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EAIEn jälkeen tehdyssä kyselyssä esille noussutta

• Muutamia korkeakouluja, joissa ei ole tehty vielä mitään testausta.

• Tarpeet liittyvät monilla tällä hetkellä käytössä oleviin 
liikkuvuudenhallintajärjestelmiin.

• Tarvetta olisi kuitenkin nähdä myös komission/EUF:n tekevän järjestelmien 
kehitystyötä, jotta voisi nähdä, että järjestelmät ovat varmasti käyttöön sopivia.

• Selkeitä ohjeita ja opastusta ohjelmien käyttöön sekä vertaistukea toivotaan.

• ESC:n suhde nykyisiin opiskelijakortteihin mietityttää.

• IIA sopimusportaali pitäisi saada toimimaan ja yleiseen testaukseen 
mahdollisimman pian.
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EWP pakolliseksi 2021 alkaen

• Tavoitteena digitalisoida opiskelijavaihdon koko prosessi ja helpottaa opiskelijoiden 
pääsyä eri palveluihin vaihdon aikana.

• EWP:n käyttö tiedonsiirroissa asteittain pakollisiksi 2021 alkaen:

• 2021 mennessä kaikki sopimukset ja LA:t tehdään sähköisesti (IIA manager + 
OLA)

• 2022 mennessä kaikki nominaatiot kulkevat sähköisesti EWP:n kautta

• 2023 mennessä kaikki opintosuoritusotteet kulkevat sähköisesti EWP:n kautta

• Aikataulua noudatetaan, mikäli testaamisen perusteella siinä voidaan pysyä, muussa 
tapauksessa aikataulua muutetaan tarpeen mukaan.
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Liittyminen EWP:hen

• Kolme tapaa liittyä EWP-rajapintoihin:

• Jos käytössä on korkeakoulun oma liikkuvuudenhallintajärjestelmä, 
järjestelmän saa liitettyä EWP:hen avoimen ohjelmointirajapinnan avulla.

• Jos käytössä on kaupallinen järjestelmä, järjestelmän toimittaja hoitaa 
järjestelmän liittämisen EWP:hen.

• Jos käytössä ei ole lainkaan liikkuvuudenhallintajärjestelmää, niin 
korkeakoulu voi käyttää ilmaista Dashboardia päästäkseen mukaan EWP-
rajapintoihin.
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Materiaaleja perehtymisen tueksi

• EWP competence center

• https://www.erasmuswithoutpaper.eu/cc

• Vielä työn alla oleva sivusto

- Vuoden loppuun mennessä luvattu saada täyteen valmiuteen

• Omat osiot Erasmus-koordinaattoreille, korkeakoulujen johdolle sekä 
IT:lle/järjestelmien ylläpitäjille

• Dashboard https://www.erasmus-dashboard.eu/intro

• OLA https://www.learning-agreement.eu/start/
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IIA-sopimukset

• Inter-Institutional Agreement Manager dashboadille/EWP

• Dashboardille oma osio “inter-institutional agreement manager”

• EWP:n rajapintojen kautta sopimustietoihin tehdyt muutokset siirtyvät
suoraan partnerin järjestelmästä omaan järjestelmään

• Sopimuspohjaa muokataan, vuoden loppuun mennessä uusi pohja jakoon

• Mahdollisuus alkaa valmistautumaan sopimusten uusimiseen

• Tulee ainakin KA103-sopimuksiin, KA107 osalta vielä auki tuleeko mahdolliseksi
uuden ohjelmakauden alussa vielä
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IIA-sopimukset

• Vuoden 2020 alussa sähköinen työkalu testaukseen

• Puhuttu 3 kuukauden testausajasta ennen varsinaisen työkalun lanseerausta
(mid-2020)

• Jos korkeakoululla on jo käytössä sähköinen IIA niin sitä on mahdollista käyttää 
myös jatkossa kunhan sen yhdistää EWP-rajapintoihin
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Online Learning Agreement

• Sekä vaihtoihin että harjoitteluihin

• OLA-järjestelmä on jo olemassa ja paljon testattu

• Viime kevääseen mennessä yli 33 000 LA:ta tehty tätä kautta

• Suomessakin yli 700 kpl (28 korkeakoulua rekisteröitynyt Dashboardille)

• Uudet OLA-pohjat julkaistaan 2020 loppuun mennessä

• Dashboardin ja OLA:n yhdistäminen EWP:hen myös työn alla, viivästynyt 
teknisten haasteiden vuoksi

• Jos korkeakoululla on jo käytössä sähköinen LA niin sitä on mahdollista käyttää 
myös jatkossa kunhan sen yhdistää EWP-rajapintoihin
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OLA-demo

• Miltä järjestelmä ja lomake näyttää lähettävän korkeakoulun, opiskelijan ja 
vastaanottavan korkeakoulun silmin

• Kehittämisryhmässä mukana olevat EWP-työryhmäläiset lupautuneet tekemään
demon

• Harkinnassa toteutustapa; tehdäänkö livenä Skypen kautta vai erillinen
nauhoitettu tallenne

• Toteutus tammikuussa

• Mitä asioita/kohtia erityisesti toivoisit käytävän läpi OLA-demossa? 
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EWP – Mobility Tool

• Tavoitteenä automatisoida tiedonsiirto sähköisistä järjestelmistä EWP-
rajapintojen avulla suoraan Mobility Tooliin

• Rajapinnan ensimmäinen lanseeraus suunniteltu vuodelle 2020, automaatio
valmis 2021 mennessä

• Yhteyden rakentaminen haastavaa, mutta työ on käynnissä

• Alkaa opiskelijoiden tiedoilla (studies+traineeships)
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European Student Card

• Sähköinen tunnistautuminen (tietokoneella ja kännykällä) vastaanottavaan 
korkeakouluun, kirjastoon yms.

• Näkyvä symboli (esim. hologrammi, QR-koodi, numero) olemassa oleviin 
opiskelijakortteihin

• Ei siis tarkoita uutta erillistä korttia

• Ei ole määritelty tarkkaa roadmapia kuten ei myöskään pakollisuutta varsinkaan 
sen suhteen, mihin palveluihin kortilla pitäisi päästä käsiksi

• Eri maissa erilaiset käytännöt korttien myöntämisessä

• Opiskelijajärjestöt tietoisia tästä aloitteesta
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”Kortin” käyttöönotto on jo mahdollista

• Eurooppalaisen opiskelijakortin 
elementtien lisääminen olemassa 
oleviin kortteihin ja yksilöllisen 
opiskelijakorttinumeron hakeminen on 
jo mahdollista pilottiprojektin kautta

• https://europeanstudentcard.eu/ -> 
Contact -> täytä lomake ja pyydä saada 
liittyä pilottiin -> tarkistusten jälkeen 
projekti lähettää tarkemmat ohjeet 
prossessiin
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MyAcademicID

• Konferenssin 20-21.11 materiaalit https://www.myacademic-id.eu/events

• Tavoitteena kehittää European Student eID korkeakoulutukselle

• Mahdollistaisi opiskelijoiden tunnistautumisen verkossa sähköisiin
palveluihin kertakirjautumisella esimerkiksi vaihtoon lähdettäessä

• My AcademicID = federation of identitites, kuten esimerkiksi Eduroam tai Haka-
käyttäjätunnistusjärjestelmä

• Integrointi OLAan, Dashboardiin ja E+ appiin työn alla kevään aikana

• Integraatio EWP-rajapintoihin suunnitelmissa myös
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Vuodenvaihteen ja vuoden 2020 suunnitelmia

Komissio

• Komission newsletter kaikille ECHE holdereille
luvattu vuoden loppuun mennessä

• IIA manager; pohja vuoden loppuun
mennessä ja työkalu testaukseen ensi vuoden 
alussa

• Pyydetty komissiolta lisää tiedotusta ja 
konkreettista koulutusta, tätä luvattu vuodelle 
2020

• Myös peräänkuulutettu jo hieman 
edistyneempää tietoa

OPH

• EWP-työryhmälle OLA-demo tammikuussa

• Muita tapaamisia tarpeen mukaan esim. IIA 
managerin testauksen aloitus

-> Tarkemmat ajankohdat sitten kun demon
suunnittelu etenee ja komission aikataulut
vahvistuu

• Sessiot koordinaattoripäiville maaliskuussa sekä 
kevätpäiville toukokuussa
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Tulevia webinaareja + konferenssi

• Webinaari ”Recommendations on the new Erasmus+ Programme Templates”

• 11.12.2019 klo15:30-17:00

• Webinaari “GDPR and a new code of conduct for universities”

• 17.12.2019 klo16:00-17:00

• Webinaari ”Online Learning Agreement & GDPR”

• 20.1.2020 klo15:30-17:00

• Konferenssi ”Erasmus Goes Digital”

• 13.2.2020, University of Luxembourg
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