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Kevään 2022 aikana tapahtunutta 
• Laaja viranomaisyhteistyö sekä yhteistyö kolmannen sektorin 

kanssa 

• Korkeakoulujen omat toimet (koulutus, tuki)

• Yhteinen Ukraina-sivuston julkaiseminen korkeakoulu- ja 
tutkimusmahdollisuuksista https://opintopolku.fi/konfo/en/sivu/list-of-
studies-available-for-people-fleeing-from-ukraine

• OKM:n tukitoimet ja organisoituminen korkeakoulu- ja 
tiedekysymyksissä (Ukraina, Venäjä)

• Yhteistyö kv- ja EU-tasolla, dialogi Ukrainaan  

https://opintopolku.fi/konfo/en/sivu/list-of-studies-available-for-people-fleeing-from-ukraine


OKM:n erityisavustushaku:  tilapäinen suojelu
• Hakuaika toukokuussa, päätökset heinäkuun alussa 

• Tilapäistä suojelua saavien korkeakoulutuksen tarjonnan lisäämiseen ja 
kehittämiseen 5,5M€ , 21 hanketta 

• Valmentava koulutus (amk), toiminnallisesti kaksikieliset tutkinnot, 
englanninkielisen koulutustarjonnan lisääminen 





Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Englanninkielisen ja toiminnallisesti kaksikielisen koulutustarjonnan 
kehittäminen ja lisääminen Savoniassa.

Suomen Humanistinen 
Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteisöllisellä pedagogiikalla kohti kestävää maailmaa - Kaksikielinen, 
toiminnallinen opintokokonaisuus

Taideyliopisto Taideyliopiston englanninkielisen avoimen yliopisto-opetustarjonnan 
laajentaminen tilapäistä suojelua saavien tarpeisiin.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr Cyber Security Online kyberturvallisuuden ajasta ja paikasta riippumaton 
opintokokonaisuus.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr Ukrainalaisten arkkitehtiopiskelijoiden kouluttaminen jälleenrakentamisen 
suunnittelutehtäviin.

Turun ammattikorkeakoulu Oy UKRA – Liiketalouden korkeakouluopintoja tilapäistä suojelua saaville

Turun yliopisto Englanninkielisten tietotekniikan alan kurssien valmistelu ja tarjoaminen 
opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa 
yrkeshögskola Ab

Erityistä suojelua tarvitsevien tulevaisuususkon tukeminen kiinnittämällä 
heitä Suomen korkeakoulujärjestelmään (TUKSU)

Vaasan yliopisto Englanninkielisen perusopintokokonaisuuden tarjoaminen kansainvälisille 
opiskelijoille.



SIMHE- korkeakoulujen toiminnot
• SIMHE-verkostoa hyödynnetään myös tarkemman korkeakoulutukseen liittyvän

kysynnän ja tarpeiden kartoittamiseksi alueilla. Koulutuskysynnän kokonaiskuvaa
voidaan tukea myös muiden korkeakoulujen havainnoilla.

• Lisätalousarviopäätös 2022, päätökset tehdään korkeakouluille 8-9/2022

• Yliopistojen valtionrahoituksessa (mom. 29.40.50.3) harkinnanvaraista rahoitusta 1 milj. euroa
erityisesti ukrainalaisille pakolaisille tarjottavista tehostetuista yliopistojen SIMHE -tuki- ja
neuvontapalveluista sekä

• Ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksessa (mom. 29.40.55.3) on siis harkinnanvaraisena
rahoituksena 1 milj. euroa erityisesti ukrainalaisille pakolaisille tarjottavista tehostetuista
ammattikorkeakoulujen SIMHE -tuki- ja neuvontapalveluista.
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Kansalaisuus Ukraina

Ensisijaiset hakijat Kaikki hakijat Valitut

2022 249 249 87

Kevät 39 39 9

Ammattikorkeakoulukoulutus 36 36 9

Yliopistokoulutus 1-4 1-4 1-4

Syksy 219 219 78

Ammattikorkeakoulukoulutus 120 129 42

Yliopistokoulutus 102 108 36

Yhteensä 249 249 87

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku%20ja%20valinta%20-%20korkeakoulu%20-%20live.xlsb

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku%20ja%20valinta%20-%20korkeakoulu%20-%20live.xlsb
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