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Kansallinen puitesopimus ja verkostosopimuksen malli

- Kansallinen opetusyhteistyön puitesopimus allekirjoitettiin 2019 lopussa. Sopimuksessa on kuvattuna
ristiinopiskelussa sovellettavat periaatteet yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien opetusyhteistyötä koskevien
pykälien viemiseksi. Verkostokohtaisen sopimisen tukena on malli, jota käyttämällä varmistetaan tarpeellisten
tietojen määrittely myös kansallista ristiinopiskelupalvelua ja korkeakoulujen tietojärjestelmiä varten.

Verkostokohtainen tarkastelu

- Opetusyhteistyöverkostoilta tullut selkeä viesti prosessin automatisoinnin tarpeesta mm. 2020 Roadshown
yhteydessä

- Merkittävä manuaalisen työn tarve tällä hetkellä
- Usealla verkostolla kysyntä laajenemassa, automaation puute pullonkaulana toiminnan

laajentamiselle

- Nykyiset opetusyhteistyötä koskevat verkostosopimukset on tarve käydä läpi
- Tarkistetaan, ovatko suoraan sovellettavissa puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti
- Jos päivitystä tarvitaan, sovitaan menettelyistä ja siirtymisestä uuteen malliin
- Samalla saadaan kartoitettua verkostojen tilanne kansallisella tasolla
- Jatkossa ristiinopiskelupalvelussa ylläpidettävien verkostojen tiedot saatavissa ajantasaisina

- Hanke keskustelee menettelyistä OHA-forumin ja AMK-OHA kanssa.

Tilanne toimeenpanon suhteen



Kansallinen Ristiinopiskelupalvelu (= tietojen välittäminen korkeakoulujen järjestelmien välillä)
- Tuotantokelpoisen järjestelmäversion auditointi ja mahdollisesti tarvittavat muutokset meneillään

- Tuotantokäyttöön siirtymisen aikataulu kesällä 2020

- Vakiintuneeseen toimintaan siirtymiseen liittyviä kysymyksiä alustavaa keskustelua varten:
- Teknisen palvelun tarjoajana jatkossa CSC. Palvelun kehittämisen ja palvelutoiminnan ohjaaminen? KOOTuen rooli?
- Soveltuuko tavanomainen FTE-pohjainen kustannusten jakaminen malliksi yhteisen palvelun ylläpidon kustannusten

jakamiseksi?
- Vuoden 2020 osalta suuri osa kehittämisen ja ylläpidon kustannuksista pystytään kattamaan vielä

hankerahoituksella (kevät kokonaan)
- Verkostojen tuen kannalta yhtäaikainen eteneminen olisi tavoiteltavaa, vaikka alkuvaiheessa eri

korkeakoulujen järjestelmien tuessa olisikin eroja.
- (Ylläpidon, hallinnoinnin ja peruskehittämisen vuosikustannukset arviolta suuruusluokaltaan n. 270 000e)

- Aikataulu ja eteneminen?
- Yhteinen sopiminen periaatteista kevään 2020 aikana
- Korkeakoulujen palvelutilaukset
- Vuonna 2021 kokonaisuudessaan osana perustoimintaa

- Esitys: Perustetaan valmisteluryhmä, jossa on KOOTuen edustus (sekä opinto- että tietohallinnosta) ja CSC:n
edustus. Ristiinopiskeluhankkeen toimijat asiantuntijatukena.

Tilanne toimeenpanon suhteen



Lisätietoja:

Ristiinopiskeluhankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja: Mikko Markkola Tampereen
yliopisto mikko.markkola@tuni.fi
Hankkeen projektipäällikkö: Sami Hautakangas Tampereen yliopisto
sami.hautakangas@tuni.fi
Opintohallinnollisten pilottien koordinaattori: Aino Nordling Tampereen yliopisto
aino.nordling@tuni.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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