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Pidäthän kameran ja mikrofonin pääsääntöisesti kiinni.

Kysymykset ja kommentit voi kirjata chattiin tai pyytää 
puheenvuoron ”nostamalla kättä” tai chatin kautta.

Kaikki esitykset julkaistaan EWP-työryhmän Teamsissa
tapaamisen jälkeen.
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Mitä järjestelmää 
käytätte/aiotte 
käyttää digitaalisissa 
IIA-sopimuksissa?
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Ovatko digitaaliset 
IIA-sopimukset 
käytössä korkea-
koulussanne?
• Korkeakoulut jotka 

vastasivat että IIA on 
käytössä osittain ovat 
aloittaneet testauksen tai 
valmius vaihtaa IIA on 
valmis.  
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Digitaalisten IIA-sopimusten tilanteesta 
korkeakouluissa

• Osa korkeakouluista odottaa 
edelleen järjestelmätoimittajien 
päivityksiä että pääsevät 
testaamaan IIA:ta

• Monet käyvät neuvottelut ensiksi 
sähköpostitse ennen sähköisen 
IIA:n aloittamista. Koetaan osittain 
työlääksi tavaksi tehdä työ kahteen 
kertaan 

• Osa korkeakouluista ovat 
onnistuneet tekemään sähköisiä 
IIA-sopimuksia. 

• Vaikeuksia sähköisen datan 
vaihtamisessa. Esim.  ISCED-
koodien käytössä on ilmennyt 
ongelmia siinä voiko sopimukseen 
lisätä monta ISCED koodia ja mikä 
näkyy partnerin järjestelmässä ei 
vastaa omaa järjestelmää. 

• Vain osa partnerista valmiita 
vaihtamaan sopimustietoja

• Eri järjestelmien 
yhteensopivuudessa eroja.



Presentation about the situation of 
ESCI in the Netherlands

Sophia Tsaldari, Nuffic



Ajankohtaista European Student
Card -aloitteesta

Mari Pohjola, OPH



Kaikkien korkeakoulujen tulisi nyt olla mukana EWP-verkostossa 
ja teknisten ratkaisujen digitaalisten Learning Agreementien sekä 
IIA-sopimusten solmimiseksi tulisi olla olemassa. 

Lukuvuosi 2021-2022 on vielä ns. siirtymäkautta, eli antaa 
joustoa korkeakoulujen vielä poikkeustapauksissa rakentaa 
yhteyksiään niin, että kaikkien pitää olla mukana EWP-
verkostossa viimeistään lukuvuoden 2022-2023 alussa.



Digitaalisten sopimusten aikataulu

• Ei ole muuttunut aiemmin ilmoitetusta!

• Eli ennen uuden ohjelmakauden rahoituksella toteutettavien 
lukuvuoden 2022-23 liikkuvuuksien aloittamista 
eurooppalaisen liikkuvuuden ohjelmamaiden korkeakoulujen 
kahdenväliset sopimukset tulee olla uusittuna digitaalisesti. 

• EWP-rajapinnat sopimusten osalta ovat olleet toiminnassa 
kesäkuun 2021 lopusta alkaen, joten sopimukset kannattaa 
uusia digitaalisesti heti kun se on mahdollista. 



Toimintaohjeita eri 
skenaarioihin 

2. Korkeakoulujen välillä ei ole aiemmin ollut sopimusta

• Sopimuksen voi tehdä paperilla käyttäen uutta 
sopimuspohjaa -> voimassa vain ennen 
lukuvuotta 2022-23 toteutuvien liikkuvuuksien 
osalta.

3. Partnerikorkeakoulu on uusi ECHE:n haltija

• Mikäli tällaisen korkeakoulun kanssa halutaan 
tehdä sopimus, eikä vastapuoli pysty 
tekemään sitä vielä digitaalisesti, voi 
sopimuksen vielä solmia paperilla uutta 
sopimuspohjaa käyttäen. Tällainen sopimus 
tulee olla uusittuna digitaalisesti vuoden 2023 
alkuun mennessä.

4. Sopimus kumppanimaan korkeakoulun kanssa tai 
monenkeskinen sopimus

• Nämä sopimukset solmitaan vielä 
paperiversioina käyttäen uusia julkaistuja 
sopimuspohjia. Myös nämä sopimukset 
digitalisoidaan tulevaisuudessa.

1. Vanhan ohjelmakauden (2014-2020) 
sopimus on voimassa, mutta 
jompikumpi tai molemmat osapuolet 
eivät vielä pysty uusimaan sopimusta 
digitaalisesti

• Sopimustiedot voi kerätä ja 
vaihtaa sähköpostitse ja 
tallentaa suoraan korkeakoulu-
jen IT-järjestelmiin. 

• Kun molemmat osapuolet ovat 
valmiita -> sopimus 
allekirjoitetaan/validoidaan 
EWP-rajapintojen 
kautta hyödyntäen järjestelmiin 
jo aiemmin tallennettuja 
tietoja.



Mistä apua toteutukseen?

• OPHn ESCI-sivu

• EWP Competence center

• Dashboardin käyttäjät

• Kaupalliset järjestelmät

• EWP-työryhmän Teams ja muut korkeakoulut!

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurooppalainen-opiskelijakortti-aloite
https://wiki.uni-foundation.eu/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/About
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/3rd+party+software


• Aikataulu tällä 
hetkellä

ESCIn aikataulu



Uusi puitesopimus ESCIn kehitykselle
• LOT 1

• Keskittyy EWP-infrastruktuurin kehittämiseen, mm. 
dashboardin parantelu, yhteentoimivuuden
parantaminen

• LOT 2
• Keskittyy Eurooppalaisen opiskelijakortin 

jatkokehittämiseen, mm. palveluiden kehittäminen ja 
korkeakoulujen avustaminen kortin tunnustamisessa

• Aloitteen laajeneminen ja avautuminen 

• Aikataulu; ensi vuoden alusta lähtien -> 2024



Tilannekatsaukset korkeakouluista

Alison Doolittle-Suokas ja Laura Ahonen Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu

Sari Vähäkangas, Oulun yliopisto



IIA and Mobility 
Online
Successes, Failures and tips

Alison Doolittle-Suokas



A brief history
Where and why….just why?

• Switched over from ASIO to Peppi Spring 2020

• Because ASIO handled our international mobilities including our agreements we started
setting up Mobility Online about a year prior

• It was always the plan to use IIA/EWP/DLA through Mobility Online rather than the
dashboard.



Working with IIA/EWP

Pure panic Frustration Pure elation Status quo

Benefits

All agreements (Erasmus or no) are
handled in mobility online (mobi)

Erasmus agreements are automatically
transferred to the EWP

Tailored agreement workflow in mobi

Challenges

It doesn’t always go as planned.

Slow process

Frustration with sprinkles of success



Neuvottelu yksikön kanssa

• Viestitty jokaisesta 
sopimuksesta yksikön 
kanssa: varmistettu alat ja 
määrät kesällä 2021

• Pääosin noudatettu 
johtoryhmien kanssa 
tehtyä evaluaatiota, joitain 
poikkeuksia ilmennyt eli 
joitain lopetettavien listalla 
olevia sopimuksia kuitenkin 
jatkettu tai uusia 
partneruusneuvotteluja
aloitettu

• Tavoitteena on ollut 
vähentää partneruuksia

• Edellisellä kaudella 
Erasmus-partnereita yht. 
173 

• Lopetettavia yht. 46

• Uusittavia sopimuksia 127

Yhteys partneriin

• Viestitetty partnerille 
yksikön toive sopimuksen 
jatkosta ja ehdoista

• Kysytty kumpi samalla 
EWP-yhteydestä ja kysytty, 
kumpi aloittaa 
sopimusprosessin 
digitaalisesti

• Osa kv-toimistoista on 
ulkoistanut sopimusten 
uusimisen IT-yksikölle

Partnerin vastaus

• Mikäli partneri hyväksyy 
sopimusehdotuksen 
sinällään, on selvitykseen 
jäänyt vain EWP:n aloitus

• Mikäli partneri ehdottaa 
muutoksia sopimukseen, 
on otettu yhteyttä 
yksikköön ja kysytty 
mielipidettä

• Osa partnereista kertonut, 
että EWP-yhteys on valmis 
vasta vuonna 2022

• Suurin osa partnereista ei 
ole vastannut viestiin vielä 
mitään

• Osa partnereista (yht. 19) 
on pyytänyt vanhan 
sopimuksen pidentämistä 
lukuvuodelle 2022-2023 
emailitse

• Kahden kanssa 
epähuomiossa tehtiin 
paperisopimus 

Sopimuksen luominen Mobility 
Onlinessa

• Sopimus on helpoin luoda 
kopioimalla vanha sopimus 
”Mobility Online”-puolella 
(”Edit Bilateral 
Agreements-kohdassa”)

• Sopimusajaksi laitettu 
useimmiten 2022-2029 tai 
2021-2029, poikkeuksiakin 
on

• EWP-yhteys sopimukselle 
syntyy, kun klikataan 
kohtaa ” Agreement is 
intended for data exchange 
in Connect/EWP”

Sopimuksen lataaminen 
Connect/EWP-palveluun

• Kun sopimus on luotu 
Mobility Online-puolella 
”Edit Bilateral 
Agreements”-kohdassa, 
tarvitsee se aktivoida 
EWP:Ssä

• Connect /EWP-valikossa 
aktivoidaan sopimukset, 
valikko on:  ” Own IIAs, not 
yet released for exchange 
by own institution”

• Valitaan kaikki aktivoitavat 
/ ”vapautettavat” 
sopimukset

• Sopimukset siirtyvät 
kohtaan ” Own IIAs, 
released by own institution 
- not yet imported by 
partner institution”

• Partnerin ladattua 
sopimukset, ne löytyvät 
kohdasta: ” Own IIAs, 
imported by partner 
institution - not yet 
changed/signed by partner 
institution”

Sopimusten allekirjoitus

• Kun sopimuksen sisältö on 
molempien partnereiden 
mielestä ok, sopimuksen 
voi merkitä allekirjoitetuksi 
klikkaamalla ”mark as 
signed by own institution”

• Ennen allekirjoitusta lupa 
allekirjoittamiseen 
pyydetään kansainvälisen 
toiminnan päälliköltä

• Mikäli sopimukseen ei tule 
suurempia muutoksia, lupa 
allekirjoittamiseen pysyy 
(esim. partneri tekee 
muistiinpanoja 
sopimukseen tms.)

• Molempien 
sopimusosapuolien 
allekirjoitettua sopimuksen 
ja hyväksyttyä muutokset, 
sopimus näkyy kohdassa ”
IIAs in effect (signed by 
both parties)”

Erasmus-sopimuksen prosessi vuonna 2021
Partnerievaluaatio on tehty v. 2020 ja partnerit on luokiteltu arvioilla A, B, C, D, X, TK, EA A. Strategisesti merkittävä yhteistyö

B. Toimiva/hyvä yhteistyö
C. Kehitettävä/kehittyvä yhteistyö
D. Kannattamaton yhteistyö

X. Uusi yhteistyö tai ulkoisten intressien vuoksi ylläpidettävä yhteistyö
TK. Tulevaisuuden kumppani (kartoitetaan yhteistyötä/tehdään sopimus)
EA. Ei arvioitu (mutta yhteistyö tai sen karttoittaminen/neuvottelut jatkuu)



Laura Ahonen

Tips from our Agreement Coordinator

• One tip / recommendation for other institutions: Sopikaa selkeästi, kumpi aloittaa 
sopimusprosessin. On helpompi käsitellä sopimuksia, jos vain toinen aloittaa. Mulla on nyt 
joitain partneruuksia, joissa on kumpikin aloittanut sopimuksia, esim. toinen SMS-
sopimukset ja toinen STA:t.

• Second tip: jos vain mahdollista, tehkää sekä SMS- että STA-sopimukset "both" ways eli 
että sopimukseen sisältyy sekä outgoing että incoming. Muuten tietueita / sopimuksia on 
tuplamäärät.



Alison Doolittle-Suokas

Observations from the Mobi Admin

• ISCED codes seem to be a real sticking point. We’ve stuck with very general ISCED codes
0410 for example. Make sure to agree to these BEFORE you start the process

• Deciding on who signs the agreements

• It seems it possible to alter the agreement after it’s been signed by all parties. Not sure if
this is a feature or a bug.

• Use the statuses and agreement workflow in mobi if you have it. Statuses show in the
portal as well and allows everyone to see if an agreement is ending for instance.





Oulun yliopisto

EWP & IIA
Oulun yliopisto

25.11.2021  Sari Vähäkangas



Oulun yliopisto

EWP & IIA 
manager

‒ Liikkuvuuden 

hallintajärjestelmänä OY:ssa

SoleMove

‒ Erasmus+ IIA uusintoihin 

valmistautuminen ja odotukset

‒ EWP ja SoleMove

‒ Haasteet



Oulun yliopisto

IIA 
valmistautuminen 
ja odotukset 

‒ OY:ssa hajautettu malli, tdk:t hallinnoivat omia 

sopimuksiaan

‒ Yhteistyössä liikkuvuuspalvelut ja tiedekunnat

‒ Sopimusuusintojen koordinointi Erasmus-

koordinaattorilla – paljon tehdään keskitetysti

‒ Viestinnän selkeys ja kokonaiskuva 

‒ Partnerianalyysi 2020-2021 -> vähennettiin 

sopimusten määrää

‒ Sopimusten toimivalta ja järjestelmät: uusinnat 

hyväksytty tdk dekaanien toimesta, järjestelmässä 

sopimukset voi allekirjoittaa (digitaalisesti) tdk kv-

koordinaattori ja Erasmus-yhteyshlö

‒ Isot odotukset EWP:n ja IIA managerin suhteen –

pois paperista ja pdf-dokumenteista vihdoinkin

‒ Jännitystä: saadaanko rajapinnat ajoissa valmiiksi 

ja EWP yhteydet kuntoon

‒ Turhautumista!



Oulun yliopisto

EWP ja 
SoleMove

‒ IIA rajapinta valmis ajoissa

‒ Testausta: SoleMove-käyttäjät, MoveOn ja 

Mobility Online

‒ Monenlaisia tiedonsiirron ongelmia ja 

yhteensopivuusongelmia

‒ EUFin puutteelliset APIt jne.

‒ Partnereiden eritasoiset EWP valmiudet -> 

yli puolet partnereista ei vielä liittynyt EWP-

verkostoon, jne.

‒ SoleMove-käyttäjien kanssa IIA uusinta 

toiminut ok

‒ Turhautumista: pakotettuja EWP 

käyttöönoton suhteen, mutta tiedonsiirtojen 

toimivuutta ei ole testattu etukäteen



Oulun yliopisto

EWP ja 
SoleMove

‒ Lopputulema: onnistuneita sopimusuusintoja 

EWP:n kautta alle 5 

‒ Järjestelmätoimittaja tekee parhaansa 

ratkaisujen löytämiseksi (APIen ongelmat)

‒ IIA ja EWP ei toimi, sopimuksia ei tällä 

hetkellä edes yritetä digitaalisesti uusia

‒ Sovitaan spostilla jatkosta 2022-2023, osa 

partnereista tarjoaa vanhoja paperisia 

sopimuksia

‒ Ilmoitukset partnereille joiden kanssa 

yhteistyötä ei jatketa, on lähetetty

‒ Iso osa jatkettavista on sovittu, osa vielä 

kontaktoimatta (tdk koordinaattorit hoitavat)

‒ Ylimääräistä seurantaa ja viesteilyä, mitä 

kunkin kanssa on sovittu, jne.

‒ Sopimustietojen ylläpito SoleMovessa



Oulun yliopisto

Haasteet ‒ Eniten teknisiä haasteita EWP 

rajapintojen kanssa

‒ Partnereiden valmiudet 

vaihtelevat

‒ Dashboard-ongelmat

‒ EUFin puutteellinen tekninen 

tuki

‒ Urakka jatkuu vielä 

kevätlukukauden 2022

‒ Turhautumista!



Keskustelut pienryhmissä

Alustana Jamboard



Kiitos!


