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• eAMK hanke ja CampusOnline.fi -portaali 
• CampusOnline -portaalissa julkaistaan kaikkien amkien yhteinen verkko-opintotarjonta ~ opintotarjontanäkymä
• Opintoja voi suorittaa maksutta tutkinto-opiskelijat (amk, yamk), avoimen amkin polkuopiskelijat, kv-opiskelijat ja 

ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijat
• Portaalissa on tarjolla myös maksullisia avoimen amkin opintoja (amkit päättävät itse, mitä tarjontaa laittavat COL-portaaliin)

• Ristiinopiskelu ja eAMK ristiiopiskelupilotti
• Ristiinopiskelu = opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa hänen kotikorkeakoulunsa 

ensisijaisen opiskeluoikeuden perusteella
• eOpintopalvelut - lähtötilanne: ristiinopiskelun tukipalvelut 
• Yhteinen, uusi toimintamalli - oppijan tukipalvelut verkossa

• eOpintopalvelut -mallia on kehitetty eAMK verkostossa, yhteistyössä opintohallinnon toimijoiden kanssa 
(eOpintopalvelut ja eAMK Rike-pilotti -työryhmät)

• JAMK, Karelia-amk, Lapin amk, Metropolia, Saimaan amk, SAMK, Savonia-amk, SeAMK, TAMK, Turun amk, XAMK
• Verkko-palaverit, webinaarit: 

• eAMK webinaari: Ristiinopiskelijan opintopolku (5.4.2018): https://youtu.be/-Lqovn713fM
• eAMK webinaari: Tutustu JAMK:n eOpintopalvelut -malliin (18.4.2019): https://youtu.be/vW29XxqjItc
• eAMK webinaari: eOpintopalvelut (14.8.2019): https://youtu.be/FNV5qkn39uo

• Case JAMK – eOpintopalvelut > eOpiskelijapalvelut
• Selvitystyössä mukana opintoasiainkoordinaattorit (ent. opintosihteerit) ja koulutuskoordinaattorit (ent. koulutussihteerit) 

(Tekn, Hyvi, Like, AOKK, Kielikeskus), suunnittelijoita koulutuksen kehittämispalveluista, opintoasiainpäällikkö, JAMKOn
edustaja

• Tulossa vielä eOpintopalvelut – ideasta toteutukseen ohje/idea -sivusto eAMKin nettisivuille
• Ideoita amkeille omien, uusien verkkotukipalvelumallien kehittämiseen
• Mitä on huomioitava kehitystyössä tai ainakin hyvä tietää

eOpintopalvelut – mistä kaikki alkoi?

https://www.eamk.fi/fi/etusivu/
https://www.eamk.fi/fi/campusonline
https://www.eamk.fi/fi/campusonline/ristiinopiskelupilotti/
https://youtu.be/-Lqovn713fM
https://youtu.be/vW29XxqjItc
https://youtu.be/FNV5qkn39uo


• Tavoitteena on yhden luukun palvelumalli - oppijan tukipalvelut verkossa

• parempi tukipalvelujen saavutettavuus 
• vaihtoehtoinen asiointipalvelu fyysisille toimisto-/opiskelijapalveluille
• palvellaan kaikkia opiskelijoita (fi/eng)

• tutkinto-opiskelijat, avoin amkin opiskelijat, ristiinopiskelijat, täydennyskoulutusopiskelijat,  
opettajakorkeakoulun opiskelijat, TE-koulutusopiskelijat jne.

• vasteajan lyhentäminen 
• itsepalvelumahdollisuuksien kehittäminen
• kohdennettu informaatio opiskelijaryhmittäin

• opiskelijat: helppo asioida (saavutettavuus)
• opintohallinto: käyttöystävällinen ja selkeä toimintamalli 

(palveluprosessit yhtenäisiksi, yhteisiksi ja sujuviksi)

eOpintopalvelut – tavoite



eOpintopalvelut – miksi tarvitaan?
• Korkeakoulun tehtävänä on tarjota opintoihin, opiskelukäytäntöihin ja opiskeluun liittyvää neuvontaa. 
• Kun opiskelijalla on joku opintoihin liittyvä arjen ongelma, hän useimmiten ottaa ensimmäisenä 

yhteyttä korkeakoulunsa opiskelijapalveluihin.
• Asiointi tapahtuu perinteisesti joko käymällä toimistossa, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia.

• Saavutettavuus (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 1.4.2019).
• Ohjauksen merkitys kasvaa, kun opiskelu verkossa lisääntyy (asiointi toimistoissa vähentyy).
• Opiskelijoille on tarjottava sisällöllistä ohjausta (tutor-opettajat, opintojen ohjaajat), mutta 

myös opintojen tieto- ja neuvontatyötä verkon kautta.
• Kaikille opiskelijaryhmille samat tukipalvelut (fi/en).
• Tukee jatkuvaa ja joustavaa oppimista.
• Palvelumalli helpottaa palveluiden saatavuutta myös silloin, jos korkeakoululla on useita 

toimipisteitä.

• Korkeakoulujen visio2030 tiekartta: Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö, joka 
koostuu korkeakoulujen omista ja yhteisistä palveluista sekä ne yhdistävästä palveluympäristöstä.

• Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta, ohjausyhteistyö
• Korkeakoulujen digivisiotyö on käynnistynyt > jatkuva oppiminen, kansalliset yhteiset tietovarannot.

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/tietoa-wcag-kriteereista/
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluvision-tiekartta-ja-kehittamisohjelmat-julkistettiin
https://ka.csc.fi/
https://wiki.eduuni.fi/display/csckorkeakoulut/Korkeakoulujen+digivisio


• Malli tukee joustavaa ja elinikäistä oppimista sujuvoittaen opiskelijan
oppimispolkua, kun lähes kaikki tukipalvelut ovat saatavilla verkossa.

• Sujuvoittaa opettajan työtä, kun opiskelijoiden tukipyynnöt ohjautuvat 
opintohallinnon toimijoille.

• Sujuvoittaa opintohallinnon toimijoiden työtä ja keskinäistä organisoitumista, 
kun luodaan ja sovitaan yhtenäiset toimintatavat. 

• Tukipalvelut (prosessit) korkeakoulun sisällä yhtenäistyy ja tehostuu.
• eOpintopalveluja voidaan tuottaa myös etänä (mahdollisuus etätyöhön).

eOpintopalvelut -mallista hyötyvät kaikki
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Ohjaus
• eOpintopalvelut = tieto- ja neuvontapalvelut verkossa läpi koko opiskeluajan
• digiohjaus = sisällöllinen ohjaus, opintojen ohjaajat, tutor-opettajat 

OPI-viitearkkitehtuuri

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPI-viitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio


Selvitystyö Palvelut - nykytila Tarvitaan Miten edetään?

Toimijat
- yli yksikkörajojen

Sidosryhmät
- tunnistettu: opiskelija-
ryhmät, henkilökunta     

Oppijan polku 
- sisällöt, OPI-viitearkkitehtuuri 

Keskeiset palvelut
- tunnistettu                 
Prosessit, joissa palvelut 
toteutetaan 
- vain osa kuvattu         
Tietojärjestelmät ja niiden 
väliset suhteet 
(tietoturva, tiedon eheys)
- selvitettävä
- kansalliset tietovarannot

Mitä palveluja oppija
tarvitsee, mitä 
prosesseja, mitä 
tietojärjestelmiä 
tarvitaan?

Chat 
- kaikilla erilliset (tawk.to)

Sähköposti 
- henkilökohtaiset ja 
useat roolipostit

Paperiset lomakkeet 
(paljon)

Sähköinen asiointi 
- 4 tutkinto-opiskelijat, 
joista 3 AOKK mukana

Ei ole yhteistä JAMKin
verkkomaksu/-
kauppapalvelua

Opiskelijapalvelut
tutkinto-opiskelijat  
(4 kampusta + AOKK)
Muut opiskelijat       
hajautettu yksiköihin

Yhteinen 
palvelutarjoomanäkymä
JAMK.fi -portaaliin (fi/eng)

1. Oma asiointipalvelu 
* itsepalvelun kehittäminen
2. Vuorovaikutuspalvelu
Service Desk - yhteinen  
* Chat-palvelu (Chatpotit?)
* Tiketti/sähköinen asiointi, 
mahdollisuus liittää liitteitä 
tukipyyntöön

3. Informaatiopalvelun 
kehittäminen

4. Verkkokauppa/-maksu
Maksulliset palvelut ja
maksulliset koulutukset
- tilaus ja verkkomaksu

5. Mobiilisti toimiva (Tuudo?)  

Paperilomakkeiden 
perkaustyö aloitettu

Sisältöselvitystyö jatkuu

Mitä sähköisiä lomakkeita 
on, mitä tarvitaan, 
voidaanko yhdistää, onko 
prosesseja, jotka on 
arkistoitava (tweb)? 
Yhteisten sähköisten 
lomakkeiden malleja 
alustavasti suunniteltu.

Haasteet:                      
-Tietojärjestelmät ja niiden 
väliset suhteet, muutokset 
(Peppi-käyttöönotto)
- Henkilöstön sitoutuminen, 
yhtenäiset toimintatavat

Peppi – oppijan työpöytä
- mitä liitännäisiä tulee?
- mitä opiskelija saa itse?

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=83525814


Tutkinto-opiskelijat (AMK)
Tervetuloa uusi opiskelija!
Opinto-opas (AMK)
Ohjausvideot

Ristiinopiskelijat
Tervetuloa uusi opiskelija!
Saapuvan ja lähtevän opiskelijan ohje
Ohjausvideot

Avoimen amkin opiskelijat
Tervetuloa uusi opiskelija!
Ohjausvideot

Opettajakorkeakoulun opiskelijat
Tervetuloa uusi opiskelija!

Erikoistumiskoulutusopiskelijat
Tervetuloa uusi opiskelija!

Täydennyskoulutusopiskelijat
Tervetuloa uusi opiskelija!

Chat
(yksi yhteinen)

· [vapaa kenttä] 
· Hakijapalvelut 
· Tutkinto-opiskelijapalvelut 
· Ristiinopiskelupalvelut
· Avoimen amkin palvelut
· Opettajakorkeakoulun palvelut 
· Täydennyskoulutuspalvelut 
· Erikoistumiskoulutuspalvelut
· KK-polkuopiskelijapalvelut (Gradia)
· Kirjaston palvelut 
· Kielikeskuksenpalvelut 
· Kansainvälistymispalvelut 
· ICT-palvelut

Peru ilmoittautuminen (avoin)

Tutkinto-opiskelijat (YAMK)
Tervetuloa uusi opiskelija!
Opinto-opas (YAMK)
Ohjausvideot

• Avoimen amkin opinnot
• Ristiinopiskeluopinnot
• Erikoistumiskoulutusopinnot
• Täydennyskoulutusopinnot

Ota yhteyttä, 
anna palautetta (avoin)

2. Vuorovaikutuksellinen palvelu 3. Informatiivinen palvelu

- opintosuoritusote
- opiskelijatodistus
- ym. dokumentteja
- varaa etäneuvonta-aika

Tietopalvelupyyntö (avoin)

Sähköinen asiointipalvelu
- Todistushakemus (tutkinto + Aokk)
- lisäajan hakeminen (tutkinto + Aokk)
- sisäinen siirto (tutkinto)
- Eroilmoitus (tutkinto + Aokk)

Chatissä mukana 
kaikki palvelut

Yhteydenottoihin vastaavat asiakasrajapinnassa toimijat: 
opintoasiainkoordinaattorit, koulutuskoordinaattorit jne. 

Tutkimuslupa (avoin)

1. Oma asiointipalvelu
Oppijan työpöytä

Oma opintopolku

- suoritustietojen jakaminen

Verkkomaksu ja/tai verkkokauppa
· maksullisten palvelujen maksut
· maksullisten koulutuksien maksut

osa avoimia
osaan tunnistautuminen

Presenter
Presentation Notes
Rautalankamalli jamk.fi -portaaliin tulevasta palvelutarjoomasivusta (toteutus fi/eng).

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


Oma
asiointi

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpintopalvelut > eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
JAMKissa toimistopalveluista käytetään nimitystä opiskelijapalvelut, joten 
verkkopalvelumalli nimettiin yhteneväisesti nimellä eOpiskelijapalvelut. 
1. Oma asiointipalvelu (tunnistautuminen)
• Peppi-oppijan työpöytä
• Varaa etäneuvonta-aika
• Mukana myös kansallisia yhteisiä palveluja, kuten Koski-palvelun (omat opintoni) 

suoritustietojen jakaminen esimerkiksi harjoittelu-/työpaikkaa haettaessa.

Peppi – oppijan työpöytä
· Opintorekisteriote, opiskelutodistus (Atomi)
· Matka-alennustodistukset (VR ja matkahuolto) 
· Ateriatuki
· TE-toimiston lomake
· HOPS, esim. ristiinopiskelusuunnitelma
· jne.

Sähköisen asioinnin palvelut
• Todistushakemus
• Lisäajan hakeminen
• Sisäinen siirto
• Eroilmoitus
Tulossa:
• Hakemus kielitaitovaatimusten vapauttamiseksi (kielikeskus)
• Arvioinnin oikaisupyyntö opettajalle/tutkintolautakunnalle 
• Arvioinnin oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle

Sähköinen asiointi tarkoittaa korkeakoulun palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. 
• Opiskelija voi laittaa asian vireille sähköisesti, voi seurata asiansa käsittelyn vaiheita sähköisesti tai vaihtoehtoisesti 

saa sähköpostiviestiä käsittelyn eri vaiheesta ja loputa myös tiedon asian käsittelyn päätöksestä. 
• Sähköiseen asiointitapahtumaan voi liittyä myös kasvokkain tapahtuvaa asiointia, esim. lisäajan hakeminen, dokumentit. 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


Oma
asiointi

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK

Varaa etäneuvonta-aika opiskelijapalveluihin
· Opiskelija voi varata etäneuvonta-ajan (voi valita: OPOlle tai opiskelijapalveluihin)
· Ajanvarauspyynnön yhteydessä sähköinen lomake, johon opiskelijan kirjaa

> aikaehdotuksen, jolloin haluaa etäneuvontaa/-ohjausta
> alasvetovalikko, josta voi valita aiheen ja/tai kirjoittaa vapaaseen kenttään asian, 

josta haluaa lisätietoja tai keskustella 
> opiskelijan perustiedot taustajärjestelmästä 
> käsittelijä vastaanottaa ja ehdottaa neuvonta-aikaa
> opiskelija hyväksyy tai hylkää ehdotuksen
> varattu aika tallentuu sähköiseen kalenteriin

Etäneuvontaa, -ohjausta annetaan korkeakoulun ohjauksen periaatteiden mukaisesti ja 
korkeakoulussa käytettävillä olevilla sovelluksilla (Puhelin, Skype, Zoom)

1. Oma asiointipalvelu (tunnistautuminen)
• Peppi-oppijan työpöytä, esim. opintorekisteriote (Atomi).
• Varaa etäneuvonta-aika
• Kansalliset yhteiset palvelut, kuten Koski-palvelun (omat opintoni) suoritustietojen jakaminen 

esimerkiksi harjoittelu-/työpaikkaa haettaessa.

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


Oma
asiointi

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK

1. Oma asiointipalvelu (tunnistautuminen)
• Peppi-oppijan työpöytä, esim. opintorekisteriote (Atomi).
• Varaa etäneuvonta-aika
• Kansalliset yhteiset palvelut, kuten Koski-palvelun (omat opintoni) suoritustietojen 

jakaminen esimerkiksi harjoittelu-/työpaikkaa haettaessa.

Oma Opintopolku (Opintopolku.fi ja KOSKI-palvelu) 
· Tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla

Opintopolku.fi/koski/omattiedot

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


Oma Opintopolku (Opintopolku.fi ja KOSKI-palvelu) 
· Tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla

· Opiskelija voi valita, mitä tietoja haluaa jakaa linkin kautta (rasti ruutuun)
· Voi kirjata päivämäärän, mihin saakka tietoja voi tarkastella jaetun linkin kautta



Vuoro-
vaikutus

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
2. Vuorovaikutuspalvelut (Service Desk) (osa avoimia, osaan tunnistautuminen)

• Chat, yksi yhteinen > kaikki JAMKin palvelut
• Ota yhteyttä, anna palautetta
• Varaa etäneuvonta-aika opiskelijapalveluihin (Peppi-oppijan työpöydällä)
• Tilaa opintosuoritusote ym. opintoihin liittyvä dokumentti 
• Peru opintoihin ilmoittautuminen (ei-tutkintokoulutukset)
• Muut korkeakoulun tarjoamat palvelut, kuten tietopalvelupyyntö 
• Käsittely- ja/tai opintomaksut, verkkomaksupalvelu ja/tai verkkokauppa

Chat
· [vapaa kenttä] 
· Hakijapalvelut 
· Tutkinto-opiskelijapalvelut 
· Ristiinopiskelupalvelut
· Avoimen amkin palvelut
· Opettajakorkeakoulun palvelut 
· Täydennyskoulutuspalvelut 
· Erikoistumiskoulutuspalvelut
· Korkeakoulupolkuopiskelijapalvelut
· Kirjastopalvelut 
· Kielikeskusenpalvelut
· Kansainvälistymispalvelut 
· ICT-palvelut

Opiskelija/henkilö voi valita palveluluettelosta
· kenelle kysymyksen ohjaa tai 
· voi kirjoittaa asian/kysymyksen vapaaseen kenttään

Voidaan lisätä linkkejä ohjeisiin kohderyhmittäin 
UKK-kysymysten perusteella

Esim. 
- tutkinto-opiskelijat > lisäajan hakeminen
- avoimen amkin opiskelijat > opintotarjonta
- ristiinopiskelijat > ei pankkitunnuksia käytössä, 

ei pääse kirjautumaan 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/


Vuoro-
vaikutus

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
2. Vuorovaikutuspalvelut (Service Desk) (osa avoimia, osaan tunnistautuminen)

• Chat, yksi yhteinen
• Ota yhteyttä, anna palautetta 
• Varaa etäneuvonta-aika opiskelijapalveluihin (Peppi-oppijan työpöydällä)
• Tilaa opintosuoritusote ym. opintoihin liittyvä dokumentti 
• Peru opintoihin ilmoittautuminen (ei-tutkintokoulutukset) 
• Muut korkeakoulun tarjoamat palvelut, kuten tietopalvelupyyntö 
• Käsittely- ja/tai opintomaksut, verkkomaksupalvelu ja/tai verkkokauppa

Ota yhteyttä, anna palautetta
· Avoin kenttä, ei kirjautumista
· Kuka tahansa voi jättää viestin, pyynnön tai antaa palautetta

Esim. 
· opiskelusta kiinnostuneet 
· opiskelija, jolla verkkotunnukset lukittuna tai
· opiskelija, jolla ei ole enää JAMKin tunnuksia (opiskeluoikeus päättynyt)
· voi jättää palautetta, jos ei löydä etsimäänsä tietoa
· voi jättää palautetta eOpiskelijapalvelut -sivusta
· jne.

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/


Vuoro-
vaikutus

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
2. Vuorovaikutuspalvelut (Service Desk) (osa avoimia, osaan tunnistautuminen)

• Chat, yksi yhteinen 
• Ota yhteyttä, anna palautetta 
• Varaa etäneuvonta-aika opiskelijapalveluihin (Peppi-oppijan työpöydällä)
• Tilaa opintosuoritusote ym. opintoihin liittyvä dokumentti 
• Peru opintoihin ilmoittautuminen (ei-tutkintokoulutukset) 
• Muut korkeakoulun tarjoamat palvelut, kuten tietopalvelupyyntö 
• Käsittely- ja/tai opintomaksut, verkkomaksupalvelu ja/tai verkkokauppa

Tilaa opintoihin liittyvä dokumentti
· Voi tilata opintoihin liittyvän dokumentin, jota ei saa hankittua itse oma asiointi -palvelusta
· Pääsääntöisesti maksuttomia palveluja

Esim. 
· Jatkuvan oppimisen opiskelijat, kuten avoin amkin opiskelijat

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/


Vuoro-
vaikutus

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
2. Vuorovaikutuspalvelut (Service Desk) (osa avoimia, osaan tunnistautuminen)

• Chat, yksi yhteinen 
• Ota yhteyttä, anna palautetta 
• Varaa etäneuvonta-aika opintopalveluihin 
• Tilaa opintosuoritusote ym. opintoihin liittyvä dokumentti 
• Peru opintoihin ilmoittautuminen (ei-tutkintokoulutukset) 
• Muut korkeakoulun tarjoamat palvelut, kuten tietopalvelupyyntö 
• Käsittely- ja/tai opintomaksut, verkkomaksupalvelu ja/tai verkkokauppa

Peru opintoihin ilmoittautuminen
· Yksi yhteinen sähköinen lomake
· Kaikki ei-tutkintokoulutuksien opintoihin ilmoittautumisten perumiset 

> valikko, josta henkilö voi valita koulutuksen, esim. avoin amk, täydennyskoulutus jne.
> vapaa kenttä, johon voi kirjoittaa, mistä koulutuksesta on kyse tai muita lisätietoja

Esim. 
· Ristiinopintojen ilmoittautumisten peruminen
· jatkuvan oppimisen opintoihin ilmoittautumisten perumiset, avoin amk, täydennyskoulutukset 
· jne.

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/


Vuoro-
vaikutus

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
2. Vuorovaikutuspalvelut (Service Desk) (osa avoimia, osaan tunnistautuminen)

• Chat, yksi yhteinen 
• Ota yhteyttä, anna palautetta 
• Varaa etäneuvonta-aika opintopalveluihin 
• Tilaa opintosuoritusote ym. opintoihin liittyvä dokumentti 
• Peru opintoihin ilmoittautuminen (ei-tutkintokoulutukset) 
• Muut korkeakoulun tarjoamat palvelut, kuten tietopalvelupyyntö 
• Käsittely- ja/tai opintomaksut, verkkomaksupalvelu ja/tai verkkokauppa

Muut opintohallinnon palvelut
· Tietopalvelupyyntö > oikeaksi todistettu todistuskopio arkistosta (+ käsittelymaksu)
· Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi (+ käsittelymaksu)
· Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus (hakijapalvelut, + käsittelymaksu)

Verkkokauppa ja/tai verkkomaksupalvelu
· maksullisten palvelujen maksut
· maksullisten koulutuksien maksut

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/


Informaatio

Rakenne ja sisällöt
1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Saavutettavuus
- Laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
3. Informaatiopalvelut
• Nostetaan opiskelijoiden näkökulmasta keskeiset ohjeet ja oppaat paremmin esille
• Kartoitetaan ohjeet, oppaat kohderyhmittäin työpajoissa (mitä on, mitä puuttuu?)
• Listatiin kaikista opiskelijaryhmistä usein kysymykset. 
• JAMKin opiskelijan digitaidot > eAMK hankkeen digistarttipaketit

Ohjeet ja oppaat opiskelijakohderyhmittäin (usein kysytyt kysymykset)

Opintotarjonta 
Ilmoittautumispalvelut 
Neuvontapalvelut
Ohjauspalvelut 
Opetus
Opiskelijan hyvinvointipalvelut 
Tenttipalvelut
Valmistumispalvelut
Käyttöoikeus- ja pääsypalvelut 
Oppimisympäristöt
Oppimateriaalit ja tiedonhallinta 
Palautepalvelu

Tutkinto-opiskelijat 
(AMK, YAMK, monimuoto)

Ristiinopiskelijat

Avoimen amk:n opiskelijat 
(yksittäiset, polkuopiskelijat)

Korkeakouludiplomi-opiskelijat

Erikoistumiskoulutus opiskelijat

Työvoimakoulutusopiskelijat

Täydennyskoulutusopiskelijat

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat

Korkeakoulupolkuopiskelijat (Gradia > JAMK)

Kohderyhmät Oppijan polku (OPI-viitearkkitehtuuri)

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/oppijantyokalut/
https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digikyvykkyys/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPI-viitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio


eOpiskelijapalvelut – Case JAMK

• Palvelumallia kehitettäessä on huomioitava sekä kansalliset että korkeakoulun omat viitekehykset, 
arkkitehtuurit ja toimintaympäristö, keskeisin kansallisin viitearkkitehtuuri on OPI-viitearkkitehtuuri

• JAMKin ELO-toiminnan eli jatkuvan oppimisen asiakaspalvelun kehittämisen ja tukipalveluiden 
organisoitumisen selvitystyö (Jaana Ahlqvist).

Viitekehykset 
ja 

sidosryhmät

Viitekehykset 

Sidosryhmät: 
opiskelijat ja 
henkilökunta

- palvelujen käyttäjät
- palvelujen tarjoajat

JAMKin palvelut:
• Hakijapalvelut
• Tutkinto-opiskelijapalvelut
• Ristiinopiskelupalvelut
• Avoimen amkin palvelut
• Opettajakorkeakoulu palvelut
• Täydennyskoulutuspalvelut
• Tilauskoulutuspalvelut
• Erikoistumiskoulutuspalvelut
• KK-polkuopiskelijapalvelut
• Kirjastopalvelut
• Kielikeskuksen palvelut
• KV-palvelut
• ICT-palvelut

Opiskelijat, palvelujen käyttäjät (kohderyhmät)
• Tutkinto-opiskelijat (amk, yamk, monimuoto) (maksuton/lv. maksulliset)
• Ristiinopiskelijat (toisen kk:n tai II-asteen opiskelijat)
• Jatkuvan oppimisen koulutuksien opiskelijat (avoin amk, täydennys-

koulutus, TE-koulutukset, erikoistumiskoulutus, tilauskoulutus, osaamisen kehittäjät 
työelämässä, yhteistyöoppilaitosten opiskelijat jne.)

• Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat

Huomioitavaa on, että opiskelijaryhmillä voi olla erilaisia profiileja, 
Ristiinopiskelija voi olla:
• Tutkinto-opiskelijat (amk ja yamk) tai
• Avoimen amkin polkuopiskelija tai
• Opettajakorkeakoulun opiskelija tai
• Toisen asteen opiskelija tai
• Kv-vaihto-opiskelija

Opiskelijalla voi olla myös samaan aikaan myös useita eri profiileja, 
hän voi olla samaan aikaan tutkinto-opiskelija (amk tai yamk) ja 
avoimen amkin opiskelija samassa tai eri korkeakoulussa.

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPI-viitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio


Sidosryhmät



Tietojärjestelmät 
ja niiden väliset 

suhteet

Korkeakoulun 
tietojärjestelmät
- yhteentoimivuus
- käytettävyys
- saavutettavuus (tekniikka)
- verkkokauppa ja/tai 
verkkomaksumahdollisuus
- Tiedonhallintalaki

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
Tavoitteena on, että palvelunäkymän kautta 
• voi asioida itsenäisesti eli opiskelijat saavat opintoihin liittyviä dokumentteja 

itsepalvelu -periaatteella esimerkiksi Peppi-oppijan työpöydän kautta.
• saa opintoihin liittyviä tukipalvelupyyntöjä vireille sähköisesti (tarvittavat liitteet).
• saa tukea ja neuvoa verkon välityksellä varaamalla esimerkiksi etäneuvonta-ajan.
• saa opiskelijakohderyhmittäin kohdennettua tietoa läpi koko opiskeluprosessin.
• voi ilmoittautua maksullisiin koulutuksiin ja maksaa opintomaksut verkossa.
• voi tilata ja maksaa maksullisten palvelujen käsittelymaksut verkossa, esimerkiksi 

tietopalvelupyyntö.

Palvelun rakentamisen keskeisiä kysymyksiä ovat: 
• yhteentoimivuus (rajapinnat) JAMKin muut tietojärjestelmät olemassa olevat tai hankittavat
• Yhteentoimivuus myös kansallisiin, yhteisiin palvelujärjestelmiin, tietovarantoihin
• käytettävyys (helppokäyttöinen)
• saavutettavuus (eOpiskelijapalvelut -sivu > otsikkorakenne, fontit, värit > WCAG-kriteerit)
• saavutettavuus, toimii eri laitteilla (tietokone, pad, kännykkä, apuvälineet, kuten lukulaite)
• verkkokauppa ja/tai verkkomaksumahdollisuus

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta astuu voimaan 1.1.2020, tavoitteena on edistää mm.
- tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa
- hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa
- tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta

https://vm.fi/tiedonhallintalaki
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/tietoa-wcag-kriteereista/


eOpiskelijapalvelut – Case JAMK
Käyttäjätarinalla kuvataan asiointiprosessi käytännön tasolla. 

Käyttötapaus on toiminnallinen kuvaus palvelupyyntöprosessista. 
Käyttötapauskuvaukset auttavat sähköisen asiointipolun teknisessä toteuttamistyössä.

Käyttötapauksia kautta saadaan lisätietoja:
• tunnistetaan palveluprosessin tietotarpeet
• mahdollistaa vaatimusten tarkentamisen
• tunnistetaan toimijat, ketkä käyttävät järjestelmää?

• ketkä ylläpitävät ja hallinnoivat järjestelmää?
• keillä on käsittelyoikeudet tietoihin ja millaiset
• keillä on luku/katselu- tai kirjoitusoikeudet (tietosuoja)

• ovat apuna testauksen suunnittelussa
• ovat apuna käyttöohjeiden laatimisessa

Tietojärjestelmien osalta JAMKissa on tehtävä lisäselvitystyötä muun muassa: 
- Peppi - opiskelijan työpöytä > mitä liitännäisiä tulee?
- Chat-sovellus (yhteinen) > hankintaan?
- Service Desk -järjestelmä > tikettijärjestelmä vs. sähköinen asiointi vai molemmat?
- Maksullisten palvelujen verkkomaksutoiminto ja/tai verkkokauppa? 
- Mobiilisti toimivat palvelut? (Tuudo?)
- Ristiinopiskelussa palveluväylän käyttöönoton aikataulu? (Ristiinopiskelun kehittämishanke)

>> resurssit palvelumallin rakentamiseen

Tietojärjestelmät 
ja niiden väliset 

suhteet

Korkeakoulun 
tietojärjestelmät
- yhteentoimivuus
- käytettävyys
- saavutettavuus (tekniikka)
- verkkokauppa ja/tai 
verkkomaksumahdollisuus
- Tiedonhallintalaki

Käyttäjätarinat ja
Käyttötapaukset

eOpiskelijapalvelut
toteuttaminen

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817
https://vm.fi/tiedonhallintalaki


Tietojärjestelmät



Palveluprosessien kehittäminen
- yhtenäiset, yhteiset toimintatavat

Service Desk -järjestelmästä saa tietoa:

* Tilastot: yhteydenottojen määrät
* Sisällöt: mitä kysytään eniten, missä puutteita? 

> mahdollisuus reagoida nopeasti ja korjata tilanne, 
esim. puuttuva ohjeistus

* Vasteaika: miten nopeasti palvelupyyntöön on vastattu 
* Kuinka pitkä on yksittäisen tapahtuman 

keskimääräinen läpimenoaika
* Millaisia tapahtumamääriä kukin käsittelijä 

on jollain aikavälillä on ratkaissut



Ohjausprosessit ja 
toimintatavat 

verkossa

Digiohjauksen 
periaatteet, prosessit ja 
toimintatavat

Esim. etäneuvonta, tilat, 
laitteet, yhdessä sovitut 
toimintatavat ja 
pelisäännöt

eOpiskelijapalvelut – Case JAMK

OAMKin Verkko-ohjaaja -oppaasta 
löytyy käytännön tietoa, kuten:
• Ohjausprosessit ja toimintatavat verkossa
• Vuorovaikutus ja läsnäolo
• Tilat, laitteet ja välineet 
• Tietoturva, tietosuoja ja 

tekijänoikeuksiin liittyvät asiat

Etäneuvonnassa tarvitaan rauhallinen ja 
häiriötön tila (tietosuoja) sekä tarvittavat laitteet.

On sovittava yhdessä toimijoiden kanssa 
verkko-ohjauksen toimintatavat, pelisäännöt.

http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1135


Tieto- ja neuvontatyötä voi tehdä myös digisovelluksia hyödyntäen
• Hybridi – orientaatioviikon tukipalvelujen esittelyt
• Podcastit – tekstimuotoisen tiedotteiden lisäksi myös äänitiedotteita - asiakohtaisesti ja kohderyhmittäin
• Videoklipit – ohjaus- ja neuvontavideot (tekstitettyinä), Esim. Ristiinopiskelu - mitä se on ja mitä se tarjoaa opiskelijalle?

eOpintoneuvojan osaamismerkki (tulossa eAMKin osaamismerkkiperheeseen)

Tavoitteena on innostaa opintoneuvojia, opintoasiainkoordinaattoreja, suunnittelijoita ja muita neuvonta- ja tietotyötä tekeviä 
toimijoita kehittämään omaa osaamistaan verkon välityksellä toteutettuun neuvontatyöhän sekä todentamaan omaa 
osaamistaan digineuvojan työssä.

eOpintoneuvoja osaa hyödyntää digitaalisen ohjauksen sovelluksia tieto- ja neuvontatyössä. Oppija saa asiantuntevaa, paikkansa pitävää ja oikea-aikaista tietoa ja 
tukea opintoihin myös digitaalisesti opintojen kaikissa vaiheissa. 

• tuntee oman AMKin digineuvonnan käytännöt ja toimintatavat
• tuntee eAMKissa tuotetun Digiohjauspolun sekä CampusOnline-palvelun ja sen toimintakäytännöt
• tuntee oman AMKin digityökalut ja osaa käyttää niitä etäneuvontatilanteessa
• osaa käyttää digitaalisia neuvonnan menetelmiä, niin että saavutettavan (esteettömän) neuvontapalvelun yleisperiaatteet toteutuvat
• on kokeillut digitaalisen neuvonnan sovelluksia (vähintään kahta) ja osaa soveltaa niitä mielekkäästi neuvontatyössään
Digiohjauspolku: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/

Osoita eOpintoneuvojan osaamisesi!
• eOpintoneuvojan osaajamerkkiä voi hakea kaikki tieto- ja neuvontatyötä tekevät toimijat. 
• Toteuta itsearviointi, jossa osoitat eOpintoneuvojan osaajamerkin kriteerien mukaisen osaamisesi.
• Esittele työssäsi ainakin yksi toteutunut neuvonta-case, oma arvio digitaalisen neuvonnan onnistumisesta sekä kehittämiskohteista.
• Tuotoksen muodon voit valita itse, se voi olla esimerkiksi tekstidokumentti, video tai monia mediamuotoja yhdistävä kokonaisuus.

https://youtu.be/i0f2-HYqOyg
https://www.eamk.fi/fi/projekti/tulostaulu/eamk-osaamismerkkiperhe-project-landing-page/
https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/


• Taso 0 – Ei Saatavissa. 
Palvelua ei ole saatavissa sähköisessä muodossa.  

• Taso 1 – Informaatio. 
Palvelun käynnistämiseen tarvittava tieto on 
saatavissa sähköisesti, esimerkiksi www-sivujen 
kautta.

• Taso 2 – Yksisuuntainen vuorovaikutus. 
Palvelun käynnistämiseen tarvitaan paperinen 
(tulostettava) lomake, joka voi olla saatavissa 
esimerkiksi www-sivuilla.

• Taso 3 – Kaksisuuntainen vuorovaikutus. 
Palvelu voidaan käynnistää täyttämällä 
esimerkiksi www-sivuilla olevan sähköisen 
lomakkeen kautta ja palvelun käynnistäminen 
vaatii henkilön luotettavan tunnistamisen.

• Taso 4 – Transaktio. 
Koko palvelutapahtuma voidaan suorittaa 
sähköisesti julkisen www-sivujen kautta, palvelun 
päätöksen tekoon ja toimittamiseen ei tarvita 
”paperitöitä”.

• Taso 5 – Personointi. 
Asiakeskeinen ja käyttäjän tarpeiden mukaan 
muokattavat palvelut, joka toimii ennakoivasti 
palvelun toimittamisessa, esimerkiksi hälytykset 
tai tietojen automaattinen täydennys 
rekistereistä (Kartturi 2011, 56–57).

Lähde: http://docplayer.fi/12699716-Kartturi-korkeakoulujen-kokonaisarkkitehtuurin-menetelmaopas.html

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin (Kartturi) 
menetelmäoppaan palvelun sähköistämisen tasot

eOpintopalvelut - visioPalvelujen 
sähköistämisen 
tasot

1. Oma asiointi
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

Korkeakoulut
1. Oma asiointi 
2. Vuorovaikutus
3. Informaatio

- korkeakoulun sisäiset tukipalveluprosessit
- tietojärjestelmät

Viranomaiset, opiskelijajärjestöt
KELA - ateriatuki

VR/Matkahuolto, paikallisliikenne – opiskelija-alennus
TE-palvelut – opintojen etenemisen seuranta ym.

PEPPI

App - Tuudo?

CSC

Ristiinopiskelu
palveluväylä

Opintopolku.fi
• Hakemukseni
• Opintoni (Koski)Tasolla 2

neljä palveluprosessia 
tasolla 3-4

Tukipalvelujen sähköinen asiointi, myös mobiilisti 
(taso 4 tai 5)

Anitta Kääriäinen JAMK

HSL tarkistaa opiskelijatiedot Koski palvelusta 4/2019 alkaen.

Visio2030 – Digitaalinen 
palveluympäristö, joka koostuu 
korkeakoulujen omista ja 
yhteisistä palveluista sekä ne 
yhdistävästä palveluympäristöstä.
> yhteentoimivuus

Kansallinen 
Mydata -
alusta, jossa 
opinnot ja 
opiskelun 
tukipalvelut 
yhden 
kirjautumisen 
takana

http://docplayer.fi/12699716-Kartturi-korkeakoulujen-kokonaisarkkitehtuurin-menetelmaopas.html


• eOpintopalvelut toteutetaan opiskelija-
ja kohderyhmälähtöisesti.

• Palvellaan kaikkia opiskelijoita.

• eOpintopalvelut on helppokäyttöinen
ja turvallinen.

• Hyödynnetään jo olemassa olevia 
sähköisiä palveluita.

• Poistetaan turha asiointi.

• Tuotetaan opiskelijalle hyötyä 
nopeasti.

• Palvellaan myös häiriötilanteissa.
• Pyydetään uutta tietoa vain kerran.

• Avataan tiedon ja toiminnan 
rajapinnat yli koulutusyksikkörajojen ym.

• Nimetään palvelulle ja sen toteutukselle 
sekä prosesseille johtaja ja omistajat.

Lähde: https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet

eOpintopalvelun kehittämisessä sovelletaan 
digitalisoinnin yhdeksää periaatetta Digitalisoinnin periaatteeteOpintopalvelut

https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet


Anitta Kääriäinen
Koordinaattori, eAMK ristiinopiskelupilotti
+358 40 198 6846
anitta.kaariainen@jamk.fi
http://linkedin.com/in/AnittaKääriäinen

Tradenomi (AMK) JAMK, Tradenomi (YAMK) XAMK
Osaamiset: Opiskelijahallinto, Ristiinopiskelu, Sähköinen asiointi, Toiminnan kehittäminen, eOpintopalvelut
eAMK hanke
eAMK ristiinopiskelupilotti
Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke

eOpintopalvelut:
JAMK:n eOpintopalvelut -malli: https://youtu.be/vW29XxqjItc
eOpintopalvelut JAMKin mallin prezi-esitys: https://prezi.com/view/ljZg6hwjv93U9gqIv1Eo/
eOpintopalvelut – miksi tarvitaan? https://prezi.com/view/Jis6b6a255MJaD3SY38p/
eOpintopalvelut – Teams (88 hlöä JAMK + muut amkit sekä Savon ammattiopisto)

eAMK digipölytys-blogi:
eOpintopalvelut – Tieto- ja neuvontapalvelut verkossa (2019)
Opettajien näkökulmia ristiinopiskelusta (2019)
Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa (2018)

Julkaisut:
Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin: 
EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot (2018): http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802222714

Koulutuksen kehittämisen katsaus (2018) Verkostoilla joustavuutta ja laatua opintoihin 
Opiskelijahallinnointi ristiinopiskelussa – kehitysaskeleet: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-520-3

mailto:anitta.kaariainen@jamk.fi
http://linkedin.com/in/anitta-k%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4inen-05898363
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Liiketalouden-ala/tradenomi/
https://www.xamk.fi/koulutukset/tiedonhallinta-ja-sahkoinen-arkistointi-ylempi-amk/
https://www.eamk.fi/fi/etusivu/
https://www.eamk.fi/fi/campusonline/ristiinopiskelupilotti/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/eAMK-ristiinopiskelupilotti
https://youtu.be/vW29XxqjItc
https://prezi.com/view/ljZg6hwjv93U9gqIv1Eo/
https://prezi.com/view/Jis6b6a255MJaD3SY38p/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5cc90fd8fa1e450dbc754432b1be55cf%40thread.skype/conversations?groupId=78f81019-fbf1-444b-9ef2-3c0730cf20bd&tenantId=6e9eaaf0-3ff7-4de9-8cd4-1ffbd45951b9
https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eopintopalvelut---tieto--ja-neuvontapalvelut-verkossa/
https://eamk.fi/fi/digipolytys/opettajien-nakokulmia-ristiinopiskelustanew-page/
https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ristiinopiskelu---kuva-kertoo-enemman-kuin-sata-sanaa/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802222714
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-520-3
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/PLIU9GaK5Da1WK/apply


Lähteet:
• Digi kuuluu kaikille. Verkkopalvelujen saavutettavuus. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuus/
• Digitalisoinnin periaatteet. Valtionvarain ministeriö. https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
• eAMK hanke. Ristiinopiskelupilotti. https://www.eamk.fi/fi/campusonline/ristiinopiskelupilotti/
• Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto-

ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. E-opas. http://urn.fi/urn:isbn:978-
951-597-151-7

• JHS 179. Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuurityö. http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=41df9f7f-27f9-44ac-811a-
fbe45961aeae&groupId=14

• Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS. http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS190/JHS190.html
• KARTTURI. 2011. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas. http://docplayer.fi/12699716-Kartturi-korkeakoulujen-

kokonaisarkkitehtuurin-menetelmaopas.html
• Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ICT:n ohjausyhteistyö. https://ka.csc.fi/
• Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle vision tiekartta. 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf/43792c1e-602a-
4776-c3f9-91dd66ba9574

• Lait ja standardit. Saavutettavuus. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
• OPI-viitearkkitehtuuri 2019: koko dokumentaatio Koulutus- ja opetusyhteistyö. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPI-

viitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio
• Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+kuvaus
• Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke. Opintohallinnolliset pilotit. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70194117
• Tiedonhallintalaki. Valtionvarainministeriö. https://vm.fi/tiedonhallintalaki
• Verkkopalvelujen laatukriteeristö. 2012. Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Valtionvarainministeriö. 

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/julkisten-verkkopalvelujen-laatukriteeristo-ja-arviointityokalu-paivitet-1

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuus/
https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
https://www.eamk.fi/fi/campusonline/ristiinopiskelupilotti/
http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7
http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=41df9f7f-27f9-44ac-811a-fbe45961aeae&groupId=14
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS190/JHS190.html
http://docplayer.fi/12699716-Kartturi-korkeakoulujen-kokonaisarkkitehtuurin-menetelmaopas.html
https://ka.csc.fi/
https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf/43792c1e-602a-4776-c3f9-91dd66ba9574
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPI-viitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+kuvaus
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70194117
https://vm.fi/tiedonhallintalaki
https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/julkisten-verkkopalvelujen-laatukriteeristo-ja-arviointityokalu-paivitet-1

	eOpintopalvelut���Opiskelijoiden ja opiskelijaksi hakeutuvien tieto- ja neuvontapalvelut verkossa ���Opiskelijalähtöinen yhden luukun �palvelumalli�����Opintoasiainpäivät �6.11.2019�SAMK���Anitta Kääriäinen �eAMK & RiKe ja JAMK
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	eOpintopalvelut – miksi tarvitaan?
	Slide Number 5
	Oppijan palvelukartta  - oppijan polku
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Ohjeet ja oppaat opiskelijakohderyhmittäin (usein kysytyt kysymykset)
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	��Anitta Kääriäinen�Koordinaattori, eAMK ristiinopiskelupilotti�+358 40 198 6846�anitta.kaariainen@jamk.fi �http://linkedin.com/in/AnittaKääriäinen� �Tradenomi (AMK) JAMK, Tradenomi (YAMK) XAMK��Osaamiset: Opiskelijahallinto, Ristiinopiskelu, Sähköinen asiointi, Toiminnan kehittäminen, eOpintopalvelut ��eAMK hanke �eAMK ristiinopiskelupilotti�Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke���eOpintopalvelut:�JAMK:n eOpintopalvelut -malli: https://youtu.be/vW29XxqjItc�eOpintopalvelut JAMKin mallin prezi-esitys: https://prezi.com/view/ljZg6hwjv93U9gqIv1Eo/�eOpintopalvelut – miksi tarvitaan? https://prezi.com/view/Jis6b6a255MJaD3SY38p/ �eOpintopalvelut – Teams (88 hlöä JAMK + muut amkit sekä Savon ammattiopisto)��eAMK digipölytys-blogi:�eOpintopalvelut – Tieto- ja neuvontapalvelut verkossa (2019) �Opettajien näkökulmia ristiinopiskelusta (2019)�Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa (2018) ��Julkaisut:�Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin: �EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot (2018): http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802222714��Koulutuksen kehittämisen katsaus (2018) Verkostoilla joustavuutta ja laatua opintoihin �Opiskelijahallinnointi ristiinopiskelussa – kehitysaskeleet: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-520-3��
	Lähteet:

