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Possible activities

• Long term Student Mobility (FI-RU, RU-FI) 
• Short term Student Mobility (FI-RU)
• Teacher mobility (FI-RU, RU-FI) 
• Intensive Courses (in Russia) 

Application documents

• Coordinating Finnish HEI -> submits
application for the network to EDUFI

• Russian partner HEI -> submits FIRST+ 
Statement to EDUFI



FIRST+ 2019-2020

• Budjettineuvottelut vielä kesken, ei tarkkaa summaa tiedossa

• Tullee olemaan pienempi summa kuin tällä ensimmäisellä hakukierroksella, 
palataan edellisten hakujen tasolle (n. 500 000 – 700 000€)

• Hakuprosessi kokonaan sähköinen:

• Verkostojen hakulomake jätetään sähköisesti VA-järjestelmässä

• Venäläisten korkeakoulujen statementit jätetään sähköisellä Webropol-
lomakkeella

• Myös raportoinnit VA-järjestelmässä
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Alustava aikataulu

• Haku aukeaa joulukuussa

• Hakuwebinaari tai kyselytunti tammikuussa

• Haun + statementien deadline 28.2.2019

• Sopimuskausi 1.6.2019 – 31.8.2020 

• Kevyt väliraportointi + mahdollisuus lisäapurahoihin marraskuussa 2019

• Loppuraportointi 15.10.2020

19/11/2018 Opetushallitus 4



Hakemuksen sisältö

1. Contact information

2. Network overview

3. Background and relevance

4. Cooperation, activity design and implementation

5. Expected results and impact

6. Activities
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Venäläisten korkeakoulujen statementit

• Ohjelmaan mukaan haluavia venäläisiä korkeakouluja suositellaan tekemään 
kirjallinen FIRST+ Statement -dokumentti, jossa kuvataan FIRST+ -ohjelman 
puitteissa tehtävä yhteistyö suomalaisten korkeakoulujen kanssa ja toimintatavat 
vaihtojen järjestämisessä

• Venäläiskorkeakoulu tekee FIRST+ Statementin Opetushallituksen valmiiseen 
pohjaan ja toimittaa sen sähköisenä suoraan Opetushallitukseen

• Yksi FIRST+ Statement venäläiskorkeakoulua kohden riittää, vaikka korkeakoulu 
osallistuisikin useampaan FIRST+ -verkostoon
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Etäisyyskategoriat

• FIRST+-ohjelman apurahat määrittyvät keston lisäksi myös etäisyyden mukaan 
riippuen lähtö/kohdekorkeakoulun sijainnista Venäjällä:

• kategoria 1: Luoteis-Venäjän alueet (= entisen FIRST-ohjelman 
kattavuusalue)

• kategoria 2: Venäjän muut alueet

• Etäisyyskategoriat koskevat kaikkia ohjelman yksilöliikkuvuuden muotoja
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Pitkät opiskelijavaihdot

• Sekä FI-RU että RU-FI

• voi olla kestoltaan 2 - 12 kuukautta yhtäjaksoista opiskelua

• vaihtoon voivat lähteä verkostoon kuuluvassa korkeakoulussa tutkintoa 
suorittavat (1.-3. syklit) opiskelijat, kaikki alat

• FIRST+ -ohjelman tuki on kategorian 1 alueille enintään 560 €/kk ja kategorian 2 
alueille enintään 650 €/kk

• Haku/myöntövaiheessa laskentaperusteena 4 kk keskimääräinen kesto

• Korkeakoulu päättää lopullisen opiskelijalle maksettavan apurahan 
suuruuden
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Lyhyet opiskelijavaihdot
• Vain FI-RU

• Voi olla kestoltaan 5-59 päivää yhtäjaksoista opiskelua

• Vaihtoon voivat lähteä verkostoon kuuluvassa korkeakoulussa tutkintoa suorittavat (1.-3. syklit) 
opiskelijat, kaikki alat

• Lyhytkestoisen liikkuvuusjakson sisällön on tuettava opiskelijan opintoja

• FIRST+- ohjelman tuki lyhytkestoiseen liikkuvuuteen on:

• 1. kategoria: 5-7 päivää: 50€/pvä, 8-59 päivää: 20€/pvä

• 2. kategoria: 5-7 päivää: 70€/pvä, 8-59 päivää: 20€/pvä

• Haku/myöntövaiheessa laskentaperusteena 14 pvä keskimääräinen kesto

• Korkeakoulu päättää lopullisen opiskelijalle maksettavan apurahan suuruuden
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Opettajavaihdot

• Sekä FI-RU että RU-FI

• Opettaja-apuraha voidaan myöntää henkilölle, joka on liikkuvuusjakson aikana 
jonkin verkostoon kuuluvan korkeakoulun opetushenkilökuntaa

• Vaihdon vähimmäiskesto on 5 opetustuntia

• FIRST+ -ohjelman tuki on kategorian 1 alueilta/alueille enintään 100 €/pvä ja 
kategorian 2 alueilta/alueille enintään 120 €/pvä

• Haku/myöntövaiheessa laskentaperusteena 3 pvä keskimääräinen kesto

• Korkeakoulu päättää lopullisen opettajalle maksettavan apurahan 
suuruuden
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Intensiivikurssit

• Määräraha on ensisijaisesti tarkoitettu intensiivikurssin osallistujien 
liikkuvuudesta aiheutuvien kulujen kattamiseen

• Määrärahasta voidaan maksaa kurssin järjestävälle korkeakoululle syntyviä 
kuluja, kuten tila- ja materiaalikuluja

• Määrärahasta ei voi kattaa palkkakuluja

• Intensiivikurssin kesto on vähintään 1 viikko (= 5 työpäivää + matkapäivät) 

• Kurssille osallistuvien opiskelijoiden ja opettajien tulee olla tasapuolisesti 
Suomesta ja Venäjältä

• Kurssi on toteutettava Venäjällä
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Kiitos


