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Ohjelma
Tervetuloa ja tilaisuuden esittely, Anni Kallio, OPH 
Aloitteen kansallinen ajankohtaiskatsaus, Kaisu Piiroinen, OKM
Ajankohtaista vuoden 2023 hakukierroksesta, OPH 
Presentation on an alliance: INGENIUM, Eeva Kuoppala, Kaakkois-Suomen   

ammattikorkeakoulu 
Small break
 Panel discussion
 Riikka Pellinen, Itä-Suomen yliopisto, YUFE 
 Jenna Sorjonen, Helsingin yliopisto, Una Europa
 Eeva Kuoppala, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, INGENIUM

Keskustelua ja kysymyksiä / Discussion and questions



Aloitteen kansallinen 
ajankohtaiskatsaus

Kaisu Piiroinen, OKM



European Universities
initiative

• Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen 
keskeisenä tavoitteena on
• edistää eurooppalaisia arvoja ja 

identiteettiä lisäämällä uuden 
sukupolven eurooppalaisten yhteistyötä

• lisätä eurooppalaisen 
korkeakoulutuksen laatua, 
suorituskykyä, houkuttelevuutta ja 
kansainvälistä kilpailukykyä sekä 
mahdollistaa korkeakoulujen syvä 
institutionaalinen muutos.

• Tavoitteena 60 allianssia vuoden 
2024 puoliväliin mennessä. 
Tavoitteena kattaa toiminnalla yli 
500 korkeakoulua 

• Aloitteesta on järjestetty 3 
hakukierrosta. Tällä hetkellä 44 
allianssia, joissa mukana 340 
korkeakoulua



Keskeisiä piirteitä
• Eurooppalaiset yliopistot edustaa kaikkein vaativinta Erasmus+ KA 2 –

hanketyyppiä:
• Tavoitteena korkeakoulutuksen systeeminen muutos, joka syntyy syvän yhteistyön 

avulla
• Lähtökohtana pitkän tähtäimen strategia, joka ylittää projektin varsinainen keston. 

Yhteistyön ja toimintojen jatkuvuus keskeistä.
• Toiminnat kattavat koko korkeakouluyhteisön opiskelijoista tutkijoihin, opettajiin ja 

tukipalveluihin
• Toiminnot kattavat korkeakoulujen toiminnan koulutuksesta tutkimukseen ja 

innovaatiotoimintaan
• Vaativa haku- ja hankehallintoprosessi
• Resurssi-intensiivinen, kokemukset hankerahoituksen kattavuudesta vaihtelevia. 

Tavoitteena toiminnan taloudellinen jatkuvuus Erasmus+ -rahoituksen jälkeen



Eurooppalaiset politiikkadokumentit
• European Higher Education Area (EHEA), European Education Area (EEA)
• European Strategy for Universities
• European Innovation Agenda (new)
• European Research Area

• Eurooppalaiset yliopistot Erasmus+ hakukuulutus 2023 
• Hakemuksen keskeiset vaatimukset

• Online information session: EUROPEAN UNIVERSITIES - Erasmus+ 2023 
Call for Proposals 15.11.2022

• Hakuohjeet ja -lomakkeet komission hakuportaalissa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2023/call-fiche_erasmus-edu-2023-eur-univ_en.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-european-universities-erasmus-2023-call-proposals-2022-11-15_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


European Universities haku 2022
• Hakemuksia 52; Topic 1 21kpl, 

Topic 2 31kpl
• Aiempaa selvästi isompi rahoitus 

verkostoille max. 14,4 milj. €/ 4 
vuotta 

• Rahoitusta myönnettiin noin 272 
milj. € 

• Alun perin varattu budjetti 225,6 
milj. + 46,3 milj. 

• 16 + 4 verkostoa saivat rahoitusta. 
Kaikki paitsi yksi jatkava verkosto 
saivat jatkorahoituksen

• Nyt rahoituksen piirissä 44 
verkostoa 31 maasta ja 340 
korkeakoulua

• Keskimäärin 9 jäsentä / allianssi 
• Noin 1300 assosioitunutta partneria 

verkostoissa. Näissä jäseniä  
Bologna prosessin maista kuten Iso-
Britannia, Ukraina ja Sveitsi. Kyse 
korkeakouluista, kaupungeista, 
kansalaisjärjestöistä jne.   



Suomen Eurooppalaiset yliopistot -verkostot
Vuonna 2020 rahoitetut hankkeet 

• ULYSSEUS: An open to the world, persons-
centred and entrepreneurial European 
University for the citizenship of the future, 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

• RUN-EU: Regional University Network –
European University, Hämeen 
ammattikorkeakoulu

• INVEST: INnoVations of REgional
Sustainability: European UniversiTy Alliance, 
Karelia-ammattikorkeakoulu

• UNIC: The European University of Post-
Industrial Cities, Oulun yliopisto

• EC2U: European Campus of City-Universities, 
Turun yliopisto

• EUNICE - European University for Customised
Education, Vaasan yliopisto

Vuonna 2022 rahoitetut hankkeet 

• CHARMEIGHT ∞: Challenge-Driven, 
Accessible, Research-based and Mobile 
European University, uusi suomalainen jäsen
Åbo Akademi

• Uusi! EU4DUAL: European Dual Studies 
University, Savonia -ammattikorkeakoulu

• Uusi! INGENIUM: INGENIUM – European 
University, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu

• ECIUn+: ECIU University, Tampereen yliopisto
• FORTHEM: Fostering Outreach within European 

Regions, Transnational Higher Education and 
Mobility, Jyväskylän yliopisto

• UNA.Universitas: Una Europa, Helsingin 
yliopisto, liittynyt verkostoon 2019

• Unite: UNITE! University Network for 
Innovation, Technology and Engineering, Aalto 
yliopisto

• YUFE 2030: Young Universities for the Future 
of Europe Alliance, Itä-Suomen yliopisto



European universities
-haku 2023

• Budjetti: Alun perin varattu budjetti 
Topic 1: 345,6 milj. + Topic 2: 38,4 milj. 

• Hakuaika päättyy 31.1.2023
• Vuoden 2023 hakukierros muistuttaa 

pitkälti edellistä, vuoden 2022 hakua
• Länsi-Balkanin alueen korkeakoulut 

voivat osallistua täysivaltaisina 
jäseninä verkostoihin

• Vuoden 2022 haussa esim. Sveitsillä 
oli vastinrahaa sveitsiläisten 
korkeakoulujen osallistumisen 
kattamiseen

• Tuotu European Strategy for Universities
ja European Innovation Agenda 
hakukuulutukseen

• Hakemus enintään 120 sivua 
• Laajentuvien allianssien uusien jäsenten 

määrä tulee olla vähintään 2
• Projektiaika 4 + 2 vuotta



Allianssin rakentaminen ja siihen liittyminen
• Korkeakoulu voi osallistua täysivaltaisena kumppanina vain yhteen 

Eurooppalaiset yliopistot –allianssiin. 
• Korkeakoulu voi kuitenkin osallistua useampaan verkostoon liitännäispartnerina.

• Alliansseissa tulee olla vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri EU-maasta 
tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.
• Maantieteellinen tasapaino on yksi hakemuksen arviointikriteeri.

• Allianssiin liittymiseksi tai partnereiden hakemiseksi ei ole olemassa alustaa tai 
eurooppalaista foorumia

• Allianssi perustuu usein olemassa oleviin yhteistyösuhteisiin tai verkostoihin
• Liittyminen olemassa olevaan allianssiin?

• Allianssi voi täydentää ja kutsua uusia jäseniä mukaan. Partnereiden kokonaismäärä on 
oltava hakemusvaiheessa tiedossa, mutta tarkkoja partneritietoja ei vielä.



Panel discussion on experiences from EUI 
alliances
• Eeva Kuoppala, INGENIUM, South-Eastern Finland University of 

Applied Sciences
• Riikka Pellinen, YUFE, University of Eastern Finland
• Jenna Sorjonen, Una Europa, University of Helsinki



Questions & Answers



Kiitos! Thank you!
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