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Koulutuksen sisältö

• Muistutus liikkuvuuksien kirjaamisesta BM:iin
➢Kirjaa toteutuneet liikkuvuudet BM:iin viimeistään nyt

• Loppuraportin sisältö

• Loppuraportin lähettäminen



Liikkuvuuksien lisääminen BM:iin

• Kirjaa toteutuneiden liikkuvuuksien tiedot BM-järjestelmään

• BM-ohjeita, ks myös alasivut: 
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides+-
+Project+implementation+phase

• Ryhmäliikkuvuuden kirjaaminen: Add group activities in projects (KA121, 
KA122) - Erasmus+ & European Solidarity Corps guides - EC Public Wiki (europa.eu)

• Liikkuvuusjaksojen kirjaaminen: Mobility activities in projects (KA121, KA122) -
Erasmus+ & European Solidarity Corps guides - EC Public Wiki (europa.eu)

• Osallistujaraporttien hallinnointi: 
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Manage+participant+reports+in+proje
cts

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides+-+Project+implementation+phase
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=62947500
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=62259422
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Manage+participant+reports+in+projects


Päättyvien KA122-hankkeiden raportointi
• Hankkeet päätyvät eri aikoihin, loppuraportin DL 60 pv hankkeen 

päättymisen jälkeen
➢ tarkista pvm:t sopimuksesta tai BM:stä

• Osa tiedoista tulee automaattisesti koontina Beneficiary Moduleen
lisättyjen liikkuvuuksien tiedoista sekä palautetuista 
osallistujaraporteista

• Varmista ennen loppuraportin lähettämistä että liikkuvuuksien tiedot on 
kirjattu oikein (varsinkin kestot)

• Varmista että osallistujaraportit on palautettu, ks. report status

• Voit kirjoittaa loppuraportin suomeksi tai ruotsiksi, vaikka kysymykset 
ovat englanniksi

• Loppuraporttipohja tallentaa itse itseään. Voit palata raportin pariin eri 
päivinä ja jatkaa täyttämistä siitä mihin jäit viimeksi. 



Luo loppuraportti BM:ssä Reports-kohdassa



Loppuraportin sisältö



European Language Label

• Vapaaehtoinen

• Voit hakea loppuraportin yhteydessä

• Tähän kohtaan annetut vastaukset eivät vaikuta hankkeen 
loppuraportin arviointiin



Loppuraportin arviointikriteerit



Project summary
• Background: What is the context of your project and your 

organisation?
• Objectives: What did you want to achieve by implementing the 

project?
• Implementation: What activities did you implement in your project?
• Results: What were the results of your project?

• Samat tiivistelmät kysytään suomeksi sekä alempana myös
englanniksi
➢ Englanninkieliset tiivistelmät tulevat julkisesti näkyviin Erasmus+ Project 

Results Platformille



Activities

• How did you decide which types of activities to organise and 
which profiles of participants to select?

• How did the format and content of different activities 
contribute to the achievement of your project objectives?



Practical arrangements

• How did you choose the hosting organisations for your 
activities?

• Preparatory visits: How did the preparatory visits help improve 
the quality of your activities?

• Accompanying persons: How did you decide on the number 
and profile of accompanying persons in the different 
activities?



Quality standards
• Quality standards I: Basic principles

• Esim: Would you like to provide any further comments or information about the 
inclusion dimension in your project?

• Quality standards II: Good management of mobility activities
• Esim: What have you done to integrate the results of implemented mobility activities 

in your organisation’s regular work? What were the results of your efforts?

• Quality standards III: Providing quality and support to the participants
• Esim: Please describe step-by-step how did you define the expected learning 

outcomes for your participants. Who were the key persons involved in this process? 
How were the hosting organisations involved?

• Quality standards IV: Sharing results and knowledge about the 
programme
• Esim: What have you done to make your organisation’s participation in Erasmus+ 

widely known within your organisation? What kind of opportunities did you create for 
participants to share their Erasmus+ mobility experience with their peers?



Participant satisfaction

• Please comment on the participants’ feedback summarised in 
this section.
• Yläpuolella koonteja osallistujaraporttien palautteista

Project objectives and achievements
• Kohdassa näkyy koontina hakemukseen kirjoittamanne  

hankkeen tavoitteet ja niiden suunnitellut mittauskeinot

• Achievements- kohdassa reflektoitte miten olette 
toteutuneiden liikkuvuuksien avulla päässeet tavoitteisiin. 



Loppuraportin pakolliset liitteet

• Liitä mukaan loppuraportin lopusta ladattu Declaration on Honour täytettynä ja 
allekirjoitettuna liitteeksi

• Jos olette käyttäneet vihreän matkustamisen tukea, voi olla että kysymme vakuutta ja 
kuitteja raportin tarkastamisen yhteydessä: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen_vakuus_1.docx

➢ Säilyttäkää ne hankekansiossa

• Jos olette käyttäneet poikkeuksellisia kuluja tai osallisuustukea osallistujille, voi olla 
että kysymme kuitteja raportin tarkastamisen yhteydessä
➢ Säilyttäkää ne hankekansiossa 

• Learning agreementeja, apurahasopimuksia, osallistumistodistuksia yms. ei tarvitse 
liittää loppuraporttiin
➢ Säilyttäkää ne hankekansiossa

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen_vakuus_1.docx


Declaration on Honour -liite

• Kun olet ladannut liitteen:
➢ Täydentäkää DoH:iin paikka, aika ja laillisen edustajan allekirjoitus
➢National ID number of the signing person tai leimaa EI TARVITSE TÄYTTÄÄ



Checklist ja raportin lähetys
• Käy läpi listatut kohdat 

ja rastita ne
• Start submission process

-nappi aktivoituu 
vihreäksi kun pakolliset 
kohdat on täytetty

• Uusi ponnahdusikkuna 
aukeaa -> lähetä raportti 
Submit Beneficiary
Report -napista 
➢ Status muuttuu 

Submitted



Kysymyksiä? 



Yhteystiedot Erasmus+ yleissivistävä 
koulutus 
• Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala(@)oph.fi, 0295 338 583

• Liisi Airas, liisi.airas(@)oph.fi, puh. 0295 331 565 

• Maive Matikainen, maive.matikainen(@)oph.fi, puh. 0295 338 613

• Katariina Petäjäniemi, etunimi.sukunimi (@) oph.fi, puh. 0295 338 506

Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen osallistujalle –verkkosivu: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-
liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch

Liity kv.yleissivistävä -sähköpostilistalle: https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

Facebookissa: Kansainvälisyyttä kouluille 

Facebookissa myös Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Instagramissa: @kansainvalisyyttakouluille 

Twitterissä @EDUFI_GeneralEd 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

