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Väli- ja tuotantoversiot testaukseen 
 
Vuosi 2019 lähti ristiinopiskelun kehittämishankkeessa 
vauhdikkaasti liikkeelle. Heti loppiaista seuraavana 
päivänä avattiin niin sanottu 0-sprintti, jossa 
valmisteltiin työvälineet ja tekniset ympäristöt 
ristiinopiskelujärjestelmän kehittämistä varten.  
 
Sitä oli edeltänyt joulukuinen ristiinopiskeluhankkeen 
ohjausryhmän päätös, jonka mukaan palvelu 

hankitaan CSC:n kautta voimassaolevan puitejärjestelyn puitteissa.  
 
Mitä sitten on kevätkaudella tulossa? Korkeakoulujen välinen ekosysteemiyhteistyö 
etenee siten, että palvelusta tuotetaan kevätkaudella 2019 yksi väliversio sekä 
tuotantokäyttöön tuleva painos. Ne testataan korkeakoulujen välisenä yhteistyönä 
mahdollisimman aukottomasti. Testeillä simuloidaan koko prosessin etenemistä, ja 
niissä arvioidaan sekä teknistä toimivuutta että tietosisältöjä ja niiden oikeellisuutta.  
 
Testauksiin kannattaa osallistua, koska silloin voi samalla valmistautua keskitetyn 
palvelun hyödyntämiseen omassa korkeakoulussa nopeammin.  
 
Tietoja organisaatioiden välillä välittävät skeemat otetaan käyttöön väliversion 
toteutuksessa. Mahdollisia täsmennyksiä ja laajennuksia tietoihin tehdään tässä 
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yhteydessä. Opintotarjonnan osalta tietoja tarvitaan kansallisesti monissa 
palveluissa (korkeakoulujen omat palvelut, Opintopolku). OKM:n ohjauksessa 
tehtävässä tähdätään siihen, että helmikuun jälkeen projektit kykenevät ottamaan 
kehitystyönsä pohjaksi tiedonsiirtomäärityksen, johon ei heti ole tarvetta tehdä suuria 
muutoksia. 
 
 
Opetusyhteistyösopimusluonnoksille OHA-verkostojen tuki 
 
Opetusyhteistyösopimusten valmisteluryhmä kokoontui viimeisen kerran 17. 
joulukuuta. Sen jälkeen lähtivät yliopistojen OHA-forumin ja AMK-OHA-verkoston 
käsittelyyn (Exam-sopimus myös Exam-konsortiolle) seuraavat luonnokset: 
 
A. Puitesopimus.  
Sopimuksen pääpykälät: opiskeluoikeus, opintosuoritukset ja kustannukset.  
 
B. Verkostosopimus.  
Pääkohdat: opetusyhteistyöverkoston perustiedot ja sen tarkentavat tiedot, joihin kuuluvat muun 
muassa opetuksen tarjontatiedot, ilmoittautumisen säännöt sekä oppimisympäristöt ja muut opiskelun 
resurssit.  
 
C. Exam-sopimus.  
Sopimus Exam-tenttitilojen yhteiskäytöstä. 
 
Katso sopimusluonnosten tarkka sisältö.  
 
OHA-verkostot käsittelivät puitesopimuksen ja verkostosopimuksen luonnoksia 
21.-22. tammikuuta ja näyttivät niille vihreää valoa, joten valmisteluprosessi etenee 
kohti sopimuksen vahvistamista.  
 
Exam-sopimuksen osalta Exam-konsortio käsittelee sopimusluonnosta ennen kuin 
se tulee OHA-verkostojen varsinaiseen käsittelyyn. 
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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 käyttävät 
korkeakoulut tekevät, suunnittelevat ja toteuttavat omiin järjestelmiinsä tarvittavia 
muutoksia yhteistyössä ja osallistuvat yhteisen palvelun testaamiseen. 
 
Pilotit käynnistyivät alkuvaiheen toimintamallilla, joka koskee lukuvuotta 2018-2019. 
Siirtymävaiheesta on saatu kokemuksia, ja kysyntää laajenevalle tarjonnalle on. 
Kehittämistä nykykäytännöissä kaipaavat henkilötyötä vaativat toiminnot, jotka 
liittyvät muun muassa opiskelijoiden ilmoittautumiseen ja opintosuoritusten 
käsittelyyn. Onkin tarkasteltu, mitä mahdollisuuksia on tehdä työtä vähentäviä 
parannuksia jo kehitystyön aikana.  
 

● Esimerkiksi mahdollisuudet tuottaa pienellä työllä nykyjärjestelmistä tiedot 
CampusOnlinen opintotarjonnan päivittämiseen tiedostomuodossa. 

● Henkilötunnuksen käyttö siirtymäaikana, jolloin vanhoissa järjestelmissä ei 
välttämättä ole vielä oppijanumeroa (jota käytetään silloin, kun opiskelijoiden 
tietoja viedään rekistereihin). 

 
Niin Exam-pilotit kuin opintohallinnolliset kehittämispilotit etenivät vuodenvaihteessa 
seuraavalla tavalla: 
 
Exam 

● Siirtotentti on nyt Tenttivierailu! EXAM-konsortio 
päätti marraskuun lähipäivillä, että siirtotentin 
työnimellä kulkenut yhteiskäytön toiminto nimetään 
uudelleen. Tästä lähtien puhutaan siis 
tenttivierailusta, kun tarkoitetaan tentin tekemistä 
toisen korkeakoulun tenttitilassa. 

● Ensimmäinen oikea tenttivierailu suoritettiin 
21.1.2019, kun Itä-Suomen yliopiston opiskelija suoritti EXAM-tenttinsä 
Jyväskylän yliopiston tenttitilassa. 

● Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa 
opintojakson tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. EXAMin 
yhteiskäyttöä kehitetään OKM:n rahoittamassa ristiinopiskelun kehittäminen 
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-hankkeessa ja tenttivierailua on pilotoitu Jyväskylän ja Itä-Suomen 
yliopistojen lisäksi Turun yliopistossa sekä Lapin yliopistossa. 

● Yhteiskäyttö on odotettu ja toivottu ominaisuus, joka lisää sähköisten tenttien 
suorittamisen joustavuutta edelleen. EXAM-konsortion tavoitteena on, että 
tenttivierailu otettaisiin käyttöön mahdollisimman laajasti EXAM-konsortion 
korkeakouluissa vuoden 2019 aikana. 

● Exam-versio 5.0.1 on julkaistu. Sen uutuuksia: 
○ tenttivierailussa tentin liitteet liikkuvat nyt molemminsuuntaisesti 
○ varauskalenterin näkymiin muutoksia admin-roolille, myös muita 

admin-toimintoja paranneltu 
○ yhteistenttitoiminnallisuus  

● Nelosversioon tehty myös muutamia bugi-korjauksia. 
● Tenttivierailun testaukset käynnistyvät tuotannossa oikeilla tenteillä useissa 

organisaatioissa. 
 

 

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 

● Keväällä 2019 toteutettavat opinnot ovat käynnissä 
● 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. 

● Kesän 2019 opinnoille ilmoittautuminen alkaa 18.3. 
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● Hamk hallinnoi ilmoittautumisia ja tarjontaa DLB-hankkeen sivuston kautta. 
 

 
eAMK 

● eAMK-pilotissa kootaan kesän 2019 
opintotarjontaa. CampusOnline -portaali aukeaa 
11.3. ja ilmoittautuminen opintoihin alkaa 
18.3.2019. 

● Pilotissa kuntoutusalan opinnot tulevat esille omalle 
sivulle, jossa opiskelijoille tarjotaan myös 
ohjauspalvelua. 

 
Fitech 

● Marras-joulukuussa toteutetun opiskelijakyselyn 
tulokset positiivisia: 71 % vastaajista suosittelisi 
FITechiä muillekin. 

● JOOPAS-järjestelmässä otettu käyttöön 
kurssitietokanta, josta opiskelija voi poimia suoraan hakulomakkeelle 
haluamansa kurssit.  

● Työn alla FITechin menettelyohjeisto, jossa pyritään sopimaan verkoston 
yliopistojen kesken keskeisistä opintohallinnon prosessien käytännöistä. 

● Myönteinen rahoituspäätös uuden FITech ICT -innovaatioyhteisön 
käynnistämiseksi: laajempi opintotarjonta käynnistyy ensi syksynä. 
 
 

ISICT 
● Siirtymävaiheen teknisiä ratkaisuja pohdittiin 

yhteisessä työpajassa 20.11.2018 Kuopiossa. 
● Nykyinen toimintamalli on kuvattu. 
● Siirtymävaiheessa ei tehdä merkittäviä muutoksia 

tietojärjestelmiin. 
  
  

 
 
 
Tampereen korkeakoulut (Tampere3) 

● Tampereella on siirrytty Tampere3-projekteista 
uuteen vaiheeseen yhdistyneen Tampereen 
yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun 
aloitettua vuodenvaihteessa uutena 
korkeakouluyhteisönä. Tässä yhteydessä on 
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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. 

 
 

Lisätiedot piloteista: 
 

● sami.hautakangas@tuni.fi (huomaa uusi osoite) 
● lauri.stigell@studyo.fi (huomaa uusi osoite) 
● liisa.kallio@jyu.fi (Exam-pilotit) 

 
 
 
 
Tapahtumia ja tietoiskuja 
 
Ristiinopiskeluhankkeen edustajat osallistuvat jälleen vuonna 2019 erilaisiin opinto- 
ja tietohallintoon liittyviin tapahtumiin ja jakavat tietoa hankkeen toiminnasta ja 
tavoitteista. Niistä enemmän seuraavissa kuukausitedotteissa.  
 
 

 
Koulutus- ja opetusyhteistyöhankkeiden tapahtumakalenteri 
 

 
 
 
 
RiKe-kyselytunnilla selviteltiin aikatauluja 
 
Vuoden alusta lähtien on ristiinopiskelun ja sen kehittämishankkeen asioista 
kiinnostuneille tarjoutunut tilaisuus esittää hankkeen edustajille kysymyksiä 
verkkokonferenssissa. RiKe-kyselytunnit alkoivat 7. tammikuuta klo 15. Osallistujia 
oli kiitettävästi lähes kolmestakymmenestä työpisteestä. Saatu palaute todisti, että 
tämäntyyppiselle vuorovaikutukselle on tarvetta. Sessiossa saatiin seurata 
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ristiinopiskeluhankkeen tuoretta tilannekatsausta sekä valotettiin keskitetyn 
tiedonvälityspalvelun aikataulua.  Katso session tallenne, selaa diat ja lue kooste.  
 
Kyselytunteja pidetään vuoden 2019 ajan kuukauden ensimmäisenä maanantaina 
tähän samaan aikaan. Seuraava kyselytunti on ohjelmassa .4. helmikuuta klo 15. 
Tervetuloa mukaan!  
 
Katso aikataulu ja tarkemmat ohjeet.  
 
 
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 pilottikäyttöä varten 

 
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. 
 
 

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