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Ohjausryhmä päätti: järjestelmähankinta CSC:n 
kautta 
 
Ristiinopiskeluhankkeessa on selvitetty alkusyksyn 
aikana hankinta-asiantuntijoiden kanssa eri 
vaihtoehtoja järjestelmähankinnan toteuttamiseksi. 
Ensimmäisen kilpailutus kun epäonnistui keväällä 
2018. Ohjausryhmä on selvityksen perusteella 
päättänyt 19.11.2018, että valmistelu hankinnan 

toteuttamisesta alkaa CSC:n kautta voimassaolevan puitejärjestelyn puitteissa. 
Näillä näkymin kehitystyö voi alkaa vuoden 2019 alussa.  
 
 
 
 
 
 
Katsaus sopimuksiin: opetusyhteistyösopimusten valmisteluryhmä saa työnsä 
päätökseen 17.12., osatotettajasopimuksiin allekirjoitukset 3.12. alkavalla 
viikolla 
 
Opetusyhteistyösopimusten valmistelun aikataulu on lyöty lukkoon. 17. joulukuuta 
kokoontuu valmisteluryhmä viimeisen kerran. Sen jälkeen sopimusluonnokset 
lähtevät OHA-verkostoille käsittelyyn: 



 
 
A. Puitesopimus. Rekisterinpitäjyys, 
kustannuskohta ja puitesopimusten ja olemassa 
olevien sopimusten välinen suhde määritetään 
17.12. 
B. Verkostosopimus. 
C. Exam-sopimus. Kommenttien käsittelemiseksi 
pidetään projektiryhmän kesken vielä erillissessio 
4.12. 

 
Tammikuussa järjestetään sopimusasiasta myös yhteiskokous OHA-verkoston 
kera. Päivä selviää myöhemmin. 
 
Projektin pilotointia koskevat osatoteuttajasopimukset lähetetään allekirjoitettavaksi 
3.12. alkavalla viikolla. 
 
 
 
Tuloksia kokouksista 
 
OHA-forum: todettiin, että ristiinopiskelun kehittämishanke on keskeinen projekti 
joustavan oppimisen teemakorissa. 
 
Virta- ja oppijan tietovirrat -ohjausryhmä: ristiinopiskelu ja sen hallinnointi 
keskeinen teema jatkossa. Tätä kannattaa käsitellä yhdessä kokonaisuudessa 
Puro/Exam-palveluiden kanssa. 
 
 
 
Oppimisympäristöjen käytön toimintamallia suunniteltu yhdessä DigiCampus 
-hankkeen kanssa 
 
DigiCampus-hankkeen kanssa on käyty läpi, minkälaisilla periaatteilla 
oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää korkeakoulujen yhteistyössä silloin, kun 
tiedot pitää integroida taustajärjestelmiin mahdollisimman automatisoidusti. 
Suunnittelutyöpajan jälkeen asiasta keskusteltiin DigiCampus-ohjausryhmässä. 
Toteuttamiskelpoisena pidetään mallia, jossa yksittäisellä kurssitoteutuksella ja siinä 
käytettävillä välineillä on yksi vastuuorganisaatio.  
 
Ristiinopiskelun prosesseilla voidaan välittää tavoitetilassa usean korkeakoulun 
opiskelijoiden ilmoittautumiset vastuukorkeakoulun ilmoittautumisjärjestelmään, jota 

https://digicampus.fi/


kautta voidaan hallinnoida tarvittavat oikeudet opetuksen resursseihin. Siinä 
hyödynnetään pitkälti nykyisiä toimintatapoja. Seuraavassa työvaiheessa on tarvetta 
määritellä tarkemmin, miten kansallista oppijanumeroa käytetään muun muassa 
silloin, kun opintosuorituksia viedään rekisteriin. Tällä tavoin opiskelija pystyy 
osallistumaan verkko-opetukseen kotikorkeakoulun tunnuksella HAKA:n avulla, kun 
kaikki tarvittavat työvälineet ovat HAKA:ssa. 
 
 
 
Katsaus pilotteihin 
 
Niin Exam-pilotti kuin opintohallinnolliset kehittämispiilotit etenivät marraskuussa 
2018 seuraavalla tavalla: 
 
Exam 

● Exam-versio 5.0.0 on julkaistu. Sen uutuuksia: 
○ siirtotentissä liitteet molemminsuuntaisesti 
○ varauskalenterin näkymiin muutoksia admin-roolille, myös muita 

admin-toimintoja paranneltu 
○ yhteistenttitoiminnallisuus 

 
● Nelosversioon tehty myös bugi-korjauksia. 
● Siirtotentin testauksia tulossa useissa organisaatioissa. 

 
 

Exam-tietoisku 

Siirtotentti 
 

● 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 

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


 
 
DLB 

● Syksyllä 2018 toteutettavat opinnot ovat käynnissä, ja kaikissa tarjottavissa 
opinnoissa on ristiinopiskelijoita mukana. 

● 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. 

● Kevään 2019 opinnoille ilmoittautuminen on alkanut 19.11.2018 ja se jatkuu 
joulukuun puoliväliin asti. 

● Hamk hallinnoi ilmoittautumisia ja tarjontaa DLB-hankkeen sivuston kautta. 
 
eAMK 
 

● eAMK-pilotin kevään 2019 tarjonnan 
opintojaksoille ilmoittautuminen menossa 
CampusOnlinessä.  

● Pilotissa kuntoutusalan opiskelijoiden opintoihin 
hakeutumista tuetaan monin eri tavoin. 

● Opintohallinnon ohjeistuksien työstäminen 
jatkuu, mm. haastatellaan opettajia, jotka ovat opettaneet syksyn 
CampusOnline-tarjonnan opintoja. 

 
Fitech 

● Haku kevään opintotarjontaan on parhaillaan käynnissä. 
● Verkoston yliopistoille on koottu “opinto-opas”, joka esittelee FITechin 

opintotarjontaa, hallinnollisia prosesseja ja opintokäytäntöjä. 
● FITechin syksyn opintoihin hakeutuneille on lähettety palautekysely, jolla 

kartoitetaan mm. hakuprosessin sujuvuutta, opintotarjonnan riittävyyttä sekä 
tyytyväisyyttä opintojen järjestelyihin ja sisältöihin. Kysely on tarkoitus 
toteuttaa jatkossa kahdesti vuodessa. 

● Aiemman opiskelijapalutteen perusteella on tehty parannuksia 
JOOPAS-lomakkeelle sekä kartoitettu vaihtoehtoisia tapoja organisoida 
hakuprosessi.  
 

ISICT 
● Siirtymävaiheen teknisiä ratkaisuja pohdittiin yhteisessä työpajassa 

20.11.2018 Kuopiossa.  
  

 
 
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/DLB
http://hamk.fi/dlb
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/eAMK-ristiinopiskelupilotti
http://campusonline.fi/
http://campusonline.fi/kuntoutus/
http://campusonline.fi/kuntoutus/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/FiTech
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/ISICT


Tampere3 
● Tampere3-pilotissa on jatkettu vuodenvaihteen organisaatiouudistuksen 

vaatimia teknisiä ja sisällöllisiä suunnittelu- ja toteutustöitä.  
● Siirtymävaiheessa uuden korkeakouluyhteisön opiskelijat hyödyntävät 

ristiinopiskelupalvelua valitessaan opintoja toiselta kampukselta.  
 
 
 
 
Ristiinopiskeluhankkeessa on mukana 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) 

 
 
 
 
Exam-presentaatio ja muita tietoiskuja 
 
Ristiinopiskeluhankkeen edustajat ovat jälleen osallistuneet opinto- ja tietohallintoon 
liittyviin tapahtumiin ja jakaneet tietoa hankkeen toiminnasta ja tavoitteista. 
Korkeakoulujen perinteisillä IT-päivillä Oulussa 6.-7. marraskuuta pidettiin 
presentaatio Exam-tenttijärjestelmästä. Saadun palautteen perusteella 
ristiinopiskeluhankkeessa tehdyt toimet vaikuttavat oikeansuuntaisilta. 
 
Exam-tilaisuudet jatkuivat 20.-21. marraskuuta, jolloin pidettiin järjestelmän 
johtoryhmän ja kehittämisryhmien yhteispäivä Espoossa. Examin seuraava versio 
tukee entistä paremmin yhteiskäyttöisyyttä; siihen tulee tärkeä ominaisuus, joka 
mahdollistaa tenttivastausten liitteiden käsittelyn. 
 
OPI-viitearkkitehtuuria alettiin päivittää CSC:n järjestämässä kehittämishankkeiden 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Tampere3
https://www.tuni.fi/fi
mailto:sami.hautakangas@uta.fi
mailto:lauri.stigell@edumate.fi
mailto:liisa.kallio@jyu.fi
https://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/korkeakoulujen-it-paivat-2018/
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/pages/viewpage.action?pageId=70198314


synergiaryhmän työpajassa 21.-22. marraskuuta. Ristiinopiskeluhankkeen edustajat 
olivat edustamassa opetuksen yhteistyöhön liittyvien prosessien näkökulmaa. 
 
Opintotarjontatietojen skeemoihin pureutuva työpaja pidetään joulukuussa. Tarkka 
ajankohta selviää myöhemmin. Seuraa tiedotusta esimerkiksi hankkeen 
tapahtumakalenterista.  
 
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: 
 

● lokakuu 2018: sopimusten aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynti 
korkeakoulujen sisäisessä ohjeistuksessa 

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

julkaisu 
 
Tutustu koko tiekarttaan. 
 
 
RiKe-kyselytunnit alkavat 7.1.2019! 
 
Ensi vuoden alusta lähtien tarjoutuu ristiinopiskelun ja sen kehittämishankkeen 
asioista kiinnostuneille esittää kysymyksiä Adobe Connectilla suorassa 
lähetyksessä. RiKe-kyselytunnit alkavat 7. tammikuuta klo 15. Niitä pidetään vuoden 
2019 ajan kuukauden ensimmäisenä maanantaina tähän samaan aikaan. 
 
Katso aikataulu ja tarkemmat ohjeet.  

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2018_11_21-22+Synergiaryhman+tyopaja
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=58185207
https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Projektin+aikataulu
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Kyselytunnit


 
Henkilöuutisia 
 
Anna Leinonen Tampereen yliopistosta siirtyi organisaatiossaan uusiin tehtäviin, 
joten hän luopui projektiryhmän jäsenyydestä marraskuussa. Samoihin aikoihin aloitti 
työnsä projektiryhmän uusi jäsen Vilho (Ville) Kolehmainen 
Metropolia-ammattikorkeakoulusta.  
 
 
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” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/vilho-kolehmainen/
https://lists.metropolia.fi/sympa/info/ristiinopiskelu
https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu/


 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Projektipäällikkö 
 
Sami Hautakangas 
Tampereen yliopisto 
Linkedin 
 
Hankkeen sivusto 
Tapahtumakalenteri- ja viestintäarkisto 
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● jarmoluk, Pixabay, CC0 
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