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Sisältö

• Hankkeen yleistilanne

• Millaisen tulevaisuuskuvan ristiinopiskelun kehittäminen 

-hankkeessa toteutettava keskitetty tiedonvälityspalvelu sekä 

ekosysteemikohtainen kehittäminen luovat?
• Case “Green Card” (3AMK)

• Ekosysteemikohtaiset erot



Hankkeen yleistilanne

• Opetusyhteistyösopimukset

• Määrittelyn täsmentäminen

• Kilpailutus

• Pilottien toiminta

https://docs.google.com/document/d/18CpLvfhLNwWRNdqbjUwf_nJdBjoUHklJ0HDuLmacjbU/edit


Case “Green Card”

• 3AMK-yhteistyön puitteissa järjestettävä opetusyhteistyömuoto

• Osallistuvat korkeakoulut
• Haaga-Helia

• Laurea

• Metropolia

• Kaikki mainitut korkeakoulut “Peppi-taloja”

• Esitettävä case tuo esille sen, millaisen tulevaisuudenkuvan 

keskitetty tiedonvälityspalvelu ja ekosysteemikohtainen 

kehittäminen luovat



Ristiinopiskelupalvelun tietojoukot

● Ristiinopiskeluverkoston (opetusyhteistyöverkoston) tiedot
● Tarjontatiedot

○ Opintokokonaisuudet
○ Opintojaksot
○ Toteutukset

● Henkilö- ja opiskeluoikeustiedot
● Suoritustiedot



Ristiinopiskeluverkoston luominen

Haaga-Helia Laurea

Ristiinopiskeluverkosto 3AMK

Metropolia

Ristiinopiskeluverkosto Y

Ristiinopiskeluverkostojen 
luominen (keskitettyyn palveluun) ja 
verkostotietojen välitys 
(korkeakoulujen järjestelmiin)

Verkoston tiedot: mm. perustiedot 
(nimi, tunniste…), osallistuvat 
korkeakoulut, verkoston kesto, 
opiskelijaryhmät, kustannukset

Verkoston kokoa tai määrää ei ole 
rajoitettu Verkostotietojen 

välitys

Korkeakoulu X

Kansallinen 
ristiinopiskelupalvelu



Ristiinopiskeluverkostojen / ristiinopiskelun kiintiöryhmien 
hallinnointi Pepissä 1/2

● Keskitetyssä kansallisessa palvelussa luodaan ristiinopiskeluverkostot
● Kun verkoston tiedot tuodaan Peppiin, jokaisesta verkostosta luodaan 

automaattisesti samanniminen tagi uuteen tagi-luokkaan Ristiinopiskelun 
kiintiöryhmät



Tarjontatiedot

Haaga-Helia Laurea

Kansallinen 
ristiinopiskelupalvelu

Ristiinopiskeluverkosto 3AMK

Tarjontatiedot: opintokokonaisuus, opintojakso, 
toteutus

Tarjontatietojen julkaisu tapahtuu opetuksen antavan 
korkeakoulun järjestelmässä. Julkaiseminen välittää 
tiedot ristiinopiskelupalveluun. 

Ristiinopiskelupalvelusta tiedot luettavissa verkostoon 
kuuluvien muiden korkeakoulujen järjestelmiin (hops, 
erillinen verkkosivu...) REST-rajapinnalla / ES-kyselyillä 

Ekosysteemikohtaisesti voi olla eriäviä ratkaisuja, millä 
tasolla tiedot näytetään ja miten hakeutuminen tapahtuu

Tarjontatietojen välitys 
verkoston sisällä

Metropolia



Ristiinopiskeluverkostojen / ristiinopiskelun kiintiöryhmien 
hallinnointi Pepissä 2/2

● Opintokokonaisuudet, erilliset opintokokonaisuudet ja opintojaksot
○ Kenttään Ristiinopiskeluverkosto haetaan alasvetovalikosta tagi(t) Ristiinopiskelun 

kiintiöryhmät -tagiluokasta. Kenttään merkitään kaikki ne verkostot, joihin kyseinen elementti 
kuuluu

○ Kokonaisuuksille ja jaksoille ei merkitä tietoa, kuinka monta paikkaa ristiinopiskeluverkostoille 
tarjotaan. Paikkatiedot annetaan vasta toteutuksilla.

○ Tieto on haettavissa kokonaisuuksien ja jaksojen hakunäkymissä kentästä 
Ristiinopiskeluverkostot

● Toteutukset
○ Toiminnallisuudessa merkitään

■ mihin ristiinopiskeluverkostoihin (0-n) kyseinen toteutus kuuluu
■ Kuinka monta paikkaa (kiintiö) kullekin verkostolle toteutuksella on varattu

○ Tieto on haettavissa toteutushaussa kentässä Ristiinopiskelun kiintiöryhmät



Henkilö-, opiskeluoikeus- ja opintojen valinta- / ilmoittautumistiedot

Kansallinen 
ristiinopiskelupalvelu

Ristiinopiskeluverkosto 3AMK

Henkilö-, opiskeluoikeus- ja opintojen 
valinta-/ilmoittautumistiedot

Henkilö- ja opiskeluoikeustietojen luominen / 
päivitys

Kokonaisuuksien ja jaksojen valinta tai 
toteutukselle ilmoittautumisen tiedot -> Tieto 
keskitettyyn palveluun opiskeluoikeuden 
rekisteröimiseksi kohdekorkeakouluun 
(vahvistuspyyntö opiskelijalta ennen valinnan 
tekemistä)

Opintojen valinta-/ilmoittautumistiedot, 
henkilötiedot ja opiskeluoikeustiedot 

kotikorkeakoulusta  (kuvassa Haaga-Helia) 
kohdekorkeakouluun (kuvassa Metropolia)

Haaga-Helia Laurea Metropolia



Pepin ristiinopiskelumäärityksissä myös mukana

● Hakunäkymien kehittäminen
○ Opintokokonaisuuksien haku 
○ Opiskeluoikeushaku
○ Opintohaku
○ Ilmoittautumiset

● Raportit / tietotarpeet
○ Opiskeluoikeushaun kautta hakutuloslistaukset
○ Virta-tiedonsiirroissa huomioiminen (henkilö-, opiskeluoikeus-, suoritustiedot)



Suoritustiedot

Kansallinen 
ristiinopiskelupalvelu

Ristiinopiskeluverkosto 3AMK

Suoritustiedon välittäminen 
kohdekorkeakoulusta kotikorkeakouluun

Opiskelija suorittaa opinnon 
kohdekorkeakoulussa

Tieto tallennetaan alkuperäisenä 
suorituksena kohdekorkeakouluun (josta 
Virtaan) ja välitetään ristiinopiskelupalvelun 
kautta muualla suoritettuna opintona 
kotikorkeakouluun (josta Virtaan)

Suoritustietojen välitys 
kohdekorkeakoulusta kotikorkeakouluun

Haaga-Helia Laurea Metropolia



Ekosysteemikohtaiset erot

● Edellä kuvatussa esimerkissä esiteltiin, millaisen toiminnallisen 
kokonaisuuden kansallinen tiedonvälityspalvelu ja Pepin ristiinopiskelupalvelu 
luovat

● Perusjärjestelmäkohtaisesti voi olla vaihtelevuutta siinä, miten opintojen 
valinta muiden korkeakoulujen tarjonnasta tapahtuu ja mille tasolle 
(kokonaisuus, jakso, toteutus) valinta voi kohdentua

● Kunkin ekosysteemin kohdalla asemoituminen uuteen palveluun - tehdäänkö 
jatkokehitystä ja jos tehdään, kuinka pitkälle?



Lisätietoja

● Sami Hautakangas (sami.hautakangas@uta.fi)
● Lauri Stigell (lauri.stigell@edumate.fi)
● Keskitetyn palvelun vaatimusmäärittely 
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