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Tutustu tarkempiin raportointi- ja MT+ 
täyttöohjeisiin

• Komission Mobility Tool+ Guide for Beneficiaries ohje löytyy MT+ -raportointialustan 
aloitussivulta (tarkat kuvalliset ohjeet MT+-raportointi alustan käyttöön) 

• Kansallisen toimiston raportointia tukevat ohjeet verkkopalvelussamme  http://bit.ly/2iIuoS5:

✓ Mobility Tool+ -tekninen käyttöohjeistus 

✓ Loppuraportointikoulutuksen esitys (mm. ohjeistus hankkeen laadulliseen sisällön 
raportointiin sekä tulosten/tuotteiden julkaisemiseen Erasmus+ Project Results
Platformilla

http://bit.ly/2iIuoS5


Tarkista ja täydennä hankkeesi tiedot Mobility Toolissa

• Loppuraportti koostuu sekä MT+:ssa eri välilehdillä olevista/syötetyistä tiedoista 
(osallistujaorganisaatiot, tuella toteutetut aktiviteetit, käytetty tuki) sekä 
sisältökysymyksistä

• Tarkista välilehdeltä Organisations että organisaatioiden tiedot ovat oikein. 

• Tarkista myös välilehdeltä Contacts oman organisaatiosi laillisen edustajan tiedot. 
Jos tiedoissa on puutteita/virheitä, ota yhteyttä OPH:een. Et voi itse muokata 
tietoja MT:ssa, vaan nämä muutokset tehdään toisten tietokantojen kautta.

• Täytä alustalle osallistujat ja muut tiedot toteutuneen toiminnan mukaisesti, ei 
myönnetyn tuen mukaan. Ei haittaa vaikka syötetyt summat ylittävät myönnön, 
loppumaksu tehdään joka tapauksessa maksimissaan myönnetyn hanketuen 
perusteella. 

• Raportointi MT+ -alustalla tapahtuu hankkeen yhteistyökielellä.
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Tiedot välilehdillä 1/2
• Vain ne budjettiluokat ovat aktiivisia, joihin hankkeelle on myönnetty tukea. 

Tässä on hyvä käyttää apuna sopimuksen liitettä II (Budget Annex), josta käy ilmi 
kunkin apurahakategorian kokonaismyöntö

o Project management and Implementation (1)
o Transnational Project Meetings (2)
o Intellectual Outputs (3)
o Multiplier Events (4)
o Learning, Teaching and Training Activities (5)
o Special Needs Support (6)
o Exceptional costs (7)
o Exceptional Cost Guarantee (8)

• Varmista, että olet syöttänyt kunkin budjettikategorian välilehdelle kaikkien 
toteutuneiden toimintojen tiedot (esim. kokoukset, osallistujat, IO-työpäivät, 
tilaisuudet, poikkeukselliset kulut) ja että kulut ovat kunkin budjettikategorian 
omalla välilehdellä oikein 

• Näet yhteenvedon hankkeen taloudesta Budget-välilehdeltä. Jos muutostarpeita 
ilmenee, voi tietoja muokata kunkin kategorian välilehdellä. 4



Tiedot välilehdillä 2/2
• Tarkista, että

✓ Kaikkien kokousten, levitystilaisuuksien ja oppimis- opetus ja koulutusjaksojen 
(LTT) aloitus- ja päättymispäivämäärät ovat toteutuneen mukaiset

✓ Olet käyttänyt matkojen raportoinnissa oikeaa välimatkakategoriaa

✓ Olet päivittänyt toimintojen/tuotteiden kuvaukset toteutuneen mukaisiksi: 

• Description of  the Intellectual output: kuvaa kutakin tuotetta toteutuneen mukaan (sisältö, käyttötarkoitus, 
laajuus jne.)

• Description of the Multiplier Event: kuvaa kunkin toteutetun tilaisuuden tarkoitusta sisältöä, kohdeyleisöä ja 
osallistujia, toteutusta, onnistumista sekä sitä, miten ko. tilaisuus tuki tuotteiden levitystä

• LTT: Kuvaile kohdassa Description of the activity, mitä olette kullakin jaksolla tehneet (mm. jakson sisältö/ohjelma 
pääpiirteissään, osallistujat, oppimistavoitteet-ja -tulokset; mahdollisten accompanying persons rooli/tehtävät) 

✓ Todelliset kulut (exceptional cost/special needs support) on eritelty riittävän
selkeällä tasolla ja että kuvauksista käy selkeästi ilmi käyttötarkoitus ja muut
perusteet (muista laittaa kulutositteet liitteeksi)
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Kohti sisältökysymyksiä
• Kun luvut ja osallistujat ovat oikein, voit jatkaa raportin hankkeen sisältökysymyksiin Reports-

välilehdellä (voit täyttää sisältökysymyksiä myös aikaisemmin, mutta näet kaikki kysymykset 
vasta, kun budjettiosio on täydennetty).
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2. Final Beneficiary Report 
näkymässä, klikkaa Edit Draft -
painiketta, jolloin raportti avautuu

1. Beneficiary Report näkymässä mene Final
Beneficiary Report-välilehdelle ja klikkaa 
ensimmäisellä keralla Generate Beneficiary
Report -painiketta, jolloin raportti latautuu



Täydennä raportti
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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.  

1

2
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"Start Submission Process“ 1/3
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Kun olet täyttänyt raportin ja kaikissa kentissä on vihreä ✓
-merkki, Start Submission Process -painike aktivoituu ja
voit edetä raportin lähettämisvaiheeseen.

1. Lataa ja tulosta 
laillisen edustajan 
allekirjoitus 
"Beneficiary 
Declaration of 
Honour and 
Signature“ ja 2. 
liitä allekirjoitettu
(skannattu) 
dokumentti
raporttiin. 

Lisää viimeistään tässä vaiheessa 
myös muut pakolliset ja/tai raporttia 
tukevat liitteet.



"Start Submission Process“ 2/3
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1. Päästäksesi jatkamaan, klikkaa “Contains 
declaration of honour” -linkkiä…

2. … jonka jälkeen pääset etenemään 
klikkaamalla Next Step -painiketta.



"Start Submission Process“ 3/3
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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.



Submission
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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. Selaimen voi sulkea, vaikka raportti jäisikin
“Submission in progress”-tilaan.

3. Kun raportti on jätetty onnistuneesti, 
statukseksi vaihtuu Submitted. Valmis ☺!


