INVESTOINTIAVUSTUSTA KOSKEVAT LISÄEHDOT
Valtionavustuslain (688/2001) perusteella myönnetyt valtionavustukset
1. Investointiavustuksen myöntämisen edellytykset ja sen käyttöaika
Rahoituksen saaja on velvollinen selvittämään, sovelletaanko Akatemian rahoittamassa
tutkimushankkeessa suoritettavaan hankintaan lakia julkisista hankinnoista. Lisäksi
vastuullisen johtajan on huolehdittava tarvittaessa siitä, että hankinta kilpailutetaan
hankintalaissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen
saajan omistukseen. Osapuolet voivat keskenään sopia muusta menettelystä
tutkimusinfrastruktuurin asioissa. Sopimus tehdään kirjallisesti ja siitä ilmoitetaan
Akatemialle jo tutkimusinfrastruktuurirahoitusta haettaessa. Usean suorituspaikan
yhteishankkeissa tulee osapuolten kesken kirjallisesti sopia tutkimusinfrastruktuurin
käytöstä, omistusosuuksista ja sijoituspaikasta, myös rahoituskauden jälkeisenä aikana.
Tutkimusinfrastruktuurirahoituksessa Akatemian rahoitus voidaan tietyin edellytyksin
siirtää hallinnoitavaksi myös muuhun suorituspaikkaan. Vastuullisen johtajan suorituspaikka
vastaanottaa Akatemian myöntämän rahoituksen. Rahoitusta voidaan siirtää hallinnoitavaksi
niille suorituspaikoille, jotka ovat mainittuna hakemuksessa, ellei Akatemian
rahoituspäätöksessä todeta toisin. Valtionavustuslain 7 §:n nojalla vastuullisen johtajan
suorituspaikan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden
ehdoista muiden Akatemian rahoitusta saavien suorituspaikkojen kanssa. Vastuullisen
johtajan suorituspaikka vastaa rahoituksen käytöstä täysimääräisesti, vaikka rahoitusta olisi
siirretty käytettäväksi muussa suorituspaikassa.
Akatemian myöntämää investointiavustusta (erityisavustus) ei voi käyttää leasingsopimusten rahoittamiseen.
Jos rahoitus on myönnetty tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettäväksi omaisuuden
hankintaan tai perusparannukseen, omaisuutta ei saa pysyvästi käyttää muuhun kuin
valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Omaisuuden omistusoikeutta
tai hallintaoikeutta ei saa luovuttaa toiselle omaisuuden käyttöaikana, mikäli tästä on
määrätty valtionavustuspäätöksessä.
Tutkimusinfrastruktuurirahoitusta saanut suorituspaikka ja vastuullinen johtaja toimittavat
yhteistyössä Akatemialle tilintarkastuskertomuksen tutkimusrahoituksen käytöstä
hankkeessa. Tilintarkastuskertomus toimitetaan Akatemian kirjaamoon kolmen kuukauden
kuluessa rahoituskauden päättymisestä.
2. Hankkeen muu julkinen tuki
Mikäli valtionavustuksen myöntämisen jälkeen käy ilmi, että hankkeeseen on myönnetty
valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä sellaista tukea, jonka hakemista
tai myöntämistä ei ole mainittu valtionavustushakemuksessa, Suomen Akatemia voi päättää,
että tämä julkinen tuki joko osittain tai kokonaan vähennetään hankkeelle myönnetystä
valtionavustuksesta. Investointiavustuksen määrä ei yhdessä muun julkisen tuen kanssa saa
ylittää hankkeesta aiheutuneita hyväksyttäviä menoja.

3. Investointihankkeeseen suoritetun valtionavustuksen takaisinperintä
Investointihankkeeseen saadun valtionavustuksen takaisinperintään sovelletaan
valtionavustuslain 23 §:ää, jos valtionavustuksella hankittu omaisuus luovutetaan toiselle,
sen käyttötarkoitusta muutetaan tai omaisuus vahingoittuu tai tuhoutuu.
4. Avustuksella katettu hankintameno
Akatemia edellyttää, että poistoihin sovelletaan seuraavaa kirjanpitolautakunnan
yleisohjetta: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa 16.10.2007 suunnitelman mukaisista
poistoista annetaan kirjausohje tilanteessa, jossa on kyse saadusta investointiavustuksesta.
Yleisohjeen kappaleessa 2.5 tarkennetaan asiaa. Suorituspaikka kirjaa tällaisen
käyttöomaisuushyödykkeen hankintaan saadun avustuksen vakiintuneen
kirjanpitokäytännön mukaan menonsiirtona hankintamenon vähennykseksi. Tällöin
poistolaskennassa poistopohjana pidetään saadulla avustuksella vähennettyä hankintamenon
määrää. Taseen vastaavia koskevissa liitetiedoissa ilmoitetaan tällöin olennaisuuden
periaatetta noudattaen kyseisen käyttöomaisuuden koko hankintameno ja siitä
investointiavustuksella katettu määrä.

