennettu omistajan tai haltija oikeustoimikelpoisuutta.
Jokamiehenkäyttöä vahvemmin oikeusjärjestykseen tukeutuvan luontaistalouden sääntely kattaa
nykyisin pääasiassa paikallisen väestön, paliskuntien ja alkuperäiskansan oikeudet hyödyntää pohjoisilla alueilla yleensä valtiolle omistuksellisesti tai hallinnollisesti kuuluvaa maa- ja vesialuetta.
Tämä sääntelylohko käsittää pääsääntöisesti myös oikeuden ottaa ja käyttää omaan tarpeeseen alueen luonnonvaroja luonnollisesti edellyttäen, ettei suojelu- tai riista- ja kalastusoikeudellisista seikoista muuta johdu.
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Suhteessa ulkopuolisiin eli ”jokamiehiin” (nämä voivat olla toisaalla itsekin omistajia) alueen omistaja tai haltija ei voi estää heitä poimimasta metsästä tai muilta avoimilta alueilta rikoslaissa sallittuja luonnontuotteita, joita ovat rauhoittamattomat kukat, marja ja sienet sekä irralliset oksat, kävyt
(rikoslain 28:11 ja 14). Nykyisen lainsäädännön perusteella ei ole katsottu voitavan kieltää sellaistakaan marjojen ja sienten poimintaa, jota harjoitetaan ulkopuolisten ammatillisena toimintana ja
joka johtaa taloudellisen hyödyn saamiseen. Sinänsä toisen omaisuuden varaan tapahtuva ammatin
harjoittaminen ilman lupaa ei kuitenkaan kuulune jokamiehenkäytön ominaispiirteisiin. Nykyisin
kiellettyisyyden rajaksi on muodostunut lähinnä vain se, ettei vahingoiteta toisen omaisuutta; jopa
ammatillisen hyödyn saamista toisen omaisuudesta ei ole rajoitettu, mutta geenivarasääntely voi
aiheuttaa muutospaineita tähän (sinänsä lakiin kirjoittamattomaan ammatilliseen) käytäntöön.

3.2.3 Perustuslaillinen ympäristövastuu
Luonnon monimuotoisuuden turvaamisvaatimus kuuluu mainittujen käyttäjätahoja koskevien
rajoitusten piiriin (perustuslain 20 § 1 mom.). Tämän ns. ympäristövastuusäännöksen mukaan kaikilla on vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Varsinaisia aktiivisia velvollisuuksia
lajistojen ylläpitämiseen tai jokamiehenkäytön turvaamiseen ei tuon säännöksen näkökulmasta liity
itse omistajan tai haltijan asemaan, vaan kysymys on ensisijaisesti passiivisista sietovelvoitteista.
Jos esimerkiksi luonnonvaraa otetaan siinä määrin käyttöön, että julkinen etu vaatii käytön
valvontaa, myös aktiivisia velvollisuuksia voidaan asettaa: esimerkiksi metsänistutus, riistakannan
turvaaminen tai kasvillisuuden ylläpitäminen. Jos taas biologinen monimuotoisuus vaarantuu
muiden suorittamien toimien tai luonnonolojen vuoksi, alueen haltijalla ei ole aktiivista velvoitetta
ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Koska monimuotoisuuden turvaamistarpeen sisältö
usein myös edellyttää tieteellistä tarkastelua, omistajalta ei yleensä voida edellyttää erityisiä toimia
muulloin kuin lain niin nimenomaisesti edellyttäessä.28 Tällainen velvollisuus perustuu
luonnonsuojelulakiin ja sen taustalla olevien EU:n lintu- ja luontodirektiiveihin. Luonnonvaran
käyttäjälle on silloin asetettavissa velvollisuus seurata alueellaan tietyn luonnonvaran säilymistä tai
muuttumista

toimenpiteiden

ympäristövastuudirektiivin

vaikutuksesta.

(2004/35/EY)

Samansuuntainen

kansallisen

tavoite

toimeenpanon

sisältyy

yhteydessä

myös
tehtyihin

luonnonsuojelulain muutoksiin.

28

Tosin perustuslain 20 §:n 1 momentin ympäristövastuusäännöksen mukaan kaikilla on vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Tämä säännös voisi oikeuttaa säätämään lailla geenivaravastuusta, kun tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.
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Lainsäädännöllisesti kysymys geenivaran suojelullisesta asemasta mainitun perustuslain säännöksen
näkökulmasta ja erityisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamisvaatimuksesta näyttää olevan
avoin. Koska voimassa oleva oikeus ei tunnista geenivaraa suojelukriteerinä, tässä suhteessa olisi
arvioitava, edellyttääkö ABS sääntelyä luonnonvaraisten geenivarojen säilymiseksi. Tämän selvityksen lopussa hahmotellaan tällaista sääntelyä.

3.3 Lainsäädäntötarpeen pohjustamista
3.3.1 Sääntelytavan valinnasta
Toimeksiannon kannalta esitetty kysymys siitä, toimeenpantaisiinko pöytäkirjan velvoitteet sektorilainsäädännössä vai erityislailla, on pitkälti oikeuspoliittinen ja hallinnollinen valintakysymys, mutta asiaa voidaan valmistelevasti tarkastella erityissääntelyn tarpeen laajuudella ja toimeenpanon
muutosvaikutusten määrällä. Hallinnollisesti nykyiset geenivaraohjelmat kuuluvat eri viranomaisten ja toimijaryhmien tehtävistöön. Lisäksi yksityisiä geenivaroja koskevaa nimenomaista sääntelyä
ei sanottavasti ole. Näistä seikoista johtuen kokoava tai ainakin yhdenmukainen geenivarojen saatavuutta ja hyötyjen jakamista koskeva sääntely näyttää alustavasti katsoen mielekkäältä, erityisesti jo
päätettäisiin omaksua ennakkosuostumusjärjestely ulkomaalaisille tarvitsijoille.
Kuten edellä on todettu, ABS sisältää velvoitteita, joista osa koskee kansainvälistä tasoa eli valtioiden välisiä suhteita, osa taas toimijoita ja heidän asemansa määrittäviä kansallisia järjestelyjä. Myös
jälkimmäisten tulee täyttää sopimusosapuolten sopimat yhdenmukaiset toimintatapoja koskevat
vaatimukset, erityisesti alkuperämaan luovuttajien aseman osalta. Kansainvälisistä seikoista kuten
valtioiden välisestä yhteistyöstä ja jatkoneuvotteluista pöytäkirjan mahdollista tarkentamista varten,
ei tässä kohdin ole tarpeen antaa lainsäädäntöä. Sitä vastoin viranomaisista ja mekanismeista, joilla
toimintaa rajan yli hoidetaan, lainsäädäntö on tarpeen. Eräiltä osin on tarpeen lainsäädännöllä järjestää myös kansainvälistä yhteistyötä, eritoten, kun sillä on vaikutusta toimijoihin. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamistavoite ja usean valtion alueella toimivan alkuperäiskansan edunvalvonta.

3.3.2 Pakolliset vaatimukset
Eräät hallinnolliset järjestelyt ovat pakollisia. Kuten aiemmissa selvityksissä on todettu, CBD:n
soveltamisalaan kuuluvat geenivarat ja niihin liittyvän perinteisen tiedon, keksinnöt ja käytännöt
sekä niiden käytöstä saatavat hyödyt. ABS:n kautta näiden seikkojen tulee olla turvattuja paitsi käy-
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tännön myös lainsäädännön näkökulmasta. Sääntelytarpeen näkökulmasta on ennakoitavissa, että
kaikkia yksityiskohtia ei ole tarpeen säätää lain tasolla, vaan ne voidaan jättää asetuksenantovallan
tai ohjeistuksen varaan. Tämä koskee erityisesti sopimusmalleja ja selvitysaineistoja. Niiden tulee
kuitenkin olla sillä tavoin oikeudellisesti selkeitä, että ulkomainen tarvitsija saa yhteyspisteestä yksiselitteiset tiedot siitä, miten hän turvaa oikeutensa sekä geenivaran saamiseen että siihen perustettaviin johdannaisoikeuksiin. Samoin hänen tulee voida saada tietoa suostumusten tarpeista ja hyödyn jakamista koskevista vaatimuksista.
Alkuperäiskansan eli saamelaisväestön aseman järjestäminen vaatii lainsäädännöllisiä toimenpiteitä
täydentämään voimassa olevaa sääntelyä. Koska paikallisyhteisöt kuuluvat muiden alkuperämaiden
järjestelmiin, Suomessa ei tarvita niitä koskevaa sääntelyä muutoin kuin siltä osin, että viranomaisten on valvottava ulkomaisten alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen alkuperäoikeuksien toteutumista asianomaisissa maissa voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Suomessa saamelaisväestön hallintoa sääntelevän saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 5 §:n
mukaan saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän
asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Lain 6 §:n mukaan saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjien
päätösvallan käyttämisestä sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa säädetään laissa. Tämän perusteella
on katsottava, että kun ABS:n alaan kuuluvissa asioissa saamelaisia on kuultava ja heidän hyväksyntänsä hankittava geenivaran hyödyntämisoikeuden myöntämiseksi ulkomaalaiselle, asiasta tulee
säätää erikseen. Kuulemisen ja hyväksynnän varmistamiseksi vaikuttaa tarpeelliselta asettaa geenivaran hyödyntämisen edellytykseksi myös viranomaisen ennakkosuostumus (lupa) tai sille tehtävä
ilmoitus sopimuksen solmimisesta asianomaisen edustuselimen kanssa.
Saamelaisväestön asemaa koskee myös valmisteltavana oleva pohjoismainen saamelaissopimus,
josta on olemassa 27.10.2005 valmistunut työryhmän luonnos.29. Sopimuksen lähtökohtana on, että
saamelaisväestöllä kokonaisuutena on vaikuttamisoikeus sen kulttuuria ja erityisiä olosuhteita koskevissa asioissa. Kansallista ratkaisua geenivarojen hyödyntämistä koskevasta ABS:n toimeenpanosta tehtäessä olisi otollista, että käytettävissä olisi lopullinen sopimusteksti, joka määrittäisi saamelaisväestön keskeiset oikeudet luonnonvaroihin ja valtioiden yhteistyön muodot alkuperäiskansan erityisaseman huomioonottamiseksi. Sopimusluonnoksen 20 artiklan mukaan sopimusvaltioiden
29

http://www.regjeringen.no/Upload/AID/temadokumenter/sami/sami_samskonvensjonen_finsk_H-2183%20F.pdf
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saamelaiskäräjät voisivat muodostaa yhteisiä organisaatioita. Valtioiden tulisi tarvittaessa yhteistoiminnassa saamelaiskäräjien kanssa edistää julkisen vallan siirtämistä tällaisille yhteisille organisaatioille.
Sopimusluonnoksen 31 artiklan 1 kohdan mukaan valtioiden tulee kunnioittaa saamelaisten oikeutta
hallita perinteistä tietämystään ja perinteisiä kulttuurinilmauksiaan sekä edistää sitä, että saamelaiset
voivat säilyttää ja kehittää niitä sekä välittää niitä tuleville sukupolville. Tätä vastaavaa säännöstä,
joka asiallisesti liittyy Nagoyan pöytäkirjan tavoitteeseen alkuperäiskansojen oikeuksien turvaamisesta, Suomen oikeudessa ei tiettävästi ole. Kysymys on ABS:n osalta siitä, että alkuperäiskansalle
on annettu itsenäinen ja valtiovallan päätöksistä riippumaton oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä
geenivaroihin liittyvän perinteisen tietämyksen siirtoa CBD 8j artiklan ja ABS 7 artiklan valossa.

3.4 Nagoyan pöytäkirjan oikeudelliset vaatimukset
3.4.1 ABS:n oikeussuhteet
Geenivarojen oikeudellista asemaa voidaan tarkastella kahden osallistahon suhteessa: yhtäältä siltä
kannalta, kenellä on määräysvalta siihen luonnonvaraan, johon kuuluvasta geenivarasta on kysymys, toisaalta siltä kannalta, missä määrin luonnossa oleva geenivara saadaan eristää omaan käyttöön ja määrätä sen luovuttamisesta tai muusta käytöstä. Toisen osallistahon eli käyttäjän tai saajan
kannalta kysymys on siitä, miten geenivaran saanti järjestetään, miten oikeus käyttöön turvataan
sekä millaisin mekanismein käyttöön liittyvät mahdolliset taloudelliset edut suojataan. Haltijatahon
kannalta kysymys on usein hyötykäyttöisistä luonnon alueista tai lajeista kuten metsästä, viljelymaasta, riistasta tai kasvillisuudesta. Geenivaroilla on merkitystä myös muilla alueilla, erityisesti
”vapaassa” ympäristössä, missä suojattuja muita käyttöintressejä ei esiinny, tai suljetuissa ympäristöissä kuten kokoelmissa ja laboratorioissa.
Omistuskysymykset koskevat edellä sanotun perusteella kahta seikkaa, ensinnäkin sitä, kenellä on
alueellinen määräysvalta alueeseen, jolla geenivaroja esiintyy ja toisaalta sitä, kenellä on oikeuksia
geenivarakokoelmaan tai sen taloudelliseen hyötyyn. Edellisessä suhteessa vaikuttaa alustavasti
siltä, ettei erityissääntelyn tarvetta ole, koska luontoalueiden ja niillä esiintyvien lajien hallintaa ja
käyttöä koskevat kysymykset eivät ole perustuslain eivätkä myöskään kiinteistö- tai luonnonvarasääntelyn kannalta epäselviä. Toisaalta myös omistajan tai haltijan toimesta tapahtuva luontoalueen eristäminen, mihin voidaan katsoa myös geenivarakokoelmien kuuluvan, nauttii pääsääntöisesti
omaisuuden ja varallisuuden suojaa. Se taas missä määrin geenikokoelman osia tai kehiteltyjä muo-
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toja voidaan elävinä organismeina patentoida, on kysymys, joka jää selvityksen ulkopuolelle. Tästä
on patenttioikeudellista ratkaisukäytäntöä.
Jäljelle jää keskeisenä säänneltävänä asiana se, miten geenivarojen asema säännellään, geenivarat
tunnistetaan, niiden suojeluntarve turvataan sekä miten hyödyntämisestä kiinnostunut taho saa suojatun oikeuden toiselta hankkimaansa geenivaraan. Paitsi järjestelmän yleiseen toteutukseen asiakokonaisuuteen liittyy eräitä erityiskysymyksiä, esimerkiksi sopimusjärjestelyt, sopimusten pysyvyyssuoja ja patenttikysymykset.

3.4.2 Arvio pöytäkirjan artiklojen oikeudellistamistarpeesta
Seuraavassa esitetään tiivistetysti arvio lainsäädäntötoimien tarpeellisuudesta ja luonteesta.
1 artikla (tavoite): SÄÄNTELY EI TARPEEN
Jos sääntely omaksutaan, tulee valvoa pöytäkirjan velvoitteiden huomioonottamista.
2 artikla (määritelmät): SÄÄNTELY EI TARPEEN
Käsitteistö saattaa sisältyä laajempiin kansallisiin yhteyksiin. Sääntelyyn mentäessä on tunnistettava
geenivaran ja johdannaisen sekä teknisten menetelmien erityispiirteet.
3 artikla (tarkoitus): SÄÄNTELY EI TARPEEN
Palvelee lähinnä selkeyttä ja asian merkityksen tunnistamista.
4 artikla (suhde muihin kv. yhteyksiin): SÄÄNTELY EI TARPEEN
Kansallisen sääntelyn yleinen rakenne tunnistaa kansainvälisten sopimusten erityisvaatimukset ja
antaa niille tarvittavan sijan.
5 artikla (hyödynjako): SÄÄNTELY
Lainsäätäjän on ”omaksuttava” toimenpiteet.
6 artikla (pääsy geenivaroille): SÄÄNTELY
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Valtion tulee ”luoda” oikeudellinen, hallinnollinen järjestelmä tai muu käytäntö. 2 momentin tilanteissa toimitaan kansallisen lain mukaan ”tarvittaessa”.
7 artikla (pääsy perinteiselle tiedolle): SÄÄNTELY
Tässä määrätään velvollisuudesta ”omaksua” toimia vastaamaan kansallista oikeutta ”soveltuvin
osin”. On siis tunnistettava alkuperäiskansan oikeuksien järjestämiseksi tarvittavat kansalliset mekanismit. Vaatimuksen toteutus on kytkettävissä toteutuksessa ABS 12 artiklan yhteyteen. Tässä
kohdin tulee tarpeen mukaan määrittää myös se taho, joka käyttää Suomessa saamelaisyhteisön
puolesta puhevaltaa.
8 artikla (erityistilanteet): SÄÄNTELYn tarve harkittava
Velvollisuus ”luoda” edistämisvälineitä, ”kiinnitettävä huomiota”, ”harkittava”. Liittyy tutkimuksen
(taksonomian), inventoinnin, säilyttämisen sekä hätätilanteiden hoitamiseen.
9 artikla (suojelun turvaaminen): SÄÄNTELY/EI-SÄÄNTELY
Käyttäjiä ja toimittajia tulee rohkaista suojelutoimiin. ABS:n omaksuttavien toimien sääntelyssä
tulee asettaa velvollisuus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Velvoite saattaa Suomessa
johtua yleisemmistä lainsäädännön velvoitteista (vrt. perustuslain 20.1 §) ja sisältyä niihin. Viittaus
näihin velvoitteisiin tulee kuitenkin sisällyttää esimerkiksi luovutussopimuksen ehtoihin ja hyödyn
jakamistapoihin.
10 artikla (globaali mekanismi): SÄÄNTELY EI TARPEEN
Mahdollisuus monenvälisiin mekanismeihin esimerkiksi PIC:iä käytettäessä; tällöin olisi säädettävä
asiasta, mutta lienee odotettava EU:n yhdenmukaistavaa sääntelyä asiassa..
11 artikla (rajanylittävä yhteistyö): SÄÄNTELY EI TARPEEN
Tavoitteet voitaneen kytkeä olemassa oleviin yhteistyöverkostoihin.
12 artikla (perimätiedon aseman turvaaminen): SÄÄNTELY EI TARPEEN
Muu sääntely voi olla riittävä/kattava. Ks. myös 7 artiklan kohdalla mainittu lainsäädännön tarve.
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13 artikla (kansallinen yhteyspiste): SÄÄNTELY
Toteutettava oikeudellis-hallinnollisesti.
14 artikla (tiedonvaihto/ClearingHouse): SÄÄNTELY
Toteutettava hallinnollisesti. Koskee valtion viranomaisia.
15–16 artiklat (lainsäädännön mukauttaminen): TARKISTUS
Varmistettava, että kansallinen lainsäädäntö tukee ABS:n, eritoten hyödyn jakamisen tavoitetta,
sekä auttaa muiden maiden lainsäädännön vaatimusten toteutumista.
17 artikla (geenivarojen käytön seuranta): SÄÄNTELY
Tarpeen mukaan säädettävä lupa- ja valvontamekanismeista, focal pointista, viranomaistehtävistä ja
muista hallinnollisista velvoitteista.
18 artikla (MAT): SÄÄNTELY
”Rohkaistava”. Säädettävä sopimusehtojen käytöstä ja sisällöstä (asetuksenantovaltuus?).
19 artikla (MAT-mallit): SÄÄNTELY
Kuten 18. Malleja saatavissa eri regiimeistä (WIPO).
20 artikla (käytäntöjen ohjaus): SÄÄNTELY
Samaan tapaan kuin 18.
21 artikla (selvilläolon parantaminen): SÄÄNTELY
On katsottu vaativan jonkintasoista ohjausta, muun muassa tutkimuslaitosten toimintojen ABSmukaisuuden varmistamiseksi. Voinee toteutua esimerkiksi ohjesääntöjen tasolla.
22 artikla (capacity-koulutus): SÄÄNTELY EI TARPEEN
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Tämä yhteiskunnallinen tehtävä sisältynee sääntelyn näkökulmasta yleisen tason biodiversiteetin
turvaamissääntelyyn. Voitaneen konkretisoida tarpeen mukaan alemmantasoisissa ohjeissa.
23 artikla (teknologian siirto): KOKOAVA SÄÄNTELY
Saattanee sisältyä muiden regiimien teknologian edistämistä koskeviin tavoitesäännöksiin. Ei koske
toiminnanharjoittajia, vaan valtioita osapuolina.

3.5 Geenivarat ja niiden tunnistaminen
3.5.1 Geenivaran aseman määritys
Geenivarojen saatavuuden turvaamistavoite edellyttää geenivaran käsitteen määritystä sekä mekanismia saatavuustarkastelun piiriin kuuluvien tai saatettavissa olevien geenivarojen tunnistamiseksi.
Geenivaran käsitettä voitaneen pitää CBD:ssä ja ABS:ssa olevien määritelmien perusteella jokseenkin selvänä lainsäädännön kehittämisen näkökulmasta. Nämä instrumentit eivät kuitenkaan koske
geenivarojen asemaa kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan siltä osin kuin kysymys on kehittämistarkoituksessa tapahtuvan saatavuuden turvaamisesta.
Geenivarojen sisäinen erittely saattaa kuitenkin olla tarpeen sen vuoksi, että ne hallinnollisesti tai
lainsäädännöllisesti sijoittuvat eri sektoreille tai ovat muutoin sääntelylliseltä asemaltaan erilaisia.
Tämä ero on havaittavissa yhtäältä esimerkiksi suojelumekanismin yleisrakenteen kannalta eli onko
käytössä in situ vai ex situ -instrumentti. Toisaalta erottelua saattaa muun muassa IT-sopimuksen
rinnakkaissoveltamisesta johtuen edellyttää jako hyötykäytössä oleviin kasvigeenivaroihin tai maaja metsätalouden piirissä esiintyviin geenivaroihin ja toisaalta luonnonvaraisiin geenivaroihin. Käsitteistö saattaa ilmetä myös riittävästi sektoriviranomaisten tehtäviä ja toimivaltaa koskevista asetuksista. ABS:n kattavuuden näkökulmasta on tarpeen vielä selvittää, vaaditaanko ja tarvittaessa
minkälaista sääntelyä yksityisten hallussa olevien geenivarojen osalta. Joka tapauksessa alkuperäiskansa ja paikallisyhteisön asema on otettava huomioon ennakkovalvonnassa siltäkin osin, kuin kysymyksessä on yksityisen hallussa tai hyödynnettävänä oleva geenivara tai perinteinen tieto. Edellä
mainitusta syystä (ulkomaisen) paikallisyhteisöjen oikeuksien sisällöstä ei Suomessa kuitenkaan
tarvitse säätää.
Lähtökohdista on edelleen todettavissa, ettei saatavuuden järjestämiseksi ABS:ssa vaadita kansallisesti kattavaa geenivarojen inventointia tai kokoelmiksi järjestämistä. Geenivarojen tunnistaminen
saattaa kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi CBD:n tai muiden kansainvälisten suojeluvelvoitteiden
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täyttämisen kannalta. Epäsuoraan saatavuuden järjestämiseen saattaa kytkeytyä kansallinen intressi
seurata geenivarojen hyödyntämistä. Tähän taas liittyy kysymys geenivarojen hyödyntämisestä saatavan hyödyn jakamisesta ja tulouttamisesta hallussapitäjätaholle.

3.5.2 Geenivaran ja siihen kohdistuvan tietämyksen tunnistaminen
Tiettyjen kasvigeenivarojen saatavuuden turvaamista on toteutettu jo ennen Nagoyan pöytäkirjaa,
esimerkiksi vuonna 1983 tehdyssä kansainvälisessä kasvigeenivaroja koskevassa IU-sitoumuksessa
(International Undertaking on Plant Genetic Resources) sekä FAO:n piirissä vuonna 2001 hyväksytyssä kasvigeenivara- eli IT-sopimuksessa sekä CBD:n ohjeistuksissa. Mainittu sopimusjärjestelmä
koskee pääasiassa maatalouden piirissä olevia kasvigeenivaroja ja sen soveltamisala on siksi rajallinen. Kasvigeenivarasopimuksen tehtävänä oli ulottaa vuonna 1992 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien luonnon monimuotoisuussopimuksen (CBD) periaatteet voimaan kasvigeenivarojen saatavuuden järjestämisessä.
Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan perustana oleva EY:n maaseudun kehittämisasetus (EY N:o
1698/2005)

tarjoaa keinoja tukea erilaisin taloudellisin ja hallinnollisin mekanismein merkittävien

luonnonarvojen sekä ympäristövaatimusten mukaisen kestävän maatalouden säilyttämistä ja edistämistä. Maatalouden ympäristöohjelman strategioiden perusteella voidaan tukea tai edistää maatalousmaan hyödyntämistä siten, että parannetaan maiseman ja sen ominaispiirteiden, luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen monimuotoisuuden suojelun tasoa. EU:n yleisen politiikan tavoitteena
on suotuisan suojelutason ylläpitäminen. Tukea voidaan antaa muun muassa paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneiden, häviämisuhan alaisten hyötykasvien viljelylle. Pyrkimyksenä on myös ollut, että
yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteet ohjaavat viljelijöitä kasvigeenivarasopimuksen
mukaiseen kasvigeenivarojen monipuoliseen ja kestävään käyttöön. Siksi toimenpiteet soveltuvat
vastaavasti myös CBD:n ja ABS:n tavoitteiden täyttämiseen.
Tunnistamisjärjestelmän rakentuminen pohjautuu pitkälti sen arviointiin, kenen hallussa geenivarat
ovat tai niiden on katsottava olevan. Tämän perusteella geenivarat tai niitä sisältävät kokoelmat ovat
karkeasti jaettavissa julkisiin eli syystä tai toisesta yhteiskunnan toimesta ylläpidettäviin geenivaroihin (kokoelmiin) ja yksityisiin eli sellaisiin geenivaroihin, joista määräämisvalta kuuluu muille
kuin yhteiskunnalle. Yksityisten geenivarojen kannalta tarkastelua edistää jossain määrin se, että
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yhteiskunnallisia tuki- ja ohjaustoimia voidaan kohdistaa rajallisiin toimintayksikköihin, joita koskevat tiedot on rekisteröity.30

3.6 Viranomaistehtävät
3.6.1 Viranomaisrakenne
Nykyisin viranomaisten toiminnan ja toimivallan muodot ovat suurin piirtein seuraavat:
-

Hallintotehtävät ja asiantuntijatehtävät

-

Toimivallan jakautuminen kasvi- ja eläinlajien käytössä, suojelussa ja ohjauksessa

-

Lajien monimuotoisuuden ylläpidon strategiat ja oikeudellinen kohdentuminen

-

Sopimusmekanismien tukeminen tai valvominen

Kuten viitattiin, kansallisesti puuttuvat hallinnolliset säännökset ABS:n velvoitteiden toimeenpanemiseksi. Tämä koskee erityisesti yhteyspistettä (focal point) ja toimivaltaista kansallista viranomaista (CNA). Lisäksi puuttuvat säännökset siitä, miten Nagoyan pöytäkirjan alaisen geenivaran
tuonti ja vastaavasti vienti tulisi järjestää (checkpoints) ja ylipäänsä valvonta- ja viranomaiskysymysten järjestäminen oikeusturvan ja vastuiden toteuttamisen näkökulmasta. Tältä osin selvitys
vaatii yksityiskohtaista tarkastelua. Sitä mukaan kuin Euroopan unioni ryhtyy osaltaan sääntelytoimiin, ne luonnollisesti tulevat vaikuttamaan joihin sääntelyn yksityiskohtiin. Tässä vaiheessa niitä
ei kuitenkaan erityisesti ABS:n osalta ole todettavissa.
Nagoyan pöytäkirjan edellyttämää sellaista geenivarojen hallintaa ja saatavuutta koskevaa järjestelmää, jolla taattaisiin geenivarojen säilyminen ja saatavuuden hallinta, ei Suomen oikeudessa
esiinny. Geenivarakokoelmia ja niiden ylläpitoa koskevia käytäntöjä esiintyy etenkin julkishallinnossa, mutta näitä ei ole rakennettu pysyvän toimintamuodon varaan. Yksityiset kokoelmat ovat
asemaltaan järjestämättä, ellei niihin liity sopimusta toimivaltaisen julkistahon kanssa. Yksityisillä
tutkimuslaitoksilla ja muilla toimijoilla saattaa olla omia geenivarakokoelmia.
Tämän selvityksen tarkoituksena ei ole osoittaa viranomaistehtäviä tietyille hallinnonaloille tai julkistahoille: ratkaisut riippuvat pitkälti siitä, minkä tahon vastuulla geenivaran ylläpito ja valvonta
on. Luontevalta vaikuttaa kuitenkin se, että lähtökohtana olisi jako hyötykäyttöisiin tai in situ koko-

30

Maa- ja metsätalousministeriön tietokeskus TIKE tuottaa tilastoja Suomen maataloudesta ja elintarvikeketjusta sekä
edistää luonnonvaratiedon monipuolista käyttöä.
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elmina olemassa oleviin geenivaroihin ja luonnonvaraisiin geenivaroihin, koska jälkimmäisten osalta ei vakiintunutta ylläpitojärjestelmää tiettävästi ole.
ABS:n ja sen taustalla CBD:n taustalla oleva huolenpito luonnon ekologisesta monimuotoisuudesta
taas vaikuttaa olevan valtion velvollisuutena, mutta sen voidaan katsoa olevan järjestetty sen mukaan kuin Suomi on toimeenpannut biodiversiteettisopimuksen, muiden kansainvälisten sopimusten
ja EU:n luonnonsuojelusäädösten velvoitteita. Nähdäkseni näistä erillistä, yksittäisen geenivaran
suojeluvelvoitetta ei ole, ellei se ole sidoksissa esimerkiksi uhanalaisen lajin tai esiintymän suojeluvelvollisuuteen. Se kysymys, olisiko olemassa oleviin suojelukriteereihin lisättävä harvinaisen geenivaran säilyttämistarve, on sinänsä pohdinnan arvoinen seikka. Vaikuttaa siltä, että ABS:n tarkoituksena oleva geenivaran pitkäjänteisen suojelun tukeminen saatavuuden varmistamiseksi puoltaa
tällaista tulkintaa.
Geenivaraneuvottelukunnan asettaman geenivarojen suojelutyöryhmä on mietinnössään 19.8.2010
tarkastellut nykyisten julkisten kokoelmien hallinnointia lähinnä Metlassa, MTT:ssa ja Metsähallituksessa. Selvityksen kohteena oli maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelu. Mietinnössä pohjustetaan myös Bonnin ohjeiden kannalta kysymykseen tulevia sopimusmalleja. Työryhmä rajasi tarkastelun koskemaan maa- ja puutarhatalouden kasvien osalta säilyttämistä alkuperäisympäristön
sijasta ex situ sekä metsäpuiden ja kotieläinten osalta in situ.
Olisi ajateltavissa, että geenivarojen kokoamista, luovuttamista ja yksityistahojen ohjausta varten
luotaisiin erillinen yksikkö ministeriön yhteyteen. Nykyisessä hallintorakenteessa tarkoitukseen
sopivia asiantuntijalaitoksia on käytettävissä niin maatalous-, ympäristö- kuin metsäpuolellakin. On
pitkälti valintakysymys, jalkautetaanko kyseinen yksikkö osiltaan sektorikohtaisesti vai koottaisiinko asiantuntemus ja mahdollinen ratkaisuvalta yhteen yksikköön.

3.6.2 Tehtävien delegointi muulle kuin viranomaiselle
Perustuslain 124 §:n mukaan viranomaistehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain
lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. ABS:n kannalta viranomaistehtävänä ei ole pidettävä geenivaran ylläpitoa, mikä luontevasti voi kuuluakin tutkimuslaitoksille ja
ex situ toimijoille. Jos päädytään sellaiseen ratkaisuun, että Suomessa julkisesta kokoelmasta voidaan luovuttaa ASB:n mukaisesti geenivara tai sitä koskeva tieto ulkomaiselle hyödyntäjälle tarvitsematta valtion viranomaisen ennakkosuostumusta (PIC), tällaista luovutuspäätöstä ei nähdäkseni
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ole pidettävä viranomaistehtävänä, vaan kysymys on kahden- tai monenvälisestä sopimuksesta, johon tosin sovelletaan viranomaisvalvonnan piirissä olevia sopimusehtoja (MAT).

3.7 Suomen kokoelmaviranomaisia koskeva sääntelyn tarve
Geenivarojen hallintaa ja tutkimusta Suomessa alkuperämaana koskevat kysymykset perustuvat
pitkälti siihen, että viranomaisella tai sen asiantuntijalaitoksella on kyseinen luonnonvara hallinnassaan. Sääntelyä ei, kuten mainittiin, ole sen suhteen, millä tavoin yksityisten tahojen hallussa olevia
geenivaroja voitaisiin pysyvästi saattaa pöytäkirjan edellyttämällä tavalla yleiseen käyttöön tai mikä
viranomaisen rooli tässä kohdin voisi olla. Tältä osin sääntelyä tulisi olla ainakin siinä määrin, että
vastuuviranomaisilla ja Clearing House´lla on käytettävissään riittävät tiedot luovutusehtojen valvontaa varten.
Suomessa eri perusteilla ylläpidettäviä julkisia geenivarakokoelmia on selvitetty muissa yhteyksissä. Tarkastelua ei tässä kohdin ole tarkoituksenmukaista suorittaa uudelleen. Lainsäädännön kannalta merkityksellistä on selvittää ja tarvittaessa täydentää, missä määrin kokoelmia ylläpitävien julkistahojen tehtävät on säännelty suhteessa ABS:n velvoitteiden toimeenpanoon. Tässä kohdin ei
myöskään arvioida sitä, miten geenivaravastuu eri hallinnonalojen kesken tulisi jakautumaan. In
situ -kokoelmissa olevien geenivarojen ylläpito vastannee substanssiltaan voimassa olevia kansainvälisiä ja valtioiden kesken sovittuja velvoitteita.
Edellä esitetyistä syistä olennaista olisi, että kysymyksessä olevien geenivarakokoelmia ylläpitävien
viranomaisten ja elinten toimintaa koskeviin säädöksiin niiden tehtäväksi lisätään erikseen määriteltävin kriteerein geenivarakokoelman pitkäjänteinen ylläpito.

3.8 Hallinnollis-toiminnallinen etenemisjärjestys

Ennen kuin päätetään kansallisesti lopullisesti lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista sekä toimijakohtaisista menettelytavoista, olisi tarkoituksenmukaista suorittaa eräänlainen ABS- vaikutusanalyysi. Näin siitä huolimatta, että etenkin julkisen sektorin tehtävät ja menettelytavat ovat osin vakiintuneet muun muassa Bonnin ohjeiden ja kasviensuojelusopimusten myötä. ABS:n edellyttämät hallinnolliset ratkaisut (Clearing House, Focal Point, PIC ja MAT) vaativat sitovien ratkaisujen tekemistä. Tieteellisille toimijoille (stakeholder) ja luovuttajille syntyy tarvetta uusien menettelytapojen
käyttöönottoon ja siinä suhteessa myös koulutukseen ja rutiinien luomiseen. Byrokratian ja kustan-
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nusrasituksen vähentämiseksi olisi luotava jatkuvaan käyttöön soveltuvia asiakirjoja ja lupakäytäntöjä.
Lainsäädännön tehtäväksi jää pitkälti yleisrakenteen luominen. Toimijoiden sisäisten menettelytapojen perustana voivat olla erilaiset ohjeistukset ja taloudelliset ohjaustavat. Ruotsin ABSselvityksen31 mukaan tällaiset perehdyttävät toimenpiteet voisivat sisältää arvioita eri toimijatahojen
tarvitsemista henkilöresursseista, instituuttien ja laitosten vastuuhenkilöiden tunnistamisesta ja koulutuksen järjestämisestä. Taloudellisten vaikutusten arviointi sisältäisi myös toimijoihin kohdistuvien jatkuvien valvontatoimien kustannukset hallinnolle. Ruotsissa rahoitus- ja tutkimuslaitosten
ABS:n synnyttämäksi lisäkustannusvaikutukseksi arvioidaan noin 0,5 % kokonaisrahoituksesta.
Lainsäädännön valmistelu saattaisi edellyttää myös Suomessa tämäntyyppisten vaikutusselvitysten
laatimista, erityisesti viranomaisille ja tutkimuslaitoksille syntyvien lakisääteisten tehtävien osalta.
Ruotsi on lisäksi ABS-selvitystyössään ehdottanut määräaikaista pilottivaihetta, jossa arvioitaisiin
järjestelmän ylläpitoon liittyviä toimintoja, viranomaistehtäviä ja kustannusten tarvetta. 32 Hallinnollisten järjestelyjen kannalta ABS-velvoitteet ovat jaettavissa kahteen pääkategoriaan:
1) pääsyjärjestelmän33 ylläpitäminen ja neuvontatoimi sekä
2) valvontatoimi
Ohjauksen näkökulmasta on tärkeää myös organisoida in situ ja ex situ kokoelmia ylläpitävien tahojen pätevyysvaatimukset ja varmistaa se, että sekä tiedollinen että taloudellinen perusta täyttää
ABS-pöytäkirjan vaatimukset. Koska geenivaran käsite on CBD:n ja ABS:n mukaan vailla tieteellisiä rajoitteita, olisi taustan kannalta selvitettävä, missä määrin tietyn kokoelman luomistarpeita jonkin geenivaran, esimerkiksi mikro-organismien tai tiettyjen sienten osalta on olemassa.
Kaikkien toimijoiden on tunnettava vaatimukset, jotka ovat kulloinkin voimassa ennakkosuostumuksen (PIC), yleisehtojen (MAT) sekä vientilupavaatimusten osalta. Näiden vaatimusten täyttämisen osoitukseksi tulisi ottaa käyttöön todistus- eli sertifikaattijärjestelmä. Suomessa on tunnistettava
rajanylittävän saamelaisten kotiseutualueen kulttuurisen perinnön vuorovaikutus naapurimaissa,
31

Naturvårdsverket 28.10.2011.

32

Naturvårdsverket 28.10.2011. Clearing House-vastuu esitetään annettavaksi Naturvårdsverket´in erityiselimelle, Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald.
33

Ruotsin selvityksessä käytetään nimitystä ”tillträdesakut”, jolla tarkoitetaan ABS-tietoisuuden lisäämiseksi ylläpidettävää, lähinnä Clearing House´ille kuuluvaa vastuualuetta.
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minkä vuoksi on tarpeen tältä osin luoda yhdenmukaiset käytännöt hyödyntäjätahojen noudatettaviksi ja myös hyötyjen jakomenettelyn tehokkuuden turvaamiseksi. Suotavaa olisi, että pohjoismaisen saamelaissopimuksen mukaan voitaisiin aikaansaada eri Pohjoismaissa yhteneväinen sääntely,
jossa saamelaiskäräjillä ja niiden yhteistoiminnalla taattaisiin tarvittava kokonaisnäkemys ABS:n
vaikutuksista.
Taloudellisten kustannusten minimoimiseksi tai optimoimiseksi saatetaan tarkastella erilaisten prosessien (esimerkiksi checkpoint’ ien tehokas toiminta) integrointimahdollisuuksia ja päällekkäisten
viranomaistehtävien koordinointia. Lupa- ja valvontatehtävien vaatimat prosessit ja niiden järjestämisvastuut määräytyvät luonnollisesti sen mukaan, millainen kansallinen hyödyntämisratkaisu
omaksutaan.34 Oletettavasti PIC ei synnyttäisi sanottavaa merkittävää lisärasitusta hallinnolle, jos
uusia viranomaisia ei perusteta.
Eräs tarkasteltava kysymys on ABS-hakemusten tekemiseen tutkijoille ja muille toimijoille syntyvien lisäkustannusten kattamistapa. Eri maissa esiintyy erilaisia malleja. Peruslähtökohtana lienee,
että tutkijataho itse joutuisi kantamaan lisädokumenteista ja selvityksistä yms. aiheutuvat kustannukset. Toisaalta on ajateltavissa, että tutkimuksia rahoittavat instituutiot voisivat antaa lisäavustuksena korvauksen tuollaisista kustannuksista. Myös ABS-toimintaa harjoittavat yliopistot voisivat
osoittaa tähän tarkoitukseen tietyn määrärahan tutkijoiden haettavaksi. Mallin valintaa tulisi edeltää
riittävä osallistahojen kuuleminen.
Viranomaispalvelujen ja etenkin geenivaratuonnin valvonnassa syntyvien kustannusten kattamiseen
tultaneen perimään kustannuksia maahantuojilta ja -viejiltä sekä hyödyntäjiltä ja välittäjiltä. Valtio
ei kuitenkaan ole osallinen pöytäkirjan mukaisessa hyödynjakamisessa eikä se järjestäessään vaaditut hallinnolliset toimenpiteet ja menettelyt ole mahdollisen hyödynjakamissopimuksen osapuoli.
Pöytäkirjassa ei määritellä enemmälti valvonnasta ja oikeuksien antamisesta perittävien maksujen
suuruutta, mutta lähtökohtana on, että järjestelmä on niin käytettävyydeltään ja selkeydeltään kuin
kustannuksiltaankin omiaan edistämään geenivarojen kansainvälistä vaihdantaa ja siten tukemaan
geenivarojen saatavuutta. Tältä kannalta olisi kuitenkin kansallisesti mahdollista asettaa kaupalliset
toimijat ja tutkijat kustannusrakenteessa eri asemaan riippuen tietenkin myös siitä, millainen valvonnallinen työpanos viranomaisille erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa syntyy. Olisi esimer-

34

Eräänä mallina on ”compliance committee”, joka toimisi eri tahoja ja erilaista asiantuntemusta edustavana koordinointielimenä tarpeen mukaan.
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kiksi ajateltavissa, että tutkimuslaitokset ja tiedeyhteisöt saisivat suhteellisesti enemmän itsenäistä
toimivaltaa alkuperämaassa kuin satunnaisesti toimivat kaupalliset toimijat. Vakiintuneille tutkimusyksiköille voitaisiin siis antaa tietyin reunaedellytyksin omavastuuta pöytäkirjan velvoitteiden
täyttämisestä.

58

4. Säädösrakenne-ehdotuksia
4.1 Lainsäädännön täydentäminen
(Ehdotus) Luonnonsuojelulaki
1 §. (Lain tavoite) Tämän lain tavoitteena on
1) luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä luonnon geenivarojen ylläpitäminen ja suojelu;
5 § 1 mom. (Suotuisa suojelutaso). Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi luonnonsuojelussa on tähdättävä… luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja
säilyttämiseen sekä luonnonvaraisten geenivarojen ylläpitämiseen ja suojeluun…

(Ehdotus) Laki Metsähallituksesta (1378/2004) 6 §
”Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä ovat:
− …6a) metsäluonnon geenivarojen suojelu ja pitkäaikainen ylläpito hallitsemillaan alueilla…”

(Ehdotus) Laki maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (1395/1997)
2§ 2 mom.
”Toimiala ja tehtävät
− Tutkimuskeskus vastaa myös sen toimialaan kuuluvista tai sen hoidettaviksi annetuista geenivarakokoelmista siten kuin /valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin säädetään./”

(Ehdotus) Laki Metsäntutkimuslaitoksesta (1114/1999) 2 § 2 mom.
”Tutkimuslaitoksen tehtävä
− Tutkimuskeskus vastaa myös sen toimialaan kuuluvista tai sen hoidettaviksi annetuista geenivarakokoelmista siten kuin /valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin säädetään./”

4.2 (Ehdotus) ”Geenivaralaki”
Seuraava hahmotelma sisältää ehdotuksenomaisia ratkaisuja siihen, millä tavoin edellä osoitetut
ABS:n sääntelyä edellyttävät artiklat olisivat kansallisesti toimeenpantavissa. Luonnostellut ”säännösehdotukset” ovat yhdistelmä kansainvälisten velvoitteiden toimenpanon tulkintaa ja perustelua.
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Se sijoittuisiko tämä sääntely johonkin jo olemassa oleviin lakeihin, esimerkiksi luonnonsuojelulakiin (ja ehkä lisäksi maatalous- ja metsälainsäädäntöön), vai säädettäisiinkö asiasta erillinen laki, ei
ole olennaista. Perustan kannalta on sinänsä riittävää se, että luonnon geenivarojen turvaamisvelvoite on ABS:n monimuotoisuuskytkennän eli suojeluvaatimusten näkökulmasta jo olemassa olevassa
lainsäädännössä kattavasti toteutettu. Toisaalta ex situ ja in situ -keinoja ei ole pitkäjänteisesti toteutettu lainsäädännössä asetetuin velvoittein. Myöskään maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelutavoitteita ja niiden toteuttamiskeinoja ei ole lainsäädännön keinoin määritelty julkisia laitoksia
lukuun ottamatta.
Jos sääntelyn yhdistämistä olevaan lainsäädäntöön pidetään mielekkäänä ratkaisuna, luonnonsuojelulaki, joka muutoinkin tullee uudistamisen kohteeksi, olisi sopiva sijoituspaikka, Ennen sitä kenties
erillislaki olisi yksinkertaisin ja selkein toteutustapa luonnonvaraisten geenivarojen aseman järjestämisen kannalta (”Geenivaralaki”). Sektorihallinnolliset vaatimukset tulisi lisätä asianomaisiin
sektoriyhteyksiin, esimerkiksi metsähallintoa ja maataloutta koskeviin yhteyksiin toimivallan ja
tehtävävastuun toteutumisen varmistamiseksi, kuten edellä jo on esitetty.

1 §. Sääntelyn tarkoitus
Tämän lain tavoitteena on turvata Suomessa olevien ja Suomesta luovutettavien geenivarojen saatavuus, tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ja hyötyjen oikeudenmukainen jako sekä turvata luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten Euroopan unionin säädösten mukaisesti.
Lain tehtävänä on erityisesti valvoa, että Suomeen tuotavien geenivarojen hankinta ja
niiden Suomessa tapahtuva hyödyntäminen tapahtuu noudattaen mitä geenivaran alkuperämaassa tai tuontimaassa on geenivaran viennistä voimassa.

2 §. Soveltamisala
Tämä laki koskee luonnonvaraisten eliöiden sekä maa- ja metsätalouden geenivarojen
säilyttämistä, suojelua ja hyödyntämistä tutkimusta, kehittelyä ja biotekniikkaa varten.
Käyttömuodoista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Geenivaroja saadaan hyödyntää ja perustaa niiden hyödyntämiseen oikeuksia siten
kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään, ottaen huomioon mitä laissa säädetään luon-
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non ja sen lajien suojelusta sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta (luonnon,
maa- ja metsätalouden, kalaston yms. sääntely).
Geenivarojen käytöstä ja geenivaroihin perustettavista oikeuksista on lisäksi voimassa
mitä muualla laissa säädetään geenivarojen säilyttämisestä ja hallinnasta. Geenivarojen saatavuuden turvaamisesta on tällöin noudatettava mitä tässä luvussa säädetään.

3 §. Määritelmät
(ei tyhjentävä)
”biotekniikka” tarkoittaa yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti sellaista tekniikan sovellusta, jossa käytetään biosysteemejä, eläviä eliöitä tai niiden johdannaisia tuotteiden tai prosessien kehittämiseen tai muunteluun tiettyyn tarkoitukseen;
“geenivarojen käyttö” tarkoittaa keinoja, joilla toteutetaan geenivarojen geneettisten
ja/tai biokemiallisten koostumusten tutkimusta ja kehittämistä, yleissopimuksen
(CBD) 2 artiklan määritelmän mukaisen biotekniikan soveltaminen mukaan luettuna;
”geenivara” tarkoittaa geneettistä materiaalia, joka on tai saattaa olla arvokasta;
''geneettinen materiaali'' tarkoittaa kasvi-, eläin-, mikrobi- tai muuta alkuperää olevaa
ainesta, joka sisältää toiminnallisia perintötekijöitä;
''geenivaran alkuperämaa'' tarkoittaa maata, jolla on kysymyksessä olevaa geenivaraa
luonnonmukaisesti tai muutoin in situ -olosuhteissa;
''geenivaran toimittajamaa'' tarkoittaa valtiota, joka toimittaa geenivaraa in situ lähteistä, mukaan luettuina sekä luonnonvaraiset että viljellyt lajit, tai ex situ lähteistä, jotka voivat olla peräisin asianomaisesta maasta tai muualta;
”geenivarakokoelma” tarkoittaa julkista tai yksityistä kokoelmaa, jossa ylläpidetään
tai säilytetään tässä laissa/luvussa tarkoitettua geenivaraa tai sen sisältävää luonnonvaraa.
”ennakkosuostumus” tarkoittaa alkuperämaan tai välittäjämaan lainsäädännön nojalla
vaadittavaa lupaa saada tietty geenivara käyttöön.
”alkuperätodistus” tarkoittaa (geenivarojen) mukana seuraavaa ennakkosuostumuksen
osoittavaa alkuperätodistusta ja ilmoitusta tieto mahdollisesta perinteisen tietämyksen
käytöstä.
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4 §. Viranomaiset (ministeriöiden tehtävänä kartoittaa sopivat viranomaiset)
Tämän lain ylin johto ja valvonta kuuluu ---ministeriöille --- siten kuin tarkemmin
säädetään. Maa- ja metsätalouden sekä elintarvikehuollon ja lääketoiminnan osalta
geenivarojen hankintaan, luovutukseen ja hyödyntämiseen sovelletaan lisäksi mitä
erikseen säädetään.
Lain yleinen valvonta kuuluu (ELY?)…
Tässä laissa tarkoitetuista hallinnollisista päätöksistä vastaa (alueellinen) XViranomainen (Competent National Authority, CNA). Valtioneuvoston asetuksella voidaan
säätää asioiden käsittelyn keskittämisestä yhteen alueelliseen viranomaiseen.
Geenivarojen saatavuutta, käytänteitä ja muuta järjestämistä sekä geenivarojen hyödyntämisestä saatavien hyötyjen jakamista varten XViranomainen (focal point) toimii
tiedonvälityksen kansallisena yhteyspisteenä.
Geenivarojen siirtoja ja oikeuksien todentamista varten valtioneuvosto määrää yhden
tai useampia tarkastuspisteitä (checkpoint).
Edellä tässä pykälässä säädetyn lisäksi muilla viranomaisilla on toimialallaan niille
kuuluvat valvontatehtävät.(täydentyy viittauksilla tullin, geenitekniikkaviranomaisen
yms. tehtäviin).

5 §. Geenivaran ylläpitäminen ja käytöstä päättäminen
Geenivaroja saadaan Suomessa hyödyntää tai luovuttaa toisen hyödynnettäväksi noudattaen mitä muualla laissa on voimassa oikeudesta luonnonvarojen hallintaan ja käyttöön sekä kasvien ja eläinten pitämiseen. Geenivaran ylläpitämisestä, suojelusta ja
luovuttamisesta päättää alueen omistaja tai haltija ottaen huomioon mitä näistä seikoista muualla laissa säädetään. Saamelaisväestön geenivaran luovutukseen vaadittavasta hyväksynnästä säädetään jäljempänä tässä laissa.
Geenivarat voidaan niiden ylläpitämiseksi, suojelemiseksi sekä vaihdannan järjestämiseksi muodostaa geenivarakokoelmaksi niiden esiintymis- tai kasvupaikalla (in situ)
tai alkuperäisen kasvupaikan ulkopuolella (ex situ). Kokoelman ylläpitäjä vastaa gee-
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nivaran ylläpidosta ja suojelusta /siten kuin valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin
säädetään/.
Suomessa olevan geenivaran vientiin ja muusta valtiosta peräisin olevan geenivaran
tuontiin sovelletaan mitä jäljempänä tässä laissa säädetään.

6 §. Geenivarakokoelma
Ylläpidettävä geenivarakanta voidaan muodostaa kokoelmaksi, kun sijaintiympäristön
olosuhteet geenivaran luontaisessa kasvu- tai esiintymispaikalla (in situ) tai toiseen
paikkaan siirrettynä (ex situ) on järjestetty säilyttämään kyseistä kantaa. Julkista geenivarakokoelmaa ylläpitävän viranomaisen tai muun tahon tulee järjestää toiminta siten, että geenivarojen suojelu on pysyvää ja että geenivarojen hyödyntäminen tapahtuu tarkoituksenmukaisella ja tässä laissa tarkoitettujen tahojen oikeudet ja edut turvaavalla tavalla. Geenivarojen ylläpidosta julkisissa kokoelmissa on lisäksi voimassa
mitä erikseen säädetään.
(Harkinnanvarainen) Yksityisen tahon hallussa olevan geenivaran säilyttämiseksi
sekä maatalouden ja metsätalouden arvokkaiden geenivarojen säilyttämiseksi ja turvaamiseksi samoin kuin niiden taloudellisen hyödyntämisen edistämiseksi toimivaltainen viranomainen ja geenivarakohteen omistaja tai haltija voivat tehdä määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yksityisen geenivarakokoelman muodostamisesta ja

ylläpidosta.

Kun sopimus

on saatettu

toimivaltaisen (lu-

pa)viranomaisen tietoon, sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvaan geenivaran ylläpitämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan vastaavasti mitä tässä laissa säädetään julkisesta kokoelmasta.

7 §. Ennakkovalvonta viennissä35
Geenivara voidaan luovuttaa kokoelmasta tai muusta kohteesta kaupalliseen tai tutkimukselliseen tarkoitukseen noudattaen mitä jäljempänä säädetään. Julkisessa kokoel-

35

Tässä mallissa oletus on siis se, että kokoelmista tapahtuvaan luovutukseen ei, kuten ei muutoinkaan geenivaran luovutukseen Suomesta, tarvita viranomaisen ennakkosuostumusta (PIC). Poikkeuksena on saamelaisväestön aseman turvaaminen sekä ns. geenivaran välittäminen Suomessa tapahtuneen kehittelyn jälkeen muualle.
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massa olevan geenivaran luovuttamisesta ja luovuttamisen ehdoista päättää kokoelmaa
hallinnoiva viranomainen tai toimivaltainen muu elin.
(Harkinnanvarainen) Ministeriö voi hakemuksesta oikeuttaa yksityisen yhteisön
päättämään sen hallussa olevaan kokoelmaan kuuluvan geenivaran luovuttamisesta
kaupalliseen tai tieteelliseen käyttöön.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta luovutuksesta ja sen ehdoista on tehtävä sopimus kokoelman ylläpitäjän ja luovutuksensaajan kesken noudattaen mitä sopimuksen
sisällöstä jäljempänä säädetään. Sopimus

on saatettava

toimivaltaisen (lu-

pa)viranomaisen tietoon.

8 §. Ennakkosuostumus (lupa) viennissä36
Sen estämättä mitä edellä /7 §:ssä/ säädetään, valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tietyn geenivaran luovuttamiseen sen kaupallista tai tieteellistä hyödyntämistä
varten ulkomailla vaaditaan viranomaisen lupa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi taikka muusta tärkeästä syystä (ennakkosuostumus). Julkisesta kokoelmasta tapahtuvaan luovutukseen lupaa tulee kuitenkin edellyttää ainoastaan erityisen painavasta syystä. Lupahakemukseen tulee liittää sopimus geenivaran hyödyntämistarkoituksesta ja muista ehdoista sekä hyödyn jakamisesta (MAT).
Jos geenivara on hankittu Suomeen alkuperämaasta, jossa on vaadittu ennakkosuostumus vientiin, ja tämä geenivara on tarkoitus viedä Suomessa tapahtuneen kehittelyn
jälkeen kolmanteen maahan, vientiin vaaditaan lupa.
Jos kysymys on saamelaisten kotiseutualueeseen liittyvästä perinteisestä tiedosta, viranomaisen lupa vaaditaan sen varmistamiseksi, että asianmukainen hyväksyntä on
hankittu ja että solmittu sopimus täyttää tässä laissa säädetyt luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja hyödyn jakamista koskevat vaatimukset (MAT). Lupaa ei muutoin
tule evätä, jos hyväksyntä on saatu.

36

Kansallinen suojalauseke.
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9 §. Luvan siirto
Jos Suomessa luvan nojalla hankittu oikeus geenivaraan luovutetaan edelleen hyödynnettäväksi, uutta lupaa ei tarvita ehdolla, että luovutuksensaaja hyväksyy alkuperäisen
saajan kanssa sovitut ehdot ja noudattaa niitä. Oikeuden siirrosta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

10 §. Lupa-asian käsittely
Edellä /8 §:ssä/ tarkoitetun lupa-asian käsittelee toimivaltainen lupaviranomainen. Lupa-asiaa käsiteltäessä on noudatettava hallintolain säännöksiä. Hakemuksen johdosta
on kuultava asianomaisen kokoelman tai alueen haltijaa sekä mahdollisia tahoja, joilla
on ennestään oikeus saman tai vastaavan geenivaran hyödyntämiseen.
Luvan myöntäminen yksityisen tai yhteisön hallussa olevaan geenivaraan edellyttää
oikeudenhaltijan suostumusta.
Jos hakemuksella on merkitystä yleisen edun kannalta, lupaviranomaisen tulee tarvittaessa hankkia hakemuksen johdosta toimivaltaisen viranomaisen lausunto.

11 §. Saamelaisväestön hyväksyntä
Jos geenivaran hyödyntämisen perusteena on saamelaisväestön perinteisen tietämyksen piiriin kuuluva geenivara, luvan myöntäminen edellyttää, että saamelaiskäräjät on
antanut hyväksyntänsä siten kuin saamelaiskäräjälaissa säädetään. Lisäksi edellytetään, että hankkija on tehnyt sopimuksen yhteisöä edustavan elimen kanssa taikka että
lupa-asiaa /9 §:n mukaan/ käsiteltäessä tällainen sopimus on saatu aikaan. Asetuksella
säädetään tarkemmin hyväksynnän hankkimisesta ja sopimuksen sisällöstä.
Saamelaiskäräjät voi saamelaisväestön yhteisen kannan muodostamiseksi kuulla asiassa Ruotsin tai Norjan saamelaiskäräjiä.
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12 §. Ilmoitusvelvollisuus tuonnissa ja hyödyntämisen aloittaminen
Kun Suomessa aiotaan ryhtyä hyödyntämään tämän lain mukaisessa tarkoituksessa
muualta hankittua geenivaraa, ennen toiminnan aloittamista tulee tehdä ilmoitus X.lle
(focal point). Ilmoituksessa tulee antaa tiedot
o alkuperämaasta,
o selvitys siitä, että kyseisen valtion lainsäädännön mukaiset oikeutukset on
hankittu
o selvitys luovuttajan kanssa tehtyjen sopimusehtojen sisällöstä sekä
o selvitys muiden kyseistä geenivaraa mahdollisesti koskevien muiden määräysten noudattamisesta
o ilmoitus, onko kysymys geenivarasta, jota koskevan perinteisen tiedon
hyödyntämiseen on tarpeen hankkia alkuperäiskansan tai paikallisyhteisön
suostumus alkuperämaassa.
Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun geenivaran hyödyntämisen tarkoitus tai muu siihen vaikuttava olosuhde muuttuu ja kun geenivara tai sen johdannainen luovutetaan
edelleen hyödynnettäväksi Suomessa tai muualla.
Suomeen tuodun geenivaran hyödyntämiseen saadaan ryhtyä, kun hyväksynnän osoittava asiakirja hyödyntämistä koskevine sovittuine ehtoineen on toimitettu yhteysviranomaiselle. Jos hyödyntäminen vaaditaan tässä laissa tarkoitettu ennakkosuostumus,
sitä ei saa myöntää ennen kuin sanottu asiakirja sopimusehtoineen on toimitettu lupaviranomaiselle.
Mitä edellä säädetään alkuperämaasta, koskee soveltuvin osin myös valtiota, jonka
kautta geenivara tuodaan alkuperämaasta hyödynnettäväksi Suomeen.

13 §. Geenivaran luovuttamisen ehdot tuonnissa ja viennissä
Ulkomaalaisen toimijan hankkiessa Suomesta tai suomalaisen toimijan alkuperämaasta tässä laissa säädettyyn tarkoitukseen luovuttajan ja saajan tulee tehdä sopimus, jossa
määrätään hyödyntämisen tarkoitus, toimintapaikka ja muut geenivaraa koskevat
olennaiset seikat sekä luovuttajalle hyödyntämisestä palautuvan hyödyn määräytymisperusteet. Suomessa solmittavan sopimuksen ehdoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Jollei toisin ole sovittu tai sopimusta ei ole tehty, noudatetaan
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valtioneuvoston asetuksen mukaisia ehtoja. Osapuolilla on oikeus geenivaran luovutuksen tapahduttua vaatia sopimusehtojen vahvistamista.
Suomalaisen toimijan tulee noudattaa alkuperämaassa tai muussa hankintamaassa
voimassa olevia sopimusta koskevia määräyksiä ja ilmoittaa niiden noudattamisesta
geenivaraa Suomeen tuotaessa siten kuin edellä /12 §:ssä/ säädetään.
Jos lupa-asiaa käsiteltäessä hakemukseen ei ole liitetty asianmukaisia ehtoja, viranomainen voi vaatia niitä täydennettäväksi tai määrätä osapuolet noudattamaan valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä ehtoja. Sama koskee vastaavasti toimintaa, josta tulee tehdä ilmoitus, mutta ilmoitetut ehdot ovat Suomessa harjoitettavan toiminnan
osalta riittämättömät.

14 §. Hyödyn jakaminen
Jos geenivaran hankkimiseksi on saatu ennakkosuostumus tai oikeudenhaltijan hyväksyntä, hyödyntämisestä saatava hyöty tulee jakaa oikeudenhaltijan kanssa. Hyödyn jakamisesta määrätään geenivaran hyödyntämistä koskevissa sopimusehdoissa noudattaen lisäksi mitä valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin säädetään hyödyn lajeista ja
hyödyn jakamisen perusteista.

15 §. Luontoalueen määrääminen geenivara-alueeksi (harkinnanvarainen)
Jos luonnonvaraisella alueella on huomattava merkitys biologisena geenivaravarastona eikä aluetta ole muodostettu edellä tarkoitetuksi kokoelmaksi, alueen omistaja tai
omistajan suostumuksella muu kohteen haltija voi hakea lupaviranomaiselta rajoitetun
geenivaraesiintymän määräämistä geenivara-alueeksi määräajaksi, enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen tueksi on annettava riittävä luonnontieteellinen selvitys. Alue tulee päätöksen perusteella merkitä maastoon ja määrätä sellaiset yleisön
havaittavat rajoitukset, jotka turvaavat geeniesiintymän säilymisen ja hyödyntämismahdollisuuden.
Kun geenivara-alueelta luovutetaan hyödynnettäväksi geenivaraa, omistajan tai haltijan tulee osoittaa saaja tekemään yhteysviranomaiselle ilmoitus tai hakemaan mahdollisesti tarvittavaa lupaa vientiin siten kuin edellä säädetään.

67

Geenivara-aluetta koskevan määräyksen antamiseen sovelletaan muutoin mitä tässä
laissa säädetään lupa-asian käsittelystä.

16 §. Immateriaalioikeudet (harkinnanvarainen)
Jos geenivaran hyödyntämisen suojaksi haetaan patenttia tai muuta suojaoikeutta, tulee hakemukseen liittää geenivaran alkuperän osoittava todistus noudattaen muutoin
mitä muussa laissa oikeuden hakemisesta on voimassa. Patenttivaatimusta ei kuitenkaan saa perustaa geenivaraan, joka on hankittu julkisesta kokoelmasta, ellei kysymys
ole keksinnöllisestä johdannaisesta.

17 §. Geenivararekisteri (harkinnanvarainen)
Ennakkovalvontaa varten tarvittavat lupapäätökset geenivaran tuontia ja vientiä varten, viranomaisille tehdyt ilmoitukset ja geenivarojen luovuttamista koskevat sopimukset sekä muut tämän lain soveltamisessa tehdyt päätökset merkitään geenivararekisteriin. Geenivararekisteriä ylläpitää toimialueensa kattavasti/focal point/. Julkisten
ja yksityisten kokoelmien tulee määräajoin toimittaa rekisteriin merkittäväksi kokoelmasta sovitut luovutukset ja siirrot. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
rekisterin ylläpitämisestä ja siihen kerättävistä tiedoista.
Tietojen luovuttamiseen geenivararekisteristä sovelletaan mitä /julkisuuslaissa/ säädetään viranomaistietojen julkisuudesta.

18 §. Seuranta ja laillisuusvalvonta37
Toimivaltaisen viranomaisen tulee valvoa, että Suomeen luovutettujen tai siirrettyjen
geenivarojen käyttö on alkuperämaan määräysten mukaista ja että tarvittavat oikeutukset on hankittu myös Suomesta. Rikkomustilanteissa käyttö voidaan kieltää ja perustellusta syystä asettaa määräaika puutteen korjaamiseksi. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin mitä uhkasakkolaissa säädetään.

37

Vain hahmottelua. Tarkempi sääntely vaatii hallintopakon, rikosoikeudellisen sääntelyn ja mahdollisen korvausvastuun yksilöintiä. Kokonaisuuteen vaikuttaa osaltaan se miten viranomaistehtävät järjestetään eri tasoilla.

68

Valvontaviranomaisella on oikeus suorittaa geenivaran hyödyntämispaikan ja saantoasiakirjojen tarkastus sen varmistamiseksi, että Suomeen tuodun geenivaran käyttö on
ilmoituksen tai ennakkosuostumuksen mukaista.

19 §. Kansainväliset sopimukset (ja kasvigeenivarasopimuksen)
voimaansaattaminen
Suomea velvoittavien sopimusten mukaiset geenivarojen luovuttamista, hyödyntämistä, säilyttämistä ja valvontaa koskevat velvoitteet saatetaan kansallisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella.

20 §. Asetuksenantovaltuus 38

38

Edellä mainittujen satunnaisten kohtien lisäksi asetuksenantovaltuus tulee kysymykseen monien yksityiskohtien osalta.
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Tiivistelmä
Selvityksessä on tarkasteltu geenivarojen saatavuutta ja hyödyn jakamista koskevan Nagoyan pöytäkirjan artikloiden vaatimuksia yhtäältä biodiversiteettisopimuksen taustan valossa, toisaalta arvioiden pöytäkirjan synnyttämiä kansallisia lainsäädäntötarpeita. Yleisen rakenteen kannalta pöytäkirjan vaatimukset ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin tulee luoda järjestelmä, jolla tunnistetaan Suomeen
hyödynnettäväksi tuotavien geenivarojen alkuperämaa ja siellä voimassa olevat luovuttamisen vaatimukset sekä luodaan tätä tarkoitusta varten tehokas ja avoin valvonta.
Toiseksi tulee kansallisesti luoda järjestelmä, jolla tarpeen mukaan annetaan suojaa Suomesta alkuperämaana muualle hyödynnettäväksi vietävien geenivarojen haltijalle tai luovuttajalle. Tässä kohdin on otettava erityisesti huomioon alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeus määrätä perinteisen
tiedon piiriin kuuluvien geenivarojen luovutuksesta ja käytöstä. Tässä kohdin tulee tarkastella myös
kansallisten geenikokoelmien asemaa pöytäkirjan velvoitteiden kannalta. Kolmanneksi on luotava
hallinnollinen järjestelmä, joka käsittää pöytäkirjan pakolliset ja kansainvälisesti toimivat yhteistyöja valvontaelimet, etenkin päätöksentekoasioissa toimivaltainen viranomainen (Competent Authority), Clearing House, yhteyspiste Focal Point ja maahantuonnista vastaavat tarkastuspisteet.
Jo ennen Nagoyan pöytäkirjan hyväksymistä biodiversiteettisopimuksen taustalla olevien sopimuskohtien pohjalta oli luotu eri maissa geenivarojen ylläpitoa ja järjestettyä luovutusta koskevia käytäntöjä. Eräänä tärkeänä mallina on käytetty Bonnin ohjeita, jotka asiallisesti ovat myös Nagoyan
pöytäkirjan ytimenä saavuttaen näin kansainvälisen sitovuuden. Joissakin maissa on tästä syystä jo
olemassa geenivarojen luovutusta koskevia säännöksiä ja ohjeistuksia, etenkin sopimustoiminnan
osalta. Suomessa maa- ja metsätalouden sekä kasvigeenivarojen osalta on olemassa vanhastaan julkisia kokoelmia. Näillä sektoreilla esiintyy myös kansainvälisiä sopimuksia hyötyperäisten geenivarojen ylläpitämiseksi ja vapaan saatavuuden järjestämiseksi. Nagoyan pöytäkirjan erityinen merkitys on tällöin siinä, että se koskee myös luontoperäisiä geenivaroja. Hyödyn jakamista koskevat
vaatimukset puolestaan koskevat kaikkia geenivaroja.
Selvitys sisältää pöytäkirjan yksityiskohtien oikeudellisen kartoituksen sekä arvion siitä, miltä osin
lainsäädäntöä tarvitaan ja millä tarkkuudella. Suomen alkuperämaan aseman kannalta on poliittisesti ratkaistava kysymys ennakkosuostumuksen tarpeesta, koska sellaisen vaatimiseen ulkomaiselta
toimijalta ei ole velvollisuutta. Koska geenivaran säilyttäminen, kehittäminen ja kaupallinen luovuttaminen sekä tutkimuksellinen vaihto ovat kansainvälisesti yleisiä, kulloisellakin toimijalla on oike-
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usturvansa vuoksi tarve tietää geenivaran alkuperä ja sen saannin laillisuus. Tässä suhteessa Suomessakin tulisi olla tietokanta, josta kaikki kaupalliset ja tutkimukselliset viennit ilmenevät. Tämän
tarpeen voisi hoitaa säätämällä vientitapahtumista ilmoitusvelvollisuus. Kun kysymys on saamelaisten kotiseutualueelta peräisin olevan perinteisen tiedon luovuttamisesta, ennakkosuostumus olisi
paikallaan, koska viranomaisen on valvottava, että saamelaiskäräjien hyväksyntä on saatu. Saamelaiskysymyksen yksityiskohtainen sääntely saattaa jäädä riippumaan valmisteilla olevan pohjoismaisen saamelaissopimuksen hyväksymisestä kuten myös ILO-sopimuksen voimaansaattamisesta
Suomessa.
Selvitykseen liittyy hahmotelma lainsäädännön tarpeellisuudesta, joka säädösteknisistä havainnollisuussyistä on nimetty ”geenivaralaiksi”. Vaikka biodiversiteettisopimus ja Nagoyan pöytäkirja sallivat vapaaehtoisten ohjauskeinojen käytön lainsäädännön rinnalla, esitetyt lainsäädännölliset kohdat näyttävät tarpeellisilta viranomaisvalvonnan ja toimijoiden oikeusturvan kannalta. Ehdotus sisältää sen vuoksi Nagoyan pöytäkirjan pakollisina elementteinä olevat viranomaisjärjestelyt ja menettelytavat sekä eräitä harkinnanvaraisia muita osioita kuten ehdotuksen geenivararekisteristä, yksityisten kokoelmien asemasta luovuttajina ja ns. geenivara-alueiden perustamisesta.
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