
Webinaarin pelisäännöt

• Pidäthän kameran ja mikrofonin kiinni.

• Käydään esitykset kokonaan läpi ja sitten vastataan kysymyksiin.

• Kysymykset ja kommentit ensisijaisesti chattiin.

• Kysymyksen voi esittää myös ääneen, mutta pyydä puheenvuoro chatissa.

• Tämä ppt-esitys julkaistaan jälkikäteen, webinaari myös tallennetaan.
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Webinaari Inter-Institutional 
Agreement Managerista
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Mari Pohjola, Opetushallitus



Webinaarin ohjelma:

Tilannekatsaus European Student Card -aloitteeseen sekä IIA Manageriin

• Heidi Säävuori & Mari Lauri

Testauskokemuksia Helsingin yliopistolta

Ennakkokysymysten läpikäynti ja mahdollisuus muille kysymyksille 
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Read more: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en


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

• Tavoitteeena, että vuoteen 2025 mennessä kaikki opiskelijat Euroopassa pääsevät
hyötymään aloitteen rajapinnoista, työkaluista sekä opiskelijakortista.
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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.

• EWP competence center https://www.erasmuswithoutpaper.eu/cc
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Inter-institutional Agreement Manager

• Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden eurooppalaisen liikkuvuuden sopimukset on 
solmittava sähköisesti.

• Inter-Institutional Agreement Manageria pääsee testaamaan Erasmus 
Dashboardilla mikäli korkeakoululle on luotu tunnukset Dashboardin käyttöön.

• Jos korkeakoululla ei vielä ole tunnuksia Dashboardille, ne voi pyytää 
rekisteröitymislinkin kautta järjestelmän etusivulta. 

• Uusi sopimuspohja julkaistu myös pdf-muotoisena, mutta tarkoitettu vain 
taustatiedoksi.

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

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en


Testauksen ja käyttöönoton aikataulu

Helmi

• Työkalu lanseerattu testattavaksi

• Komission uutiskirje

Maalis

• Komission ja EUF:n webinaari (katsottavissa täällä)

• Testausta

Huhti

• Testausta + testausjakson päätteeksi testidatan poistaminen

• Kysely kaikille Dashboardin käyttäjille IIAM:sta

Touko

• Varsinainen sopimusten solmiminen mahdollista

• EWP-rajapinnan yhdistäminen

https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-goes-digital-renewing-and-managing-inter-institutional-agreements


Ohjeita testaukseen

• Vasemmassa navigaatiossa My university

• Accounts and access: anna oikeudet sopimuksiin

• Organisational Units: luo korkeakoulullesi yksiköitä 

• Myös IIA manager löytyy vasemmalta navigaatiosta

• IIA List: listaus jo tehdyistä sopimuksista

• New Digital IIA: yksittäisten sopimusten ja niiden tietojen luominen

• Default IIA Data: yleistä tietoa korkeakoulusta, nämä tiedot samat kaikilla sopimuksilla

• FAQs: vastauksia kysymyksiin, listattu myös mitä parannuksia jo suunnitteilla

• Testaa IIA-prosessia oikean partnerin kanssa
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Muuta huomioitavaa

• Palautetta tullaan kysymään kaikille Dashboardin käyttäjille yhteisellä 
keskitetyllä kyselyllä huhtikuussa

• Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää myös dashboard@uni-foundation.eu

• Materiaaleja perehtymiseen ja testaamiseen:

• OPH:n sivut

• Dashboardin oma support-osio ->

• EWP competence center
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mailto:dashboard@uni-foundation.eu
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/erasmus-without-paper-tyoryhman-materiaalit#anchor-muita-materiaaleja-perehtymisen-tueksi
https://wiki.esn.org/display/EWP/Inter-Institutional+Agreement+Manager


Testauskokemuksia Helsingin 
yliopistolta

01/04/2020 Opetushallitus 12



Q & A

• Miten ja missä vaiheessa solmitaan yliopistontasoinen Erasmus-multilateraali sopimus? 

• Ei vielä teknisesti mahdollista sähköisessä järjestelmässä, mutta toimintoa ollaan 
kehittämässä.

• Miten voimme valita sopimukselle useamman tiedekunnan tai tiedekuntatasoa alemman, 
esim. koulutusohjelman sopimusosapuoleksi? 

• Korkeakoulu voi nimetä yksiköt vapaasti omien tarpeiden mukaan. Useamman yksikön 
lisääminen ei vielä mahdollista, mutta otetaan huomioon jatkokehityksessä.

• Mahdollisuus syöttää vain yksi hakuaika / semester. 

• Useamman hakuajan lisääminen ei vielä mahdollista, mutta otetaan huomioon 
jatkokehityksessä.
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Q & A

• Default IIA data -> Additional requirements; mitä tarkoittaa?

• Tarkoittaa korkeakoulun mahdollisia omia erityisvaatimuksia. Pdf-sopimuspohjassa esim.
Academic requirements, CV, Motivation letter jne.

• ISCED-koodit:

• Samat myös uudella ohjelmakaudella.

• Voi jättää myös tyhjäksi.

• Puuttuvia koodeja täydennetään päivitysten yhteydessä.

• Mitä koodeja käytetään (erasmus/pic)?

• Tällä hetkellä partnereita voi hakea PIC-koodilla, mutta jatkossa muuttuu OID-koodiksi.

• Myös muita hakuvaihtoehtoja ollaan kehittämässä (esim. partnerin nimi, Erasmus-koodi).
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Q & A
• Uusi sopimustyökalu ei ilmeisesti koske globaalia liikkuvuutta, mutta tuleeko se jossakin 

vaiheessa mukaan? Entäs OLA?

• IIAM koskee tällä hetkellä eurooppalaista liikkuvuutta. Globaalin liikkuvuuden 
sopimuksissa erityisvaatimuksia, joiden takia sähköinen sopimus ei ehkä ehdi uuden 
ohjelmakauden alkuun valmiiksi. Sekä IIAM että OLA on tarkoitus kuitenkin lopulta 
avata koskemaan myös globaalia liikkuvuutta.

• Erasmus+ IIA: sopimustyökalussa ei lainkaan draft-vaihetta? Kun sopimuksen lähettää 
partnerille, muuttuu tilaan allekirjoitettu lähettäjän osalta. Mitä jos haluaisi lähettää vain 
draftin? 

• Komission kanta tähän on, että tämän lisääminen toisi prosessiin lisävaiheen. Sitä 
halutaan välttää ja pitää prosessi mahdollisimman suoraviivaisena. Sopimusta pystyy 
kuitenkin molemmat sopijapuolet muokkaamaan.
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Q & A

• Kuka voi allekirjoittaa? Päätetäänkö korkeakoulussa? Miksi vain yksi allekirjoittaja?

• Korkeakoulut päättävät itse kuka allekirjoittaa sopimukset. Allekirjoittajien määrään 
komission kanta sama kuin OLAssa; halutaan yksinkertaistaa prosesseja, joten 
allekirjoittajien määrää tuskin ollaan lisäämässä järjestelmässä.

• Mikä on hyväksyttävä sähköinen allekirjoitus?

• Esim. OLA:ssa ja IIAM:ssa käytössä olevat sähköiset allekirjoitukset on molemmat 
hyväksyttäviä.

• European Student Card: Onko opiskelijajärjestöjen kanssa meneillään jo kansallisesti 
keskustelua miten liitetään heidän myöntämiinsä opiskelijakortteihin vai tuleeko jokaisen 
korkeakoulun käydä keskustelut erikseen? 

• Keskusteluja on käyty opiskelijajärjestöjen (SYL & SAMOK) sekä ministeriön kanssa, ei 
vielä konkreettisia suunnitelmia.
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Kiitos
Kysyttävää? Ota yhteyttä:
mari.pohjola@oph.fi

mailto:mari.pohjola@oph.fi

