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eduGAIN

• Mahdollistaa opiskelijoiden tunnistautumisen verkossa sähköisiin palveluihin

käyttäen kotikorkeakoulun myöntämiä eduGAIN-verkostoon kuuluvia 

tunnuksia. 

• Ei tarvetta luoda erillisiä tunnuksia eri järjestelmiin, ei myöskään 

duplikaatteja

• ESI generoituu eduGAINin kautta saatavista tiedoista

• Komissiolta vahva suositus käyttöön ottamiseen, mutta ei ole pakollista

• Kuitenkin suunnitelmissa ottaa laajasti työkaluissa käyttöön

• Myös vaihtoehtoinen kirjautuminen tulossa
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Hakan eduGAIN-ohjeistus

• eduGAIN-interfederaatio mahdollistaa luotettavan metadatan vaihdon 

jäsenfederaatioidensa välillä. 

• Identity tai Service Provider tulee ensin rekisteröidä johonkin 

jäsenfederaatioon (kuten Hakaan), josta se voidaan ylläpitäjän pyynnöstä 

välittää myös eduGAIN:iin.

• Liittyminen eduGAIN:iin

• https://wiki.eduuni.fi/x/XYigAQ
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https://wiki.eduuni.fi/x/XYigAQ


OLA 3.0

• Mahdollista mm. luoda esitäytettyjä OLA:ja csv-tiedostolla

• Mahdollista tehdä muutoksia jo aloitettuun OLA:iin

• Mahdollistaa nyt myös opiskelijoiden sähköisen tunnistautumisen käyttäen 

kotikorkeakoulun myöntämiä eduGAIN-verkostoon kuuluvia tunnuksia

• Käyttäjäystävällisempi ja käyttövarmempi

• Myös Erasmus Dashboardille on tehty muutoksia ja kaikilla OLA:ja

allekirjoittavilla henkilöillä korkeakouluissa tulisi jatkossa olla 

käyttäjätunnukset Dashboardille

• Live demo opiskelijan näkymästä Thessalonikin konferenssissa!
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https://www.auth.gr/en/erasmus_going_digital/Download


Uusi OLA-pohja kevään aikana

• Pdf-versio pohjasta ohjeineen julkaistaan virallisesti näillä näkymin ennen 

uuden ohjelmakauden ensimmäistä hakua

• Tulee sisältämään uuden ohjelmakauden uudet liikkuvuustyypit, lisäksi 

paikka ESIlle

• Pohjaa muunnetaan tällä hetkellä digitaaliseen muotoon, valmista pitäisi olla 

kesäkuuhun mennessä

• Mikäli aikataulussa ei pysytä esim. teknisten haasteiden vuoksi, on 

odotettava komission ohjeita siitä, millä tavalla LA:ien kanssa voidaan edetä

02/12/2020 Opetushallitus 7



Inter-institutional Agreement Manager

• Lanseerattiin testattavaksi helmikuussa ja sen varsinainen testausaika on nyt 

päättynyt

• Testannut yli tuhat korkeakoulua Euroopassa

• Palautetta kerätty suoraan Dashboardilta kyselylomakkeella kertaalleen 

huhtikuussa ja uudestaan nyt lokakuussa. 

• Saanut pääosin positiivista palautetta, ei ehkä suuria muutoksia luvassa

• Multi-lateral sopimukset: jonkun verran kyselty, ei vielä mahdollisia IIAM:ssa

mutta on to do –listalla

• Oikeita sopimuksia ei kannata tehdä IIA managerissa vielä sillä testidata on 

kerrottu poistettavan!
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IIA-sopimusten uusiminen 2021

• Alkuvuodesta kerrottu rajapintojen (API) valmistuvan 

• Sopimuksia voi alkaa uusimaan kun varsinainen IIAM-työkalu on lanseerattu 

Dashboardille tai kun omassa käytössä olevassa sähköisessä järjestelmässä 

on pohja ja EWP-rajapinta olemassa

• Demovideoita eri järjestelmien tämänhetkisestä tilanteesta sähköisten 

sopimusten osalta on Hollannin NA:n webinaarin tallenteessa (tarkat ajat eri 

järjestelmille videon kuvauksessa)

02/12/2020 Opetushallitus 9

https://www.youtube.com/watch?v=KQG4VXlReBU&feature=youtu.be


E+ app - uusia lanseerauksia tulossa

• Ensimmäinen uuden version lanseeraus tämän vuoden loppuun mennessä

• Sisältää mm. parannuksia appin ulkonäköön ja käyttöliittymään

• Luvassa lanseeraustilaisuus ja webinaareja käytön opastamiseen

• Toinen laseeraus vuoden 2021 puolivälissä

• Sisältää mm. ominaisuudet liikkuvuuksien sähköiseen hallintaan sekä 

yhteyden Erasmus Without Paper-verkostoon.

• Myös digital european student card

• Ei tule olemaan pakollinen
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Muuta ajankohtaista

• MyAcademicID Closing Conference, 

Online, December 14th-15th, 

European Student Identifier

• https://myacademic-

id.eu/news/25-towards-

implementing-the-european-

student-eid

• Ilmoittautumisdeadline 4.12
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https://myacademic-id.eu/news/25-towards-implementing-the-european-student-eid


Muuta ajankohtaista

• Jatkuvuus:

• Komissiossa ollaan valmistelemassa puitesopimusta ja hallintorakennetta, 

jolla varmistetaan jatkuvuus ESC-aloitteen työkaluille ja rajapinnoille

• EDSSI European Digital Student Service Infrastructure project: involves EWP, 

but it is about much more since it sets out to build an EU Student eCard core 

service platform by consolidating and integrating a range of ongoing 

digitalisation initiatives that are part of the European Commission’s European 

Student Card Initiative

• Laadunvarmistus ja tietoturva:

• Tietoa on jo olemassa, mutta lisää luvataan kun hallintorakenne ja 

rahoitusmekanismit varmistuvat
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Työryhmän tavoitteet

1) Työkaluihin perehtyminen

2) Työkalujen konkreettinen testaus

3) Tiedon ja kokemusten jakaminen

4) Työkalujen jatkokehitykseen vaikuttaminen
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EWP-työryhmä 2019-2020

• 2019

• 3 tapaamista

• Sessio koordinaattoripäivillä

• Sessio kevätpäivillä

• Tilannekuvan kommentointi 

webropol-kyselyllä

• 2020

• Demo OLAsta

• Webinaari Inter-Institutional 

Agreement Managerista

• Tilannekuvan kommentointi 

webropol-kyselyllä

• 1 tapaaminen
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Työryhmän työskentely jatkossa? 
Keskustelua pienryhmissä!
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ERASMUS WITHOUT PAPER NORDIC -
TRANSNATIONAL COOPERATION 

ACTIVITY (TCA-RYHMÄ)

• Ryhmän tarkoitus: to provide support to IROs at Nordic HEIs

who are all digitalising student mobility administration – eli 

olemme olemassa teitä varten.

• Ryhmässä on Pohjoismaiden kansallisten toimistojen Digital 

Officerit ja yliopistojen edustajia: Mid Sweden University, 

University of Iceland, University of Bergen ja Danish School 

of Media and Communications

• Suunnitteilla järjestää pieniä workshop-tilaisuuksia ja tuottaa 

materiaalia korkeakoulujen käyttöön.

• Suunnitteilla aloittaa OLA 3.0 tai digitaalisen LA:n tekemisestä 

ja sitten siirtyä IIA- manageriin
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