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Webinaarivideo
• https://www.youtube.com/watch?v=4ohH3UqAx48
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Hakukierros 2020
• Tukea haettiin yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.
• Hakemuksia oli viime vuoteen verrattuna 2 enemmän, mutta haettu summa oli
hieman pienempi.

• Yhteistyö painottui haetuissa määrissä edelleen Luoteis-Venäjään ja pitkään
opiskelijaliikkuvuuteen.
• Kategorian 2 lähtevät lyhyet opiskelijaliikkuvuudet sekä opettajaliikkuvuudet
hieman kuitenkin kasvaneet haetuissa määrissä.
• Intensiivikursseja haettiin tässä haussa jonkin verran vähemmän kuin edellisessä
haussa.
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Hakukierroksen 2020 tulokset
• Rahoitusta sai 26 verkostoa yhteensä 900 730 euroa (myöntöprosentti 55%)

•

23 on jatkavia verkostoja ja 3 uusia

•

Intensiivikursseista 10:lle myönnettiin rahoitus (myöntöprosentti 71%)

• Tiedot verkostoista on ohjelman verkkosivuilla
•

Verkostoissa suomalaisia korkeakouluja yleensä 1-2, venäläisiä partnereita
taas 1-19
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Hankekausi 2020-2021
• Myönnettävää tukea voidaan käyttää 1.6.2020–31.8.2021 välisenä aikana.
• Opetushallitukselle toimitetaan VA-järjestelmässä

•

15.11.2020 mennessä väliraportti

•

15.10.2021 mennessä loppuraportti

•

Myös kaikki FIRST+ -ohjelman puitteissa osittain tai kokonaan virtuaalisesti
suoritetut liikkuvuudet voi sisällyttää raportointeihin.

• FIRST+ -tuenkäyttöä on voitava seurata erikseen korkeakoulun sisäisessä
kirjanpidossa. Korkeakoulun on myös tarvittaessa kyettävä näyttämään, että
apurahat on maksettu FIRST+ -ohjelmaan valitulle opiskelijoille tai opettajille.
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Hallinnollinen ohje 2020-2021
• Verkkosivuilla, sekä suomeksi että englanniksi
•

Päivitetty versio 19.8; tarkennettu tietoja intensiivikurssien kuluista

• Ohjelman reunaehdot eri toiminnoille sekä apurahoille
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Opiskelijaliikkuvuuden periaatteita
•

Ei lukukausimaksuja

•

Vaihdon aikana suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi opiskelijan tutkintoa, myös
virtuaalivaihdoissa!

•

Kansallisuus: verkostoon kuuluvassa korkeakoulussa opiskelevat voivat osallistua toimintaan
kansallisuudesta riippumatta; ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi toteuttaa vaihtoa
kotimaassaan.

•

Opiskelijoiden, joilla on kohdemaan kansalaisuus, on täytynyt käydä peruskoulunsa
ja/tai toisen asteen koulutuksensa lähtömaassa.

•

Opintojen taso: kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasot.

•

Opintojen ala: avoin kaikille aloille, mutta Venäjän kielen pääaineopiskelijat eivät saa valita
opintojensa pääainetta opintoalakseen venäläisessä korkeakoulussa.

FIRST+•

Liikkuvuus voi olla myös harjoittelua tai osa yhteis-/kaksoistutkintoa.
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Opiskelijaliikkuvuus virtuaalisesti 1/2
• Varsinaista apurahaa ei pääsääntöisesti makseta virtuaalisesti suoritettaviin vaihtoopintoihin/harjoitteluun.
•

•

Jos virtuaalitoteutukselle osallistumisesta kuitenkin aiheutuu opiskelijalle
välttämättömiä kuluja voi verkosto maksaa osalle virtuaalitoteutuksen ajasta
apurahaa.
-

Käytettävä kategorian 1 apurahoja (ja noudatettava maksimisummia)

-

Voi valita tilanteen mukaan maksaako lyhyt- vai pitkäkestoisen liikkuvuuden apurahoista

-

Normaalit siirtosäännöt voimassa

Verkostot dokumentoivat ja arvioivat itse kulujen kelpoisuuden. Kulujen
arvioimisessa on tärkeä huolehtia läpinäkyvyydestä sekä tasapuolisesta kohtelusta.
-

Apurahan perusteena olevat kulut on pystyttävä ilmoittamaan loppuraportilla.
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Opiskelijaliikkuvuus virtuaalisesti 2/2
• Jos opiskelija aloittaa vaihdon tai harjoittelun virtuaalisesti ja suorittaa
vaihdon/harjoittelun loppuosan paikan päällä kohteessa, voi kohteessa
toteutuvalle jaksolle maksaa normaalia apurahaa kestosta riippuen joko pitkän
tai lyhyen opiskelijaliikkuvuuden apurahasääntöjen mukaan.
•

Esim. vaihtojakso paikan päällä 1 kuukausi -> voi maksaa pitkäkestoisen
opiskelijaliikkuvuuden apurahan.

•

Esim. vaihtojakso paikan päällä 2 viikkoa -> voi maksaa lyhytkestoisen
opiskelijaliikkuvuuden apurahan.

•

Koskee sekä lähtevää että saapuvaa liikkuvuutta.

•

Kategorioiden 1 ja 2 apurahat normaalisti käytettävissä.
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Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus
• Liikkuvuus voi suuntautua Suomesta Venäjälle tai Venäjältä Suomeen.

• Kesto: 2–12 kuukautta
• Pitkäkestoisen opiskelijaliikkuvuuden enimmäisapurahat ovat:
•

KATEGORIA 1: maksimissaan 560 € / kuukaudessa

•

KATEGORIA 2: maksimissaan 650 € / kuukaudessa

• Verkostot voivat päättää lopullisen maksamansa apurahan määrän.

•

Kuitenkin niin, että lähtevien opiskelijoiden kuukausiapuraha ei voi olla suurempi
kuin saapuvien opiskelijoiden kuukausiapuraha.

• Opiskelija voi saada FRST+ -apurahaa pitkäkestoiseen vaihtoon vain kerran.
FIRST+
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Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus
• Ainoastaan Suomesta Venäjälle.
• Kesto 5-59 päivää.
• Esim. intensiivikursseille, kesäkouluihin, harjoitteluun.
•

Tukea ei voida kuitenkaan myöntää lyhytkestoisia kielikursseja tai
kulttuuriekskursioita varten.

• Lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden enimmäisapurahat ovat:
•

KATEGORIA1: päivät 5-7maksimissaan 50€/pvä, päivät 8-59maksimissaan20€/pvä.

•

KATEGORIA2: päivät 5-7 maksimissaan70€/pvä, päivät 8-59maksimissaan20€/pvä.

• Verkostot voivat päättää lopullisen maksamansa apurahan määrän.
FIRST+
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Opettajaliikkuvuus
• Liikkuvuus voi suuntautua Suomesta Venäjälle tai Venäjältä Suomeen.
• Vähimmäiskesto on viisi opetustuntia.
• Vaihdon aikana annetun opetuksen on oltava olennainen osa vastaanottavan
korkeakoulun opetussuunnitelmaa.

• Opetusta voidaan antaa millä tahansa tutkintotasolla.
• Opettajaliikkuvuuden enimmäisapurahat ovat:
•

KATEGORIA 1: enimmäistuki 100 € / päivä

•

KATEGORIA 2: enimmäistuki 120€ / päivä

• Verkostot voivat päättää lopullisen maksamansa apurahan määrän.

• Varsinaista apurahaa ei makseta virtuaalisesti toteutettaviin opettajavaihtoihin.
FIRST+
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Intensiivikurssit 1/2
• Kaikki FIRST+ -ohjelman intensiivikurssit tulee toteuttaa Venäjällä kahden tai
useamman korkeakoulun yhteistyössä (vähintään yksi suomalainen ja yksi
venäläinen kumppani).
•

Intensiivikursseja voi toteuttaa myös osittain tai kokonaan virtuaalisesti ja
kurssille myönnettyä rahoitusta voi käyttää tästä syntyvien kulujen
kattamiseen. Ei tarvetta hakea erillistä ”lupaa” virtuaalitoteutukseen.

• Vähimmäiskesto on yksi viikko (viisi työpäivää + matkapäivät).
• Mahdollisuuksien mukaan yhtä suuri määrä osallistuvia opiskelijoita ja opettajia
Suomesta ja Venäjältä.
• Opinnot on tunnustettava osaksi opiskelijan tutkintoa.
FIRST+
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Intensiivikurssit 2/2
• Intensiivikurssin budjettia varten on kolme luokkaa: a) matkakulut b) majoitus- ja
oleskelukulut ja c) järjestelykulut.
•

Järjestelykulut voivat olla enintään 20 % intensiivikurssin kokonaisbudjetista.

• Virtuaalitoteutuksen kulut voivat olla esimerkiksi tarvittavista digitaalisista
oppimisalustoista tai virtuaalisista oppimisympäristöistä korkeakouluille
aiheutuvia kustannuksia.
• Tukea ei voi käyttää korkeakoulujen hallinnollisiin kuluihin, edustuskuluihin tai
liikelahjoihin eikä palkkoihin ja palkkioihin.
•
FIRST+

Nämä, ja mahdolliset muut kulut, tulee kattaa osallistuvien korkeakoulujen
omarahoituksena.
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Siirtomahdollisuudet
• Ei siirtomahdollisuutta FI->RU –liikkuvuudesta RU->FI –liikkuvuuteen
• RU->FI –liikkuvuudesta voi siirtää FI->RU –liikkuvuuteen hyvin perustellusta syystä,
siirtopyyntö tehtävä OPH:lle etukäteen
• FI->RU –liikkuvuuden sisällä on mahdollista tehdä siirtoja ilman ilmoitusta:
•

pitkäkestoisen ja lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden välillä

• Sekä FI->RU että RU->FI –liikkuvuuksien sisällä (ei suuntien välillä) on mahdollista tehdä
siirtoja:

•

opettajaliikkuvuudesta opiskelijaliikkuvuuteen ilman ilmoitusta

•

perustellusta syystä ja siirtopyynnöllä OPH:lle; opiskelijaliikkuvuudesta
opettajaliikkuvuuteen
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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.

• Esteettömyystukea haetaan erillisellä lomakkeella ja sen hakuaika on jatkuva,
tuesta päättää Opetushallitus tapauskohtaisesti.

• Lisätietoa sekä hakulomake löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.
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Kiitos! Kysymyksiä?
Jos mieleen tulee myöhemmin kysyttävää,
ota yhteyttä first@oph.fi.

