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FORTHEM ’in a nutshell’

o originally 7 universities:

o Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) - coordinator

o Université de Bourgogne (France) – coordinator from 2022 →

o Jyväskylän yliopisto (Finland)

o Uniwersytet Opolski (Poland)

o Università degli Studi di Palermo (Italy)

o Latvijas Universitāte (Latvia)

o Universitat de València (Spain)

o two new members joined for 2nd funding period:

o Universitetet i Agder (Norway)

o Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (Romania)

o activities were launched in September 2019 
under 3 Missions:

oMobility + Digital Academy

oOutreach

o FORTHEM Labs (coordinated by JYU)

o from November 2022 onwards wider range of activities
under 5 Missions:

o European Campus (incl. physical & virtual mobility)

o Skills and Competences (coordinated by JYU)

o Research, Innovation & Transfer

o Service to Society

o Labs and Co-creation



- FORTHEMin pilottivaiheessa painotus ollut erityisesti liikkuvuustoimintojen kehittämisessä

- Pitkät yli 3 (2) kk:n vaihdot Erasmus-rahoituksella →Multilateral IIA

- Lyhytliikkuvuudet → Collective ja Indidividual Short-term Mobilities FORTHEM-tuella

- FORTHEM Campus: yhden lukukauden kurssikokonaisuus, jonka teema ja järjestäjä vaihtuu 

- Harjoittelumahdollisuudet yrityksissä ja kouluissa

- Team-teaching –yhteistyö: virtuaalisesti yhteen kytketyt kurssit

- Hlökunnalle Speed dating events, staff weeks, virtual expert meetings ym.

- Virtuaalijaksot: Digital Academy –alusta, jonka kautta pitäisi tarjota opintoja

- Barriers to Mobility Report, jonka pohjalta laadittiin FORTHEM Mobility Charter

- Työkaluja liikkuvuuden esteiden poistamiseen ja liikkuvuustoimintojen kehittämiseen ja seurantaan



• Erasmus Multilateral IIA käytössä allianssin sisällä

- Osalla on ollut jo pitkään kattavaa Erasmus-vaihtoa, mutta osalla ei ollut yhtään sopimusta 

toistensa kanssa

- On ollut käytössä lv. 2021-22 alkaen, mutta vielä haasteita että kaikki ymmärtävät, miten 

toimii

- Kaikkien alojen mukaan saaminen haastavaa

- Osa yliopistoista haluaa pitää rinnalla kahdenvälisiä alakohtaisia IIA-sopimuksia toiminnassa 

olevien kaksoistutkinto-ohjelmien tarpeisiin 

- JYU:ssa vaihtoon lähtevien kiinnostus ja vaihto FORTHEM-kohteisiin on kasvanut selvästi





• Credit/grade recognition

- oma työryhmä koottu näiden kysymysten käsittelyyn

- monissa yliopistoissa vähän tai ei lainkaan valinnaisuutta tutkinnoissa → ongelmia toisessa 

F-yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksiluvussa

- osa korkeakouluista haluaisi rakentaa monimutkaisia järjestelmiä arvosanojen siirtämiseen, 

koska haluavat muuntaa arvosanoja omaan järjestelmäänsä (pelkäävät, että vaihdossa 

opiskelija saa huonompia arvosanoja kuin yleensä), esim. Saksa – Ranska 

- pohjoismaiset yo:t yrittävät tuoda vähän rennompaa otetta esim. arvosanojen 

muuntamiseen

- uudella rahoituskaudella tarkoitus pilotoida opinto-kokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia, 

joiden sisään nämä ulkomailla suoritetut opintokokonaisuudet voi helposti sisällyttää ilman 

raskaita prosesseja



- FORTHEM Campus

- Yhden lukukauden mittainen vaihto, 30 ECTS pistettä

- Jokainen FORTHEM-korkeakoulu järjestää vuorollaan, liittyy omaan LAB-teemoihin → aihepiiri 

vaihtuu aina järjestäjän mukaan

- Haasteita:

- Aikataulut eivät pidä: esim. kurssitiedot vahvistuvat todella myöhään → tiedottaminen opiskelijoille 

myöhässä → vaikea saada opiskelijoita liikkumaan

- Rakennetaanko opintosisältöjä vain yhtä lukukautta varten, vai jäävätkö ne elämään myös jatkossa?

- Onnistumisia:

- Opiskelijoilta tullut palaute ollut hyvää

- Tiivis ryhmä ja paljon ”ylimääräistä” ohjelmaa

- Tunne kuulumisesta ”FORTHEM-perheeseen”



– cSTM = Collective Short-term Mobilities

 Valmiita 5 vrk:n kursseja ja muista tapahtumia →

Haku F-korkeakouluille kurssien järjestämiseksi

 Jokaiselle kurssille jokainen F-korkeakoulu saanut

5 paikkaa, yhteensä tavoitteena noin 30-35 

opiskelijaa/kurssi (jatkossa määrät pienempiä)

 Rahoitus: Distance calculatorin mukainen matka-

apuraha + päiväkohtainen apuraha, esim. 

Jyväskylä – Palermo 5 vrk:n liikkuvuuden rahoitus

= 660 euroa (vs. 490 euroa)

– iSTM = Individual Short-term Mobilites

 Yksittäinen opiskelija voi hakea rahoitusta 10 

vuorokauden vierailulle toisessa FORTHEM-

korkeakoulussa

– Jatkossa myös Erasmus-rahoitus käyttöön→

rahoituksen pienempi määrä tuo haasteita!

- liikkuvuuksien hallinnointi ja raportointi

- ei ole käytössä yhteistä järjestelmää → käytämme 
exceliä, Teamsia, sähköpostia

- joudumme tekemään paljon käsityötä → todella suuri 
työmäärä 

- Yhteinen hallinnointi-järjestelmä selvityksessä

- saapuvien opiskelijoiden osalta

- opinto-oikeudet: haaveena FORTHEM student status, 
jolla voisi tehdä laajasti ja saumattomasti opintoja 
kaikissa allianssin yliopistoissa

- Etätunnistaminen: JYU:ssa edelleen tunnistettu kaikki, 
mutta keskustellaan FORTHEM-korkeakouluista 
tulevien osalta, että tunnistamista ei tarvittaisi jos 
opiskelija on nomineerattu

- lähtevien opiskelijoiden osalta

- lyhytliikkuvuusjaksojen opintojen tuominen rekisteriin, 
millaisen todistuksen saavat järjestävältä taholta, 
viedäänkö kohdekorkeakoulun rekisteriin?

- virtuaalijaksojen vieminen rekisteriin ja raportointi
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• EC2U-allianssi perustettiin vuonna 2017. Rahoitus saatiin vuonna 2020.

• Partnerit:

Alexandru Ioan Cuzan yliopisto, Iasi, Romania

Coimbran yliopisto, Portugali

Friedrich Schillerin yliopisto, Jena, Saksa

Pavian yliopisto, Italia

Poitiersin yliopisto, Ranska (koordinaattori)

Salamancan yliopisto, Espanja

Turun yliopisto, Suomi

Luodaan innovatiivisia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja seitsemän yliopiston ja kaupungin välillä. 
Mm. yhteisiä maisteriohjelmia sekä tohtorikoulutukseen ja tutkimukseen keskittyviä virtuaali-instituutteja.

Kaupunkien ja yliopistojen yhteistyö. 

YK:n kestävän kehityksen teemoista kolme on keskeisessä asemassa: terveys ja hyvinvointi, laadukas 
koulutus sekä kestävä kehitys.

The European Campus of City-Universities
(EC2U)



• Hankkeen optimistiset aikataulut

• Alkuperäisenä tavoitteena oli, että ensimmäiset maisterit valmistuvat yhteisistä ohjelmista 
hankkeen aikana. 

• Kolme maisteriohjelmaa joissa mukana kaikki partnerit.

• Yhdessä sovitut aikataulut

• Kaikki prosessit venyvät jos aikatauluista ei pidetä kiinni. 

• Mitä päätetään ja missä vaiheessa

• Varsinainen yhteistyösopimus jossa sovittiin maisteriohjelmiin liittyvät pääperiaatteet tehtiin 
hyvissä ajoin.

• Tarkemmat maisteriohjelmiin liittyvät päätökset tehtiin todella myöhäisessä vaiheessa. TY:n
sisäiset aikataulut joustavat, mutta eivät loputtomasti.

• Opetusaikojen erot

• Lukukaudet alkavat ja päättyvät hyvin eri aikoihin jolloin liikkuvuuden suunnittelu on hankalaa.

• Potentiaaliset hakijat saattavat valmistua vasta elo/syyskuussa.

Yhteistutkintojen opintohallinnolliset 
haasteet
AIKATAULUT JA AIKAJANAT



• Opintohallinnon näkökulmasta ohjelmien suunnittelu tulisi aloittaa hyvissä ajoin (noin 2 vuotta) ennen 
opiskelijavalintoja.

• Miten ohjelman laatu, sisältö ja opiskelijan oikeusturva varmistetaan.

• Käsitykset siitä mitä esimerkiksi laatu tarkoittaa eroavat.

• Missä vaiheessa nämä asiat tulisi viimeistään päättää/huolehtia kuntoon? TY:n näkökulmasta 
pitää olla kunnossa ennen kuin opiskelijoita valitaan.

• Akkreditoinnit

• EC2U hankkeen puitteissa vain TY voi päättää tutkinto-ohjelmista itsenäisesti.

• Kansalliset akkreditoinnit voivat kestää jopa useamman vuoden ja joka tapauksessa useita 
kuukausia. 

• Akkreditointiin lähteneitä opetussuunnitelmia jne. ei voi enää muuttaa.

• Akkreditointeihin saatetaan tarvita esimerkiksi opetushenkilökunnan CV:t ja henkilötunnukset 
tai tarkat tiedot siitä millaisissa tiloissa opetus järjestetään. Tietojen kerääminen hankalaa ja 
osittain mahdotonta.

• Käytännössä siis maisteriohjelmissa on mukana vain osa partnereista, sillä tutkintoa ei voida 
myöntää ilman akkreditointia.

Yhteistutkintojen opintohallinnolliset 
haasteet
OHJELMIEN SUUNNITTELU JA AKKREDITOINNIT



• Opiskelijavalintojen aikataulutus joka sovittiin partnerien kesken:

• Markkinointi aloitetaan heti.

• Hakuaika 1.4.-31.5.2022.

• Hakemusten kelpoisuuksien tarkistus hoidetaan kesäkuun alussa.

• Päätökset kesäkuun loppuun mennessä.

• Miten opiskelijat valitaan yhteistutkintoihin. 

• Konsortio päätti, että haku avataan kaikkiin ohjelman yliopistoihin, mutta valinnat tehdään silti 
yhdessä siten että kaikista hakijoista valitaan parhaat. Ei siis määritelty esimerkiksi 
yliopistokohtaisia kiintiöitä.

• Kaikki valitut opiskelijat ovat tutkinto-opiskelijoita kaikissa niissä yliopistoissa joista he saavat 
tutkinnon.

• Mikä on opiskelijan kotiyliopisto ja mistä kaikista hän saa tutkintonsa.

• Opiskelijalla ei varsinaista kotiyliopistoa, mutta hän määrittelee viimeistään ensimmäisen syksyn 
aikana HOPS:n josta selviää missä yliopistoissa hän opiskelee ja mistä voi siis saada tutkinnon.

Yhteistutkintojen opintohallinnolliset 
haasteet
HAKUPROSESSI JA OPISKELIJAVALINNAT



• Markkinointi ja kohderyhmä.

• Kohderyhmän määrittely epäselvä. 

• Osa yliopistoista valitsi ”omia opiskelijoita”. 

• Markkinointi alkoi käytännössä vasta siinä vaiheessa kun haku oli auki.

• Haut eri aikoihin eri yliopistoissa. 

• Osa piti kiinni sovitusta (ml TY).

• Osa ei edes avannut hakua ennen kuin se oli toisissa yliopistoissa päättynyt.

• Hakemuksia oli sen verran vähän, että niiden alustava käsittely onnistui sovitussa aikataulussa.

• Jos hakemuksia olisi ollut enemmän, olisi aikataulua pitänyt venyttää.

• Valinnat tehtiin ensin muutaman yliopiston osalta. Muiden valinnan venyivät. 

• Koko hakijajoukon parhaiden valinta ei siis toteudu.

• Otettiin käyttöön täydennyshaku.  

• Käytännössä siis varattiin lopuille oma kiintiö.

• Opiskelijoille ilmoitettiin opiskelijavalinnan tulos heinäkuun alussa.

• Aikataulu mahdoton EU:n ulkopuolelta tuleville. 

Yhteistutkintojen opintohallinnolliset 
haasteet
MITEN OPISKELIJAVALINNAT LOPULTA SUJUIVAT



• Haku suoraan konsortioon, eli luodaan yhteinen katto-organisaatio joka hoitaa koko haku- ja 
valintaprosessin. 

• Kuitenkin vain yliopisto voi valita opiskelijansa, eli hallinnolliset päätökset tulisi silti tehdä 
yliopistoissa.

• Jokaisella oma, omien aikataulujen mukainen, haku. Valinnat tehdään yhdessä sovittujen 
periaatteiden mukaisesti.

• Opiskelijavalintaan yliopistokotaiset kiintiöt.

• Valinnan voi myös suorittaa ns. common admission committee, mutta yliopistokohtaisesti.

• Kaikki hakevat kyseistä maisteriohjelmaa koordinoivaan yliopistoon. 

• Valinnat voidaan tehdä yhdessä. 

• Selkeä opiskelijan kannalta.

Yhteistutkintojen opintohallinnolliset 
haasteet
MITEN MUUTEN OPISKELIJAVALINTA VOITAISIIN HOITAA?



• Lukuvuosimaksut

• ”EC2U student fee”

• Kaikki opiskelijat maksavat, mutta osa yliopistoista palauttaa maksun. TY palauttaa EU-
kansalaisille.

• Maksut maksetaan koordinoivalle yliopistolle, joka sitten tilittää ne jokaiseen yliopistoon jossa 
kyseinen opiskelija opiskelee. Maksusta kuitenkin vähennetään erinäisiä paikallisia maksuja (esim. 
yo-kunta ja YTHS) ja täten lopullinen maksettava summa on hankalasti laskettavissa.

• Opinnot ja opiskelu

• Opiskelijat vahvistavat suunnitelmansa vasta opintojen alettua, eli me emme tiedä riittävän ajoissa 
kuinka monta opiskelijaa missäkin yliopistossa kunakin lukukautena opiskelee. Opetus-, ohjaus- ja 
tilaresurssien suunnittelu on hankalaa.

• Opiskelijat tietävät hakuvaiheessa missä heidän tulee aloittaa opintonsa, muut päätetään 
lopullisesti vasta opintojen alettua.

• Ilmoittautuminen ja ehdollisesti valitut opiskelijat

• Lukukausien eroista ja mm. valmistumisaikatauluista johtuen eri yliopistoihin valituilla on eri 
määräajat. 

• Voi aiheuttaa sekaannuksia hakijoiden ja opiskelijoiden piirissä.

Yhteistutkintojen opintohallinnolliset 
haasteet
MUITA HAASTEITA



www.ec2u.eucontact@ec2u.eu

Kiitos !
Lisätietoja: ec2u@utu.fi



Yliopistohallinnolliset haasteet:

Virtuaaliliikkuvuus

Eurooppa-yliopisto UNICissa

Henna Määttä & Eeva Pennanen 16.8.2022
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• UNIC = University of Post-
Industrial Cities

• Toiminta alkanut 10/2020

• 8 yliopiston allianssi, joka
laajentumassa 10 
yliopiston allianssiksi

//02

• Koulutus- ja 
tutkimusyhteistyö sekä
yhteiskunnallinen
vaikuttavuus

• Superdiversity

• CityLabs ja osallistava
tutkimus (UNIC4ER)

• Jälkiteollisten kaupunkien
haasteiden ratkominen ja 
kaupunkikehittäminen

University of Lódz



Opened courses - virtuaaliopintotarjotin

//03

• Yrittäjyyden ja muutoksen kevätkoulu keväällä 2021
• Ensimmäinen koulutusyhteistyön pilotti
• Mukana 7 opintojaksoa kolmelta eri partnerilta
• Osallistujia noin 160 kaikista kolmesta yliopistosta

• Toukokuussa ja kesäkuun alussa kerättiin ensimmäiset opintojaksot 
lukuvuodelle 2021-2022

• Yhteisellä opintotarjottimella on ollut yhteensä yli 170 opintojaksoa neljältä 
partneriyliopistolta



Haasteet

‒Kurssien kerääminen

‒Ilmoittautuminen

‒Opinto-oikeudet ja kirjaukset

‒Opintorekisteriote

‒Learning Agreement

//04



Kurssien kerääminen
Kevät 2021
- Yksinkertainen Excel-tiedonkeruu
- Tiedekuntien englanninkielisten 

virtuaalisesti toteutettavien 
kurssien pohjalta

//06

Kevät 2022
- Kaikki kurssit suoraan Peppi –

opintohallintojärjestelmään
- Oma tarjotin UNIC-opinnoille
- Tiedekunnat määrittävät itse, mitkä 

kurssit ”korvamerkitään” UNICin
tarjontaan
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Ilmoittautuminen

//06

‒ Mitä tahansa muuta kuin ilmoittautuminen 

suoraan opettajille!

→ Liikkuvuuspalveluista henkilö 
pyörittämään koko prosessia

‒ Lisähaaste:

‒ Yliopiston liikkuvuustietokanta SoleMOVE
ei tue virtuaaliliikkuvuuksien kirjaamista 
eikä kurssi-ilmoittautumisia



Ilmoittautuminen

//06

‒ Syksy 2021:

‒Webropol-lomake

‒ Kevät 2022 ja syksy 2022:

‒ Ilmoittautumislomake yliopiston omalla sivulla

→ Tiedot kootusti tiedekuntiin opintoasiain 
sihteereille, jotka käsittelevät opintojärjestelmään 
kirjaukset ja tekevät varsinaiset kurssi-
ilmoittautumiset.

https://www.oulu.fi/en/cooperation/cooperation-networks/unic-
european-university/unic-oulu-course-registration

https://www.oulu.fi/en/cooperation/cooperation-networks/unic-european-university/unic-oulu-course-registration


Opinto-oikeudet ja kirjaukset
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‒ Oma UNIC- opinto-oikeus Peppiin

‒Kevyt toteutus: opinto-oikeus tarkenteena

‒Opiskelija saa läsnäolomerkinnän lukukauden 
ajaksi

‒Perustiedot viedään tiedekunnassa Peppiin 
ilmoittautumislomakkeen tietojen pohjalta

→ Kaikki opiskelijat löytyvät samasta paikasta, 
mikä helpottaa tilastointia



Opintorekisteriote

//06

‒ Opiskelija pystyy periaatteessa hakemaan kurssin päätyttyä arvosanansa 
itse Pepistä… 

‒ Suurin osa suorittaa yhden kurssin, jolloin järjestelmät eivät tule tutuksi.

→ Eeva hoitaa ☺

‒ Jotkin partnerit eivät kelpuuta opiskelijan itse lähettämää suoritetta

→ Eeva hoitaa ☺



Learning Agreement

//06

‒ Yhteinen UNIC-pohja Learning Agreementille

‒Oulun yliopistosta allekirjoittajana UNIC 
Projektipäällikkö Henna Määttä

‒ Ei vaivata opettajia LA-asioilla!

‒Opiskelijan ohjeet LA:n täyttämiseen lähtevät 
jo ilmoittautumisen vahvistusviestin 
yhteydessä.

‒ LA:t kootusti UNICin sähköpostiosoitteeseen.



Kiitos!
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www.unic.eu
#unic_eu

http://www.unic.eu

