
Erasmus+ -tilaisuuden nimi
Nimi

Yksikkö

Päivämäärä



Ohjelma

• SALTO Digitalin esittely, EU digitavoitteiden kiteyttämien kk-
sektorilta

• Jaakko Vuorio, SALTO Digital –resurssikeskus

• Ajankohtaiset Eurooppalaisesta Opiskelijakorttialoitteesta

• Mari Pohjola, Opetushallitus

• Kaisa Pulliainen, Aalto yliopisto

• Yhteinen keskustelu



Ajankohtaista Eurooppalaisesta 
opiskelijakorttialoitteesta (ESCI)

Mari Pohjola, Opetushallitus



Kulunut vuosi aloitteessa
• Vuoden alussa aikataulun pidennys v. 2022 loppuun

• Uusi puitesopimus: EWP sekä Eurooppalainen opiskelijakortti

• ESCI mukana komission korkeakoulusektoria koskevissa aloitteissa

• Toimintasuunnitelma järjestelmien yhteentoimivuuden parantamiseksi
• Erasmus Goes Digital –webinaareja sekä uutena Town hall meetings
• European Student Card Initiative –tietoportaali ja service desk
• EWP-tilastoportaali
• EWP Relationship Managers
• Osallistavamman Erasmus Without Paper -hallintorakenteen käynnistäminen

• Raportti tehdystä työstä 2022

• EWP assessment report

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Feuropean-student-card-initiative&data=05%7C01%7Cmari.pohjola%40oph.fi%7C099547f7113e4c567f3c08dabbdc7d92%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638028852926942931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E%2FoAUFLa9LVSNEdwJrIOQR0yWYfvG%2B3ZwqHzZU14OOo%3D&reserved=0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/help-support
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstats.erasmuswithoutpaper.eu%2F&data=05%7C01%7Cmari.pohjola%40oph.fi%7C099547f7113e4c567f3c08dabbdc7d92%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638028852926942931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=go3MxyewllNrslVZNQx%2BKjX6ICfkXxczfOxMTQ%2BaHx0%3D&reserved=0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/ewp-by-and-for-universities-new-governance-will-support-community-driven-developments
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/ESCI%20Governance%202022%20-%20Overview%20of%20EWP%20forums.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/latest-erasmus-without-paper-assessment-shows-ewp-works-but-some-connections-have-problems


Tilanne tällä hetkellä Euroopassa
• Lähes 100% Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvista korkeakouluista (ECHE) 

ovat yhdistyneet Erasmus Without Paper –verkostoon.

• Noin 90% näistä korkeakouluista ovat aktivoineet yhteydet Inter-
Institutional Agreements (IIAs), Learning Agreements (LAs) sekä
European Student Identifier (ESI) –tunnisteiden vaihtamiseen
digitaalisesti.

• Lähes 51 000 IIA-sopimusta ja 70 000 LA:ta on hyväksytty digitaalisesti
kaikkien osapuolten toimesta (opiskelija, lähettävä ja vastaanottava
korkeakoulu). 

• Jotkut yhteydet ovat edelleen ongelmallisia, työ jatkuu ongelmien 
ratkaisemiseksi.



Overview of the HEIs and Third-Party 
System Providers



Ovatko digitaaliset Learning Agreementit
käytössä korkeakoulussanne?
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• Digitaalisia LA:ita käytetään 
niin paljon kuin jäljellä olevat 
haasteet sallivat.

• Haasteet:
• Kaikki kumppanit eivät ole 

valmiita vastaanottamaan 
digitaalisia oppimissopimuksia -> 
on ylläpidettävä kahta 
järjestelmää (digitaalista ja 
paperista)

• Yhteentoimivuuden tekniset 
haasteet



Ovatko digitaaliset IIA-sopimukset käytössä 
korkeakoulussanne?
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• Digitaalisia IIA:ita käytetään 
niin paljon kuin mahdollista ja 
prosessi etenee, mutta hyvin 
hitaasti ja työläästi.

• Haasteet:
• Kaikki kumppanit eivät ole 

valmiita vastaanottamaan 
digitaalisia sopimuksia -> on 
ylläpidettävä kahta järjestelmää 
(digitaalista ja paperista)

• Yhteentoimivuuden tekniset 
haasteet
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Ovatko ESI-tunnisteet käytössä 
korkeakoulussanne?
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• Jos vain osittain käytössä: 
epävarmuus teknisen 
toteutuksen oikeellisuudesta, 
ongelmia ESI:n siirtymisessä 
liikkuvuusjärjestelmään

• Haasteena yhteyden saaminen 
IT-palveluihin

• Haasteena myös, että ei 
välttämättä teknisesti 
ymmärretä, mikä ESI on ja 
miten sen kuuluu toimia
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EWP – seuraavat askeleet
• Tavoitteena saavuttaa yhteen toimivuuden taso, jonka puitteissa korkeakoulut 

voivat tehdä sekä IIA-sopimuksia että Learning Agreementeja digitaalisessa 
muodossa EWP-rajapintojen avulla Euroopan sisäiseen liikkuvuuteen. 

• Vuodelle 2023 ole asetettu tavoitteita uusien EWP-toiminnallisuuksien 
käyttöönotosta.

• Paperilla tai sähköpostilla jo solmittujen IIA-sopimusten muuntaminen EWP-
yhteensopiviksi.

• Aikataulusta konsultoidaan käyttäjäryhmien kautta, ei vielä aikataulua 
määriteltynä.

• Valmistautuminen nominaatioiden ja opintosuoritusotteiden digitalisointiin eri 
sidosryhmiä kuullen.

• Panostetaan tarkempaan testaukseen ennen velvoitetta ottaa ominaisuuksia 
käyttöön.



Eurooppalainen opiskelijakortti
• 12 E+ maata myöntävät aktiivisia (sekä hologrammi että QR-koodi on 

päivitetty ESC-reitittimeen) Eurooppalaisia opiskelijakortteja.

• 1.52 milj. aktiivista korttia kaikkiaan.

• 557 kortin myöntäjää rekisteröitynyt ESC-reittittimeen (ESC-R).

• Tällä hetkellä Suomessa ei ole voimassa olevia eurooppalaisia 
opiskelijakortteja.

• 1 korkeakoulu, joka on rekisteröity European Student Card -reitittimeen 
(mutta ei myönnä kortteja).



Eurooppalainen opiskelijakortti –kysely



ESC - seuraavat askeleet



Kiitos! Kysymyksiä?
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