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UUTTA YLEISET EHDOT JA OHJEET 2017-2018- ASIAKIRJASSA
Kooste liittyy Suomen Akatemian 20.6.2017 päätettyyn rahoituksen Yleiset ehdot ja ohjeet 2017-2018 –
asiakirjaan. Asiakirjaan on tullut päivityksiä tai tarkennuksia verrattuna Rahoituksen käytön yleiset ehdot ja
ohjeet 2016-2017 (21.3.2017) - asiakirjaan.
Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja ja ohjeita (AKA/4/02.04.10/2017) sovelletaan
1.9.2017–31.8.2018 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella tehtävissä rahoituspäätöksissä.
Suomen Akatemian tutkimusrahoitus on myönnetty suomalaiseen suorituspaikkaan, jollei erityisiä perusteita
muulle ole ollut. Hankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen monivuotisen
tutkimushankkeen toteuttamiseksi.
Lisätiedot: Asiakirjan kohta 1.1 Ehtojen ja ohjeitten soveltamisala
Kokonaiskustannusmallin soveltamiseen liittyvää ohjeistusta on tarkennettu
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulee huomioida opetus- ja kulttuuriministeriön 27.5.2016 antama
määräys (OKM/44/592/2016), koskien kokonaiskustannusten laskentamenettelyä.
Lisätiedot: Kokonaiskustannusmalli
Akatemian rahoituksella katettavat tutkimushankkeen kustannukset
Asiakohtaan on tehty muutamia alla mainittuja tarkennuksia.
Tutkimusmäärärahaa saa käyttää hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeisiin yksittäisiin laite-, ohjelmistotms. kuluihin. Ao. hankinta ei voi kuitenkaan olla osa laajempaa tutkimusinfra-struktuurikokonaisuutta.
Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen suorituspaikan
yleiskustannuksiin, mutta ne voidaan myös perustellusti hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta
katettaviksi kuluiksi.
Lisätiedot: Asiakirjan kohta 5.3 Akatemian rahoituksella katettavat tutkimushankkeen kustannukset
Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden liikkuvuudesta aiheutuvat kustannukset
Asiakohtaan on tehty muutamia alla mainittuja tarkennuksia.
Liikkuvuudesta aiheutuvia kustannuksia voidaan maksaa tutkijalle 1050 euroa kuukaudessa. Jos tutkijalla on
huollettavia lapsia, voidaan kustannuksia maksaa 1500 euroa kuukaudessa.
Perheen matkakulut voidaan maksaa, kun yhtäjaksoinen liikkuvuuskausi on vähintään 6 kuukautta ja
hankkeeseen myönnetty rahoitus mahdollistaa sen.
Lisätiedot: Asiakirjan kohta 5.3.4 Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden liikkuvuudesta aiheutuvat
kustannukset
Kliininen tutkija
Kliininen tutkija on kliinisessä työssä oleva tohtorintutkinnon suorittanut lääkäri tai muu kliinistä potilastyötä
tekevä tohtoritutkinnon suorittanut tutkija. Rahoitusta ei ole tarkoitettu yliopistoissa päätoimisina tutkijoina
toimiville. Työaikajärjestelyistä sovitaan etukäteen, varsinkin jos tutkimus-työ ja kliininen työ tehdään eri
suorituspaikoissa.
Lisätiedot: Asiakirjan kohta 5.5 Kliininen tutkija
Akatemiatutkijan tehtävä
Akatemiatutkijan tehtävän suorituspaikka on Suomessa oleva organisaatio, jonka kautta tutkimusrahoituksen
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maksatus tapahtuu. Akatemiatutkija voi kautensa aikana työskennellä eripituisia jaksoja esimerkiksi
ulkomaisessa yliopistossa.
Akatemiatutkijan palkkaus voi olla myös yhteisrahoitteinen, silloin kun se on tutkijan uralla etenemisen kannalta
tarkoituksenmukaista. Tällöin tutkijan palkkaukseen tulee suorituspaikan käyttää Akatemian myöntämästä
rahoituksesta vähintään 70 prosenttia. Loput palkasta voi tulla muista lähteistä. Tämä edellyttää, että muualta
tuleva palkka on osoitettu tutkimustehtäviin tai muihin tutkijan uralla etenemistä tukeviin tehtäviin, kuten
työskentelyyn yliopiston urajärjestelmässä. Tämän kautta vapautuvaa Akatemian palkkarahaa voi käyttää
erikseen perusteltaviin muihin tutkimuskuluihin.
Lisätietoja: Asiakirjan kohta 6.1 Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävä
Tutkijatohtorin tehtävä
Tutkijatohtorin tehtävän rahoitus on tarkoitettu tutkijatohtorin 36 kuukauden palkkakustannuksiin.
Palkkakustannukset määräytyvät suorituspaikan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtori on
palvelussuhteessa rahoituskauden ajan suorituspaikkaansa. Tutkijatohtorin tehtävän suorituspaikka on
Suomessa oleva organisaatio, jonka kautta tutkimusrahoituksen maksatus tapahtuu. Tutkijatohtori voi kautensa
aikana työskennellä eripituisia jaksoja esimerkiksi ulkomaisessa yliopistossa.
Mikäli tutkijatohtorin tehtävän saanut henkilö jää perhevapaalle, on asiasta ilmoitettava välittömästi
Akatemiaan joko ottamalla yhteyttä rahoituspäätöksen esittelijään tai ilmoittamalla lisätietoja verkkoasioinnin
kautta kohdassa Omat hakemukset > Päätetyt > Anna lisätietoja. Jos tutkijatohtori hakee pidennystä
rahoituskauteen äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaan perusteella, hän jättää muutoshakemuksen
Akatemian verkkoasioinnin kautta kohdassa Omat hakemukset > Päätetyt > Tee muutoshakemus. Katso
tarkemmat ohjeet Rahoituksen yleiset ehdot ja ohjeet 2017-208- asiakirjan liitteestä 1.
Lisätiedot: Asiakirjan kohta 6.2 Tutkijatohtorin tehtävä ja Liite 1.

