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Raportointiaikataulu
Tarkista oman hankkeen aikataulut rahoitussopimuksesta

• 24 kk-hankkeet:

 Väliraporttiin (progress report) ei liity maksatusta

 Raportointikausi  esimerkiksi 1.9.2022 – 31.8.2023

 Raportti jätettävä viimeistään 1 tai 2kk raportointikauden päättymisen 
jälkeen, esim. 31.10.2023 (tarkista sopimuksesta)

• 36 kk-hankkeet: 2 ”väliraporttia”: 

 Progress report (ensimmäiset 12kk)

 Interim report: (raportin hyväksymisen jälkeen maksetaan hanketuen toinen 
erä eli 40% hanketuesta, mikäli 70% ensimmäisestä maksuerästä on käytetty)
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Yleistä väliraportista (1)
• Raportoinnin lähtökohtana on hakemus/sopimus

• Väliraportti on laadullinen kuvaus hankkeen toiminnoista, eri vaiheista ja mahdollisista muutoksista 
peilattuna hakemukseen, siten että myös ulkopuolinen voi saada selkeän kuvan hankkeen 
etenemisestä  anna kokonaiskuva toiminnasta

• Raportoi kaikki toiminta riippumatta siitä onko siihen saatu E+ -tukea vai ei

• Väliraportti on puolen välin tarkistuspiste: miten on edetty?

• Jokainen hanke toimittaa yhden väliraportin koko partneriryhmän puolesta. Koordinaattorin tehtävänä 
on tietojen kerääminen partnereilta. Raportin tulee kuvata koko hankkeen etenemistä – ei pelkästään 
koordinaattorin tekemää työtä. 

• Lisää raporttiin mm. www-sivujen osoite, some-kanavat, myös sisäisen työtilan osoite ja mahdolliset 
vierailijatunnukset kannattaa liittää mukaan.
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Yleistä väliraportista (2)
• Väliraportoinnissa käytetään word-lomaketta, jolla raportoidaan sekä sisältö että 

talous.

• Taloustietoja ei tarkasteta/hyväksytä yksityiskohtaisesti väliraportin yhteydessä. 
Taloustiedot tulee päivittää sähköiselle raportointialustalle, kun se tulee 
hankkeiden käyttöön.

• 36-kk hankkeiden osalta tarkistetaan väliraportissa (interim report), onko hanke 
käyttänyt vähintään 70% ensimmäisestä maksuerästä

• Raportti tehdään hankkeen yhteistyökielellä.

4



Väliraportin sisältö
1. Context

2. Project identification

3. Project management and implementation

4. Transnational project meetings

5. Project Results

6. Multiplier events

7. Learning/teaching/training activities

8. Future Activities

9. Follow-up: impact, dissemination & use of project’s results

10. Budget summary – grant already used up
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Project management & implementation

Projektin hallinto ja toteutus -osio sisältää 5 kysymystä:

a. Hankkeen eteneminen ja tavoitteiden saavuttaminen

b. Seuranta ja arviointi

c. Partneriyhteistyö

d. Mahdollinen sidosryhmien ym. osallistuminen hankkeeseen

e. Mahdolliset haasteet hankkeen toteutuksessa
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Hankkeen eteneminen ja 
tavoitteiden saavuttaminen

• Kuvaa ja analysoi:

o tähän mennessä tehtyä työtä ja toimintaa hankkeessa

o ollaanko aikataulussa

o onko asetetut tavoitteet saavutettu

o mahdollisia muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan

• Onko hankkeen toiminta ollut hakemuksessa esitetyn mukaista (tavoitteet, 
toiminnot, tulokset)?

• Onko hankkeen toteutuksessa ollut haasteita? Millaisia?
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Seuranta ja arviointi

• Kuvaa miten hankkeen tavoitteiden toteutumista on seurattu ja arvioitu 
(monitoring activities):

o Miten hankkeen onnistumista todennetaan?

o Millaista arviointitietoa kerätään ja keneltä?

o Millaisia laadullisia ja määrällisiä mittareita on käytössä?

o Kuka/ketkä osallistuvat arviointiin?

o Miten palautetta ja arviointitietoa käsitellään?

o Mitä toimenpiteitä arviointitiedon perusteella on tehty?
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Yhteistyö partnereiden ja sidosryhmien kanssa

• Onko partnereiden välinen yhteistyö ollut toimivaa?

• Onko partnereiden väliseen työnjakoon tullut muutoksia? Millaisia?

• Onko hankkeessa ollut/tulossa partnerimuutoksia?

• Onko hankkeeseen osallistunut muita tahoja/sidosryhmiä?

• Kuvaa näiden toimijoiden roolia hankkeessa
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Haasteet & ongelmat

• Onko hankkeen toteutuksessa tai 
partneriyhteistyössä ollut haasteita? 
Millaisia?

• Miten mahdolliset ongelmat on 
ratkaistu?
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Hankekokoukset (Transnational project
meetings)

• Kokouksen otsikko/numero

• Kuvaus kokouksesta

• Ajankohta, paikka, osallistuvat organisaatiot, osallistujien lukumäärä

• Virtuaalisiin hankekokouksiin ei myönnetä tukea TPM-budjettiluokasta, vaan mahdolliset kulut 
katetaan hallintorahasta (project management and implementation)

• Työohjelman mukaiset virtuaalisena toteutetut hankekokoukset on kuitenkin hyvä raportoida

• Hankekokouksista mahdollisesti käyttämättä jäävä tuki voidaan käyttää esim. lisäosallistujina 
myöhemmissä face-to-face –kokouksissa tai tukea voi siirtää muihin budjettiluokkiin 
rahoitussääntöjen mukaisesti.

• Dokumentointi:

• Hankekokousten dokumentointi on hyvää hankehallinnointia. Myös virtuaalisista 
tapaamisista on hyvä tehdä muistiot.
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Tuotteet (project results)

• Tuotteen nimi (käytä samaa tuotteen nimeä ja numerointia kuin hakemuksessa)

• Tuotteen kuvaus: kerro missä vaiheessa tuotteen tekeminen on, kuvaa prosessia 
ja onko tuote toteutunut/toteutumassa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti

• Käytettyjen työpäivien määrä tähän mennessä
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Levitystapahtumat (Multiplier events)
• Raportoi ne tilaisuudet, jotka ovat toteutuneet väliraporttiin mennessä

• Tilaisuuden numero ja nimi

• Kuvaus tilaisuudesta (ml. keskeiset tulokset ja mahdollinen osallistujapalaute)

• Jos tilaisuuden materiaali on saatavilla sähköisesti, liitä mukaan 
verkkosivujen osoite.

• Onko kyseessä fyysinen vai virtuaalinen tilaisuus

• Maa, Järjestävä taho/vastuupartneri

• Partneriryhmän ulkopuolisten osallistujien määrä

Muista dokumentointi (ei liitetä väliraporttiin): ohjelma ja tilaisuuden järjestäjän allekirjoittama 
osallistujalista, josta käy ilmi tilaisuuden nimi ja ajankohta, osallistujan nimi, organisaatio & osoite
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Virtuaaliset levitystapahtumat (Multiplier
events)

• Virtuaalisesti järjestettävissä levitystapahtumissa on tärkeää kerätä osallistujalista, 
josta selviää osallistujien tiedot. 

• Dokumentointi: 

• ohjelma/muu tilaisuuden materiaali. Muista myös päivittää hakemuksessa ollut 
kuvaus tilaisuudesta!

• tilaisuuden järjestäjän allekirjoittama osallistujalista, josta käy ilmi tilaisuuden 
nimi ja ajankohta, osallistujan nimi, organisaatio & osoite
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Learning Teaching and Training activities (LTT)

• Raportoi ne LTT-tiltaisuudet, jotka ovat 
toteutuneet väliraporttiin mennessä

• LTT-tilaisuuden numero ja tyyppi (esim. staff
training event)

• Maa ja järjestävä taho

• Ajankohta

• Osallistujien määrä

Toiminnon sisällön kuvaus:

• sisältö ja toteutus

• osallistujien rooli (opettajat/opiskelijat)

• miten jakso tukee tavoitteiden saavuttamista

• tulokset ja arviointi (mm. osallistujien palaute)

• työskentely opiskelijoiden kanssa 
virtuaalisesti/omassa oppilaitoksessa

• ovatko toiminnot olleen suunnitelman mukaisia 
(sisältö, määrät)? Jos on muutoksia, kuvaa 
millaisia muutoksia on tehty ja miksi?
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Hankkeen eteneminen jatkossa (Future
activities)

• Kuvaa hankkeen seuraavia työvaiheita ja toimintoja

• Kerro onko suunnitelmia tarvetta muuttaa ja miksi
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Vaikuttavuus (impact)

• Kuvaa tähän mennessä havaittuja hyötyjä ja vaikutuksia yksilöihin ja 
organisaatioihin.

• Kuvaa hankkeen loppukäyttäjiä ja sidosryhmiä ja millaisia vaikutuksia hankkeella 
on ollut niihin. Huomioi tässä myös levitystoimintojen ja arvioinnin kautta saatu 
palaute.

• Pohdi vaikuttavuutta eri näkökulmista

 hyödynnä työkaluja

 https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
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Levitys ja tulosten hyödyntäminen 
(Dissemination of project results)

• Kuvaa keskeisiä levitystoimintoja: mitä on tehty tähän mennessä

• Kuvaa levityksen keskeisiä kohderyhmiä ja perustele miksi ko. kohderyhmät on valittu

• Kuvaa myös sellaista levitystoimintaa, joihin ei ole hankkeessa myönnetty erikseen 
rahoitusta (esimerkiksi levitysseminaarit oman oppilaitoksen henkilöstölle jne.)

• Mahdolliset verkkosivujen ja some-kanavien osoitteet
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Budjetti

• Kumppanuushankkeet (KA220): Raportoi käytetyn tuen määrä kunkin 
budjettikategorian osalta

• Further pre-financing request:

• Max 24 kk-hankkeet (progress report) valitsevat ”No” > Raporttiin ei liity 
maksatusta.

• Yli 24 kk-hankkeet valitsevat ”Yes” > Hankkeelle maksetaan toinen maksuerä 
40% interim reportin jälkeen, mikäli 70% ensimmäisestä maksuerästä on 
käytetty
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