
 
 
 

 
 
 
 
 

Tiivistettynä 
● kilpailutus alkoi 
● pilotti-infraa viritetään yhteiskäyttökuntoon 
● sopimusyhteistyö syvenee OHA-foorumin ja AMK-OHA-verkoston kanssa 
● tervetuloa kevätseminaareihin 

 



 

 

Kilpailutus alkoi, pilotti-infraa rakennetaan 
 

 
Kilpailutus alkoi 
 
Ristiinopiskelupalvelun toteutuksen ja ylläpidon 
tarjouspyyntö allekirjoitettiin ja toimitettiin Hanselille 
huhtikuun puolivälissä. Kilpailutus on käynnistynyt 18. 
huhtikuuta. Toimittajilla on aikaa tarjousten jättämiseen 
noin kuukausi. 
 
 

 
 
 
Exam-piloteissa viritetään infraa yhteiskäyttökuntoon 
 
Ristiinopiskeluhankkeeseen liittyvät Exam-pilotit ovat alkaneet. Maalis-huhtikuussa 
on eri korkeakouluissa viritetty testipalvelimia yhteiskäyttökuntoon. Myös 
esteettömyyskriteerien valikkoja on ryhdytty määrittämään. Työt näillä sektoreilla 
jatkuvat kevään edetessä. 
 
Opintohallinnollisten pilottien suunnittelussa työmäärät, kustannukset ja rahoitus 
ovat olleet esillä viime viikkoina. Osatoteuttajasopimusten osalta käydään pilotti 
kerrallaan suunnitelmia läpi. Niiden perusteella määritetään kunkin pilotin 
korkekoulujen omarahoitusosuudet. Ristiinopiskeluyhteistyön toteuttaminen 
pidemmällä aikavälillä on myös teema, johon piloteissa on kiinnitetty huomiota. 
Erityisesti yhteistyö, jossa opetusta toteutetaan usean korkeakoulun yhteistyönä, 
nostaa esiin kysymyksen opetuksen resurssien ja hyötyjen jakamisesta kestävällä 
tavalla, myös tilanteessa, jossa korkeakoulujen rahoitusmalliin tulee muutoksia.  
 
Osatoteuttajasopimukset koskevat myös Exam-pilotteja.  

 



Ristiinopiskeluhanke sisältää kahdenlaisia pilotteja: Examin sisäänajosessioita sekä 
opintohallinnon kehittämispilotteja.  Exam-sessioissa esikäytetään erityisesti niin 
sanottua  siirtotenttiä: opiskelija voi suorittaa oman korkeakoulunsa tentin toisen 
korkeakoulun tenttitilassa.  
 
Pilottien tilanteet yhdelle sivulle koottuna.  
 

 
Lisätiedot piloteista: 
 

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

 

 
 
 
 
Sopimusyhteistyö syvenee OHA-foorumin ja AMK-OHA-verkoston kanssa 
 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintohallinnon verkostot ovat 
käynnistämässä kevään lopulla yhteistä työryhmää valmistelemaan ristiinopiskelussa 
tarvittavaa sopimuspohjaa. Ristiinopiskelun kehittämishanke toimii sihteeriroolissa 
työryhmän työskentelyn tukena ja tarjoaa oman asiantuntemuksensa työryhmän 
käyttöön. Ristiinopiskelun piloteilta saadaan korkeakoulujen käytännön toiminnan 
kannalta keskeiset kysymykset otettavaksi huomioon valmistelussa. Mm. resurssien 
ja rahoituksen järjestäminen tasapainoisesti pidemmällä aikavälillä ovat kysymyksiä, 
jotka ovat jo nyt nousseet piloteissa esiin. 
 
 
 

Tutustu hankkeeseen loppukevään seminaarissa 
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke  seuraavan kerran esillä 
AMK-päivillä Porissa 16.-17.5. ja CSC:n järjestämässä 
Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -kevätseminaarissa 
Helsingissä. 21. ja 22.5.  
 
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+piloteista
mailto:sami.hautakangas@uta.fi
mailto:pauliina.halme@edumate.fi
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2018_05_21-22_kevatseminaari


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” 

 
 
 

 

https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus
https://lists.metropolia.fi/sympa/info/ristiinopiskelu
https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu/


 
 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Projektipäällikkö 
 
Sami Hautakangas 
Tampereen yliopisto 
Linkedin 
 
Hankkeen sivusto 
Tapahtumakalenteri- ja viestintäarkisto 
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