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Opetushallituksen brexit-
infosivu
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Vaikutukset Erasmus+ -
ohjelmaan
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Mikäli EU-erosta saavutetaan sopimus…

• … Britannia osallistuu Erasmus+ -ohjelmaan normaalisti ohjelman 
loppuun asti, eli on myös mukana vuoden 2020 hakukierroksella ja 
voi toimia hankkeiden koordinaattorina tai partnerina tällä 
ohjelmakaudella rahoitetuissa hankkeissa.

• Sen sijaan tulevan, vuonna 2021 alkavan, ohjelmakauden osalta on 
Britannian osallistuminen ohjelmaan täysin auki.
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Mikäli Britannia eroaa ilman sopimusta 
(ns. hard brexit)…
• Ne Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetut ulkomaanjaksot, jotka ovat 

alkaneet viimeistään Britannian viimeisenä jäsenyyspäivänä, 
viedään Erasmus+ -rahoituksella normaalisti loppuun. Tämä koskee 
sekä muiden ohjelmamaiden kansalaisia Britanniassa että brittien 
vaihtoja muissa ohjelmamaissa.

• Tämä EU-komission turvaama poikkeusjärjestely koskee ainoastaan 
KA1 Liikkuvuushankkeita (sis Erasmus Mundus) 
• Muiden toimintojen (kuten SP- ja CBHE-hankkeet) osalta ei kuluja voitaisi 

sopimuksettoman eron tilanteessa korvata Erasmus+ -ohjelmasta Britannian 
eropäivästä lähtien, eikä esimerkiksi Erasmus+ -hankkeisiin osallistuvia 
britannialaisia organisaatioita laskettaisi EU-partnereiksi. 10/04/2019 Opetushallitus 5



Mikäli Britannia eroaa ilman sopimusta 
(ns. hard brexit)…
• KA103 ulkomaanjaksoja, joiden on suunniteltu alkavan Britannian 

EU-eropäivän jälkeen, EI voida rahoittaa Erasmus+ -ohjelmasta

• Miten käy lukuvuoden 2019-20 liikkuvuusyhteistyön, jos hard brexit
toteutuu ennen sitä?
• Yhteistyön jatkumisesta on sovittava brittipartnereiden kanssa, Erasmus+ 

IIA-sopimukset eivät enää päde

• Apurahat: onko mahdollista käyttää korkeakoulun omarahoitusta?

• Mahdollisia korvaavia vaihtokohteita on syytä miettiä
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Vaikutukset maassa 
oleskeluun ja 
lukukausimaksuihin
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Maassa oleskelu Suomessa

• Migri kehottaa Suomessa olevia Britannian kansalaisia 
rekisteröimään oleskeluoikeutensa maassa mahdollisimman pian

• Valmisteilla on erillislaki, joka turvaa brittien oleskeluoikeuden 
Suomessa vuoden 2020 loppuun siltä varalta, että Britannia 
eroaa EU:sta ilman sopimusta.

• https://migri.fi/brexit

• Ohjeita brittikansalaisille ulkomailla: 
https://www.gov.uk/guidance/uk-students-in-the-eu-continuing-
your-studies
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Maassa oleskelu Britanniassa
• Jos sopimus EU-erosta syntyy, voivat EU-kansalaiset oleskella ja 

hakeutua Britanniaan opiskelemaan vuoden 2020 loppuun asti, 
kuten nytkin. Oleskelua varten haetaan settled / pre-settled status.

• No deal-tilanteessa Britanniassa eropäivänä jo olevat EU-kansalaiset 
voivat jatkaa oleskeluaan ja hakea settlement statusta.

• Sen sijaan eron jälkeen saapuvat voivat oleskella Britanniassa max 3 
kk, jonka jälkeen on haettava European Temporary Leave to Remain 
–lupaa, joka mahdollistaa oleskelun max. 3 vuodeksi. Sen jälkeen
anottava muuta lupatyyppiä.

• https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-
analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx
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Lukuvuosimaksut Suomessa

• OKM:n ohjeistus: Jos Britannia eroaa EU:sta, tulee Britannian 
kansalaisista ns. kolmannen maan kansalaisia ja he ovat Suomessa 
lukuvuosimaksuvelvollisia korkeakoulututkintoa suorittaessaan. 
Maksuvelvoitetta voidaan soveltaa esim. lukuvuosimaksun 
seuraavasta eräpäivästä (kuten seuraavan lukukauden alusta) lukien.

• Jos brexit-sopimus tulee voimaan, siirtymäaikana tai sitä ennen 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäneitä Ison-Britannian 
kansalaisia kohdellaan samoin kuin EU-kansalaisia. He eivät siis ole 
lukuvuosimaksuvelvollisia.

• https://minedu.fi/brexit
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Lukuvuosimaksut Britanniassa

• Lukuvuonna 2019-20 tutkinto-opiskelun Britanniassa aloittavat 
EU-kansalaiset saavat lukuvuosimaksujen osalta ns. home fee-
statuksen myös sopimuksettoman EU-eron tilanteessa

• Lukuvuodesta 2020-21 alkaen linjaus lukuvuosimaksujen osalta ei 
vielä ole tiedossa

• https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-
analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx
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