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Pitkät opiskelijavaihdot

• FI-RU toteutunut 93 liikkuvuutta (187 905€)

• 49% myönnetyistä liikkuvuuksista (45% tuesta)

• 3 verkostolla ei vielä lainkaan toteutuneita FI-RU pitkiä vaihtoja 

• RU-FI toteutunut 137 liikkuvuutta (267 175€)

• 72% myönnetyistä liikkuvuuksista (61% tuesta)

• 2 verkostolla ei vielä lainkaan toteutuneita RU-FI pitkiä vaihtoja 
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Avoimista kommenteista poimittua: pitkät 
vaihdot

• Pitkissä vaihdoissa lähtijöitä tuntuu olevan edelleen vaikeampi löytää kun 
saapuvia mutta myös saapuvien määrän kommentoidaan laskeneen

• Hankala saada suomalaisia opiskelijoita motivoitua lähtemään Venäjälle

• Jotkut verkostot kuitenkin raportoi myös hyvin toteutuneista vaihtomääristä 

• Lähinnä RU-FI -vaihdoissa 

• Mutta myös jopa odotettua korkeammista luvuista FI-RU
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Lyhyet opiskelijavaihdot

• Vain FI-RU

• Toteutunut 156 liikkuvuutta (46 992€)

• 81% myönnetyistä liikkuvuuksista (46% tuesta)

• Määrällisesti vaihtoja toteutunut varsin mukavasti

• Suurin osa verkostoista on hakenut ja saanut rahoitusta tähän 
liikkuvuustyyppiin

• Vaihtoja toteutunut 10 verkostossa 
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Avoimista kommenteista poimittua: lyhyet 
vaihdot

• Koetaan hyväksi tukimuodoksi etenkin aikuis-/maisteriopiskelijoille 

• Toisaalta instrumentti ei ehkä ole vielä tarpeeksi tuttu opiskelijoille
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Opettajavaihdot

• FI-RU toteutunut 73 liikkuvuutta (22 928€) 

• 41% myönnetyistä liikkuvuuksista (41% tuesta)

• 8 verkostolla ei vielä lainkaan toteutuneita FI-RU opettajavaihtoja 

• RU-FI toteutunut 71 liikkuvuutta (24 716€)

• 42% myönnetyistä liikkuvuuksista (46% tuesta)

• 5 verkostolla ei vielä lainkaan toteutuneita RU-FI opettajavaihtoja 
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Avoimista kommenteista poimittua: opettaja-
vaihdot

• Opettajavaihdot vaikuttaa pääosin sujuvan suunnitelmien mukaan, myös uusien 
partnerien kanssa

• Yhteistyö verkostoissa vaikuttaa myös pääosin sujuvan erittäin hyvin
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Budjetti

• Myönnetty rahoitus kokonaisuudessaan noin 1,2M€

• Maksettu 60%, loput 40% loppuraportoinnin perusteella

• 10 verkostoa arvioi väliraportissa käyttävänsä koko myönnetyn tukisummansa

• Lisäapurahoja myönnettiin neljälle verkostolle yksilöliikkuvuuteen sekä 
varasijoilla olleille intensiivikursseille yhteensä 20 048,58€.

• 13 verkostoa arvioi väliraportissa tukea jäävän käyttämättä

• yhteensä noin 260 000€ mikä on noin 21% koko myönnetystä potista

19/11/2018 Opetushallitus 8



Avoimia kommentteja: budjetin käyttö

• Tukea palautuu

• peruutusten vuoksi, koska lähteviä opiskelijoita ei ole, 
kommunikointiongelmia talon sisällä, intensiivikurssit toteutuikin 
halvemmalla (esim. asuminen) kuin suunniteltiin, intensiiville osallistui 
vähemmän opiskelijoita kuin suunniteltiin, lähteviä opettajia ei ole

• Lyhyiden ja pitkien FI-RU rahojen välillä siirretään varoja aika mukavasti, myös 
opettajilta opiskelijoille ja jopa toisin päin

• Jotkut korkeakoulut käyttävät myös omaa ja ulkopuolista rahoitusta erityisesti 
saapuvien opiskelijoiden ja opettajien vaihtojen kattamiseen (jossain myös 
partneri rahoittaa omia opettajavaihtojaan)
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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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FIRST+ 18-19 loppuraportointi

• Tapahtuu VA-järjestelmässä

• Deadline 15.10.2019

• Sisältö:

• Laadullisia kysymyksiä

• Kirjanpidon raportit

• Excelit liikkujista

• Excel-pohjat liikkuvuuksille ja intensiivikurssille tulevat nettisivuille viimeistään 
ensi vuoden alussa
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Kiitos


