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Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen E10/2022 
Students at Risk -ohjelmasta 

 

Koulutusministerineuvoston (MR-U) puheenjohtajana viittaan Pohjoismaiden neuvoston 

jäsenen Freddy André Øvstegårdin (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto) esittämään 

kirjalliseen kysymykseen E10/2022 Norjan Students at Risk -ohjelmasta ja siitä, ovatko 

muiden Pohjoismaiden hallitukset kiinnostuneita perustamaan vastaavanlaisen ohjelman 

omaan maahansa. MR-U:n puheenjohtaja on saanut vastauksen Suomesta, Islannista ja 

Ruotsista. Pohjoismaiden neuvoston kanssa on sovittu, että Tanska lähettää oman 

vastauksensa, kun maahan on saatu uusi hallitus.  

  

Edustajan kysymys: 

Koska ihmisoikeudet ja demokratia ovat uhattuina, tarvitaan useampia suojamekanismeja. 

Useat Euroopan maat ovat luoneet oman ohjelmansa Norjan Students at Risk -ohjelman 

innoittamina. Ovatko muiden Pohjoismaiden hallitukset kiinnostuneita perustamaan 

vastaavanlaisen ohjelman omaan maahansa riskiryhmään kuuluvien opiskelijoiden 

suojelemiseksi?  

 

Vastaus: 

MR-U:n puheenjohtajana kiitän edustajaa Students at Risk -ohjelmaa koskevasta 

kysymyksestä.  

 

Kysymys on kohdistettu muiden Pohjoismaiden hallituksille. Voin kuitenkin aluksi todeta, että 

Norjan Students at Risk -ohjelma antaa niille opiskelijoille, jotka ovat poliittisen toimintansa 

takia vaarassa joutua tai ovat joutuneet karkotetuiksi, vainotuiksi tai vangituiksi omassa 

kotimaassaan, mahdollisuuden opiskella korkeakoulussa tai yliopistossa Norjassa.  
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Sivu 2 
 

Ohjelma ilmentää sitä, miten tärkeää koulutus on myös silloin, kun kyse on demokratian ja 

ihmisoikeuksien edistämisestä ja vahvistamisesta. Ukrainan sota on viimeisin esimerkki siitä, 

miten tärkeä tavoite ohjelmalla on. Norjan hallitus on tyytyväinen siihen, että ohjelmasta on 

nyt tullut pysyvä.  

 

Mitä tulee vastaavanlaisiin ohjelmiin muissa Pohjoismaissa, asettuvat kaikki maat yhteisten 

arvojen – osaamisen kehittämisen, demokratian ja ihmisoikeuksien – taakse. Suomi, Islanti 

ja Ruotsi toteavat, ettei niillä ole tällä hetkellä täysin samanlaista ohjelmaa kuin Students at 

Risk, mutta maat viittasivat vastauksissaan siihen, että maiden kansalliset viranomaiset 

keskustelevat aiheesta ja että ne seuraavat aiheesta muualla käytävää keskustelua, 

esimerkiksi opiskelijajärjestö European Students’ Unionin käymää keskustelua.  

 

Lisäksi maat antoivat vastauksissaan esimerkkejä olemassa olevista järjestelmistä, joilla on 

yhteneväisyyksiä Students at Risk -ohjelman kanssa. Islannissa on maan opiskelijaliiton 

hallinnoima Students Refugees -hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden osallistumista korkeakoulutukseen. Suomen Scholar Rescue Fund -

ohjelmasta myönnetään koulutusstipendejä tutkijoille, jotka kokevat kotimaissaan uhkaa tai 

vainoa. Suomen hallitus on myös tarkastellut tutkimusta maahanmuuttajien 

mahdollisuuksista saada täydentävää koulutusta.  

 

Vastaukset ovat liitteenä. 

 

Liitteet: Suomen, Islannin ja Ruotsin vastaukset 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 
Ola Borten Moe 
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Liitteet 

 

Ruotsin vastaus:  

 

Tällä hetkellä Ruotsissa ei ole hallituksen tai viranomaisten käynnistämää ohjelmaa, joka 

vastaisi Students at Risk -ohjelmaa.  

Aikana, jolloin globaali demokraattinen kehitys on taantumassa, on erityisen tärkeää, että 

kansainväliset opiskelijat voivat valmistumisensa jälkeen edistää demokratisointiprosessia ja 

levittää tietoa ihmisoikeuksista kotimaissaan. 

Monet Ruotsin oppilaitokset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta demokratiaan ja 

ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin ja tehneet omia aloitteita auttaakseen juuri maahan 

tulleita, oleskeluluvan saaneita henkilöitä opintojen alkutaipaleella. Kyse voi olla esimerkiksi 

ruotsin kielen kursseista, jotka pätevöittävät opintoihin, osaamisen validoinnista, 

harjoittelupaikoista ja yhteistyöhankkeista. EU:n tilapäisen suojelun direktiivin aktivoinnin 

ansiosta Ukrainan kansalaiset voivat saada määräaikaisen oleskeluluvan Ruotsiin. 

Henkilöllä, joka on saanut kyseisen direktiivin nojalla oleskeluluvan, on mahdollisuus 

opiskella yliopistossa tai korkeakoulussa Ruotsissa ilman ilmoittautumis- tai opintomaksua. 

Monet Ruotsin oppilaitokset ovat myös osallistuneet Scholars at Risk -ohjelmaan.  

Akateeminen vapaus on yksi demokratian kulmakivistä, jota on aina vaalittava. Eri puolueita 

edustavien poliitikkojen keskuudessa vallitsee Ruotsissa yksimielisyys akateemisen 

vapauden ja riippumattoman tutkimuksen turvaamisen tärkeydestä. Eri puolilla maailmaa 

näkee aivan liian usein esimerkkejä yliopistoista ja korkeakouluista, jotka ovat pakotettuja 

rajaamaan toimintaansa silloin kun sen katsotaan olevan vallanpitäjien edustamien arvojen 

vastaista. Samaan aikaan opiskelijat ja tutkijat tulevat uhatuiksi, jos he uskaltavat ilmaista 

mielipiteitään. Demokraattisten arvojen ja periaatteiden puolustaminen on Ruotsissa 

harjoitettavan politiikan ydin. Ruotsin hallitus suhtautuu siksi myönteisesti ihmisoikeuksia, 

demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta edistäviin toimiin. 

 

Islannin vastaus: 

Islannissa ei ole Norjan Students at Risk -ohjelman kaltaista virallista ohjelmaa, mutta 

olemme seuranneet European Students’ Unionin käymää keskustelua ja suhtaudumme 

myönteisesti tätä koskevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön.  

 

Vastaavanlaisista ohjelmista voidaan kuitenkin mainita Islannin kansallisen opiskelijaliiton 

(Landssamtök íslenskra stúdenta, LÍS,https://studentar.is/home-english) hallinnoima Student 

Refugees -ohjelma (https://www.studentrefugees.is/).  

 

Suomen vastaus: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tunnistanut asian ja Norjan mallin ja keskustellut aiheesta. 

Vielä ei kuitenkaan ole päätetty, mikä taho vastaa toiminnasta ja miten se rahoitetaan. 

 

https://studentar.is/home-english
https://www.studentrefugees.is/
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Valtioneuvoston tilaamassa tutkimushankkeessa on selvitetty, millaisia täydentäviä 

maahanmuuton väyliä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille on olemassa 

(https://vnk.fi/-/tutkimus-taydentavat-maahanmuuton-vaylat-ovat-keino-yhdistaa-

humanitaarista-ja-osaamisperusteista-maahanmuuttoa?languageId=fi_FI). 

 

Tutkijoiden työskentelyä on jo edistetty.  

 

Yhdysvaltalaisen Institute of International Educationin (IIE) Scholar Rescue Fund -ohjelma 

(IIE-SRF) tarjoaa kotimaassaan uhkaa tai vainoa kokeville tutkijoille mahdollisuuden jatkaa 

työtään turvallisessa ympäristössä. Opetushallitus yhteisrahoittaa toimintaa Suomeen 

saapuvien tutkijoiden osalta ja koordinoi yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen kanssa 

(https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/iie-scholar-rescue-fund-kumppanuus).  

 

 

https://vnk.fi/-/tutkimus-taydentavat-maahanmuuton-vaylat-ovat-keino-yhdistaa-humanitaarista-ja-osaamisperusteista-maahanmuuttoa?languageId=fi_FI
https://vnk.fi/-/tutkimus-taydentavat-maahanmuuton-vaylat-ovat-keino-yhdistaa-humanitaarista-ja-osaamisperusteista-maahanmuuttoa?languageId=fi_FI
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/iie-scholar-rescue-fund-kumppanuus

