Tiedote liikkuvuusjaksoilla oleville tai liikkuvuutta suunnitteleville opiskelijoille
Voiko liikkuvuuden keskeyttää tai siirtää myöhemmäksi?
Jo liikkuvuuden aloittaneille vaihto-opiskelijoille: voit keskeyttää tai siirtää vaihdon myöhemmäksi.
On myös mahdollista palata Suomeen keskeyttämättä vaihtoa, jos kohdeyliopisto tarjoaa kursseja
etäopiskelumahdollisuudella. Tällöin vaihtoa ei tarvitse virallisesti keskeyttää.
Jos haluat siirtää vaihdon ensi lukuvuodelle, tulee sinun tehdä uusi hakemus lisähaussa toukokuussa
2020. Kevään 2020 vaihto-opiskelijoille on poikkeuksellisesti mahdollista hakea myös syksyn 2020
vaihtoon.
Harjoittelussa ulkomailla oleville: Tilanteesta tulee keskustella työnantajan kanssa, ja katsoa
tapauskohtaisesti onko harjoittelua mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Täytyykö tuleva kevään liikkuvuuteeni peruuttaa tai siirtää myöhemmäksi?
Kohonneen tartuntariskin ja terveysriskin johdosta 12.3.2020 alkaen henkilöstön ja opiskelijoiden ei
tule matkustaa työ- ja opiskeluasioissa ulkomaille. Tämä koskee kaikkia tulevia lyhyitä ja pitkiä
vaihtoja sekä harjoitteluja ulkomailla.

Pitääkö palata Suomeen?
Ei ole pakko palata. Yliopiston linjauksen mukaan, kaikessa matkustamisessa suositellaan
työntekijöitä ja opiskelijoita käyttämään suurta henkilökohtaista harkintaa. Seuraa ulkoministeriön
ohjeistusta.

Jos palaan Suomeen, mitä asioita tulee huomioida?
Kaikkialta ulkomailta palaavien tulee tehdä etätyötä ja -opiskelua 14 vuorokauden ajan. Ole näissä
tapauksissa yhteydessä esimieheesi tai kurssin vastuuopettajaan. Lapin yliopisto ei voi määrätä
koulutuksen järjestäjänä opiskelijan vapaa-ajan toiminnasta. Ohjeessa kuitenkin määrätään, että
epidemia-alueelta ei saa palata suoraan Lapin yliopistolle, vaan ensin on opiskeltava etänä 14
vuorokauden ajan.

Jos epidemian takia ei pysty suorittamaan opintoja suunnitellusti, vaikuttaako se vaihdon
apurahaan? Entä Kelan tukiin?
Monissa kohdeyliopistoissa on siirrytty etäyhteydellä opiskeluun. Jos se ei ole mahdollista kohteessa,
pyrimme löytämään vaihtoehtoisia tapoja saada opintopisteitä. Jos et saa yhtä paljon opintopisteitä
kuin alun perin suunnittelit epidemian takia, niin se ei tule vaikuttamaan vaihdon apurahaan.

Kela ei ole vielä julkaissut tietoa liittyen omiin tukiinsa ja epidemian vaikutuksista niihin. Voimme
kuitenkin tilanteen vaatiessa laatia selvitykseen liitteeksi tiedon siitä, että opintopisteitä ei ole tullut
tarpeeksi koronavirusepidemian vaikutusten takia.

Jos kohteessa perutaan kursseja, kuinka saan tarpeeksi opintopisteitä?
Ole mahdollisimman pian yhteydessä Lapin yliopistoon, omaan opettajatuutoriin tai kurssin
vastuuopettajaan, jotta voitte keskustella mahdollisista (etä)suorituksista Lapin yliopistoon.
Ulkomaan vaihdon 25 opintopisteen minimivaatimuksesta luovutaan Korona-tilanteen vuoksi.
Pyrimme kuitenkin tukemaan opiskelijoita etenemään opinnoissaan, jotta opinnot eivät viivästy.

Korvaako yliopisto liikkuvuuden keskeytymisestä tai perumisesta koituvia mahdollisia kuluja?
Jos liikkuvuusjakso siirtyy tai peruuntuu koronaviruksen takia, on kulujen korvaamista aina ensin
tiedusteltava osallistujan matkavakuutuksen kautta. Vakuutusselvittelyjen jälkeen peruuntuneiden
tai siirtyneiden liikkuvuuksien kuluista on mahdollista hakea korvausta Force Majeure -menettelyn
kautta. Kaikki keskeytyneet ja peruuntuneet liikkuvuudet raportoidaan Force Mejeure-menettelyllä.
Jotta voimme hakea Force Majeure-korvausta liikkuvuusrahoittajilta tarvitsemme:
•
•
•
•

Listan toteutuneista kuluista keskeytykseen/peruuntumisesta johtuen (kuitteja ei tarvitse
toimittaa)
Kielteinen vakuutuspäätös
Vahvistus kohdeyliopistosta keskeytyneen/peruuntuneen vaihdon todellisesta kestosta
GrantAgreement (alkuperäinen kesto ja apuraha) SoleGRANTistä

Suunnittelen liikkuvuutta lukuvuodelle 2020-21, vaikuttaako epidemia suunnitteluun?
Tällä hetkellä kaikkien 2020-21 lukuvuodelle suunniteltujen liikkuvuuksien prosessia jatketaan
normaalisti.

Information for students doing or planning a mobility abroad
Can I interrupt or postpone my current mobility?
For those already abroad on study exchange: you can interrupt or postpone your mobility. There is
also a possibility to continue your mobility even if you return physically to Finland, if your host
university has a possibility to take classes online. In this case, there is no need to officially interrupt
the exchange.
If you want to postpone your mobility for next academic year, we ask you to make a new application
in the additional call in May. For those postponing the exchange from spring 2020 it is exceptionally
possible to also apply for autumn 2020.
For those doing an internship abroad: You must discuss about the situation with your employer, if it
is possible to postpone your internship.

Do I have to cancel or postpone my upcoming mobility for spring 2020?
Owing to an elevated contagion and health risk, as of 12 March 2020 our personnel and students are
not allowed to make work- or study-related trips abroad. This means all upcoming short and long
exchanges and internships abroad for the spring 2020.

Do I have to return to Finland?
No, you are not obligated to return. According to the University’s guidelines we recommend our
personnel and students to exercise extreme caution regarding all travels abroad. Follow the website
of THL.

If I return to Finland, what do I need to consider?
Those returning from abroad are required to work and study at home for 14 days. In such a case,
contact your supervisor or the responsible teacher of your course. As a provider of education, the
University of Lapland cannot control the spare time activities of its students. However, the
instructions state that after returning from an affected area you cannot enter the university and you
must study at home for 14 days.

If due to the epidemic you I am not able to complete studies as planned, will it affect the mobility
grant?
Many universities are changing to online teaching at this moment. If this is not a possibility, we will
try to find other possibilities to gain credits. If you are not getting as many credits as planned due to
the epidemic, it will not affect your mobility grant.

How can I get enough credits if courses are cancelled at the host university?
Contact your teacher tutor or the course supervisor to discuss possibilities to take courses (via
distance) from the University of Lapland.
The required amount of 25 ECTS for study exchange is no longer valid due to the situation. We are
keen on supporting you to complete your studies, in order to avoid extending your studies.

Will the university compensate any expenses related to the interruption or cancellation of the
mobility?
Principally the costs should be covered by the students own insurance. In case the insurance does
not cover, we can apply for compensation by the Force Mejeure-procedure. All interrupted and
cancelled mobilities will be reported as a Force Mejeure-case.
In order for us to apply for Force Mejeure-compensation from mobility funding organisations, we
will need:
•
•
•
•

List of actualised expenses of the interrupted/cancelled mobility (no need to provide
receipts)
Decision of the insurance company about not compensating the costs
Confirmation from the host university about the length of the interrupted/cancelled mobility
Grant Agreement (original length of mobility and grant) from SoleGRANT.

I am planning a mobility for academic year 2020-21, will the epidemic affect my plans?
At this moment, all mobilities planned for 2020-21 will be planned and processed as normally at this
moment.

