
Tervetuloa!

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.



EWP-työryhmän 
tapaaminen 26.11

Ajankohtaiskatsaus ESC-aloitteesta

Kansallisen ESCI-kyselyn tulokset – LA & ESI

Tilannekatsaukset korkeakouluista

• Annika Keskinen, Arcada

• Päivi Martin, Lapin yliopisto

Keskustelut pienryhmissä

Yhteinen keskustelujen purku



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.



Digitaaliset Learning Agreementit

• Kuluva lukuvuosi siirtymäkautta
• Siihen asti, kunnes EWP-toiminnallisuudet ovat korkeakoulussa 

käytössä, voi käyttää uuden ohjelmakauden pohjan mukaista Learning 
Agreementia myös paperisena ja siirtyä käyttämään digitaalisia 
Learning Agreementeja heti kun se on mahdollista.

• Koskee eurooppalaista liikkuvuutta ja opiskeluvaihtoa (myös 
uusia blended-liikkuvuuksia)



European Student Identifier

• Opiskelijoiden tunnistamiseksi ESCI-aloitteen digitaalisissa 
palveluissa tarvitaan European Student Identifier (ESI) -
tunniste

• Tulisi saada käyttöön vaihtoon lähteville opiskelijoille 
mahdollisimman pian

• Suosituksena on, että ESI muodostetaan kansallisen 
tunnisteen eli oppijanumeron pohjalta

• Tekninen ohjeistus CSC:n wikissä



Erasmus+ app
• Syksyllä ollut kaksi isoa lanseerauswebinaaria

• Materiaaleja kehitetty Appin promoamiseen
https://hello.erasmusapp.eu/ - promotion

• IROs and the app – korkeakouluille suunnattua tietoa Appista

• Sisältö:
• Digitaalinen eurooppalainen opiskelijakortti
• Vaihtoon hakeminen
• Tietoa E+ liikkuvuudesta

• Sisältöjä hallinnoidaan toistaiseksi vain Dashboardilla

https://hello.erasmusapp.eu/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/App/IROs+and+the+App


Mistä apua toteutukseen?
Digitaaliset LAt

• OPHn ESCI-sivu

• EWP Competence center

• Dashboardin käyttäjät

• Kaupalliset järjestelmät

ESI-tunnisteet

• OPHn ESCI-sivu
• Suomen kansalliset ohjeet 

ESI-tunnisteiden luomista 
varten CSC:n wikissä

• Oman korkeakoulun IT

• 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
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurooppalainen-opiskelijakortti-aloite
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=225971598


• 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



Kysely tarpeista liittyen ESC-
aloitteen työkaluihin – LA ja ESI

Sami Niemelä, OPH
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Ovatko digitaaliset Learning Agreementit käytössä
korkeakoulussanne?
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KylläEiOsittain

EI: Käytetty järjestelmä ei vielä valmis, rajapinta 
valmistui liian myöhään (haut olivat jo olleet), 
testausvaihe menossa

OSITTAIN: Käytössä yhteen suuntaan, käytetty jo 
aiemmin OLA:a, menossa muutos 
liikkuvuusjärjestelmään, LA:t päätyvät ”väärään” 
paikkaan, käsittely vaikeaa tai mahdotonta, 
aikapula, tulossa käyttöön 2022 lähtijöille, 
kaupallisen järjestelmän toimitusviiveet, 
testivaiheessa

KYLLÄ: Käytetään Dashboardia (4), SoleMOVEa (3), 
Mobility Onlinea (1), kommenttien mukaan myös 
MoveONissa on valmius, mutta ei vielä otettu 
käyttöön. Teknisiä haasteita on, vaikka olisi 
käytössä.



Mitä järjestelmää käytätte/aiotte käyttää digitaalisissa
Learning Agreementeissa?
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Aiotaanko ESI-
tunnisteet muodostaa
korkeakoulussanne
kansallisen
oppijanumeron pohjalta?
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ESI-tunnisteiden käyttöönoton tilanne
• Suurimmalla osalla (19 

vastausta) käyttöönotto on 
aloitettu tai valmistelussa 
mutta edelleen kesken
• Valmista tänä lv, vuoden loppuun 

mennessä, viimeistään keväällä, 
lv 22-23 mennessä

• 13 vastauksessa 
kommentoidaan, että ESI-
tunnisteet on käytössä

• 2 vastausta että ei ole aloitettu 
lainkaan

• Haasteita
• Vaikeuksia saada yhteys IT-

osastoon
• Kaikilla opiskelijoille ei ole 

valmiina kansallista 
oppijanumeroa

• Ohjeiden ja teknisen tiedon 
ymmärtäminen



Tilannekatsaukset korkeakouluista

Annika Keskinen, Arcada
Päivi Martin, Lapin yliopisto



arcada.fi

OLA ja ESI 2021

• OLA:t E+ Dashboardin kautta

• ESI:n käyttöönotto



Lapin yliopisto
SoleMOVE: ESI & OLA 

P ä i v i  M a r t i n  2 6 . 1 1 . 2 0 2 1  



ESI

Kesäkuusta 2021 lähtevien opiskelijoiden ESI muodostunut näin:

Oppijanumero/Opintopolku 
➢ opintohallinnonjärjestelmä (Peppi/weboodi) 
➢ Keskitetty käyttäjähallinnon IAM-järjestelmä (MIM)
➢ LY ja Lapin AMK Haka-palvelimilla lisätään 

tunnistautumistietoon ESI tiedot 
➢ Haka / Edugain kirjautumisella siirtyy SoleMOVEen.

H u o m i o !
Mikäli opiskelijalle ei ole muodostunut oppijanumeroa, voimme luoda 
hänelle oppijanumeron Virkailijan Opintopolun kautta 
➢ Näitä tapauksia ei vielä ollut, prosessi tarkentumatta

➢ IN: toistaiseksi kaikki saapuvat OLAt tulleet testESI-tyyppisellä 
ratkaisulla



OLA

• 9/2019-8/2021 käytetty Dashboardin kautta IN & OUT
• 8/2021 Siirrytty käyttämään SoleMOVEn kautta

• EWP rajapintavalmius kesällä 2021
• Vielä hyvin rajallinen määrä partnereita, joiden kanssa OLA menee 

läpi kaikki vaiheet
• IN OLA toimii paremmin, jos on jo päässyt meille
• OUT OLA vähemmän kokemuksia, ja haastavampia
• Jatkuvia muutoksia ja haasteita (mm. tällä viikolla koko 

toiminnallisuus katosi SoleMOVE valikoista)
• SCHAC-koodit ja APIt puutteellisesti käytössä partnereilla
• Testauskokemusten jakamista SoleMOVE-korkeakoulujen kesken 
• Ollaan joustavia toistaiseksi, hyväksytään pdf IN & OUT mikäli 

partneri ei pysty käyttämään sähköisesti



Matkalla vielä, maali näyttää kaukaiselta

2/3



Keskustelut pienryhmissä

Alustana Jamboard



Kiitos!


