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FIRST+ -OHJELMA 2019–2020: FINNISH-RUSSIAN STUDENT AND TEACHER MOBILITY 
PROGRAMME 
HAKUKUULUTUS 

 

1 YLEISTÄ 

 
1.1 TAUSTAA 

 
Venäjä on merkittävä kumppani useille suomalaisille korkeakouluille, ja sillä on tärkeä sija myös erilaisissa 
kansallisissa strategioissa ja ohjelmissa. Venäjä on myös yksi Opetushallituksen kansainvälistymispalvelujen 
toiminnan strategisista painopisteistä ja merkittävin kahdenvälinen kohdemaa korkeakoulutuksen alalla. 
FIRST+ -ohjelmaa hallinnoi Opetushallitus ja se on rahoitettu kokonaan Suomesta. 
 
FIRST+ -ohjelma perustuu korkeakoulujen verkostoissa tapahtuvaan yhteistyöhön. FIRST+ -verkostoissa on 
oltava mukana vähintään yksi korkeakoulu Suomesta ja yksi korkeakoulu Venäjältä, mutta suuremmat 
verkostot ovat tervetulleita. Yksi tai useampi suomalainen korkeakoulu solmivat kumppanuuksia yhden tai 
useamman venäläiskorkeakoulun kanssa keskinäisen liikkuvuustoiminnan toteuttamiseksi. Yhteistyötä 
pyritään tekemään sellaisten venäläisten korkeakoulujen kanssa, joilla on strategista merkitystä 
suomalaisille kumppaneilleen. Koordinoiva suomalainen korkeakoulu toimittaa rahoitushakemuksen 
Opetushallitukselle koko kumppanuusverkoston puolesta. Koordinoiva korkeakoulu on myös vastuussa 
tuen käytöstä ja raportoi siitä Opetushallitukselle sopimuskauden jälkeen. Tuki myönnetään koordinoivalle 
korkeakoululle, joka jakaa sen edelleen opiskelijoille ja opettajille. Kummankin maan korkeakoulut tarjoavat 
liikkujille vapautuksen mahdollisista lukukausimaksuista.  

 
1.2 KUKA VOI OSALLISTUA? 
 

Kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat osallistua ohjelmaan koordinaattoreina tai 
kumppaneina.  
 
Venäläiset korkeakoulut voivat osallistua FIRST+ -ohjelmaan suomalaisten korkeakoulujen kanssa 
luomiensa kumppanuuksien kautta. Kaikki venäläiset korkeakoulut voivat osallistua FIRST+ -ohjelmaan, jos 
ne ovat läpäisseet korkeakouluja koskevat Venäjän valtion lupa- ja akkreditointimenettelyt ja niillä on 
oikeus toteuttaa koulutusohjelmia sekä myöntää tutkintoja. Venäläisen korkeakoulun on toimitettava 
hakuajan päättymiseen mennessä nk. FIRST+ Statement (ks. lisätietoa kohdasta 10), jossa se kuvailee 
korkeakoulun osallistumista FIRST+ -ohjelmaan ja listaa kaikki suomalaiset kumppanikorkeakoulunsa. Kukin 
venäläinen korkeakoulu toimittaa vain yhden FIRST+ Statementin.  

 
 

2 VUODEN 2019-2020 HAKUKIERROS 
 

FIRST+ -ohjelman budjetti hakukierroksella on noin 700 000 euroa.  
 

FIRST+ -ohjelmassa edistetään pitkäkestoista ja lyhytkestoista opiskelijaliikkuvuutta kandidaatti-, 
maisteri- ja tohtoritasolla. Ohjelma on avoin kaikille koulutusaloille. Rahoitusta voi hakea myös 
opettajaliikkuvuutta ja intensiivikursseja varten. FIRST+ -ohjelmassa painotus on pitkäkestoisessa 
opiskelijaliikkuvuudessa. Ks. lisätietoa kohdista 4–6 ”Toiminnot”. 
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FIRST+ -hankkeiden ensisijainen valintakriteeri on hakemuksen laatu. Ks. lisätietoa kohdasta 7 
”Laadunarviointikriteerit”. 

 
 

3 ETÄISYYSKATEGORIAT  
 

Yksittäisen liikkuvuusapurahan määrä (kaikentyyppinen liikkuvuus) määräytyy kahden etäisyyskategorian 
perusteella.  

 
KATEGORIA 1: Luoteis-Venäjä  KATEGORIA 2: Kaikki muut Venäjän osat 
 
Karjalan tasavalta  
Komin tasavalta  
Arkhangelskaya oblast  
Vologodskaya oblast  
Kaliningradskaya oblast 
Leningradskaya oblast  
Murmanskaya oblast  
Novgorodskaya oblast  
Pskovskaya oblast  
Nenetskin autonominen piirikunta 
Pietari  
 

 

4 TOIMINNOT: OPISKELIJALIIKKUVUUS  
 

Pitkäkestoisen ja lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia 
periaatteita:  

 
OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN 
Vaihdon aikana suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi opiskelijan tutkintoa.  
 
KANSALAISUUS 
FIRST+ -verkostoon kuuluvassa korkeakoulussa opiskelevat voivat osallistua toimintaan kansallisuudesta 
riippumatta. Opiskelijat eivät pääsääntöisesti voi kuitenkaan toteuttaa vaihtoa kotimaassaan.  

• Liikkuvuus Suomesta Venäjälle: Opiskelijoiden, joilla on Venäjän kansalaisuus/venäläinen tausta, 
on täytynyt käydä peruskoulunsa ja/tai toisen asteen koulutuksensa Suomessa.  

 
HARJOITTELU JA YHTEISTUTKINTO-OHJELMAT 
Liikkuvuusjaksoihin voi sisältyä myös harjoittelua, jos se tunnustetaan kokonaan osaksi opiskelijan 
tutkintoa. Ohjelmassa tuetaan myös yhteistutkinto-ohjelmiin (esim. kaksoistutkinnot) liittyvää liikkuvuutta. 
 
OPINTOJEN TASO JA ALAT  
FIRST+ -ohjelmassa tuetaan pitkäkestoista ja lyhytkestoista opiskelijaliikkuvuutta kandidaatti-, maisteri- ja 
tohtoritasolla. Ohjelma on avoin kaikille koulutusaloille, myös Venäjän kielen pääaineopiskelijoille (esim. 
filologian tai kääntämisen opiskelijat), seuraavin edellytyksin:  

• Liikkuvuus Suomesta Venäjälle: Venäjän kielen pääaineopiskelijat (esim. filologian tai 
kääntämisen opiskelijat) eivät saa valita opintojensa pääainetta opintoalakseen venäläisessä 
korkeakoulussa. 
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4.1 PITKÄKESTOINEN OPISKELIJALIIKKUVUUS (LÄHTEVÄ JA SAAPUVA) 
 

FIRST+ -ohjelmassa tuetaan pitkäkestoista opiskelijaliikkuvuutta kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla. 
Liikkuvuus voi suuntautua Suomesta Venäjälle tai Venäjältä Suomeen. Pitkäkestoisen liikkuvuusjakson 
kesto on 2–12 kuukautta. Pitkäkestoinen opiskelijavaihto voi olla osa yhteistutkinto-ohjelmia. 
Vaihtojaksoon voi sisältyä harjoittelua, jos se tunnustetaan kokonaan osaksi opiskelijan tutkintoa. 

 
Pitkäkestoisen opiskelijaliikkuvuuden enimmäisapurahat ovat:  
KATEGORIA 1: maksimissaan 560 € / kuukaudessa 
KATEGORIA 2: maksimissaan 650 € / kuukaudessa 

 
Summa on suurin mahdollinen FIRST+ -apuraha, joka voidaan maksaa kuukausittain yhdelle edunsaajalle. 
Verkostot voivat päättää lopullisen maksamansa apurahan määrän. Lähtevien opiskelijoiden 
kuukausiapuraha ei voi kuitenkaan olla suurempia kuin saapuvien opiskelijoiden kuukausiapurahaa. 
Opiskelija voi saada FRST+ -apurahaa pitkäkestoiseen vaihtoon vain kerran.  
 
Tuen myöntäminen verkostolle perustuu liikkuvuusjakson neljän kuukauden keskimääräiseen kestoon. 
Näin ollen yksi pitkäkestoisen opiskelijaliikkuvuuden apuraha muodostuu kuukausiapurahasta kerrottuna 
neljällä (4):  
 
KATEGORIA 1: 4 kuukautta x 560 € = 2 240 € 
KATEGORIA 2: 4 kuukautta x 650 € = 2 600 € 

 
Loppuraporttivaiheessa lopullinen tuki lasketaan toteutuneiden pitkäkestoisen opiskelijaliikkuvuuden 
kuukausien perusteella.  
 

4.2 LYHYTKESTOINEN OPISKELIJALIIKKUVUUS (AINOASTAAN LÄHTEVÄ) 
 

FIRST+ -ohjelmassa tuetaan Suomesta Venäjälle suuntautuvaa lyhytkestoista opiskelijaliikkuvuutta 
kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla (Huom. FIRST+ -ohjelmassa ei tueta Venäjältä Suomeen 
suuntautuvaa lyhytkestoista liikkuvuutta).  
 
Tukea voidaan hakea lyhytkestoista liikkuvuutta, kuten esimerkiksi tietyn opintoalan intensiivikursseja tai 
harjoittelua, varten. Tukea ei voida kuitenkaan myöntää lyhytkestoisia kielikursseja tai kulttuuriekskursioita 
varten. 
 
KATEGORIAN 1 lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden enimmäisapuraha määräytyy seuraavasti:  

• 7. vaihtopäivään saakka: 50 € päivässä  

• 8. ja 59. vaihtopäivän välisenä aikana: 20 € päivässä 
 
KATEGORIAN 2 lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden enimmäisapuraha määräytyy seuraavasti:   

• 7. vaihtopäivään saakka: 70 € päivässä  

• 8. ja 59. vaihtopäivän välisenä aikana: 20 € päivässä  
 
Summa on suurin mahdollinen FIRST+ -apuraha, joka voidaan maksaa päivää kohden yhdelle edunsaajalle. 
Verkostot voivat päättää lopullisen maksamansa apurahan määrän.  
 
Tuen myöntäminen verkostolle perustuu liikkuvuusjakson 14 päivän keskimääräiseen kestoon, joten yksi 
lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden apuraha lasketaan seuraavasti:  
 
KATEGORIA 1: (7 päivää x 50 €) + (7 päivää x 20 €) = 490 € 
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KATEGORIA 2: (7 päivää x 70 €) + (7 päivää x 20 €) = 630 € 
 
Loppuraporttivaiheessa lopullinen tuki lasketaan toteutuneiden lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden 
päivien perusteella. 
 
 

5 TOIMINNOT: OPETTAJALIIKKUVUUS (LÄHTEVÄ JA SAAPUVA) 
 
FIRST+ -ohjelmassa tuetaan opettajien liikkuvuutta Suomesta Venäjälle ja Venäjältä Suomeen. Vaihdon 
aikana annetun opetuksen on oltava olennainen osa vastaanottavan korkeakoulun opetussuunnitelmaa. 
Opetusta voidaan antaa millä tahansa tutkintotasolla.  
 
Opettajaliikkuvuuden vähimmäiskesto on viisi opetustuntia. Opettajan liikkuvuusapurahalla voidaan kattaa 
matka- ja oleskelukuluja. 
 
Opettajaliikkuvuuden enimmäisapurahat ovat: 
KATEGORIA 1: enimmäistuki 100 € / päivä 
KATEGORIA 2: enimmäistuki 120€ / päivä 
 
Summa on suurin mahdollinen FIRST+ -apuraha, joka voidaan maksaa päivää kohden yhdelle opettajalle. 
Verkostot voivat päättää lopullisen maksamansa apurahan määrän. Tuen maksaminen perustuu 
liikkuvuusjakson viiden (5) päivän keskimääräiseen kestoon, joten yksi opettajaliikkuvuuden apuraha 
lasketaan seuraavasti:  
 
KATEGORIA 1: 5 päivää x 100 € = 500 € 
KATEGORIA 2: 5 päivää x 120 € = 600 € 
 
Loppuraporttivaiheessa lopullinen tuki lasketaan toteutuneiden opettajaliikkuvuuden päivien perusteella. 

 

6 TOIMINNOT: INTENSIIVIKURSSIT  
 
Intensiivikurssit ovat lyhyitä opiskelujaksoja, jotka tarjoavat opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden 
työskennellä yhdessä venäläis-suomalaisessa ryhmässä. Kaikki FIRST+ -ohjelman intensiivikurssit tulee 
toteuttaa Venäjällä kahden tai useamman korkeakoulun yhteistyössä (vähintään yksi suomalainen ja yksi 
venäläinen kumppani).  
 
Vähimmäiskesto on yksi viikko (viisi työpäivää + matkapäivät). Suomesta ja Venäjältä on oltava yhtä suuri 
määrä osallistuvia opiskelijoita ja opettajia. 
 
Intensiivikurssilla suoritetut opinnot on tunnustettava osaksi opiskelijan tutkintoa. Intensiivikurssit eivät voi 
muodostua pelkästään kieliopinnoista tai tutkimuksesta.  
 
Intensiivikursseja varten myönnetyllä tuella voi kattaa järjestelykuluja, erityisesti osallistujien matka- ja 
oleskelukuluja. Tukea ei voi käyttää palkkoihin ja palkkioihin. Arvio intensiivikurssin budjetista tulee liittää 
hakemukseen. 
 
Intensiivikurssin budjettia varten on kolme luokkaa: a) matkakulut b) majoitus- ja oleskelukulut ja c) 
järjestelykulut. On suositeltavaa, että c) järjestelykulujen luokka ei ylitä 20:tä prosenttia intensiivikurssin 
kokonaisbudjetista. 
 
Yhden intensiivikurssin rahoitustaso on noin 10 000 euroa.  
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FIRST+ -ohjelmasta ei voida antaa toistuvasti tukea intensiivikurssiin, joka on täysin sama vuodesta toiseen. 
Jos verkosto tarvitsee tukea useampaa kuin yhtä intensiivikurssia varten, kurssit on asetettava 
hakemuksessa tärkeysjärjestykseen. 
 

 

7 LAADUNARVIOINTIKRITEERIT   
 
FIRST+ -hankkeiden ensisijaisena kriteerinä on hakemuksen laatu. Valintaprosessissa otetaan huomioon 
seuraavat laatukriteerit: 
 
RELEVANSSI 

• Verkoston kokoonpano on hyvin perusteltu, ja suunniteltu toiminta on mukana olevien 
korkeakoulujen yhteistyösuunnitelmien kannalta asianmukaista.  

• Suunniteltu yhteistyö tuo lisäarvoa olemassa olevaan yhteistyöhön nähden.  
• Mukana olevilla korkeakouluilla on toimintaan institutionaalinen sitoumus ja intressi (esim. 

strategiset painopisteet). 
o Venäläisten kumppanikorkeakoulujen toimittaman FIRST+ Statement -lausunnon tulisi olla 

johdonmukainen ja merkityksellinen ja sen tulisi osoittaa, että kumppani on sitoutunut 
verkoston toimintaan.  

 
YHTEISTYÖN, TOIMINTASUUNNITELMAN JA TOTEUTUKSEN LAATU 

• Verkoston kumppanuudet ja haetut liikkuvuusmäärät ovat suhteutettu verkossa mukana olevien 
korkeakoulujen määrään ja liikkuvuuksien toteuttamissuunnitelmat ovat realistisia. 

• Mukana olevien korkeakoulujen vastuiden, roolien ja tehtävien kuvaus on selkeä, ja suunnitellut 
viestintäkanavat ovat toimivia.  

• Tukipalvelut haettujen liikkuvuuksien markkinointiin, orientaatioihin, toteutukseen ja seurantaan 
ovat toiminnassa. 

• Prosessit opiskelijan oppimistulosten tunnustamista varten (esim. ECTS tai muut mekanismit) ovat 
toiminnassa. 

• Intensiivikurssien valintaprosessissa otetaan huomioon lisäksi seuraavat kriteerit: 
o kurssin aihe ja sisältö: lisäarvo yksittäisille osallistujille ja korkeakouluille 
o kurssilla suoritettujen opintojen tunnustaminen 
o kurssin huolellinen suunnittelu ja toteutus 
o intensiivikurssin arviointi ja tulosten ja kokemusten jakaminen  
o ehdotetun toiminnan kustannustehokkuus 
o aikaisemman kokemuksen osalta: muutokset, kehitys ja tulevan rahoituksen perustelu. 

 
VAIKUTTAVUUS 

• Ennakoidut tulokset/tuotokset on kuvattu konkreettisesti ja realistisesti. 
• Suunnitellun toiminnan mahdollinen vaikuttavuus on kuvattu suomalaisten ja venäläisten 

osallistujien ja organisaatioiden kannalta. 
 

 

8 ESTEETTÖMYYSTUKI  
 
FIRST+ -ohjelmaan osallistuvat opiskelijat ja opettajat voivat hakea esteettömyystukea. Esteettömyystuella 
tuetaan sellaisten henkilöiden osallistumista ohjelmaan, joilla on erityistarpeita ja joiden osallistuminen – 
fyysisten tai henkisten terveyssyiden vuoksi – edellyttää ylimääräistä taloudellista tukea.  
 



   6 (7) 
    
   
    
 

Esteettömyystukea haetaan erillisellä lomakkeella. Esteettömyystuen hakuaika on jatkuva, ja tuesta 
päättää Opetushallitus tapauskohtaisesti. Lisätietoa saa Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus. 
 
 

9 HAKUMENETTELY 
 
Tukikelpoisissa hakemuksissa on oltava vähintään yksi osallistuva korkeakoulu Suomesta ja yksi osallistuva 
korkeakoulu Venäjältä. Hakemuslomake on täytettävä käyttämällä sähköistä järjestelmää määräpäivään 
mennessä (ks. alla). Hakemusten paperiversioita ei tarvitse lähettää postitse. Hakemusasiakirjat löytyvät 
Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus. 
 
Koordinoivan korkeakoulun on toimitettava hakemus kaikkien kumppaneiden puolesta Opetushallitukselle. 
Venäläisten kumppanikorkeakoulujen tulee toimittaa erillinen FIRST+ Statement, jossa kuvataan kattavasti 
niiden osallistuminen verkoston toimintaan (lisätietoa kohdassa 10). 
 
Hakemuksen toimittamisen määräaika on 4.3.2019 (sähköinen järjestelmä menee kiinni klo 16.15). 
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Valinnan tulos pyritään ilmoittamaan kaikille hakijoille 
kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.  
 
 

10 FIRST+ STATEMENT: VENÄLÄISTEN KUMPPANEIDEN AIESOPIMUS 
 
FIRST+ -ohjelmaan mukaan haluavia venäläisiä korkeakouluja suositellaan hakemuskierroksen yhteydessä 
toimittamaan Opetushallitukselle FIRST+ Statement.  
  
FIRST+ Statementissä ohjelmaan osallistuva venäläinen korkeakoulu kuvailee 
kansainvälistymisstrategiaansa Suomen osalta. Sähköinen lomakemalli FIRST+ Statementia varten on 
saatavissa Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus. 
 
Kukin venäläinen korkeakoulu täyttää ainoastaan yhden FIRST+ Statementin, vaikka korkeakoulu tekisi 
yhteistyötä useamman suomalaisen korkeakoulun tai tiedekunnan kanssa.  
  
Venäläisen korkeakoulun laillisen edustajan on allekirjoitettava FIRST+ Statement, minkä jälkeen se 
skannataan ja toimitetaan Opetushallitukselle osoitteeseen first@oph.fi. Lausunnon toimittamisen 
määräaika on 4.3.2019. 

 
 

11 SOPIMUSKAUSI JA RAPORTOINTI  
 
Myönnettävää tukea voidaan käyttää 1.6.2019 – 31.8.2020 välisenä aikana. Opetushallitukselle toimitetaan 
marraskuussa 2019 väliraportti ja lokakuussa 2020 loppuraportti. Verkostoilla on mahdollisuus hakea 
väliraportin yhteydessä myös lisärahoitusta.  
 
Raportit muodostuvat sanallisesta selvityksestä, liikkuvuusraportista ja rahoitusraportista. Korkeakoulun on 
loppuraportin yhteydessä toimitettava Opetushallitukselle myös tiliote, josta käyvät ilmi hanketta koskevat 
kulut.  
 
 

12 LISÄTIEDOT 
 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus
mailto:first@oph.fi
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Lisätietoja ohjelmasta ja ohjeet hakemiseen on Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus. 
 
Opetushallituksen yhteyshenkilö: Mari Pohjola, ohjelma-asiantuntija 
Puhelin: 029 533 1746, sähköposti: first@oph.fi  

 
 
 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/firstplus
mailto:first@oph.fi

