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Ohje seurantaraportin kirjoittamiseen 

1. Kuka raportin laatii? 

Jokainen osatoteuttaja seuraa omassa oppilaitoksessa tehtävää Esports Education Ecosystem-hank-

keessa. Jokaisen maksatuksen yhteydessä jokainen oppilaitos toimittaa projektipäällikkö Jussi Immoselle 

oman osuutensa yhteistä seurantaraporttia varten sekä vie kaikki maksatuskauteen liittyvät dokumentit 

hankkeelle luotuun Planner-hankelokiin. Lokin avulla varmistetaan hankkeen etenemisen ja eri vaiheisiin 

liittyneiden työvaiheiden dokumentointi. 

Projektipäällikkö kokoaa yhden yhteisen seurantaraportin ja kirjanpitäjä kokoaa maksatuskauteen liitty-

vät taloudelliset luvut yhteen, jonka jälkeen päätoteuttajan projektipäällikkö toimittaa maksatushake-

muksen tarkastettuna eteenpäin rahoittajalle EURA 2014 – sähköisen järjestelmän kautta (sovitussa ai-

kataulussa). Toimituksen jälkeen projektipäällikkö lisää maksatuskauden dokumentit (saatavilla olevat) 

yhteiseen Planner- hankedokumentaatio suunnitelmaan. 

2. Miten hankkeen toteutumisesta raportoidaan? 

ESR-hankkeiden toteutumisesta raportoidaan kahdella tavalla:  

1. Seurantaraportissa kuvataan 

o konkreettisesti hankkeen toimintaa 

o hankkeeseen osallistuneita organisaatioita 

 

2. ESR Henkilö –järjestelmään kerätään 

o numeeriset seurantatiedot henkilöistä, jotka ovat olleet hankkeen toimenpiteiden kohteina. 

eSports Education Ecosystem-hankkeessa näitä henkilötietoja kerätään koulutus- tai kurssi-

kokokonaisuuksiin osallistuneilta opiskelijoilta eli hankehakemuksessa mainituilta varsinai-

silta kohderyhmiltä. Hankehenkilöstöltä (hankkeessa työaikaa käyttävät asiantuntijat) ei 

näitä seurantatietoja kerätä. 

o Seurantatietoja kerätään kahdella lomakkeella:  

▪ Osallistujan tiedot aloitustilanteessa (kerätään vain kerran) 

▪ Osallistujan tiedot lopetustilanteessa 

o Henkilö –lomakkeet toimitetaan luottamuksellisesti Pajulahdelle, jossa hankkeen projekti-

päällikkö tallentaa ne ESR Henkilö -järjestelmään 

 

3. Mitä tietoja seurantaraporttiin tulee? 

Toimita Jussille vastaukset seuraaviin kysymyksiin käyttäen laadittua seurantaraporttipohjaa:  
 

o Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne 
edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista? Mistä toimenpiteistä hank-
keen kustannukset muodostuvat? 
▪ Tässä kerrottujen asioiden pitää täsmätä tehdyn työajan seurannan kanssa, eli tässä 

mainittuja asioita pitää löytyä myös työajanseurannasta 
▪ Älä pelkästään luettele tehtyjä asioita vaan avaa, miten ne edistivät hankkeen tavoit-

teiden saavuttamista ja tulosten toteutumista.  
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▪ Muista, että hankkeen tulosten on oltava ESR-hankkeissa yleisesti hyödynnettävissä 

(esim. materiaalit, pelit, tapahtumaesimerkit). Hankerahalla ei siis voi esim. tehdä 
vain omaa oppilaitosta hyödyttävää kehittämistä.  

▪ Huom: jokaisessa kohdassa tulee raportoida myös osatoteuttajan näkemykset han-
kehakemuksessa ilmoitettujen horisontaalisten periaatteiden toteutumisesta (ta-
voitteiden saavuttamisen ja toimenpiteisissä huomioinnin näkökulmasta) 

 
o Onko hanke edennyt hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suun-

nitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei? 
▪ Löydät hankkeelle laaditun aikataulun hankesuunnitelmasta. Tätä aikataulua pitää 

noudattaa mahdollisimman tarkasti. Ainahan tulee muutoksia matkan varrella, 
mutta silloin on seurantaraportissa kerrottava, miten viivästykset otetaan kiinni 

▪ Kerro, mitkä toimenpiteet ovat toteutuneet aikataulussa, missä ollut poikkeamia 
▪ Kerro myös viivästysten syistä 
▪ Huom: jokaisessa kohdassa tulee raportoida myös osatoteuttajan näkemykset han-

kehakemuksessa ilmoitettujen horisontaalisten periaatteiden toteutumisesta (ta-

voitteiden saavuttamisen ja toimenpiteisissä huomioinnin näkökulmasta) 

 
o Onko hankkeen toimintaa arvioitu esim. itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? 

Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu? 
▪ Hankkeen toiminnasta pitää kerätä palautetta, esim. toimintaan osallistuneilta opis-

kelijoilta. Itsearviointia voi olla vaikkapa omien tekemisten esittely oman organisaa-
tion kokouksessa ja palautteen pyytäminen. Voimme tehdä myös yhteisiä palautelo-
makkeita tms. hanketta varten 

▪ Huom: jokaisessa kohdassa tulee raportoida myös osatoteuttajan näkemykset han-

kehakemuksessa ilmoitettujen horisontaalisten periaatteiden toteutumisesta (ta-

voitteiden saavuttamisen ja toimenpiteisissä huomioinnin näkökulmasta) 

 
o Osallistuneet yritykset:  

▪ Osatoteuttajan toimenpiteisiin tai muuhun hanketoimintaan osallistuneet yrityk-
set tulee kirjata seurantaraporttiin seuraavin tiedoin: 

▪ Hankkeeseen osallistuvalla yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka osallistuu 
konkreettisella tavalla hankkeen toimintaan (esim. yritys, jonka henki-
löstö osallistuu hankkeessa järjestettävään koulutukseen tai joka on mu-
kana hankkeessa kehitettävän menetelmän, palvelun tai tuotteen tms. ke-
hittämistyössä tai yritys osallistuu hankkeen rahoittamiseen). Yksi yritys 
lasketaan vain kerran hankkeeseen osallistuneeksi, vaikka se osallistuisi-
kin toisistaan erillisiin toimenpiteisiin hankkeen sisällä. 

▪ Organisaatiotyyppi: mikroyritys, pieni yritys, keskisuuri yritys, suuryritys  
  

o Osallistuneet muut organisaatiot: 
▪ Osatoteuttajan toimenpiteisiin tai muuhun hanketoimintaan osallistuneet yrityk-

set tulee kirjata seurantaraporttiin seuraavin tiedoin: 
▪ Vastaava ohjeistus kuin yritys. 
▪ Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen, työmarkkinajärjestö, kansa-

laisjärjestö tai muu järjestö tai yhdistys 
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o Hankkeen kehittämiskysymyksiin vastaaminen: 

▪ Jokaiseen hankkeen vaiheeseen on liitetty omat kehittämiskysymykset. Seurantara-
portin yhteydessä jokainen kumppani laatii oppilaistokohtaiset vastauksensa laadit-
tuihin kysymyksiin sekä valitsee itse tavan, jolla tuottaa tietoa kehittämiskysymyk-
sien suunnassa. Tärkeää on dokumentoida tietoa, joka on sitoutunut kehittämispro-
sessin suunnitteluun ja toteutuksiin. Tiedon luomisessa voi hyödyntää haastatteluja, 
havainnointeja, kyselylomakkeita jne. Hankkeen edetessä projektiryhmä määrittelee 
tarvittaessa yhteisiä tiedon luomisen tapoja ja mittareita, joiden avulla varmistetaan 
riittävällä laajuudella kehittämiskysymyksiin vastaaminen. Hankkeen eri vaiheisiin 
liittyvät kysymykset on valmiina seurantaraporttipohjassa. 
HUOM: Hankkeen loppuraportin yhteydessä tulee vastata hankkeelle asetettuihin 
kehittämiskysymyksiin hyödyntäen eri vaiheiden jo syntynyttä tietoa. Mikäli proses-
sin aikana syntynyt tieto / tai tiedon tuottamisen tavat eivät vastaa asetettuihin ky-
symyksiin riittävän kattavasti, tulee projektiryhmän huomioida asia hyvissä ajoin en-
nen hankkeen päättymistä. 

 
HUOM:Raportointiin kannattaa valmistautua kirjaamalla ylös esim. hankkeeseen liittyvät kokoukset, koulu-
tukset ja tilaisuudet, joissa hankkeen tuloksia on esitelty. Jokainen kumppani kirjaa omat hanketapahtumat 
yhteiseen Planner- hankelokiin oman organisaationsa kohdalle. 
 

4. Minne lähetän raportin? 

Kirjoita seurantaraportti word-tiedostoon. Lähetä sähköpostilla jussi.immonen@pajulahti viimeistään kuu-
kauden kuluessa maksatuskauden päättymisestä. Lisää seurantaraportti myös hankkeen yhteiseen Planner- 
hankelokiin oman organisaatiosi raportoinnin / maksatuskauden kohdalle lyhyen kuvauksen / liitetiedoston 
kera. 
 

mailto:jussi.immonen@pajulahti

