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Seminaarien toukokuu 
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke (RiKe) osallistui 
toukokuussa lukuisiin seminaareihin, joissa projektin 
sisältö ja tavoitteet tulivat tutuiksi yhä useammalle 
opinto- ja tietohallinnolliselle avainhenkilölle. 
 
Korkeakoulujen välisen yhteistyön kannalta kenties 
merkittävin tapahtuma oli CSC:n järjestämä 

Kehittämishankkeista Virtaa ja Synergiaa -kevätseminaari 21.-22. toukokuuta. 
Ristiinopiskeluhankkeen edustajat pitivät siellä kommenttipuheenvuoron ja 
osallistuivat aktiivisesti työpajoihin. Niissä etsittiin ratkaisuja muun muassa siihen, 
miten korkeakoulujen välisessä yhteistyössä saadaan luotua pysyviä verkostoja ja 
turvataan palveluiden jatkuvuus projektien päättymisen jälkeen.  

Kuva: Marjut Anderson, CSC.  
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2017_05_03-04_kevatseminaari
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=58185207&preview=/58185207/70191698/Ristiinopiskelun%20kehitt%C3%A4minen%20-2105_kehitt%C3%A4misseminaari.pptx
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2018_05_21-22_kevatseminaari#id-2018_05_21-22_kevatseminaari-Ty%C3%B6pajat


Hankkeen edustajat pitivät puheenvuoroja myös Oppijan tietovirrat ja Virta 
-ryhmässä (2.5.), Korkeakoulujen yhtenäiset koulutustarjonnan rajapinnat 
-tilaisuudessa (15.5.) sekä Exam-kevätpäivillä (30.-31.5.).  
 
Kansainvälistä näkyvyyttä Exam ja RiKe-hanke saa kesäkuussa järjestettävässä 
EUNIS-konferenssissa, jossa Sami Hautakangas, Liisa Kallio ja Marjut Anderson 
pitävät esityksen aiheesta Experiences Of Cross-institutional Digital Exams In 
Finnish Higher Education Institutes. 
 
Pilotit hyvässä vauhdissa, siirtotentin testaus onnistui 
 
Ristiinopiskeluhankkeeseen liittyvät Exam-pilotit ovat alkaneet. Huhtikuun lopussa 
testattiin niin sanottua siirtotenttiä Examin uudella versiolla. Koe onnistui; kirjallinen 
tentti tehtiin testiympäristön avulla korkeakoulun tiloissa siten, että alustana oli toisen 
korkeakoulun Exam-järjestelmä. Testauksen yhteydessä on ratkottu siirtotenttiin 
liittyviä Haka-kirjautumisen teknisiä kysymyksiä, jotka pitää selvittää ennen kuin 
toimintaa laajennetaan.  
 
Exam-kevätpäivillä käsiteltiin yhteiskäyttöisyyden mukanaan tuomia vaatimuksia. 
Sessioissa todettiin, että yhteistyötä on tiivistettävä myös työasemien suunnittelussa 
ja hallinnoinnissa. Tässä asiassa lähestytään tietohallinnon työasema-SIG-ryhmää. 
Kevätpäivillä suunniteltiin myös kehitystyön ulottamista RiKe-hankkeen piloteista 
käynnistyvän DigiCampus -hankkeen kehityskohteisiin, joilla laajennetaan 
Exam-palvelun käyttömahdollisuuksia eri osaamisen osoittamisen tapoihin. 
 
Opintohallinnolliset kehittämispilotit ovat lähteneet käyntiin toiminnan ja tavoitteiden 
kartoittamisella. Suunnittelupäivät pidettiin toukokuussa eAMK:in ja FITECH:in 
kanssa, minkä lisäksi Tampere3-ristiinopiskelupilottia koskevat yleiset tavoitteet on 
saatu asetettua. DLB-hankkeen suunnittelu on edistynyt jo aiemmin keväällä, ja työ 
pilotin tiimoilta jatkuu. ISICT-hanke on myös suunnittelussaan edennyt 
korkeakoulukohtaisiin työmääräarvioihin. 

 
Ristiinopiskeluhanke sisältää kahdenlaisia pilotteja:  
 

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

 
 

 
 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=58185207&preview=/58185207/70196812/Ristiinopiskelun%20kehitt%C3%A4minen%20-Exam_3105.pdf
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=68258485
http://www.eunis.org/calendar/eunis-2018-congress/
http://www.eamk.fi/fi/etusivu/
https://fitech.io/
https://www.tampere3.fi/
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/dlb/Sivut/default.aspx


Lisätiedot piloteista: 
 

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

 
 
 
Hankintatyö jatkuu  
 
Huhti-toukokuussa järjestetty Hanselin puitejärjestelyn kautta toteutettu kilpailutus ei 
tuottanut toivottua tulosta ja se jouduttiin keskeyttämään. Hankkeessa selvitetään 
tapahtuneen syitä ja ratkaistaan niiden perusteella tapa, jolla hankinta suoritetaan. 
Hanke tiedottaa sidosryhmiä, kun aikataulu on saatu täsmennettyä. 
 
 
Tutustu hankkeeseen kesäkuun ja syksyn seminaareissa 
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke  osallistuu tänä kesänä ja ensi syksynä jälleen 
korkeakoulujen opinto- ja tietohallintoon liittyviin tapahtumiin. Alla olevasta, jatkuvasti 
täydentyvästä tapahtumakalenterista näet, mitä on tulossa. Tervetuloa mukaan!  
 

 
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. 
 

mailto:sami.hautakangas@uta.fi
mailto:anna.leinonen@uta.fi
mailto:lauri.stigell@edumate.fi
mailto:liisa.kallio@jyu.fi
https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus


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” 

 
 
 

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