
 
 
 

 
 
 

Tiivistettynä 
● pilottien aloitustyöpajoja pidetty 
● kilpailutusaineistot toimitettu Hanselille 
● ekosysteemejä hiottu 

 

 
 

Pilotit ampaisemassa lentoon, kilpailutusaineistot 
Hanselille, ekosysteemien yhteistyötä hiottu 
 



Pilotit käynnistyivät aloitustyöpajoilla 
 
Ristiinopiskelun pilotit ovat ampaisemassa lentoon. 
Aloitustyöpajoja ja perehdytyssessioita on pidetty talven 
aikana, ja käytännön järjestelyt on suurimmaksi osaksi 
saatu sovittua.  
 
Pilotteja on kahdenlaisia: Examin sisäänajosessioita 
sekä opintohallinnon kehittämispilotteja. 
Exam-sessioissa esikäytetään erityisesti niin sanottua 
siirtotenttiä: opiskelija voi suorittaa oman 
korkeakoulunsa tentin toisen korkeakoulun tenttitilassa.  

 
Myös opintohallinnollisten kehittämispilottien suunnittelu on aloitettu. 
FITECH-hankkeen kanssa keskustellaan vielä mukaan tulosta. Muilta osin 
pilottipaikat on tällä hetkellä täytetty.  
 
Pilotit voivat hieman erota toisistaan. Kunkin osaprojektin laajuus ja siihen liittyvät 
tekniset toimet arvioidaan erikseen. 
 
Pilottien tilanteet yhdelle sivulle koottuna.  
 

 
Lisätiedot piloteista: 
 

● sami.hautakangas@uta.fi 
● pauliina.halme@edumate.fi  

 

 
 
 
 
 
 
Skeemat valmistuivat 
 
Korkeakoulujen järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa tarvittavat JSON-muotoiset 
skeemat on saatu laadittua. Ne saivat viimeisen silauksensa skeematyöpajassa 
Tampereella 23. tammikuuta. 
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+piloteista
mailto:sami.hautakangas@uta.fi
mailto:pauliina.halme@edumate.fi


Skeemoja lähdetään hyödyntämään kehitystyössä ja käytännön toteutuksen kautta. 
Niitä voidaan myös jatkokehittää hankkeen aikana. 
 
Projektipäällikkö Sami Hautakangas esitteli ristiinopiskeluhankkeessa tuotettuja 
yhteentoimivuusskeemoja CSC:n synergiaryhmälle 21. helmikuuta.  
 
 
 
Aineistot Hanselille - kilpailutus alkaa pian 
 
Hankkeessa toteutettavan yhteisen palvelun toteutus kilpailutetaan Hanselin 
puitesopimusjärjestelyn kautta. Hankkeen yksi suurimmista osaprojekteista otti 
pitkän askeleen eteenpäin, kun kilpailutusmateriaalit toimitettiin Hanselille 
maaliskuun alussa. Kilpailutus alkaa mahdollisimman pian.  
 
 
 
Ekosysteemityöpaja II linjasi askelmerkit ekosysteemien väliselle yhteistyölle 

 
Järjestelmäekosysteemeihin liittyviä 
muutoksia sekä keskitetyn palvelun 
käyttöön liittyviä vaatimuksia puitiin 
työpajassa, joka pidettiin Helsingissä 12. 
maaliskuuta. Tapaamisessa hahmoteltiin 
yhteinen käsitys siitä, miten kukin 
ekosysteemi tukee moniekosysteemistä 
ristiinopiskelua vuosina 2019-2020. 
Lisäksi aloitettiin keskustelu muun muassa 
siitä, miten keskitettyä palvelua testataan 
yhteistyössä.  
 

Työpajan aineistoihin pystyt tutustumaan tapahtuman sivulla (sisältö täydentyy 
vielä).  
 
 
 
 
Hanke on laaja mutta tiukasti rajattu 
 
Ristiinopiskeluhankkeen tietoiskut jatkuvat. Tekninen pääsuunnittelija Jaakko 
Rannila kertoi CSC:n synergiaryhmän etäkokouksessa projektin tavoitteista ja 
rajauksista 15. maaliskuuta.  

https://www.linkedin.com/in/sami-hautakangas-254193/
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817&preview=/29753817/64292609/Ristiinopiskelun%20kehitt%C3%A4minen%20-21022018.pptx
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817&preview=/29753817/64292609/Ristiinopiskelun%20kehitt%C3%A4minen%20-21022018.pptx
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=64309672
https://www.linkedin.com/in/jaakko-rannila/
https://www.linkedin.com/in/jaakko-rannila/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2018_03_15+Synergiaryhman+etakokous
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817&preview=/29753817/64311602/RiKe_synergia_15032018.pptx
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817&preview=/29753817/64311602/RiKe_synergia_15032018.pptx


 
Hankkeesta järjestetään myös muita esittely- ja keskustelutilaisuuksia.  Alla olevasta, 
jatkuvasta täydentyvästä tapahtumakalenterista näet, mitä on tulossa. Tervetuloa 
mukaan!  
 
 

 
Koulutus- ja opetusyhteistyöhankkeiden tapahtumakalenteri 
 

 
 
 
Ristiinopiskelun hanke tuottaa Suomen korkeakouluille yhteisen palvelun 
 
Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke on siis aktiivisessa suunnitteluvaiheessa. 
Projekti tuottaa kaikille Suomen korkeakouluille yhteisen palvelun, joka tukee 
ristiinopiskelua välittämällä tietoa sujuvasti korkeakoulujen välillä. Opiskelu toisessa 
korkeakoulussa sujuvoituu muun muassa yhteiskäyttöisillä tenttiakvaarioilla. 
Kansallinen opiskelijaliikkuvuus lisääntyy merkittävästi uusien palvelujen myötä. 
 
 
Lisätietoja 

 
Liity hankkeen postituslistalle! Lähetämme tietoa hankkeen 
etenemisestä säännöllisesti oman postituslistan kautta. Voit 
liittyä listalle:  

1. https://lists.metropolia.fi/sympa/info/ristiinopiskelu 
2. “Subscribe” (vasemmanpuoleisessa valikossa) 

 
  

 
Käy tykkäämässä meistä Facebookissa! Tiedotteita julkaistaan 
myös Facebook-sivullamme. Näin pääset mukaan: 

1. https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu/ 
2. “Tykkää”/”Like” 
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Ystävällisin terveisin 
 
 
Projektipäällikkö 
 
Sami Hautakangas 
 
Hankkeen sivusto 
Tapahtumakalenteri- ja viestintäarkisto 
 
 
 
 
 
 

Tiivistettynä 
● pilottien aloitustyöpajoja pidetty 
● kilpailutusaineistot toimitettu Hanselille 
● ekosysteemejä hiottu 

 

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/sami-hautakangas-254193/
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=58185207

