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EAKR- JA JULKISEN TUTKIMUKSEN PROJEKTIEN RAPORTOINNISTA 

1. Kustannuskertoimien osoittaminen vuonna 2016 

Tekesin tutkimusrahoituksessa käytössä olevassa kokonaiskustannusmallissa 
rahoituksen saajan on vahvistettava Tekesille vuosittain välillisten kustannusten 
kertoimet. Edellisessä tiedotteessamme 3.12.2015 ohjeistimme kustannuskertoimien 
laskemista ja vahvistamista.  

EAKR-projektien tammikuussa 2016 tehdyt tilitykset on hyväksytty ilman 
kustannuskertoimia. Aikaisemman ohjeistuksen mukaan henkilösivu- ja 
yleiskustannukset voidaan sisällyttää vasta tuleviin tilityksiin. 

EAKR- ja julkisen tutkimuksen seuraava raportti ja kustannustilitys voidaan tehdä 
toukokuussa 2016. Toukokuun raportointi ei kuitenkaan ole pakollinen. 

1.1. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on päivittämässä yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen taloushallinnon koodistoja. Tässä yhteydessä ministeriö antaa tarkempia 
ohjeita myös kustannuskertoimien laskentaperusteisiin, perusteiden tilintarkastukseen 
ja kertoimien vahvistamiseen. Ministeriön ohjeen valmistuminen on viivästynyt eikä se 
valmistu siihen mennessä, kun Tekesin hankkeet raportoidaan toukokuussa 2016.  

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimittavat vuoden 2015 tilinpäätöslukujen perusteella 
lasketut kustannuskertoimet Tekesiin sen jälkeen, kun OKM:n ohje on valmistunut ja 
kustannuskertoimet on laskettu ja tilintarkastettu ohjeistuksen mukaisesti.  

Jos rahoituksen saaja on ehtinyt jo toimittaa tilinpäätöksen 2015 perusteella lasketut 
henkilösivu- ja yleiskustannuslaskelmat Tekesiin, eikä kertoimissa ole suuria 
poikkeamia aikaisempien vuosien kertoimiin, niitä voi käyttää uusissa rahoitus-
hakemuksissa.  Laskentaperusteet on vahvistettava ohjeistuksen valmistumisen 
jälkeen OKM:n ohjeen mukaisiksi ja toimitettava kustannuskertoimista tilintarkastajan 
lausunto. Vahvistettuja kertoimia käytetään tämän jälkeen rahoitushakemuksissa. 

 

 



TIED TIEDOTE 9/323/2014 2 (3) 
10.5.2016 DM 1625353 
  

  

  

   
 

 

Kustannuskertoimet rakennerahastohankkeissa 

Toukokuun 2016 EAKR-raportoinnissa käytetään rahoituspäätöksen mukaisia 
kustannuskertoimia. 

Tekes hyväksyy tilitetyt kustannuskertoimet alustavasti rahoituspäätöksen 
kustannusarvion mukaisina. Kertoimet hyväksytään lopullisesti vasta, kun Tekes on 
saanut OKM:n ohjeistuksen mukaiset kertoimet ja tilintarkastajan lausunnon, jossa 
vahvistetaan kustannuskertoimien laskentaperusteet.  

Rakennerahastohankkeissa tulee ottaa huomioon Valtioneuvoston asetus rakenne-
rahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta. Laskelmissa tulee ottaa 
huomioon myös Tekesin tiedotteen 3.12.2015 kohdassa 2 mainitut asiat lomapalkka-
varauksen tukikelpoisuudesta. Loma-ajan palkat ja lomarahat hyväksytään välillisinä 
kustannuksina, kun ne on sisällytetty HSK-kertoimeen. Lomapalkkavarauksia ei 
kuitenkaan hyväksytä. 

Tilikaudelta 2015 laskettuja ja vahvistettuja kustannuskertoimia käytetään vuonna 2015 
tehdyissä EAKR-päätöksissä koko projektin kestoajan. 

Kustannuskertoimet Tekesin tutkimusrahoituksessa 

Tekesin tutkimushankkeiden kustannustilityksissä käytetään rahoituspäätöksen 
mukaisia kustannuskertoimia.  

OKM:n ohjeistuksen mukaiset kustannuskertoimet otetaan käyttöön uusissa 
päätöksissä vasta sitten kun uudet kustannuskertoimet on vahvistettu. Päinvastoin kuin 
rakennerahastohankkeissa, julkisen tutkimuksen hankkeissa kustannuskertoimien 
vahvistaminen ei vaikuta käynnissä oleviin hankkeisiin. 

OKM:n ohjeistus koskee sekä Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitusta että 
rakennerahastorahoitusta. Rakennerahastohankkeille lasketut kustannuskertoimet 
voidaan hyväksyä myös Tekesin julkisen tutkimuksen hankkeissa. 

1.2. Muut tutkimusorganisaatiot 

Valtion budjettitalouden tutkimuslaitokset noudattavat Valtiokonttorin johdolla 
määriteltyjä kustannuslaskennan periaatteita. Tekesiin toimitetaan 31.5.2016 
mennessä Valtion kustannuslaskennan mukaiset, päivitetyt kertoimet vuodelta 2015 ja 
liitteenä tiivis ja selkeä selvitys kertoimien laskentaperusteista. EAKR-hankkeiden 
tilityksissä kustannuskertoimia ei voida hyväksyä ennen kuin nämä selvitykset on 
toimitettu Tekesiin. 

Muut kuin valtion budjettitalouden tutkimuslaitokset noudattavat kustannus-
kertoimien laskennassa omia kustannuslaskennan periaatteitaan. Tekesiin toimitetaan 
31.5.2016 mennessä vuodelta 2015 lasketut kertoimet sekä tilintarkastajan lausunto 
kertoimien laskentaperusteista. EAKR-hankkeiden tilityksissä kustannuskertoimia ei 
voida hyväksyä ennen kuin nämä selvitykset on toimitettu Tekesiin. 
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2. Tuotosindikaattoreiden toimittaminen raportoinnin yhteydessä  

Jokaisen kustannustilityksen liitteenä tulee toimittaa maksatusvaiheen pakolliset 
tuotosindikaattorilomakkeet.  Lomakepohjat löytyvät Tekesin nettisivuilta 
http://www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot/eakr/. Lomakkeista valitaan 
täytettäväksi ainoastaan yksi, rahoituspäätöksen erityistavoitteen mukainen lomake. 

Lomake vaaditaan sekä tuensaajalta että osallistuvilta organisaatioilta (projektin muut 
rahoittajat). Tuensaaja kerää osallistuvien organisaatioiden vastaukset lomakkeille ja 
liittää ne asiointipalvelussa kustannustilityksen liitteeksi. Rinnakkaisprojekti-
kokonaisuuksissa ei toimiteta yhteisiä lomakkeita, vaan jokaisen osaprojektin tulee 
toimittaa tuotosindikaattorilomake oman projektinsa tuotoksista.  

 

Linkki edelliseen tiedotteeseen 

EAKR-tiedote 1/2015 
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