
 

Tiivistettynä 
● uusi kilpailutuskierros valmisteilla, ympäristön tekninen PoC määrittelyn tukena 
● konkreettinen työ piloteissa alkanut 
● osatoteuttajasopimukset viimeistellään  
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Uusi kilpailutuskierros valmisteilla, tekninen PoC 
valmis 
 
Ristiinopiskeluhankkeen uusi kilpailutuskierros on 
valmisteilla. Vaatimusmäärittelyä tukee yhteisen 
palvelun tekninen PoC (Proof of Concept, konseptin 
toimivuuden osoittaminen), joka on tehty elokuussa 
CSC:n kautta. Alihankkijana toimi Gofore. Tulosten 
perusteella on vaatimusmäärittelyä täsmennetty alkavaa 

kilpailutusta varten. Samassa yhteydessä on pystytetty kehitystyötä varten 
testipalvelin CSC:lle. Tekninen PoC julkaistaan syyskuussa dokumentaatioineen 
avoimen lähdekoodin periaatteella kaikkien toimijoiden perehdyttäväksi. 
 
 
Pilotit alkaneet, osatoteuttajasopimukset valmistuvat syyskuussa 
 
Ristiinopiskeluhankkeen pilotit ovat alkaneet. Tarvittavat määrittelyt ja 
etenemissuunnitelmat tehtiin keväällä, joten syksyllä on päästy etenemään 
konkreettiseen työhön nykyisiin palveluihin tukeutuvilla siirtymävaiheen ratkaisuilla.  
 
Opetusyhteistyötä ja ristiinopiskelua koskevien sopimusten valmistelu etenee myös. 
Ristiinopiskeluhankkeen toimijat ovat valmistelleet yhteistyössä OHA-foorumin ja 
AMK-OHA-verkoston muodostaman työryhmän kanssa myös yleiset periaatteet 
sisältävän puitesopimuksen luonnoksen ja verkostokohtaisten mallisopimusten 
hahmotelmat. Luonnokset ovat lähteneet näiden verkostojen kautta käsiteltäväksi. 
 
Pilottien tilanteet ovat syyskuussa 2018 seuraavalla mallilla: 
 
Exam 

● Lähipäivä pidetty määrittelyjen tekemistä varten. 
● Yhteiskäyttöisyyttä testattu projektitoimijoiden kera. 
● Haka-proxy on valmistunut.  

 
DLB 

● Syksyn pilottiopetus käynnistynyt siirtymävaiheen mallilla. 
● Toteutusten tietoja alettu kerätä kevään opintoja varten. 

 
eAMK 

● Työpajoja pidetty opintohallinnon ja sisällöntuottajien edustajien kanssa. 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=74582059


● Dokumentaatioympäristö sovittu.  
● Pilotti-amkien yhteinen opetustarjonta on koottu syksyllä 2018 avattuun 

Campus Onlineen. 
 

 
 
Fitech 

● Opiskeluoikeuksien syntymisen prosessia verkostossa on kartoitettu 
Aalto-yliopiston organisoimana ja paikannettu manuaalista työtä vaativia 
kohtia. Erityisesti on selvitetty, miten jo siirtymäaikana voitaisiin tehostaa 
prosessia nykyisten järjestelmien ominaisuuksien avulla. 

 
ISICT 

● Toiminnan kartoitusta nykyisistä teknisistä ratkaisuista ja hankehallinnosta. 
● Toimijoiden yhteinen kehittämispäivä järjestettiin 22.8. 

 
Tampere3 

● Tampere3-pilotissa on suunniteltu toimintamalli, jolla ristiinopiskelua 
hyödynnetään siirtymävaiheen ratkaisuna yliopistojen yhdistymisessä ja 
toisaalta pidemmän aikavälin ratkaisuna yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
välillä. Yhtenä kehityskohteena on HAKA-attribuuttien hyödyntäminen 
tunnistautumisessa korkeakouluyhteisön siirtyessä yhteisen tunnuksen 
käyttöön. 

 
Kaikki pilotit ovat tarkentaneet etenemissuunnitelmaansa ja tähän liittyvää resurssien 
suunnittelua. Tämän työvaiheen jälkeen pilottien osatoteuttajasopimukset saadaan 
valmiiksi syyskuun aikana. 
 
 

 
Ristiinopiskeluhanke sisältää kahdenlaisia pilotteja:  
 

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

 
 

 
 

http://campusonline.fi/


Lisätiedot piloteista: 
 

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

 
 
 
 
Tietoiskuja, teemaseminaari ja webinaari 
 
Elokuun loppupuolella pidettiin eAMK-projektissa mukana oleville 
tietohallintoyksiköille lyhyt tietoisku siitä, mitä ristiinopiskelu merkitsee 
tietojärjestelmien suunnittelun ja ylläpidon kannalta.  
 
Ristiinopiskelun kehittämishanke  osallistuu jälleen korkeakoulujen opinto- ja 
tietohallintoon liittyviin tapahtumiin ja pitää tilaisuuksia myös itse.  
 

● siirtymävaiheen teknisten ratkaisujen webinaari 19.9. 
● lokakuussa ristiinopiskelun teemaseminaari, kokemuksia ja tukea 

suunnitteluun myös uusille hankkeille (tarkka päivä päätetään myöhemmin) 
● “Yhteiskäyttöinen Exam osana korkeakoulujen opetusyhteistyötä” -esitys 

korkeakoulujen IT-päivillä 6.-7.11. 
 
Tervetuloa mukaan!  
 

 
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: 
 

mailto:sami.hautakangas@uta.fi
mailto:anna.leinonen@uta.fi
mailto:lauri.stigell@edumate.fi
mailto:liisa.kallio@jyu.fi
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=58185207&preview=/58185207/75740909/Tietohallinto_eAMK_28082018.pptx
https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus


● 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) 

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

1. https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu/ 
2. “Tykkää”/”Like” 
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Ystävällisin terveisin 
 
Projektipäällikkö 
 
Sami Hautakangas 
Tampereen yliopisto 
Linkedin 
 
Hankkeen sivusto 
Tapahtumakalenteri- ja viestintäarkisto 
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