
  
 

Tiivistettynä 
● Vakiintuneeseen tuotantokäyttöön päästään vuoden 2021 alussa, 

kunhan ristiinopiskelua tukevan Peppi-version päivitykset korkeakouluissa 
saadaan tehtyä. Sisu-korkeakoulut tulevat mukaan todennäköisesti 
syyskuussa 2021. 

● Palvelun ohjausryhmä keskittyy syksyn jatkuvan palvelun organisointiin, 
markkinointiin ja vastuiden siirtämiseen hankkeelta jatkuvalle palvelulle 
vuodenvaihteessa. 
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Palveluväylä on valmis tuotantotestaukseen 
 

Hanke etenee kohti palveluväylän käyttöönottoa. 
Opintohallinnon tietoja korkeakoulujen välillä 
automaattisesti välittävän ristiinopiskelun palveluväylän 
ensimmäinen versio valmistui käyttökuntoon kesäkuun 
alussa 2020. Korkeakoulujen paikallisiin järjestelmiin 
on kehitetty ristiinopiskelun tiedonsiirtoa mahdollistavia 
ominaisuuksia. Palveluväylä on valmis 
tuotantotestaukseen Pepin rinnalla 
marras-joulukuussa. 
 
Vakiintuneeseen tuotantokäyttöön tähdätään 
vuoden 2021 alussa, kunhan ristiinopiskelua tukevan 

Peppi-version päivitykset korkeakouluissa saadaan tehtyä. Sisu-korkeakoulut tulevat 
mukaan todennäköisesti syyskuussa 2021.  
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Näin ristiinopiskelun palveluväylä näkyy Peppi-korkeakouluissa 
 

● Kun ristiinopiskelupalveluun on verkostosopimus tallennettuna, voidaan 
tarjontaa julkaista liittämällä opintoelementeille verkostoliitos 

● opiskelija näkee omalla työpöydällään itselleen kohdistetun toisen 
korkeakoulun tarjonnan 

● opiskelijan ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa kohdekorkeakoulun 
toteutukselle, kysytään henkilötietojen luovutuslupa, jonka jälkeen 
tarvittavat tiedot siirtyvät ristiinopiskelupalvelun kautta 
kohdekorkeakouluun 

● virallinen opiskeluoikeus kohdekorkeakouluun syntyy, kun 
ensimmäinen ilmoittautuminen toteutukselle hyväksytään 

● opetuksen päättyessä annetaan suoritusmerkintä, joka siirtyy 
automaattisesti kotikorkeakouluun 

● opiskeluoikeus kohdekorkeakoulussa päättyy automaattisesti 
toteutuksen loppupäivän mukaisen lukuvuoden loppuun 

 
 

Ristiinopiskelua tukevat lisäpalvelut Pepissä 
etenevät 
Peppi-konsortion käynnistämässä RAP+-projektikokonaisuudessa kehitetään uusia 
sähköisiä opiskelijapalveluja. Kokonaisuutta johtaa Metropolia, ja työ on jaettu 
kolmeen osaprojektiin. 
 
1. Ristiinopiskelun palvelukokonaisuus (RIKE) 
Osaprojektissa on uudistettu Pepin palveluja tukemaan yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa  käyttöön otettavaa ristiinopiskelupalvelua. 
RIKE-osaprojektin kolmas kehityspaketti on hyväksytty. Työ jatkuu testauksen ja 
lisätöiden parissa, muun muassa rajapintoihin siirtyvien tietojen täydennyksellä.  
2. AHOT-kehittäminen 
Osaprojektissa on luotu uusia toiminnallisuuksia jo olemassa olevalle 
AHOT-palvelulle.  AHOT-osaprojektin kolmannen kehityspaketin testaus on edennyt 
hyvin. 
3. Perusrekisteri+ 
Osaprojektissa on kehitetty Pepin opintohallinnon palveluita entistä paremmin 
yliopistoihin sopivaksi. Seitsemännen kehityspaketin testaus on alkanut. Työn alla 
ovat kehityspaketti kahdeksan sekä lisäkehitystyöt, joiden tarkoitus on toteuttaa 



lopputuloksen kannalta olennaisia toiminnallisuuksia, kuten opiskelijoiden 
valitseminen toteutusten pienryhmiin. 
 
Lisätietoa on RAP+-kokonaisuuden tiedotussivulla. 

Ristiinopiskelupalvelun kehittäminen -hankkeen 
tiekartta 
 
Hanketta tehdään ja seurataan viimeisenä vuonna neljässä osassa. Hanke etenee 
aikataulussa ja päättyy suunnitellusti 31.12.2020. 

 
Suurenna dokumenttia: Ctrl + 
 

Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmä aloittanut 
toimintansa 
Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän 
(KOOTuki) valitsema jatkuvan palvelun palveluntarjoaja CSC - Tieteen tietotekniikan 
keskus Oy ja jatkuvan palvelun ohjausryhmä aloitti toimintansa elokuussa 2020. 
Varsinaisen ohjausvastuun palvelun ohjausryhmä ottaa tammikuussa 2021, jolloin 
tuotantokäyttö alkaa ja hanke päättyy. 

https://wiki.metropolia.fi/display/rapplus/Tiedotus
https://wiki.eduuni.fi/x/YARtCQ
https://wiki.eduuni.fi/x/YARtCQ


Palvelun ohjausryhmä keskittyy syksyn jatkuvan palvelun organisointiin, 
markkinointiin ja vastuiden siirtämiseen hankkeelta jatkuvalle palvelulle 
vuodenvaihteessa. 

Verkostojen kyselytunnit jatkuvat vuoden loppuun 
asti 
Maaliskuussa käynnistyneet Ristiinopiskelun kyselytunnit jatkuvat vuoden 2020 
loppuun asti. Kyselytunneilla pohditaan 

● opetusyhteistyötä koskevia verkostosopimuksia 
● ristiinopiskelupalvelun käyttöönottoon ja ohjeisiin liittyviä kysymyksiä 
● verkostoyhteyshenkilöiden rooliin liittyviä kysymyksiä 

 

 
Olisi tärkeää, että kaikilla korkeakouluilla olisi nimetty 
verkostoyhteyshenkilö sekä jokaisen verkoston oma yhteyshenkilö. 

 
Sopimusten päivittämisessä verkostot yhteyshenkilöineen ovat avainasemassa. 
Kukin verkosto siis organisoituu tykönään pohtimaan voimassaolevan sopimuksen 
pätevyyttä puitesopimukseen nähden. 



Suurenna dokumenttia: Ctrl + 

Katso kyselytuntien tallenteita ja aikatauluja kyselytuntien sivustolta 

Seuraava kyselytunti pidetään 30.11.2020 klo 15-16, ja niitä jatketaan vuoden 
loppuun asti. 

Seuraa tiedotuksia muun muassa hankkeen sivustolla. 

 
 

Katsaus pilotteihin 
 
Ristiinopiskeluhankkeessa on mukana kahdenlaisia pilotteja:  

 
● Examin yhteiskäytön testauksen ja käyttöönoton tuen pilotteja  
● opintohallinnon kehittämispilotteja  

 
Kehittämispiloteissa 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. 

https://wiki.eduuni.fi/x/viQ8C
https://wiki.eduuni.fi/x/viQ8C
https://wiki.eduuni.fi/x/2QHGAQ
https://wiki.eduuni.fi/x/2QHGAQ


 
Niin Exam-pilotit kuin opintohallinnolliset kehittämispilotit ovat edenneet seuraavalla 
tavalla: 
 
 
Exam 
 

● EXAM-tenttivierailun pilotti on päättynyt ja toiminto 
on tuotantokäytössä jo 14 korkeakoulussa. 
COVID19-poikkeustila saattaa edelleen aiheuttaa 
muutoksia korkeakoulujen tenttitilojen aukioloajoissa 
ja etenkin tenttivierailun käytössä. Lisätietoa 
mukana olevista korkeakouluista.  

● Sopimus EXAM-tenttitilojen yhteiskäytöstä on 
allekirjoitettavana korkeakouluissa. Ajantasainen tilanne yhteiskäyttöön 
liittyneistä korkeakouluista ja sopimuksen tilanteesta löytyy EXAM-konsortion 
wikistä.  

 
DLB 
 

● DLB-hanke on päättynyt 30.6.2020. 
● Luonnonvara-alan yhteistyö jatkuu edelleen ja 

tarjonta löytyy CampusOnline -portaalista  
 
 
 
 

 
eAMK 
 

● AMK-verkoston yhteistyö jatkuu ja yhteinen 
verkko-opintotarjonta löytyy CampusOnline 
-portaalista.  
 

 
 
 
 
FiTech 
 

● FITech toteutti kesäkuussa vaikuttavuuskyselyn, jolla 
selvitettiin jatkuvan oppimisen tarjontaan 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Exam-pilotit
https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/
https://wiki.eduuni.fi/x/xASMCQ
https://wiki.eduuni.fi/x/xASMCQ
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/DLB
http://hamk.fi/dlb
http://campusonline.fi/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/eAMK-ristiinopiskelupilotti
http://campusonline.fi/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/FiTech


osallistumisen vaikutuksia työllistymiseen, urakehitykseen ja osaamiseen. 
Tulokset olivat todella huikeita: 40 % koki FITech-opintojen vaikuttaneen 
jonkin verran tai merkittävästi työllistymiseen uusiin tehtäviin ja 87 % koki 
oppineensa täysin uusia taitoja. 

● Opiskelijapalautteessa on myös kiitelty hakuprosessia, jossa yhdellä 
lomakkeella voi hakea usean yliopiston kursseille.  

● FITech-verkosto täyttää kolme vuotta 27.10. Kolmen vuoden aikana kaikkiin 
hankkeisiin on tullut yhteensä jo yli 20 000 kurssihakemusta. Kaikki hankkeet 
ovat kasvattaneet hakijamääriään vuosittain. 
 

 
 
 
 
ISICT 
 

● Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyi eri 
alojen ammattilaisille suunnattu koodarikoulutus 
syyskuussa 2020 

● Jatkuva oppiminen korkeakouluyhteistyössä 
Itä-Suomessa 

● Opiskelu ICT-polulla 
  

 
 
 
 
 
Tampereen korkeakoulut (aiemmin Tampere3) 
 

● Siirtymävaiheessa kaikki korkeakouluyhteisön 
opiskelijat hyödyntävät Tampereen 
ristiinopiskelupalvelua valitessaan opintoja toiselta 
kampukselta. Ristiinopiskelu on ollut tärkeässä 
asemassa; sen ansiosta suuri muutos on pystytty 
vaiheistamaan. 

● Vuonna 2020 opetusyhteistyö on yhtenä teemana 
Tampereella yliopiston strategiaa tukevassa 
koulutusuudistuksessa. Opetusyhteistyö on yksi 
tärkeä tapa tukea opiskelijan joustavia opiskelumahdollisuuksia ja opinnoissa 
etenemistä. Koulutusuudistuksen yhteydessä käydään läpi kaikki 
opetusyhteistyöverkostot ja suunnitellaan niille yhtenäiset toimintatavat ja 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/ISICT
https://www.karelia.fi/fi/koulutukset/936-koodarikoulutus
https://youtu.be/pKkBa1-iB0U
https://youtu.be/pKkBa1-iB0U
https://isict.fi/tutustu-opintoihin
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Tampere3


tukimuodot. Myös kansallisen palvelun käyttöönotto valmistellaan osana 
koulutusuudistusta. Lukuvuodelle 2020-2021 on toteutettu vielä myös 
muutokset nykyiseen TUNI ristiinopiskelupalveluun yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun yhteistyötä varten yliopiston siirtyessä laajasti Sisun 
käyttöön vanhoista järjestelmistä. Muutokset otettiin käyttöön syyskuussa. 

 
 

  

 
 
 
 
 

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. Korkeakoulujen 
opintotarjonnan suunnittelun ja julkaisemisen kehittäminen edistää osaltaan myös 
jatkuvaan oppimiseen liittyviä tavoitteita. 
 
 

Ristiinopiskelu - mitä se on? 
 
Opiskelija pystyy suorittamaan opintoja opetusyhteistyössä mukana olevassa 
toisessa korkeakoulussa oman kotikorkeakoulunsa ensisijaisen 
opiskeluoikeuden perusteella.  

 
 
 



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” 

 
 
 
 
Seuraa meitä myös Twitterissä! Se tapahtuu näin: 

1. https://twitter.com/ristiin2019 
2. “Follow” 

Virallinen aihetunniste on #rike 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Projektipäällikkö 
 
Kirsi Vikström 
Tampereen yliopisto 
kirsi.vikstrom@tuni.fi 
 
Profiili Tampereen yliopiston sivulla 
Linkedin-profiili 
 
Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen sivusto 
Ristiinopiskelupalvelun sivusto (mukana mm. ohjekokoelma ja opetusyhteistyöverkosto) 
Tapahtumakalenteri- ja viestintäarkisto 

https://lists.metropolia.fi/sympa/info/ristiinopiskelu
https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu/
https://twitter.com/ristiin2019
mailto:kirsi.vikstrom@tuni.fi
https://www.tuni.fi/fi/kirsi-vikstrom
https://www.linkedin.com/in/kirsi-vikstr%C3%B6m-9088962/
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817
https://wiki.eduuni.fi/display/Ristiinopiskelupalvelu/Ristiinopiskelupalvelu+Home
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=58185207


 
 
 
 
  
 

Tiivistettynä 
● Vakiintuneeseen tuotantokäyttöön päästään vuoden 2021 alussa, 

kunhan ristiinopiskelua tukevan Peppi-version päivitykset korkeakouluissa 
saadaan tehtyä. Sisu-korkeakoulut tulevat mukaan todennäköisesti 
syyskuussa 2021. 

● Palvelun ohjausryhmä keskittyy syksyn jatkuvan palvelun organisointiin, 
markkinointiin ja vastuiden siirtämiseen hankkeelta jatkuvalle palvelulle 
vuodenvaihteessa. 
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● Pixabay, CC0 
● Aino Nordling, Tampereen yliopisto 
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