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LIITE III 

ERITYISMÄÄRÄYKSET 

 ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE 
-APURAHAT 

TUTKIJAVIERAILUJAKSO EUROOPASSA 

III. 1 – Määritelmät  

Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia 
määritelmiä:  

1. Sopimus: rahoituksen saajan ja tutkijan välillä III.3 artiklan mukaisesti tehty 
kirjallinen sopimus. 

2. Kotipaikka: paikka, jossa tutkija asuu vakituisesti tai harjoittaa pääasiallista 
toimintaansa asianomaisena ehdotuksen jättämisen määräpäivänä lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa tutkija on asunut vakituisesti tai harjoittanut pääasiallista 
toimintaansa kyseisessä paikassa alle 12 kuukautta välittömästi ennen kyseistä päivää. 
Jälkimmäisessä tapauksessa kotipaikka on sen maan pääkaupunki, jonka kansalainen 
hän on. Jos tutkijalla on useampia kansalaisuuksia, kotipaikka on sen maan 
pääkaupunki, jossa tutkija on asunut pisimpään viitenä viimeksi kuluneena vuonna 
ennen asianomaista ehdotuksen jättämisen määräpäivää. 

3. Vanhempainloma: äitiys- tai isyysloma, jonka tutkija pitää III.3 artiklan 1 kohdan g 
alakohdassa tarkoitetun lain nojalla.  

4. Tutkija: liitteessä I nimetty tutkija, jonka rahoituksen saaja on ottanut palvelukseensa 
hankkeeseen liittyvää tutkijan työtä varten. 

5. Tutkijan työ: hankkeen yhteydessä palvelukseen otettuun tutkijaan liittyvät 
tietämyksensiirtoa koskevat toimet, jotka kuvataan liitteessä I. 

A OSA: HANKKEEN TOTEUTUS 

1 JAKSO – TOTEUTUS JA SUORITTEET 

III.2 – Suoritusvelvollisuudet 

Niiden velvoitteiden lisäksi, jotka asetetaan II.2 artiklassa, rahoituksen saajan on:  

a) tehtävä III.3 artiklan mukaisesti sopimus tutkijan kanssa ja toimittava tutkijan 
isäntänä liitteessä I ja sopimuksessa määritetty ajanjakso (määritetyt ajanjaksot) 
siten, että liitteessä I mainittu tieteenharjoittaja on vastuussa tutkijan työn ohjauksesta 
hankkeen koko keston ajan; 

b) varmistettava, että tutkija kuuluu sen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, jota 
sovelletaan rahoituksen saajan sijaintimaan palkansaajiin, tai että hän kuuluu jonkin 
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muun, riittävän tasoisen ja laajuisen turvan tarjoavan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin 
kaikissa tutkijan työn toteuttamispaikoissa; 

c) huolehdittava siitä, että tutkijaan sovelletaan kaikissa tutkijan työn 
toteuttamispaikoissa samoja turvallisuus- ja työterveysnormeja kuin 
samankaltaisessa asemassa oleviin paikallisiin tutkijoihin; 

d) suoritettava III.3 artiklassa määrätyn sopimuksen mukaisesti määräpäiviin 
mennessä kaikki maksut, jotka kuuluvat sen maksettaviksi;  

e) tarjottava koko avustussopimuksen keston ajan välineet, mukaan luettuina 
infrastruktuuri, laitteisto ja tuotteet, hankkeen toteuttamiseksi kyseessä olevilla tieteen 
ja teknologian aloilla sekä asetettava nämä välineet tutkijan saataville tarpeen 
mukaan; 

f) tarjottava tutkijalle kohtuullisesti apua kaikissa rahoituksen saajan sijaintimaan 
viranomaisten vaatimissa hallinnollisissa menettelyissä;   

g) toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tutkija täyttää komission toimittamat 
arviointilomakkeet hankkeen päättyessä; 

h) otettava yhteyttä tutkijaan kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen ja pyydettävä 
tätä täyttämään komission toimittamat seurantalomakkeet;  

i) kirjattava tutkijan yhteystiedot ja pidettävä ne ajan tasalla vähintään kolmen vuoden 
ajan hankkeen päättymisen jälkeen; 

j) toimitettava komissiolle tämän artiklan g ja h alakohdassa mainitut lomakkeet 
täytettyinä sekä pyynnöstä i alakohdassa tarkoitetut tiedot; 

k) ilmoitettava komissiolle kaikista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa hankkeen 
toteutukseen ja yhteisön oikeuksiin, sekä kaikista seikoista, jotka vaikuttavat 
osallistumissäännöissä tai varainhoitoasetuksessa tarkoitettuihin osallistumisehtoihin tai 
avustussopimuksen asettamiin vaatimuksiin, mukaan luettuina: 

– määräysvallan muutokset; 

– sopimukseen liittyvät merkittävät muutokset; 

– tutkijan valinnan perusteina olleisiin tietoihin liittyvät muutokset; 

– tutkijan anoma vanhempainloma ja sen seuraukset III.3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetun sovellettavan kansallisen lain mukaisesti ja varsinkin vanhempainloman kesto 
ja taloudelliset vaikutukset sekä rahoituksen saajan oikeudelliset velvollisuudet ja 
sopimusvelvoitteet kyseisenä aikana. 

III.3 – Rahoituksen saajan ja tutkijan välinen suhde 

1. Sopimuksessa on avustussopimuksen mukaisesti yksilöitävä ehdot, joita sovelletaan 
tutkijan työn toteuttamiseen, sekä tutkijan ja rahoituksen saajan oikeudet ja 
velvollisuudet hankkeen yhteydessä.  
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Sopimukseen on liitettävä avustussopimus ja avustussopimukseen mahdollisesti tehdyt 
muutokset. Rahoituksen saajan on säilytettävä sopimus tarkastuksia varten II.20 artiklan 
3 kohdassa mainitun ajan.  

Rahoituksen saajan on 20 päivän kuluessa tutkijan palvelukseen ottamisesta toimitettava 
komission antamia malleja ja menettelyjä noudattaen komissiolle vakuutus siitä, että 
sopimus on avustussopimuksen mukainen.  

Sopimuksessa on erityisesti yksilöitävä:  

a) sen liitteessä I mainitun tieteenharjoittajan nimi, joka vastaa tutkijan työn ohjauksesta;  

b) rahamäärät, jotka tutkijalla on avustussopimuksen perusteella oikeus saada rahoituksen 
saajalta, ja tutkijalle suoritettavien määrien maksujärjestelyt; 

c) mahdolliset täydentävät määrät, jotka rahoituksen saaja maksaa tutkijalle hankkeen 
toteuttamista varten, ja niiden maksujärjestelyt; 

d) mahdolliset oikeudellisin perustein vähennettävät määrät;  

e) ettei tutkijalla saa olla tutkijan työtään varten muita tuloja kuin ne, jotka hän saa 
rahoituksen saajalta tämän kohdan b ja c alakohdan mukaisesti; 

f) käytetyt muunto- ja vaihtokurssit sekä viitepäivä(t) ja tietolähde (-lähteet), jos maksut 
suoritetaan muina valuuttoina kuin euroina;  

g) sopimukseen sovellettava laki;  

h) tutkijalle III.2 artiklan b alakohdan mukaisesti tarjottava sosiaaliturva; 

i) vuosi- ja sairauslomaa koskevat määräykset rahoituksen saajan sisäisten sääntöjen 
mukaisesti; 

j) tutkijan velvollisuus tehdä tutkijan työhön liittyvää työtä kokoaikaisesti, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa tästä voidaan poiketa asianmukaisesti perusteltujen 
henkilökohtaisten tai perhesyiden takia ja joissa komissio on antanut poikkeamiseen 
etukäteishyväksynnän; 

k) tutkijan työn kuvaus ja toteutusaikataulu, jos työ on jaettu useisiin erillisiin jaksoihin; 

l) sopimuksen kokonaiskesto sekä tutkijan työsuhteen luonne ja alkamispäivä; 
edellytyksenä on, että III.2 artiklan b ja c alakohdassa sekä III.9 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa esitettyjä vaatimuksia noudatetaan ja että työehdot ovat verrattavissa 
samankaltaisessa asemassa olevien paikallisten tutkijoiden työehtoihin; 

m) liitteessä I tarkoitettu paikka (tarkoitetut paikat), jo(i)ssa tutkijan työ toteutetaan;  

n) tutkijan velvollisuus ilmoittaa rahoituksen saajalle mahdollisimman pian olosuhteista, 
jotka todennäköisesti vaikuttavat avustussopimuksen täytäntöönpanoon ja joita voivat 
olla:  

– sopimukseen liittyvät muutokset;  

– niihin tietoihin liittyvät muutokset, joiden perusteella tutkijalle myönnettiin ulkomaisten 
tutkijoiden Marie Curie -apuraha;  



FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex III 

 4

– raskaus tai jokin sairaus, joka voi suoraan vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen;  

o) rahoituksen saajan ja tutkijan väliset järjestelyt, jotka liittyvät tutkijan työn aikana ja 
sen jälkeen immateriaalioikeuksiin ja varsinkin tausta-aineiston käyttömahdollisuuksiin, 
tulosaineiston hyödyntämiseen, julkisuuteen ja luottamuksellisuuteen; edellytyksenä on, 
että järjestelyt ovat II.8, II.11 ja II.24–II.30 artiklan sekä III.6, III.7, III.10 ja III.11 
artiklan mukaiset; 

p) että tutkija sitoutuu täyttämään, allekirjoittamaan ja toimittamaan rahoituksen saajalle 
III.2 artiklan g ja h alakohdassa tarkoitetut arviointi- ja seurantalomakkeet; 

q) että tutkija sitoutuu kolmen vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen ilmoittamaan 
rahoituksen saajalle yhteystietojaan koskevista muutoksista; 

r) että tutkijan on III.7 artiklan mukaisesti ilmoitettava asiaa koskevissa julkaisuissa tai 
muulla tavoin asiasta viestiessään saaneensa yhteisöltä tukea ohjelmasta, josta 
myönnetään ulkomaisten tutkijoiden Marie Curie -apurahoja. 

2. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen maksujärjestelyjen on 
perustuttava periaatteeseen, jonka mukaan maksut suoritetaan kuukausittain jälkikäteen, 
jollei se ole tämän artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun sovellettavan lain 
vastaista. Maksujärjestelyissä on määrättävä, että maksuja suoritetaan tutkijalle hänen 
palvelukseen ottamisestaan lähtien ja että tutkijalle varatut määrät maksetaan hänelle 
kokonaisuudessaan viimeistään hankkeen päättyessä.  

III.4 – Hankkeen tilapäinen keskeyttäminen ja keston pidentäminen  

1. Sen lisäksi, mitä II.7 artiklan 2 kohdassa määrätään, rahoituksen saaja voi ehdottaa 
hankkeen tilapäistä keskeyttämistä osittain tai kokonaan sellaisista tutkijaan liittyvistä 
henkilökohtaisista, perhe- (vanhempainloma mukaan luettuna) tai ammatillisista syistä, 
joita ei mainita liitteessä I.  Jos hankkeen tilapäistä keskeyttämistä koskevasta pyynnöstä 
on seurauksena jatkoaika, jonka kesto on enintään 30 prosenttia avustussopimuksen 2 
artiklassa määritetystä hankkeen kestosta, pyyntö katsotaan hyväksytyksi, jos komissio ei 
ole vastannut 45 päivän kuluessa sen esittämisestä. Rahoituksen saajan on liitettävä 
keskeyttämispyyntöön tarvittavat perustelut. Hankkeen jatkoajan pituus vastaa 
keskeytyksen pituutta. Tätä sääntöä sovelletaan soveltuvin osin myös pyyntöihin, jotka 
koskevat hankkeen keston pidentämistä tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun aseman 
muuttumisen vuoksi.   

2. Jos kyseessä on vanhempainlomaan liittyvä keskeyttämispyyntö, johon liittyy pyyntö 
mukauttaa yhteisön rahoitustukea vastaavasti, rahoituksen saajan on esitettävä pyyntö ja 
liitettävä siihen tarvittavat perustelut. Komissio voi tehdä päätöksen, jolla yhteisön 
rahoitustukea mukautetaan kyseisen tapauksen mukaan. Rahoitusmäärä ei saa tällöin 
kuukautta kohti laskettuna ylittää III.3 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa mainitusta 
tutkijan sosiaaliturvasta saatavan korvauksen ja III.9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
määritellyn rahoitustuen erotusta. Se, että komissio ei vastaa 45 päivän kuluessa, ei 
merkitse pyynnön hyväksymistä. Jos komissio hyväksyy pyynnön, avustussopimukseen 
tehdään muutos, jossa määritetään jatkoaikaa koskevat rahoitukseen liittyvät 
yksityiskohdat. 

3. Rahoituksen saajan on ilmoitettava tutkijalle komission tekemästä päätöksestä. 
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4.  Jos tutkijan työ keskeytetään tilapäisesti komission suostumuksella hankkeen 
toteutuksen aikana, 3 artiklassa määritettyä raportointijaksoa, jonka aikana keskeytys 
alkaa, pidennetään ilman eri toimenpiteitä keskeytyksen pituutta vastaavalla ajalla.  
Seuraavien raportointijaksojen alkamisajankohtaa myöhennetään ja 2 artiklassa 
määritettyä hankkeen kestoa pidennetään vastaavasti ilman eri toimenpiteitä. 

5. Jos tutkijan asema muuttuu hänen hankkeeseen käyttämänsä työajan suhteen 
(kokoaikaisesta osa-aikaiseksi tai osa-aikaisesta kokoaikaiseksi tai osa-aikaprosentiltaan) 
komission suostumuksella hankkeen toteutuksen aikana, 3 artiklassa määritettyä 
raportointijaksoa, jonka aikana muutos toteutetaan, sekä sitä seuraavia raportointijaksoja, 
joiden aikana muutos on voimassa, pidennetään (tai lyhennetään) ilman eri toimenpiteitä 
samassa suhteessa. Raportointijaksojen pituutta muutettaessa käytetään viitepituutena 12 
kuukauden vakioraportointijaksoa, joka vastaa kokoaikaista työskentelyä. Asianomaisten 
raportointijaksojen alkamisajankohtaa myöhennetään (tai aikaistetaan) ja 2 artiklassa 
määritettyä hankkeen kestoa pidennetään (tai lyhennetään) vastaavasti ilman eri 
toimenpiteitä. 
 
 
III.5 – Hankkeen suoritteiden toimittaminen 

Sen lisäksi, mitä 3 ja II.3 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on toimitettava 
väliarviointiraportti, jossa arvioidaan tutkijan työn edistymistä. 

Liitteessä I nimetyn ohjauksesta vastaavan tieteenharjoittajan sekä tutkijan on 
allekirjoitettava väliarviointiraportti ja lopulliset toimintaraportit.  

III.6 – Luottamuksellisuus 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkijaa koskevat samat II.8 artiklassa 
tarkoitetut oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen saajaa. 

III.7 – Julkisuus  

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkijaa koskevat samat II.11 artiklassa 
tarkoitetut oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen saajaa.  

2 JAKSO – AVUSTUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 
SEKÄ VASTUUT 

III.8 – Avustussopimuksen irtisanominen 

Niiden tapausten lisäksi, joista määrätään II.33 artiklassa, komissio voi irtisanoa 
avustussopimuksen seuraavissa tapauksissa:  

a) jos tutkija ei jostain syystä enää pysty jatkamaan työskentelyään hankkeessa; 

b) jos rahoituksen saajan ja tutkijan välinen sopimus puretaan sopimusvelvoitteiden 
noudattamatta jättämisen vuoksi;  

c) jos tutkija on antanut vääriä tietoja, joista hänen voidaan katsoa olevan vastuussa, tai 
jos hän on tahallisesti jättänyt ilmoittamatta olennaisia tietoja saadakseen yhteisön 
rahoitustukea tai muuta avustussopimuksessa määrättyä etua. 
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B OSA – RAHOITUSMÄÄRÄYKSET  

III.9 – Tukikelpoiset kustannukset  

Avustussopimuksen perusteella voidaan laskuttaa sellaiset kustannukset, jotka ovat 
liitteessä II olevan B osan määräysten mukaisia. 

Komissio voi korvata hankkeen yhteydessä toteutetusta tutkijan työstä aiheutuneita 
kustannuksia seuraavasti: 

1. Tutkijan toteuttamiin toimiin liittyvät tukikelpoiset kustannukset 

Liitteessä I on esitetty kiinteä määrä, joka on määritetty työohjelmassa esitettyjen 
kulloinkin sovellettavien viitemäärien mukaisesti ja tarkoitettu nimenomaan hankkeen 
yhteydessä palvelukseen otettavaa tutkijaa varten riippumatta rahoituksen saajan 
tutkijalle mahdollisesti maksamista täydentävistä määristä.  

Työohjelmassa esitetyt kulloinkin sovellettavat viitemäärät perustuvat tutkijan 
kokoaikaiseen työskentelyyn hankkeessa. Jos työskentely on osa-aikaista, korvaukset 
mukautetaan suhteessa hankkeessa tosiasiallisesti käytettyyn aikaan.  

Tutkijaa varten tarkoitettu kiinteä määrä, joka on esitetty liitteessä I, jakautuu seuraaviin 
osiin: 

a) Kuukausittainen elinkustannuskorvaus siten kuin liitteessä I on määritetty  

Pitempiä vierailujaksoja varten rahoituksen saajan on otettava tutkija palvelukseensa 
tekemällä hänen kanssaan työsopimus, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
tai jos kansallinen lainsäädäntö estää työsopimuksen tekemisen.  Jos kyseessä on 
lyhyempi vierailujakso, rahoituksen saaja voi valita, tekeekö se tutkijan kanssa 
työsopimuksen vai antaako se hänelle kiinteämääräisen apurahan.  Työohjelmassa 
määritetyissä viitemäärissä, joita sovelletaan sellaisiin tutkijoihin, joiden kanssa on tehty 
työsopimus, on otettu huomioon kaikki avustussopimuksen yhteydessä tehtävät 
kansallisen lainsäädännön mukaiset pakolliset vähennykset. Jos työsopimusta ei voida 
tehdä, rahoituksen saajan on otettava tutkija palvelukseensa kiinteämääräisen apurahan 
saajan statusta vastaavalla statuksella; edellytyksenä on, että status on rahoituksen 
saajaan sovellettavan lainsäädännön mukainen ja että sen yhteydessä taataan tutkijalle 
riittävä sosiaaliturva, jota ei kuitenkaan välttämättä ole katettava apurahasta. 

b) Liikkuvuudesta aiheutuviin kustannuksiin tarkoitettu korvaus, joka muodostuu 
seuraavista osista:  

– Ensinnäkin maksetaan liitteen I mukainen kuukausittainen liikkumiskorvaus, jossa 
otetaan huomioon tutkijan perhetilanne asianomaisena ehdotuksen jättämisen 
määräpäivänä. Tutkijalla on oikeus saada liikkumiskorvaus, jos hän on muuttanut 
valtiosta toiseen tutkijan työn alkaessa tai alle 12 kuukautta ennen asianomaista 
ehdotuksen jättämisen määräpäivää.  

Edellä mainittuihin kuukausittaisiin elinkustannus- ja liikkumiskorvauksiin sovelletaan 
avustussopimuksen allekirjoittamisajankohtana voimassa olevassa työohjelmassa 
lueteltuja korjauskertoimia sen maan (niiden maiden) elinkustannusten ja kansallisen 
palkkarakenteen huomioon ottamiseksi, jo(i)ssa tutkija toteuttaa tutkijan työtä.  
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Komissio pidättää oikeuden soveltaa voimassa oleviin avustussopimuksiin työohjelmassa 
julkaistujen korjauskerrointen tarkistuksia niissä tapauksissa, joissa kerroin kasvaa 10 
prosenttia tai enemmän. Tarvittavat mukautukset yhteisön rahoitustukeen tehdään 
loppumaksun yhteydessä. 

– Lisäksi tutkija, jolla on oikeus kuukausittaiseen liikkumiskorvaukseen, saa 
matkakustannusten korvauksen tutkijan kotipaikan ja niiden rahoituksen saajan 
toimitilojen, joissa tutkija toteuttaa tutkijan työtä, välisen etäisyyden perusteella kutakin 
12:ta kuukautta kohti (tai sitä lyhyempää ajanjaksoa kohti, jos viimeisen ajanjakson 
pituus on alle 12 kuukautta). Ensimmäinen matkakustannusten korvaus olisi maksettava 
palvelukseenoton yhteydessä, minkä jälkeen maksu tapahtuu vuosittain.  
c) Liitteen I mukainen rahoitustuki niiden muiden kustannusten kattamiseksi, jotka 
aiheutuvat tutkijan osallistumisesta hankkeeseen, hankkeessa tehtävän työn luonteen 
mukaan. Tätä rahoitustukea hallinnoi rahoituksen saaja, ja se käytetään tutkijaan 
välittömästi liittyvien kustannusten kattamiseen.  

Komissio voi korvata hankkeen yhteydessä toteutetuista muista toimista aiheutuneita 
kustannuksia seuraavasti: 

2. Rahoituksen saajan toteuttamiin toimiin liittyvät tukikelpoiset kustannukset 

Hankkeen hallinnoinnin kustannusten korvaaminen: hankkeen hallinnoinnin kustannuksia 
varten voidaan laskuttaa enintään 3 prosenttia yhteisön rahoitustuesta. 

3. Välilliset kustannukset 

Hankkeen välillisten kustannusten korvaamiseksi voidaan avustussopimuksen perusteella 
laskuttaa 10 prosentin kiinteä osuus tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, joihin ei 
lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen kustannuksia silloin kun kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
rahoituksen saajan toimitiloissa. 

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdassa määrätään, budjettisiirrot tutkijan toteuttamiin 
toimiin osoitetuista korvauksista niihin määriin, jotka on osoitettu rahoituksen saajan 
toteuttamiin toimiin, eivät ole sallittuja.  

C OSA – IMMATERIAALIOIKEUDET 

III.10 – Käyttöoikeudet 

Sen lisäksi, mitä II.29 ja II.30 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on huolehdittava 
siitä, että tutkija saa tausta-aineiston ja tulosaineiston käyttöoikeudet maksutta, jos 
tausta-aineistoa tai tulosaineistoa tarvitaan hankkeen yhteydessä tehtävässä tutkijan 
työssä. 

III.11 – Sopimuksen vastaiset tai rajoittavat sitoumukset 

Rahoituksen saajan on viipymättä ilmoitettava tutkijalle rajoituksista, jotka voivat 
vaikuttaa merkittävästi käyttöoikeuksien myöntämiseen. 
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