
Loppuraportointi
KA229 -hankkeet



Mobility Tool + -alusta

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

Kirjaudu sisään EU-login -tunnuksilla (= Mobility Tool+:n liitetty 
sähköpostiosoite ja itse luotu salasana)

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


Loppuraportti Mobility Tool+ -alustalla

1. Täydennä hankehallintotuki Mobility Toolissa

2. Täydennä liikkuvuusjaksot (LTT) Mobility Toolissa

3. Täytä hankkeen kirjallinen loppuraportti ”Reports”-välilehdellä
- koordinaattorilla ja partnerilla erilaiset raportit 
- Suomalainen koordinaattori kirjoittaa yhteisen raportin englanniksi –

tai hankkeen yhteisellä kielellä (raportoinnin kieli saattaa vaihdella 
partnereitten maissa)

4. Lähetä raportti



Loppuraportin lähettäminen Mobility Tool+ -
alustalla

1. Koordinoiva koulu varmistaa, että liikkuvuuksissa on kaikki kirjattu oikein, täyttää ”Other project

events” -välilehden ja viimeistelee loppuraportin. Kun kaikki on valmista, lähettää koordinaattori 

raportin Mobility Toolista. 

2. Partnerikoulut täyttävät oman osuutensa raportista kuvaamalla muutamalla lauseella omaa 

osallistumista hankkeeseen. Tulosta allekirjoitussivu (download Declaration of honour) ja liitä 

allekirjoitettu dokumentti skannattuna (tai kuvana) raporttiin. Oman koulun raportin submit -painike 

aktivoituu vasta sen jälkeen, kun koordinaattori on ensin lähettänyt koko hankkeen raportin. 

3. Koordinoiva koulu lähettää loppuraportin tarkistettavaksi (SUBMIT) Partnership dashboardilta sen 

jälkeen kun kaikki partnerit ovat palauttaneet oman raporttinsa. 



Taloustarkastus
• OPH maksaa Mobility Tooliin raportoidun ja hyväksytyn tukisumman 

mukaisesti. 

• Pyydä kunnasta / yksityiskoulun taloushallinnosta yhteenveto hankkeelle 
kirjatuista kuluista

• Mobility Tooliin raportoidaan yksikkökustannuksia, taloushallinnon raportissa 
näkee toteutuneet kustannukset - summat eivät täsmää
• Jos Mobility Tooliin raportoidut yksikkökustannukset ovat enemmän kuin teillä on 

oikeasti toteutuneita kuluja niin huolehtikaa, että käytätte erotuksen koulun hyväksi

• Teille on maksettu 80% hanketuesta ennakkomaksuna – loppuraportin 
palautuksen jälkeen teille maksetaan loppumaksu
• Jos käytetty tuki jää alle 80% niin laskutamme teiltä erotuksen loppuraportin 

hyväksymisen jälkeen 

• Loppuraporttiin ei tarvitse liittää osallistumistodistuksia/matkalippuja yms. 
• Osa hankkeista valitaan satunnaisotannalla tarkastukseen jolloin pyydämme lisätietoa 

hankkeen taloudesta erikseen



Tarkista nämä: 

•

• Hankkeen hallintotuki on täytetty kokonaan (partneri 250€/kk, 
koordinaattori 500€/kk) 

• Osallistujat on merkitty kaikkiin liikkuvuuksiin

• Liikkuvuuksissa on raportoitu tarvittaessa myös matkapäivät (max 2)

• Jos teille on syntynyt Force Majeure -kuluja, olette tehneet niistä 
ilmoituksen ja saaneet päätöksen

• DoH on laillisen edustajan allekirjoittama ja oikea dokumentti on liitetty 
raporttiin

• 2019 alkaneilla hankkeilla: jos teillä on virtuaalisia liikkuvuuksia –
lisäsopimus allekirjoitettu



Hanketietokanta koordinaattoreille

• Täyttäkää vielä Erasmus+ -hanketietokanta (Erasmus+ Project Results
Platfrom). 

• Käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen ja helppo. Tietokantaan 
kirjaudutaan samoilla EU-login -tunnuksilla kuin Mobility Tooliin. 

➢Ohjeet verkkosivuilla: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-ka229

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Ohjeita löytyy verkkosivuilta

• Loppuraportointiin kirjallisia ohjeita ja ohjevideoita

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-
osallistujalle-ka229

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-ka229


Ajankohtaista syksyllä 2022 / 
OPH kansainvälisyyspalvelut
http://oph.fi/kvpalvelutkouluille

Kansainvälisyyspäivät, Joensuu 10.-11.11.

https://www.oph.fi/kansainvalisyyspaivat2022

Erasmus Days 13.-15.10. 

Https://www.oph.fi/erasmusdays

Erasmus+ 35 vuotta ja Euroopan solidaarisuusjoukot 5 vuotta –juhla 

4.11. Messukeskuksessa

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/plussaa-eu-ohjelmista

http://oph.fi/kvpalvelutkouluille
https://www.oph.fi/kansainvalisyyspaivat2022
https://www.oph.fi/erasmusdays
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/plussaa-eu-ohjelmista


Ajankohtaisia rahoitushakuja / syksy 2022
3.10. Nordplus valmistelevat vierailut

4.10. klo 13 Suomen aikaa
Erasmus+ KA210 – pienimuotoinen kumppanuushanke

15.10. Valmistelevat vierailut

19.10. klo 13 
Erasmus+ akkreditointi



Infoa kansainvälisyydestä
Erasmus+ asiakaskirje

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-asiakaskirje

Uutiskirjeet:

https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/uutiskirjeet

Varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus

eTwinning

Sähköpostilista: Ajankohtaista tietoa yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisestä:

https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-asiakaskirje
https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/uutiskirjeet
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava


Hankkeen viestintä
Jaamme mielellämme sosiaalisessa mediassa hankkeidenne sisältöjä ja 
tuloksia! Käytä aihetunnistetta #ErasmusPlus ja tägää meidät: 

• Twitter: EDUFI_GeneralEd

• Instagram: kansainvalisyyttakouluille

• Facebook: Kansainvälisyyttä kouluille

https://twitter.com/EDUFI_GeneralEd
https://www.instagram.com/kansainvalisyyttakouluille/
https://www.facebook.com/kansainvalisyyttakouluille

