OODI-UUTISET 24.3.2015
Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä
tekstisi osoitteella melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutisia
Oodin versiotyö
Versio 4.0
Oodi-versio 4.0 ilmestyy 15.4. yliopistojen hyväksymistestaukseen. Testausaikaa on perinteiset kuusi viikkoa.
Tavoiteaika version hyväksymiselle on 29.4.2015, jonka jälkeen versio olisi asennettavissa tuotantoon
yliopistojen käyttöön.
Versio sisältää Web- ja WinOodi-muutoksia, OILI-Oodi-integraatioon liittyviä muutoksia sekä
viranomaisvaatimuksista johtuvia muutoksia. Lisäksi versioon on toteutettu merkistömuutos, jonka tavoitteena
on mahdollistaa laajempi erikoismerkkien käyttö Oodissa. Version yhteydessä on myös tehty Oodiympäristöihin liittyviä teknologiamuutoksia, kun Weblogic-sovelluspalvelimen käytöstä on luovuttu ja käyttöön
on otettu Tomcat-sovelluspalvelin.
Listat versioon toteutettavista muutoksista löytyvät Jirasta:
https://jira.csc.fi/issues/?filter=14466 sekä https://jira.csc.fi/issues/?filter=14467
Version 4.0 testaaminen liittyy kiinteästi merkistömuutoksen ja OILI-Oodi-integraation testaamiseen.
Testaaminen on tänä keväänä erityisen tärkeää, sillä samanaikaisesti on toteutettu sekä Oodin sisäisiä suuria
muutoksia että Opintolun ja OILI-palvelun edellyttämiä muutoksia. Lisäksi version saaminen mahdollismman
hyvin aikataulussa ja ongelmitta tuotantokäyttöön liittyy kiinteästi opiskelijavalintoihin, sillä uuden opintooikeuden saaneet opiskelijat saadaan Opintopolusta OILI:n kautta Oodiin vasta kun Oodin versio 4.0 ja OodiOili-integraatio on todettu toimiviksi, hyväksytty ja asennenttu yliopistoilla tuotantokäyttöön.
Versio 4.1
Version 4.1 priorisointiin mukaan haluamiaan OMA-tikettejä (sekä mahdollisia OBA-tikettejä) voi listata Jiraan
tikettimyllytiketille OMA-50 pääsiäiseen asti eli to 2.4.2015 mennessä. Näille tiketeille päivitetään
versiotiedoksi 'Versio 4.1 toivottu' sitä mukaan kun tikettejä listataan. Versioon toivottuja tikettejä käsitellään
yhdessä acp-palaverissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (pääsisäisen jälkeinen viikko). Varsinainen
priorisointi pidetään huhti-toukokuun aikana.
Kannattaa huomata, että edllisessä priorisoinnissa (versio 4.0) mukana olleita tikettejä (Lista Jirassa, 'Versio
4.0 toivottu', https://jira.csc.fi/issues/?filter=13971) ei automaattisesti siirretä version 4.1 priorisointiin. Nämä
tiketit pitää siis erikseen toivoa uudelleen mukaan priorisointiin.

Lista versioon 4.1 toivotuista tiketeistä löytyy Jirasta: https://jira.csc.fi/issues/?filter=14762 (Priorisointiin jo
mukaan tulevat tiketit)
Versioon 4.1 jo kiinnitetyt tiketit löytyvät myös Jirasta listana:
 OMA: https://jira.csc.fi/issues/?filter=14763
 OBA: https://jira.csc.fi/issues/?filter=14764
Syksyn version 4.1 tikettien, myös korkeakoulujen omien, deadline on ma 15.6.2015.
Kuvaus ja ohjeet koskien tulevaa priorisointia löytyvät Confluencesta:
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Tikettimyllyt+ja+yleinen+priorisointi
Lisätietoja: Minna Pylkkönen minna(at)oodi.fi ja Teemu Ajalin teemu(at)oodi.fi
Muutokset tulevien versioiden aikatauluihin
Version 4.0 julkaisua on yliopistojen toiveiden mukaisesti aikaistettu kahdella viikolla toukokuun alusta, mikä on
ollut jo pidemmän aikaa kevään version julkaisemisaika. Versioaikataulun aikaistamista jatketaan vaiheittain
siten, että syksyn versio 4.1 ilmestyy aiemman marraskuun alun sijaan jo lokakuussa. Vuodesta 2016 alkaen
siirrytään kokonaisuudessaan aikaistettuun versioaikatauluun, jonka mukaisesti kevään versio julkaistaan jo
helmikuussa ja syksyn versio syyskuussa.

Oodi-konsortion OILI-integraatio Oodiin (OKO)
Oodi-konsortio on rakentanut kaikkien Oodi-yliopistojen käyttöön Oodista integraation CSC:n OILIopiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalveluun. Integraation ensimmäinen versio otettiin tuotantokäyttöön
syksyn 2014 yhteisvalinnassa mukana olleissa kolmessa Oodi-yliopistossa (HY, VY ja UEF). Kevään 2015
yhteisvalinnassa OILI-palvelu ja konsortion OILI-Oodi-integraatio otetaan tuotantokäyttöön kaikissa Oodiyliopistoissa.
Uuden ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuden saaneet opiskelijat, jotka ovat
vastaanottaneet paikan Opintopolussa, voivat ilmoittautua lukuvuodelle 2015-2016 OILI-palvelussa. OILIpalvelu siirtää ilmoittautuneiden henkilötiedot, ilmoittautumistiedot sekä opinto-oikeustiedot konsortion OILIOodi-integraation kautta yliopistojen Oodeihin. OILI:n ja integraation kautta saadaan Oodeihin myös ne uuden
opinto-oikeuden saaneet opiskelijat, jotka eivät henkilötunnuksen tai vahvan tunnistaumismahdollisuuden
puuttumisen vuoksi voi itse hoitaa paikan vastaanottamista Opintopolussa ja ilmoittautumista OILI:ssa eli
opiskelijat, joiden puolesta virkailija merkitsee paikan vastaanottamistiedon ja/tai ilmoittautumistiedon suoraan
Opintopolkuun.
Konsortion uusi OILI-Oodi-integraatioversio päästään yliopistoissa testaamaan huhti-toukokuussa, kun uusi
OILI-versio uusine ominaisuuksineen on ilmestynyt (2.4) ja kun Oodin versio 4.0 uusine ominaisuuksineen on
ilmestynyt (15.4.). Integraatio otettaneen tuotantokäyttöön Oodi-yliopistoissa yliopistokohtaisen aikataulun
mukaan kesäkuun aikana.
Suurimmassa osassa Oodi-yliopistoja Opintopolussa toteutetuissa erillisvalinnoissa ja yhteisvalinnassa
valittujen tutkinto-opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen OILI:ssa alkaa jo toukokuussa. OILI:lla tehdyt ja
Opintopolkuun virkailijan merkitsemät ilmoittautumiset ja niihin liittyvät opiskelija- ja opinto-oikeustiedot
odottavat OILI-palvelussa Oodiin pääsyä kunnes kukin yliopisto on saanut uuden Oodi-version 4.0 ja uuden
OILI-Oodi-integraation asennettua tuotantoon.
Konsortion OILI-Oodi-integraatioprojektin PO:na toimii Eila Partanen ja toimittajina Acenet Oy ja Gofore Oy.

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

Merkistömuutos
Alun perin vuoden 2014 aikana toteutettavaksi suunniteltu Oodin merkistömuutos 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
merkistömuuntoksen 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 ja merkistömuutoksen testaus on parhaillaan
käynnissä.
Oodi merkistömuutoksella voi olla vaikutuksia yliopistojen muihin järjestelmiin, jotka ovat kiinni Oodissa.

CSC:n Oodi-asiantuntijat uudelleenorganisoituvat
CSC:n OHA-ryhmässä, joka vastaa Oodi-konsortiolle tehtävästä Oodi-työstä, aloittanut joukko uusia
asiantuntijoita.
Olli Salo aloitti 16.3.2015 Oodi-tiimissä teknisenä asiantuntijana. Olli tukee Oodin versiotyötä sekä
kehitysprojekteja toimien yhteistyössä sisältöasiantuntijoidemme, toimittajiemme ja yliopistoasiantuijoiden
kanssa. Lisäksi Olli tulee ottamaan vastuun joidenkin Oodin teknologiapäivitysprojektien toteuttamisesta. Olli
tulee Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksesta, missä hän on toiminut opetuksen ja tutkimuksen ryhmän
vetäjänä ja asiantuntijana.
Teemu Ajalin on aloittanut 23.3.2015 myöskin Oodi-tehtävissä. Teemu ottaa pääasiallisen vastuun Minna
Pylkkösen äitiys- ja vanhempainvapaan ajan Oodin versiotyöstä. Hänen vastuualueelleen kuuluvat mm. sprintja kanbantyöskentely Oodin toimittajien kanssa, versionhallinta, priorisointi ja viikoittaiset tikettimyllyt.
Versiotyötä toteutetaan jatkossa Eilan ja Teemun yhteistyönä siten, että Teemu toimii koko versiotyön
vastuullisena PO:na ja keskittyy muutoksenhallinnassa Weboodi-puoleen ja Eila puolestaan toimii WinOodimuutoksehallinnan asiantuntijana.
Useimmat saattavat muistaa Teemun muutaman vuoden takaa Helsingin yliopiston Opiskelijarekisteristä, joten
hänellä on pitkän linjan Oodi-kokemusta ja –osaamista.
Jukka Kohtanen Vaasan yliopistosta ottaa vetovastuun Oodi-Virta-integraatiotyöstä ajalla 1.4.-31.12.2015.
Lisätietoja työnjaosta ja vastuualueista: melanie(at)oodi.fi, eila(at)oodi.fi, olli(at)oodi.fi ja teemu(at)oodi.fi

Muita uutisia
CSC ja hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019
CSC on julkaissut tavoitteensa eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen ohjelmaan ja esittää näkemyksiä
siitä, miten Suomi saataisiin nousuun tieteen ja digitalisaation keinoin. CSC:n kannanoton pääsee lukemaan
oheisen linkin kautta https://www.csc.fi/-/hallitusohjelmatavoitteet-2015-2019

Opintopolkukokonaisuus ja OILI
OILI
OILI on CSC:n toteuttama kaikille korkeakouluille tarkoitettu uuden alemman tai ylemmän
korkeakoulututkinnon opiskeluoikeuden Opintopolussa saaneiden 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
henkilötiedot, ilmoittautumistiedot ja 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-palvelu otettiin käyttöön marraskuussa 2014 ja sen otti heti ilmoittautumiskäyttöön 25 korkeakoulua, joista
kolme oli Oodi-yliopistoja. OILI-ilmoittautumispalvelun jatkokehitys on keväällä 2015 jatkunut yhteistyössä
korkeakoulujen kanssa ja uusi lisäominaisuuksilla varustettu versio ilmestyy korkeakoulujen testattavaksi
kevään 2015 valintoja varten 2.4.
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
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

