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Tee valmistelu erilliselle lomakkeelle

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

• Tiedoista on hyvä olla "varmuuskopio"

• Samalta sivulta löydät hallintointioppaan ja EUSA-
järjestelmän oppaan

• Järjestelmässä voi olla vain yksi kerrallaan täyttämässä
samaa maksatushakemusta!
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Aikakatkaisu 30 min

• Tallenna- / Edellinen- ja Seuraava-painikkeet tallentavat tiedot
ja käynnistää kellon alusta (pelkkä kirjoittaminen ei riitä)

• Paina esim. Tallenna-painiketta 15 minuutin välein
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Raportoinnin aloitus
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Edellisen maksatushakemuksen tiedot

• Kirjoita edellisten tietojen päälle (vanhat ovat vain
muistipaikkoina)

• Poista kaikki vanhat liitteet, mahdollisissa täydennyksissä voit
myös poistaa jo lähetyt liitteet
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Hankkeen edistyminen- indikaattorit

• Raportoi erikseen raportointijakson toteuma ja kumulatiivinen
koko hankkeen toteuma

• Raportoi laskentaperuste (peruste, mihin indikaattorien määrä
perustuu)
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Kustannukset- henkilöstökustannukset

• Kirjaa toteutuneet kuukaudet/ tunnit ja raportoi
kokonaistoteuma

• 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

• Raportoi raportointijakson kustannukset oikealle
kalenterivuodelle – Hankkeen raportointijakson kustannukset
yhteensä (tämä luku sisältää myös välillisten kustannusten
osuuden) + lisää mahdollisesti aiemmin vuodelle 2017
hyväksytty summa
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Rahoitus

• Järjestelmä laskee automaattisesti EU-rahoitusosuuden ja
yhteisrahoitusosuudelle vähimmäismäärän

• Tulot raportoidaan kuitenkin toteuman mukaan
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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 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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Tulostustoiminnallisuus

• Maksatushakemuksen voi tulostaa ennen ja heti jälkeen
lähetyksen

• Helpottaa esim. maksatushakemuksen käsittelyä
ohjausryhmässä
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Ohjeita ja lisätietoja

• Virhetilanteissa ilmoitus
eusa@intermin.fi

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

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

• EUSA-helppi - 0295 488 535 –
5.-15.2.2018 (tekniset kysymykset)
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Kiitos!


