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Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa saat kokonaiskuvan siitä:

• miten hakulomake täytetään

• miten hakemus lähetetään EUSA-
järjestelmässä



Muut koulutuksemme

• Maanantai 25.4. AMIF-rahaston 
ohjelma 2021-2027 ja vuoden 2022 
hakuihin avattavat toimet

• Torstai 28.4. ISF-rahaston ja BMVI-
rahoitustukivälineen ohjelmat 2021-2027 
ja vuoden 2022 hakuihin avattavat 
toimet

• Tiistai 3.5. Miten laadin 
menestyksekkään hankehakemuksen?

• Keskiviikko 11.5. EU:n sisäasioiden 
rahastojen kustannusmallit

• Torstai 12.5. Operatiivinen tuki 
avustusmuotona

• Keskiviikko 18.5. Hakulomakkeen 
täyttäminen ja lähettäminen EUSA-
järjestelmässä

• Kyselytunnit hakemusta valmisteleville: 
25.5., 31.5. ja 1.6.

Lisätietoja hakukoulutuksista:  
www.eusa-rahastot2021.fi/tapahtumat

http://www.eusa-rahastot2021.fi/tapahtumat


Mistä voin tarkistaa, mitä haussa on 
haettavissa?

• Kunkin rahaston hakuilmoitus

• Kunkin rahaston toimeenpanosuunnitelma
− kunkin toimen kuvauksen lopussa näkyy missä haussa toimi on avoinna

• AMIF-rahaston toimeenpanosuunnitelman sivuilla 11-14 myös 
taulukot, joissa näkyy merkittynä haussa olevat toimet

• https://eusa-rahastot2021.fi/haut

• https://eusa-rahastot2021.fi/aineistopankki

https://eusa-rahastot2021.fi/haut
https://eusa-rahastot2021.fi/aineistopankki


Hakulomakkeet

• Hakulomakkeet ovat saatavilla rahastojen verkkosivuilla osoitteessa 
www.eusa-rahastot2021.fi Aineistopankki-osiossa

• Hakulomakkeilla on ohjeita lomakkeen täyttämiseen, lisäksi hakijan 
oppaassa ohjeita

• Jokaiselle kustannusmallille on rahastoittain oma hakulomakkeensa:
o 40 prosentin kustannusmalli (40 % korvaus muihin kuin palkkakustannuksiin)
o 7 prosentin kustannusmalli (7 % korvaus välillisiin kustannuksiin)
o kertakorvaus
o 1 prosentin kustannusmalli (hankintahankkeet, 1 % korvaus välillisiin kustannuksiin)

• Lisäksi lomake rahastoittain operatiivisen tuen hakemiseen

http://www.eusa-rahastot2021.fi/


Hakulomakkeiden täyttäminen

• Lataa lomake koneellesi aineistopankista

• Tallenna lomake ja ota muokkaus käyttöön

• Hakulomakkeet ovat MS excel-tiedostoja, joissa on useita 
välilehtiä
− Lomakkeet aukeavat myös muilla taulukkolaskentaohjelmistoilla, mutta 

toimivuutta ei ole testattu

• Lomakkeen välilehdet on suojattu niin, että hakija voi muokata vain 
kohtia, joihin täytetään vastaukset
− Suojausta ei kannata avata, vaikka se teknisesti on mahdollista



Hakulomakkeiden täyttäminen jatkuu

• Osassa kenttiä on alasvetovalikkoja, joissa vastausvaihtoehdot
− Harmaa nuoli oikeassa alakulmassa, kun kenttä on valittuna

• Lomakkeen Aloita tästä –välilehdellä on linkitetty sisällysluettelo 
välilehdistä ja kaikilta välilehdiltä pääsee takaisin Aloita tästä –
välilehdelle

• Ohjeita täyttöön
− lomakekenttien vieressä harmaalla pohjalla 
− kustannus-välilehdillä tulee esiin keltainen ohje-laatikko, kun valitset kentän
− sisällöllisiä ohjeita Hakijan oppaassa

• Mikäli huomaat lomakkeissa virheitä tai puutteita, ota yhteyttä 
EUSA-rahastojen virkapostiin: eusa.sm@govsec.fi

mailto:eusa.sm@govsec.fi


Kysymyksiä ja keskustelua



Hakulomakkeen 
lähettäminen EUSA-

järjestelmässä



Valmistautuminen lähetykseen

• Varmista, että hakemuslomakkeen allekirjoitusvälilehdellä on tehty 
kaikki tarvittavat rastitukset 

• Kokoa täytetty hakemuslomake ja muut liitteet valmiiksi
− Liitteet: 

o Hakemuslomake
o Rahoitussitoumukset siirronsaajilta ja muilta rahoittajilta
o Lisäksi yksityisoikeudellisilta oikeushenkilöitä edellytetään kahta viimeisintä 

tilinpäätöstä

• Järjestelmään voi käydä lisäämässä lähetyslomakkeen tietoja ja liitteitä ja 
tallentaa ne ja palata myöhemmin lähettämään ne. Toinen henkilö voi käydä 
tallentamassa luonnoksen ja toinen voi lähettää. 



Tunnistautuminen järjestelmään

Linkki EUSA-järjestelmään:

https://asiointi.eusa-rahastot.fi/#main

• EUSA-järjestelmään tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen avulla

• Järjestelmän kirjautumisikkuna ohjaa suoraan Suomi.fi-tunnistautumiseen

• Tunnistautumisessa tarvitset joko varmennekortin, pankkitunnukset tai 
mobiilivarmenteen

https://asiointi.eusa-rahastot.fi/#main


Järjestelmän käyttöön tarvittavat 
Suomi.fi-valtuudet Suomi.fi-valtuuksia 

hallinnoidaan omassa 
organisaatiossasi.

• Järjestelmään kirjautuminen edellyttää myös sitä, että sinulla on 
jompikumpi EUSA-rahastojen Suomi.fi-valtuuksista. Valtuus on ikään kuin 
käyttöoikeus. 

• EU:n sisäasioiden rahastojen hankerahoitus-asiointipalvelussa
käytössä olevat valtuudet ovat:
− Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella 

valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden 
hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. 

− Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn 
jättäminen: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella 
sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan 
liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. 



Suomi.fi-ohjelinkkejä

• Suomi.fi-valtuuksien pääsivu: Valtuudet - Suomi.fi

• Valtuuksien antaminen: Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä - Suomi.fi

• Valtuuksien pyytäminen: Pyydä valtuus yrityksenä tai yhteisönä - Suomi.fi

• Mikäli organisaatiollasi ei ole vielä ole ollenkaan valtuusoikeuksia, pitää ne 
hakea erikseen. Ohje: Hakemuksella valtuuttaminen - Suomi.fi

https://www.suomi.fi/valtuudet
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen


Täytettävät tiedot lähetyksen 
yhteydessä

• Lähetyksen tyyppi: valitse Hakemus

• Hakemuksen allekirjoittajan nimi ja hakijaorganisaation tieto tulee 
automaattisesti Suomi.fi-palvelusta

• Hankkeen nimi

• Rahasto

• Erityistavoite

• Hakemuksen yhteyshenkilön sähköposti

• Hakijarganisaation sähköposti

• Liitteiden liittäminen



Lähettäminen ja allekirjoittaminen 
järjestelmässä

• Lähettäminen järjestelmässä = allekirjoittaminen. Lähettämiseen 
vaaditaan valtuus, jolla voi jättää hakemuksen käsittelyyn. 

• Onnistuneen lähetyksen merkiksi hakemuksen yhteyshenkilön ja 
hakijaorganisaation postiin lähetetään vastaanottoilmoitus. 
Vastaanottoilmoitus on tärkeää tallentaa.

• Mikäli lähetys epäonnistuu tai vastaanottoilmoitusta ei tule, pitää ottaa 
yhteyttä eusa.sm@govsec.fi. 

mailto:eusa.sm@govsec.fi


Muista nämä

• Valitse hakulomake sen mukaan minkä tyyppinen hanke on kyseessä 
(jokaiselle kustannusmallille on oma lomakkeensa)

• Hakemusta ei laadita EUSA-järjestelmässä vaan se vain lähetetään 
EUSA-järjestelmän kautta 

• Kun lähetät hakemuksen EUSA-järjestelmän kautta hakulomaketta ei 
tarvitse erikseen allekirjoittaa 
− jos hakemus lähetetään muuta kautta hakulomake tulee allekirjoittaa

Lisätietoja hakijan oppaasta: 
https://eusa-

rahastot2021.fi/aineistopankki

https://eusa-rahastot2021.fi/aineistopankki


Mistä lisätietoa?

• Uuden ohjelmakauden oma, uusi verkkosivusto julkaistu osoitteessa 
www.eusa-rahastot2021.fi

• Tilaa kuluvan kauden uutiskirje, tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

• Sähköpostit: eusa.sm@govsec.fi ja etunimi.sukunimi@govsec.fi

http://www.eusa-rahastot2021.fi/
http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi


Kiitos! 

eusa.sm@govsec.fi

www.eusa-rahastot2021.fi


