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Esityksen eteneminen

1. Järjestelmän yleiset toiminnallisuudet ja vinkit käyttämiseen

2. Esimerkkejä ja ohjeita hakemuksen täyttämiseen ja 

lähettämiseen



Katso-tunnistauminen

• Järjestelmän käyttö edellyttää Katso-tunnistautumista

• Lisätietoja: https://yritys.tunnistus.fi/ ja p. 029 497 040

• EUSA-järjestelmässä olevat roolit

̶ EUSA-nimenkirjoittaja (voi valmistella ja lähettää)
̶ EUSA-valmistelija (voi valmistella)
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https://yritys.tunnistus.fi/


Valmistelun aloittaminen

• Tee luonnostelut käyttäen apuna mallilomakkeita

• Tekstit ja luvut kannattaa viedä järjestelmään kopio-liitä-toiminnon avulla

Viralliset lomakkeet löytyvät:

https://eusa-rahastot.fi/tuen-hakijalle/haut-ja-hakumateriaalit

Luonnosteluversiot löytyvät:

http://eusa-rahastot.fi/tuen-saajalle

EUSA-järjestelmän opas löytyy myös verkkosivuilta.
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Linkki:  https://asiointi.eusa-rahastot.fi/#main

https://asiointi.eusa-rahastot.fi/#main
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Hakemuksen laatimisen aloittaminen
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Hakemuksen yhteystiedot

• Hakemuksen yhteyshenkilön sähköposti ja 

sähköposti (organisaation)

• Vain yksi sähköpostiosoite per kenttä

 Näihin osoitteisiin lähetetään:

̶ Järjestelmän automaattisesti viestit
̶ Tukipäätös
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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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Kansallisen tavoitteen valinta
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Toimintatuen valinta/ 
kertakorvaushanke
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Indikaattorit
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Aikataulu
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Hankinnat
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Talousarvio-kustannukset
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Henkilöstökustannukset
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Toimintokustannukset
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Muut hankekustannukset
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Kustannusten jakautuminen 
kalenterivuosille
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Talousarvio- rahoitus
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Tarkistusruutu rahoitusvälilehdellä
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Liitteet
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Yhteenveto ja lähettäminen

• Vasta, kun tiedot on oikeaksi vakuutettu, tulee Lähetä-painike näkyviin. 

• Vain EUSA-nimenkirjoittaja voi lähettää hakemuksen. 
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Vastaanottoilmoitus

• Onnistuneen lähetyksen merkiksi hakemuksessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin 

saapuu vastaanottoilmoitus

̶ HUOM! Tarkista valmisteluvaiheessa, että sähköpostiosoite on ilmoitettu oikein (ei 
muotoa etunimi.sukunimi@organisaatio.fi)

• Ota aina vastaanottoilmoitus talteen ja mikäli sitä ei tule 15 minuutin kuluessa, ota 

välittömästä yhteyttä osoitteeseen eusa@intermin.fi

 Vastuu lähettämisestä on hakijalla.

29.08.2019 28

mailto:eusa@intermin.fi


Hakemuksen tulostaminen

• Hakemuksen voi tulostaa ennen lähettämistä luonnosvaiheessa ja lähetetyn hakemuksen 

tai täydennetyn hakemuksen voi tulostaa järjestelmästä milloin vain. 
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Täydennyspyyntö

• Hakemuksen täydentämistä varten EUSA-järjestelmän oppaassa on oma ohjeistus

• Täydennettävän hakemuksen voi tallentaa, (kuten myös hakemusluonnoksen). 

Hakemuksen voi lähettää vain EUSA-nimenkirjoittaja
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Ohjeita ja lisätietoja

• EUSA-järjestelmän opas löytyy EUSA-verkkosivujen etusivulta

• Virhetilanteissa ilmoitus eusa@intermin.fi

• Tekniset neuvot puhelimitse 0295 488 535

• KATSO-tunnuksiin liittyvissä asioissa neuvoja www.vero.fi/katso Katso-tuki 029 497 040
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Vinkkejä

• Jumiutumistilanteissa paina rahaston logoa vasemmassa yläkulmassa ja kirjaudu ulos 

järjestelmästä

• Ongelmatilanteissa kokeile verkkoselaimen välimuistin tyhjennystä
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Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi

www.eusa-rahastot.fi | eusa@intermin.fi


