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OHJE Erasmus+ KA229-hankkeille MOBILITY TOOL+ -raportointialustan
käyttöön – loppuraportointi
Erasmus+ -hankkeen loppuraportti tehdään Mobility Tool+
-raportointialustalla. MT+ -raportointialustalle kirjaudutaan
EU Login -tunnuksella osoitteessa:
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/
Hankkeen loppuraportin voi palauttaa heti hankkeen
päättymispäivän jälkeen, mutta viimeistään 60 päivää
hankkeen päättymisestä. Hankkeen päättymisen voit
tarkistaa hankesopimuksesta ja MT+:n välilehdeltä Details.
Jos hankekauttanne on jatkettu, niin näette uuden
päättymispäivän Mobility Toolin etusivulta tai
sopimusmuutoksesta.
Mobility Tooliin syötetään tiedot hankkeen sopimuskaudella toteutuneista toiminnoista, hankeavustuksen
käytöstä sekä täytetään kirjallinen loppuraportti. Ole tarkka, että Mobility Tooliin syötetyt päivämäärät
täsmäävät toteutuneen liikkuvuusjakson ohjelman kanssa. Ei haittaa, vaikka Mobility Toolissa budjetti
ylittyy myönnetystä avustussummasta eli raportoitte enemmän liikkuvuuksia kuin teille on myönnetty.

Budjetin täydentäminen Mobility Toolissa
Jokainen vie oman budjettinsa Mobility Tooliin, riippumatta roolista hankkeessa (koordinaattorina tai
partnerina toimiva organisaatio).

Project Management and Implementation / Hankkeen hallinto
Hankkeen hallintoraha syötetään Project management and implementation -välilehdelle. On erittäin
tärkeää päivittää koko se summa, joka teille on myönnetty. Summan pääsee päivittämään edit-ikonia
painamalla. Myönnetyn summan voi helpoiten tarkistaa Mobility Toolin Budget-välilehden alta. Muista
kuvata miten hallintoon myönnettyä rahaa on käytetty (kysymys samalla välilehdellä: Please describe the
project activities and expenses covered with the Project Management and Implementation grant.).

Learning, Teaching and Training Activities (LTT) / Opinto- ja koulutustilaisuudet
Tiedot hankkeen liikkuvuusjaksoista (tiedot matkoista) viedään Learning, teaching and training activities
-välilehdelle. Koordinaattori luo ensin liikkuvuusjakson: aika, paikka ja kuvaus. Tämän jälkeen jokainen
liikkuvuuteen osallistunut organisaatio vie omat liikkuvuustiedot Mobility Tooliin. Pääsette lisäämään oman
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organisaation liikkuvuustiedot menemällä välilehdelle Learning, teaching and training activities ja
avaamalla liikkuvuusjakson tiedot oikean reunan view-ikonista.

Avautuvan näkymän alareunassa, kohdassa Groups, voitte lisätä oman ryhmänne painamalla vihreää
Create-painiketta.

Liikkuvuusjakson järjestäneen organisaation ei tarvitse päivittää liikkuvuustietoja sille liikkuvuusjaksolle,
jossa toimi isäntänä/vastaanottavana kouluna.
Liikkuvuustiedot viedään Mobility Tooliin lukuina: kuinka monta matkusti, oliko mukana oppilaita ja
opettajia (accompanying persons) [Short-term exchanges of groups of pupils/ long-term study mobility of
pupils] vai pelkästään opettajia [short-term joint staff training events /long-term teaching assignments],
kuinka monta päivää olitte matkalla (ohjelma antaa lisätä kaksi matkapäivää LTT-tapaamispäivien lisäksi) ja
kuinka pitkä välimatka oli teidän koulustanne kohdekouluun (tarkista välimatka välimatkalaskurilla - linkki
löytyy alustalta kohdasta Travel).

HUOM. Mikäli teille on muodostunut koronan seurauksena (tai muusta syystä) ennakoimattomia kuluja, ns.
Force majeure -kuluja, tulee näistä tehdä Opetushallitukselle erillinen ilmoitus. Force Majeure -lomakkeen
löydätte Osallistujalle-sivulta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalleka229
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Special Costs
Jos teille on myönnetty tukea
kulukategoriasta exceptional costs tai
teillä on erityisen tuen kuluja (special
needs support), täyttäkää nämä kulut
Special Costs -välilehdelle. Muistakaa
lisätä raporttiin liitteeksi kuitit näistä
kuluista. Kuluja pääsette lisäämään
vihreästä Create-painikkeesta. Tämän
jälkeen voitte valita kululuokan (special
needs support, exceptional costs,
exceptional cost guarantee) sen
mukaan mitä kuluja haluatte ilmoittaa
ja täydentää summat.

Other Project Events
Hankkeen koordinaattori täyttää tiedot muista tapahtumista (esim. tapahtumat kouluissa, disseminaatiotapahtumat) kaikkien partnereiden osalta Other project events -välilehdellä. Nämä tulevat osaksi hankkeen
tapahtumia raportissa. Partnerit toimittavat tiedot omista tapahtumistaan koordinaattorille, joka vie ne
Mobility Tooliin. Tapahtumia pääsee lisäämään vihreästä Create-painikkeesta.

Hankkeen kirjallinen raportti
Hankkeen kirjallisen raportin löydät Reports -välilehdeltä, kohdasta Final Beneficiary Report. Loppuraportti
tulee ensin luoda painamalla Generate Beneficiary Report. Myöhemmin pääset muokkaamaan
loppuraporttia painamalla Edit Draft.
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Koordinaattori jättää koko hanketta koskevan sisältöraportin. Tarkoituksena on, että koko hankeryhmä
pohtii raportin sisältöä yhdessä. Loppuraportti arvioidaan ja pisteytetään koordinaattorin maassa.
Erityisesti toivotaan, että pohditte hanketta tulosten ja vaikutusten kautta. Mikä muuttui osallistuvissa
organisaatioissa? Mitä hyötyä hankkeesta oli? Mitä opitte? Mikä jää elämään hankkeen jälkeen? Muista
huomioida kaikki partnerit pohdinnoissa.
Partnereilla on omassa loppuraportissa yksi kysymys (kohta 6. Comments). Voit pohtia tässä palautetta
teidän organisaationne näkökulmasta: Mitä uutta hanke toi teille? Oliko hanke teille hyödyllinen? Miten
hyöty näkyy? Mitä opitte? Mikä muuttui hanketyön aikana? Mitä teette uudella tai toisella tapaa
hanketyön jälkeen? Miten ohjelmaa voisi kehittää palvelemaan paremmin kouluja?

Liitteet
Pakollisena liitteenä sekä koordinaattorilla että partnerilla on laillisen edustajan allekirjoittama Declaration
of Honour (DoH), jonka voit ladata raportista kohdasta Download Declaration of Honour. Allekirjoitetun
lomakkeen (ja muut haluamasi liitteet) voit lisätä raporttiin kohdasta Add more files. Muista vielä tämän
jälkeen painaa Contains Declaration of Honour.

Kun raportti on valmis, pääset lähettämään sen vasemman yläreunan painikkeesta Start Submission
Process. Huom! Partneriorganisaatio ei voi palauttaa omaa raporttiaan ennen kuin koordinaattori on
palauttanut omansa.
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Ennen raportin lähettämistä tulee hyväksyä ”Data Protection Notice" painamalla Accept. Checklistnäkymän listasta painatte kaikki Not Done -> Done, jonka jälkeen valitsette Next Step.

Tämän jälkeen lähetätte lomakkeen kohdasta Ready for Submission, jolloin raporttinne siirtyy osaksi koko
hankkeen raporttia, jonka koordinaattori palauttaa Partnership Dashboardilta. Kun kaikkien partnereiden
raportit näkyvät Dashboardilla Ready to Submit -tilassa, voi koordinaattori palauttaa raportit kaikkien
hankkeiden osalta painamalla Submit partnership report.

Koordinaattoriorganisaation yhteyshenkilö täyttää vielä Erasmus+ -hanketietokantaan hankkeen tulokset
(Erasmus+ Project Results Platform): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.
Tietokantaan kirjaudutaan samoilla EU Login -tunnuksilla kuin Mobility Tooliin. Ohjeet hankkeen tietojen
lisäämisestä Erasmus+ -hanketietokantaan: https://laatikko.oph.fi/s/GiXjo2gB39A7p5P.

