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Aikataulu: kesäkuusta 2021 alkaen
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Erasmus+ app

Tulevia webinaareja

Mahdollisuus jäädä keskustelemaan järjestelmäkohtaisissa ryhmissä
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Mitä on tapahtunut sitten viimenäkemän?

• Komissio on tavannut kaupallisten järjestelmien edustajia joulukuussa

• Komissio tavannut korkeakouluja, jotka ovat yhdistämässä oman 

liikkuvuudenhallintajärjestelmänsä EWP-verkostoon tammikuussa

• Uusi IIA-sopimuspohja julkaistu komission sivuilla sekä Dashboardilla

• Uusi LA-pohja julkaistu komission sivuilla sekä Dashboardilla

• Ohjelmointirajapinnat (API) sekä LA että IIA varten valmiit ja julkaistu

• Kansallisille toimistoille lähetetty tiedote European Student Card initiative –

State of play and next steps
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Inter-Institutional+Agreement+Manager
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/online-learning-agreements-student-mobility-studies_en
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/New+Official+OLA+Template
https://developers.erasmuswithoutpaper.eu/


Aikataulu: kesäkuusta 2021 alkaen

• Korkeakoulujen tulee olla mukana EWP-verkostossa kesäkuusta eteenpäin ja 

pystyä solmimaan sekä Learning Agreementeja että IIA-sopimuksia 

digitaalisesti EWP-rajanpintoja käyttäen.

• Lukuvuosi 2021-2022 on vielä ns. siirtymäkautta, eli antaa joustoa 

korkeakoulujen vielä poikkeustapauksissa rakentaa yhteyksiään niin, että 

kaikkien pitäisi olla mukana EWP-verkostossa viimeistään lukuvuoden 

2022-2023 alussa.

• Eli, korkeakoulujen tulisi olla mukana EWP-verkostossa ja pystyä tekemään 

Learning Agreementeja sekä IIA-sopimuksia digitaalisesti mahdollisimman 

pian kesäkuusta lähtien ja tätä siirtymäkautta voi hyödyntää vain siinä 

tapauksessa, että liittyminen ei jostain syystä ole vielä mahdollista. 
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Liittyminen EWP-verkostoon

• Korkeakoulut voivat liittyä EWP-verkostoon ja käyttää sähköisiä Learning 

Agreementeja sekä IIA-sopimuksia kaupallisen 

liikkuvuudenhallintajärjestelmän kautta (esim. Mobility Online, MoveON, 

SoleMOVE), komission ilmaisten alustojen kautta (Erasmus Dashboard, 

Online Learning Agreement) tai liittämällä oman 

liikkuvuudenhallintajärjestelmänsä itse EWP-verkostoon.

• HUOM, korkeakoulu voi ottaa käyttöön digitaalisen Learning Agreementin

ja IIA-sopimukset EWP-verkostossa vain yhden järjestelmän kautta. 

• Tärkeää onkin varmistaa, että tietää mitä kautta korkeakoulu on 

yhdistetty EWP-verkostoon ja mitä järjestelmää käytetään missäkin 

prosessissa.
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Kysymyksiä

• Voiko nyt aloittaa Dashboardilla ja myöhemmin siirtyä kaupalliseen

järjestelmään?

• Kyllä voi. 

• Voiko EWP-verkostoon kytkettyä kaupallista liikkuvuudenhallintajärjestelmää

vaihtaa myöhemmin (esim. kilpailutuksen seurauksena)?

• Kyllä voi.
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Digitaalisia Learning Agreementeja tulee alkaa 

käyttämään kesäkuusta lähtien

• Tarkoituksena on, että kesäkuusta alkaen eurooppalaisen liikkuvuuden

opiskeluvaihtoon lähtijät tekevät digitaalisen Learning Agreementin EWP-

rajapintoja käyttäen.

• Kuitenkin niin, että poikkeustapauksissa ehdoton takaraja on lukuvuoden 

2022-2023 lähtijät.

• HUOM, komission linja muuttunut Call year sijaan nyt lukuvuosiksi, eli 

digitaalisia Learning Agreementeja tulisi kesäkuusta alkaen käyttää kaikkien 

eurooppalaisen liikkuvuuden opiskeluvaihtoon lähtijöiden huolimatta siitä, 

minkä vuoden rahoitusta he käyttävät.

• Koskee myös uusia blended-liikkuvuuksia.

• Ei vielä toistaiseksi koske harjoitteluja eikä ja globaalia liikkuvuutta, nämä 

tulevat mukaan myöhemmin (tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä kerrottu).
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Learning Agreementit siirtymäajalla

• Poikkeustapauksissa:

• Korkeakoulu voi käyttää nykyistä LA-järjestelmäänsä siihen asti, kunnes 

se on saatu yhdistettyä EWP-verkostoon edellyttäen, että käytetty pohja 

on uuden ohjelmakauden pohjan vähimmäisvaatimusten mukainen.

• 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.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/online-learning-agreements-student-mobility-studies_en
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Kysymyksiä

• Kun OLA työkalu on lisätty liikkuvuusjärjestelmäämme, niin missä vaiheessa 

meille saapuvien opiskelijoiden OLAt alkavat näkymään siellä (jos esim

opiskelija ja lähettävä korkeakoulu on täyttänyt OLAn Dashboardissa/omassa 

liikkuvuusjärjestelmässään)? 

• Tähän osaa vastata parhaiten liikkuvuusjärjestelmän toimittaja, mutta 

LAiden pitäisi alkaa näkymään järjestelmässä sen jälkeen, kun 

korkeakoulu on liitetty sen kautta EWP-verkostoon.

• Mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen, näkyykö saapuvan opiskelijan OLA 

meillä MoveONissa vai Dashboardissa (vai kenties molemmissa)?

• Opiskelijan LA näkyy siellä järjestelmässä, jonka kautta korkeakoulu on 

liitetty EWP-verkostoon.
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Kysymyksiä

• Dashboardin incoming / outgoing -listat (OLA 3.0): erilaisia testi-OLA-

versioita alkaa kertyä Dashboardille. Niitä ei ole mahdollista poistaa tällä 

hetkellä. Milloin sellainen toiminnallisuus saadaan?

• Learning Agreementeja voi poistaa vain rajatusti, koska niissä on aina

kolme sopijapuolta. 

• Poistamiseen vaikuttaa sekä LAn status että poistajan rooli.

• Lähettävä korkeakoulu voi esimerkiksi poistaa sellaisa Learning 

Agrementeja, joita ei ole vielä hyväksytty kaikkien osapuolien toimesta.
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Digitaalisia IIA-sopimuksia voi alkaa 

solmimaan kesäkuusta lähtien.

• Nykyiset IIA-sopimukset kattavat vielä lukuvuoden 2021-2022, mutta kun 

uusi digitaalinen sopimus on solmittu EWP-rajapintoja käyttäen, se korvaa 

”vanhan” sopimuksen.

• Sopimukset tulee olla uusittu digitaalisesti EWP-rajapintoja käyttäen ennen 

lukuvuoden 2022-2023 liikkuvuuksien alkamista.

• Tämä koskee vain eurooppalaisen liikkuvuuden kahdenvälisiä sopimuksia, 

monenväliset sopimukset ja globaali liikkuvuus tulevat mukaan myöhemmin 

(tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä kerrottu).

• Erasmus Dashboardin IIA Manager -osion käyttäjille tiedoksi, että aiemman 

tiedotuksen mukaisesti testidata Dashboardilla poistetaan ennen kesäkuussa 

alkavaa sopimusten uusimisjaksoa.
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Kysymyksiä

• Onko niin, että yhtä koulutusta ja sen vaihtoja koskien voi käyttää vain yhtä ISCED-

koodia? Eikö partnerille pysty laittamaan esim. vapaaseen tekstikenttään tarkennusta 

ISCED-koodin käytöstä?

• Dashboardin IIA Managerissa tällä hetkellä voi valita yhden koodin. Vapaa 

tekstikenttä koodin tarkentamiseen on jo sopimuspohjassa ja siihen voi laittaa 

lisätietoa alasta/aloista.

• Jatketaanko Erasmus-sopimuksia vielä lukuvuodeksi 2022-2023, jos/kun meillä 

käytössä olevan SoleMOVEn IIA API ei ole vielä kunnossa elokuussa, kun sopimuksia 

uudelle ohjelmakaudelle pitäisi viimeistään olla tekemässä?

• Eurooppalaisen liikkuvuuden IIA-sopimukset tulee olla solmittuna digitaalisesti 

EWP-rajanpintojen kautta viimeistään ennen lukuvuoden 2022-2023 

liikkuvuuksien alkamista.
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Kysymyksiä

• IIA manager - onko tietoa saako jatkossa valmiita sopimuksia downloadattua

pdf-muodossa? Excel-taulukkoa sopimuksista oli jossain lupailtu, mutta 

tuleeko taulukkoon oleelliset tiedot sopimuksen sisällöstä, jotta muutkin 

sopimuksia hallinnoiva henkilö pääsee niitä lukemaan?

• Pdf- ja/tai excel-toimintojen tarve on kehittäjien tiedossa, mutta ei

mahdollisuutta toteuttaa niitä kesäkuuhun mennessä. 

• Suunnitelmissa kuitenkin selvästi kehittää näitä myöhemmin.

• Import-toiminto vaikuttaisi olevan jo toiminnassa: https://wiki.uni-

foundation.eu/display/DASH/Importing+IIAs
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eduGAIN ja ESI

• Komissio suosittaa opiskelijoiden tunnistamiseksi European Student Card -

aloitteen digitaalisissa palveluissa eduGAIN-interfederaatioon kuuluvaa 

tunnistautumista, kuten Haka-tunnistautuminen Suomessa, ja 

eurooppalainen opiskelijanumero ESI:n luomista sen kautta. 

• eduGAIN helpoin ratkaisu opiskelijoiden tunnistautumiseen

• European Student Identifier (ESI) tarvitaan opiskelijoiden yksilölliseen 

tunnistamiseen

• Kansallinen oppijanumero mahdollista ottaa ESIn pohjaksi Suomessa

• Tullaan ohjeistamaan tarkemmin kokouksessa CSCn kanssa 

maanantaina 12.4.2021 klo 9:30 - 11:00.
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Kysymyksiä

• Jos tulemme käyttämään EWP-verkostoa kaupallisen järjestelmän kautta 

mihin tarvitsemme eduGAINia?

• ESIn luomiseen (hankalampaa muuta kautta).

• Opiskelijat voivat hyödyntää mm. E+ appiin kirjautumisessa.

• OLA-kirjautuminen googlella on mahdollista vielä tänä keväänä, mutta ei 

ilmeisesti enää myöhemmin (koska eduGAIN). Nyt kuitenkin eduGAINiin ei 

meillä olla vielä liittymässä noiden tietosuojaepäselvyyksien takia. Pitäisikö 

olla huolissaan...?

• eduGAINin lisäksi on tulossa vaihtoehtoinen kirjautumistapa, mutta 

eduGAIN helpoin ratkaisu, käsitellään tarkemmin kokouksessa CSCn

kanssa.
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Erasmus+ app

• Erasmus + app on uudistettu ja uuden version lanseeraus tapahtui 28.1.2021

• Mm. parannuksia appin ulkonäköön ja käyttöliittymään

• Tallenne https://www.youtube.com/watch?v=hNcSQsg31GY

• Toinen lanseeraus syyskuussa 2021

• Mahdollisuus liikkuvuuksien sähköiseen hallintaan 

• Yhteys Erasmus Without Paper-verkostoon

• Virtual European Student Card

• Suunniteltu ajoittumaan uuden lukuvuoden alkuun
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Kysymyksiä

• Onko niin, että opiskelijat pystyvät seuraamaan jo nyt online learning

agreementiansa E+ Appin kautta. Emme ole sitä vielä mainostaneet 

opiskelijoille.... Edellyttää ilmeisesti että kirjautuvat OLA:an ja Appiin 

samoilla tunnuksilla?

• Kyllä näin on ja kyllä edellyttää myös samanlaista tunnistautumista.

• Dashboard / step by step -osio. Milloin ja mistä päästään muokkaamaan Step

by Step guidea, onko sitä tulossa takaisin Dashboardille vai kuinka 

korkeakoulujen on tarkoitus viedä tietoja E+ Appiin esim. infoista ym. Viime 

syksyllä sellainen oli vielä olemassa, nyt ei löydy.

• Toimintoja Appin tietojen päivittämiseen tullaan lisäämään vähitellen, 

lisätietoa on luvassa huhtikuun webinaarissa.
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Tulevia webinaareja

• Komission webinaarit

• Lisäksi pohjoismaisen expert groupin

webinaarit:

• Jo toteutuneet OLA 3.0 ja OLA-

keskusteluryhmät

• Tulossa huhtikuussa webinaari

IIA-sopimuksiin liittyen
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https://www.erasmusplus.is/going-digital-with-erasmus/webinar-on-ola3.0-for-newcomers/
https://www.erasmusplus.is/going-digital-with-erasmus/online-discussion-groups/
https://www.erasmusplus.is/going-digital-with-erasmus/webinar-on-the-iiam-practical-considerations/


Linkit järjestelmäkohtaisiin 

keskusteluryhmiin tulee jakoon 

chatin kautta. 

Klikkaa itsesi sopivaan ryhmään!


