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Periaatteet, joiden mukaan strategisen tutkimuksen rahoitusta
voidaan myöntää vastinrahoitukseksi EU –hankkeisiin.

Peruste
Hallituksen esitys Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (25/2014) perusteluissa (5b §)
todetaan: Strategisen tutkimuksen neuvosto voi myöntää rahoitusta myös kansalliseksi
vastinrahoitukseksi EU-hankkeisiin ja muihin kansainvälisten tutkimusrahoittajien hankkeisiin, jos
hankkeet ovat valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden sekä neuvoston
ohjelmarakenteen mukaisia.
Vastinrahan myöntäminen STN:n toimesta ja rahoituksen lähde
Rahoitusta myönnetään kokonaiskustannusmallin (kts. www.aka.fi/kokonaiskustannusmalli/) mukaan
lasketun yleiskustannusosuuden ja Horisontti 2020 mukaisen flat rate –laskentamallin tuottaman
yleiskustannuskorvauksen välisestä erotuksesta STN:n päättämän korvausprosentin mukainen
määrä. STN:llä on käytössään talousarviossa osoitettu myöntövaltuus (57 M €). Mahdollinen
vastinrahoitus EU-hankkeille käyttää samaa myöntövaltuutta kuin STN:n ohjelmat. STN päättää
myönnettävän EU-vastinrahan suuruudesta vuosittain.

Rajaus Horisontti 2020-ohjelman 3. pilarista rahoitusta saaneisiin hankkeisiin
Strategista rahoitusta voidaan myöntää tutkimusorganisaatioille vastinrahoituksena sellaisille
Horisontti 2020 –ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarista rahoitusta saaneille hankkeille, jotka
ovat valtioneuvoston teema-alueiden ja painopisteiden sekä STN:n ohjelmarakenteen mukaisia.*
STN:n tavoitteet vastaavat Horisontti 2020 –ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin tavoitteita,
minkä lisäksi STN:n ensimmäiset teemat vastaavat hyvin 3. pilarin pääotsikoita. Näin ollen koko 3.
pilari on relevantti STN:n teemojen ja ohjelmarakenteen kannalta, eikä hakua rajata tiettyihin
otsikoihin.
EU-vastinrahan hakeminen
Haku on jatkuva, STN tekee päätökset tiettyinä päivinä (esim. 2 krt/vuosi).Tiettyyn päivämäärään
mennessä saapuneiden hakemusten perusteella päätetään korvausprosentista käytettävissä olevan
rahamäärän ja haetun määrän suhteessa. Kaikille yhdellä kertaa päätettäville hakemuksille
myönnetään rahoitusta saman korvausprosentin (0-75 % rahoitusvajeesta) mukaisesti. Korvaukselle
asetetaan alaraja. Rahoitusvaje on riippuvainen hankkeen koosta ja organisaation
yleiskustannuksista.
Vastinrahoitusta voivat hakea kaikki tutkimusorganisaatiot. Sitä ei voi käyttää taloudelliseen
toimintaan. Rahoitusta haetaan korvaamaan kokonaiskustannusmallin mukaan lasketun
yleiskustannusosuuden ja H2020 mukaisen laskentamallin tuottaman yleiskustannuskorvauksen
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välistä erotusta. Rahoitus osoitetaan organisaatiolle, ei hankkeelle. Hakea voi kun on saatu
lopullinen allekirjoitettu rahoituspäätös komissiolta. Rahoitusta haetaan EU-hankkeen koko
rahoituskauden ajalle. Rahoitusta voidaan myöntää Akatemialle jätetyn hakemuksen jättöpäivästä
alkaen.
*EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1291/2013, tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020), artikla 5 kohta 2c) Yhteiskunnalliset haasteet

Rahoituksesta raportoiminen
Rahoitus ei saa ylittää 100 % kokonaiskustannuksista. Asiakkaan on raportoinnissa on osoitettava
hankkeen KKM:n mukaisten ja EU:n maksaman kokonaiskustannusten korvauksen osuuden erotus.
Raportointi seuraa EU-raportointia ja laskutusta. Rahoitukselle asetaan tilintarkastusvelvoite.
Vaikka vastinrahoitus kohdistetaan yleiskustannusten kattamiseen, sen tavoitteena on kannustaa
tutkimusorganisaatiota osallistumaan seuraavien EU-hakukierrosten hankevalmisteluun. Tämän
tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi loppuraporttiin liitetään laadullinen kuvaus, miten rahoitus on
vaikuttanut kansainväliseen yhteistyöhön.

