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Mikä on Erasmus+ project management and 
reporting tool (Beneficiary Module)
• Erasmus+ project management and reporting tool on Euroopan komission luoma 

järjestelmä, jossa hallinnoidaan ja raportoidaan uuden Erasmus+ ja Euroopan 
solidaarisuusjoukot -ohjelmien hankkeita. 

• Hankkeiden loppuraportointi tapahtuu alustalla, oman hankkeen raportointiaikataulun 
näet hankesopimuksesta

• Pidä tiedot järjestelmässä ajan tasalla sopimuskauden aikana
• Yhteyshenkilön ja laillisen edustajan yhteystiedot 
• Muista myös muutosilmoitus kansalliseen toimistoon!

• Pääsy hankkeen tietoihin on automaattisesti hakemukseen kirjatulla 
pääyhteyshenkilöllä (Primary Contact), joka voi lisätä muita käyttäjiä järjestelmään 
hankekohtaisesti.

• Kirjautuminen tapahtuu EU Login –tunnuksilla
• On tärkeää, että Erasmus+ -hankehakemuksessa ja EU Login –tunnuksessa on 

käytetty/käytetään samaa sähköpostiosoitetta!

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi#anchor-eu-login--tunnus


Tiedetyt ja tunnetut ongelmat
• Järjestelmän käyttäjätietojen päivitys ei toimi luotettavasti.
• Yleinen järjestelmän hitaus. Kirjautumisongelmat.
• Tietojen näkyminen. Tallennetut tiedot eivät aina lataudu näkyviin järjestelmän 

kapasiteettiongelmien tai selaimesta johtuvien ongelmien vuoksi.
• Koodausvirheitä: mm. minimikesto, matkapäivien määrä, pakollisten kenttien 

määritykset.
• Päivämääräkentät eivät aina toimi.
• Apurahat eivät aina näy tai laskukaavoissa virheitä.
• Budjettiyhteenvedossa virheitä.

Ilmoita järjestelmän virheistä hankkeesi 
yhteyshenkilölle. Liitä viestiin mukaan 
kuvakaappaus havaitsemastasi ongelmasta.



Kirjautuminen

 Alusta löytyy EESCP –portaalista kohdasta Projects – My Projects
 Valikossa näkyy kaikki hankkeet, joihin EU login –tunnuksella on 

pääsy. 
 Klikkaamalla silmän kuvaa aukeaa hankkeen tiedot
 Ohjeita käyttöön löytyy kohdasta Support. 
 Myös pienet mustat ympyrän sisällä olevat kysymysmerkit johtavat 

ohjeisiin.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/ > Projects > My projects

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


Hankkeen etusivu  



 Organisations: tiedot hankkeessa mukana olevista 
organisaatioista

 Contacts: organisaatioiden yhteyshenkilöiden tiedot ja BM:n
käyttäjät

 Project management and implementation: hankehallintotuki

 Transnational Project Meetings: hankekokousten tiedot

 Project Results: hankkeen tulokset

 Multiplier Events: levitystilaisuuksien tiedot

 Learning, Teaching and Training Activities: hankkeen 
järjestämät koulutustilaisuudet

 Special costs: Poikkeukselliset kulut 

 Reports: hankkeen sisältöraportit eli väli- ja loppuraportti

 Budget: budjetin yhteenveto (huom. KA220-hankkeen 
yhteenvetosivu on virheellinen / tilanne 18.1.2023)

Päävalikko



Tärkeimmät painikkeet

 Punainen “roskapönttö”: delete, tietojen poisto
 Sininen “silmä”: view, näytä tiedot
 Vihreä “kynä”: edit, muokkaa tietoja

 + Create –nappulalla lisätään rivejä tai esim.  
toimintoja ja osallistujia jne.

 Save eli tallennusnappula löytyy sivun oikeasta 
alareunasta. Back –napilla siirrytään osiossa 
edelliselle tasolle.



Organisaatiot 



Contacts
• Contacts –välilehdellä näkyy 

hankkeessa mukana olevien 
organisaatioiden yhteyshenkilöiden ja 
laillisten edustajien yhteystiedot

•

• Käyttöoikeuksia alustalle voi lisätä ”create” –
ikonista. 

• Hakemuksella olleiden yhteyshenkilöiden tietoja 
ei edunsaaja pääse itse muuttamaan. Muutos 
vaatii yhteystietojen muutosilmoituksen 
kansalliseen toimistoon

• Muutosilmoituslomake

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hallinnointi-ja-raportointi-ka210-ja-ka220#anchor-muutoksista-ilmoittaminen


Uuden henkilön lisääminen 
• Täytä kaikki pakolliset kohdat, jotka 

on merkitty Value missing –tekstillä

• Aloita valitsemalla organisaatio –
vain hankkeeseen kuuluvia 
organisaatioita voi lisätä

• Sama sähköpostiosoite ei voi olla 
käytössä useammalla käyttäjällä

• Organisaatiolla voi olla vain yksi 
laillinen edustaja (Legal 
Representative) merkittynä

• Organisaatiolla on pakko olla ainakin 
yksi merkitty yhteyshenkilö (Primary
Contact), jolla on oikeus editoida

• Sähköpostiosoite on oltava sama 
kuin henkilön EU login -tunnus



Oikeudet hankkeen tietoihin
• Pääyhteyshenkilöllä ja laillisella edustajalla on automaattisesti pääsy ja editointioikeus hankkeen 

tietoihin (oikeuksia ei voi muuttaa)

• Muille henkilöille on valittavissa kolme käyttöoikeusprofiilia: view access, edit access, no access. 

• Huom. Oletusarvo on none, joka pitää vaihtaa arvoon view, jotta henkilö saa pääsyn järjestelmään.



Project Management and Implementation
Yksityiskohtainen englanninkielinen ohje: 
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105932

Syötä PMI-tuki partnereittain 500€/250€ per kk

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105932


Transnational Project Meetings 1/3
Yksityiskohtainen englanninkielinen ohje: 
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105987

• Lisää hankekokous ”Create”-napista

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105987


Transnational Project Meetings 2/3

Kerro hankekokouksen päätarkoitus ja tulokset.Jos
suunnitellun ja toteutetun välillä on eroa, selitä miksi

Muista tallentaa tiedot.

Kokouksen nimi (esim. Kick-off / partnermeeting 2



Transnational Project Meetings 3/3

• Lisää osallistujat partnereittain ja muista tallentaa 



Project Results 1/3
• Tuotteet, jotka on hyväksytty

hakemuksessa tai 
sopimusmuutoksessa
näkyvät listassa.

• Jos kokonaan uusia
tuotteita, niin ole yhteydessä
hankkeen yhteyshenkilöön
OPH:ssa

Yksityiskohtainen englanninkielinen ohje: 
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105817

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105817


Project Results 2/3

Päivitä tuotteen kuvaus ja kerro, miten toteutus eroaa suunnitellusta.



Project Results 3/3 - työpäivien raportointi

• Lisää kunkin tuotteen 
kohdalle sen tekemiseen 
osallistuneet organisaatiot.

• Työpäivät raportoidaan 
tuotteelle organisaatioittain 
per staff category



Learning, Teaching and Training Activities 1/9

• Avaa tai lisää uusi aktiviteetti eli oppimis-, opetus- ja koulutustoiminto 
+Create -nappulalla

Yksityiskohtainen englanninkielinen ohje: 
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105879

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105879


• Syötä ja tallenna oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnon perustiedot 

Learning, Teaching and Training Activities 2/9

Long-term activity rasti vain jos yli 60 pv jakso.

Kuvaile toimintaa ja selitä, kuinka se on edistänyt hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Jos suunnitellun ja
tähän mennessä toteutetun välillä on eroa, selitä miksi

Muista tallentaa tiedot.



Learning, Teaching and Training Activities 3/9

Osallistujatietojen lisääminen tiettyyn oppimis-, opetus- ja koulutustoimintoon:
• Ensin avataan aktiviteetti kynäsymbolilla. 



Learning, Teaching and Training Activities 4/9

Lisää uuden osallistujan tieto +create -painikkeella.



Learning, Teaching and Training Activities 5/9



Learning, Teaching and Training Activities 6/9



Learning, Teaching and Training Activities 7/9

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

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


Learning, Teaching and Training Activities 8/9

Matkatuki määräytyy välimatkakategorian ja 
matkustustavan perusteella.

Yksilötuki määräytyy: 
 osallistujatyypin (learner, staff) ja 
 toteutustavan (physical, blended, virtual)
 oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnon keston ja
 mahdollisten matkapäivien määrän mukaan.

 Raportointityökalu laskee tuen automaattisesti annettujen tietojen perusteella



Learning, Teaching and Training Activities 9/9

 Muista tallentaa tiedot save-nappulalla.
 Back-nappulalla pääset takaisin oppimis-, 

opetus- ja koulutustoimintojen koontisivulle.



Multiplier Events
Englanninkieliset ohjeet: https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105954

Pakolliset kohdat ovat merkitty 
Value missing –tekstillä

Muista tallentaa 
sivun oikeasta 
alareunasta 

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105954


Multiplier Events



Multiplier Events



Special Costs
Englanninkieliset ohjeet: https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105927

Valitse alavetovalikosta kulutyyppi esim.
Inclusion support for participant,
Inclusion support for organisation tai
Exceptional cost

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105927


Exceptional costs

• Pakollisena täydennettävät tiedot merkitty Value missing –tekstillä
• Cost related to Covid-19 alasvetovalikko pakollinen 

Muista tallentaa 
sivun oikeasta 
alareunasta 



Inclusion support



Budjetti-välilehti



Ohjeita
Beneficiary Guides – Project implementation phase:
• Omat projektit / My projects
• Organisaatiot
• Yhteyshenkilöt / käyttäjät
• KA220 - Cooperation partnerships (ADU, HED, SCH, VET, YOU)

• Huom. Varmistakaa, että ohjeet koskevat vuoden 2021 KA220-hankkeita! Vuoden 2022 
hankkeiden säännöt ja raportointi erilaiset.

• Project Management and Implementation (KA220)
• Transnational Project Meetings (KA220)
• Project Results (KA220)
• Learning, Teaching and Training Activities (KA220)
• Multiplier Events (KA220)
• Special Costs (KA220)
• Budget in projects (KA220)

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides+-+Project+implementation+phase
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My+Projects
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Organisations+in+projects
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Contacts+in+projects
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/KA220+Cooperation+partnerships+in+adult+education%2C+higher+education%2C+school+education%2C+vocational+education+and+training+and+youth
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105932
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105987
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105817
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105879
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105954
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50105927
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=50106023


Hankkeen väli- ja loppuraportointi



Väliraportti
• Vuoden 2021 Erasmus+ KA2-hankkeiden väliraportti on Word-

lomake, joka palautetaan kansalliselle toimistolle VISMA Sign -
järjestelmän kautta.

• Ohje väliraportointiin: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/KA220_V%C3%A4liraportointiohje_27092022.pdf

• Lisätietoa raportin täyttämisestä ja lähettämisestä saat myös 
hankkeesi yhteyshenkilöltä.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oph.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2FKA220_V%25C3%25A4liraportointiohje_27092022.pdf&data=05%7C01%7COuti.Lindroos%40oph.fi%7Cb3036939a8454f49cf2f08daf305dcbe%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638089504386805325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Iu8fcqeKWymo4VY7OTMExis5WOplVr1vQE6iOckkAY%3D&reserved=0


Loppuraportoinnin aikataulu
• Loppuraportti jätetään raportointityökalun kautta.
• Loppuraportti tulee jättää 2 kk kuluttua hankkeen 

päättymisestä.
• Esimerkiksi jos hankekausi on 1.9.2021– 31.8.2023 (24 kk), 

loppuraportin viimeinen jättöpäivä on 31.10.2023.
• Tarkista oman hankkeesi raportointiaikataulu 

hankesopimuksesta ja mahdollisista sopimusmuutoksista!
• Jokainen hanke toimittaa vain yhden loppuraportin. 

Koordinaattorin tehtävänä on tietojen kerääminen partnereilta. 



Loppuraportin luominen ja muokkaus



Loppuraportin sisältö

• Loppuraportti on 
partneriryhmän laadullinen 
kuvaus hankkeen 
toiminnoista, eri vaiheista ja 
mahdollisista muutoksista 
peilattuna hakemukseen.



Sektoreiden yhteyshenkilöt

• Aikuiskoulutus: Virpi Maireberg, Sabrina 
Somersaari, Janne Airaksinen

• Ammatillinen koulutus: Hannele Nevalampi, 
Tiina Pärnänen, Outi Lindroos, Sari Huttunen

• Korkeakoulutus: Anne Siltala, Outi Tomperi, 
Jasmin Mäki

• Nuoriso: Mauri Uusilehto, Ari Huotari
• Yleissivistävä koulutus: Tytti Voutilainen, 

Juuli Juntura, Sabrina Somersaari, Linda 
Salmijärvi

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@oph.fi



Kiitos! 
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