
ONNITTELUT ERASMUS+ 
HANKETUESTA & 

TERVETULOA MUKAAN 
KEHITTÄMÄÄN NUORISOALAA 
EUROOPPALAISESSA YHTEISTYÖSSÄ.



Seuranta ja raportointi

2021 aloittavat Erasmus+ strategiset 
kumppanuushankkeet
KA205 ja KA227



Tietoa
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Mitä tietoja keräätte
partnereilta, miten sitouttaa

partnereita?  Ideoita seurannan työnjaon
(sisäinen tiimi) organisoimisesta, 

dokumentoinnista ja
raportoinnista. 

Miten järjestää hankkeen talous ja rahaliikenne 
partnerien suuntaan? 

Hankkeen seurannasta ja
raportoinnista

Miten hankkeen talous 
raportoidaan ja 

dokumentoidaan?

Koordinaattorin roolista ja
vastuuusta



Arvioi

Suunnittele

Toteuta

Seuraa

Mikä on päätavoite?
Mikä muuttuu?
Mikä kehittyy?
Vaikutukset?

Osaaminen
Työympäristö
Toimintaympäristö
Toimintatavat
Osallistuminen
Yhteinen tekeminen

Suunnitelmallisuus on osa hyvää työtä:
koska olette saaneet ERASMUS+ rahoituksen, 
hyviä suunnitelmia on jo olemassa!



Erasmus+ hankkeen sisäinen seuranta
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Seuranta jatkuvaa ja 
suunnitelmallista, helpottaa 

myös varsinaista 
raportointia!

Seurataan miten hanke 
etenee tavoitteitaan kohden, 

samalla huomataan 
mahdolliset heikot kohdat 

tai puutteet.

Keskeiset asiat: sisältö, raha 
ja aika eli analysoidaan, 
miten sisältötavoitteet 

toteutuvat sovitussa ajassa 
tietyllä rahalla.

Koordinaattorilla koko ajan 
tieto ja kokonaiskuva 

hankkeen etenemisestä. 

→ Seuranta on johtamisen 
väline

Koordinaattori rakentaa 
seurannan hankeryhmälle



Seurannan työkaluja
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Sisäinen raportointi 
Kokoukset, joko face-to-

face tai virtuaaliset, 
myös bilateraaliset 

Muu yhteydenpito 
partnerien kanssa

Toiminnan peilaaminen 
hankesuunnitelmaan

Hanketoimintojen 
dokumentointi tärkeää, 

(yhteisesti sovitut 
toimintatavat, 

avoimuus)

Kokousmuistiot Jne.



Erasmus+ hankkeen seurannan kohteet

• Työohjelma ja aikataulut

• Partnerin työpanos

• Partnereiden talous

• Välitulokset 

• Lopputulokset

• Testaus

• Kokoukset, työryhmät

• Levitys ja vaikuttavuus

• Arviointi
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Miten hankkeen
toimintaa

dokumentoidaan?



Kohtuullisuus arvioinnissa ja seurannassa

• Sopivat suhteessa hankkeeseen

• Ei liian kuormittavia suhteessa hanketyöhön

• Yhteisesti sovitut toimintatavat ja pelisäännöt

• Keskeiset dokumentit kaikkien käytössä esim. yhteisellä 
työskentelyalustalla (document library, Google, OneDrive jne.)



Miten seuranta ja arviointi tukevat vaikuttavuutta?
• Miten seurataan haluttujen vaikutusten syntymistä?  Pohdintaan heti hankkeen 

alussa.

• Millaista tietoa kerätään, jotta voidaan osoittaa hankkeen vaikutukset?

• Miten ja keneltä tietoa kerätään?

• nuorisotyöntekijät, nuoret, yhteistyötahot, työelämä, muut sidosryhmät ym.?

• Kyselylomakkeet, haastattelut, keskustelut jne.?

• Miten vaikutuksia mitataan?

• Laadulliset ja määrälliset mittarit?

• Kerätyn tiedon analysointi?
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Sisäinen raportointi
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On välttämätön 
jokaisessa hankkeessa

Partnerit toimittavat 
tiedot koordinaattorille 
kaikesta toiminnastaan 
hankkeessa

Raportointi linkittyy myös 
toteutuneiden kulujen 
seurantaan, jonka 
perusteella maksetaan 
tukea partnereille

Partnereiden kanssa 
sovitaan yhdessä, miten 
usein raportoidaan, mitä 
asioita raportoidaan, 
miten  tiedot toimitetaan 
koordinaattorille

Raportoinnin pelisäännöt 
vahvistetaan 
partnerisopimuksessa



Raportointi – mistä muusta päätettävä?

• Mistä tietoa: raportit, kokoukset

• Keskeiset dokumentit kaikkien käytössä esim. työalustalla (document library)

• Kuka vastaa (hoitaa) raportoinnista partneriorganisaatiossa

• Sovittava heti aloituskokouksessa

• Raportoinnin periaatteet selviksi partnereille (partnerisopimus)
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Miten motivoit
partnereita? 



Hankkeen talous –

budjetin seuranta ja 
raportointi



Yleiset kulujen kelpoisuuskriteerit

1. Rahoitetaan Erasmus+ ohjelmaoppaan mukaisia toimintoja
(Erasmus+ Programme guide)

2. Hankesopimuksessa (hakemuksessa) hyväksyttyjä toimintoja
(Annex II description of the project)

3. Rahoitetaan hankesopimuksen (Annex II Estimated budget) kululuokkien mukaisia kuluja
• rajoituksia kululuokkien välisissä siirroissa

4. Raportoidaan hankkeen sopimuskaudella syntyviä kuluja
• 36 kk: 1.9.2020 - 31.8.2023 
• Esim. 24 kk: 1.9.2020 - 31.8.2022 tai muu sopimuksessa määritelty ajanjakso.
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Vastuut hankkeessa rahoituksen näkökulmasta

• Sopijaorganisaatio hallinnoi koko projektin budjettia ja vastaa 
hankkeesta kokonaisuudessaan.

o mm. raportoi koko partneriryhmän puolesta OPH:lle

• Partneri on siirtänyt vastuun hakuvaiheessa mandaattikirjeellä
hakijaorganisaatiolle (koordinaattorille). 

• Hankkeen alussa: 
määritelkää partnerin oikeudet/velvollisuudet tarkasti 
partnerin ja sopijan välisessä sopimuksessa (contract between
partner and contractor)

o esim. hankkeen sisäiset maksu- ja raportointikäytännöt ja 
aikataulut
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Annex I , General 
Conditions: 
Article II: 
II.2.1 General obligations 
and role of the beneficiaries

II.2.2 General obligations 
and role each beneficiaries

II.2.3. General obligations 
and role of the coordinator 



Kirjanpidon järjestäminen

• Hankkeen koordinaattori ja jokainen partneri seuraavat omia kulujaan oman
organisaationsa kirjanpidossa. 

• Kirjanpitoon oma kustannuspaikka (tunniste tai projektinumero) hankkeelle.

• Jokaiselle organisaation Erasmus+ hankkeelle erillinen tunniste!

• Kannattaa laatia sisäinen kirjausohje hankkeen kulujen kirjaamisesta ja 
dokumentoinnista.

• Hankkeen koordinaattori kokoaa partnereilta saaduista tiedoista hankkeen
yhteisen raportin MobilityTool (MT+) -alustalla
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Maksut partnereille: partnerisopimus 1/2

Partnerien oikeudet/velvollisuudet määritellään partnerin ja sopijan välisessä 
sopimuksessa (contract between partner and contractor)

• sovi mm. maksuaikataulu ja hankkeen sisäiset raportointikäytännöt.

Maksuissa partnereille useita käytäntöjä, suositellaan maksuja useammassa erässä
• Voi maksaa kuten kansallinen toimisto
• Usein maksetaan ennakkoa partnerisopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja muut 

maksut (hyväksyttäviä) kuluja vastaan, eli raporttia ja tuloksia vastaan (muista 
järkevä maksuaikataulu, myös suhteessa hankkeen kokonaisbudjettiin ja 
partnereiden budjetteihin)

OPH maksaa sopijaorganisaatiolle esim. 80 % + 20 % tai 40 % + 40 % + 20 %
• Eri partnereille voidaan maksaa eri tahdissa
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Maksut partnereille: dokumentointi 2/2

• Rahansiirrot partnereille tehtävä pankkisiirtona 
(bank transfer)

• Todiste partneriorganisaatiolle tehdystä 
maksusta:

• pankin tiliote ja 

• merkintä kirjanpidossa
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Grant Agreement:
Article I.4 – I.4.8 Payments from the coordinator to the other beneficiaries



Erasmus+ raportointityökalut
Sopimus Article I.9: Use of IT tools

I.9.1 Mobility tool+   

• https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ 

• 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 alustalle loppuraportin laadintaan löytyy verkkosivuiltamme: 
http://bit.ly/2iIuoS5

I.9.2 Erasmus+ Project Results Platform

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

• koordinaattori tallentaa hankkeen tuotokset ohjeiden mukaan, määräaika on sama kuin 
loppuraportin toimittamisessa

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/
http://bit.ly/2iIuoS5
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Raportointi hankkeissa: Mobility Tool+

• Hankkeen kulujen ja sisällön raportointi tapahtuu sähköisesti Mobility
Tool+:ssa (MT+). 

• Koordinaattori vastaa Mobility Tooliin tietojen viemisestä ja niiden 
oikeellisuudesta.

o Partnerit näkevät tiedot MT+:ssa. Partnerille voi luoda myös oikeuden 
syöttää raportointitietoja suoraan Mobility Tooliin. (tiedosta riskit)

o Tiedot raportointia varten voi kerätä partnereilta myös 
määrämuotoisella Excelillä, jonka pohjalta koordinaattori syöttää 
tiedot Mobility Tooliin.

o Koordinaattorin tulee tarkistaa partnerien raportoimat tiedot. 
(Koordinaattori vastaa myös partnereiden raportoimista tiedoista.)
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Grant Agreement:
Article I.9 – I.9.1 
Mobility Tool +



Raportointi hankkeissa: Erasmus+ Project Results
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• Koordinaattori vastaa tietojen viemisestä alustalle loppuraportin yhteydessä.
• Hankkeen yhteenveto ja tulokset päivittyvät vasta loppuraportin 

hyväksynnän jälkeen.
• Joitakin yksittäisiä tietoja, kuten esim. verkkosivuosoitteen ja logon, 

voi päivittää jo hankekauden aikana.

Grant Agreement:
Article I.9 – I.9.2 
Erasmus+ Projects 
Platform



Erasmus+ -hanketietokanta eli Project Results Platform

• Hanketietokanta kaikille Erasmus+ -hankkeille ja Luova Eurooppa -ohjelmalle

• Perustiedot kaikista rahoitetuista Erasmus+ -hankkeista 

• Julkinen tietokanta levityksen tukena

• Tietokannan raportointipuoli hankkeiden tuloksille

o Promoters/Beneficiaries dashboard (alusta)

o KA2 hankkeiden sopimuksellinen velvoite (KA1 hankkeille vapaaehtoinen)

• Julkisen tietokannan hakuominaisuudet 

o Ohjelma, kohderyhmä, vuosi, maa, alue, avainsana, hankenumero, projektikriteeristö TAI 
organisaatiokriteeristö

• Raportointipuolen kirjautuminen EU Login -tunnuksilla



1. Hankkeen hallinto ja toteutus
(Project management and implementation, PMI)

Dokumentointi:
1) Hankkeen toiminta ja tuotokset on toteutettu sopimuksen 

mukaisesti ja raportoitu asianmukaisesti (proof of activities
undertaken and outputs produced)

2) Hankkeen tulokset on saatavilla hankkeiden tulosten levitysalustalla 
(Erasmus+ Projects Results Platform) viimeistään loppuraportoinnin 
yhteydessä.

Lopullisen tuen määräytyminen: sopimuksessa määritellyn hankkeen 
keston mukaan

• Koordinaattorin hallintotuki 500 €/kk → 6 000 €/vuosi
• Partnerin hallintotuki 250 €/kk → 3 000 €/vuosi
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Grant Agreement:
Article I.9 – I.9.2 
Erasmus+ Project 
Results Platform



2. Hankekokoukset 
(Transnational project meetings, TPM) 1/4

• Matkat hankekokouksiin, summa kattaa myös oleskelu- ja asumiskustannukset

• Perustuvat matkojen pituuksiin, kaksi kategoriaa: 

o short distance travel:  575 €  (100 - 1999 km)
o long distance travel : 760 € (2000 km →)
o Alle 100 km:n matkoille ei tukea 

• Matkan tai  hankekokouksen kestoa ei ole rajoitettu. 
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2. Hankekokoukset 
(Transnational project meetings, TPM)

Dokumentointi:

1) Vastaanottaneen organisaation allekirjoittama osallistumistodistus
tai kokouksen osallistujien allekirjoittama osallistujalista
(sis. väh. kokouksen tarkoitus, määränpää, kokouksen alkamis- ja
päättymisajankohta; osallistujan nimi, lähettävä organisaatio). Varmista, että saat
kopiot todistuksista partnereilta!!!

2) Kokouksen ohjelma, kokousmuistiot ja muut kokouksessa jaetut asiakirjat

• Jos matka alkaa muualta kuin lähettävästä organisaatiosta ja/tai matkan kohde on 
muu kuin vastaanottava organisaatio ja välimatkakategoria (distance band) 
muuttuu, silloin tarvitaan myös selite sekä matkaliput ja –laskut.
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2. Hankekokoukset 
(Transnational project meetings, TPM)

25

▪ Malli kokoukseen (tai opinto- ja 
koulutustilaisuuteen) osallistuvalle 
annettavasta osallistumistodistuksesta 
(certificate of attendance).

▪ VINKKI: 
Osallistujalle annettu allekirjoitettu 
versio kannattaa kopioida 
hankemappiin tai skannata sähköiseen 
hankemappiin talteen. Jos 
partneriorganisaatio on tilaisuuden 
järjestäjä, pyydä heitä tekemään 
samoin.



2. Hankekokoukset 
(Transnational project meetings, TPM)

▪ Malli kokouksen 
osallistuja-
listasta

▪ VINKKI: 
allekirjoitettu 
lista kannattaa 
skannata 
talteen 
hankekansioon.
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3. Tuotteiden tekeminen 
(Intellectual outputs, IO) 1/3

Käytössä 4 palkkakategoriaa ja 
neljä maaryhmää. 
1) Manager
2) Teacher/trainer/researcher

/youth worker
3) Technician
4) Administrative staff
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• Palkkakulut konkreettisten, levitettävien tuotteiden tekemiseen. 
• Palkkakategoria määräytyy henkilön tuotoksen kehittämiseen 

liittyvän tehtävän mukaan: käytännössä suurin osa kuuluu 
youthworker/researcher/.. tai technician -kategorioihin. 

• Huom. tässä kululuokassa ei voi raportoida projekti-hallintoon, 
-talouteen tai levitykseen liittyviä tehtäviä. 

• Jos Manager- ja Administrative staff -luokkiin ei ole myönnetty 
tukea, niin sitä ei voi myöskään käyttää raportoinnissa.

• Johtajista ja hallintohenkilöistä aiheutuvat kustannukset katetaan 
hankkeen hallintoa ja toteutusta koskevasta budjettikohdasta. 



3. Tuotteiden tekeminen 
(Intellectual outputs, IO) 3/3

Dokumentointi: 

1) Hankkeen tulokset on saatavilla hankkeiden tulosten levitysalustalla (Erasmus+ Projects
Results Platform) viimeistään loppuraportoinnin yhteydessä, ja julkaistujen tuotteiden laatu 
on hyväksyttävä 

2) Työaikaseuranta (time sheet per person): Seurataan ja raportoidaan hankkeen tuotteiden 
tekemiseen tehtävää työpäivien määrää. 

• Työajanseurantalomakkeessa tulee näkyä: henkilön nimi, palkkakategoria, työn ajankohta 
(pvm), työpäivien määrä, työtehtävä (mikä hankkeen tuote)

• MT+:aan viedään toteutunut työpäivien määrä tuotteittain per organisaatio.

3) Muodollinen linkki (esim. työsuhde) henkilön ja organisaation välillä pitää pystyä 
osoittamaan pyydettäessä (hanketarkastukset, audit).
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3. Tuotteiden tekeminen 
(Intellectual outputs, IO)

29

–

• Malli työajanseuranta-
lomakkeesta.

• Työajanseurantalomakkeessa 
tulee näkyä: henkilön nimi, 
palkkakategoria, työn 
ajankohta (pvm), työpäivien 
määrä, mihin tuotteeseen 
työtehtävä liittyy. 

• Selkeintä on raportoida yksi 
tuote yhdellä lomakkeella.



4. Tulostenlevitystilaisuudet
(Multiplier events, ME) 1/3

• Hankkeen järjestämä tilaisuus, joka on tarkoitettu intellectual outputs -tuella tehtyjen 
tuotosten/tuotteiden levitykseen ja kokemusten jakamiseen.  

• (Jos hankkeessa ei ole intellectual outputtia, tilaisuuttakaan ei voi  järjestää.)

• Tarkoitettu partneriryhmän ulkopuolisille kohderyhmille/ käyttäjille. 

• Partneriorganisaatioiden jäsenet voivat osallistua tilaisuuksiin, mutta heidän 
osallistumisia ei lasketa tukeen oikeuttaviin määriin mukaan.

• Tuki lasketaan hyväksyttävän osallistujamäärän mukaan ja se on tarkoitettu esim. 
tilaisuuden järjestämiskuluihin, kuten tilavuokrat, tarjoilut, materiaalit, puhujien matka-
ja majoituskulut
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4. Tulostenlevitystilaisuudet
(Multiplier events, ME)
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▪ Malli tilaisuuden 
osallistujalistasta



A. Matkatuki, perustuu yhdensuuntaisen matkan pituuteen

• Etäisyyksien mittaamisessa käytetään Distance calculator -välimatkalaskinta: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

• Matkan pituus merkitään Mobility Tooliin. 

• Matkakululaskelman oletus: lähtöpaikka on oma organisaatio ja kohde 
partneriorganisaation toimipiste. Jos joku muu, selitys Mobility Tooliin.
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5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Transnational learning/teaching/training activities, LTT) 4/6

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Transnational learning/teaching/training activities, LTT) 6/6

A) Matkatuen ja B) yksilötuen dokumentointi
• Osallistujan tiedot rekisteröidään Mobility Tooliin, joka laskee tuen keston ja matkan 

pituuden mukaan. 
• Vastaanottaneen organisaation kirjoittama osallistumistodistus,  josta käy ilmi matkan

tarkoitus ja sisältö, määränpää, alkamis- ja päättymisajankohta ja osallistujan nimi.
• Jakson ohjelma
• Jos matka on alkanut muualta kuin omasta organisaatiosta ja/tai matkan kohde on 

muu kuin partneriorganisaatio ja välimatkakategoria muuttuu, silloin tarvitaan myös
kopiot matkalipuista ja –laskuista.

C) Kielivalmennustuki (long term mobility):
• Kielikurssin osallistumistodistus tai kuitti kieltenoppimismateriaalista 
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5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Transnational learning/teaching/training activities, LTT)
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▪ Malli (kokoukseen tai) opinto- ja 
koulutustilaisuuteen osallistuvalle 
annettavasta osallistumistodistuksesta 
(certificate of attendance). 

▪ Voi käyttää myös yhteistä osallistujien 
allekirjoittamaa osallistujalistaa.

▪ VINKKI: Osallistujalle annettu 
allekirjoitettu versio kannattaa kopioida 
hankemappiin ja skannata sähköiseen 
hankekansioon talteen. 
Jos partneriorganisaatio on tilaisuuden 
järjestäjä, pyydä heitä tekemään samoin.



6. Poikkeukselliset kustannukset 
(Exceptional costs) 1/2

Työsuunnitelmassa ja myönnetyssä budjetissa hyväksytyt kustannukset: 

• Esim. ulkoinen arvioija tai muu (asiantuntija)työ, jota ole saatavilla 
hankkeessa mukana olevilta organisaatioilta.

• Perustelluista syistä laitteet, ei kuitenkaan perusinfraa tai 
partneriorganisaation tavanomaisia laitteita.

• 75 % todellisista kustannuksista, max. 50 000 € 
(Grant requested = pyydetty summa eli 75 % hankintahinnasta)

• Raportointi todellisten kulujen mukaan, huomio organisaation ALV-käytäntö.

35



Perusasioita raportin laatimisessa

• Ohjeista partnerit selkeästi: mitä tietoja kerätään & mitä työkaluja käytetään

• Tiedot partnereilta ajoissa, varaa riittävästi aikaa

• Kaikki pyydetyt tiedot sisältäen tuotokset

• Muista, että raportti arvioidaan suhteessa hakemukseen

• Raportista tulee näkyä eri partnereiden osuus

• Raportin teksti ei ole hakemustekstiä, älä kopioi sitä!
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Loppuraportti
• Koordinaattori toimittaa loppuraportin Mobility Tooliin 60 päivän kuluessa 

sopimusajan päättymisestä

• Sama deadline tuotosten tallentamiselle levitysalustalle – Erasmus+ Project 
Results Platform

• Loppuraportin tulee kertoa, paljonko tukea on käytetty, miten ja mihin sitä on 
käytetty ja mitä on saatu aikaan

• Loppuraportti on samalla pyyntö tuen loppuerän suorittamisesta

• Loppuerä maksetaan tuen saajalle raportin hyväksymisen jälkeen

• Raportointikielenä englanti / hankkeen yhteinen työkieli
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Hyvä hanke tunnistetaan ja tunnustetaan 
• Kerro meille hankkeen etenemisestä ja muista linkata meidät sosiaalisessa

mediassa. Tuemme mielellämme teitä viestinnässä omien sometiliemme kautta

• Komissio ja Opetushallitus tekevät hyvistä käytännöistä ja menestystarinoista
juttuja, uutisia, videoita jne.

• Hankkeita kutsutaan erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan tuloksista

• Kansallinen toimisto hyödyntää loppuraporttien tietoja mm. kokemustarinoiden
materiaalina

• Ole rohkeasti yhteydessä kansalliseen toimistoon hankkeen aikana 
onnistumisesta, jaamme niitä mielellämme eteenpäin eri kanavissamme. 
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Monitoroinnit, hanketarkastukset ja vierailut 
(ks. sopimuksen Annex III)

• Kansallinen toimisto seuraa hankkeita eri tavoin (mm. yhteyshenkilön tuki, monitorointitapaamiset 
paikan päällä tai verkossa)

• Väli/loppuraporttien tarkastus kaikille

o Lopullinen tuki määritellään loppuraportin pohjalta (final report check), ellei hankkeelle tehdä 
perusteellisempaa tarkastusta.

• Asiakirjatarkastus (desk check) satunnaisotannalla osalle hankkeista, loppuraportin yhteydessä tai sen 
jälkeen

• Edunsaajan luona tehtävät tarkastukset ”on the spot check” satunnaisotannalla osalle hankkeista

o Hankkeen aikana tehtävä tarkastus ”on the spot check during action”

o Hankkeen päättymisen/loppuraportin tarkastamisen jälkeen tehtävä tarkastus ”on the spot check
after action”

• Kansallinen toimisto voi pyytää sopimuksen edellyttämiä dokumentteja tarkastustyypistä riippumatta

• Kutsuttaessa tullaan aloituskokouksiin ym., jos mahdollista!
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Kiitos!
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