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Ristiinopiskelun teemaseminaari keräsi puolisensataa osallistujaa paikan päälle ja vähintään 
saman verran etäyhteyksien päähän.  
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Sopimustekstit viimeistelyssä 
 
Ristiinopiskeluhankkeessa on lokakuussa suunnattu 
erityisiä resursseja erilaisten sopimustekstien 
viimeistelyyn niin pienryhmätasolla kuin yhteistyössä 
alan toimijoiden kera.   Puitesopimusta 
opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa 
muokattiin aluksi pienryhmässä, minkä jälkeen 
käsittely siirtyi valmisteluryhmään. Viimeksi sitä 

käsiteltiin CSC:n ja ristiinopiskeluhankkeen järjestämässä teemaseminaarissa 25. 
lokakuuta. Tavoitteena on saada sopimusluonnokset kommenttikierrokselle 
oha-verkostoille vielä vuoden 2018 aikana, minkä jälkeen päätetään seuraavista 
askelista. 
 
Ristiinopiskelupilottien kanssa on laadittu verkostokohtaiset mallisopimusten 
hahmotelmat. Luonnokset ovat lähteneet näiden verkostojen kautta käsiteltäväksi. 
 
Uusi kilpailutuskierros alkamassa 
 
Ristiinopiskeluhankkeen uusi kilpailutuskierros on alkamassa. Täsmennettyä 
vaatimusmäärittelyä tukee yhteisen palvelun tekninen PoC (Proof of Concept, 
konseptin toimivuuden osoittaminen), joka julkaistiin syyskuussa avoimen 
lähdekoodin periaatteella.  
 



Teemaseminaarissa pureuduttiin opetusyhteistyön yksityiskohtiin 
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke piti yhteistyössä 
CSC:n kanssa teemaseminaarin opetusyhteistyöhön 
liittyvistä kysymyksistä 25. lokakuuta. Vieraita oli 
lähes sata - joko paikan päällä tai etäyhteyden 
päässä. Tilaisuus jakautui hankkeen ja siihen 
liittyvien kehittämispilottien ajankohtaiseen 
tilannekatsaukseen sekä työpajoihin, joiden 
aiheita olivat 
 

● opintohallinnolliset käytännöt 
● siirtymäajan tekniset ratkaisut 
● Exam 

 
Opintohallinnollisissa työryhmissä herätti erityistä keskustelua hyväksiluku eli miten 
joustavasti opinnot saadaan ristiinopiskelujärjestelmän sisällä istutettua 
opetussuunnitelmiin. 
 
Siirtymäkauden teknisiä ratkaisuja pohtineissa työpajoissa puolestaan piirrettiin 
askelmerkkejä muun muassa integraatioiden toteuttamiselle, testaukselle ja 
testidatan validoinnille.  
 
Teemaseminaarin tallenteet sekä koosteet työpajojen tuloksista ovat 
ristiinopiskeluhankkeen verkkosivulla. 
 
 
 
 
Katsaus pilotteihin 
 
Ristiinopiskeluhankkeen pilotit ottivat hallinnollisella tasolla pitkän askeleen 
eteenpäin, kun osatoteuttajasopimukset saatiin valmiiksi syyskuussa.  
 
Muutoin pilotit etenevät loppusyksystä 2018 seuraavalla tavalla: 
 
Exam 

● Lähipäivä on pidetty määrittelyjen tekemistä varten. 
● Yhteiskäyttöisyyttä testattu projektitoimijoiden kera. 
● Examin uusi versio 4.1 otettu käyttöön lokakuun alussa.  
● Siirtotentin testaus jatkuu.  

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/2018_10_25+Teemaseminaari
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Exam-pilotit


● Yhteistentin aikataulu varmistuu testauksen tulosten perusteella. Pilottitentti 
suunniteltu pidettäväksi 4. joulukuuta 2018 ja tammikuussa 2019. 

● Haka-proxy on valmistunut.  
 
DLB 

● Ilmoittautumiset on tehty syyslukukauden 2018 
osalta ja viety toisiin korkeakouluihin. Opetus on 
alkanut. 

● Opiskelija siirtää arvioinnit omaan 
korkeakouluunsa Puron kautta 

● Kevään 2019 opinnoille ilmoittautuminen alkaa 
19.11.2018 

● Hamk hallinnoi ilmoittautumisia ja tarjontaa 
DLB-hankkeen sivuston kautta 
 

eAMK 
● eAMK-pilotin kevään 2019 opintotarjonta (kuntoutusala) tulee näkyviin 

CampusOnlineen. 
● Pilotissa kuntoutusalan opiskelijoiden opintoihin hakeutumista tuetaan monin 

eri tavoin:  
○ opiskelijat voivat kysyä neuvoa opoilta, jotka päivystävät verkossa 

opintotarjonnan julkaisuviikolla tiettyinä aikoina  
○ sivuille tulee Jelppis-lomake, jonka kautta opiskelijat voivat lähettää 

kysymyksiä pilottiin kuuluvien ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöille 
○ sivulle tuotetaan ohjevideo hakeutumisesta. 
○ markkinointiesite tehty verkoston opiskelijoille 

● Opintohallinnon ohjeistuksien työstäminen on alkanut.  
 
Fitech 

● FiTech-pilotissa on testattu opiskelijaprosessin sujuvuutta. 
● Pilotissa on keskusteltu opintohallintojärjestelmän elinkaaresta.  
● Examin käyttötarveselvitys on tehty. 

 
ISICT 

● Sisäinen organisoituminen on käynnissä.  
● Siirtymävaiheen teknisiä ratkaisuja pohditaan.  

 
Tampere3 

● Tampere3-pilotissa on jatkettu vuoden vaihteen organisaatiouudistuksen 
vaatimia teknisiä ja sisällöllisiä suunnittelu- ja toteutustöitä.  

● Siirtymävaiheessa uuden korkeakouluyhteisön opiskelijat hyödyntävät 
ristiinopiskelupalvelua valitessaan opintoja toiselta kampukselta.  

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=74582059
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/DLB
http://hamk.fi/dlb
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/eAMK-ristiinopiskelupilotti
http://campusonline.fi/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/FiTech
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/ISICT
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Tampere3
https://www.tuni.fi/fi


 
 

 
 
Ristiinopiskeluhanke sisältää kahdenlaisia pilotteja:  
 

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

 
 

 
 

Lisätiedot piloteista: 
 

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

 
 
 
 
IT-päivät ja muita tietoiskuja 
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke  osallistuu jälleen korkeakoulujen opinto- ja 
tietohallintoon liittyviin tapahtumiin ja järjestää tilaisuuksia myös itse.  
 
Syyskuun puolivälin jälkeen pidettiin ristiinopiskeluhankkeen piloteille ja LiTolle 
webinaari siirtymäajan teknisistä ratkaisuista.  Session tallenne ja diat. 
 
Samoihin aikoihin sai ristiinopiskelusta ytimekkään tietopaketin myös ELMO-työpaja, 
jossa projektipäällikkö Hautakangas vieraili.  
 
Ristiinopiskeluhankkeen edustajat osallistuvat seuraavan kerran perinteisille 
korkeakoulujen IT-päiville Oulussa 6.-7. marraskuuta. Silloin on tilaisuus seurata 
esitystä Examista ja keskustella kasvokkain ristiinopiskelun ajankohtaisista 
kysymyksistä.  
 
Tervetuloa mukaan!  
 
 

mailto:sami.hautakangas@uta.fi
mailto:lauri.stigell@edumate.fi
mailto:liisa.kallio@jyu.fi
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=75744877
https://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/korkeakoulujen-it-paivat-2018/


 
Koulutus- ja opetusyhteistyöhankkeiden tapahtumakalenteri 
 

 
 
 
Hankkeen tärkeimmät tapahtumat kaudella 2018-2019 
 
Ristiinopiskelun kehittämishankkeessa alkoi elokuussa toinen vuosi. Kauden 
2018-2019 merkkipaaluihin kuuluvat muun muassa seuraavat tapahtumat: 
 

● lokakuu 2018: sopimusten aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynti 
korkeakoulujen sisäisessä ohjeistuksessa 

● marraskuu 2018: kilpailutus valmis, tekninen kehitys alkaa 
● maaliskuu 2019: opiskelijoiden ohjeistus päivitetään 
● huhtikuu 2019: tekninen kehitys, yhteisen palvelun ensimmäisen version 

julkaisu 
 
Tutustu koko tiekarttaan. 
 
 
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) 

  

https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Projektin+aikataulu
https://lists.metropolia.fi/sympa/info/ristiinopiskelu


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

1. https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu/ 
2. “Tykkää”/”Like” 

 
 
 

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