KA2 – Strategiset kumppanuushankkeet:

Hankkeen talous
vuoden 2019 hankkeet
27.8.2019

Huolehdi, että liikkuvuusjakson (1) ohjelman, (2)
osallistumistodistuksen ja (3) MobilityToolin
päivämäärät täsmäävät.
Dokumentointi järjestelmällisesti: hankekansio ja
sähköinen arkisto.

Sovi kunnassa/koulussa toimintatavoista talouden
suhteen

Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille
(1/2)
Hakuvaiheessa
Erasmus+ Programme Guide (2019):

• Strategic partnerships:
Kululuokat, rahoitussäännöt ja tukisummat
• EU-rahoituksen periaatteet, kelpoisuussäännöt

• Hankkeelle tehtävien maksujen periaatteet

Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (2/2)
(1) Grant Agreement (hankkeen sopimus)
• Article I.3 Maximum amount and form of the grant
• Article I.4 Reporting and payment arrangements
• Article I.5 Bank account for payments

(2) Annex I General conditions (verkossa)
• Part A: Legal and administrative provisions
• Part B: Financial provisions
(3) Annex II
• Decription of the project, Estimated budget

(4) Annex III: Financial and contractual rules (verkossa)
(5) Annex IV: Applicable rates (verkossa)
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Yleiset kulujen kelpoisuuskriteerit
1. Rahoitetaan Erasmus+ ohjelmaoppaan mukaisia toimintoja
(Erasmus+ Programme guide)
2. Hankesopimuksessa (hakemuksessa) hyväksyttyjä toimintoja
(Annex V application form -> Annex II description of the project, estimated budget)

3. Rahoitetaan hankesopimuksen (Annex II Estimated budget) kululuokkien mukaisia kuluja
• rajoituksia kululuokkien välisissä siirroissa
4. Raportoidaan hankkeen sopimuskaudella syntyviä kuluja
• 12-36 kk: 1.9.2019 - 31.8.2022 (välisellä ajalla)
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Maksut KA229 hankkeille Erasmus+ kansallisesta toimistosta
(Suomessa Opetushallitus)
1. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen 80%
(Pre-financing payment)

Grant Agreement:
Article I.4 – Reporting
and payment
arrangement

2. Loppuraportin hyväksymisen jälkeen (Balance payment)
max 20%
→ voi myös olla tuen takaisinperintä, jos hankkeen
lopulliset hyväksyttävät kulut alittavat ennakkomaksun
(OPH lähettää laskun edunsaajalle)

Kirjanpito
• Hankkeen kuluja seurataan oman organisaation
kirjanpitokäytänteen mukaisesti
• Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka (tunniste tai
projektinumero), jotta hankkeen kulut pystytään erittelemään. Rahat
eivät saa sekoittua muun EU:lta saadun rahoituksen kanssa.
• Suositus: organisaatio laatii sisäisen kirjausohjeen projektin kulujen
kirjaamisesta ja dokumentoinnista.
• Jokainen hankeorganisaatio raportoi omalle kansallisille toimistolleen
Mobility Tool (MT+) -alustalla.
• Jokainen organisaatio vastaa omasta apurahastaan

Omarahoitus
• EU-tuki ei kata kaikkia hankkeelle syntyviä kustannuksia. Oletus on, että
hankkeella on myös omarahoitusta.

o Syytä seurata organisaatiossa, vaikka ei raportoida kansalliselle toimistolle.
o Ennakoi mahdolliset EU-tuen ulkopuoliset kustannukset

o Selvitä, miten organisaatiossasi EU-tuen ulkopuoliset kulut katetaan.
• Erasmus+ -ohjelmassa raportoidaan ainoastaan EU-tuen käyttö (EU grant),
omarahoitusosuutta ei siis kysytä eikä raportoida Mobility Toolissa.

• Omarahoitusta (€ tai %) ei ole merkitty hankkeen budjettiin tai eikä sitä
raportoida kansalliselle toimistolle.
• Poikkeus: Exceptional cost-kulut kirjataan täysimääräisesti kirjanpitoon, jotta
voidaan todentaa mistä summasta EU-tuella korvattava 75% muodostuu.

Raportointi hankkeissa: Mobility Tool+

Grant Agreement:
Article I.9 – I.9.1
Mobility Tool +

• Hankkeen kaikkien kulujen ja sisällön raportointi tehdään Mobility Tool+
verkkoalustalla (MT+).
• Sekä väli- että loppuraportointi tehdään MT:ssa.
• Mobility Tool+ avataan hankkeille heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen
(järjestelmä lähettää automaattisen viestin tästä).

Kululuokat

• Katso budjettia kokonaisuutena: Erasmus+ tuen yksiköt (€)
ja todelliset käytetyt eurot (€) eivät koskaan ole samoja /
täsmää
• Seuraa kirjanpitoon vietyjä todellisia kuluja säännöllisesti
• Pidä Mobility Tool+ on ajan tasalla: tiedät miten paljon
hyväksyttäviä kustannuksia on syntynyt.

Kumppanuushankkeen kululuokat (KA229)
Unit cost = yksikkökustannus
1. Hankkeen hallinto ja toteutus
(Project management and implementation)
2. Opinto-/koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT)
Actual (real) cost = todellinen kulu
3. Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional costs)
(esim. alihankinta ja poikkeukselliset matkakulut)
4. Erityistuki (Special needs support)

Annex III – Financial
and Contractual Rules:
I.2 Calculation and
supporting documents
for unit contributions

Annex III – Financial
and Contractual Rules:
II.2 Calculation of
actual costs

Kustannustyypit:
1. Unit cost = yksikkökustannus
Laskennallinen kulu, joka on eri asia kuin kirjanpitoon viedyt kustannukset
Laskentaperuste: Ohjelmaoppaan taulukossa määritelty summa x toteutunut määrä
o Raportoidaan kappalemäärät + “tarvittavat todisteet”
o Huom. Organisaation omaan kirjanpitoon merkitään eurot (€).
o Kappalemäärä on oltava yksilöitävissä ja todennettavissa tarvittaessa = kirjanpito
+ tositteet + dokumentointi
o Tarkastetaan kulun kelpoisuus hankkeelle (ei euroja).

2. Actual (real) cost = todellinen kulu
o Raportoidaan toteutuneet eurot + “tarvittavat todisteet”
o Kirjanpito + tositteet + dokumentointi

1. Hankkeen hallinto ja toteutus
(Project management and implementation, PMI) 1/2
• Tuki hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen:
o mm. suunnittelutehtävät, yhteydenpito partnereihin, pienimuotoinen aineiston
tuottaminen, taloushallinto, raportointi, sijaiskulut..
o verkkokokoukset, paikallinen toiminta (esim. kansalliset toiminnot, työskentely
opiskelijoiden kanssa esim. valmistautuminen kv-työpajoihin)
o levitykseen liittyvät perustehtävät (esitteet, webbi, some)
o hankkeessa tarvittava materiaali, opasmaksut, kuljetukset jne.
o partnerien vierailut
o Mahdolliset sijaiskustannukset
• Koordinaattorin hallintotuki 500 €/kk → 6 000 €/vuosi
• Partnerin hallintotuki 250 €/kk → 3 000 €/vuosi

1. Hankkeen hallinto ja toteutus
(Project management and implementation, PMI) 2/2
Grant Agreement:
Dokumentointi:
Article I.9 – I.9.2
• Hankkeen toiminta ja tuotokset on toteutettu sopimuksen mukaisesti Project Results
Platform
ja raportoitu asianmukaisesti (proof of activities undertaken and

outputs produced)

• Hankkeen tulokset on saatavilla hankkeiden tulosten levitysalustalla
(Erasmus+ Projects Results Platform).
• Lopullisen tuen määräytyminen: sopimuksessa määritellyn hankkeen
keston mukaan

Tuen
määräytyminen:
Annex III –
Financial and
Contractual Rules

2. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT) 1/7
• Opinto- ja koulutustilaisuuden sisältö on oltava
hankesuunnitelman mukaista

• Liikkuvuusjaksolle osallistuvilla:
•

muodollinen linkki osallistuvan henkilön ja organisaation
välillä pitää pystyä osoittamaan (oppilaitoksen kirjoilla
oleva opiskelija, henkilökuntaan kuuluva)

• Oman organisaation osallistujien määrät viedään Mobility
Tooliin. MT+ laskee tukisummat automaattisesti.

Erasmus+
Programme Guide,
Eligible participants

5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT) 2/7
▪
▪
▪
▪

Lyhytkestoiset opiskelijoilla: 3 - 60 päivää
Lyhytkestoiset henkilökunnalla: 3 - 60 päivää
Pitkäkestoiset opiskelijoilla: 61 päivää - 12 kk
Pitkäkestoiset henkilökunnalla: 61 päivää -12kk

3 eri kululuokkaa / matkustaja:
A. Matkatuki (Travel)
B. Yksilötuki (Individual support)
C. Kielivalmennustuki (Linguistic support) vain pitkäkestoisessa (61 pv -12 kk) liikkuvuudessa.
Tukea voi käyttää myös järjestävän maan osallistujille, mikäli:
- osallistujan lähtö- ja toiminnon järjestämispaikan välinen matka on vähintään 10 km yhteen
suuntaan
- tilaisuudessa osallistujia vähintään 2 eri ohjelmamaasta

2. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT) 3/7
Matkatuki, perustuu matkan pituuteen
(Omassa organisaatiossa järjestettävään kokoukseen ei saa tukea)

• Etäisyyksien mittaamisessa käytetään
Distance calculator -välimatkalaskinta:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/f
pfis/webtools/corvela/maps/eac/distance/
• Matkan pituus (distance band) merkitään
Mobility Tooliin.

• Lähtöpaikkaoletus on oma organisaatio ja
kohde partneriorganisaation toimipiste
o jos joku muu, selitys Mobility Tooliin.
Matkatositteet säilytettävä!
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5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT) 4/7
B. Yksilötuki
• ”Asumis- ja oleskelukustannukset”
• Keston mukaan
• Vähimmäiskesto on 3 päivää ohjelmaa/toimintaa.
• Lisäksi tuen voi saada enintään kahta matkustuspäivää
varten.
C. Kielivalmennustuki
• Ainoastaan long term mobility: 150 €/hlö

Short term mobility 3–60 päivää:
• ”päiväkohtainen tuki”
Long term mobility 61 pv–12 kk:
• ”kuukausiapuraha” 1 kk = 30 pv

5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT) 5/7
A. Matkatuen ja B. yksilötuen dokumentointi
• Osallistujamäärät viedään Mobility Tooliin, joka laskee tuen keston ja matkan pituuden
mukaan.
• Vastaanottaneen organisaation kirjoittama osallistumistodistus, josta käy ilmi matkan
tarkoitus ja sisältö, määränpää, alkamis- ja päättymisajankohta ja osallistujan nimi.
• Jakson ohjelma (tallenna Mobility Tooliin jakson kuvaukseen)
• Jos matka on alkanut muualta kuin omasta organisaatiosta ja/tai matkan kohde on
muu kuin partneriorganisaatio ja välimatkakategoria muuttuu, silloin tarvitaan myös
kopiot matkalipuista ja –laskuista.
C) Kielivalmennustuki (long term mobility):
• Kielikurssin osallistumistodistus tai kuitti kieltenoppimismateriaalista

5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities,
LTT) 6/7
• Malli kokoukseen (tai opinto- ja
koulutustilaisuuteen) osallistuvalle
annettavasta osallistumistodistuksesta
(certificate of attendance).
• Säilytä osallistumistodistukset
hankemapissa.

5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT) 7/7
• Malli
kokouksen
osallistujalistasta

• Säilytä todistus
hankemapissa

5. Opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning/teaching/training activities, LTT)
Force mayor?
-> ensisijaisesti koulun / organisaation vakuutus -> jos ei korvaa yhteys kansalliseen
toimistoon

-> voidaan tarvittaessa korvata matkat myös ohjelmasta (force mayor merkintä
Mobility Tooliin)

6. Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional costs) 1/2
Työsuunnitelmassa ja myönnetyssä budjetissa hyväksytyt kustannukset:
•

Materiaali, jota tarvitaan hankkeen toteuttamisessa tai sellainen
(asiantuntija)työ, jota ole saatavilla hankkeessa mukana olevilta
organisaatioilta.

•

Perustelluista syistä laitteet, ei kuitenkaan perusinfraa tai
partneriorganisaation tavanomaisia laitteita.

•

75 % todellisista kustannuksista, max 50 000 €
(Grant requested = pyydetty summa eli 75 % hankintahinnasta)

•

Raportointi todellisten kulujen mukaan huomioiden ALV-käytäntö.

6. Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional costs) 2/2
Tätä budjettiluokkaa voi käyttää ainoastaan silloin, jos myönnetty
tukea tähän kululuokkaan
• Poikkeuksellisten kustannusten budjetti ei voi kasvaa.
Dokumentointi:
• Loppuraportin liitteeksi laitetaan kuluun liittyvät dokumentit:
esim. alihankintasopimus, kuittikopio, tosite maksusta jne. joissa
näkyy maksettu euromäärä

7. Erityistuki (Special needs support)
• Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat saada lisätukea, tuki voi olla myös
esim. henkilökohtaisen avustajan kuluja.
• 100 % todellisista kustannuksista.
• Raportointi todellisten kulujen mukaan.
• Dokumentointi: kuittikopio tai muu dokumentti, mistä näkyy toteutunut maksu.
• Budjettimuutos eli siirto toisesta kululuokasta on mahdollista, vaikka ei olisi alun
perin budjetoitukaan, ei % -rajoitetta.
• Tähän kululuokkaan myönnettyä tukea ei saa siirtää muihin kululuokkiin.

Muuta hankkeen
taloushallinnossa
huomioitavaa
• Valuuttakurssi
• Arvonlisävero
• Dokumenttien säilytys

Valuuttakurssin muuntaminen
• Normaalit kulut oman organisaation kirjanpitokäytännön mukaisesti

Raportoinnissa koskee vain real cost -kululuokkia
• Koskee KA2-hankkeiden raportoinnissa vain Exceptional costs - ja Special needs
support -kululuokkia, joissa raportoidaan todellisia kuluja (actual costs).
• Euroopan keskuspankin vaihtokurssilaskuri on osoitteessa:
www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

Arvonlisävero ALV (VAT)
• Koskee KA2-hankkeiden raportoinnissa vain Exceptional costs ja Special needs support -kululuokkia, joissa raportoidaan
todellisia kuluja (actual costs).
• Arvonlisäveron voi raportoida hankkeelle ainoastaan silloin, jos
se jää organisaation lopulliseksi kuluksi.

Dokumenttien säilytys; kirjanpito ja muut asiakirjat
(osallistumistodistukset, ohjelmat jne.)
Suomenkirjanpitolain määräämä säilytysaika.
Ohjelman mukaan (vähintään):

➢ alle 60 000 € hankkeet:
3 vuotta hankkeen loppumaksun jälkeen.
➢ yli 60 000 €:n hankkeet:
5 vuotta hankkeen loppumaksun jälkeen.
Esimerkki:
Hankkeen sopimuskausi 24 kk: 1.9.201931.8.2021, tukisumma 23 000€

Annex I, General conditions, PART B, II.20.2 Duty
to keep documents

The beneficiaries must keep all original documents,
especially accounting and tax records, stored on
any appropriate medium, including digitalised
originals when they are authorised by their
respective national law and under the conditions
laid down therein, during a period of five years
starting from the date of payment of the balance.

Loppuraportti kansalliseen toimistoon 30.9.2021

Loppuraportti tarkastettu ja hyväksytty sekä
viimeinen erä maksettu 31.11.2021.
Dokumenttien säilytys 3 v.
>> 31.11.2024 saakka

The period during which documents must be kept is
limited to three years if the maximum amount of
the grant is not more than EUR 60 000.

Ohjeistus ja tukimateriaali yleissivistävän koulutuksen
KA2-hankkeille KA219

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujenyhteistyohankkeen-osallistujalle

