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Uusi kilpailutuskierros valmistelussa 
 
Huhti-toukokuussa järjestetty Hanselin puitejärjestelyn 
kautta toteutettu kilpailutus ei tuottanut toivottua tulosta 
ja se jouduttiin keskeyttämään. Uuden 
kilpailutuskierroksen valmistelu on aloitettu. Tällä 
kerralla se tehdään avoimena kilpailutuksena.  
 
Kansainvälistä näkyvyyttä 

 
Suomen korkeakoulujen ristiinopiskelumalli sai eurooppalaista näkyvyyttä 
EUNIS-konferenssissa, joka pidettiin 5.-8. kesäkuuta Pariisissa Sorbonnen 
yliopistossa. 
 
Projektipäällikkö Marjut Anderson CSC:stä, projektipäällikkö Sami Hautakangas 
Tampereen yliopistosta ja koordinaattori Liisa Kallio Jyväskylän yliopistosta valottivat 
kansainväliselle yleisölle Exam-tenttijärjestelmän roolia kehitteillä olevassa 
ristiinopiskelun suomalaisessa palvelukokonaisuudessa. Lisäksi käytiin hyödyllisiä 
keskusteluja mantereen eri osista saapuneiden kollegojen kera ja saatiin 
näkökulmaa alan yleiseurooppalaisiin käytäntöihin.  
 
 
Pilotit ovat alkaneet 
 
Ristiinopiskeluhankkeeseen liittyvät Exam-pilotit ja opintohallinnolliset 
kehittämispilotit ovat alkaneet. Tarvittavia määrittelyitä ja etenemissuunnitelmia on 
tehty kevään aikana, että konkreettinen työ pääsee etenemään nykyisiin palveluihin 

http://www.eunis.org/calendar/eunis-2018-congress/
https://drive.google.com/file/d/1sM773wLwtFXhmU6JeQf98JDPXOAA7A5V/view


tukeutuvilla siirtymävaiheen ratkaisuilla. Ensimmäisiä kokemuksia ristiinopiskelun 
toimintatavoista on luvassa jo syyskaudella 2018.  
 
 

 
Ristiinopiskeluhanke sisältää kahdenlaisia pilotteja:  
 

1. Examin testauksen ja käyttöönoton tuen pilotteja  
2. opintohallinnon kehittämispilotteja  

 
 

 
 

Lisätiedot piloteista: 
 

● sami.hautakangas@uta.fi 
● anna.leinonen@uta.fi  
● lauri.stigell@edumate.fi 
● liisa.kallio@jyu.fi (Exam-pilotit) 

 
 
Opetusyhteistyötä ja ristiinopiskelua koskevien sopimusten valmistelu etenee 
 
Ristiinopiskeluhankkeen toimijat ovat valmistelleet yhteistyössä OHA-foorumin ja 
AMK-OHA-verkoston kanssa ensimmäisen luonnosversion puitesopimuksesta ja 
verkostokohtaisesta mallisopimuksesta. OHA-foorum ja AMK-OHA -verkostot ovat 
muodostaneet yhteisen työryhmän, jonka puitteissa valmistelutyötä viedään 
eteenpäin. Tavoitteena on saada tästä työstä tukea verkostoille jo syksyksi. 
 
 
Tutustu hankkeeseen syksyn seminaareissa 
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke  ensi syksynä jälleen korkeakoulujen opinto- ja 
tietohallintoon liittyviin tapahtumiin. Luvassa on myös työpaja rajapintojen 
määrittämisestä 21. elokuuta (kutsut tulevat elokuussa). Alla olevasta, jatkuvasti 
täydentyvästä tapahtumakalenterista näet, mitä muuta on tulossa. Tervetuloa 
mukaan!  
 

mailto:sami.hautakangas@uta.fi
mailto:anna.leinonen@uta.fi
mailto:lauri.stigell@edumate.fi
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Koulutus- ja opetusyhteistyöhankkeiden tapahtumakalenteri 
 

 
 
 
 
Hanke tuottaa Suomen korkeakouluille yhteisen palvelun 
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke (RiKe) tuottaa kaikille Suomen korkeakouluille 
yhteisen palvelun, joka tukee ristiinopiskelua välittämällä tietoa sujuvasti 
korkeakoulujen välillä. Opiskelu toisessa korkeakoulussa sujuvoituu muun muassa 
yhteiskäyttöisillä tenttiakvaarioilla. Tavoitteena on, että 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” 

 
 
 

 
 
Projektiryhmä toivottaa hyvää ja rentouttavaa kesälomaa kaikille. Elokuussa jatketaan taas.  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Projektipäällikkö 
 
Sami Hautakangas 

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


Tampereen yliopisto 
Linkedin 
 
Hankkeen sivusto 
Tapahtumakalenteri- ja viestintäarkisto 
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