OODI-UUTISET 27.6.2014
Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä
tekstisi osoitteella melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutisia
Oodin versiot
Versio 3.8
Oodin versio 3.8 ilmestyi 2.5.2014 ja sen hyväksymistestausta jatkettiin juhannukseen asti. Testausaikana
ilmestyi muutama korjausversio. WinOodin versio 3.8.2 sekä WebOodin versio 3.8.3 hyväksyttiin ja 19.6.2014.
Suuret kiitokset kaikille aktiivisille testaajille!
Versiossa toteutettiin sekä Win- että WebOodin muutoksia. WinOodin osalta toteutettiin useita tikettejä, jotka
liittyivät moniin eri toiminnallisuuksiin, mm. kansallinen oppijanumero (OID) lisättiin Oodiin. WebOodin osalta
tiketin ’OBA-298 WebOodi lukukausi-ilmoittautuminen: verkkomaksupalvelun mahdollistaminen’ toteuttaminen
oli varmastikin toivotuin muutos. Lisäksi WebOodiin toteutettiin muutamia muita toiminnallisuuden muutoksia ja
tietoturvapaikkauksia. Myös asennuksen automatisointia jatkettiin.
Version 3.8 sisältöä voi tarkastella tiketeittäin Jirassa:
 WinOodi (OMA-projekti), https://jira.csc.fi/issues/?filter=13480
 WebOodi (OBA-projekti), https://jira.csc.fi/issues/?filter=13483
Korjausversioiden tiketit:
 Version 3.8.1 OMA/OBA-tiketit, https://jira.csc.fi/issues/?filter=14063
 Version 3.8.2 OMA/OBA-tiketit, https://jira.csc.fi/issues/?filter=14073
 Version 3.8.3 OBA-tiketit, https://jira.csc.fi/issues/?filter=14077

Versio 3.9
Versioon 3.9 toivottujen 34 tiketin yksivaiheinen priorisointi järjestettiin toukokuussa. Priorisoinnissa jokainen
yliopisto asetti nämä 34 tikettiä keskinäiseen prioriteetti- eli tärkeysjärjestykseen, ts. tärkeimmälle tiketille
annettiin prioriteetti ”1”, toiseksi tärkeimmälle ”2” ja viimeiselle tiketille prioriteetti ”34”. Priorisoinnin jälkeen
kullekin tiketille laskettiin prioriteettien summa ja tiketit asetettiin summien mukaiseen järjestykseen
pienimmästä suurimpaan.
Version 3.9 priorisoinnin tulokset löytyvät Confluencesta,
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Tikettimyllyt+ja+yleinen+priorisointi.
liitteestä 'Yleinen_priorisointi_syksy2014_versio_3.9_tulokset_conflu.xsl'.

Versioon 3.9 toivotut tiketit eli priorisoinnissa mukana olleet tiketit, https://jira.csc.fi/issues/?filter=13682
Tikettejä aletaan kiinnittää versioon 3.9 kesän jälkeen, kun niiden työstäminen alkaa. Sen jälkeen niitä voi
tarkastella Jirasta alla olevien filttereiden kautta. Käymme vielä syksyllä porukalla tarkemmin läpi nämä tiketit.
Asiasta ja ajankohdasta tiedotetaan erikseen kesän jälkeen.
Versioon 3.9 jo kiinnitetyt tiketit:
 OMA: https://jira.csc.fi/issues/?filter=13961
 OBA: https://jira.csc.fi/issues/?filter=13962
Syksyn version 3.9 tikettien, myös korkeakoulujen omien, deadline on pe 15.8.2014.
Lisätietoja: Minna Pylkkönen minna(at)oodi.fi

Oodin ylläpidon viikoittaiset acp-palaverit syksyllä 2014
Tikettimyllyt
 Tikettimyllyt jatkuvat perinteisesti torstaiaamuisin
 Syksyn ensimmäinen tikettimylly pyörähtää to 21.8.2014 ja viimeinen to 18.12.2014
 Viikoittainen aika on to klo 9-10.30
 https://connect.funet.fi/oodi/
 Katso tarkemmat tiedot ja mahdolliset muutokset tikettimylly-tiketiltä Jirasta, OMA-50 Tikettimylly
 Kotisivu Confluencessa, https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Tikettimyllyt+ja+yleinen+priorisointi

Kanbanmyllyt
 WinOodia kehitetään kanban-menetelmällä ja siihen kuuluen tikettejä toteutetaan osissa ja niitä
testataan pitkin matkaa
 Viikoittaiset kanbanmyllyt jatkuvat syksyllä 2014 ja niissä käsitellään testauksessa olevia tikettejä
 Syksyn ensimmäinen kanbanmylly pyörähtää ti 2.9.2014 ja viimeinen ti 28.10.2014.
 Viikoittainen aika on ti klo 9-11
 https://connect.funet.fi/oodi/
 Syksyn kanbanmyllyt loppuvat version 3.9 ilmestymiseen (3.11.2014)
 Kotisivu Confluencessa, https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Kanbanmyllyt
CMB - Change Management Board
 Syksyn CMB:t joka toinen keskiviikko 20.8.-10.12.2014 klo 9.30-12
 https://connect.funet.fi/oodi/
 CMB järjestetään, mikäli sinne on käsiteltäviä asioita
 Tarkista CMB:n tilanne kotisivulta Confluencesta, https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/CMB++Change+Management+Board

Lisätietoja: Minna Pylkkönen minna(at)oodi.fi

Oodi-konsortion KSHJ/OILI-integraatio Oodiin (OKO)
Oodi-konsortion projekti KSHJ/OILI-Oodi-integraation toteuttamiseksi käynnistyi KSHJ-CodeCampilla
12.6.2014. Projekti on avattu CSC:n Jiraan tunnuksella OKO.
Projektin tavoitteena on uusien opiskelijoiden, opinto-oikeuksien ja lukukausi-ilmoittautumisten luonti
KSHJ:sta/OILI:sta Oodiin 2-vaiheisesti:

1. syksyn 2014 haut:
1.10.2014 mennessä toteutetaan rajapinta/toiminnallisuus, joka hakee paikan sitovasti
vastaanottaneet KSHJ:sta (Korkeakoulujen yhteishakujärjestelmä) tai optiona OILIsta (Opiskelijaksi
ilmoittautuminen ja lukukausi-ilmoittautuminen) lukukausi-ilmoittautumisineen, mikäli OILI toteutuu
suunnitelmien mukaisesti ensi syksynä. Uudet opiskelijat, opinto-oikeudet ja lukukausi-ilmoittautumiset
luodaan hakukohteittain Oodiin joko automaattisesti kantaan tai Oodin sisällä manuaalisella käsittelyllä.
2. kevään 2015 haut:
Uudet opiskelijat, opinto-oikeudet ja lukukausi-ilmoittautumiset tuodaan rajapinnan kautta tammikuun 2015
lopulla automaattisesti OILI:sta hakukohteittain Oodin kantaan tai Oodin sisällä manuaalisella käsittelyllä.
OILI otetaan käyttöön viimeistään kevään 2015 hauista alkaen.
Integraatio luodaan käyttäen hyväksi nykyistä ’Hyväksytyt hakijat (Harek)’ -tiedonsiirtoa ja siihen liittyvää
UOTK-ikkunan toiminnallisuutta. Kyseessä on REST-palvelu, jossa on RESTful -rajapinta. Rajapinta
käynnistää integraation, jossa KSHJ/OILI -järjestelmästä haetaan JSONia RESTful -rajapinnasta, muotoillaan
se palvelussa ja siirretään Oodiin. Yliopistoille suositellaan Tomcat+Linux -palvelinta, mieluiten sama palvelin,
jossa WinOodi -palvelut pyörivät.
Toteutusprojektissa parhaillaan käydään läpi tietosisältöjä ja nykyiseen tiedonsiirtoon liittyvää toiminnallisuutta.
CSC ja toimittajat toteuttavat 1. version, jonka jälkeen toteutus käydään läpi yliopistojen Oodi-Virta –
asiantuntijaryhmän kanssa. Yliopistot voivat halutessaan täydentää/vaihtaa asiantuntijoita Oodi-Virta –
asiantuntijaryhmässä.
Ensimmäinen projektin tilannekatsaus pidetään yliopistoille acp:lla CMB:ssä 20.8.2014.
Projektin toimittajat: Sten-Erik Sandås, Acenet Oy ja Kari Kammonen, Gofore Oy (varahenkilöinä Anniina Salo
ja Lauri Renko)
Projektipäällikkö: Eila Partanen, CSC (varahenkilönä Melanie Lotz).
Projektin sivustot:
jira: https://jira.csc.fi/browse/OKO/?selectedTab=com.atlassian.jira.jira-projects-plugin:summary-panel ja
confluence: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=42175300

Oodi-konsortion työlista ja toimintasuunnitelma 2015
Oodi-konsortion työvaliokunta on kevään kokouksissaan valmistellut vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa ja
työlistaa. Valmistelu on saatu päätökseen ja työvaliokunta on koostanut esityksen johtoryhmälle
toimintasuunnitelmaksi ja toimintasuunnitelman työlistaksi vuodelle 2015. Johtoryhmä päättää
toimintasuunnitelmasta ja työlistasta elokuun kokouksessaan.
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. Työvaliokunta on myös saanut valmiiksi esityksen siitä, mihin
kehittämiskohteisiin vuoden 2015 lisäkehittämisraha kohdennetaan. Johtoryhmä päättää lisäkehittämisrahan
kohdentamisesta elokuussa.
Lisätietoja: Melanie Lotz, melanie(at)oodi.fi

ILPA-uutisia
Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston, Oulun yliopiston ja Vaasan yliopiston avointen yliopistojen ILPAsovelluksesta on ilmestynyt uusi versio 10.6.2014. ILPA:n ylläpito ja kehittäminen on sovitusti siirtynyt Gofore
oy:lle aiemmalta toimittajalta CodeBakersilta, joka edelleen jatkaa ILPA:n ja Oodin ws-toimittajana.
ILPA:n uusi versio on testattu, ja tuotantoasennuksia tehdään kesäkuun aikana. Kevään versiossa
kehittämisen painopisteenä on ollut käytettävyyden parantaminen, ja parannuksia on toteutettu mm.
hakuehtoihin ja infokenttiin ja html-muotoilujen syöttämismahdollisuuksia käliteksteihin on lisätty. ILPA:n
kehittämisen lisäksi CSC:n testiympäristöä on päivitetty uudelle toimittajalle.
Syksyn ILPA-version työstäminen alkaa heinäkuussa. Suunnitelmissa on mm. Vaadin-päivitys uuteen
versioon, kieliversio englanti sekä parannuksia, jotka liittyvät ILPA:n käytettävyyteen mobiililaitteilla. ILPAyliopistot jatkavat ILPA:n jatkokehittämistä ja rahoittavat uusien ominaisuuksien kehittämistä konsortion
budjetista erillisellä rahoituksella.
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.

Tilaisuudet ja tapahtumat
Kevään 2014 OIG pidettiin 20.-21.5. Suuret kiitokset kaikille osallistujille ja puheenvuoroja pitäneille. OIG:n
esitykset löytyvät Confluencesta: https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/OIG+20.-21.5.2014
Syksyn 2014 OIG pidetään 26.-27.11.
Vuoden 2014 Oodin tekninen iltapäivä järjestetään perinteiseen tapaan IT-päivien yhteydessä marraskuussa.
Vuoden 2014 pääkäyttäjäkoulutustoiveita voi esittää Minnalle, Eilalle ja Melanielle ((at)oodi.fi).
OHA-ryhmäläiset ja toimittajat lomalla
Melanie Lotz: 30.6.-4.7. ja 16.7.-6.8.
Eila Partanen: 30.6.-27.7.
Minna Pylkkönen: 14.7.-6.8.
Sten-Erik Sandås 14.7.-12.8.
WebOodin kehittämisen kesätauko, jonka aikana Anniina Salo ja Lauri Renko vuorotellen lomalla: 30.6.-10.8.
Lauri Renko, Gofore Oy (WebOodi, Oodi-Virta) 23.6.-13.7.2014
Anniina Salo, Gofore Oy (WebOodi, Oodi-Virta) 14.7.-10.8.2014

Muita uutisia
Opintopolkukokonaisuus ja OILI
OILI
CSC on saanut päätökseen OILI-palvelun kilpailutuksen ja hankintapäätös on tehty. Projekti käynnistetään
CSC:n ja toimittajan välisellä kick-offilla 18.6. Täydellä teholla projekti pääsee käyntiin lomakauden jälkeen
elokuun alussa.
OILI:n prosesseja tarkennettiin korkeakoulujen muutaman asiantuntijan kanssa vielä ennen juhannusta 19.6.
Tarkoituksena oli keskittyä hankaliin ilmoittautumistapauksiin ja ratkaista näihin liittyviä ongelmakohtia.

Lisätietoa OILI:sta löydät täältä: https://confluence.csc.fi/display/OILI/OILI
OILI-infot ovat kesätauolla 7.8. saakka.
Opintopolku
Syksyn yhteishaun koulutustarjonnan syöttämisen takaraja Opintopolku.fi –palveluun on 18.6. Koulutustarjonta
on julkaistu hakijoille juhannuksen jälkeisellä viikolla 26.6.
Opintopolkuryhmän puitteissa tullaan järjestämään valintaperusteiden mallintamisen työpaja. Työpajan
ajankohta tulee olemaan Opetushallituksen järjestämän koulutuksen jälkeen, elokuun lopulla. Lisäksi syksyllä
tullaan järjestämään ainakin yksi CodeCamp lisää Opintopolun integraatioihin liittyen. Ajankohta tullee
olemaan syys-lokakuu.
Korkeakoulujen syksyn 2014 haun kokonaisuuden käyttöönotto tapahtuu 5.9 ja hakuaika syksyn yhteishaulla
on 8.9.-22.9.
Kevään 2015 koulutustarjonta täytyy olla tallennettuna Opintopolkuun 15.10.2014.
Aikatauluista tarkempaa tietoa löytyy täältä: https://confluence.csc.fi/display/kshj/Ajankohtaista
Korkeakoulujen tilanne käyttöönottoon liittyen löytyy täältä:
https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opintopolun+tilanneseuranta+korkeakoulujen+osalta
KSHJ:n toisen vaiheen määrittelyn tulokset tulevat korkeakouluille kommentoitavaksi elokuun puolivälissä.
Toisen vaiheen etenemiseen voit tutustua confluencessa:
https://confluence.csc.fi/display/kshj/Opiskelijavalintauudistuksen+II+vaihe
_______________________________________________________________________________________
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

