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KESÄTERVEHDYS KOORDINAATIOSTA!

Suurin osa teistä lienee jo kesälaitumilla nauttimasta ansaitusta vapaa-ajasta! Tässä tiedot-
teessa onkin siksi lähinnä syksyyn liittyviä asioita, jotka on hyvä laittaa kalenteriin ja palauttaa
mieliin sitten kun paluu työarkeen koittaa.

PALAUTETTA KEVÄÄN SEURANTARYHMÄKOKOUKSESTA

Kevään seurantaryhmäkokous järjestettiin keskiviikkona 17.5.2000 VTT Energiassa, Biologinkuja 5,
Otaniemi Espoo. Kokouksessa kaikki projektit esittelivät toimintaansa johtoryhmän jäsenille ja
toisille tutkimustahoille. Tilanahtaudesta huolimatta päivä meni hyvissä merkeissä - ehkä ensi
kerralla kaikki muistavat ilmoittautua etukäteen niin osaamme varata riittävän ison kokoustilan!
Tiukasta aikataulusta johtuen kullekin projektille varattu aika oli kuitenkin joidenkin projektien osalta
liian lyhyt perusteelliseen keskusteluun  ja kysymyksiin, ja niinpä johtoryhmä kutsuikin kahden pro-
jektin edustajat kesäkuun aikana erilliseen palaveriin keskustelemaan ko. tutkimusten yksityiskohdista
tarkemmin.

SYKSYN SEURANTARYHMÄKOKOUS JA SEMINAARI

Jotta projektien tulosten esittelyyn ja keskusteluun saataisiin enemmän aikaa, syksyn seurantaryhmässä
palataankin edellisen MOBILE-vaiheen avoimeen seurantaryhmäkäytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että
projektien alustukset kestävät pidempään ja ne pidetään seminaarin yhteydessä, joten myös ulko-
puoliset tahot ovat tervetulleita kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun.  Seurantaryhmäkokous ja
seminaari kestävät siten yhteensä kaksi päivää. Ajankohdaksi on valittu 5.-6.10.2000, joten muistakaa
varata nuo päivät kalenteristanne!

MOBILE2-RAHOITUS

Edellisessä tiedotteessa muistutin Tekesin rahoitusohjeista ja säännöistä. Ne on toimitettu teille
kaikille projektien tilausten yhteydessä, ja teiltä on edellytetty projektin vastuullisen johtajan
allekirjoittamaa ko. sääntöjen hyväksymisilmoitusta ennenkuin rahoitusta on maksettu. Suurelta osalta
projekteja on tämän vuoden tilauksen vahvistuskirje vielä tekemättä – muistakaa laittaa se viimeistään
ensimmäisen laskun yhteyteen, sillä ilman kirjettä emme maksaa rahaa. Muistakaa myös, että kirjeellä
sitoudutte Tekesin sääntöihin ja ohjeisiin, joten ne kannattaa lukea huolella.

Mikäli projektiin tulee hakemuksen jättämisen jälkeen oleellisia muutoksia esimerkiksi budjettiin tai
aikatauluun, täytyy muutoksille saada johtoryhmän hyväksyntä. Tämä käy helpoiten joko esittelemällä
asia seurantaryhmän tai johtoryhmän kokouksessa. Tekes seuraa  kustannusten toteutumista kustannus-
lajeittain, joten mikäli on tarvetta siirtää projektin kustannuksia ja rahoitusta suurempia summia
kustannuslajista toiseen, kannattaa aina olla yhteydessä koordinaatioon etukäteen. Tämä siksi, että kun
lasku tulee meille, koordinaatio tarkistaa laskun olevan projektin budjetin kanssa samoilla linjoilla
ennenkuin lasku hyväksytään. Mikäli budjettimuutosta ryhdytään tekemään vasta laskutuksen yhtey-



TIEDOTE
10.06.2000

2 (2)

MOBILE2 • LIIKENTEEN JA KULJETUSTEN ENERGIANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
c/o VTT Energia * PL 1601 (    09-4561* : email ene.mobile@vtt.fi
Moottoritekniikka 02044 VTT fax  09-460 493 http://www.mobile.vtt.fi

2

dessä, kestää laskun käsittely helposti pitkiäkin aikoja, eikä muutoksen hyväksyminen tietenkään ole
itsestään selvää.

Myönnetyn MOBILE2 –rahoituksen maksamisen edellytyksenä luonnollisesti on, että kustannuksia on
kertynyt vähintään johtoryhmän hyväksymän budjetin mukaisesti.

LASKUTUS

Toteutuneita kuluja voi ja kannattaa laskuttaa alkusyksystä. Laskutusasioista vastaa VTT:llä Liisa Pyy,
puh 09 - 456 5441, e-mail liisa.pyy@vtt.fi. Laskutusta varten tarvitaan kaikilta projekteilta Tekesin
lomakkeelle tehty, allekirjoitettu erittely projektin kuluista asianmukaisine liitteineen (ohjeet
projektin tilauskirjeessä sekä Tekesin nettisivuilla www.tekes.fi). Epäselvyydet ja puutteet laskuissa
voivat hankaloittaa MOBILE2-rahoituksen myöntämistä jatkossa, joten varmistattehan että laskut ovat
asianmukaisesti tehty.

JOHTORYHMÄN KOKOONTUMINEN

MOBILE2-johtoryhmä kokoontuu kesätauon jälkeen strategiapalaveriin ja 5/2000 kokoukseen
tiistaina 29.8.2000.  Kokouksen käsiteltäviksi haluttavat asiat materiaaleineen tulee toimittaa koor-
dinaatioon viimeistään viikkoa ennen kokousta.

ESISELVITYSRAHAA

Esiselvityksiin varattua rahaa on vielä tälle vuodelle jäljellä, ja sitä kannattaa hakea! Vapaamuo-
toiset, lyhyet hakemukset tulee toimittaa koordinaatioon mieluiten sähköisessä muodossa.

KOORDINAATIO LOMALLA

MOBILE-koordinaatio lomailee heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin.

Terveisin,

Sari Mäkelä
MOBILE2-koordinaattori
puh. 09-456 5762
e-mail sari.makela@vtt.fi


