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LIITTYMINEN EUROOPPALAISEEN GEENIMUUNNELTUJEN HIIRIMALLIEN
TUOTTAMISEN, ANALYSOINNIN, SÄILYTTÄMISEN JA JAKELUN TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIKONSORTIOON (INFRAFRONTIER ERIC)
1 Taustaa
Eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (ERIC) koskevan neuvoston asetuksen (EY/723/2009) avulla on luotu yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen kehys
usean maan yhteisille tutkimusinfrastruktuureille. Tutkimusinfrastruktuurikonsortioon
osallistuvat jäsenvaltiot neuvottelevat kyseiseen tutkimusinfrastruktuuriin soveltuvan
perussäännön ja hakevat sen perusteella komissiolta päätöstä ERICin perustamisesta.
Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmistelusta ja päättää
niihin liittyvistä toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. ERICin
perustamista koskeva päätös perustuu neuvoston asetukseen, joka on jäsenvaltioissa
suoraan sovellettavaa oikeutta. Näin ollen Suomen ERICiin osallistumista koskevan
kannanmuodostuksen on katsottu olevan asia, jonka valmisteluun eduskunta osallistuu
PL 96 §:n mukaisesti.
2 Pääasiallin en sisältö
Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien
tuottamisen, analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuurikonsortio
INFRAFRONTIER ERICiin.
Perustettava INFRAFRONTIER ERIC (the European Research Infrastructure Consortium for generation, systemic phenotyping, archiving and distribution of mammalian
models) on biolääketieteen tutkimusta palveleva hajautettu tutkimusinfrastruktuuri,
joka tarjoaa tutkimuslaitteistoja, koejärjestelyjä, erityisosaamista ja teknologioita tutkijoiden käyttöön.
INFRAFRONTIER ERICin isäntävaltio Saksan on tarkoitus hakea Euroopan komissiolta ERIC-oikeushenkilöasemaa (European Research Infrastructure Consortium). Euroopan komissio päättää ERICin perustamisesta hakemuksen perusteella. Perustajajäseninä INFRAFRONTIER ERICiin ovat liittymässä isäntävaltio Saksan lisäksi
Kreikka, Ranska, Tšekki ja Suomi.
INFRAFRONTIER tutkimusinfrastruktuuri on ollut toiminnassa vuodesta 2013 Saksan oikeusjärjestelmän mukaisena voittoa tavoittelemattomana GmbH-yhtiönä. INFRAFRONTIER ERICin perustamisen yhteydessä INFRAFRONTIER GmbH lakkautetaan ja sen varojen, sitoumusten ja vastuiden siirtämisestä ERIClle sovitaan yksityiskohtaisesti ja yksimielisesti osakkaiden kesken.
INFRAFRONTIER-tutkimusinfrastruktuurin visio on parantaa ihmisten terveyttä lisäämällä ymmärrystä sairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta tarjoamalla
tutkijoille ainutlaatuisia hiiri-/tautimalleja. Sen lisäksi INFRAFRONTIER tarjoaa bio-
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ja lääketieteen tutkijakunnalle pääsyn kattaviin tietovarantoihin sekä tutkimusalustoihin, asiantuntemukseen ja palveluihin geenien merkityksen selvittämiseksi malliorganismien avulla. INFRAFRONTIER ERIC vastaa useaan isäntäorganisaatioon hajautetun tutkimusinfrastruktuurin toiminnan kehittämisestä ja ylläpidosta. Tavoitteidensa
saavuttamiseksi INFRAFRONTIER ERIC koordinoi kansallisten keskusten yhteistoimintaa ja avoimen saatavuuden periaatteen mukaista pääsyä tutkimuspalveluihin, kehittää palveluidensa saatavuutta, luo ja soveltaa laatu- ja toimintastandardeja sekä
edistää ja koordinoi uusien, ajanmukaisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöä.
INFRAFRONTIER ERIC ylläpitää tutkimusinfrastruktuurin palveluiden tunnettavuutta sekä konsultoi ja neuvoo kansallisia ja kansainvälisiä organisaatioita.
INFRAFRONTIER ERICin perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat INFRAFRONTIER ERICin yleiskokoukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeäisi myös kansallisen yksikön. INFRAFRONTIER ERICin kansalliseksi yksiköksi on tarkoitus nimetä Oulun yliopisto.
3 Taloudellisen vai kutukset
INFRAFRONTIER ERICin toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla. INFRAFRONTIER
ERICiin osallistumisesta Suomelle aiheutuvat kulut koostuvat perussäännön mukaisesta jäsenmaksusta, joka olisi nykyisellä jäsenmäärällä noin 50 000 euroa vuodessa,
sekä kansallisen tutkimusinfrastruktuurin ylläpitämisestä ja toiminnasta. Jäsenmaksujen suuruus määräytyy perussäännössä ja perussäännön liitteessä II määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Suomen jäsenmaksun suuruus riippuu INFRAFRONTIER
ERICin jäsenten määrästä ja niiden tuottamista palveluista.
Tutkimusinfrastruktuurikomitea päätti 11.3.2021 varautua rahoittamaan tutkimusinfrastruktuurimomentilta (29.40.22) Suomen jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia vuosina 2022—2026. Päätös on määräaikainen ja se uusitaan viiden vuoden välein. Loppuosasta kustannuksista vastaavat INFRAFRONTIER ERICiin osallistuvat tutkimusorganisaatiot.
4 Ehdotuksen käsittely
INFRAFRONTIER ERICiin liittyminen edellyttää, että Suomi toimittaa allekirjoitetun
kirjallisen pyynnön. Pyyntö on myös osa komissiolle toimitettavaa INFRAFRONTIER ERIC-hakemusta. Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurikomitea
on suosittanut INFRAFRONTIER ERICiin liittymistä 2.9.2015. Liittymistä koskeva
asia on ollut eduskunnan käsiteltävänä (U 69/2021 vp). Eduskunnan sivistysvaliokunta
on antanut liittymistä puoltavan lausunnon (SiVL 1/2022 vp). Eduskunnan suuri valiokunta on yhtynyt sivistysvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan
16.2.2022 (SuVEK 4/2022 vp).
Edellä olevan perusteella esitetään, että valtioneuvosto valtuuttaisi kansliapäällikkö
Anita Lehikoisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Atte Jääskeläisen allekirjoittamaan Suomen liittymishakemuksen.

