OODI-UUTISET 12.2.2014
Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä
tekstisi osoitteella melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutisia
Oodin ylläpidon kuulumisia
Versio 3.7.3/4
Oodin versio 3.7 ilmestyi 1.11.2013 ja sen testausta jatkettiin aina tammikuun lopulle asti. Testausaikana
ilmestyi muutama korjausversio ja 21.1.2014 WinOodin versio 3.7.4 ja WebOodin versio 3.7.3 hyväksyttiin.
Suuret kiitokset kaikille ahkerille testaajille!
Versiossa toteutettiin Uniface-päivitys, WinOodin muutoksia sekä WebOodin muutoksia.
WinOodin osalta suurin muutos oli Uniface-päivitys versiosta 9.4 versioon 9.6 ja tämä tarkoitti WinOodin
laajamittaista testausta. WebOodin osalta asennuksen automatisointia vietiin eteenpäin.
Versio 3.7 sisältöä voi tarkastella tiketeittäin Jirassa:
• WinOodi (OMA-projekti), https://jira.csc.fi/issues/?filter=13063
• WebOodi (OBA-projekti), https://jira.csc.fi/issues/?filter=13064
Version asennuspaketit (Win- ja WebOodi) tuotantoa varten löytyvät Confluencesta,
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=35980567.
Versio 3.8
Versioon 3.8 toivottujen 26 tiketin suhteen järjestettiin pikapriorisointi. Priorisointi tehtiin yksivaiheisena ja
jokainen yliopisto asetti nämä 26 tikettiä keskinäiseen prioriteetti- eli tärkeysjärjestykseen, ts. tärkeimmälle
tiketille annettiin prioriteetti ”1”, toiseksi tärkeimmälle ”2” ja viimeiselle tiketille prioriteetti ”26”. Priorisoinnin
jälkeen kullekin tiketille laskettiin prioriteettien summa ja tiketit asetettiin summien mukaiseen järjestykseen
pienimmästä suurimpaan.
Version 3.8 priorisoinnin tulokset löytyvät Confluencesta,
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Tikettimyllyt+ja+yleinen+priorisointi.
Kevään version 3.8 yliopistojen omien tikettien deadline on pe 14.2.2014.
Lisätietoja: Minna Pylkkönen minna(at)oodi.fi

Oodi-konsortion johto pohti konsortion tulevaisuutta ja rahoitusmallia
Oodi-konsortion johtoryhmä, työvaliokunta ja CSC:n Oodi-asiantuntijat kokoontuivat 28.1. Oodi-konsortion
tulevaisuustyöpajaan Hankenille pohtimaan konsortion tulevien vuosien toimintaa ja rahoitusta.
Työpajassa keskusteltiin mm. siitä, mitä asioita konsortioyliopistot haluavat jatkossa tehdä yhdessä
konsortiona ja mikä on riittävä budjettitaso konsortion toiminnalle. Työpajassa käytiin läpi myös yliopistojen
näkemyksiä Oodin tulevaisuudesta sekä keskusteltiin Oodiin liittyvistä kehittämistarpeista ja niiden
toteuttamisesta vuosina 2014-2016.
Työpajan tuloksena johtoryhmä antoi työvaliokunnalle toimeksiannon valmistella esityksen konsortion
rahoitusmallin uudistamiseksi ja täydentämiseksi vuosille 2015 ja 2016 sekä koosti linjaukset työvaliokunnan
valmistelutyötä varten. Johtoryhmän seuraava kokous, jossa työvaliokunnan tekemää esitystä käsitellään, on
31.3.
Lisätietoja: Melanie Lotz, melanie(at)oodi.fi

Oodi Virtaa
Oodi-konsortion VIRTA-tiedonsiirtojen toteutusta on testattu yliopistoissa aktiivisesti 18.9.2013 alkaen ja
toimittaja, Gofore Oy, on toteuttanut poimintaan haluttuja muutoksia sekä testauksessa löydettyjen virheiden
korjauksia. VIRTA-toteutusta Goforella ovat tehneet Anniina Salo ja Lauri Renko.
Yliopistotestauksen apuna on käytetty CSC:n Jiraan luotua omaa projektia (https://jira.csc.fi/browse/OVI).
Testaajat ja toimittajan edustajat ovat myös kokoontuneet pääsääntöisesti kahdesti viikossa acpyhteistestauskokouksiin, joissa on käyty läpi testauksen tuloksia ja määritelty tarvittavia muutoksia
poimintalogiikkaan. Kokouksissa on myös käyty läpi yliopistojen kirjauskäytänteitä ja sovittu toimintatapojen
yhtenäistämisistä.
Loka-marraskuu 2013 olivat erittäin työntäyteisiä kaikille Virta-testaajille. Muutokset Virta-ohjelman
poimintalogiikkaan vähenivät huomattavasti vuoden lopulla, joten viikottaisia acp-yhteistestauskokouksia on
vähennetty vuoden 2014 alusta lähtien ja niitä pidetään nyt kerran viikossa maaliskuun loppuun saakka.
Virta-ohjelman suorituskykyä on parannettu tämän vuoden alussa. Ajo kestää koko aineistolla 40 min – 4,5
tuntia riippuen yliopistojen omien laitteistojen suorituskyvystä. Suorituskykyä voidaan pitää kohtuullisena.
VIRTA-tiedonsiirtojen tuotantokäyttö alkaa 1.4.2014. Oodi-Virta –projekti on loppusuoralla ja siksi on tärkeää,
että kaikki yliopistot saisivat siirrettyä koko aineistonsa mahdollisimman pian VIRTAan.
Lisätietoja: Eila Partanen, eila(at)oodi.fi ja Jorma Korkiakoski, jorma(at)oodi.fi
ILPA-kuulumiset
Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston, Oulun yliopiston ja Vaasan yliopiston avointen yliopistojen KROKprojektissa syntynyt ILPA-sovellus on otettu tuotantokäyttöön kaikissa ILPA-yliopistoissa ja sen ylläpito on osa
Oodi-konsortion ylläpitoa.
Ilpan uusin päivitysversio on asennettu yliopistoille vuoden vaihteessa ja se sisälsi sekä yliopistojen yhteisiä
jatkokehitystikettejä että yhden yliopiston tilaaman oman taloushallinnon raportin. Seuraava ILPA-versio
ilmestyy toukokuussa. Suunnitteilla on myös Vaadin-päivitys versioon 7.
CSC on aloittanut Ilpan ylläpidon ja jatkokehittämisen siirron CodeBakersilta Goforelle, jonka kanssa tehtyyn
sopimukseen Ilpan ylläpito ja kehittäminen WebOodi-työn ohella kuuluu. Siirto on nyt mahdollista tehdä, kun
akuutein VIRTA-työ vaatimuksineen alkaa olla loppusuoralla. CodeBakers jatkaa edelleen myös Ilpan osalta
WS-rajapintatoimittajana, joten ylläpitoa ja kehittämistä tehdään jatkossa yhteistyössä kahden toimittajan
kanssa.

ILPA-yliopistot jatkavat ILPA:n jatkokehittämistä keskinäisen sopimuksen pohjalta, yhteistyössä konsortion
kanssa, ja rahoittavat uusien ominaisuuksien kehittämistä konsortion budjetista erillisellä rahoituksella. Ilpayliopistot ovat uusineet keskinäisen yhteistyösopimuksensa ja uusi sopimus on allekirjoituskierroksella Ilpayliopistoissa. Kaikki Oodi-yliopistot voivat ottaa ILPA:n käyttöön ja liittyä ILPA-yliopistojen joukkoon.
ILPA on sovellus, jonka kautta hakijat voivat hakea opinto-oikeutta avoimiin yliopisto-opintoihin sekä maksaa
niihin liittyvät opintomaksut, ja jonka kautta henkilö- ja opinto-oikeustiedot siirtyvät automaattisesti maksamisen
jälkeen Oodiin.
Lisätietoja: Melanie Lotz, melanie(at)oodi.fi

Tulevia tilaisuuksia
Kevään 2014 OIG:n ajankohdaksi on valittu ke ja to 21.-22.5. ja perjantaina 23.5. järjestetään tarpeen mukaan
perinteinen uuden version yhteistestaus. OIG-suunnittelu on vauhdissa ja tarjouspyyntöjä lähetellään paraikaa,
joten toiveita ohjelman, pitopaikan ja järjestämismuodon suhteen voi lähettää Melanielle ja Minnalle
((at)oodi.fi).
Myös syksyn OIG:n päivämärät on päätetty, joten varatkaa kalentereistanne päivät 26.-27.11. Vastaavasti
perjantai 28.11. on alustavasti varattu version yhteistestaukselle, mikäli sellainen halutaan järjestettävän.
Vuoden 2014 Oodin tekninen iltapäivä järjestetään perinteiseen tapaan IT-päivien yhteydessä.
Vuoden 2014 pääkäyttäjäkoulutustoiveita voi esittää Minnalle, Eilalle ja Melanielle ((at)oodi.fi).

Muita uutisia
Opintopolkukokonaisuus ja OILI
Opintopolkuryhmä
Opintopolkuryhmä jatkaa korkeakoulujen ja Opetushallituksen tukemista korkeakoulujen valintauudistuksessa
myös RAKETTI-hankekauden jälkeen. Lisätietoa Opintopolkuryhmästä löytyy Opintopulun Confluence-sivuilta:
https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opintopolku
Opintopolkuryhmä järjestää mm. KSHJ-hyväksymistestauksia ja muita tilaisuuksia.
KSHJ-hyväksymistestausryhmä testasi Opintopolun organisaatiotietojen hallintaa sekä koulutustarjonnan
tallentamista 6.2.2014. Testausmuistio löytyy Confluencesta:
https://confluence.csc.fi/display/OPI/20140206_hyvaksymistestaus
Opintopolkuryhmän tulevia tilaisuuksia


Opintopolkuryhmä organisoi tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpajan Opetushallitukselle.
Työpaja järjestetään 4.3.2014. Työpajaan voi ilmoittautua tästä linkistä 14.2. saakka:
https://www.webropolsurveys.com/S/36131FF391FDD94D.par



Opintopolkuryhmä ja OPI-Integraatioryhmä toteuttavat Opetushallituksen kanssa Opintopolun
korkeakoulujen käyttöönottoon liittyvien rajapintojen käsittelyn CodeCampin 9.4.-10.4. CodeCampin
suunnittelupalaveri pidettiin 7.2. Opetushallituksessa ja muistio löytyy Confluencesta:
https://confluence.csc.fi/display/OPI/2014_0210_Rajapintatyopajan+suunnittelupalaveri
Ilmoittautumisesta CodeCampille ja tarkempia tietoja sen sisällöstä on tulossa hieman myöhemmin.

Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun (OILI) projektointi
OILI-työ on aloitettu selvittämällä syksyn 2014 tarpeita varten ilmoittautumispalvelun minimitoiminnallisuudet
sekä rajaukset. Eduixin toteuttamaa E-Lomake –järjestelmää ja sen soveltuvuutta on selvitetty OILI:n
näkökulmasta ja Synergiaryhmän työpajassa 12.2.2014 korkeakouluille järjestetään katselmointitilaisuus ELomakkeen soveltuvuudesta ilmoittautumispalvelun käyttöön.
OILI:n tilannetta on esitelty amk-opintoasiainpäälliköiden työvaliokunnassa 27.1.2014 ja amk-puolen näkemys
on, että projekti voidaan käynnistää, mikäli E-Lomake soveltuu ilmoittautumispalvelun käyttöön. Mikäli ELomake todetaan soveltuvaksi, ovat vuorossa projektisuunnitelman ja muiden tarpeellisten dokumenttien
päivittäminen, sopimuksen laatiminen korkeakouluille projektin käynnistämistä varten sekä projektin
ohjausrakenteiden perustaminen.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen OHA-verkostojen tapaamisessa maaliskuussa käsitellään Opintopolun
tilannetta korkeakoulujen osalta. Tämän lisäksi tapaamisessa esitellään OILI-projektoinnin tilanne.
___________________________________________________________________________
Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.
Oodi-uutiset lähetetään muutaman viikon välein kaikille Oodi-asiantuntijoille ja se ilmestyy myös CSC:n Oodisivuilla osoitteessa
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/OODI
tai
www.oodi.fi

