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Tervetuloa webinaariin – käytännön ohjeita
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• Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni muutoin kuin puheenvuoron aikana

• Kysymyksiä ja keskusteluja varten on Q&A-/kysymysosio

• Kysymysosiossa voi pudotusvalikosta valita, haluaako 
kysyä kysymyksen, vai aloittaa uuden keskustelun 
chatin tapaan

• Kysymyksiä ja keskustelua varten on myös ohjelmassa ja esitysten 
yhteydessä varattu aikaa, voit pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla

• Keskustelutilaisuutta ei tallenneta, mutta materiaalit julkaistaan tilaisuuden 
jälkeen tilaisuuden sivulla: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/ukraina-
keskustelutilaisuus-korkeakouluille

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/ukraina-keskustelutilaisuus-korkeakouluille


Ohjelma

• Tilaisuuden avaus, Maija Airas (OPH)

• Ukrainalaiset korkeakouluissa, Kaisu Piiroinen (OKM)

• Erasmus+ -ohjelman tukimuodot Ukrainan korkeakoulutukselle, Anni Kallio 
(OPH)

• TFK-ohjelma ja Ukraina-rahoitus, Sofia Lähdeniemi ja Mari Pohjola (OPH)

• Yhteinen keskustelu ja kysymykset
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Venäjän hyökkäys Ukrainaan: tukea korkeakoulujen Ukraina-toimille, 
tiedotusta Ukrainasta paenneille opiskelijoille ja tutkijoille,  
apurahoja Ukrainasta paenneille väitöskirjatutkijoille
• Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita 

koskeva tilannekuvatieto 

 Kyselyt korkeakouluille

 Keskustelu haasteista ja hyvistä 
käytänteistä: tilaisuudet 2.3., 16.8. ja 
24.11.

 Webinaari korkeakouluille E+ -
tukimuodoista Ukrainasta pakeneville 
28.4.

 Tiedonjako ja keskustelu 
korkeakoulutuksen sidosryhmien kanssa

 Mikäli tarvetta, jatketaan myös 23

• Viestintä ja neuvonta

 tiedotussivusto ja keskitetty neuvonta ja 
ohjaus SIMHE-korkeakoulujen kanssa

 https://www.studyinfinland.fi/ukraine

• Apurahaohjelma Ukrainasta paenneille 
väitöskirjatutkijoille

 jatkuva haku, myös vuonna 2023 

 23.11. mennessä 13 myönteistä 
apurahapäätöstä

 https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/edufi-
fellowship-doctoral-students-ukraine

https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/edufi-fellowship-doctoral-students-ukraine


Ukrainalaiset korkeakouluissa - yleiskuva
Vastaukset perustuvat tätä tilaisuutta varten kerätyn ennakkokyselyn tuloksiin.

• Statukset:

• Ukrainalaiset opiskelijat ovat tällä hetkellä korkeakouluissa vaihto-
opiskelija- tai tilapäisen opinto-oikeuden määräaikaisilla statuksilla

• Yhteistyö ukrainalaisten korkeakoulujen kanssa:

• Yhteistyö perustuu alakohtaiseen Erasmus+ -yhteistyöhön joko olemassa 
olevien tai uusien kumppaniyliopistojen kanssa. Opiskelijavaihto hallittua ja 
tapahtuu yhteistyössä ukrainalaisten kotiyliopistojen kanssa

• Tutkijoita saapunut yksilöapurahojen turvin (EDUFI, SA, korkeakoulujen 
apurahat, palkkatuki)

• Ystävyyskaupunkitoimintaa ja vaihto-toimintaa sen puitteissa

• Jatko



Ukrainalaiset korkeakouluissa - yleiskuva
• Korkeakoulujen tukitoimet ja tulevaisuuden näkymät:

• Erasmus+ -ohjelman opiskelijavaihdon apurahat keskeisessä roolissa

• EDUFI -väitöskirjatutkijoiden apurahat ja Suomen akatemian tutkija-
apurahat (mahdollinen uusi hakukierros –23)

• OKM:n erillisrahoittamat opintokokonaisuudet ukrainalaisille (mm. HERE 
Ukraine!, UKRA, PrepProg)

• Korkeakoulujen omat tukitoimet:

- Maksuttomat opintokokonaisuudet, neuvonta, avoimen yliopiston tarjonta, suomen 
kielen kurssit (mm. Simhe-toiminnan kautta)

- Vapautukset lukukausimaksuista (humanitääriset perusteet)

- Tutkijoiden palkkakulujen korvaaminen korkeakoulun omien apurahojen tai 
rahastojen kautta (varainkeruu, HY)
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Erasmus+ -ohjelman Ukraina-
tukitoimet



Erasmus+ -tukitoimet: KA1 Liikkuvuus

• Korkeakouluilla on mahdollisuus myöntää Erasmus+ -ohjelman 
liikkuvuusapurahoja (KA131/KA107/KA171) Ukrainasta pakeneville 
korkeakouluopiskelijoille ja korkeakoulujen henkilöstön edustajille.

• KA131 Eurooppalainen liikkuvuus: 2021 ja 2022 rahoitetut hankkeet

• KA107/K171 Globaali liikkuvuus: 2019, 2020 ja 2022 rahoitetut hankkeet (rajoitetusti, jos 
Ukraina mukana hankkeen kumppanimaana)

• Lisäapurahahakumahdollisuus Erasmus+ KA131-hankkeiden 
väliraportoinnin yhteydessä (dl 13.2.2023)

• Lokakuisen korkeakoulukyselyn perusteella apurahoja maksetaan:

• 217 korkeakouluopiskelijalle, joista 183 yliopistojen (11/13) ja 34 ammattikorkeakoulujen 
(9/24) maksamia

• 8 korkeakoulujen henkilöstön edustajalle (maksajina 2 yliopistoa)



Erasmus+ -tukitoimet: KA2 Kehittämishankkeet 

• KA2: Kaikki Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetut hankkeet missä tahansa 
hanketyypissä voivat halutessaan muokata hankkeen toimintaa tukemaan 
Ukrainasta pakenevia henkilöitä, mutta hankkeen alkuperäisistä tavoitteista 
on pidettävä kiinni. Tukitoimia voivat olla esimerkiksi integraatiotoimet, 
koulutuksien järjestäminen pakolaisille tai polarisaation ehkäisemiseen 
liittyvä työ.

Opetushallituksen Erasmus+ -ohjelman Ukraina-infosivu:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ukrainasta-paossa-olevien-tukeminen-
tarkennetut-ohjeet-erasmus-ja-euroopan

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ukrainasta-paossa-olevien-tukeminen-tarkennetut-ohjeet-erasmus-ja-euroopan


Erasmus+ Call 2023

• Erasmus+ Programme Guide 2023:

In 2023, the Programme will also continue to mobilise its efforts to mitigate the socio-economic
and educational consequences of the Russian invasion of Ukraine, including by supporting projects that
promote educational activities and facilitate the integration of people fleeing the war in Ukraine into their
new learning environments, as well as activities supporting organisations, learners and staff in Ukraine.

• KA1-liikkuvuushankkeet (dl 23.2.2023)

• KA220 Kumppanuushankkeet (dl 22.3.2023): osallisuus ja moninaisuus 
–painopisteen alla tuetaan hankkeita, jotka edistävät Ukrainasta pakenevien 
integraatiotoimia

• Korkeakoulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet (dl 16.2.2023): 
Lohko 3 Rakenneuudistushankkeet: Digitaalisten oppimisympäristöjen 
luominen Ukrainan korkeakoulutukseen



Erasmus+ Call 2023

• Ennakkotieto: tulossa uusia Ukraina-tukitoimia vuoden 2023 Erasmus+ 
hakuun

• Lisärahoitusta 120 M €, pääosin kansallisesti hallinnoituina toimina

• Tiedot hausta tarkentuvat tammi-helmikuussa 2023, kun yksityiskohdat 
on sovittu (Ei vielä mukana 23.11.2022 julkaistussa Erasmus+ 2023 
hakukuulutuksessa)



Opetushallituksen TFK-
ohjelma ja Ukraina

12



EDUFI’s TFK programme for HE cooperation

• The programme funds 
educational cooperation 
projects between higher 
education institutions in Finland 
and target countries

• Programme budget 1,4 – 1,8 
m€

• Max. support 80 000 €/project

• Project length 2,5 years

24/11/2022 Finnish National Agency for Education

Orange pin: projetcs funded in 2022
Blue pin: projects funded in 2021

Further information at: https://www.oph.fi/en/programmes/tfk-
programme

https://www.oph.fi/en/programmes/tfk-programme


EDUFI’s TFK Programme – forms of cooperation

• Joint study units, courses and intensive courses

• The development and realisation of digital/virtual teaching 

• Curriculum cooperation

• Joint/double degrees

• Working life cooperation

• Mobility (teacher, staff, student and/or trainee mobility)

24/11/2022 Finnish National Agency for Education



EDUFI’s TFK Programme - categories of costs

• Travel costs, at least 50% of the project funding.

• For students: fixed mobility grants based on mobility duration.

• For staff: travel tickets, accommodation, travel agency costs, visas, 
insurance based on real costs, potential per diem allowances.

• Organisational and other costs, up to 50% of the project funding. 

• Online realisation of course and teaching content, teaching-related 
course material, organisation of events, purchase of services and 
renting of equipment.

• Can also include wages and salaries, but they can only account for up 
to 20% of the total project funding granted.
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TFK-ohjelman Ukraina-haku keväällä 2023
• Osana TFK-ohjelmaa järjestetään erillinen haku, jolla tuetaan yhteistyötä 

ukrainalaisten korkeakoulujen kanssa painottaen Ukrainan tarpeita akateemisen 
yhteistyön vahvistamisesta ja kapasiteetinvahvistamisesta.

• Erillishaun Ukraina-hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampiin 
koulutusyhteistyön muotoon:

• Digitaalisen/virtuaalisen opetuksen kehittäminen ja toteuttaminen
• Yhteiset opintojaksojen ja kurssien suunnittelu ja toteutus
• Opetussuunnitelmayhteistyö
• Yhteis-/kaksoistutkinnot
• Opetusvierailut (fyysiset ja virtuaaliset)
• Opiskelijoiden liikkuvuuden tukeminen Ukrainasta Suomeen (myös jo maassa 

olevien tukeminen?)

• Erillishaku toteutetaan kevennetysti, mutta samassa aikataulussa kuin ohjelman 
varsinainen hakukierros keväällä 2023 (hakukierros päättyy toukokuussa 2023).

• Hankkeiden kesto enintään 2,5 vuotta ja maks. tuki hankkeelle sama kuin 
muillekin TFK-hankkeille (80 000€).
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Mitkä seuraavista koulutusyhteistyön muodoista näet 
tarpeellisina Ukraina-yhteistyössä?



Mihin Ukraina-rahoitus tulisi voida kohdentaa?



Yhteinen keskustelu
• Minkälaisia tulevia koulutustarpeita on tunnistettu ja missä laajuudessa?

• Minkälaisia linjauksia on tehty ukrainalaisten tutkinto-opiskelijoiden 
lukuvuosimaksujen ja apurahojen osalta? 

• Oletteko havainneet tukitarpeita, joita ei ole vielä tunnistettu?

• Minkälaista yhteistyötä olette suunnitelleet/rakentaneet alueellisten 
toimijoiden kanssa esimerkiksi työllistymisen ja integroitumisen osalta?

• Minkälaista varautumista korkeakoulussasi on tehty muiden kriisi- tai 
konfliktialueiden osalta (esim. osana korkeakoulujen 
valmiussuunnitelmia/jatkuvuussuunnitelmia)

• Muita kysymyksiä, jotka kaipaavat yhteistä pohdintaa tai linjauksia?
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Kiitos
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