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1 Tekesin tutkimusrahoituksessa (EAKR) käytettävä kustannusten raportointimalli perustuu tukikelpoisuusasetuksen 7 § 2 

mom. 3-kohdan tarkoittamaan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin (Valtioneuvoston 
asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014). 
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Jakelu: 
Tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut/ 
Tutkimus- ja taloushallinto 

 

TEKESIN EAKR- ja JULKISEN TUTKIMUKSEN PROJEKTIEN RAPORTOINNISTA 

 

1. Kustannuskertoimien vahvistaminen Tekesin tutkimusrahoituksessa  

Tekesin tutkimusrahoituksessa on käytössä kokonaiskustannusten raportointiin 
perustuva rahoitus, ns. kokonaiskustannusmalli. Tämä koskee myös Tekesin 
rahoittamia EAKR-tutkimusprojekteja rakennerahastokaudella 2014 – 20201. 
Kokonaiskustannusmallissa rahoituksen saaja vahvistaa Tekesille vuosittain välillisten 
kustannusten kertoimet.  

Rahoittajana Tekesin pitää varmistua kustannuskertoimien oikeellisuudesta. Tämän 
ohjeistuksen tarkoituksena on tarkentaa kustannuskertoimien taustalla olevien 
laskelmien oikeellisuutta ja todentamista. Ohje koskee sekä Tekesin normaalia 
tutkimusrahoitusta että Tekesin myöntämää rakennerahastorahoitusta.        

Kustannuskertoimien laskennassa on otettava huomioon seuraavat asiat.  

1.1. Aiheuttamisperiaatteen toteutuminen 

Rakennerahastoprojekteja koskevassa tukikelpoisuusasetuksessa (358/2014) on 
säädetty, että: 

(25§) Kohdentamisen perusteista on hakemisen yhteydessä esitettävä perusteltu 
selvitys. Selvityksestä on käytävä selkeästi ilmi sekä hankkeen että tuensaajan muun, 
ei hanketoimintaan liittyvän toiminnan kustannukset.  

Tekes tulkitsee tukikelpoisuusasetusta siten, että rahoituksen saajan tulee selvittää 
välillisten kustannusten jakautuminen organisaation kaikkien 
tulosalueiden/ydintoimintojen (jäljempänä ydintoiminto) kesken. Ei riitä, että 
rahoittajaa varten lasketaan ainoastaan rahoitettavasta toiminnasta (esimerkiksi 
tutkimus) aiheutuneet välilliset kustannukset ja niiden perusteella lasketut 
kustannuskertoimet. Säännöksen tarkoituksena on ollut varmistaa, että kaikkea 
toimintaa palvelevat yhteiset kustannukset ja tukitoiminnot on kohdennettu 
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organisaation eri ydintoimintojen kesken perustellulla ja tasapuolisella tavalla. Tämä 
periaate koskee myös Tekesin normaalia tutkimusrahoitusta. 

Kustannuslaskennan lähtökohtana on organisaation normaalit kirjanpito- ja 
laskentakäytännöt. Tekes ei ohjeista kustannuslaskentaa. Tekes kuitenkin edellyttää, 
että esitettävät laskelmat perustuvat oikeisiin ja riittäviin tietoihin ja että niiden 
laadinnassa on noudatettu hyvän laskentatoimen periaatteita. Valtion kirjanpitoyksiköt 
(mm. valtion tutkimuslaitokset) noudattavat Valtiokonttorin johdolla määriteltyjä 
kustannuslaskennan periaatteita (KUKE-projekti).  

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut noudattavat Opetus- ja kulttuuriministeriön asiasta 
antamia ohjeita (taloushallinnon koodisto).   

 

1.2. Kustannuskertoimien osoittaminen Tekesille v. 2016 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päivittämässä yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoja. Tässä yhteydessä ministeriö 
antaa tarkempia ohjeita myös kustannuskertoimien laskentaperusteisiin, 
perusteiden tilintarkastukseen ja kertoimien vahvistamiseen liittyen.  

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimittavat vuoden 2015 tilinpäätöslukujen 
perusteella lasketut kustannuskertoimet Tekesiin.  

Muut tutkimusorganisaatiot 

Valtion kirjanpitoyksiköt noudattavat Valtiokonttorin johdolla määriteltyjä 
kustannuslaskennan periaatteita. Valtion kustannuslaskennan määrittelyjen 
mukaiset, päivitetyt kertoimet vuodelta 2015 toimitetaan Tekesiin ja mukaan on 
liitettävä tiivis ja selkeä selvitys kertoimien laskentaperusteista.  

Muut kuin valtion kirjanpitoyksiköt noudattavat kustannuskertoimien 
laskennassa omia kustannuslaskennan periaatteitaan. Vuodelta 2015 lasketut 
kertoimet toimitetaan Tekesiin. 

 

Tekes on tehnyt rakennerahastokauden 2014–2020 päätöksiä vuonna 2015. Näiden 
EAKR-projektien ensimmäiset tilitykset tammikuussa 2016 tulee tehdä ilman 
henkilösivu- ja yleiskustannuksia. Tilittämättä jääneet henkilösivu- ja 
yleiskustannukset voidaan sisällyttää seuraavaan tilitykseen. 

Muiden tutkimusprojektien tilityksissä voidaan käyttää Tekesille aikaisemmin 
vahvistettuja kustannuskertoimia. Jos organisaation kanssa on sovittu käytettävän 
rahoituspäätöksen mukaisia kertoimia koko projektin ajan, toimitaan näin jatkossakin. 

 
2. Lomapalkkavarausten tukikelpoisuudesta ja hyväksymisestä maksatuspäätöksissä 

Hallintoviranomainen on antanut ohjeen lomapalkkavarausten tukikelpoisuudesta ja 
hyväksymisestä maksatuspäätöksissä 24.9.2015 (TEM/1022/09.10.02/2015).   
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Ohjeen mukaan varauksena lomapalkkoja tai -rahoja tai muita sellaisia kustannuksia, 
joita ei ole vielä tosiasiallisesti maksettu (kuten opettajien vapaajakson palkat), eivät 
ole tukikelpoisia. Hankkeesta aiheutuneet lomapalkat ja -rahat on haettava maksuun 
ja ne voidaan hyväksyä maksatuspäätöksellä vasta sitten, kun ne ovat tuensaajan 
tosiasiallisesti maksamia. 

Tekesin tulkinnan mukaan loma-ajan palkat ja lomarahat voitaisiin sisällyttää 
henkilösivukustannuksiin silloin, kun niitä ei esitetä varauksina. 
Kokonaiskustannusmallissa henkilösivukustannusten määrä/taso perustuu edellisen 
tilikauden toteutuneisiin tietoihin. Tekes selvittää hallintoviranomaiselta onko tulkinta 
oikea. Mikäli TEM hyväksyy Tekesin tulkinnan, kannattaa kuitenkin huomata, että 
rakennerahastoja tarkastavat tahot saattavat tarkastuksissaan kyseenalaistaa ko. 
tulkinnan ja tämä saattaa johtaa takaisin perintään. 

 

3. Tuotosindikaattoritietojen toimittaminen maksatusten yhteydessä  

Jokaisen tuensaajan sekä projektiin osallistuvien yritysten/organisaatioiden on 
täytettävä erityistavoitekohtainen tuotosindikaattorilomake jokaisen 
maksatushakemuksen yhteydessä. Kustannustilitystä ei oteta käsittelyyn, mikäli 
tuotosindikaattorilomakkeita ei ole täytetty.  

Tuensaajan tulee: 

- toimittaa muille osallistuville yrityksille erityistavoitteen mukaisen 
tuotosindikaattorilomakkeen täytettäväksi 

- kerätä osallistuvien yritysten lomakkeet 
- vastata erityistavoitteen mukaisiin tuotosindikaattorikysymyksiin omalta osaltaan 
- liittää oma lomake sekä osallistuvien yritysten täyttämät lomakkeet 

kustannustilityksen liitteeksi verkkoasioinnissa. 
 

 

Lisätiedot:   Sari Kakkola, sari.kakkola(at)tekes.fi (kustannuskertoimet) p. 029 50 55541 
Ritva Autio, ritva.autio(at)tekes.fi (tuotosindikaattorit) p. 029 50 55869 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Tekes Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail Puh./Tel.  

 Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000  

 Kyllikkiporten 2 PB 69, 00101 Helsingfors 029 50 55000  
 Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101 Helsinki +358 29 50 55000 kirjaamo@tekes.fi 
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