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          Päivitetty 9.4.2020 

Aasia-ohjelman hakutiedote 2020 

Kohdealueet Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Thaimaa, 
Singapore ja Vietnam. 

 
1. Yleistä 

 
Opetushallituksen Aasia-ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita 
Suomelle erityisen tärkeiksi katsottujen Aasian kohdealueiden kanssa. Vuoden 2020 haussa 
kohdemaat ovat Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Singapore, Thaimaa ja Vietnam. Tukea 
myönnetään suomalaisten korkeakoulujen koordinoimiin yhteistyöhankkeisiin em. maiden 
korkeakoulujen kanssa. Hakukierroksen 2020 budjetti on 500 000€ ja sillä voidaan rahoittaa 
arviolta kymmenestä viiteentoista hanketta. 

 

2. Mitä tuetaan 

Ohjelma tukee korkeakoulujen yhteistyöhankkeita koulutuksen kansainvälistämisen alalla. 
 
Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampiin seuraavista koulutusyhteistyön 
muodoista: 

 
• Yhteiset opintojaksot/kurssit 
• Opetussuunnitelmayhteistyö 
• Yhteis-/kaksoistutkinnot 
• Työelämäyhteistyö 
• Liikkuvuusaloitteet (opettaja-, henkilökunta-, opiskelija- ja/tai harjoittelijaliikkuvuus) 

 
Aasia-ohjelma on avoin kaikille aloille. Hankkeiden tulee liittyä yhden tai useamman eri 
tutkintotason (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto ja/tai tohtorikoulutus) 
koulutusyhteistyöhön. 

 
Tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka sallii käynnistää alkuvaiheen lupaavia tai 
uudentyyppisiä aloitteita korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää 
korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja. 

 
Ohjelma ei ole lähtökohtaisesti suunnattu jo vakiintuneen toiminnan ylläpitämiseen tai hyvin 
alustaviin yhteistyötunnusteluihin, kuten hankkeita valmisteleviin vierailuihin tai yleisluontoisiin 
delegaatioihin. Ohjelman rahoitus ei myöskään voi toimia perusrahoituksena korkeakoulujen 
välisille vaihtosopimuksille, vaan hankkeilla toivotaan luotavan uudentyyppisiä avauksia tai 
toimintamalleja maiden väliseen yhteistyöhön. 
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2.1. Tuen määrä ja yleiset käyttöehdot 
 
Hanketta koordinoi aina suomalainen korkeakoulu. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki 
voi olla enintään 50 000 euroa. Myönnetty tuki voi olla myös pienempi kuin haettu tuen 
määrä. 

 
Ohjelman tukea voi käyttää Suomen ja kohdemaan välisestä matkustamisesta aiheutuviin 
kuluihin (matkakustannukset/yksilöille myönnetyt apurahat) ja lisäksi maksimissaan 20% 
myönnetystä tuesta voi käyttää opiskelijoille suunnattujen kurssi- ja opetussisältöjen online-
toteutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.  

 
Hankkeen kustannusten tulee näkyä korkeakoulun kirjanpidossa erillisellä projektilla. 
Poikkeuksena voivat kuitenkin olla aasialaisen kumppanikorkeakoulun kattamat kulut, jotka 
voidaan osoittaa myös laskukopioin. 

 
Valinnoissa hankkeille on eduksi, että myös aasialaiset partnerit osallistuvat 
hankkeiden kustannuksiin. Osallistuminen kustannuksiin voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
partnerit maksavat omien korkeakoulujensa henkilökunnan tai opiskelijoiden matkustamiseen 
liittyvä kuluja tai kattavat kumppanimaassa järjestettävien tilaisuuksien tai tapahtuminen 
kulut. Aasialaisten partnereiden hankkeelle osoittama omarahoitus tulee eritellä hakemuksen 
liitteeksi tulevissa sitoumuskirjeissä (nk. Letter of Endorsement) ja sen toteutumisesta tulee 
raportoida hankkeen loppuraportissa. 

 
Suomalaisia korkeakouluja kannustetaan tiiviiseen kansalliseen yhteistyöhön Aasia- 
aloitteissaan ja hakukierroksella 2020 enimmäismäärä tukea myönnetään ainoastaan sellaisille 
hankkeille, joissa on mukana useita suomalaisia korkeakouluja. 

 

2.2. Aasia-ohjelman tuki kattaa hakukierroksella 2020 liikkuvuudesta ja 
online-toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia 

 
Opetushallituksen myöntämästä rahoituksesta hankkeelle vähintään 80% on käytettävä 
matkustamisesta ja oleskelusta aiheutuviin kuluihin (matkakulut/apurahat). Nämä 
kustannukset voivat aiheutua korkeakoulujen opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden 
(tohtorikoulutettavien) ja/tai opetus- tai muun henkilökunnan matkoista/liikkuvuusjaksoista 
Suomen ja kohdemaan välillä. Hanke voi koskea näistä yhtä tai useampaa ryhmää, hankkeen 
tavoitteista riippuen. 

 
• Hakemuksessa arvioidaan hankkeen puitteissa toteutuvien matkojen lukumäärä sekä 

arvio kustannuksista. Lisäksi kuvataan, mistä matkoista aiheutuvat kulut koostuvat 
ja miten ne aiotaan korvata liikkujille (toteutuneet kustannukset/matkalasku vs. 
apuraha). Matkustamisen/liikkuvuuden tulee olla perusteltua ja kustannustehokasta. 

 
• Matkakustannuksina katsotaan kelpoisiksi kuluiksi matkustamisesta aiheutuvat 

ylimääräiset kustannukset (kuten matkat, majoitus, matkatoimistokulut, viisumit, 
vakuutus ja mahdolliset päivärahat – ei kuitenkaan matka-ajan palkat). 

 
• Perustutkinto-opiskelijoiden (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto) apurahoja 

suositellaan määriteltäväksi samalle tasolle kuin korkeakoulujen muut apurahat ko.  
maihin. 

 
Matkustamisesta aiheutuvien kulujen lisäksi maksimissaan 20% Opetushallituksen 
myöntämästä hanketuesta voidaan käyttää kurssi- ja opetussisältöjen online-toteutuksesta 
aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Verkkototeutuksesta aiheutuvat kulut voivat koskea 
kaikkien eri tutkintotasojen (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto ja/tai 
tohtorikoulutus) opetussisältöjä ja ne voivat liittyä esimerkiksi verkko-opetukseen tarvittavista 
digitaalisista oppimisalustoista tai virtuaalisista oppimisympäristöistä aiheutuvien kulujen 
kattamiseen. 
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2.3. Muut kulut 
 
Mahdolliset muut hankkeen kulut, jotka eivät koske matkustamista tai kurssi- ja 
opetussisältöjen online-toteutuksia tulee kattaa osallistuvien korkeakoulujen omarahoituksena. 
 

3. Tuen hakeminen 
 
Hakulomake on Opetushallituksen sähköisessä valtionavustusjärjestelmässä viikosta 
6/2020 alkaen. Hakemus lähetetään kokonaisuudessaan valtionavustusjärjestelmän 
kautta, paperilomakkeita ei tarvitse lähettää. Hakulomakkeessa pyydettävät tiedot sekä 
hankesuunnitelman pohja ovat nähtävillä ohjelman verkkosivuilla 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/aasia-ohjelma. 

 
3.1. Mistä hakemus koostuu 

 
Hakulomake koostuu: 

 
a) Hankkeen perustiedoista, jotka annetaan suoraan VA-järjestelemässä 
b) Hankesuunnitelmasta, joka liitetään VA-järjestelmään 
c) Kumppanikorkeakoulujen sitoumuskirjeistä, jotka liitetään VA-järjestelmään 

 
Hakulomakkeen sekä hankesuunnitelman voi täyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 
Kumppanien sitoumuskirjeet sen sijaan toimitetaan aina englanninkielisinä. 

 
a) Hankkeen perustiedot sisältävät tiedot hankkeeseen osallistuvista tahoista ja 

vastuuhenkilöistä sekä hankkeessa toteutettavista liikkuvuuksista Suomen ja 
kohdemaiden välillä kustannuksineen. Lisäksi perustiedot sisältävät tiivistelmän 
hankkeen tavoitteista, hankekauden aktiviteetit sekä odotetut tulokset. Mikäli hanke 
saa rahoitusta, voidaan perustietolomakkeessa annettuja tietoja käyttää 
Opetushallituksen ohjelmaa koskevassa tiedotuksessa, mm. Opetushallituksen 
verkkopalvelussa.    

 
b) Hankesuunnitelmassa kuvataan tiiviisti ja täsmällisesti mm. yhteistyön tausta ja 

tavoitteet, käytännön toimintaan liittyvät järjestelyt sekä odotetut tulokset/tuotokset 
hankekauden aikana. Mikäli Aasia-ohjelman hanketuesta osa halutaan käyttää online-
opetustoteutusten kattamiseen, kuvataan suunniteltujen online-toteutusten tapa ja 
kustannukset hankesuunnitelmassa.  
 
Hankesuunnitelman sisältö sekä arviointikriteerit löytyvät hankesuunnitelman 
lomakepohjassa em. hakijalle-sivustolta. Hankesuunnitelma liitetään hakulomakkeeseen 
Opetushallituksen VA-järjestelmässä. 

 
c) Yhteistyökumppanien sitoumuskirjeet (nk. Letter of Endorsement) liitetään 

hakulomakkeeseen Opetushallituksen VA-järjestelmässä. Sitoumuskirje on 
vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi hakemuksen mukaisesti seuraavat asiat: 

• hankkeen nimi 
• kumppanikorkeakoulun nimi 
• kumppanikorkeakoulun yhteyshenkilön yhteystiedot 
• kuvaus osallistumisesta/sitoutumisesta hankkeen toimintaan sekä 
• partnerin hankkeelle mahdollisesti osoittama omarahoitus. 

 
Sitoumuskirjeen tulee olla asianmukaisesti kumppanikorkeakoulun edustajan 
allekirjoittama. Sitoumuskirjeet voivat olla tulosteita skannatuista alkuperäisistä 
sitoumuskirjeistä. 

 
 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/aasia-ohjelma
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3.2. Kelpoisuus- ja arviointikriteerit 
 

3.2.1. Kelpoisuuskriteerit 
 
Hakukelpoisia ovat hankkeet, joihin osallistuu vähintään yksi korkeakoulu Suomesta ja yksi 
korkeakoulu  tukikelpoisesta kohdemaasta, eli hakukierroksella 2020 Kiinasta, Intiasta, 
Indonesiasta, Malesiasta, Singaporesta, Thaimaasta tai Vietnamista. Hakemus tulee 
kokonaisuudessaan lähettää määräaikaan mennessä Opetushallitukseen 
valtionapujärjestelmän kautta. 

 
Mikäli yllä mainitut ehdot eivät täyty, hakemus ei lähtökohtaisesti ole kelpoinen eikä se etene 
arviointiin. 

 

3.2.2. Arviointikriteerit 
 
Hakemuksen ensisijainen valintaperuste on hakemuksen laatu. Kaikki kelpoisuus- 
tarkastuksen läpäisseet hakemukset käyvät läpi laatuarvioinnin, jossa arvioidaan 
hankesuunnitelman kolmea eri osa-aluetta. Lisätietoa sisällöstä ja arviointikriteereistä löytyy 
hankesuunnitelma -lomakkeesta. 

 
 
4. Valinta-aikataulu ja sopimukset 

Aasia-ohjelmaa koskevista päätöksistä ilmoitetaan hakijoille viimeistään viikon 40/2020 
aikana. Päätös haun tuloksesta toimitetaan hankkeen koordinaattorille sekä koordinoivan 
korkeakoulun lailliselle edustajalle sähköisesti VA-järjestelmän kautta. 

 
Tuen ensimmäinen osa maksetaan koordinoivan korkeakoulun pankkitilille loka-marraskuussa 
2020 ja toinen osa loppuraportin jälkeen. 

 

4.1. Hankekausi ja raportointi 
 
Myönnettyjä määrärahoja voi käyttää ajalla 5.10.2020–31.12.2022. Opetushallitukseen 
toimitetaan hankekauden aikana väliraportti ja hankekauden päättyessä loppuraportti. 

 
Raportit koostuvat sanallisesta raportista, liikkuvuusraportista ja talousraportista. 
Korkeakoulun tulee toimittaa Opetushallitukseen myös kirjanpidon ote, josta ilmenevät 
projektille kohdistetut kulut (ml. käytetty omarahoitus). Kumppanimaan korkeakoulujen 
mahdollisen omarahoitus voidaan dokumentoida myös laskukopioin, jolloin hankkeelle 
kohdistettujen kulujen ei tarvitse näkyä suomalaisen korkeakoulun kirjanpidossa. 

 
 
5. Hakemuksen jättäminen 

Ohjelman hakuaika päättyy 17.8.2020. 
 
Hakemuksen jättää hanketta koordinoiva suomalainen korkeakoulu. Myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon. 

 
Hakemus liitteineen (hankesuunnitelma ja sitoumuskirjeet) jätetään Opetushallituksen 
sähköisen valtionapu-järjestelmän kautta. Linkki sähköiseen hakujärjestelmään aukeaa viikolla 
6/2020 ohjelman sivulla: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/aasia-ohjelma 

 
 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/aasia-ohjelma
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6. Yhteyshenkilöt Opetushallituksessa 

 
Yleisosoite Aasia-ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä: aasia@oph.fi 

 

     Sofia Lähdeniemi Heli Tiilikainen 
 
     Puh. 0295 338 523 Puh. 0295 338 564 
     etunimi.sukunimi[AT]oph.fi etunimi.sukunimi[AT]oph.fi 
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