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European Student Card Initiative

• Eurooppalainen opiskelijakortti -aloite on osa Euroopan komission laajempaa 

visiota eurooppalaisesta (korkea)koulutusalueesta, jonka tavoitteena on 

lisätä ja helpottaa opiskelijoiden liikkuvuutta.

• Aloitteessa pyritään digitalisoimaan ja yksinkertaistamaan 

liikkuvuusprosessia opiskelijoiden ja korkeakoulujen näkökulmasta yhteisten 

Erasmus Without Paper (EWP) -rajapintojen avulla sekä mahdollistamaan 

opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen ja tietojen siirtäminen 

korkeakoulujen välillä. 

• Kehitetään sekä digitaalisia työkaluja ja rajapintoja liikkuvuuden 

hallintaan että yhteistä eurooppalaista opiskelijakorttia.
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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, mutta sitä voi 

hyödyntää vain poikkeustapauksissa -> kaikkien pitää olla mukana EWP-

verkostossa viimeistään lukuvuoden 2022-2023 alussa.

• Tarkentunut aikataulu:  tavoitteena kesäkuun lopusta 30.6 lähtien.

• Seuraavana tiekartalla: 2022 nominaatiot, 2023 opintosuoritusotteet
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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, tuplayhteydet tullaan poistamaan toukokuun loppuun 

mennessä.
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Opiskelijoiden tunnistaminen – eduGAIN ja ESI

• Opiskelijoiden yksilöllisen tunnistamisen päätavoitteena on taata luotettava, 

digitaalinen opiskelijaidentiteetti, jolla opiskelija pystytään tunnistamaan 

yksilöllisesti läpi koko vaihtoprosessin ja joka mahdollistaa saumattoman 

pääsyn erilaisiin palveluihin.

• Nominaatio, hakeminen 

• Liikkuvuusasiakirjojen kuten LA ja opintosuoritusten hallinta

• Korkeakoulujen eri palvelut, online-alennukset yms. (opiskelijakortti)

• Opiskelijoiden tunnistamiseksi ESCI-aloitteen digitaalisissa palveluissa 

tarvitaan European Student Identifier (ESI) -tunniste. 

• Tätä varten komissio on suositellut vahvasti korkeakouluja liittymään 

laajalti jo käytössä olevaan eduGAIN-interfederaatioon ja ESI-tunnisteen 

implementoimista sen kautta. 
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Suositeltava lähestymistapa korkeakouluille

• Suomalaiset korkeakoulut ovat liittyneet kansalliseen luottamusverkosto 

Hakaan, ja voivat sen kautta liittyä eduGAINiin ja implementoida European 

Student Identifierin (ESI). 

• Eurooppalaisen opiskelijatunnisteen (ESI) voi muodostaa joko 1) kansallisen 

tunnisteen (esim. meillä oppijanumero) tai 2) korkeakoulukohtaisen 

tunnisteen pohjalta. 

• Kansallisen tunnisteen eli oppijanumeron käyttö ESI:n muodostamisen 

pohjana on opiskelijaliikkuvuuden kannalta suositeltava ratkaisu, koska 

sen avulla minimoidaan samalle henkilölle generoitavat useat 

korkeakoulukohtaiset tunnisteet.

• Mikäli korkeakoulu ei pysty liittymään eduGAINiin, on myös vaihtoehtoinen 

tekninen toteutustapa opiskelijoiden tunnistamiseen nimeltään “Identity 

provider (IdP) of last resort”.  
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