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Raportointiohjeet

• Sekä väliraportointi että loppuraportointi tapahtuu 
molemmat Mobility Toolissa

• Keskeisin ohjeistus = tämä esitys

• Mobility Toolin liittyvä ohjeistus löytyy pääasiallisesti Mobility 
Toolista: 
• Mobility Tool+ https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

• Mobility Tool+ Beneficiary Guide (linkki opukseen on Mobility Toolin etusivulla)

• Mobility Tool+ Data Dictionary (linkki sanakirjaan löytyy Mobility Toolin etusivulta)
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Yleistä lomakkeista
• Lomakkeet löytyvät MT+:n kohdasta ”Reports”; Interim/Progress Report ja Final

Beneficiary Report

• Paljon tietoa generoituu lomakkeille automaattisesti

• Lomakkeella valmiina olevat, tiedot perustuvat korkeakoulun Mobility Tooliin
viemään liikkuvuusdataan sekä saapuvien ja lähtevien liikkujien täyttämiin 
EUSurvey-raportteihin

• Raportin täyttökielet suomi, ruotsi tai englanti

• Paitsi loppuraportin kohta 2 Project Summary englanniksi

• Lomakkeita voi täyttää, täydentää ja muuttaa vähän kerrallaan kunnes sen lähettää 
”Submit”



Väliraportointi 2018 hankkeille



Väliraportointi 2018 hankkeille

• Väliraportti jätetään: 

• 15.6.2019 mennessä (vuoden 2018 hankkeet) 

• Erasmus+ globaalin liikkuvuuden lisäapurahoja haetaan samalla 
väliraportointilomakkeella eli erillistä hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää.
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Liikkuvuustuen toinen ennakkomaksu

• Väliraportin perusteella korkeakoululle tai liikkuvuuskonsortiolle voidaan maksaa 
Erasmus+ globaalin liikkuvuuden rahoitussopimuksella myönnetyn tuen toinen 
ennakkomaksu (tuen loppuosuus 20 %).

• Liikkuvuustuen loppuosuuden maksun edellytyksenä on, että tuensaaja on 
käyttänyt väliraporttiin mennessä vähintään 70 % tuen ensimmäisestä 
ennakkomaksusta (56 % koko liikkuvuustuesta). 

• Mikäli kansallinen toimisto toteaa, että tuen loppuosuutta ei voida vielä maksaa, 
korkeakoulu / konsortio voi täyttää väliraporttilomakkeen uudelleen 28.2.2020
mennessä.

• Jos korkeakoulu ei jätä uutta väliraporttia 28.2.2020 mennessä, lasketaan käytetyn 
tuen määrä loppuraportin jälkeen ja puuttuva EU-tuki maksetaan korkeakoululle 
loppumaksuna. 
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Lisäapurahat
• Erasmus+ globaalin liikkuvuuden lisäapurahoja haetaan samalla 

väliraportointilomakkeella 

• Lisäapurahoja voidaan myöntää, jos samassa tukikorissa toiselta korkeakoululta on 
jäämässä tukea käyttämättä.

• Tukea voidaan myöntää kumppanimaahan, jonka osalta korkeakoulu läpäisi 
laatuarvioinnin varsinaisella hakukierroksella. Myönnetty tuki ei voi ylittää 
korkeakoulun alun perin koko hakemuksessa hakemaa tukisummaa. 

• Jos mikään korkeakoulu / konsortio ei väliraportissa ilmoita, että osa myönnetystä 
tuesta olisi jäämässä käyttämättä, ei lisätukea voida myöntää lainkaan.
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Tiedot liikkuvuuksista Mobility Tool+ :ssa
• Raportointialustalle on syötetty tiedot kaikista niistä liikkuvuusjaksoista ja 

apurahoista, joiden osalta on tiedossa lähtijä ja vaihdon ajankohta.

• HUOM, jos liikkuvuusjakso on merkitty Draft-tilaan järjestelmä ei laske sitä mukaan 
käytettyyn budjettiin eikä väliraporttiin.

• Hankkeen budjetti eri kululuokkien osalta on täydentynyt toteutuneiden ja 
syötettyjen tietojen pohjalta oikein raportointialustalle.

• Osallistujat ovat täyttäneet ja palauttaneet osallistujaraportit (EU Survey) 
toteutuneista jaksoista Mobility Tooliin.
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Raportin osat
1. Context: general information about your project;

2. Summary of Beneficiary and Partner Organisations: list of the beneficiary (or 
beneficiaries in case of a consortium) and organisations from Partner Countries

3. Activities: activities summary, participants' profile

4. Budget: detailed overview of the total budget and the budget per Partner 
Country

• 4.2. Organisational Support: täytettävä apurahoihin siirretty OS-tuen määrä
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Raportin osat
5. Redistribution of Funds: request to receive additional funds / to return funds to the NA

• Arvio käyttämättä jäävän tuen määrästä kumppanimaittain.

• Haettavat kumppanimaakohtaiset lisäapurahat.

6. Request for Further Pre-Financing: request for further pre-financing payment

• Valmiina täytettynä hankkeelle myönnetty ja maksettu summa

• Amount of pre-financing payment used = Mobility Toolissa ilmoitettu käytetty
budjetti -> syötettävä tähän kenttään itse

• Amount of further pre-financing payment requested by the beneficiary to the 
National Agency = tuen toisen ennakkomaksun summa (myönnetyn budjetin ja
ensimmäisen ennakkomaksun erotus) -> syötettävä tähän kenttään itse
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Raportin osat
7. Additional Comments

• Avoimessa kentässä kuvataan lyhyesti yhteistyön sujumista sekä esitetään 
perustelut käyttämättä jäävälle tuelle / anottavalle lisätuelle.

• Avoimessa kentässä voi myös kertoa tarkemmin mahdollisista OS-tuen siirroista.

8. Annexes

• Liitetään Declaration of honour -lomake, jonka allekirjoittaa korkeakoulun laillinen 
edustaja.
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Loppuraportointi 2017 
hankkeille



Loppuraportointi 2017 hankkeet
• 2017 hankkeiden sopimuskausi 26 kk päättyy 31.7.2019

• Loppuraportointi 31.8.2019 mennessä 

• Sen jälkeen loppuraporttien tarkastus ja arviointi OPH:ssa:

1) Mobility Tool -datan tarkastus: onko vaihtojaksot toteutettu sääntöjen mukaisesti -> 
mahdolliset korjauspyynnöt korkeakouluille

2) Laatuarviointi

3) Taloustarkastus: käytetty ja palautuva tuki

• Loppukirjeet ja mahdolliset laskut palautettavasta tuesta pyritään lähettämään 
30.11.2019 mennessä korkeakouluille. 

• Asiakirjatarkastukset valituille korkeakouluille, ilmoitus loppuraportin päättyessä
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Loppuraportin osat

1) Mobility Tooliin viedyt E+ liikkujatiedot & käytetty OS-tuki

2) Mobility Toolin reports-osiosta löytyvä Final Beneficiary Report

3) Declaration of honour (liitetään MT:ssa)

HUOM! Edunsaajan vastuulla on tarkistaa jo nyt, että sopimusmuutokset on tehty    
sääntöjen puitteissa. 
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Loppuraportin laatuarviointi
• Loppuraportti arvioidaan ja pisteytetään kansallisessa toimistossa

• Laatuarviointi perustuu komission ohjeistukseen

• Arvioinnissa huomioidaan:

1) Korkeakoulun / konsortion jättämä loppuraportti

2) Liikkuvuusjaksoille osallistuneiden antama palaute (EU-Survey)

• Tarkoitus myös nostaa esiin hyviä käytäntöjä

• Korkeakoulu / konsortio saa palautteen laatuarvioinnista loppukirjeen 
yhteydessä
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Laatuarviointi, pisteytys
• Loppuraportti pisteytetään, max. 100 p.

• Jos loppuraportin laatu arvioidaan heikoksi tai raportti on puutteellinen, voidaan osa 
myönnetystä OS-tuesta periä takaisin. Tukea voidaan periä takaisin:

25 %, jos loppuraportti saa 40 – 49 pistettä

50 %, jos loppuraportti saa 25 – 39 pistettä

75 %,  jos loppuraportti saa alle 25 pistettä

• Jos todetaan, ettei korkeakoulu noudata sopimuksen, Erasmus+ -peruskirjan ja 
kahdenvälisen sopimuksen laatuvaatimuksia, voi kansallinen toimisto:

 Pyytää korkeakoulua laatimaan suunnitelman puutteiden korjaamiseksi (action plan)

 Jos puutteita ei korjata, pyytää EU:n komissiota perumaan myönnetyn peruskirjan 
/perua konsortion akkreditoinnin
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Laatuarvioinnin kriteerit

1) Laatuvaatimusten noudattaminen (40 p)

 ECHE ja kahdenvälinen sopimus (Inter Institutional –sopimus)

 Konsortioilla: konsortiopartnereiden tekemä yhteistyö liikkuvuuskonsortion 
peruskirjahakemuksen mukaisesti

2) Määrällisten tavoitteiden toteutuminen (40 p)

3) Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (20 p)
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1. Laatuvaatimusten noudattaminen (40 p)

Liikkuvuusjärjestelyiden laatu (30 p)

• Liikkujien tukipalvelut (tiedotus, valintamenettely, valmennus, seuranta ja erityistuki)

• Kielivalmennus

• Opintojen hyväksiluku ja tunnustaminen

• Yhteistyö partnerimaiden korkeakoulujen kanssa

Saapuvien ja lähtevien osallistujien antama palaute / tyytyväisyys (10 p)

• Erittäin tyytyväisten/tyytyväisten osuus liikkujista

Konsortiot:

• Konsortiopartnereiden tekemä yhteistyö konsortion peruskirjahakemuksen mukaisesti
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2. Määrällisten tavoitteiden toteutuminen (40 p)
Toteutuneet liikkujamäärät suhteessa myönnettyihin liikkujamääriin (30 p)

Myönnetyn liikkuvuustuen tehokas hallinnointi ja käyttö, sekä edunsaajan 
kuvauksen/selvityksen relevanssi  (10 p)

3. Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (20 p)
Vaihtojen odotetun vaikuttavuuden relevanssi (10 p)

Tulosten levitystoimenpiteiden relevanssi (10 p)
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Loppuraportin ohjeistus
step by step
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Korkeakoulun ja sopimuskauden tiedot 
 täyttyvät automaattisesti

 ei vaadi toimenpiteitä

1. Context



• Englanninkielinen tiivistelmä raportoitavasta liikkuvuushankkeesta 
 kirjattu vastaus siirtyy sellaisenaan julkiseen Project Results Platform –tietokantaan

• The main elements to be mentioned are: 
 context/background of the project; uusi yhteistyömaa/korkeakoulu vai vanha yhteistyö + yleisesti

yhteistyön tausta = miksi lähdettiin mukaan

 objectives; lyhyesti, mitä yhteistyöllä tavoiteltiin

 number and type/profile of participants; description of undertaken activities;  lyhyesti toteutunut
yhteistyö suhteessa haettuun / myönnettyyn liikkuvuuteen. Selitys, jos yhteistyö ei toteutunut
suunnitellusti

 results and impact; tulokset raportoivalle, suomalaiselle korkeakoululle sekä
partnerikorkeakouluille. Hankkeen tulosten peilaus hakemuksessa esitettyihin tavoitteisiin!

 if relevant, longer-term benefits, onko nähtävissä pitkäaikaisia vaikutuksia tai tuloksia, joita
yhteistyö on tuottanut

2. Project summary, yleinen kuvaus



3. Summary of Beneficiary and Partner Organisations

• Valmis taulukko: koordinoiva korkeakoulu ja 
partnerikorkeakoulut

• Jos kyseessä on liikkuvuuskonsortio, sisältää myös listan 
konsortiopartnereista

 Ei vaadi toimenpiteitä, mutta hyvä käydä läpi ja tarkistaa että listaus on 
oikein 



Määrällisten ja laadullisten tavoitteiden täyttyminen: kuvaile vaihtomäärien toteumaa 
toiminnoittain (SMS, SMP, STA, STT) verrattuna myönnettyihin vaihtomääriin.

1) Mikäli toteutuneet yhteistyö ei vastaa myönnettyjä liikkuvuusmääriä, kirjaa tähän 
syyt, miksi liikkuvuusmäärät jäivät tavoiteltua alhaisemmiksi. Mikäli tavoitteet 
ylitettiin, kerro siitäkin + mahdolliset taustatekijät. Kuvaa yhteistyö lyhyesti kunkin
partnerimaan osalta.

2) Miten ulkomaiset partnerikorkeakoulut kontribuoivat yhteistyöhön? Toteutuiko
yhteistyö suunnitellusti ja IIA-sopimusta noudattaen? Mitä lisäarvoa
partneriyhteistyö kunkin maan osalta tuotti? 

Kuvaa em. seikat kunkin partnerimaan osalta

4. Description of the project, maakohtaiset kuvaukset



5.1. Project management
• Avokysymys: Kerro Erasmus-peruskirjaan (ECHE) ja kahdenväliseen sopimukseen perustuen, miten vaihtoyhteistyötä 

ulkomaisten partnereiden kanssa on hoidettu

• Avokysymys: Miten vaihtojaksojen hallinnointi ja laatu on varmistettu

5.2. Preparation, Monitoring and Support Related to Participants
• Avokysymys: Liikkuvuusjaksojen käytännön järjestelyt

• Avokysymys: Millaisia tukitoimia vaihtoon lähtijöille on tarjottu. 

• Avokysymys: Miten liikkuvuusjaksojen aikainen liikkujien seuranta ja tuki toteutettiin

• Avokysymys: Mahdolliset ongelmat ja niihin löydetyt ratkaisut

Huomioi 

• sekä lähtevä että saapuva liikkuvuus ja kaikki vaihtotoiminnot (SMS, SMP, STA, STT)
• maakohtaiset erot, mikäli toteutuksessa eri partnerimaiden välillä on olut eroja positiivisessa 

tai negatiivisessa mielessä

5. Implementation of the project
(tarvittaessa sis. maakohtaiset kuvaukset)



5. Implementation of the project

5.3. Linguistic support
• Onko OS-tukea käytetty kieli- ja kulttuurivalmennukseen? (YES/NO) Missä 

määrin (%)

• Monivalinta: Millaista valmennusta tarjottiin? 

• Avokysymys: Millä muilla keinoilla on tuettu osallistujien kieli- ja 
kulttuurivalmennusta?



6. Overview of mobility flows

6.1. Overview of activities; liikkuvuusmäärät ja vaihtojen 
keskimääräiset kestot toiminnoittain – täyttyy automaattisesti
6.2. Overview of mobility flows: liikkuvuusmäärät kohdemaittain ja 
toiminnoittain – täyttyy automaattisesti
6.3. Outgoing short, 1st and 2nd cycle mobilities to Asia, Central Asia, 
Latin America, South Africa and ACP countries – täyttyy
automaattisesti, jos myönnetty DCI / EDF outgoing eli H1-tukea

Muutos: avokysymys jätetty pois
(”kommentoi eroja myönnetyn ja toteutuneen liikkuvuuden välillä 
tarvittaessa kumppanimaa-kohtaisesti”)
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7. Participants’ profile
7.1. Overview; automaattisesti täyttyvät tiedot eri kohderyhmien osallistumisesta vaihtoihin.

Avokysymys: miten näitä ryhmiä on kannustettu osallistumaan vaihtoon?

7.2. Gender; automaattisesti täyttyvät tiedot liikkujien sukupuolijakaumasta

7.3. Recognition of learning outcomes (outgoing students)

• Automaattisesti täyttyvät tiedot hyväksiluetuista opintopisteistä (SMS) keskimäärin per 
vaihto Suomesta lähteneiden opiskelijoiden osalta

• Perustuu MT:n Number of recognised credits –kenttään

• Kommentoi määrää suhteessa tavoitteeseen 30 op / lukukausi ja mikäli hyväksilukuprosessi
on enemmistöllä liikkujista vielä kesken

• Kommentoi ja perustele myös, mikäli ei ole viety opintopisteitä Mobility Tooliin
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8. Participant feedback on Erasmus Charter provisions and general issues

8.1. Feedback on Charter provisions

1. Recognition for satisfactorily completed activities of the mobility periods / staff

2. Quality of the course catalogue at your receiving institution /students

3. Learning agreements for students/mobility agreements for staff

4. Assistance with issues related to visa and insurance /students

5. Guidance on accommodation /students

6. Satisfaction with accommodation /students

7. Equal treatment and integration /students

8. Mentoring and support /students

 Esitäytetty EU-surveyn perusteella, mahdollisuus kommentoida
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8. Participant feedback on Erasmus Charter provisions and general issues

8.2. Feedback on General Issues

9. Grant payments to outgoing and incoming students, in & out

10. Overall satisfaction of participants, liikkujatyypeittäin, in & out

 Esitäytetty EU-surveyn perusteella, mahdollisuus kommentoida

29/05/2019 Opetushallitus 31



9. Complience with the ECHE
• Korkeakoulun oma arvio siitä, vastaako Erasmus+ -liikkuvuuden 

toimeenpano korkeakoulussa Erasmus+ -peruskirjan ehtoja ja 
kahdenvälisiä sopimuksia partnereiden kanssa – YES/NO

• Mahdollinen toimenpidesuunnitelma ”if compliance needs to be 
improved, please explain the problem, provide an action plan with a 
timeframe for improvement and specify which institution is 
responsible”.  

• Mikäli tietyn partnerin kanssa on ollut erityisen suuria ongelmia, voi
tässä tuoda asian esiin parannusehdotuksineen
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10. Learning outcomes and impact
10.1. Learning outcomes

• Lähtevien & saapuvien opiskelijoiden ja henkilökunnan hankkima osaaminen vaihtojakson 
aikana heidän oman kokemuksensa perusteella  Automaattisesti täyttyvät tiedot, joita voi 
halutessaan kommentoida

10.2. Impact

• Avokysymys: Liikkuvuuden vaikutus vaihtotoiminnoittain (SMS & staff) yksilö- ja 
korkeakoulutasolla, sekä Suomessa että partnerimaissa. Miten vaihtoyhteistyö tukee 
osallistuvien korkeakoulujen strategioita, European Policy Statementia ja 
korkeakoulutuksen modernisaatioagendaa (http://bit.ly/2ru5jLc)  Anna esimerkkejä!

• Monivalinta: Onko vaihtoyhteistyö kehittänyt korkeakoulun valmiuksia kv-yhteistyöhön?
• Avokysymys: Missä määrin hanke on lisännyt partnerimaiden valmiuksia kv-yhteistyöhön
• Avokysymys: Erasmus+ -liikkuvuusyhteistyön laajemmat vaikutukset korkeakouluyhteistyön 

ulkopuolella.

 Kuvaa vaikutukset sekä yksilö-, korkeakoulu- että laajemmalla tasolla! 33



11. Dissemination of project results

• Avokysymys: Kerro esimerkkejä osallistuvien korkeakoulujen luomista 
hyvistä käytännöistä vaihtojärjestelyissä

• Avokysymys: Kerro miten ja mille kohderyhmille vaihtojen tuloksia on 
levitetty sekä osallistuvien korkeakoulujen sisällä että niiden 
ulkopuolella

• Avokysymys: Anna esimerkkejä, miten vaihdossa olleet ovat jakaneet 
kokemuksiaan muille opiskelijoille / henkilöstölle

 Kuvaa tulosten levittäminen sekä opiskelijoiden että henkilökunnan 
osalta + millaisia vaikutuksia tulosten levittämisellä on saatu
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12. Future plans and suggestions
• Aiotaanko yhteistyötä jatkaa samojen kumppaneiden kanssa jatkossakin 

(YES/NO)

• Avokysymys: Miksi ja miten?

• Avokysymys: Voit antaa palautetta kansalliselle toimistolle ja Euroopan 
komissiolle Erasmus+ -ohjelman toimeenpanosta, erityisesti globaalista 
liikkuvuudesta.

 Tähän toivotaan palautetta, risuja/ruusuja ja kehittämisehdotuksia mistä 
tahansa Erasmus+ -liikkuvuuteen liittyvästä isommasta tai pienemmästä 
asiasta.

Mielellään englanniksi, jotta voimme helpommin viestiä myös komissioon
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13. Participant Reports

• Automaattisesti täyttyvä luku, joka kuvaa EU-Surveyn
täyttäneiden osuutta liikkujista

• Avokysymys: Selitä, miksi kaikki lähtijät eivät täyttäneet 
raporttia.
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14. Budjetti
14.1. Overall budget summary

• Automaattisesti täyttyvä taulukko myönnetystä ja käytetystä tuesta toiminnoittain –
tarkista luvut!

14.2. Organisational Support (OS):

• Mikäli toteutuneiden liikkuvuuksien määrä on myöntöä pienempi, laskee MT+ calculated-
kenttään toteutunutta liikkuvuusmäärää vastaavan OS-tuen määrän

• Jos OS-tukea on siirretty vaihtoapurahoihin, merkitse siirretty summa Budget Transfer –
kenttään

• Käytetty OS-tuen määrä (siirron jälkeen) kirjataan MT:iin Budget-välilehdelle kohtaan 
Current Budget! Jos OS-tukea ei ole siirretty, kirjataan käytetyksi koko lopullinen OS-tuen 
määrä.

• Avokysymys siirroista: jos siirtoja on tehty, tulee ne listata tähän osioon. 37



14. Budjetti
14.3. Exceptional costs - guarantee

• Exceptional costs: summa

• Avokysymys: Expectional costs kommentit

14.4. Project Total Amount

• Automaattisesti täyttyvät luvut: myönnetty ja raportoitu (=käytetty) tuki yhteensä

• HUOM: Raportoitu tuki ei voi olla suurempi kuin myönnetty tuki

• Jos tukea on jäänyt käyttämättä, kommentoi miksi.

14.5. Budget Summary per Partner Country

• Automaattisesti täyttyvät luvut kunkin partnerimaan osalta

• Siirrettiinkö tukea partnerimaalle: YES/NO

• Jos YES: täytä avokenttään summa ja kerro mitä tukea (SM/STA/STT/OS) siirto koski
29/05/2019 Opetushallitus
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14. Budjetti
14.6. Participants with a Zero Grant from Erasmus+ EU Funds

 Jos nolla-apurahaliikkujia, kuvaa miten näiden liikkuvuuksien apurahat katettiin

 Jos kokonaan raportoimattomia liikkujia partnerimaihin omalla rahoituksella, tässä 
voi kertoa minkä verran liikkujia (SMS, STA, STT) on ollut 

14.7. Participants with an Extended Mobility Period

 Tyhjä

14.8. Other Sources of Funding

• Automaattisesti täyttyvä luku käytetystä muusta rahoituksesta (kertyy summista, 
jotka liikkuvuusdatassa syötetty ”additional non-EU-grant” –kohtaan)

• Kerro mitkä ovat muut käytetyt rahoituslähteet (esim. korkeakoulun omarahoitus)
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Annexes

• Declaration of Honour: Lomake tulee tulostettavaksi vasta, kun 
loppuraportin kaikki kohdat on täytetty

• Lomakkeen täyttää LEAR, korkeakoulun laillinen edustaja ja 
skannattu versio lomakkeesta allekirjoituksineen ladataan 
loppuraportin liitteeksi.
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KA107 Siirtosäännöt
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Muutokset, jotka saa tehdä itsenäisesti ilman sopimusmuutosta

• 50% OS-tuen kokonaismäärästä saa siirtää liikkuvuuksiin
- Ei ole sidottu tietyn maan kanssa toteutuviin liikkuvuuksiin

• Oleskelu- ja matkatuen siirrot eri liikkuvuustyyppien välillä
(saman maan sisällä)
- Siirrot opiskelija- opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin myönnetyn tuen välillä ovat sallittuja. Huomaa, että

rajoitukset DCI ja EDF -tukikoreissa ovat edelleen voimassa

- Liikkuvuusjaksojen kestoja saa muuttaa

- Liikkuvuuksien määrää saa muuttaa

• Muutokset liikkuvuusjaksojen suuntaan ilman sopimusmuutosta max 
40% koko sopimuksessa myönnetystä tuesta -> MT+: Transfer tracker
- jos 40% ylittyy, tulee lähettää sopimusmuutosanomus kansalliseen toimistoon
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• Matka- ja yksilötukea ei voi siirtää toisen maan kanssa
tehtävään yhteistyöhön

• Partnerikorkeakoulun vaihto tai lisäys edellyttää aina
sopimusmuutosta

• Rajoitukset DCI ja EDF -tukikoreissa ovat edelleen voimassa:
- Lähteville 1. ja 2. syklin opiskelijoille ei voi siirtää muille liikkujille

myönnettyä tukea
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Huomioitavaa siirtosäännöissä:



Mobility Tool+, Transfer Tracker

• Dashboard-
välilehdellä 
”Transfer
Tracker” 
saapuvan ja 
lähtevän 
liikkuvuuden 
välisten siirtojen 
sekä OS-tuen 
siirtojen 
seuraamiseen
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Mobility Tool+, Budget Transfer
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Budget-välilehdellä
-> Klikkaa ”Budget
Breakdown and Transfer
Rules”



Mobility Tool+, Budget Transfer
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Kiitos! 
Diat tapahtuman sivuilla: 
https://beta.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/webinaari-
globaalin-liikkuvuuden-vali-ja-loppuraportoinnista-
erasmus

Raportointiohjeet ja lomakkeet (tulossa):
https://beta.oph.fi/fi/globaali-liikkuvuus-
hallinnointi-ja-raportointiohjeet


