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Tänään tarjolla tietoa
hankkeen talousasioista

• Tiedonlähteet /Taloussäännöt sopimuksessa 

• Maksut hankkeille

• Maksut partnereille

• Kirjapito

• Tarvittavat dokumentit

• Raportointi

• Yleistä taloushallinnossa huomioitavaa

• ..



www.oph.fi/KA2hallinto

Yhteistyöhankkeen hallinnointi ja raportointi (KA210 ja KA220) –
sivulta löytyy mm.
- Sopimusten liitteet

- Muutoslomakkeet

- Koulutustilaisuuksien materiaalit 

- Raportointiohjeet (tarkemmat ohjeet lisätään sitten, kun Beneficiary Module -
raportointijärjestelmä on käytössä KA2-hankkeille)

- Partnerisopimuksen malli

- Logot ja viestintäohjeet 



Hankesopimus
Grant Agreement - Special Conditions
(hankkeen sopimus ja erityisehdot)

Annex I General conditions – Yleiset ehdot
Part A: Legal and administrative provisions
Part B: Financial provisions

Annex II Description of the Project; Estimated budget of the project; List of 
other beneficiaries
Annex III: Financial and contractual rules
Annex IV: Mandates

Annex V: Payment details (pankkitieto- ja maksatuslomake)



Erasmus+ taloussäännöt sopimuksessa

KA220 hankkeet (2022)

Grant Agreement (hankkeen sopimus)
Article I.3. Maximum amount and form of the
grant
Article I.4 Reporting and payment
arrangements
Article I.5 Bank account for payments
(=ANNEX VI)
Article I.14 Special Provisions on the
financial responsibility for recoveries

Annex I General conditions
Part A: Legal and administrative provisions
mm. II.10-13
Part B: Financial provisions

Koko osio

Annex II: Decription of the project, Estimated
budget, List of participating organisations

Annex III: Financial and contractual rules

Annex V: Payment details



Kulujen kelpoisuuskriteerit
• Hankkeen sopimuskaudella syntyvät kulut

• tarkista omasta sopimuksesta sopimuskausi (Article 1.2)

• Hankesopimuksessa (hakemuksessa) hyväksytyt toiminnot (Annex II description of 

the project) ja hankesopimuksen budjetin (Annex II Estimated budget) työpakettien

mukaiset toiminnot

• Hankkeen kulut ovat tunnistettavissa ja todennettavissa: ne löytyvät organisaation
kirjanpidosta, htehankkeessa noudatettu hyvää kirjanpitotapaa ja kulut ovat
kohdennettavissa sopimuksessa määritellylle hankkeelle.

• Kulut  ovat kohtuullisia, perusteltuja ja moitteettoman varainhoidon periaatteen 
mukaisia



Maksut hankkeille kansallisesta 
toimistosta 1/2

1. Pre-financing payment: Sopimuksen allekirjoituksen 
jälkeen 

2. Pre-financing payment: Yli 24 kk hankkeille – hankkeen 
puolivälissä väliraportin (interim report) jälkeen

Payment of the balance: Loppuraportin (final report) 
hyväksymisen jälkeen 

Grant Agreement: 
Article I.4 – Reporting and 
payment arrangement



Maksut hankkeille kansallisesta 
toimistosta 2/2

12 - 24 kk:  80% + 20%
25 kk - 36 kk: 40% + 40% + 20%

 Loppumaksu tai takaisinperintä määräytyy raportoidun 
(ja hyväksytyn) toiminnan laadun mukaan

Grant Agreement: 
Article I.4 – Reporting and 
payment arrangement



Maksut partnereille 1: Partnerisopimus

• sovi mm. maksuaikataulu ja hankkeen sisäiset raportointikäytännöt.
• Maksuissa partnereille useita käytäntöjä, suositellaan maksuja useammassa erässä.
• Tärkeä olla oikeudenmukainen ja reilu.
• Usein ennakko partnerisopimuksen allekirjoituksen jälkeen, muut maksut 

koordinaattorin hyväksymiä toimintoja/tuloksia/tuotoksia ja hankkeen ”sisäistä 
raporttia” vastaan. 

• Voi maksaa myös kuten kansallinen toimisto (esim. 80 % + 20 %), mutta kannattaa 
harkita onko esim. 80 % ennakkoon liikaa.

• Eri partnereille voi maksaa eri tahdissa.
• Muista järkevä maksuaikataulu, myös suhteessa hankkeen kokonaisbudjettiin ja 

partnereiden budjetteihin.

Määritelkää partnereitten oikeudet/velvollisuudet partnerin ja sopijan 
välisessä sopimuksessa (contract between partner and contractor)



Maksut partnereille 2: Dokumentointi
Rahansiirrot partnereille tehtävä pankkisiirtona (bank transfer)

Hanketarkastuksessa hankkeelta voidaan erikseen pyytää 
todiste partneriorganisaatiolle tehdystä maksusta:

• pankin tiliote 
• merkintä kirjanpidossa

Suositus: kirjallinen dokumentointi partnerimaksuihin liittyneistä 
muutoksista, ja mahdollisesti myös muutos/lisäys 
partnerisopimukseen.

Grant Agreement/ Special 
conditions: I.4.8 Payments 
from the coordinator to the 
other beneficiaries 



Miten hankkeen laatu vaikuttaa lopulliseen 
tukeen?
• Loppuraportin tarkastuksessa hankkeen jokainen työpaketti (work

package) arvioidaan ja pisteytetään erikseen.
• Hankkeen lopullinen pistemäärä lasketaan painotettuna keskiarvona 

kunkin työpaketin budjettiosuuden mukaan.

 Jos hankkeen kaikki työpaketit saavat vähintään 70 pistettä, silloin hanke saa 
myönnetyn avustuksen täysimääräisenä.

 Jos hankkeen kokonaispistemäärä on vähintään 70, mutta yksittäinen työpaketti 
saa alle 70 pistettä, silloin leikkaus kohdistuu kyseiseen työpaketin budjettiin.

 Jos hankkeen kokonaispistemäärä jää alle 70 pistettä, silloin leikkaus kohdistuu 
koko budjettiin.



Loppuraportin arviointikriteeristö 
• The extent to which the project was implemented in line with the approved grant 

application

• The quality of activities undertaken and their consistency with the project objectives

• The quality of the products and results produced

• The learning outcomes and impact on participants

• The extent to which the project proved to be innovative/complementary to other initiatives

• The extent to which the project proved to add value at EU level

• The extent to which the project implemented effective quality measures as well as 
measures for evaluating the project's outcomes

• The impact on the participating organisations

• The quality and scope of the dissemination activities undertaken

• The potential wider impact of the project on individuals and organisations beyond the 
beneficiaries

Annex III: 
IV Final report



Mitä tapahtuu, jos hankkeen kokonaispistemäärä on 
vähintään 70, mutta yksittäisen työpaketin pistemäärä 
jää alle 70:

Vuonna 2022 hyväksytyissä KA220 –hankkeissa jokainen työpaketti arvioidaan erikseen ja  
lopullinen pistemäärä lasketaan painotettuna keskiarvona kunkin työpaketin budjettiosuuden
mukaan.

((40%*65)+(28%*75)+(12 %*75))/(100%-20%) = 70,00  



Mitä tapahtuu, jos hankkeen kokonaispistemäärä 
pistemäärä on alle 70: 

Vuonna 2022 hyväksytyissä KA220 –hankkeissa jokainen työpaketti 
arvioidaan erikseen ja  lopullinen pistemäärä lasketaan painotettuna 
keskiarvona kunkin työpaketin budjettiosuuden mukaan.

((40%*65)+(28%*72)+(12 %*75))/(100%-20%) = 68,95



Vastuu hankkeissa rahoituksen näkökulmasta
• Koordinaattori vastaa koko hankkeesta ja budjetista 

kokonaisuudessa
o Maksatukset hankkeille
o Raportointi koko partneriryhmän puolesta (laadullinen sisältö tehdään 

yhdessä koko hankeryhmän kanssa)
o Partneri on siirtänyt hallinnointivastuun mandaattikirjeellä 

hakijaorganisaatiolle
>>> koordinaattorin vastuuta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle
• Partneri vastaa oman organisaation puolesta kulujen 

oikeellisuudesta, pankkitileistä jne. jne.
• II.2.1 > kaikki partnerit ovat yhteisvastuussa hankkeen 

toteuttamisesta



Kirjanpito
• Kirjanpidossa noudatetaan organisaation kansallista lainsäädäntöä.

• Hankkeen kuluja seurataan oman organisaation kirjanpidossa: koordinattorit ja 
partnerit omissaan. 

• Kirjanpidossa oma kustannuspaikka (tunniste tai projektinumero) hankkeelle.
• Jokaiselle organisaation Erasmus+ hankkeelle erillinen tunniste!
• Suositellaan, että kirjanpidossa seuranta on työpaketeittain. 

• Koordinaattori kokoaa partnereilta saaduista tiedoista hankkeen yhteisen 
raportin Erasmus+ reporting and management tool -alustalle (Beneficiary
Module).

• Sisäinen kirjausohje hankkeen kulujen kirjaamisesta ja dokumentoinnista 
helpottaa työtä. 



Subcontracting II.11 > alihankinta
• Lähtökohtaisesti hanke toimii sopimuksessa määritellyllä 

kokoonpanolla
• Subcontracting does not cover core tasks of the action

• Alihankinta = ns. ostopalvelu on mahdollista, jos se on perusteltua 
ja tarpeellista toiminnan luonteen ja toteuttamisen kannalta (esim. 
käännöstyöt, kokousten striimaukset, tietokannanohjelmointi jne.)

• Alihankintana ostetussa palvelussa pitää näkyä myös tieto 
ohjelmasta (the visibility of Union funding)

• Ole aina yhteydessä kansalliseen toimistoon, mikäli tulee tarve 
tehdä hakemuksesta poikkeavia alihankintoja.



Kertakorvausmalli: dokumentaatio

• edunsaajien on pystyttävä esittämään todisteet siitä, että toimet, joihin 
tukea myönnettiin, on toteutettu

• Loppuraporttivaiheessa ei vaadita todisteita aiheutuneista 
euromääräisistä kuluista (esim. laskut) 

Pyynnöstä ja tarkastuksissa koordinaattorin on toimitettava:
• asiaankuuluvat todistusasiakirjat (myös partnereilta), jotka osoittavat, 

että hankkeessa suunnitellut toimet toteutuivat tehokkaasti (esim. 
tilaisuuksien ohjelmat ja muistiot, osallistujalistat, kurssimateriaalit, 
projektisuoritteet, hankkeessa tehdyt tuotteet jne.)

Sopimus: Annex III 



Loppuraportti: pääpiirteet
• Yksityiskohtainen kuvaus jokaisesta toteutuneesta työpaketista
• Määrälliset ja laadulliset tiedot, jotka osoittavat hankkeen tavoitteiden 

saavuttamista

• Itsearviointi, jossa ilmoitetaan prosentteina hankkeen tavoitteiden 
saavuttamisen taso

• Hankkeen tulokset löytyvät Erasmus+ Project Results Platform -alustalta

• Muuta asiaankuuluvat tositteet
• Järjestämme myöhemmin raportointikoulutusta + pohjat tulevat 

hankkeiden hallinnointisivulle.

Sopimus: Annex III 



Erasmus+ raportointityökalut
I.11.1. Erasmus+ reporting and management tool (Beneficiary Module, BM)
• Verkkopohjainen hallinnointi- ja raportointialusta (väli- ja loppuraportit), 

jossa hankkeiden kaikkien kulujen ja sisällön raportointi tehdään.
• Tietoja on suositeltavaa päivittää hankkeen edetessä säännöllisesti mm. 

eri toimintojen (esim. kokousten, koulutusjaksojen) toteutumisen myötä 
• Ohjeet tietojen syöttämiseen tulossa verkkosivuillemme

I.11.2. Erasmus+ Project Results Platform
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
• Koordinaattori tallentaa hankkeen tuotokset ohjeiden mukaan, määräaika 

on sama kuin loppuraportin toimittamisessa

Grant Agreement: 
Article I.11 Use of IT tools



Beneficiary module (BM) 
Erasmus+ reporting and management tool

• Erasmus+ ja ESC –ohjelmien raportointityökalu on hyvin samantyyppinen 
kuin 2014-2020 ohjelman Mobility Tool+)

• Raportointityökalu ei ole vielä käytössä vuoden 2022 Erasmus+ KA2 
hankkeissa.

• Järjestämme koulutusta ja laadimme ohjeet alustan käytöstä.

Siirtymäaikana: 
• kokoa hankkeen toimintojen toteumatietoja ja muuta dokumentaatiota 

systemaattisesti: mm. kokousmuistiot, tilaisuuksien ja tapahtumien 
ohjelmat, hanketuotteet, levitystoimet, markkinointimateriaali, 
visuaalinen ilme, kuvat, resurssien käyttö = budjetin hallinta



Muuta hankkeen 
taloushallinnossa huomioitavaa
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• Dokumenttien säilytys
• Force majeure

• Valuuttakurssi
• Arvonlisävero
• Yhteisrahoitusperiaate



Dokumenttien säilytys

• Koskee kaikkea hankedokumentaatiota (ml. tuotteet)
• Säilytysaika lasketaan hankkeen loppumaksun maksupäivästä.
• KA220-hankkeet: 5 vuotta

Esimerkki: 
Hankkeen sopimuskausi 24 kk (1.9.2022-31.8.2024).

Loppuraportti kansalliseen toimistoon 30.10.2024.
Loppuraportti tarkistettu, hyväksytty ja viimeinen maksuerä maksettu 
31.12.2024 -> dokumenttien säilytys 5 vuotta 30.12.2029.

Annex I / Part B - Financial 
Provision:
II.27.2 Duty to keep documents



Force Majeure -tapaukset Erasmus+ -hankkeissa
• Hankkeen tai toiminnon peruuntuminen / keskeytyminen ylivoimaisen 

esteen takia, johon sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa ja joka 
ei johdu sopimusosapuolten laiminlyönnistä.
• Esim. oma tai lähiomaisen sairastuminen, luonnonkatastrofi, 

pandemian kaltainen laajalle levinnyt epidemia, joka estää toimintoon 
tai koulutukseen osallistumisen tai siinä jatkamisen.

-> Kertakorvausmallissa vaikutukset hankkeiden tavoitteiden ja/tai 
työpaketin toteutumiseen.  

• Ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella, kansallinen toimisto käsittelee 
ilmoitukset tapauskohtaisesti ja tekee päätökset. 

• Force Majeure –tapauksissa – ole aina ensin  yhteydessä hankkeesi 
yhteyshenkilöön OPH:ssa.

24



Valuuttakurssit

• Avustus maksetaan ja raportoidaan euroissa.

• Valuuttakurssin muunnos menee oman maksujärjestelmän 
käytäntöjen mukaisesti. 
Esim. partnerimaksu maksetaan Suomesta euroina ja se 
muuntuu maksujärjestelmän kautta partnerimaan valuutaksi.

• Mahdolliset valuuttakurssitappiot jäävät ko. organisaation 
tappioksi.

• Partneriorganisaatio voi käyttää myös eurotiliä. 



Arvonlisävero kirjanpidossa
Kertakorvausmallissa (lump sum) kansallinen toimisto ei seuraa tai 
tarkista hankkeen ALV-kuluja, mutta hankkeen tulee kuitenkin noudattaa 
kansallisia ALV-säännöksiä:

• Tavaroiden ja palveluiden ALV maksetaan organisaation normaalin 
ALV-käytännön mukaisesti.

• Arvonlisäveron voi raportoida hankekuluksi kirjanpidossa silloin, kun 
se jää organisaation lopulliseksi kuluksi.

• ALV:n vaikutus todelliseen hintaan on kuitenkin syytä tiedostaa 
hankintojen yhteydessä.



Yhteisrahoitusperiaate
(the principle of co-financing)

• Kertakorvausmalli (lump sum) sisältää yhteisrahoitusperiaatteen, joka 
tarkoittaa sitä, että EU-avustuksella ei kateta kaikkia hankkeesta syntyviä 
kustannuksia. 

• Kertakorvausmallissa hankkeiden tukisummat on myönnetty siten, että niissä
on “omarahoitusolettama”. 

• Omarahoitusta (€ tai %)  ei ole merkitty hankkeen budjettiin tai eikä sitä
raportoida kansalliselle toimistolle. 

• Omarahoitus on syytä kuitenkin ottaa huomioon oman organisaation
kirjanpidossa. Selvitä, miten organisaatiossasi EU-avustuksen ylittävät kulut
katetaan. 

• Kerro myös partnereille yhteisrahoitusperiaatteesta.



Muutokset jotka edellyttävät 
kansallisen toimiston hyväksyntää
Muutokset, jotka tehdään kirjallisesti:

• Muutoksia tuotteissa ja tuloksissa

• Keskeisiä muutoksia työsuunnitelmassa ml. indikaattorit

• Muutoksia partneriryhmässä 

• Muutoksia hankkeen kestossa

• Muutokset hankkeen työpakettien välisissä toiminnoissa 
ja budjeteissa

• Muut suuremmat muutokset

Jos muutoksia, ota yhteyttä 
kansalliseen toimistoon:

• tiedustelu 
sähköpostilla/puhelimitse 
yhteyshenkilöltä 

• tee muutosanomus 
sopimusmuutoslomakkeella ja 
lähetä sopijan allekirjoittamana

Annex I General Conditions: 
Article II.13. Amendments to the
agreement

Annex III Financial and 
Administrative Rules: Article III 
Amendment



Esimerkkejä muutoksista:
Sallitut muutokset saman työpaketin sisällä, jotka eivät muuta hankkeen tai 
työpaketin tavoitteita:
• Osallistujamäärien vaihdokset eri tapahtumien välillä.
• Toteutusajankohdan muutokset.
• Vähäiset keston muutokset tai toteutustavan muutokset, jotka eivät muuta 

jakson/hankkeen tavoitteita.
• Tilaisuuden/tapahtuman kohdepaikan muutokset.

Muutokset työpakettien välillä vaatii sopimusmuutosanomuksen ja 
kansallisen toimiston hyväksynnän: tarkista aina kansallisesta toimistosta!



Kiitos tarkkaavaisuudesta!

Tsemppiä ja työn iloa!


