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PIENHIUKKASTEN, PILVIEN JA HIVENKAASUJEN EUROOPPALAISEN
TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIKONSORTION OIKEUSHENKILÖASEMAA
KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN EUROOPAN KOMISSIOLLE;
ALLEKIRJOITTAMINEN
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Tausta
Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt kesällä 2009 eurooppalaista
tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (ERIC) koskevan neuvoston asetuksen
(EY/723/2009), jolla luotiin yhtenäisten toimintaperiaatteet
tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöaseman järjestämiseksi.
Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle asetusehdotuksesta U-kirjelmän (U
54/2008). Asetuksessa määritellään ERICin oikeudellinen asema, sen perustamista
koskevat vaatimukset ja menettelyt sekä ERICin perussäännön keskeinen sisältö.
Asetuksessa valtuutetaan Euroopan komissio päättämään tutkimusinfrastruktuuriin
osallistuvien jäsenmaiden hakemuksen perusteella, voidaanko infrastruktuurille
myöntää eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion asema. Komissiota
avustaa komitologiamenettelyn mukainen neuvoa-antava komitea.
ERIC saa oikeushenkilöllisyyden komission perustamista koskevan päätöksen
voimaantulopäivästä alkaen suoraan asetuksessa olevan säännöksen nojalla. ERICille
myönnetään laaja oikeustoimikelpoisuus ja se tunnustetaan isäntävaltion
ilmoituksella sellaiseksi kansainväliseksi toimielimeksi tai järjestöksi, joka on
arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin (92/12/ETY)
perusteella vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta.
Arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksessa (EU/282/2011) on lisäksi
määritelty edellytykset, jotka ERIC:in tulee täyttää, jotta arvonlisäverovapautta
voidaan soveltaa. ERICin hankintamenettelyt eivät kuulu julkisista hankinnoista
annetun direktiivin (2004/18/EY) soveltamisalaan.
Pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalainen
tutkimusinfrastruktuurikonsortio ACTRIS ERIC (Aerosols, Cloud and Trace Gases
European Research Infrastructure Consortium) perustetaan tuottamaan pitkäaikaisia
ja korkeatasoisia ilmakehän mittauksia ja havaintoja Euroopassa. Se tulee tarjoamaan
keskitetysti tietoaineistoa, tutkimusmahdollisuuksia, kalibrointipalveluita,
laitekehitystä ja koulutusta. Tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetulla tietopohjalla
voidaan myös tukea ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun politiikkatoimien
vaikuttavuuden todentamista.
ACTRIS ERIC koostuu kansallisten tutkimusasemien verkostosta sekä keskitetyistä
palveluista, joita ovat päämaja, datakeskus ja temaattiset keskukset. Temaattiset
keskukset koordinoivat eri tutkimusalojen mittauksia. ACTRIS ERICiin tulee
kuulumaan alkuvaiheessa kymmeniä tutkimusasemia eri puolilta Eurooppaa.
Suomi tulee toimimaan ACTRIS ERICin isäntämaana. ACTRIS ERICin päämaja
sijoitetaan Helsinkiin. Lisäksi Suomi tulee olemaan mukana neljässä muussa
keskustoiminnossa (data-, pilvimittaus-, pienhiukkas- ja hivenkaasukeskus). ACTRIS
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ERICiin tulee kuuluman Suomesta 8 mittausasemaa ja 7 tutkimusalustaa, joita
isännöivät Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen
yliopisto.
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Asian kansallinen käsittely
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön ja
valtiovarainministeriön kesken on sovittu niistä kansallisista menettelyistä, joilla
Suomessa päätetään liittymisestä ERICin jäseneksi ja toimimisesta isäntämaana.
Suomi on tähän mennessä liittynyt jäseneksi kymmeneen ERICiin ja toimii näistä
kahden isäntämaana (ICOS ERIC ja Euro-BioImaging ERIC).
ACTRIS ERICin valmisteluun ovat osallistuneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
liikenne- ja viestintäministeriö, joiden kesken on sovittu, että opetus- ja
kulttuuriministeriö toimii tässä asiassa toimivaltaisena ministeriönä.
Tutkimusyhteisön edustajina valmisteluihin ovat osallistuneet Ilmatieteen laitos,
Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto sekä Tampereen yliopisto.
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Eurooppalainen valmistelu
ACTRIS ERICin eurooppalaiseen valmisteluun on osallistunut Suomen lisäksi 17
Euroopan maata vuodesta 2016 lähtien. Valmistelussa on osallistuvien maiden
kesken sovittu, että Suomi toimii ACTRIS ERICin isäntävaltiona.
ACTRIS ERICin perustamisasiakirjoista on päästy alustavaan yhteisymmärrykseen
siihen osallistuvien maiden kesken vuonna 2019, jonka perusteella opetus- ja
kulttuuriministeriö lähetti helmikuussa 2019 ACTRIS ERICin perussäännön
Euroopan komissioon etukäteistarkastukseen. Komissio antoi palautteensa
lokakuussa 2019, minkä jälkeen ACTRIS ERICin perustamisasiakirjoihin on tehty ja
hyväksytty tarvittavat muutokset osallistuvien maiden kesken. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on tämän jälkeen lähettänyt huhtikuussa 2021 osallistuville maille
pyynnön antaa virallinen sitoutuminen osallistumisesta ACTRIS ERICiin. Tällaisen
sitoumuksen ovat tähän mennessä antanut yhdeksän maata (Belgia, Bulgaria, Italia,
Itävalta, Kypros, Norja, Saksa, Tanska ja Tšekki). Tämän lisäksi Sveitsi on antanut
sitoutumisen liittymisestä tarkkailijajäsenenä. Muut valmistelussa mukana olleet
maat (Alankomaat, Espanja, Kreikka, Puola, Ranska, Romania, Yhdistynyt
kuningaskunta) voivat liittyä perustajajäsenenä ACTRIS ERICin päätösprosessin
valmistelun aikana antamalla tästä virallisen ilmoituksen isäntämaana toimivalle
Suomelle. Tämän jälkeen uusien jäsenten liittyminen tapahtuu ACTRIS ERICin
perussäännössä määrätyllä menettelyllä.
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Euroopan komissiolle osoitettava hakemus
Suomen tulee isäntämaana jättää Euroopan komissiolle virallinen hakemus, jolla
Suomi hakee ACTRIS ERICille eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion
oikeushenkilöasemaa. Hakemukseen sisällytetään ACTRIS ERICin perussääntö,
ACTRIS ERICin tekninen ja tieteellinen kuvaus, osallistuvien maiden
sitoutumiskirjeet sekä isäntävaltion ilmoitus siitä, että se tunnustaa kyseisen ERIC:n
sen perustamisesta lähtien arvonlisäverodirektiivissä (2006/112/EY) ja
valmisteverodirektiivissä (2008/118/EY) tarkoitetuksi verovapauteen oikeutetuksi
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kansainväliseksi järjestöksi. Valtionvarainministeriön lausunnon mukaan
isäntävaltion ilmoituksen voi antaa se ministeriö, joka on pääasiallinen
toimivaltainen ministeriö perustettavan ERIC:n osalta, minkä perusteella opetus- ja
kulttuuriministeriö on antanut kyseisen ilmoituksen 28.2.2019.
5

Suhde Suomen lainsäädäntöön
Mikäli komission ERIC-hakemusta koskeva arviointi johtaa myönteiseen tulokseen,
tekee komission päätöksen ERICin perustamisesta, joka julkaistaan virallisessa
lehdessä. Koska kyseessä on SEUT-sopimuksen 288 artiklassa tarkoitettu päätös, se
on hakijoiden suhteen kaikilta osin velvoittava. ERIC-asetuksen mukaan ERIC on
oikeushenkilö siitä päivästä alkaen, jona sen perustamista koskeva päätös tulee
voimaan. SEUT-sopimuksen 297 artiklan 2 kohdan nojalla päätös tulee voimaan
silloin, kun siitä ilmoitetaan. Näin ollen ERICistä tulee oikeushenkilö silloin, kun
ERICin perustamista koskevasta päätöksestä ilmoitetaan. EU-lainsäädännön
perusteella muita unionin tai kansallisia säädöksiä ei tarvita. Tällainen oikeudellinen
tilanne estää jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai soveltamasta kansallisen
lainsäädäntönsä perusteella erityisten ratifiointimenettelyjen kaltaisia ERICin
perustamista koskevia rinnakkaisia tai ylimääräisiä menettelyjä.
Neuvoston ERIC-asetuksen 18 artiklan mukaan jäsenvaltio voi kuitenkin toteuttaa
tarvittavia toimenpiteitä asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.
ACTRIS ERICin osalta tällaisia määräyksiä ovat ACTRIS ERICin
oikeushenkilöasema Suomen lainsäädännössä sekä ACTRIS ERIC:lle myönnettävä
arvonlisäverotusta ja valmisteverotusta koskeva vapautus. Valtioneuvosto antaa
näistä määräyksistä myöhemmin hallituksen esityksen eduskunnan hyväksyttäväksi.
Komissiolle jätettävässä hakemuksessa ilmoitetaan, että ACTRIS ERICin
voimaantulo edellyttää, että nämä kansalliset määräykset on hyväksytty.
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Taloudelliset vaikutukset
ACTRIS ERICin jäsenyydestä Suomelle aiheutuvat taloudelliset velvoitteet
koostuvat ACTRIS ERIC jäsenmaksusta ja isäntämaan maksuosuudesta. Tämän
lisäksi ACTRIS ERICin toimintaan osallistuminen edellyttää kansallisen ACTRIS
tutkimusinfrastruktuuritoiminnan kehittämistä ja ylläpitoa.
ACTRIS ERICin perussäännön mukaiset Suomen velvoitteet koostuvat
jäsenmaksusta ja isäntämaan maksuosuudesta, jotka ovat vuosina 2021—2025
enintään 930 000 euroa vuodessa. Nämä kustannukset katetaan puoliksi opetus- ja
kulttuuriministeriön ja puoliksi liikenne- ja viestintäministeriön nykyisten
menokehysten puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuudesta vastaa Suomen
Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea (29.40.51 Suomen Akatemian
tutkimusmäärärahat) ja liikenne- ja viestintäministeriön osuudesta Ilmatieteen laitos
(30.01.04 Ilmatieteen laitoksen toimintamenot).
ACTRIS tutkimusinfrastruktuurin kansallisesta kehittämisestä ja ylläpitämisestä
aiheutuvia kustannuksia on rahoitettu viime vuosina eri rahoituslähteistä. Suomen
Akatemia on myöntänyt tutkimusinfrastruktuurien vuoden 2019 rahoitushausta
Helsingin ylipistolle, Tampereen yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle yhteensä 2,7
miljoonan euron rahoituksen ACTRIS tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen
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vuosille 2020—2024. Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja
Tampereen yliopisto kohdentavat lisäksi muuta rahoitusta ja resursseja ACTRIS
tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
Vuoden 2025 jälkeisistä ACTRIS ERIC jäsenyyden mahdollisista lisäkustannuksista
sovitaan julkisen talouden suunnitelmien ja valtion talousarvion asettamissa rajoissa.
Jokaisella ACTRIS ERICin jäsenellä on veto-oikeus ACTRIS ERICin
yleiskokouksen päätöksiin, joilla muutetaan asianomaisen maan maksuosuuksia.
7

Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoisen tai hänen estyneenä
ollessaan ylijohtaja Atte Jääskeläisen allekirjoittamaan Suomen hallituksen puolesta
Euroopan komissiolle osoitetun hakemuksen, jolla Suomi hakee eurooppalaisen
tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöasemaa pienhiukkasten, pilvien ja
hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuurille.

