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Innovaatiorahoituskeskus Business Finland - Julkisen tutkimuksen rahoitus   

 

Linjaus laitekustannuksista julkisen tutkimuksen projekteissa   

Linjaus on voimassa maksatuspäätöksillä 19.5.2020 alkaen.    

Ennen 19.5.2020 laitekustannusten käsittelyssä noudatettiin linjausta, jonka mukaan laitteita ovat 
kaikki itsenäisesti toimivat laitteet.  Merkitystä ei ollut sillä, onko rahoituksen saaja kirjannut 
kustannuksen tuloslaskeman vai taseen tileille.   

Maksatuspäätöksillä 19.5.2020 alkaen laitekustannuksia rahoitetaan rahoituksen saajan 
vahvistettujen kirjanpidon käytäntöjen mukaisesti.   

 

Julkisen tutkimuksen rahoitusehdot   

Laiteostot    

Rahoittaja voi hyväksyä projektin välittömänä kustannuksena projektiin ostettavan tutkimuslaitteen 
hankintamenon, kun laite on taloudellisena vaikutusaikanaan pääosin projektin käytössä. 
Tutkimuslaitteella tarkoitetaan sellaista tutkimuksessa käytettävää laitetta tai ohjelmistoa, joka on 
välttämätön projektin toteuttamisen kannalta. 

Jos laitetta käytetään projektin lisäksi muussa toiminnassa, hankintameno hyväksytään siltä osin 
kuin laitetta käytetään projektissa. Jos laitteen taloudellinen vaikutusaika on projektin kestoaikaa 
pidempi, hankintamenosta voidaan hyväksyä projektin kestoajalta kertyvien poistojen osuutta 
vastaava määrä. 

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tutkimusrahoitusta ei saa käyttää taloudelliseen 
toimintaan. Jos projektissa rahoitettua laitetta käytetään projektin aikana ennakoidusta poiketen 
myös taloudelliseen toimintaan, rahoituksen saajan on ilmoitettava siitä Rahoituskeskukselle. Lue 
lisää rahoitusehtojen kohdasta Projektissa syntyvät tulot. Rahoituksen saajalla on oltava luotettava 
seuranta, jonka avulla rahoitetun laitteen käyttö taloudellisen ja muun kuin taloudellisen toiminnan 
kesken voidaan vaikeuksitta todentaa. 

Henkilökohtaisten tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden vastaavien työvälineiden 
hankintamenoja ei voida sisällyttää laiteostoihin eikä muihin välittömiin kustannuseriin. Tällaiset 
kustannukset ovat luonteeltaan tutkimustoiminnan välillisiä kustannuksia, jotka sisältyvät 
yleiskustannuskertoimella tilitettäviin kustannuksiin. Käytössä olevien tutkimus- ym. laitteiden 
käytöstä aiheutuvia kustannuksia hyväksytään rahoitusehtojen kohdassa Yleiskustannukset tai 
kohdassa Muut kustannukset esitetyllä tavalla. 
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Laitekustannusten rahoittamisen periaatteet   

Laitteen hankintamenoa voidaan rahoittaa, kun laite on taloudellisena vaikutusaikanaan pääosin 
projektin käytössä ja hankintameno on aiheutunut rahoituksen saajalle projektin keston aikana.   

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland voi rahoittaa laitteen hankintamenosta projektille 
kohdistuvan käytön osuutta.  

Onko laite rahoitetun projektin käytössä pääosin eli vähintään 50 %?    

 Lähtötietona laitteen hankintahinta, taloudellinen pitoaika, käyttöaika projektilla sekä käytön osuus 

projektin ja muun käytön kesken. 

 Pääsääntöisesti rahoitetaan laitteen käyttöä projektissa, ei laitteen hankintamenoa.   

o Tällä rajauksella varmistetaan, ettei julkisin varoin rahoitettua laitetta käytetä taloudelliseen 
toimintaan. Rahoituksen käyttö taloudelliseen toimintaan on kielletty.   

 Rahoituksen saajan arvio laitteen käyttöä suhteessa muuhun käyttöön projektin keston ajalla: 

o Kun laite on vain projektin käytössä projektin keston aikana, käytön osuus on 100 %. 

o Kun laite on projektin lisäksi muussa käytössä projektin keston aikana, rahoituksen saaja 
arvio projektille kohdistuvan käytön osuuden, esimerkiksi 80 % projektin käytössä ja 20 % 
muussa käytössä projektin keston aikana.    

 

Kyllä, laite on projektin käytössä vähintään 50 % taloudellisesta vaikutusajastaan. Hankintamenoa 

voidaan rahoittaa suorana kustannuksena siltä osin kuin laite on projektin käytössä projektin keston 

aikana.   
 

Esimerkiksi, laite hankitaan projektin keston aikana, sen käyttöaika on 2 vuotta ja taloudellinen 
pitoaika 3 vuotta. Laite on projektin käytössä sen keston aikana 80 % ja muussa käytössä 20 %:   

o (2/3)*0,8=0,53.  Laite  on  pääosin  projektin  käytössä  kun  osuus  on  53  %.   

o Rahoittaja voi hyväksyä projektin suorana kustannuksena 80 % 2/3 osuuden 
hankintamenosta   

 

Ei, laite on projektin käytössä alle 50 %. Hankintamenoa voidaan rahoittaa yleiskustannuksena   

 
Laitetta käytetään pääosin organisaation muussa toiminnassa kuin projektissa. Rahoitusehtojen 
kohta ”pääosin projektin käytössä” ei toteudu ja laitteen hankintamenoa ei voida hyväksyä 
suorana kustannuksena. 

 
Esimerkiksi, laite on projektin käytössä 1 vuoden, laitteen taloudellinen pitoaika 3 vuotta ja 
laitteen käytön osuus projektin keston aikana on 100 %:   

o 1/3= 0,3 eli laite projektin käytössä 30 %. Ei ole pääosin projektin käytössä, voidaan 
rahoittaa projektin välillisenä kustannuksena.

 


