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Yleistä

• Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen
• Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin
• Kokoa tiedot aina myös erilliselle excel-lomakkeelle!
• Maksatushakemusluonnosta voi tallentaa välillä samaan

tapaan kuin hakemusta
• Tukipäätöksen muutoksia (täydennys) ei voi tehdä

raportoinnin kanssa päällekkäin
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Raportoinnin aloitus
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• Linkki raportointiin



Välimaksatushakemus

• Valitse oikea maksatushakemuslomake
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Hankkeen edistyminen- ohjausryhmä
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• Raportoi tiedot ohjausryhmästä ja liitä pöytäkirjat



Hankkeen edistyminen- toiminnot ja tulokset

• Raportoi toimintojen edistyminen ja tulokset raportointijaksolla
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Hankkeen edistyminen- indikaattorit

• Raportoi erikseen raportointijakson toteuma ja kumulatiivinen
koko hankkeen toteuma

• Raportoi laskentaperuste (peruste, mihin indikaattorien määrä
perustuu)

• Jos tukipäätöksessä ei ole asetettu indikaattoreita, silloin
indikaattoreita ei raportoida

13.6.2017 7



Hankkeen edistyminen- aikataulut

• Raportoi aikataulun edistyminen jokaisen toteutuneen jakson
osalta
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Hankkeen edistyminen- hankinnat

• Raportoi hankintojen edistymistä lisäämällä hankinta-
asiakirjoja samaan tapaan kuin hakemuksessa

• Koskee vain kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja
• Jo lähetettyjä asiakirjoja ei ole tarpeen lähettää uudestaan
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Kustannukset- henkilöstökustannukset

• Kirjaa toteutuneet kuukaudet/ tunnit ja raportoi
kokonaistoteuma raportointijaksolla

• Lisää kustannusten kirjanpidon tositenumerot

• Tee laskelma-painikkeella järjestelmä laskee
yhteenvetotietoja
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Kustannukset- hanketoimintokustannukset

• Käyttöosuus määriteltävä Käyttö- ja kiinteälle omaisuudelle
toteuman mukaan, muille merkitse 100

• Anna selvitys kustannukset ja raportoi toteuma (lisätietoja
=kustannusten kuvaus)
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Kustannukset- kalenterivuosikustannukset

• Kustannukset raportoidaan kalenterivuosittain
kokonaiskustannusten perusteella

• Järjestelmässä näkyy edellisessä maksatuksessa hyväksytyt
kustannukset

• Raportoi raportointijakson kustannukset oikealle
kalenterivuodelle – Hankkeen raportointijakson kustannukset
yhteensä (tämä luku sisältää myös välillisten kustannusten
osuuden)

• Toteumaluvun tulee täsmätä taloudenseurantaosiossa
raportoituihin kustannuksiin
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Inventaariolistat- laitteet ja rakennukset

• Raportoi yli 10 000 euron laitteet ja yli 100 000 euron
rakennukset
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Rahoitus

• Järjestelmä laskee automaattisesti EU-rahoitusosuuden ja
yhteisrahoitusosuudelle vähimmäismäärän

• Tulot raportoidaan kuitenkin toteuman mukaan
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Liitteet

• Pääkirjanote on pakollinen liite sekä 1.
maksatushakemuksessa pakollisena myös ALV-ohjaus (myös
siirron saajat)

• Muut liitteet
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Maksatuksen tiedot

• Pankin tiedot!
• Järjestelmä laskee haettavan maksuerän automaattisesti (älä

vähennä kustannuksista mitään)
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Lähetys

• Kun kaikki pakolliset kohdat on täytetty, voi EUSA-
nimenkirjoittajaoikeuden omaava henkilö lähettää
maksatushakemuksen (huolehdi, että tunnukset on kunnossa
ja lähettäjä paikalla)

• Älä jätä viime tippaan!
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Täydennyspyynnöt

• Samaan tapaan kuin hakemuksen täydennyspyyntö,
maksatushakemuksien tietoja pyydetään täydentämään
tarvittaessa

• Maksatushakemuksen täydennyspyynnöt Raportoi-linkin
kautta

• Täydennykset on voinut tallentaa 29.5.2017 alkaen
• Täydennyksen voi edelleen lähettää vain EUSA-

nimenkirjoittaja
• Tiedot lähtevät eteenpäin vain Lähetä-painikkeen kautta
• Täydennyspyynnössä ei ole tarpeen lähettää jo lähetettyjä

liitteitä, joten ne voi poistaa
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Seuraava maksatushakemus

• Osa aikaisemman maksatushakemuksen tekstistä jää talteen,
kuten aikataulussa  vanhat tekstit muistipaikkana, saa
kirjoittaa yli

• Poista myös vanhat liitteet (ALV-ohjaus)
• Edellisen maksatushakemuksen liitteet tulee myös poistaa
• Seuraa budjettia ja hyväksyttyjä summia
• Seuraava maksatushakemusta kannattaa alkaa täyttää vasta,

kun edellisestä päätös on saatu (tietoja voi kuitenkin koko ajan
koota valmisteluexceliin)
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Tulostustoiminnallisuus

• Maksatushakemuksen voi tulostaa ennen ja heti jälkeen
lähetyksen

• Helpottaa esim. maksatushakemuksen käsittelyä
ohjausryhmässä

• Tulosteissa ollut virheitä, korjaustoimenpiteet aloitettu
• Selain vaikuttaa tulosteeseen, parhaiten toimii Internet

Explorerin uusin versio, Chrome-selain toimii huonoiten
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Tukipäätösten muutokset

• Kun tukipäätöstä halutaan muuttaa, ota yhteys tukipäätöksen
valmistelleeseen henkilöön sähköpostilla

• Kirjaa sähköpostiin muutostarpeet
• Tämän jälkeen tukipäätöksen valmistelija avaa hakemuksen

täydennettäväksi (sama toiminto kuin hakemuksen
täydennyspyyntö)
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Loppumaksatushakemus

• Hankkeen sisältöä arvioidaan kokonaisuutena
• Kustannusten osalta raportoidaan raportointijakso + koko

hanke
• Tulot huomioidaan lopullisessa maksatuksessa
• Odota aina ennen loppumaksatushakemuksen aloittamista

välimaksatushakemuksen käsittely (välimaksatuspäätös)
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Vinkkejä

• Anna rattaan pyöriä aina loppuun
• Järjestelmän aikakatkaisu 30 min -> muista tallentaa välillä
• Välimuistin tyhjennys
• Lähettämisen kokeileminen useampaan kertaan
• Jumiutumistilanteissa paina rahaston logoa vasemmalla

ylhäällä ja kirjaudu ulos järjestelmästä
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Ohjeita ja lisätietoja

• EUSA-järjestelmän opas löytyy verkkosivuiltamme
• Virhetilanteissa ilmoitus eusa@intermin.fi
• Sähköisen järjestelmän ohje maksatushakemusten

laatimiseen löytyy rahastojen verkkosivuilta
• KATSO-tunnuksiin liittyvissä asioissa neuvoja

www.vero.fi/katso
• yhteydenotoissa ilmoita aina hankkeen numero (SMDno-

2015-XXXX)

• Sähköisen järjestelmän neuvova puhelin 050 415 0035
– 3.8.-15.8.2017 virka-aikaan
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Ajankohtaista

• Päivitys 29.5.2017
– Täydennysten tallennustoiminnallisuus (valmistelija voi täyttää ja

tallentaa, nimenkirjoittaja lähettää)
– IE-selaimen kirjautumisongelma korjattu
– Hakemuksen maksimimerkkimäärät: yleistavoite 250 ja hankkeen

kuvauksen 1000 merkkiä
– Uusi väritys (EUSA-järjestelmän logo)
– Kalenterivuosikustannusosiota on yksinkertaistettu
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Kiitos!


