OODI-UUTISET 11.4.2014
Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä
tekstisi osoitteella melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutisia
Oodin versiot
PayTrail
Maaliskuussa konsortiossa tehtiin päätös, että Oodi-versioon 3.8. toteutetaan laaja muutos lukuvuosiilmoittautumistoiminnallisuuteen. Päätös tehtiin yhteistyössä Oodi-yliopistojen ylioppilaskuntien kanssa.
Versioon 3.8 toteutetaan PayTrail-maksutoiminnallisuus, joka korvaa WebOodin lukukausi-ilmoittautumisessa
tällä hetkellä käytössä olevat pankit. Oodiin toteutetaan PayTrailin laajempi E1-rajapinta, mikä mahdollistaa
sekä maksamisen kaikkien pankkien kautta että luottokorttimaksut ja niistä perittävän maksutapalisän.

Oodi-konsortion rahoitus vuosille 2015-2016
Oodi-konsortion johtoryhmä päätti kokouksessaan 31.3. konsortion rahoituksen lisäämisestä vuosina 2015 ja
2016. Konsortion vuosimaksua korotetaan 11 % (77 220 €). Lisäksi kehitysprojekteihin myönnetään erikseen
kehityslisärahoitusta n. 30 000 euroa/vuosi. Kehityslisärahoituksen maksuosuudet eivät jakaannu yliopistojen
kesken konsortion äänimäärien mukaisesti vaan tasan kaikkien konsortioyliopistojen kesken.
Lisärahoituksella pyritään varmistamaan mm, että Oodin ylläpito teknologiapäivityksineen pystytään hoitamaan
laadukkaasti ja hyvin, valtakunnallisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen on riittävät resurssit ja että
toimittajavarmuus pystytään säilyttämään. Lisäksi pyritään toteuttamaan yliopistoissa jo kauan kaivattuja Oodin
toiminnallisuuksiin ja käytettävyyteen liittyviä kehittämisprojekteja, joiden tuotokset tulevat hyödyttämään suuria
Oodin käyttäjäryhmiä.
Konsortiomaksuilla toteutetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana ne konsortion työlistan tehtävät, jotka sisältyvät
versiotyöhön, ovat tukitoimia eli hallinto- ja sidosryhmätehtäviä, sisältyvät työlistan kategoriaan Sovellukset ja
tekninen ylläpito. Lisäksi konsortiomaksuilla toteutetaan tarvittavat teknologiapäivitykset ja auditoinnit sekä
pakolliset valtakunnalliset kehittämishankkeet, mikäli budjetti niihin riittää. Konsortiomaksubudjetista
allokoidaan myös varoja riskivaraksi toteutettaviin projekteihin.
Vuosittain kerättävä kehityslisäraha (n. 30 000 €) kohdennetaan pääsääntöisesti edellä mainittujen lisäksi
työlistalle hyväksyttyihin kehittämisprojekteihin. Työvaliokunta voi myös allokoida varoja näihin projekteihin
konsortiomaksubudjetista.
Konsortion työvaliokunta kokoontuu 5.5. ja 29.5 käsittelemään konsortion vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa
ja työlistaa. Johtoryhmä päättää vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta ja hyväksyy työlistan kokouksessaan
elokuussa.
Lisätietoja: Melanie Lotz, melanie(at)oodi.fi

Tulevia tilaisuuksia
Projektivastaavat kokoontuvat pohtimaan Opintopolku- ja OILI-asioita 23.4. CSC:lle.
Kevään 2014 OIG:n ajankohta on muuttunut päivällä ja se on ti ja ke 20.-21.5. ja torstaina 22.5. järjestetään
tarpeen mukaan perinteinen uuden version yhteistestaus.
Myös syksyn OIG:n päivämäärät 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
Opintopolkuryhmän vetäjä Ossi Raatikainen CSC:ltä on vanhempainvapaalla 7.4.-29.4. Sijaisena toimii CSC:n
Pekka Linna (pekka.linna(at)csc.fi), joka hoitaa Ossin tehtäviä tämän ajanjakson ajan.
Kaikissa Opintopolkuryhmään, KSHJ-hyväksymistestausryhmään sekä tutkintoon johtamattoman koulutuksen
Opintopolkuasioihin ja OILI-projektointiin liittyvissä asioissa voi huhtikuussa olla yhteydessä suoraan Pekkaan.
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
___________________________________________________________________________
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
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