
 
 

Tiivistettynä 
● Yhteisen palvelun tuotantoversion testaukset alkavat. 
● Kevätseminaarin antimia.  
● Pilottikuulumiset. 
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Tuotantoversio kehittymässä; valmista 
ennen juhannusta 
 
Ristiinopiskelun yhteisen palvelun rakentaminen on 
jälleen ottanut askeleita eteenpäin; toukokuun lopussa 
alkoi 1.0-version viimeistely. Tarvittaviin korjauksiin 
varataan aikaa testauksen jälkeen ja työtä jatketaan 
tarvittaessa heti kesän jälkeen. Tuotantoversio 
valmistuu näillä näkymin ennen juhannusta. Sen 
käyttöönotto testaus- ja pilottikäyttöön voidaan aloittaa 

elo-syyskuun tienoilla.  
 
Ristiinopiskelupalvelun teknisistä yksityiskohdista kiinnostuneiden kannattaa tutustua 
tuoreeseen Teknisen toteutuksen Q & A -koosteeseen. Verkosta pystyy seuraamaan 
myös teknisen toteutuksen kyselytunnin tallenteen. Teknisiä kyselytunteja päätettiin 
järjestää testauksien ja käyttöönoton valmistelun tueksi toistaiseksi kahden viikon 
välein heinäkuun kehitystaukoa lukuunottamatta. 
 
Exam-sopimusta hiotaan vielä 
 
Exam-sopimuksen luonnoksessa on vielä muutamia asioita, joihin 
korkeakoulukentällä kaivataan täsmennystä. Luonnoksen viimeistelyssä tuetaan 
Exam-konsortiota.  
 
 
 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=99549821
https://connect.funet.fi/pyrgtqp4tx76/


Korkeakouluyhteistyön kevätseminaari ja muita tapahtumia 
 
Ristiinopiskeluhankkeen edustajat osallistuivat toukokuussa opinto- ja tietohallintoon 
liittyviin tapahtumiin.  
 
Oppilaitosten välistä yhteistyötä muun muassa 
joustavien opintopolkujen ja yhteisen 
viitearkkitehtuurin kulmasta käsiteltiin 
Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen 
palveluympäristö -kevätseminaarissa toukokuun 
puolivälin jälkeen. Pystyt selaamaan tilaisuuden 
presentaatiot verkkosivulta. Ristiinopiskelun 
näkökulmasta erityistä mielenkiintoa herätti 
Joustava oppiminen -työpaja reflektointeineen.  

 
Exam-kevätpäivät pidettiin tänä vuonna 
Lappeenrannassa Siellä käytiin läpi muun mussa 
tenttivierailun ja yhteistentin kuulumisia: 

○ Tenttivierailun käyttöönotto laajenee 
syyslukukauden alkuun mennessä, 
kun korkeakoulut päivittävät Exameitaan yhteiskäyttöä paremmin 
tukevaan 5-versioon kesän aikana. 

○ Lääkäriyliopistot saivat arvokasta lisätietoa yhteistentin kehittämiseen, 
kun erikoistumistenttien toinen pilottikierros oli huhtikuussa.  

 
Examin yhteiskäyttöä (sekä tenttivierailu että yhteistentti) esitellään seuraavan 
kerran Pedaforumissa Helsingissä 5. kesäkuuta. 
 
Lisää Examista on pilottikatsauksessa (ks. alla). 
 
Ristiinopiskeluhankkeen edustajat osallistuivat myös AMK-päiville, jotka pidettiin 
Kuopiossa 8.-9. toukokuuta 
 

Rike-kyselytunnit jatkuvat uudistetulla konseptilla 3. 
kesäkuuta klo 15-16.  Session erityisteemana on 
siirtymävaiheen tuki, ja casena käytetään 
Peppi-tietojen siirtämistä CampusOnlineen. 
Tervetuloa mukaan!  
 
Katso aikataulu ja tarkemmat ohjeet.  
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2019_05_21-22_kevatseminaari
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/3.+Joustava+oppiminen
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=89596057
https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/pedaforum-2019
https://blogi.savonia.fi/amkpaivat2019/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Kyselytunnit


Tulevista koulutus- ja opetusyhteistyön tapahtumista saa lisää tietoa esimerkiksi 
seuraamalla CSC:n ylläpitämää tapahtumakalenteria: 
 
 
 

 
Koulutus- ja opetusyhteistyöhankkeiden tapahtumakalenteri 
 

 
 
 
 
 
 
Hankkeen tärkeimmät tapahtumat vuonna 2019 
 
Ristiinopiskelun kehittämishankkeessa vuoden 2019 merkkipaaluihin kuuluvat muun 
muassa seuraavat tapahtumat: 
 

● tammikuu 2019: tekninen kehitys käynnistynyt 
● maaliskuu 2019: opiskelijoiden ja muiden toimijoiden yhteisiä ohjeistuksia 

päivitetään pilottien kokemusten perusteella 
● toukokuu 2019: tekninen kehitys, yhteisen palvelun ensimmäisen version 

julkaisu hyväksymistestausta varten 
● elokuu 2019: yhteinen palvelu teknisesti valmis testaus/pilottikäyttöä varten 

 
Yhteinen puitesopimus ja yhteinen malli verkostosopimuksille tulevat olemaan 
merkittävä askel yhteisten toimintatapojen käytäntöön viemisessä. 
 
Katsaus pilotteihin 
 
Ristiinopiskeluhankkeessa on mukana kahdenlaisia pilotteja:  

 
● Examin yhteiskäytön testauksen ja käyttöönoton tuen pilotteja  
● opintohallinnon kehittämispilotteja  

 
Pilottihankkeissa valmistaudutaan palveluiden käyttöönottoon korkeakoulujen 
tasolla ja kehitetään opetusyhteistyön prosesseja. Samoja taustajärjestelmiä 

https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus


käyttävät korkeakoulut tekevät, suunnittelevat ja toteuttavat omiin järjestelmiinsä 
tarvittavia muutoksia yhteistyössä ja osallistuvat yhteisen palvelun testaamiseen. 
 
Niin Exam-pilotit kuin opintohallinnolliset kehittämispilotit etenivät vuodenvaihteessa 
seuraavalla tavalla: 
 
Exam 

● Tenttivierailutoiminto on tuotannossa jo viidessä 
korkeakoulussa: Jyväskylän, Itä-Suomen 
(Kuopion kampus), Lapin, Turun ja Tampereen 
yliopistossa (Hervannan kampus).  

● Lääketieteelliset korkeakoulut (OY, HY, UEF, TY 
ja TAU) pilotoivat yhteistenttiä 
erikoislääkärikoulutuksen 
erikoistumiskuulustelussa. Kuulustelun toisella 
pilottikierroksella huhtikuussa oli 350 osallistujaa! 
 

 

Exam-tietoisku 

Tenttivierailu 
 

● Opiskelija suorittaa oman 
korkeakoulunsa tentin oman 
korkeakoulun EXAMilla mutta 
varaa jonkun toisen 
korkeakoulun tenttitilasta 
itselleen sopivan tenttiajan. 

 

Yhteistentti 
 

● Tentin tekoon tai suorittamiseen 
osallistuu tentaattoreita tai 
opiskelijoita useammasta 
Exam-korkeakoulusta 
hyödyntämällä 
yhteiskäyttöisyyttä oman 
organisaation Exam-järjestelmän 
kautta. 

Lisätiedot 

 
 
DLB 

● Kesäopintoihin ilmoittautuminen on päättynyt.  
● DLB-hankkeen sivuilla tietoa syksyn tarjonnasta 
● Syksyn 2019 opinnoille ilmoittaudutaan 

CampusOnlinen kautta.  

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Exam-pilotit
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817&preview=/29753817/80944747/Exam_IT-p%C3%A4iv%C3%A4t%20esitys.pptx
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/DLB
http://hamk.fi/dlb


● Kun suoritus on tehty, opiskelija siirtää arvioinnit omaan korkeakouluun Puron 
kautta tai jos oma korkeakoulu ei ole mukana Puro-palvelussa, hän toimii 
korkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
 
 

 
 
 
 
eAMK 

● eAMK-pilotin syksyn 2019 opintotarjonta koottu. Se 
julkaistaan CampusOnline -portaalissa 12.8.2019 
ja ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019. 

● Pilotissa on hyvinvointialan YAMK-opintoja ja 
kuntoutusalan opinnot tulevat esille omalle sivulle. 

● Markkinointiesitteet valmistuvat kesäkuussa. 
● Suunnittelupäivä sovittu 21.8.2019, jossa pohditaan 

miten verkoston toiminta jatkuu pilottivuoden 
jälkeen. 

● eOpintopalvelut - Tieto- ja neuvontapalvelut verkossa  
-mallia kehitetty. 

 
FiTech 

● FITech-ICT:n haku käynnistynyt Opintopolussa 
15.5. Kurssitarjonta laajenee vielä kesän aikana. 

● Käynnissä on kehitystyötä, jolla pyritään 
soveltamaan Opintopolun toiminnallisuuksia 
mahdollisimman hyvin FITech-opintoihin sopiviksi. 
Tavoitteena tehostaa prosessia siten, että hakuajan päättymisen ja kurssin 
aloituksen väliin jäävä aika on mahdollisimman lyhyt eli hakijalle joustava. 

● FITech-Turun opintojen haku on käynnissä JOOPAS-järjestelmässä. Mikäli 
Opintopolku osoittautuu toimivaksi, otetaan se jatkossa käyttöön koko 
FITechin osalta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://puro.joopas.fi/puro
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/eAMK-ristiinopiskelupilotti
http://campusonline.fi/
http://campusonline.fi/kuntoutus/
https://youtu.be/vW29XxqjItc
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/FiTech


 
 
ISICT 
 

● ISICT-opintopolku on ollut esillä julkisessa 
sanassa: 

○ ICT-polun opinnot kiinnostivat 
yhteishaussa 

○ Tutustu opiskelijatarinoihin - mikä reitti 
ICT-polulle sopii sinulle? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampereen korkeakoulut (aiemmin Tampere3) 

● Tampereella on siirrytty Tampere3-projekteista 
uuteen vaiheeseen yhdistyneen Tampereen 
yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun 
aloitettua vuodenvaihteessa uutena 
korkeakouluyhteisönä. Tässä yhteydessä on tehty 
organisaatiouudistuksen vaatimia teknisiä ja 
sisällöllisiä suunnittelu- ja toteutustöitä.  

● Siirtymävaiheessa kaikki korkeakouluyhteisön 
opiskelijat hyödyntävät Tampereen ristiinopiskelupalvelua valitessaan 
opintoja toiselta kampukselta. Ristiinopiskelu on ollut tärkeässä asemassa; 
sen ansiosta suuri muutos on pystytty vaiheistamaan. 

● Seuraavaksi ristiinopiskelua tarkastellaan Tampereella osana yliopistossa 
toteutettavaa koulutusuudistusta. Koulutusuudistuksen yhteydessä käydään 
läpi kaikki opetusyhteistyöverkostot ja suunnitellaan niille yhtenäiset 
toimintatavat ja tukimuodot. Myös kansallisen palvelun käyttöönotto 
valmistellaan osana koulutusuudistusta. 

 
 
 
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/ISICT
https://www.uef.fi/-/ict-polun-opinnot-kiinnostivat-yhteishaussa
https://www.uef.fi/-/ict-polun-opinnot-kiinnostivat-yhteishaussa
http://isict.fi/tutustu-opintoihin
http://isict.fi/tutustu-opintoihin
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Tampere3
https://www.tuni.fi/fi
https://www.tuni.fi/fi


Lisätiedot piloteista: 
 

● sami.hautakangas@tuni.fi  
● liisa.kallio@jyu.fi (Exam-pilotit) 

 
 
 
 
 
 
 
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. Korkeakoulujen 
opintotarjonnan suunnittelun ja julkaisemisen kehittäminen edistää osaltaan myös 
jatkuvaan oppimiseen liittyviä tavoitteita. 
 
 

Ristiinopiskelu - mitä se on? 
 
Opiskelija pystyy suorittamaan opintoja toisessa korkeakoulussa hänen 
kotikorkeakoulunsa ensisijaisen opiskeluoikeuden perusteella.  

 
 
 
 
 
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) 

mailto:sami.hautakangas@tuni.fi
mailto:liisa.kallio@jyu.fi
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” 

 
 
 
 
Seuraa meitä myös Twitterissä! Se tapahtuu näin: 

1. https://twitter.com/ristiin2019 
2. “Follow” 

Virallinen aihetunniste on #rike 
 
 

 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Projektipäällikkö 
 
Sami Hautakangas 
sami.hautakangas@]tuni.fi 
Tampereen yliopisto 
Linkedin 
 
Hankkeen sivusto 
Tapahtumakalenteri- ja viestintäarkisto 
 
 
 
 
 

Tiivistettynä 
● Yhteisen palvelun tuotantoversion testaukset alkavat. 
● Kevätseminaarin antimia.  
● Pilottikuulumiset. 

 

 

https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu/
https://twitter.com/ristiin2019
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


 
 
 
Kuvat:  

● JillWellington, Pixabay, CC0 
● Sanna Sintonen 

 

 
 
 


