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• Lomake löytyy MT+:n kohdasta ”Reports”

• Paljon tietoa generoituu lomakkeelle automaattisesti, kaikkea 
ei tarvitse syöttää itse

• Tieto perustuu MT+-liikkuvuusdataan sekä saapuvien ja 
lähtevien liikkujien täyttämiin EUSurvey-raportteihin

• Avoimissa kysymyksissä max. 5000 merkkiä per vastaus

• Raportin täyttökielet suomi, ruotsi tai englanti – kohta 2 
Project Summary englanniksi

Yleistä lomakkeesta



• Korkeakoulun ja sopimuskauden tiedot – täyttyvät 
automaattisesti

1. Context



• Laadi lyhyt englanninkielinen tiivistelmä 
raportoitavasta liikkuvuushankkeesta 

→ kirjattu vastaus siirtyy sellaisenaan julkiseen 
Project Results Platform -tietokantaan

• Tähän kohtaan voi kirjata auki liikkuvuusluvut 
tyypeittäin (lähtevät & saapuvat) ja pohtia E+ 
liikkuvuuksien merkitystä korkeakoululle, sekä kv-
toiminnan näkökulmasta että laajemminkin.

2. Project summary

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Määrällisten ja laadullisten tavoitteiden täyttyminen: kuvaile vaihtomäärien 
toteumaa toiminnoittain (SMS, SMP, STA, STT) verrattuna myönnettyihin 
vaihtomääriin.

1) Mikäli toteutuneet liikkuvuusmäärät ovat joissain toiminnossa olleet 
alkuperäistä myöntöä alhaisemmat, kannattaa tässä kohtaa pohtia ja 
kirjata auki syitä, miksi liikkuvuusmäärät jäivät tavoiteltua alhaisemmiksi

2) Mikäli liikkuvuuksia toteutettiin suunniteltua enemmän, voi yhtälailla 
kertoa, mistä kasvaneet/hyvät liikkuvuusluvut korkeakoulun 
näkökulmasta johtuivat

3. Description of the project



4.1. Project management & 

4.2. Preparation, Monitoring and Support Related to Participants

• Vastaamalla kysymyksiin kuvaile Erasmus-peruskirjaan (ECHE) perustuen, 
miten vaihtoyhteistyötä ulkomaisten partnereiden kanssa on hoidettu, 
miten vaihtojaksojen laatu on varmistettu ja millaisia tukitoimia vaihtoon 
lähtijöille on tarjottu. 

• Huomioi vastauksissa sekä lähtevä että saapuva liikkuvuus ja kaikki 
vaihtotoiminnot (opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihto). 
Kerro myös mahdollisista ongelmista ja niihin löydetyistä ratkaisuista.

4. Implementation of the project



4.3. Linguistic support

• Kirjaa käytettyjen OLS-kielitesti- ja kielikurssilisenssien määrä

• Toimenpiteet online-kielivalmennuksen tehostamiseksi erityisesti kurssien osalta 
(alasvetovalikko)

• Kuinka suuri %-osuus ensimmäisen testin tehneistä perui liikkuvuusjaksonsa /jätti 
kakkososan tekemättä

• Kysymysrypäs:

→ aiotko muuttaa kielilisenssien jakoaikataulua (ei tarvitse kommentoida)

→ Onko kakkosmaksu sidottu 2.testin tekemiseen (kyllä/ei), jos ei, minkälaisin toimenpitein 
varmistatte, että kakkostesti tulee tehtyä

• ”Any other comments on the OLS” -voit antaa palautetta, kertoa yleisiä huomioita OLS-
järjestelmään liittyen

4. Implementation of the project



4. Implementation of the project

4.4 Online Linguistic Support for refugees

• Kirjaa, paljonko lisenssejä saitte ja paljonko on myönnetty
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4.5. Other support

• Onko OS-tukea käytetty kieli- ja kulttuurivalmennukseen? 
(monivalinta) 

• Kuinka paljon (% OS-tuesta)

• Alasveto: Millä muilla keinoilla on tuettu osallistujien kieli- ja 
kulttuurivalmennusta?

4. Implementation of the project



5.1. Overview of activities

• Liikkuvuusmäärät ja vaihtojen keskimääräiset kestot toiminnoittain –
täyttyy automaattisesti

5.2. Overview of mobility flows

• Liikkuvuusmäärät kohdemaittain ja toiminnoittain – täyttyy 
automaattisesti

• Avokysymys: Kommentoi eroja myönnetyn ja toteutuneen liikkuvuuden 
välillä (käy sama vastaus kuin kohdassa 3)

5. Activities



6.1. Overview

Automaattisesti täyttyvät tiedot eri kohderyhmien osallistumisesta vaihtoihin

• Students with disadvantaged backgrounds = perheelliset opiskelijat

• Participants with special needs = esteettömyystukea saaneet

• Recent graduates = vastavalmistuneen harjoittelun suorittaneet

• Ulkomaisista yrityksistä opettajavaihtoon kutsutut

→ Tarkista, että tiedot ovat oikein!

• Avokysymys: miten näitä ryhmiä on kannustettu osallistumaan vaihtoon?

6. Participants’ profile



6.2. Recognition of learning outcomes

• Automaattisesti täyttyvät tiedot hyväksiluetuista opintopisteistä (SMS 
ja SMP) keskimäärin per vaihto

• perustuu MT:n Number of recognised credits –kenttään

• Avokysymys: Kommentoi määrää suhteessa tavoitteeseen 30 op / 
lukukausi

• Hyväksiluettujen opintopisteiden kirjaaminen ei ole pakollista, mutta 
suositeltavaa. 

• Kommentoi jos opintopisteitä ei pääsääntöisesti ole kirjattu Mobility 
Tooliin.

6. Participants’ profile



7.1. Feedback on Charter provisions

Kommentoi seuraavia automaattisesti täyttyviä lukuja ja jos tarpeen, 
kerro miten niitä aiotaan jatkossa parantaa

1. Recognition for satisfactorily completed activities of the mobility periods

→ Osuus lähtevistä opiskelijoista, joiden vaihto-opinnot hyväksiluettu kokonaisuudessaan

→ Osuus henkilöstöstä, jotka ovat tyytyväisiä vaihdon tunnustamiseen omassa korkeakoulussa

7. Participant feedback on Erasmus Charter 
provisions and general issues



2. Quality of the course catalogue at your institution

→ Saapuvien vaihto-opiskelijoiden tyytyväisyys korkeakoulun kurssikatalogiin

3. Learning agreements for students / Mobility agreements for staff

→ Lähtevien opiskelijoiden ja henkilöstön opinto- ja vaihtosopimuksen 
allekirjoittaminen ennen vaihtojakson alkua

7. Participant feedback on Erasmus Charter provisions
and general issues



4. Assistance with issues related to visa & insurance

• Lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa tukeen viisumi- ja 
vakuutusasioissa

5. Guidance on accommodation

• Saapuvien opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa neuvontaan asuntoasioissa

6. Satisfaction with accommodation

• Saapuvien opiskelijoiden tyytyväisyys asuntoonsa vaihdon aikana

7. Participant feedback on Erasmus Charter 
provisions and general issues



7. Equal treatment and integration

• Saapuvien opiskelijoiden tyytyväisyys tasa-arvoiseen kohteluun ja 
integroitumiseen korkeakouluyhteisöön

8. Mentoring and support

• Saapuvien opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa opinto-ohjaukseen 
ja neuvontaan käytännön asioissa

7. Participant feedback on Erasmus Charter 
provisions and general issues



7.2. Feedback on General Issues

Kommentoi seuraavia automaattisesti täyttyviä lukuja ja jos tarpeen, kerro miten 
niitä aiotaan jatkossa parantaa:

1. Grant payments

Lähtevien opiskelijoiden apurahamaksut ennen vaihtoa ilmoitetussa aikataulussa

2. Overall satisfaction of outbound and inbound participants

Lähtevien ja saapuvien liikkujien tyytyväisyys vaihtojaksoihinsa yleisesti

7. Participant feedback on Erasmus Charter 
provisions and general issues



• Korkeakoulun oma arvio siitä, vastaako Erasmus+ -
liikkuvuuden toimeenpano korkeakoulussa Erasmus+ -
peruskirjan ehtoja (YES/NO)

• Mahdollinen toimenpidesuunnitelma, jos peruskirjan 
noudattamisessa on parannettavaa→ jätetään tyhjäksi!

8. Complience with the ECHE



9.1. Learning outcomes

• Lähtevien opiskelijoiden ja henkilökunnan hankkima 
osaaminen vaihtojakson aikana heidän oman kokemuksensa 
perusteella 

→ Automaattisesti täyttyvät tiedot, joita voi halutessaan 
kommentoida

9. Learning outcomes and impact



9.2. Impact

• Avokysymys: Liikkuvuuden vaikutus vaihtotoiminnoittain 
yksilö- ja korkeakoulutasolla. Miten vaihtoyhteistyö tukee 
korkeakoulun strategiaa. Anna esimerkkejä!

• Monivalinta: Onko vaihtoyhteistyö kehittänyt korkeakoulun 
valmiuksia kv-yhteistyöhön?

• Avokysymys: Erasmus+ -liikkuvuusyhteistyön laajemmat 
vaikutukset korkeakouluyhteistyön ulkopuolella.

9. Learning outcomes and impact



• Avokysymys: Kerro esimerkkejä korkeakoulun luomista hyvistä 
käytännöistä vaihtojärjestelyissä

• Avokysymys: Kerro miten ja mille kohderyhmille vaihtojen 
tuloksia on levitetty sekä korkeakoulun sisällä että sen 
ulkopuolella

• Avokysymys: Anna esimerkkejä, miten vaihdossa olleet ovat 
jakaneet kokemuksiaan muille opiskelijoille / henkilöstölle

10. Dissemination of project results



• Aiotaanko yhteistyötä jatkaa samojen kumppaneiden kanssa 
jatkossakin (YES/NO)

• Avokysymys: Miksi ja miten?

• Avokysymys: Voit antaa palautetta kansalliselle toimistolle 
ja Euroopan komissiolle Erasmus+ -ohjelman 
toimeenpanosta. Tähän toivotaan palautetta, risuja/ruusuja 
ja kehittämisehdotuksia mistä tahansa Erasmus+ -
liikkuvuuteen liittyvästä isommasta tai pienemmästä asiasta 
(korvaa aiemmin käytetyn sanallisen raportin). 

11. Future plans and suggestions



• Automaattisesti täyttyvä luku, joka kuvaa EU-Surveyn täyttäneiden 
osuutta lähtevistä liikkujista

• Avokysymys: Selitä, miksi kaikki lähtijät eivät täyttäneet raporttia.

• Voi mainita, jos käytössä on myös korkeakoulun oma raporttipohja 

12. Project discrepansies



13.1. Budget summary

• Automaattisesti täyttyvä taulukko myönnetystä ja käytetystä tuesta toiminnoittain – tarkista 
luvut!

• Tärkeää, että SMS- ja SMP-apurahojen syötössä on käytetty niitä kuukausiapurahoja, jotka on 
sopimuskauden alussa ilmoitetttu Opetushallitukseen

Organisational Support (OS):

• Mikäli toteutuneiden liikkuvuuksien määrä on myöntöä pienempi, laskee MT+ calculated-
kenttään toteutunutta liikkuvuusmäärää vastaavan OS-tuen määrän

• Jos OS-tukea on siirretty vaihtoapurahoihin, merkitse siirretty summa Budget Transfer –
kenttään

• !!! HUOM: Käytetty OS-tuen määrä (siirron jälkeen) kirjataan MT:iin Budget-välilehdelle
kohtaan Current Budget! Jos OS-tukea ei ole siirretty, kirjataan käytetyksi koko lopullinen OS-
tuen määrä.

13. Budget



13.1. Budget summary (jatkuu)

• Kaikista siirroista täytetään erillinen siirtoilmoituslomake, joka 
liitetään loppuraporttiin. Mikäli siirtoja on tehty, kirjataan 
avokenttään: explanation of budget transfers is provided in a 
separate attachment

• ”Exceptional costs – guarantee” – Jätä tyhjäksi!

13. Budget



13.2. Project Total Amount

• Automaattisesti täyttyvät luvut: myönnetty ja raportoitu (=käytetty) tuki yhteensä

• HUOM: Raportoitu tuki ei voi olla suurempi kuin myönnetty tuki!! 

• Jos tukea on jäänyt käyttämättä, kommentoi miksi.

13.3. Travel

• Automaattisesti täyttyvät summat maksetusta matkatuesta (STA+STT)

13.4. Individual support

• Automaattisesti täyttyvät summat maksetusta oleskelutuesta vaihtotoiminnoittain

13. Budget



13.5. Top-up amounts out of Individual support

Automaattisesti täyttyvät summat maksetusta lisätuesta harjoittelijavaihtoon ja perheellisille 
opiskelijoille

13.6. Special needs support

• Automaattisesti täyttyvät summat maksetusta esteettömyystuesta. 

13.7. Participants with zero grants

• Automaattisesti täyttyvät lukumäärät nolla-apurahalla liikkuneista

13. Budget



13.8. Other sources of funding

• Automaattisesti täyttyvä luku käytetystä muusta rahoituksesta (kertyy 
summista, jotka liikkuvuusdatassa syötetty ”additional non-EU-grant” –
kohtaan)

• Kerro mitkä ovat muut käytetyt rahoituslähteet (esim. korkeakoulun 
omarahoitus)

13. Budget



• Declaration of Honour: Lomake löytyy, kunhan loppuraportin kaikki 
kohdat on täytetty.

• Siirtoilmoituslomake (Erasmus+ -yhdyshenkilön allekirjoitus riittää)

Annexes - Liitteet


