
Mobility Tool+ 
raportointialustan 
tekninen täyttöohje

Erasmus+ KA2 – Strategiset 
kumppanuushankkeet



Mikä Mobility Tool+?

• Mobility Tool+ on Erasmus+ -hankkeiden sähköinen hallinnointi- ja 
raportointialusta

• Strategisten kumppanuushankkeiden väli- ja loppuraportointi tehdään MT+:ssa
(sopimus velvoittaa)

• Kaikki toteutukseen ja talouteen liittyvät koontitiedot viedään MT+:aan

• Kansallinen toimisto seuraa hankkeiden tietoja alustalla ja hyväksyy väli- ja  
loppuraporttitiedot 



Mitä MT+:ssa tehdään?
• Koordinaattori (hankkeen yhteyshenkilö) voi:

o Katsella ja muokata hankkeen tietoja

o Hallinnoida ja lisätä muita käyttäjiä

o Päivittää hankkeen toimintoihin liittyviä tietoja ja tuen käyttöä budjettikategorioittain

o Laatia väli- ja loppuraportin (sisältö ja talous)

o HUOM! MT+ ei korvaa hankkeen normaalia seurantaa tai talouden ja sisällön
dokumentointivelvoitteita

• Erasmus+ kansallinen toimisto

o siirtää hankkeiden tiedot alustaan: mm. hankkeen perustiedot, mukana olevat organisaatiot, 
yhteyshenkilöt, hyväksytty budjetti, perustiedot toiminnoista listattuina

o seuraa hankkeita (toteutuneet toiminnot ja tuen käyttö) sekä käsittelee väli- ja loppuraportin



Kirjautuminen ja perusasiat
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Kirjautuminen Mobility Tooliin

• MT+ lähettää automaattisen viestin hankkeen yhteyshenkilölle, kun hankkeen tiedot on 
siirretty alustalle

• Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

• Kirjautumiseen käytetään EU-login tunnuksia

• EU-login tunnuksen sähköpostiosoitteen oltava sama kuin hakemuksessa/OPHn
tiedoissa (HUOM: ilmoita muutoksista kansalliseen toimistoon)

• Älä jaa tunnuksiasi muille, lisää hankkeelle tarvittaessa uusia MT+ -käyttäjiä

• Ohjeet EU login tunnuksen luomiseen tai uuden salasanan tilaamiseksi unohtuneen 
tilalle löydät Kumppanuushankkeiden sektorikohtaisilta ”osallistujalle” –sivuilta (ks. 
web-osoitteet esityksen viimeiseltä kalvolta)

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


https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
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1. Kirjoita kenttää EU login
sähköpostiosoitteesi 

2. Klikkaa Next
3. Anna EU login -salasanasi
4. Klikkaa Sign in

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


Aloitusnäkymä: 

1. Hankkeet, joihin 
käyttäjällä on 
pääsy

2. Käyttäjän 
organisaatio

3. Alustan kielen 
valinta (ei tuettu 
FI/SV)

4. Näkymän 
sarakkeiden 
lisäys/poisto

5. MT+ -opas

6. Linkki ko. 
hankkeen 
tietoihin

7. Poistuminen 
järjestelmästä 
(Log out)
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Hankenäkymä ja valikot

Valikosta pääset tietojen selailuun ja syöttämiseen/päivittämiseen. 
Jokaiselle hankkeen budjettikategorialle on oma osio.



Perustoiminnot / ikonit

Edit

View Delete

Tietojen/yksiköiden 
joukkovalinta listalta

Tietojen siirto erilliseen 
tiedostoon

Paluu ko. osion tietojen 
listaukseen



Käyttäjien hallinta 1/3

• Hankkeen yhteyshenkilö voi luoda käyttöoikeuksia muille kuten:

o oman organisaation henkilöstölle esim. talouskoordinaattori

o partneriorganisaation yhteyshenkilöille

• Harkitse tarkkaan, kenelle myönnät muokkausoikeudet (edit) ja huolehdi 
riittävästä perehdytyksestä

• Koordinoiva organisaatio on vastuussa tietojen syöttämisestä ja oikeellisuudesta

• Muut käyttäjät kirjautuvat alustalle omilla EU login-tunnuksillaan

✓ varmista, että ko. henkilön EU-login-tunnuksen sähköpostiosoite vastaa MT:iin
kirjattua osoitetta 



Käyttäjien hallinta 2/3

Luo uusi 
käyttäjä

Muokkaa 
henkilön 
tietoja tai 

käyttö-
oikeutta

Henkilön käyttöoikeudet:
V = katseluoikeudet

E = muokkausoikeudet
X = ei pääsyä hankkeen tietoihin



Käyttäjien hallinta 3/3
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Muista tallentaa! 
Tallennus-painike 

aktivoituu vasta, kun 
pakolliset tiedot on 

syötetty

Valitse 
organisaatio 

alasvetovalikosta

Määritä henkilön 
käyttöoikeus 

alustalla: 
Edit/View/No

Syötä/muokkaa 
henkilön tietoja

Voit kopioida 
valitun 

organisaation 
osoitetiedot tästä



Hanketoimintojen 
raportoiminen MT+:ssa
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Hanketietojen päivittäminen Mobility Toolissa

• Organisaatioiden ja laillisen edustajan tietojen muuttaminen vain kansallisen 
toimiston kautta → kirjallinen ilmoitus

• Aktiviteettien tiedot valmiiksi (alustavasti) listattu sopimuksen mukaisilla tiedoilla

• Päivitä tiedot toteutuneen toiminnan mukaisesti (mitä, missä, milloin, yksiköt esim. 
osallistujat t. työpäivät)

• Päivitä myös toimintojen ja/tai tuotteiden kuvaukset toteutuneen mukaisiksi

• MT+ laskee automaattisesti yksikkökustannukset ja kokonaissummat syötettyjen 
yksiköiden määrän ja valittujen kategorioiden mukaisesti

• Budjettivälilehdellä näkyy myöntöbudjetti ja toteuma syötettyjen tietojen mukaan

• Liitteet tallennetaan väli- ja loppuraportin yhteydessä 



Hallinto ja toteutus (PMI) 1/2

Lista partnereista

Hankkeelle ko. budjettiluokkaan 
myönnetty tuki näkyy osion 

etusivulla

Klikkaa kynän kuvaa 
raportoidaksesi 

hallintotukea ko. 
partnerin osalta



Hallinto ja toteutus (PMI) 2/2

Tallenna disketti-
kuvaketta klikkaamalla

MT+ laskee raportoidun 
tuen kokonaissumman 
automaattisesti 

Syötä kenttään partnerin 
osuus hallintotuesta. 
Summan voi päivittää 
korvaamalla aiemmin 

syötetyn summan. 



Transnational project meetings a1/6

• MT+:ssa ei ole kokoustietoja 
valmiina, vaan ne syötetään 
alusta alkaen itse

• Jokaisesta kokouksesta (TPM) 
tallennetaan osioon:

✓ kokouksen otsikko, 
pitopaikka ja ajankohta

✓ osallistujien määrät 
lähettävän organisaation ja 
yksikkö-
kustannuskategorian 
(”distance band”) mukaan 
per kokous

Aloita tietojen syöttäminen 
+Create-painikkeesta



Transnational project meetings a2/6
Syötä kokouksen tiedot:

1. selkeä kuvaava otsikko

2. Kuvaa mitä hankekokous 
sisälsi 

3. kokouksen alku- ja 
loppupäivämäärät

4. vastaanottava 
partneriorganisaatio 
valikosta (maa ja kaupunki 
ilmestyvät automaattisesti). 
Kokouksen pitopaikan 
(Receiving City) voi muuttaa 
tarvittaessa

5. Tallenna! Save-painike 
aktivoituu, kun pakolliset 
tiedot on syötetty.
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Transnational project meetings b3/6

Tallennettuasi 
kokouksen 
perustiedot, pääset 
tallentamaan 
osallistujatietoja →
klikkaa +Create-
painiketta

Tarvittaessa pääset 
muokkaamaan 
kokouksen tietoja 
Edit-painikkeesta



Transnational project meetings b4/6 

Huom! Samasta organisaatiosta ja samassa 
välimatkakategoriassa (distance band) 

osallistuneet muodostavat osallistujaryhmän

Täytä osallistujaryhmän tiedot: 

1. syötä osallistujien määrä

2. valitse lähettävä organisaatio (maa ja 
kaupunki ilmestyvät automaattisesti). 
Lähtöpaikan (Sending City) voi tarvittaessa 
muuttaa

3. valitse oikea distance band valikosta, jolloin 
tukisummat ilmestyvät automaattisesti

4. Kirjaa kenttään selitys, jos olet merkinnyt 
lähtöpaikaksi (maa/kaupunki) jonkin muun 
kuin lähettävän organisaation kotipaikan 

5. Tallenna! Save-painike aktivoituu, kun 
pakolliset tiedot on syötetty.

1 2

3

5
4



Transnational project meetings b5/6

Tallennetut 
osallistujaryhmät 
listautuvat  
kokouksen 
tietojen alle

Voit katsella ja 
muokata 
osallistujaryhmän 
tietoja tai poistaa sen 
kokonaan painikkeista

Lisää muut 
osallistujaryhmät 
(osallistujat eri 
organisaatioista) 
+Create-painikkeesta 
(täytä tiedot ja 
tallenna)

Back to list –
painikkeesta voit 
palata TPM-osion 
etusivulle, josta 
näet listan 
kaikista jo 
tallentamistasi 
kokouksista



Transnational project meetings c6/6

• Osion ensimmäisellä sivulla näet listan jo tallentamistasi kokouksista ja 
yhteenvetosummat yksiköihin perustuvista kustannuksista.

• Voit katsella, muokata tai poistaa kokousten tietoja rivin lopussa olevien 
View, Edit ja Delete painikkeiden avulla

• Lisää muut kokoukset ja niiden osallistujamäärät vastaavalla tavalla kuin 
loit ensimmäisen kokouksen. 



Intellectual outputs 1/6 

• Edunsaajan tulee raportoida kunkin tuotteen tekemiseen käytetyt työpäivät
henkilöstökategorioittain per partneriorganisaatio 

• Osa hakemuksessa/sopimuksessa nimettyjen tuotteiden tiedoista on jo valmiina MT+:ssa.

Aloita tietojen 
päivittämien ja 
työpäivien 
raportoiminen 
klikkaamalla 
valitsemasi 
tuotteen rivillä 
”Edit”- painiketta

Uuden tuotteen saa 
tarvittaessa lisättyä 
+Create –painikkeella. 
Varmista ensin vaatiiko 
tuotteen lisääminen 
sopimusmuutosta



Intellectual outputs 2/6

Päivitä lopullisen 
tuotteen tiedot 
viimeistään ennen 
loppuraportointia: 
(työn aloitus- ja 
päättymispäivä-
määrät, tuotteen 
kieliversiot ja 
julkaisumuodot sekä 
tuotteen 
mahdollisimman 
tarkka kuvaus).

Tallenna tiedot



Intellectual outputs 3/6
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1. Tuotenäkymän alareunassa on lista kaikista 
partneriorganisaatioista, joille palkkatukea on budjetoitu 
ko. tuotteen tekemiseen.

2. Raportoitavia työpäiviä pääset syöttämään valitsemasi 
organisaation rivin lopussa olevasta edit-painikkeesta



Intellectual outputs 4/6

1. Syötä toteutuneiden 
työpäivien 
kokonaismäärä 
oikeaan henkilöstö-
kategorian kohdalle

2. MT+ laskee 
tukisummat 
automaattisesti

3. Tallenna
1 2

3

1 2



Intellectual outputs 5/6 

1. Tallennetut 
tiedot käytetyistä 
työpäivistä ja 
palkkatuesta 
tulevat näkyviin 
ko. tuotteen 
näkymässä

2. Lisää ko. 
tuotteelle 
muidenkin 
organisaatioiden 
työpäivät 
toteutuneen 
mukaan (Edit-
painike)

3. Palaa 
tuotelistaukseen 
Back to list
-painikkeella

2
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Intellectual outputs 6/6

• Intellectual outputs -osion pääsivulla näkyy tuotelistauksen ja syötettyjen työpäivien mukaan 
laskettujen tukisummien yhteenvedot per tuote ja per henkilöstökategoria

• Syötä raportoitavat työpäivät myös muille tuotteille tai päivitä aiemmin raportoimiasi tietoja edellä 
olevan ohjeen mukaan



Multiplier events 1/4

• Multiplier events –osiossa näkyy listaus hakemuksen pohjalta hyväksytyistä 
levitystilaisuuksista

• Tilaisuuksien tiedot tulee päivittää ja lisätä toteutuneet osallistujamäärät

• Create -painikkeella voi luoda kokonaan uuden levitystilaisuuden

Aloita 
tilaisuuden 
tietojen 
päivittäminen 
Edit-
painikkeesta



Multiplier events 2/4

1. Syötä/päivitä kaikki 
tilaisuuteen liittyvät 
tiedot: tilaisuuden tavoite 
ja sisällön kuvaus (ml. 
mahdolliset muutokset 
hakemukseen kirjattuun), 
isäntämaa, tilaisuudessa 
esitellyt tuotteet (IOt), 
järjestämispäivämäärät

2. Tallenna

3. +Create-painikkeesta 
pääset syöttämään 
tilaisuuteen 
osallistuneiden määrän



Multiplier events 3/4

1. Syötä 
osallistuneiden 
lukumäärä (vain 
partneri-
organisaatioiden 
ulkopuoliset 
osallistujat)

2. MT+ laskee 
kokonaistuen 
automaattisesti

3. Tallenna



Multiplier events 4/4

32

1. Tallentamasi tiedot 
osallistujamääristä ja sen 
mukaisesta raportoitavasta 
tuesta päivittyvät ko. 
levitystilaisuuden budjetti-
osioon. Back to list -linkistä 
pääset palaamaan Multiplier
events -välilehden 
aloitussivulle 

2. Multiplier events -
välilehden aloitussivulla 
näet yhteenvedon jo 
päivittämiesi tilaisuuksien  
tiedoista ja voit siirtyä 
päivittämään myös muiden 
tilaisuuksien tietoja 



Learning Teaching and Training activities 1/6

• Sopimuksessa hyväksytyt koulutusjaksot näkyvät LTT-välilehden aloitussivulla listattuna
• Erilaiset jaksot (Activity type: henkilökunta / oppijat) raportoidaan erikseen, koska tuen suuruus on 

riippuu tyypistä (poikkeuksena tukihenkilöiden osallistumien oppijoiden jaksoille)
• Päivitä jokaisesta koulutusjaksosta tiedot toteutuneen mukaisesti:

o koulutusjakson/työpajan pitopaikka
o kuvaus jakson sisällöstä
o osallistujien tiedot (myös jakson pvmt, distance band, kotiorganisaatio)

Aloita tietojen 
päivittäminen 
Edit-
painikkeesta



Learning Teaching and Training activities a 2/6

1. Päivitä koulutusjakson sisällön kuvaus. 
Kuvaa ja tallenna:

o Tapahtumien suunnittelu ja valmistelu 
(myös osallistujien)

o Osallistujat (opettajat ja/tai 
opiskelijat) ja heidän roolinsa

o Tapahtumien sisältö ja toteutus
o Osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen käytännöt
o Tulokset ja arviointi (mm. osallistujien 

palaute)
o mahdolliset muutokset alkuperäiseen 

suunnitelmaan nähden
o miten jakso on kytkeytynyt hankkeen 

tavoitteiden saavuttamiseen

2. Osallistujien tietoja pääset syöttämään 
Create-painikkeesta
o Osallistujien tiedot tulee syöttää 

yksitellen

2
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Learning Teaching and Training activities b 3/6

1. Täytä kunkin 
osallistujan 
tunnistetiedot

2. Ruksi tarvittavat 
lisätiedot, jos 
kyseessä:

o tukihenkilö/ohjaaja

o erityisryhmiin kuuluva 
osallistuja 

o jaksoon sovelletaan 
Force Majeure
periaatetta (sovi 
asiasta kansalliseen 
toimiston kanssa)

3. Merkitse 
koulutusjakson 
alku- ja 
loppupäivämäärät 
varsinaisen 
ohjelman 
mukaisesti (ei siis 
esim. lentolippujen 
päivämääriä) 

4. Lisää matkapäivien määrä (max 2 pvää), jos olette hakeneet tukea myös 
matkapäiville ja matkustus tapahtuu ennen/jälkeen varsinaisia ohjelmapäiviä

➢ Interruption days = jakson kestoa lyhentävät päivät, jos jaksossa päiviä, jolloin ei 
lainkaan varsinaista suunniteltua ohjelmaa

Osallistujalomakkeen yläosiossa:

5. MT+ laskee 
jakson tuetun 
kokonaiskeston 
automaattisesti



Learning Teaching and Training activities b 4/6

1. Valitse 
osallistujan 
lähettävä ja 
jakson isäntä-
organisaatio

2. Lähtö- ja kohdepaikkakunnan 
(sending/receiving city) voi 
tarvittaessa muuttaa. Tällöin 
tulee kirjoittaa myös perustelut  
niille varattuun kenttää

Osallistujalomakkeen alaosiossa:

4. MT+ laskee tukisummat 
automaattisesti

3. Valitse oikea 
”Distance band” 
välimatkan 
mukaan

Muista tallentaa tiedot!
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Learning Teaching and Training activities b 5/6

Jos hankkeelle on 
myönnetty erityistä tukea 
matkoihin (Top-up for 
expensive Domestic Travel 
Cost tai exceptional cost / 
erityisen kalliit matkakulut 
EU:hun kuuluville 
syrjäisille alueille 
(Outermost Regions) sekä 
Euroopan merentakaisille 
alueille (Overseas
territories)), kirjataan kulut 
tähän (päätöksen tiedot 
ovat siirtyneet 
automaattisesti 
järjestelmään).



Learning Teaching and Training activities 6/6

1. Tallentamasi osallistujat tulevat 
näkyviin listana ko. 
koulutusjakson Participants -
osiossa. 

2. Kun olet tallentanut 
ensimmäisen osallistujan, voit 
seuraavien osallistujien tietojen 
tallentamisessa hyödyntää copy-
nappulaa, joka avaa sinulle 
samoilla jakson tiedoilla 
esitäytetyn osallistuja-
lomakkeen. Tarkista aina ennen 
tallennusta, että olet päivittänyt 
kaikki tarvittavat tiedot 
lomakkeella

Toisten koulutusjaksojen tietojen päivittämiseksi 
palaa LTT-välilehden pääsivulle 

1

2
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Special costs: Special needs support / Exceptional costs

Jos hankkeessa on 
erityistuki-
kategoriaan 
kuuluvia kuluja, 
raportoi ne Special
costs - välilehdellä 
(aloita Create-
painikkeista)

Valitse erityistukikategoria ja syötä pyydetyt 
tiedot, kuvaa riittävästi. HUOM! Raportoitava 
kulu voi sisältää arvonlisäveron vain, jos se jää 
ko. organisaation lopulliseksi kuluksi

Muista tallentaa!



Exceptional
costs 1/2
• Jos hankkeelle on 

myönnetty tukea on 
poikkeuksellisiin 
kuluihin, syötä tiedot 
kustannuksista 
Exceptional Costs -
välilehdellä 

• Tee jokaisesta 
erillisestä kulusta tai 
laskusta oma rivi 
esim. arvioitsijan 
palkkio, 
käännöspalvelu jne.



Exceptional costs 2/2

• Kulut kirjataan juoksevalla numerolla

• Ensimmäinen kulun jälkeen seuraavat kulut luodaan create-nappia käyttämällä

• Valitse listasta organisaatio, jota kulut koskevat

• Syötä todelliset kustannukset euroina→MT+ laskee automaattisesti korvattavan 
tukiosuuden

• HUOM! Todelliset kulut voi sisältää arvonlisäveron vain, jos se jää ko. organisaation 
lopulliseksi kuluksi

• Anna kustannukselle selkeä kuvaus ja perustelu, mistä kulu on syntynyt

• Liitä kuitti loppuraporttiin



Budget –välilehti

Hankkeelle 
myönnetty tuki

Hankkeen 
raportoima 
tuenkäyttö

Maksimisumma, joka voidaan 
budjettiluokasta siirtää toiseen 
luokkaan ilman sopimusmuutosta

Budjettiluokan maksimituki ilman 
sopimusmuutosta tehtyjen 
siirtojen jälkeen. 



Reports -välilehti

• Report-välilehdeltä pääset 
työstämään väli- tai 
loppuraportin laadullista ns. 
sisältöosuutta. 

• Huomaa, että muilla välilehdillä 
syöttämäsi ja/tai päivittämäsi 
tiedot muodostavat osan väli- ja 
loppuraporttia ja vaikuttavat 
raportin rakenteeseen.

• Raportin laatimiseksi ja 
lähettämiseksi tutustu MT+-
oppaaseen (Guide for 
Beneficiaries) sekä erillisiin 
raportointiohjeisiin, joka löydät 
verkkosivuiltamme 



Tärkeät dokumentit ja ohjeet

• Komission Mobility Tool+ Guide for Beneficiaries ohje löytyy MT+ -
raportointialustan aloitussivulla

• Kansallisen toimiston raportointia tukevat ohjeet löydät kumppanuushankkeiden 
”osallistujalle” –sivuilta:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/strategisen-kumppanuushankkeen-ka2-hallinnointi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/strategisen-kumppanuushankkeen-ka2-hallinnointi

