OODI-UUTISET 17.12.2014
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 3.9
Oodin uusi versio 3.9.ilmestyi marraskuun alussa ja on yliopistojen hyväksymistestauksen jälkeen hyväksytty.
Yliopistot voivat yliopiston käytännöstä riippuen asentaa tai tilata asennuksen uuden version
käyttöönottamiseksi tuotantoympäristössä.
Versiossa on toteutettu normaalien pienkorjausten ja parannusten lisäksi mm. runsaasti Oodi-Oili-integraation
vaatimia toiminnallisuuksia.
Versio 4.0
Keväällä 15.4. testaukseen julkaistavaan versioon 4.0 toivottujen tikettien priorisointi on saatu yliopistoissa
päätökseen ja tulokset löytyvät Confluencesta,
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Tikettimyllyt+ja+yleinen+priorisointi.
Versioon on myös tulossa mm. viranomaispuolen vaatimuksista johtuvia uudistuksia. Lisäksi jatketaan OodiOILI-integraation työstämistä kevään yhteishakua varten yhteistyössä OILI-projektin kanssa.
Version 4.0 julkaisua on yliopistojen toiveiden mukaisesti aikaistettu kahdella viikolla toukokuun alusta.
Versioaikataulun aikaistamista jatketaan vaiheittain siten, että syksyn versio 4.1 ilmestyy aiemman marraskuun
alun sijaan jo syyskuussa. Vuodesta 2016 siirrytään kokonaisuudessaan aikaistettuun versioaikatauluun, jonka
mukaisesti kevään versio julkaistaan jo helmikuussa ja syksyn versio syyskuussa.
Versioihin 4.0. ja 4.1 toteutetaan uuden EU-direktiivin edellyttämiä lokitusmuutoksia, jotka tulevat viemään
varsin runsaasti versiotyön 2015 budjetista.
Lisätietoja: Minna Pylkkönen minna(at)oodi.fi

Oodi-konsortion OILI-integraatio Oodiin (OKO)
Oodi-konsortio lähti rakentamaan Oodista integraatiota OILI-lukuvuosi-ilmoittautumispalveluun kesäkuussa
2014. OILI-palvelun kautta Oodiin tuodaan Opintopolussa valitut ja paikan vastaanottaneet uudet tutkintoopiskelijat. OILI:ssa uudet opiskelijat voivat myös sähköisesti ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi sekä
maksaa ilmoittautumiseen liittyvät maksut. Oodiin siirretään OILI:sta tietoina opiskelijan perustiedot, opintooikeuden tiedot ja ilmoittautumistiedot.
Konsortion Oodi-OILI-integraatio otettiin tuotantokäyttöön 24.11. niissä kolmessa Oodi-yliopistossa (HY, VY ja
UEF), jotka olivat mukana syksyn 2014 yhteisvalinnassa. Yliopistoilla oli Opintopolussa myös samanaikaisesti
toteutettuja erillisvalintoja. Valintojen tulokset julkaistiin 25.11. jolloin myös OILI avattiin valituksi tulleille ja
paikan sitovasti vastaanottaneille ilmoittautumista varten. Syksyn valinnoissa Oodi-yliopistoihin valitusta noin
kahdesta sadasta opiskelijasta oli 12.12. mennessä ilmoittautunut OILI:lla jo 94, ja opiskelijoiden tiedot opintooikeuksineen ja ilmoittautumistietoineen oli siirretty konsortion Oodi-OILI-integraation kautta Oodiin.
Suuret kiitokset kaikille integraatiota testanneille oodilaisille yliopistoissa! Ilman teidän työpanostanne
emme olisi päässeet tähän ensimmäiseen maaliin!
Opiskelijoiden ja opinto-oikeuksien tiedot siirtyivät pääosin ongelmitta. Jonkin verran haasteita integraation
toimivuuteen aiheutui yliopistojen eri tavoista rakentaa koulutuksia ja hakukohteita Opintopolkuun, minkä
seurauksena Opintopolusta ei saatu opinto-oikeuden luomiseen riittäviä tietoja OILI-palveluun ja sitä kautta
Oodiin. Asiaa kuitenkin korjattiin sekä korkeakouluissa lisäämällä tietoja Opintopolkuun että Opintopolun
päässä vielä valintatulosten julkaisuviikolla.
OILI-Oodi-integraatio ja siihen liittyvät Oodi-muutokset on Opintopolun aikataulusta johtuen tehty niin kiivalla
aikataululla, että korjauksia ja parannuksia on integraatioon vielä tehtävä samalla kun uusia ominaisuuksia
rakennetaan. Sekä Opintopolun rajapintamuutokset että OILI:n jatkokehitys ja käytön laajentaminen vanhoihin
opiskelijoihin tuovat muutostarpeita integraatioon. Myös lainsäädäntö tulee aiheuttamaan muutostarpeita
integraatioon.
Konsortion Oodi-OILI-integraatioprojektin projektipäällikkönä jatkaa myös vuonna 2015 Eila Partanen ja
toimittajina ovat Acenet Oy ja Gofore.
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

Merkistömuunnos
Alun perin vuoden 2014 aikana toteutettavaksi suunniteltu Oodin merkistömuunnos on yliopistototeutuksen
osalta siirretty vuoden 2015 keväälle. Opintopolun käyttöönotto opiskelijavalinnoissa syksystä 2014 lähtien
edellytti siihen liittyvien WinOodi-muutosten saamista tuotantoon erittäin rivakalla aikataululla ja sen vuoksi
merkistömuunnoksen toteutus jouduttiin siirtämään.
Uusi merkistö, joka helpottaa mm. vieraskielisten nimien tallentamista Oodiin sekä erikoismerkkien käyttöä
esimerkiksi Oodiin tallennettavissa gradujen nimissä, tulee yliopistojen käyttöön version 4.0 myötä kesällä
2015. Muutoksen tekninen toteutus yliopistojen testiympäristöissä aloitetaan heti vuoden 2015 alussa, jotta
merkistömuutoksen testaus ehditään viedä huolella läpi ennen version ilmestymistä käyttäjien käyttöön.

CSC:n Oodi-asiantuntijat joululomalla
CSC:n Oodi-asiantuntijat ovat joulunaikaan lomilla seuraavasti:
-

Melanie Lotz: 23.12.2014 - 1.1.2015.
Eila Partanen: 22.12.2014 – 1.1.2015
Minna Pylkkönen: 23.12.2014 – 6.1.2015

Muita uutisia
Opintopolkukokonaisuus ja OILI
OILI
OILI on CSC:n toteuttama kaikille korkeakouluille tarkoitettu uuden tutkinto-opiskeluoikeuden Opintopolussa
saaneiden lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu, jonka kautta opiskelija voi ilmoittautua lukuvuodelle ja maksaa
ilmoittautumiseen liittyvät maksut. Korkeakoulu voi OILI:n ilmoittautumislomakkeella myös kerätä opiskelijoilta
korkeakoulukohtaisia tietoja. OILI mahdollistaa maksut PayTraililla. OILI toimittaa ilmoittautumistiedot
automaattisesti Opintopolkuun takaisin sekä koostaa opiskelijan tiedot, ilmoittautumistiedotja opiskeluoikeuden
muodostamiseen vaadittavat tiedot korkeakoulun jäjestelmää varten. Korkeakoulut voivat saada tiedot OILI:n
rajapinnasta OILI:n ja korkeakoulun järjestelmän välille tehdyn integraation kautta tai OILI:n käyttöliittymästä
excel-muodossa.
OILI otettiin käyttöön marraskuussa 2014 ja sen otti heti ilmoittautumiskäyttöön 25 korkeakoulua ja
ilmoittautumisia oli 12.12. mennessä tehty 4707 kpl. OILI-ilmoittautumispalvelun jatkokehitys jatkuu
yhteistyössä korkeakoulujen kanssa keväällä 2015 ja uusi lisäominaisuuksilla varustettu versio ilmestyy
korkeakoulujuen käyttöön kevään 2015 valintoja varten.
Lisätietoa OILI:sta löydät täältä: https://confluence.csc.fi/display/OILI/OILI
OILI-tilannekatsaus, johon korkeakoulujen asiantuntijat voivat tulla kuuntelemaan ja kysymään, pidetään
perjantaisin klo 10-11 kokoushuoneessa https://connect.funet.fi/rakettiopi
Opintopolku
Opintopolkuun liittyvää Opetushallituksen ja korkeakoulujen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä koordinoidaan
CSC:n OHA-ryhmässä. Vastuuhenkilönä toimii CSC:n Ossi Raatikainen (sijaisena ajalla 19.12.2014 30.4.2015 Lauri Stigell, lauri.stigell@edumate.fi). Opintopolun tilannekatsaukset korkeakouluille järjestetään
ACP-kokouksina perjantaisin klo 9-10 kokoushuoneessa https://connect.funet.fi/rakettiopi. Korkeakoulujen
asiantuntijat voivat tulla kuuntelemaan tilannekatsausta ja siellä voi esittää kysymyksiä.
Opintopolun aikatauluista löytyy 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
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

