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Kehityksen vaihe

● Keskitetyn palvelun toteutus
○ Testattava versio 1.0 valmistui kesällä
○ Testauksen yhteydessä palvelua kehitetty edelleen

● Tänään alkavassa sprintissä mm. dokumentaation kehittämistä
● Valmistelussa toimittajan resursointi seuraaville kuukausille, osaltaan 

tähänastisten testauksessa esiin tulleiden muutosehdotusten toteuttaminen
● Versionumeroinnissa siirrytty semanttiseen numerointikäytäntöön, esim. 1.2.1.

○ Ensimmäinen numero kertoo julkaisun MAJOR-version (pääversio), toinen numero 
MINOR-version (alaversio) ja viimeinen fix-version (korjausversio)

● Tekniset kyselytunnit kevään aikana, tarkoitus jatkaa käytäntöä loppusyksyn 
aikana



Ekosysteemikohtaiset vastinpalvelut

● Ekosysteemikohtaisten vastinpalveluiden toteuttamisen yhteydessä tulee 
edelleen arvokasta palautetta palvelun jatkokehittämiseksi

○ Mahdolliset bugit sekä skeemamuutokset

● Esimerkkinä Pepin kehitysprojekti
○ Jäsennetty kolmeen osaan

■ Tarjontatiedot (valmis)
■ Hops, ilmoittautuminen, opiskeluoikeudet (käynnissä)
■ Suoritustiedot (alkukeväästä)

○ Suunnitelmana ottaa tuotantokäyttöön, kun kaikki osiot toteutettu; kuitenkin tilannekohtaisesti 
arvioidaan osaratkaisuna nykyisten opetusyhteistyöverkostojen tukeen



Hankekaudesta ylläpitovaiheeseen

● Hankkeen aikajänne
○ Ohjausryhmän päätöksen mukaan valmistellaan hakemus hankkeen aikataulun jatkamiseksi. 

Aktiivisen työn jatko kesään 2020 saakka, teknisten kustannusten mahdollistaminen vuoden 
2020 loppuun.

○ Pilotointi etenee lukuvuosittaisella syklillä, mahdollistetaan pilotointi ja sen tukeminen koko 
lukuvuoden ajan

○ Korkeakoulujen järjestelmien roadmapien perusteella kehitystyötä tehdään pidemmällä 
aikavälillä, jolloin keskitetyn palvelun jatkokehitystä kannattaa jatkaa kokemusten perusteella 
vuoden 2020 puolelle.

● Hankekauden jälkeinen ylläpitomalli ja rahoitusmalli valmistellaan 
hankekauden aikana



Sopimukset

● Puitesopimus + opetusyhteistyösopimuksen malli rehtoreilla hyväksyttävänä
○ Verkostosopimuksen mallia voi jo hyödyntää opetusyhteistyöverkostoissa

● Exam-sopimuksen täsmennykset valmisteltu, jatkotyöstö Exam-konsortion 
kautta 



Lisätietoja

● Ristiinopiskeluhankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja: Mikko Markkola Tampereen 
yliopisto mikko.markkola@tuni.fi 

● Hankkeen projektipäällikkö: Sami Hautakangas Tampereen yliopisto 
sami.hautakangas@tuni.fi

● Hankehallinnon tuki: Lauri Stigell, Studyo Oy lauri.stigell@studyo.fi 
● EXAM-pilottien koordinaattori: Liisa Kallio Jyväskylän yliopisto liisa.kallio@jyu.fi 
● EXAMin projektipäällikkö: Marjut Anderson CSC marjut.anderson@csc.fi 
● Hankkeen wiki: Ristiinopiskelun kehittäminen 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817
● FB: www.facebook.com/Ristiinopiskelu 
● EXAM: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCEXAM/EXAM ja https://e-exam.fi
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