
Mobility Tool+:
Ohjeita liikkuvuushankkeille,
Verkkoklinikka 4.9.2019

Erasmus+ Youth in Action

Ysi Valve
Suvi Vilkki

nuoriso@oph.fi



Verkkoklinikan aiheita

• Mikä on MT+?

• Loppuraportti

• Budjetin raportoinnista

• Pakolliset liitteet

• Hanketarkastuksista

• Vinkkejä

• UKK
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Käsiteltävät hanketyypit

• Liikkuvuushankkeet (KA105)

• Nuorisovaihtohankkeet

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

• Nuorisopolitiikan uudistaminen (KA347)
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MT+
1. Automaattinen sähköposti-ilmoitus Mobility Tool+:sta lähetetään hyväksytyille 

hankkeille (lailliselle edustajalle ja yhteyshenkilölle), kun molemmat osapuolet 
(edunsaaja ja NA) ovat allekirjoittaneet sopimuksen

• Kirjautuminen yhteyshenkilön tai laillisen edustajan sähköpostista tehdyillä EU-
login tunnuksilla (ent. ECAS). Yhteyshenkilöllä on automaattisesti edit-oikeudet ja 
laillisella edustajalla view-oikeudet.

2. MT+ toimii samalla sekä hallinnointi- että raportointityökaluna

3. Vain hankkeen koordinoivan organisaation jäsenet voivat täyttää raporttia

• Oikeuksia voi myöntää muille kumppaneille

4. Tarkista, että organisaatioiden tiedot ovat oikein!

• Kumppanimuutokset tulee vaihtaa itse MT+:aan, kun on saatu 
lupa/sopimusmuutos NA:lta
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Liikkujien/osallistujien lisääminen
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Selitä tähän esim. ryhmäkokojen ja kumppanien mahdolliset muutokset. 



Liikkujien/osallistujien lisääminen ”Mobility
Import-Export”-toiminnolla 1/4
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Nuorisovaihdoissa kannattaa lisätä kaikista 
ryhmistä yhden vetäjän tiedot.



Liikkujien/osallistujien lisääminen ”Mobility
Import-Export”-toiminnolla 2/4
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Liikkujien/osallistujien lisääminen ”Mobility
Import-Export”-toiminnolla 3/4
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Täytä 
osallistujien 
tiedot tämän 
excel-pohjan 
mukaisesti!



Liikkujien/osallistujien lisääminen ”Mobility
Import-Export”-toiminnolla 4/4
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Älä yritä ladata tähän omia excel-taulukkojasi, käytä 
MT+:n luomaa pohjaa!



Liikkujien/osallistujien lisääminen

• KA105 –hankkeissa kannattaa heti tarkistaa 
”Budget”-välilehdeltä onko hanke ”Programme
countries” vai ”Partner countries”.
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Ei koskaan mitään tähän..
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Loppuraportti (1/3)

• Edunsaajan raportti valmis 60 vrk:n kuluessa hankekauden
päättymisestä

• Raportin perusteella maksetaan tukisumman loppuosa 
(max. 20 % myönnetystä tuesta)

• 60 vrk raportin kaikkien asiakirjojen saapumisesta
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Loppuraportti (2/3)

Maksettavaa tai palautettavaa summaa määrittelevät:

• a) Todelliset toteutuneet kulut 

mm. liikkuvuuksien määrä, poikkeuksellisten kulujen toteutuma jne.

• b) Loppuraportissa osoitettu hankkeen laatu:

raportti arvioidaan pisteyttämällä (0-100 p.)
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Loppuraportti (3/3)

• Vapaat tekstikentät:

- Täytä kaikki kentät, myös ne jotka eivät koske hankettasi.
Kaikkiin kenttiin täytyy laittaa jotain. Esim. – tai OK tai N/A.

- Vastaa kaikkiin kysymyksiin riittävästi.
”Hanke toteutui suunnitellun mukaisesti..” Tämä ei ole riittävä vastaus!

• Tallenna liitteet, tallennustila on rajallinen joten isot kuvat ja videot eivät välttämättä 
mahdu. Paras tiedostomuoto on .pdf, esim. videoista voi laittaa linkin.
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EU participant survey (kyselyt)

• Nuorisovaihdot: ryhmien vetäjät (group leaders)

• Nuorisotyöntekijät

• Kyselyä ei tule ennakkotapaamisesta (APV)

• Jos joku osallistuja/vapaaehtoinen ei yhteydenotoista huolimatta vastaa kyselyyn, 
on hyvä laittaa siitä merkintä henkilön ”Overall Comments” –kohtaan. Esim. ”XX ei 
vastannut EU-surveyihin yhteydenotoista huolimatta”.

• Tarkista, että sähköpostiosoitteet ovat varmasti oikein!

• Kysely lähtee vastaajalle toimintajakson päätyttyä.
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Budjetin raportoinnista

Hyväksyttäviä kuluja:

• Kohdennettavissa hankekauteen

• Kohdentuvat sopimuksessa määriteltyihin avustuskohteisiin 

• Erityiskulut ja poikkeukselliset kustannukset

• Ei raportoida/hyväksytä sellaisia kuluja, joihin ei ole myönnetty rahaa

• Kaikki kuitit tulee säilyttää 6 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen

• Rahoittajalla on halutessaan oikeus tarkastaa hankkeiden kirjanpito ja 
hankkeeseen liittyvät sopimukset 
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Pakolliset liitteet (1/5)

1. Erityiskulut (Special Needs Support)

• Vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin liittyvät kulut

• Hyväksytään myönnetyistä, toteutuneista kuluista 100 % 

Tositteet: 

• Lasku todellisista kuluista (=skannatut kuitit)

• Laskussa täytyy näkyä laskuttajan nimi ja osoite, laskun määrä, käytetty valuutta ja laskun päiväys

• Muistakaa virallinen valuuttalaskuri, valuutta muunnetaan ja ilmoitetaan aina euroina (€)

Vaihtokurssin kuukausi ja vuosi valitaan sen mukaan milloin NA on allekirjoittanut sopimuksen!

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


Pakolliset liitteet (2/5)

2. Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional Costs)

• Hyväksytään myönnetyistä, toteutuneista kuluista 100 % 

a) Viisumit, oleskeluluvat, rekisteröintikulut ja rokotukset 

b) Ennakkotapaamisen (APV) osallistujien täysihoitokulut eli majoitus ja ruokailut

c) Muut sopimuksessa määritellyt hyväksyttävät kustannukset:

• Laskuihin perustuva todiste maksuista (=skannatut kuitit)

• Todisteessa on näyttävä laskuttajan nimi ja osoite, laskun määrä, valuutta ja päivämäärä

• Muistakaa virallinen valuuttalaskuri, valuutta muunnetaan ja ilmoitetaan aina euroina (€)

Vaihtokurssin kuukausi ja vuosi valitaan sen mukaan milloin NA on allekirjoittanut sopimuksen!

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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Pakolliset liitteet (3/5)

3. Valaehtoinen vakuus (Declaration of Honour)

• Tämä ei ole sama kuin hakemuksen DOH

• MT+ -sivulla oma vakuusdokumenttipohja, ”Reports”-välilehdellä.

• Lataa, tulosta, hanki laillisen edustajan allekirjoitus, skannaa ja liitä.
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Pakolliset liitteet (4/5)

4. Toteutunut ohjelma

• Kaikkien liikkuvuusjakson/jaksojen ohjelma/t, myös mahdollinen APV
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Pakolliset liitteet (5/5)

5. Allekirjoitettu osallistujalista

• toimintajakson aikana kerätty lista

Allekirjoitettu osallistujalista myös APV:sta
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ohjeita-tuetun-erasmus-nuorisoalan-hankkeen-hallinnoijalle#anchor-hankesopimuksen-liitteita


Hanketarkastuksista

• 1. Loppuraportin tarkastus (final report check)

• a) Kansallinen toimisto tarkastaa loppuraportin MT+:ssa

• b) Määrittelee sen perusteella tuen lopullisen määrän 

• 2. Toimistossa tehtävä tarkastus (desk check)

• Tositteiden perusteellinen tarkastaminen kansallisen toimiston tiloissa

• Edunsaajan toimitettava postitse kaikki tositteet kansalliseen toimistoon

• 3. Paikalla tehtävä tarkastus (on the spot check)
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Miten kulut todennetaan?

Loppuraporttia lähettäessä tulee laittaa kuittikopiot vain poikkeuksellisina (Exceptional Costs) tai 
erityiskuluina (Special Needs Support) myönnetyistä kuluista.

• esim. APV:n ruokailu- ja majoituskulut, viisumikulut

• Desk checkiin arvotaan osa hankkeista

• Liikkuvuuksista tarkistetaan ajankohdat

HUOM! Kaikki kuitit tulee säilyttää 6 v.

Rahoittajalla on oikeus tarkastaa hankkeiden kirjanpito ja sopimukset halutessaan.
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Vinkkejä: Poikkeukselliset kustannukset

• Korvausperustana todelliset kulut

• Kulujen käyttötarve tulee käydä ilmi sekä raportoidusta budjetista että loppuraportista

• Jos kuitteja on paljon, suositellaan käyttämään apuna esim. excel-taulukkoa
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Vinkkejä: liitteenä olevat tositteet

• Merkitse tositteisiin juokseva numerointi

• Tee koontilista esim. exceliin

• Koontilistan tekeminen kannattaa aloittaa jo hankkeen aikana

• Koontilista auttaa sinua tarkistamaan, että kaikki tarvittavat kuitit on lähetetty
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 1/14

• Exceptional Costs ja Special Needs Support
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 2/14

• Hankekausi ja toiminnon kesto
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 3/14

• Hankekausi ja toiminnon kesto
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 4/14

• Activity No.
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 5/14

• Participant Group
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 6/14

• Organisaation tietojen muutokset
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 7/14

• EU-Surveyt
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 8/14

• EU-Surveyt
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 9/14

• EU-Surveyt
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 10/14

• EU-Surveyt
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 11/14

• EU-Surveyn lähettäminen uudestaan
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 12/14

• ”Accompanying person” = nuoren saattaja/avustaja
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 13/14

• Declaration of Honour (DOH)

Tähän ei tarvitse laittaa mitään, jätetään tyhjäksi. Pelkkä allekirjoitus riittää!

Ei mitään sosiaaliturvatunnusta tai Y-tunnusta jne.
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Usein kysytyt kysymykset (UKK) 14/14

• ”Revalidate” Mobilities
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Kiitos – ja ota yhteyttä!

nuoriso@oph.fi


