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TERVEHDYS KOORDINAATIOSTA!

Vuodenvaihteeseen liittyen on taas paljon tärkeää tiedotettavaa - luettehan tämä tiedotteen
huolella!

VUOSIRAPORTOINTI

Kuten seurantaryhmäkokouksessa kävi ilmi, on johtoryhmän päätöksellä siirrytty kevyempään
vuosiraportointiin. Eli erillisiä vuosiraportteja ei projekteista tarvitse julkaista – toki sen saa edelleen
tehdä. Vuosiraportointi suoritetaan toimittamalla koordinaatiolle hankkeesta artikkeli vuosikirjaa varten.
Artikkelien tulee olla koordinaatiossa sähköisessä muodossa viimeistään 8.1.2001.

Artikkelien tulee olla noin 10 sivun mittaisia. Tarkempi ohjeistus rakenteesta ja lay-outista tapahtuu
viikolla 50.

VUODELLE 2000 MYÖNNETYN RAHOITUKSEN LASKUTTAMINEN

Seminaarissa esitettiin koordinaation toivomus saada tämän vuoden kustannuksista laskut
koordinaatioon ennen joulua. Tekesistä on sittemmin tullut uudet ohjeet vuoden 2000 kustannusten
laskutuksesta, ja siitä johtuen kaikki vuoden 2000 kustannuksiin liittyvät laskut tulee olla
koordinaatiossa viimeistään 18.12. 2000.

Mikäli rahoitusta on jäljellä, voi sitä käyttää myös vuoden 2001 alussa aina maaliskuulle asti. Kaikki
vuodelle 2000 kohdistuvat kustannukset tulee siis kuitenkin laskuttaa määräaikaan 18.12.2000 mennessä!

Vuoden 2000 rahoituksesta tulee jättää noin 10 % laskutettavaksi vuosiraportoinnin yhteydessä – eli
vasta vuosikirjan artikkelia vastaan voi laskuttaa kaikki vuodelle 2000 myönnetyt rahat, mikäli
kustannuksia on kertynyt riittävästi. Luonnollisesti jos projekti on päättynyt vuoden 2000 aikana, ja
loppuraportti on jo toimitettu koordinaatioon, voi koko loppurahoituksen laskuttaa kerralla.

Laskutusasioista vastaa VTT Energiassa 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.

KOORDINAATION YHTEYSTIEDOT

Varsinkin näin vuoden vaihteessa on paljon kiireellistä ja tärkeää postitettavaa, joten kannattaa kaikessa
sähköpostiliikenteessä koordinaation suuntaan käyttää osoitetta ene.mobile@vtt.fi, jotta vastauksen
saaminen ei viivästy lomien vuoksi. Sari on lomalla viikon 49 ja sulattelee kinkkua joulun välipäivät -
ene.mobile@vtt.fi osoitteeseen lähetetyt postit menevät myös Anulle ja Jussille, joista ainakin toinen on
paikalla myös joulun välipäivinä.
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Kuten seurantaryhmän kokouksessa tuli esille, tammikuun puolivälistähän Sari on sitten pidempään
lomalla (aina maaliskuun loppuun) ja Anu hoitaa käytännön koordinaatiotehtäviä sillä aikaa. Anun
tavoittaa ene.mobile@vtt.fi osoitteen lisäksi myös suoraan, osoitteesta anu.jantti@vtt.fi ja puhelin-
numerosta (09) 456 78754.

MOBILE2-RAHOITUS VUODELLE 2001

Toistaiseksi MOBILE2 –raha on tullut tutkimuslaitosprojekteille yhdellä tilauksella pelkän MOBILE2 -
nimikkeen alta, riippumatta siitä mikä rahoittajataho on rahoituksen myöntänyt. Kaikkea  MOBILE2 –
rahoitusta on kohdeltu kustannusselvityksissä yms. nimikkeen ”Tekes-rahoitus” alla siksi, että Tekesillä
on ollut tiukimmat säännöt rahoituksen suhteen – tosiasiassa rahoitus on voinut olla täysin muista läh-
teistä peräisin.

Tekesin rahoituskäytäntö MOBILE2:n suuntaan muuttuu ensi vuonna siten, että Tekes tekee erilliset
rahoituspäätökset jokaisesta rahoittamastaan hankkeesta, ja rahaliikenne tapahtuu suoraan Tekesin
kanssa asioiden – eli Tekesin rahoitusosuudesta laskut menevät jatkossa suoraan Tekesiin. Muut
MOBILE2 – rahoitusta myöntävät tahot pitävät käytäntönsä kuitenkin ennallaan, eli niiden osalta laskutus
tapahtuu VTT Energian kautta.

Projekteille tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ne saavat rahoitusta Tekesistä ja sen lisäksi muuta MOBILE2

–rahoitusta, on laskutus hoidettava kahden tahon kanssa erikseen – Tekesin osuus suoraan Tekesistä ja
muu MOBILE2 –raha VTT:ltä. Tällöin käytetään edelleen Tekesin kustannusselvityskaavakkeita. Mikäli
projekti ei saa Tekesin rahaa lainkaan, voidaan kustannusselvitys suorittaa hieman yksinkertaisemmalla,
tarkoitusta varten suunnitellulla kaavakkeella, joka lähetetään koordinaatiosta projektin rahoituspäätöksen
yhteydessä.

ESISELVITYSRAHAA

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

KERTAUS TÄRKEISTÄ PÄIVÄMÄÄRISTÄ

Ohjeet vuosikirjan artikkelista vko 50
Laskut vuoden 2000 kustannuksista koordinaatiossa 18.12.2000
Vuosikirjan artikkelien määräaika 8.1.2001

Terveisin,

Sari Mäkelä Anu Jäntti
puh. 09-456 5762 puh. 09-456 78754
e-mail sari.makela@vtt.fi e-mail anu.jantti@vtt.fi


