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Hakemuksen yhteystiedot

• Hakemuksen yhteyshenkilön sähköposti
ja sähköposti (organisaation) on tärkeä
olla ajantasaiset

Näihin osoitteisiin lähetetään:
– Järjestelmän automaattisesti viestit
– Tuki- ja maksatuspäätökset
– Tilaisuuksien kutsut
– Tarkastuskäyntikirjeet
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Mallilomakkeet

• Kokoa tiedot aina myös erilliselle excel-lomakkeelle

• Lomakkeet löytyvät: http://eusa-rahastot.fi/tuen-saajalle

• Lomake toimii myös ns. varmuuskopiona

• Tulossa uudet toimivammat lomakkeet
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Raportoinnin aloitus
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Hankkeen edistyminen- ohjausryhmä
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Hankkeen edistyminen- toiminnot ja tulokset
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Hankkeen edistyminen- indikaattorit

Jos tukipäätöksessä ei ole asetettu indikaattoreita, silloin
indikaattoreita ei raportoida.
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Hankkeen edistyminen- aikataulut
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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

23.5.2018 10



Kustannukset- hanketoimintokustannukset
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Kustannukset- kalenterivuosikustannukset

• Järjestelmässä näkyy
edellisessä maksatuksessa
hyväksytyt kustannukset

• Raportoi raportointijakson
kustannukset oikealle
kalenterivuodelle
– Hankkeen raportointijakson
kustannukset yhteensä (tämä
luku sisältää myös välillisten
kustannusten osuuden)
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Inventaariolistat- laitteet ja rakennukset
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Rahoitus
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Kesäkuun versiossa rahoitussivulle tulee
tarkistuslaskenta.



Liitteet
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Maksatuksen tiedot

Järjestelmä laskee haettavan maksuerän automaattisesti (älä
vähennä kustannuksista mitään).
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Lähetys ja vastaanottoilmoitus

• 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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Vastaanottoilmoitus

• Hakemuksessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin tulee
onnistuneen lähetyksen merkiksi vastaanottoilmoitus. Ota aina
vastaanottoilmoitus talteen ja mikäli sitä ei tule 15 minuutin
kuluessa, ota välittömästä yhteyttä osoitteeseen
eusa@intermin.fi

Vastuu lähettämisestä on aina hanketoteuttajalla.
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Täydennyspyynnöt

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

• Maksatushakemuksen täydennyspyynnöt Raportoi-linkin
kautta

• Täydennykset voi tallentaa
• 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 mallilomakkeelle)
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Tulostustoiminnallisuus

• Maksatushakemuksen voi tulostaa ennen ja heti jälkeen
lähetyksen

• Helpottaa esim. maksatushakemuksen käsittelyä
ohjausryhmässä

• Selain vaikuttaa tulosteeseen, kannattaa kokeille eri selaimilla
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Tukipäätösten muutokset

• Kun tukipäätöstä halutaan muuttaa, ota yhteys tukipäätöksen
valmistelleeseen henkilöön muutostarpeiden läpikäymiseksi.

• Saatuasi tukipäätöksen valmistelijan kommentit lähetä
ohjausryhmässä käsitelty muutosesitys osoitteisiin
kirjaamo@intermin.fi ja eusa@intermin.fi

• Tämän jälkeen tukipäätöksen valmistelija avaa hakemuksen
täydennettäväksi (sama toiminto kuin hakemuksen
täydennyspyyntö)

• Tukipäätöksen muutoksia ei ole hyvä tehdä samaan aikaan
maksatushakemusta laadittaessa
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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 + 33
pv)
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Vinkkejä

• Anna rattaan pyöriä aina loppuun
• Jumiutumistilanteissa paina rahaston logoa vasemmalla

ylhäällä ja kirjaudu ulos järjestelmästä
• Selaimen välimuistin tyhjennystä kannattaa ongelmatilanteissa

kokeilla
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Aikakatkaisu 30 min

• Järjestelmässä tulee 30 minuutin
aikana joko tallentaa tehty työ tai
siirtyä edellinen ja seuraava-
painikkeilla sivulta toiselle, jolloin
järjestelmä tallentaa tehdyn työn
automaattisesti.

• Kirjoittaminen hakemuksen
tekstikenttiin ilman tallentamista ei
riitä.
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Ohjeita ja lisätietoja

• EUSA-järjestelmän opas löytyy verkkosivuiltamme

• KATSO-tunnuksiin liittyvissä asioissa neuvoja
www.vero.fi/katso

• Virhetilanteissa ilmoitus eusa@intermin.fi

• yhteydenotoissa ilmoita aina hankkeen numero (SMDno-
2015-XXXX)

• Sähköisen järjestelmän teknisiä neuvoja numerosta
0295 488 535

• Lisätietoja: Elina Sillanpää, elina.sillanpaa@intermin.fi
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Ajankohtaista

• Seuraavat päivitykset kesäkuussa ja lokakuussa
• Kesäkuussa tulee uusina toiminnallisuuksina seuraavat:

– Hakemuksesta voi katselmoida ja tulostaa
– Indikaattorien raportointi selkiintyy
– Järjestelmä ilmoittaa budjetin ylityksestä
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Kiitos!


