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Miksi raportoidaan?

• Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin
näkökulmasta

• Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen mukaisesti
alkuperäiseen tarkoitukseen

• Tuen saajalle arvioinnin väline

• Maksatushakemus kattaa:
– hankkeen sisällöllisen osuuden
– kustannusten raportoimisen
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Raportointijaksot

• Vakioidut raportointijaksot:

• maksatushakemukset on toimitettava määräajassa!
– myöhässä saapunutta maksatushakemusta ei voida hyväksyä
– raportointijakson kustannukset katsotaan tukikelvottomiksi

• maksatushakemuksessa raportoitavat kustannukset tulee olla
kirjattu raportointijakson kirjanpitoon
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Kustannukset jaksolta Maksatushakemuksen toimittaminen

1.1.-30.6.N 15.8.N

1.7.-31.12.N 15.2.N+1

loppumaksatushakemus 2 kk hankkeen päättymisen jälkeen



Tuleva raportointi

• maksatusta haetaan ajanjaksolla 1.1.-30.6.2017 syntyneistä
kustannuksista

• maksatushakemus tulee toimittaa 15.8.2017 mennessä

• maksatushakemus tulee toimittaa, vaikka raportointijaksolla ei
olisi syntynyt kustannuksia
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Ohjausryhmä

• ohjausryhmän kokoonpano (tahot ja nimet)

• ohjausryhmän kokousten ajankohdat

• ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat raportointijaksolta tulee
liittää maksatushakemukseen

• HUOM! ohjausryhmän tulee käsitellä maksatushakemus
ennen sen toimittamista sisäministeriöön (ks. tukipäätös)

• maksatushakemuksen käsittelydokumentaatio tulee liittää
mukaan, mikäli käsittely on vaadittu
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Miten raportoin sisällöstä?

• peilaa hankesuunnitelmaan, peilaa hankesuunnitelmaan ja
peilaa hankesuunnitelmaan!

• raportoi jokainen toiminto: miten on edetty raportointijaksolla?
mitä mahdollisia ongelmia on ilmennyt?

• jos toiminto ei ole edennyt raportointijaksolla, tuo sekin esille

• sisällön raportoinnin tulee olla yhteneväistä kustannusten
toteuman kanssa

• toiminnot / tulokset raportointijaksolla: laadulliset ja määrälliset
tulokset

13.6.2017 6



Aikataulu

• peilaa hankesuunnitelman aikatauluun. Miten aikataulussa
pysytty vs. suunnitelma?

• arvioi hankkeen toteutumista suunnitellun aikataulun mukaan
raportointijakson ajalta

• avaa aikataulua riittävästi: mitä toimenpiteitä kullakin jaksolla
on tehty?
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• mitä tiedotustoimia raportointijakson aikana on tehty (EU-
näkyvyys)?

• onko kohderyhmä tavoitettu? Miten kohderyhmä on tavoitettu?
(AMIF-hankkeet)

• arvio hankkeen etenemisestä
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Indikaattorit

• mihin raportoidut lukemat perustuvat? Esim. osallistujalistat
tms

• jos tukipäätöksessä ei ole asetettu indikaattoreita, silloin
indikaattoreita ei raportoida
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Hankinnoista

• riippuen hankinnan vaiheesta, maksatushakemuksen yhteydessä
tulee toimittaa seuraavia asiakirjoja:
– hankintailmoitus
– tarjouspyyntö
– avauspöytäkirja
– hankintapäätös
– sopimus

• muut hankinta-asiakirjat (esim. hankintamenettelypäätös, tarjoukset,
vertailuasiakirjat) tarkastetaan tarkastuskäyntien yhteydessä, mutta
niitäkin voi halutessa toimittaa vastuuviranomaiselle

• turvaluokitellut hankinta-asiakirjat tarkastetaan tarkastuskäynnillä

• suorahankinnat!!
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Inventaariolistat

• koskee hankkeita, joissa:
– laitteiden arvo yli 10 000 euroa
– infrastruktuurin arvo yli 100 000 euroa
– kuvaus

• sarjanumero
• sijoituspaikka /lokaatio
• ostopäivä/valmistuminen
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Taloudenseuranta kustannukset 1(2)

• raportoitavat kustannukset tulee olla kirjattu raportointijakson
kirjanpitoon

• tarkasta, että raportoidut summat täsmäävät kirjanpitoon

• olennaiset huomiot kirjanpidosta tulee tuoda esiin

• kustannusten kirjanpidon tositenumerot tulee raportoida
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Taloudenseuranta kustannukset 2(2)

• henkilöstökustannukset:
– raportoi kokonaistoteuma raportointijaksolla
– kokonaistoteuma = palkkakustannukset + lomarahat + sivukulut
– toteutunut lukumäärä raportointijaksolla- kohtaan merkitse tehdyt

kuukaudet/tunnit
– kohdenna lomarahoista ainoastaan hankkeelle kohdistuva osuus!

• hanketoimintokustannukset ja muut hankekustannukset:
– raportoi kustannukset toiminnoittain ja kustannuslajeittain
– avaa lisätieto-kohtaan, mistä kustannuksista kyse!

• välilliset kustannukset (flat rate)
– laskenta automaattinen
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Maksatushakemuksen liitteet

• arvonlisävero-ohjaus 1. maksatushakemuksen yhteydessä!

• kirjanpidon pääkirjanote raportoitavalta raportointijaksolta oikeaksi
todistettuna (viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä koko
hankkeen ajalta)
– myös siirron saajien osalta (mikäli sovellettavissa)
– Kieku-virastot (henk.kustannusten osalta jakopalkkaraportti)

• ohjausryhmän kokousten allekirjoitetut pöytäkirjat (sekä tarvittaessa
maksatushakemuksen käsittelydokumentaatio)

• mikäli raportointijakson aikana on hankittu kynnysarvon ylittäviä
hankintoja, tulee hankinta-asiakirjat liittää maksatushakemukseen
(riippuen hankinnan vaiheesta)

• tilintarkastuskertomus (viimeinen maksatushakemus)
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Maksatushakemuksen käsittely

• kaikkiin maksatushakemuksiin tehdään hallinnollinen tarkastus

• tarkastellaan hankkeen etenemistä, tukipäätöksen ehtojen
noudattamista ja kustannusten tukikelpoisuutta

• mahdollinen täydennyspyyntö (vastausaikaa lähtökohtaisesti
yksi viikko)

• kun maksatushakemus hyväksytty, valmistellaan
maksatuspäätös
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Täydennyspyyntö
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Vastuuviranomainen
lähettää

täydennyspyynnön
EUSA-järjestelmän

kautta

Tieto
täydennyspyynnöstä

tulee myös
sähköpostiin

Vastausaika
lähtökohtaisesti yksi

viikko

Täydennykset
toimitetaan EUSA-
järjestelmän kautta



Lisätietoja

• hallinnointiopas osoitteessa www.eusa-rahastot.fi

• eusa@intermin.fi

• yhteydenotoissa ilmoita aina hankkeen numero (SMDno-
201X-XXXX)
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