
 
 

Tiivistettynä 
● Korkeakoulut valmistautuvat yhteisen palvelun testaamiseen. 
● Sopimusluonnosten valmistelu hyvässä vauhdissa. 
● Exam-tenttivierailu herättää mielenkiintoa. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Testausyhteistyö käyntiin 
  

 



 
 
25.2.2019 
 

 
 
Korkeakoulut valmistautuvat testaamiseen 
 
Yhteisen ristiinopiskelupalvelun toimitusprojekti on 
päässyt hyvään vauhtiin. Helmikuun alkupuoliskolla on 
täsmennetty ja tarkistettu reittejä, joita pitkin tieto 
kulkee korkeakoulujen välillä. Lisäksi on luotu 
koostetaulukot, joista nähdään, missä kohdassa tietty 
tieto on eri korkeakoulujen tietojärjestelmissä.  
 
Opintotarjonnan osalta tietoja tarvitaan kansallisesti 

monissa palveluissa (korkeakoulujen omat palvelut, Opintopolku). OKM:n 
ohjaamassa tehtävässä tähdätään siihen, että helmikuun jälkeen projektit kykenevät 
ottamaan kehitystyönsä pohjaksi tiedonsiirtomäärityksen, johon ei heti ole tarvetta 
tehdä suuria muutoksia. 
 
Miten sitten kevätkaudella edetään? Korkeakoulujen välinen ekosysteemiyhteistyö 
jatkuu siten, että palvelusta tuotetaan kevätkaudella 2019 yksi väliversio 
(maaliskuussa) sekä tuotantokäyttöön tuleva versio (kesäkuun loppuun 
mennessä). Ne testataan korkeakoulujen välisenä yhteistyönä mahdollisimman 
aukottomasti. Testeillä simuloidaan koko prosessin etenemistä, ja niissä arvioidaan 
sekä teknistä toimivuutta että tietosisältöjä ja niiden oikeellisuutta.  
 
Korkeakoulut valmistautuvat testaamiseen seuraavasti (kukin ryhmä on 
päävastuullinen tiettyjen tietojen testaamisessa): 

 
3AMK (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia) / Peppi 
Henkilö- ja opiskeluoikeustiedot, ilmoittautumistiedot. 
 
Fitech, Tampereen korkeakoulut, Aalto, Funidata / Sisu 
Tarjontatiedot. 
 
ISICT, Itä-Suomen yliopisto / Oodi 
Opintosuoritustiedot. 
 
ISICT, Savonia / Primus/Kurre/Wilma 
Tarjontatiedot (erityisesti toteutuksien tiedot). 



 
 
 
 
 
Sopimusluonnoksia Arenelle ja Unifille, Exam-luonnos OHA:aan 
 
Ristiinopiskelun yhteisen palvelun kivijalkoja ovat sopimukset,  joita on kolmea eri 
tyyppiä: 
 
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. 
 
 
Puitesopimuksen ja verkostosopimuksen käsittely jatkuu maaliskuussa sen jälkeen, 
kun OHA-verkostot näyttivät niille vihreää valoa tammikuussa. Seuraavaksi niitä 
tarkastelevat Arene ja Unifi.  
 
Exam-konsortio käsitteli Exam-sopimusluonnosta 8. helmikuuta. Siinä täsmennettiin 
vastuunjakoa erityisesti tietosuojan näkökulmasta. Periaatteet ovat: 
 

● Korkeakoulu valvoo kaikkia tiloissaan järjestettäviin tentteihin osallistuvia opiskelijoita  
samojen periaatteiden mukaisesti. 

● Korkeakoulu toteuttaa tenttitilassaan valvontatehtävän loppuun saakka. 
Vilppitapauksissa kotikorkeakoululle toimitetaan tarvittava näyttö vilpistä (tarvittava 
materiaalikooste). 

● Kotikorkeakoulu vastaa arvioinnista ja vilpin käsittelystä oman prosessinsa 
mukaisesti. 

 
Exam-konsortion käsittelyn jälkeen Exam-sopimusluonnos lähti OHA-verkostojen 
varsinaiseen käsittelyyn. 
 
 
 
 



Ohjeet kokoelmaksi - Ristiinopiskelun ABC tulossa 
 
Ristiinopiskeluhankkeessa aletaan koota kevätkauden aikana niin sanottua 
tukipakettia eli opaskokoelmaa. Opiskelijoiden ja muiden toimijoiden yhteinen 
ohjeistus kulkee nimellä Ristiinopiskelun ABC. Se antaa eväitä muun muassa 
ristiinopiskelun puite- ja verkostosopimuksen jalkauttamiselle sekä tarkentaa 
opetusyhteistyöhön liittyviä prosesseja ja toimintatapoja.  Opaskokoelman 
laatimisessa hyödynnetään eritoten ristiinopiskeluhankkeen pilottien kokemuksia (ks. 
alla). 
 
 
 
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. 
 
Niin Exam-pilotit kuin opintohallinnolliset kehittämispilotit etenivät vuodenvaihteessa 
seuraavalla tavalla: 
 
Exam 

● Tenttivierailutoiminto on tuotannossa jo neljässä 
korkeakoulussa: Jyväskylän yliopistossa, 
Itä-Suomen yliopistossa, Lapin yliopistossa ja 
Turun yliopistossa. Tenttivierailuita on suoritettu jo 
lähes viikottain ja kiinnostus toimintoa kohtaan 
kasvaa koko ajan. 

● Lääketieteelliset korkeakoulut (OY, HY, UEF, TY ja 
TAU) pilotoivat yhteistenttiä maaliskuussa erikoislääkärikoulutuksen 
erikoistumiskuulustelussa.  
 

 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Exam-pilotit


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. 
● Hamk hallinnoi ilmoittautumisia ja tarjontaa 

DLB-hankkeen sivuston kautta. 
 

 
eAMK 

● eAMK-pilotin kesän 2019 opintotarjonta on valmis, 
CampusOnline -portaali aukeaa 11.3. ja 
ilmoittautuminen opintoihin alkaa 18.3.2019. 

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

● YAMK-kesäopintotarjonnasta toteutetaan 
pilottiverkoston amkien yamk-opiskelijoille oma 
markkinointiesite. 

● Käynnistetään syksyn 2019 tarjonnan suunnittelu. 
 

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
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/eAMK-ristiinopiskelupilotti
http://campusonline.fi/
http://campusonline.fi/kuntoutus/
http://campusonline.fi/kuntoutus/


Fitech 
● FITech-ICT:n käynnistys on alkanut 

organisoitumisella sekä opintotarjonnan ja 
markkinoinnin suunnitellulla. 

● ICT-hanke käynnistetään jo keväällä muutamien 
kurssien piloteilla kustakin yliopistosta; täysi 
kurssivalikoima tulee tarjolle syksyllä. 

● Uusien opintojen kohderyhmänä ovat aikuisopiskelijat. 
● Koska opiskelijavolyymit tulevat kasvamaan merkittävästi, etsitään parhaillaan 

ratkaisuja opinto-oikeusprosessin manuaalisen työn vähentämiseksi. Tällä 
hetkellä myös ICT-hankkeen opintojen haku on tarkoitus järjestää 
JOOPAS-palvelussa. 

● FITech-Turun syksyn opintotarjonta kootaan maaliskuun loppuun mennessä. 
 

 
 
 
ISICT 

● UEF ja Savonia aktiivisesti mukana testauksessa 
● Savoniassa selvitetään liittymän rakentamista 

palveluväylään 
  

 
 
 
 
 
 
Tampereen korkeakoulut (Tampere3) 

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

 
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/FiTech
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/ISICT
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Tampere3
https://www.tuni.fi/fi
https://www.tuni.fi/fi


 

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. Helmikuussa ovat olleet ohjelmassa 
 

● CSC:n työpaja korkeakoulujen opetustarjonnan yhdenmukaistamisen, 
yhteentoimivuuden ja saatavuuden edistämiseksi 7. helmikuuta. 

● Webinaari Examista 8. helmikuuta. 
 
Tulevista tapahtumista saa tietoa esimerkiksi seuraamalla CSC:n ylläpitämää 
tapahtumakalenteria: 
 
 

 
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. Kauden toinen kyselytunti pidettiin 4. helmikuuta. Sessiossa 
saatiin seurata ristiinopiskeluhankkeen tuoretta tilannekatsausta sekä valotettiin 

mailto:sami.hautakangas@tuni.fi
mailto:lauri.stigell@studyo.fi
mailto:liisa.kallio@jyu.fi
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=83528450
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/2019_02_08+Exam-webinaari
https://wiki.eduuni.fi/display/COOP/Tapahtumalistaus


muun muassa mahdollista sopimustietovarantoa ja Examin maksuttomuusaikaa. 
Katso session tallenne, selaa diat ja lue kooste.  
 
Kyselytunteja pidetään vuoden 2019 ajan kuukauden ensimmäisenä maanantaina 
klo 15. Seuraava kyselytunti on ohjelmassa .4. maaliskuuta.  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.  

 
 
 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/2019_02_04+Kyselytunti
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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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https://www.linkedin.com/in/sami-hautakangas-254193/
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