Väliraportointi
Erasmus+ KA2 Strategiset
kumppanuushankkeet
Päivitetty 12.5.2021

Raportointiaikataulu
• Tarkista oman hankkeen aikataulut rahoitussopimuksesta
• 24 kk-hankkeet:
 Väliraporttiin (progress report) ei liity maksatusta
 Raportointikausi 1.9.2020 – 31.8.2021
 Raportti jätettävä viimeistään 31.10.2021
• 36 kk-hankkeet: 2 ”väliraporttia”:
 Progress report
 Interim report: (raportin hyväksymisen jälkeen maksetaan hanketuen toinen
erä eli 40% hanketuesta)
 Tarkista raportointipäivämäärät sopimuksesta!
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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
o raportoi kaikki hankkeen toiminnot riippumatta siitä onko niihin saatu E+ rahoitusta vai ei
o anna kokonaiskuva toiminnasta
• Väliraportti on puolen välin tarkistuspiste: miten on edetty?
• Jokainen hanke toimittaa yhden väliraportin. Koordinaattorin tehtävänä on tietojen kerääminen
partnereilta. Muista, että raportin tulee kuvata koko hankkeen etenemistä – ei pelkästään
koordinaattorin tekemää työtä. (Poikkeuksena koulusektorin KA219-hankkeet, joissa jokainen partneri
raportoi omaa toimintaansa ja jättää raporttinsa omaan kansalliseen toimistoonsa)
• Liitteet täydentävät raporttia, muista ainakin www-sivujen osoite, some-kanavat, myös sisäisen työtilan
osoite ja salasanat kannattaa liittää mukaan.
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Yleistä väliraportista (2)
• Väliraportoinnissa käytetään Mobility Tool+ -raportointialustaa sekä sisällön että
talouden osalta.
• Talouden ja sisällön raportointi kytkeytyvät tiiviisti yhteen; toimintojen ja
taloustietojen osioissa kuvataan myös toiminnan sisältöä.
• Taloustietoja ei tarkasteta/hyväksytä yksityiskohtaisesti väliraportin yhteydessä,
mutta Mobility Toolin tietojen tulee olla ajan tasalla.
• 36-kk hankkeiden osalta tarkistetaan väliraportissa, onko hanke käyttänyt
vähintään 70% ensimmäisestä maksuerästä
• Mobility Tool+ alustan tekninen täyttöohje (Guide for Beneficiaries) löytyy
kumppanuushankkeiden hallinnointi sivulta
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Tarkista hankkeesi tiedot Mobility Toolissa
• Valitse Home -etusivulla raportoitava hanke (mikäli olet useamman hankkeen EUhankkeen yhteyshenkilö, näet kaikkien hallinnoimiesi hankkeiden hankenumerot
profiilissasi).
• Tarkista välilehdeltä Contacts, että organisaatioiden tiedot ovat oikein. Jos
tiedoissa on puutteita, ota yhteyttä OPH:een. Et voi itse muokata tietojasi MT:ssa,
vaan nämä muutokset tehdään toisten tietokantojen kautta.
• Täytä alustalle osallistujat ja muut tiedot toteutuneen mukaisesti, ei myönnetyn
tuen mukaan. Ei haittaa vaikka syötetyt summat ylittävät myönnön, loppumaksu
tehdään myönnetyn hanketuen perusteella. Näin saamme kansallisessa
toimistossa kokonaiskuvan hankkeiden toiminnasta.
• Raportti tehdään hankkeen yhteistyökielellä.
5

Hankenäkymä ja valikot
Raportit -välilehti
Valikosta pääset selaamaan ja päivittämään hankkeen tietoja.
Jokaiselle hankkeen budjettikategorialle on oma osio.

Reports -välilehti
• Report-välilehdeltä
pääset työstämään välitai loppuraportin
laadullista
sisältöosuutta.
• Muilla välilehdillä
syöttämäsi ja/tai
päivittämäsi tiedot
muodostavat osan välija loppuraporttia ja
vaikuttavat raportin
rakenteeseen.

Väliraportin sisältö
1. Context
2. Project identification
3. Summary of participating organisations

Kohdat 1-3: Tiedot tulevat raporttiin
automaattisesti.

4. Project management and implementation
5. Transnational project meetings
6. Intellectual outputs
7. Multiplier events

Kohdat 5-8 raportoidaan vain, jos hanke sisältää
näitä toimintoja. Vain ne budjettiluokat ovat
aktiivisia, joihin hankkeelle on myönnetty tukea.

8. Learning/teaching/training activities
9. Follow-up: impact, dissemination & use of project’s results
10. Budget summary – grant already used up
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Täydennä raportti
1. Submission -painike pysyy
epäaktiivisena siihen asti,
kunnes tarvittavat kentät
ovat täytetty.
2. MT huomauttaa, jos
joitain tietoja puuttuu tai
korjattavaa ilmenee.
3. Pääset palaamaan
raporttiin, printtaamaan tai
esikatselemaan raportin
luonnosversion.
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4. Project management & implementation
Projektin hallinto ja toteutus -osio sisältää 6 kysymystä:
a. Hankkeen eteneminen ja tavoitteiden saavuttaminen
b. Projektin hallintoon liittyvät toiminnot
c. Seuranta ja arviointi
d. Partneriyhteistyö
e. Mahdollinen sidosryhmien ym. osallistuminen hankkeeseen
f. 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 onko asetetut tavoitteet saavutettu
o mahdollisia muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan

• Kuvaa tässä myös tuotteisiin (intellectual outputs) liittyvää työtä: työn
eteneminen, ollaanko aikataulussa, mahdolliset muutokset jne.
• Onko hankkeen toiminta ollut hakemuksessa esitetyn mukaista (tavoitteet,
toiminnot, tulokset)?
• Onko hankkeen toteutuksessa ollut haasteita? Millaisia?
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Hallintoon liittyvät toiminnot
• Kuvaa tässä toimintaa, joka on rahoitettu projektin hallinto ja toteutus kululuokasta (Project Management and Implementation), esimerkiksi:
o Kansallinen toiminta (esim. sidosryhmäyhteistyö) ja kokoukset, huomio
kaikki partnerit
o Opinto- ja koulutustilaisuuksiin liittyvä työskentely oppilaitoksessa (esim.
valmistautuminen workshoppeihin), itse järjestetyt tilaisuudet
• Kerro mihin tarkoituksiin PMI-rahaa on käytetty
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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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Eri välilehdillä kuvataan seuraavat toiminnot:
• Transnational project meetings
• Intellectual outputs (tuotteet)  Tuotteiden kuvauksia ei tarvitse päivittää
väliraportin yhteydessä – riittää, että ne päivitetään loppuraportin yhteydessä,
kun tuotteet ovat valmiit.
• Multiplier events (levitystapahtumat)
• Learning, teaching and training activities (opinto- ja koulutustilaisuudet)
• Kuvaukset siirtyvät Mobility Tooliin hakemuksen perusteella. Muokkaa
kuvaukset vastaamaan toteutunutta toimintaa kunkin toiminnon välilehdellä.
• Raportoi myös hallintotuen käyttö Project Management and Implementation
välilehdellä, jotta budjetti näkyy oikein.
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5. Transnational project meetings (TPM)
•

Kokoustiedot syötetään
TPM-välilehdelle

•

Jokaisesta kokouksesta:
o

Kuvaava otsikko,
kokouspaikka,
ajankohta, osallistujien
lkm per kokous ja
lähettävä organisaatio.

o

Kuvaus kokouksesta
kohtaan Description.

o

Muista kokousten
dokumentointi, ja voit
liittää ne raporttiin
(muistiot jne.).

Aloita tietojen syöttäminen
+Create-painikkeesta

6. Intellectual outputs (IO)
1. Syötä toteutuneet työpäivät IO-välilehdelle
2. Valitse IO, jonka tiedot haluat täydentää
3. Päivitä IO:n kuvaus kohdassa Description
4. Syötä toteutuneet työpäivät organisaatioittain

1

Uuden tuotteen saa tarvittaessa lisättyä +Create -painikkeella.
Varmista ensin OPH:sta vaatiiko tuotteen lisääminen
sopimusmuutosta.

2
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7. Multiplier events (ME)
1. Päivitä tilaisuuden tiedot
ME-välilehdellä:t
• sisältö
• osallistujien lkm
• keskeiset tulokset ja
mahdollinen
osallistujapalaute
2. Jos tilaisuuden materiaali
on saatavilla sähköisesti,
liitä mukaan
verkkosivujen osoite.
3. Mainitse mihin
tuotteeseen/tuotteisiin
(IO) tapahtuma on
liittynyt.

8. Learning Teaching and Training activities (LTT)
1.

Päivitä koulutusjaksojen kuvaus LTTvälilehdellä kohdassa Description

2.

Tapahtumien suunnittelu ja valmistelu (myös
esim. opiskelijoiden valmistautuminen
liikkuvuuteen)

3.

Osallistujien roolit (opettajat ja/tai opiskelijat)

4.

Jaksojen sisältö ja toteutus

5.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

6.

Miten jakso tukee tavoitteiden saavuttamista

7.

Tulokset ja arviointi (mm. osallistujien palaute)

8.

Työskentely opiskelijoiden kanssa
virtuaalisesti/omassa oppilaitoksessa

9.

Ovatko toiminnot olleen suunnitelman
mukaisia (sisältö, määrät)? Jos on muutoksia,
kuvaa millaisia muutoksia on tehty ja miksi?

10. Liitä raporttiin workshoppien ohjelmat
11. Osallistujien tietoja pääset syöttämään Createpainikkeesta  Osallistujien tiedot syötetään
yksitellen.

1
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Exceptional costs – poikkeuksellisten kustannusten
raportointi
• Valitse listasta organisaatio, jota kulut
koskevat
• Syötä todelliset kustannukset euroina
MT+ laskee automaattisesti korvattavan
tukiosuuden
• HUOM! Todelliset kulut voivat sisältää
arvonlisäveron vain, jos se jää ko.
organisaation lopulliseksi kuluksi
• Anna kustannukselle selkeä kuvaus ja
perustelu, mistä kulu on syntynyt
• Tee jokaisesta erillisestä kulusta tai
laskusta oma rivi
• Liitä kuitti loppuraporttiin

Huom. voit raportoida vain niitä poikkeuksellisia
kustannuksia, joihin on myönnetty tukea!

9. Follow-up
9.1. 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.
• Arvioi hankkeen potentiaalista vaikuttavuutta ja pohdi miten sitä voisi vielä
parantaa.
• Pohdi vaikuttavuutta eri näkökulmista
 hyödynnä työkaluja
 https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
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Partner organisations:
•

What changes will occur in
partner organisations as a result
of the activities?

•

Will organisations develop new
partnerships, new products or
services?

•

Will they change their policies or
procedures?
Systemic:

Project staff:





How will your activities affect
the staff working on the
project?
What new experience skills and
competences will they develop?
How will involvement in the
project develop staff continuing
professional development?

YOUR IMPACT:
What is the main thing your
project hopes to achieve?
Think about the problem or issue
you are trying to solve.
Learners:





What change will occur for
learners as a result of the
activities?
Will they acquire new skills or
competences?
Will they have new experiences
that change their attitudes,
opinions or aspirations?







What changes to legislation
or public policy will occur in
your sector or field?
Will you change professional
practices or methods of
learning?
Will you produce new
recognised qualifications or
accredited learning modules?

9. Follow-up
9.2. Dissemination and use of project’s results
Levitys ja tuotteiden hyödyntäminen
• Kuvaa keskeisiä levitystoimintoja:
a) mitä on tehty tähän mennessä ja
b) miten hankkeen tuloksia tullaan jatkossa levittämään
• 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.)
• Jos hankkeessa on jo tehty levitystoimintaa kerro myös millaista palautetta
kohderyhmiltä on saatu.
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Budjetti
•

Max 24 kk-hankkeet valitsevat ”No”. Raporttiin ei liity maksatusta.

•

Yli 24 kk-hankkeet valitsevat ”Yes”. Hankkeelle maksetaan toinen maksuerä 40% interim reportin jälkeen.
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"Start Submission Process“ 1/3
Kun olet täydentänyt raportin ja kaikissa kentissä on
vihreä  -merkki, Start Submission Process -painike
aktivoituu ja voit edetä.

1. Lataa ja tulosta
laillisen edustajan
allekirjoitus
"Beneficiary
Declaration of
Honour and
Signature“ ja 2.
liitä allekirjoitettu
dokumentti
raporttiin.
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"Start Submission Process“ 2/3
1. Päästäksesi jatkamaan, klikkaa “Contains
declaration of honour” -linkkiä

2. Etene klikkaamalla Next Step -painiketta.
Lisäksi voit liittää mukaan dokumentteja, jotka tukevat raporttia ja joista lukija saa
kokonaiskuvan mitä hankkeessa on tehty. Mukaan voi liittää esim. LTT-ohjelmat,
hankekokouksien muistiot/kokousraportit tms., jos hankkeesta on julkaistu lehtijuttuja
esim. paikallismediassa, liitä skannatut artikkelit mukaan, oppilaiden tekemät 27
hankejutut jne.

"Start Submission Process“ 3/3
1. Lue ja hyväksy Data Protection Notice, järjestelmä
ei anna edetä ellei kohta ole hyväksyttynä.

2. Käy Check list läpi ja tarkista, että kaikki kohdat
ovat valmiit, Not done → Done ja painikkeet
muuttuvat vihreiksi.
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Submission
1. Kun raportti on jätetty, ei sen muokkaaminen
ole enää mahdollista. Jätä raportti klikkaamalla
Submit Beneficiary Report.
2. Raportin lähetys "Submission in progress"
voi kestää normaalisti n. 15 min. Ole
yhteydessä OPH:een, jos raportin jättö ei ole
onnistunut 24 h sisällä.

3. Kun raportti on jätetty onnistuneesti,
statukseksi vaihtuu Submitted.
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