OODI-UUTISET 25.9.2015
Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä
tekstisi osoitteella melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutisia
Syksyn 2015 versio 4.1
Oodin version 4.1 työt päästiin aloittamaan kesälomien jälkeen ja versio valmistuu hyväksymistestattavaksi
28.10. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, on versio asennettavissa tuotantoon 25.11. jälkeen.
Versioaikataulua on myöhennetty aiemmin ilmoitetusta aikataulusta (1.10.), sillä edellisen version 4.0 parissa
työskentely jatkui kesän yli syksyyn.
Uudessa aikataulussa on huomioitu yliopistojen lukuvuosi-ilmoittautumisaika, sillä kolme Oodi-yliopistoa (HY,
OY, ISY) osallistuu jatkavien perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumispilottiin OILI-palvelussa. Pilotointi
edellyttää uuden version 4.1 käyttöönottoa ennen ilmoittautumisajan alkamista.
Versio 4.1 tulee olemaan normaalia pienempi kevään version 4.0 työn pitkityttyä suunniteltua pidemmälle.
Versio 4.1 tulee sisältämään opasraporttimuutoksia, teknisiä parannuksia muun muassa tietoturvaan,
muutamia parannuksia OodiHOPS-työkaluun sekä lukuisia parannuksia yleiseen käytettävyyteen. Lisäksi
versio tulee sisältämään muutoksia, jotka liittyvät jatkavien perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumiseen
OILI:ssa.
Opasraporttimuutosten yhteydessä on jo selvitetty yliopistojen käytäntöjä tutkintovaatimusten hyväksymis-,
julkaisu- ja arkistointiprosesseihin liittyen. Selvityksen pohjalta pyritään uusimaan nykyiset raportit siten, että ne
tukevat prosesseja mahdollisimman kattavasti eri yliopistoissa. Muutokset suunnitellaan pienryhmässä, johon
yliopistot saivat nimittää edustajiaan. Muutokset hyväksytään yhteisesti Oodi-yliopistojen edustajien kesken.
Lisätietoja: Teemu Ajalin, teemu(at)oodi.fi sekä Eila Partanen, eila(at)oodi.fi (WinOodi)

Oodi-Virta-työ
Oodi-Virta työ etenee syksyn aikana kv-liikkuvuustietojen poimintamäärittelyjen tekemisellä ja poimintojen
toteuttamisella. Tiedot ovat Virrassa pakollisia vuoden 2016 tiedoista lähtien, joten yliopistojen on hyvä
valmistautua kirjaustapojen muuttamiseen/täydentämiseen loppuvuoden aikana. Työtä varten on perustettu
oma asiantuntijaryhmänsä, johon yliopistojen edustajat ovat tervetulleita.
Projektin sivu:https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/kv-liikkuvuustiedot
Syksyn aikana Virrasta suoritetaan jälleen Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu, mutta se ei näillä näkymin
tuo muutoksia Oodin Virta-poimintaan. Yliopistojen on silti hyvä varata aikaa tietojen tarkastamiselle.
Lisätietoja: Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto, jukka.kohtanen(at)uwasa.fi

Oodi-konsortion OILI-integraatio Oodiin (OKO)
Oodi-konsortio on toteuttanut kaikkien Oodi-yliopistojen käyttöön Oodista integraation CSC:n OILIopiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalveluun. Integraatio otettiin käyttöön uuden ylemmän tai alemman
korkeakoulututkinnon opinto-oikeuden saaneiden opiskelijoiden osalta syksyn 2014 yhteisvalinnan yhteydessä
ja käyttö laajeni Aalto-yliopistoa lukuun ottamatta kaikkiin Oodi-yliopistoihin kevään 2015 yhteisvalinnassa.
Uuden ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuden syksyn 2015 valinnoissa saaneet
opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet paikan Opintopolussa, voivat ilmoittautua kevätlukukaudelle 2016 OILIpalvelussa. OILI-palvelu siirtää ilmoittautuneiden henkilötiedot, ilmoittautumistiedot sekä opinto-oikeustiedot
konsortion OILI-Oodi-integraation kautta yliopistojen Oodeihin. OILI:n ja integraation kautta saadaan Oodeihin
myös ne uuden opinto-oikeuden saaneet opiskelijat, jotka eivät henkilötunnuksen tai vahvan
tunnistautumismahdollisuuden 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. Opiskelijat, jotka ovat jättäneet tekemättä lukukausiilmoittautumisen (ei ole ilmoittautunut OILIssa tai ilmoittautumistietoa ei löydy Opintopolusta virkailijan
syöttämänä), siirtyvät myös rajapinnan kautta Oodiin, kun yliopiston lukukausi-ilmoittautumisaika on päättynyt
OILIssa.
Tänä syksynä OILIssa pilotoidaan jatkavien perustutkinto-opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumista. OILI:n
pilotoijiksi ovat ilmoittautuneet Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Pilotointi tehdään
hallitusti pienellä opiskelijajoukolla, joka on ilmoittautumassa kevätlukukaudelle 2016. Tältä osin konsortion
uuden OILI-Oodi-integraation ja Oodin version 4.1 kehitystyö on alkanut. Uuden integraation
hyväksymistestausaika on 16.-25.11.2015 ja tuotantokäyttö alkaa 1.12.2015.
Syksyn opiskelijavalinnoissa valitut uudet opiskelijat ja/tai uudet opinto-oikeudet on mahdollista tänä syksynä
siirtää Opintopolusta OILI:n kautta Oodiin käyttäen nykyistä OILI-Oodi -integraatiota ja WinOodi 4.0:n versioita.
Testaus Opintopolun oikealla aineistolla on parhaillaan käynnissä syksyn hauissa mukana olevissa
yliopistoissa.
OILI-Oodi -integraation syksyn aikataulu löytyy confluencesta sivulta:
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/ROAD+MAP+-+SYKSY+2015.
Konsortion OILI-Oodi-integraatiokehityksen 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-projectsplugin:summary-panel ja Confluence: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=42175300

Hae - Opiskelija -hakuikkunan uudistustyö
Oodi-konsortio on varannut erillisen määrärahan, 10 000 euroa, vuodelle 2015 WinOodin toiminnallisuuksien
käytettävyyden parantamiseksi. Yliopistoille tehdyn kyselyn perusteella uudistuksen kohteeksi valikoitui
ahkerassa käytössä oleva Hae opiskelija -hakuikkuna.
Uudistustyön määrittelyt tehdään pienryhmässä, johon kuuluvat Johanna Gröning/Hanken, Johanna
Passiniemi/VY sekä Marjo Eskola/HY ja toimittajan puolelta Sten-Erik Sandås, Acenet Oy. Työtä koordinoi Eila
Partanen/CSC. Pienryhmä on aloittanut työnsä 8.9.2015 ja uudistussuunnitelmat esitellään muille Oodiyliopistoille 14.10.2015 pidettävässä CMB-kokouksessa. Uudistukset toteutetaan kevään 2016 WinOodin
versioon 4.2 (julk. 1.2.) ja ne tulevat näin virkailijoiden käyttöön keväällä 2016. Pienryhmän kokousmuistiot
löytyvät confluencesta sivustolta: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=52790088.

Oodin WS-rajapintatyö
Oodin Web Service -rajapintoja päivitetään syksyn 2015 aikana mm. Java-version osalta. Aiemmin
rajapinnoissa käytetty Java 7 vaihdetaan Java 8:ksi ja samalla päivitetään myös rajapintojen vaatimia
varusohjelmistoja. Muutosten myötä myös rajapintaversio vaihtuu (aiemmin käytetty rajapintaversio 2.1 ei ole
käytettävissä Java 8 -päivityksen jälkeen, johtuen Spring-kirjaston päivitystarpeesta).
Rajapintojen päivitystyö on edennyt hyvin, joten päivitettyjä rajapintoja päästäneen testaamaan yliopistojen
testipalvelimissa loka-marraskuussa 2015. Testi- ja tuotantopalvelimien päivitysajankohdista sovitaan kunkin
yliopiston kanssa erikseen.
Rajapintatyön edistymistä voi seurata tiketin https://jira.csc.fi/browse/OODIWS-337 kautta.
Lisätietoja Olli Salo, olli(at)oodi.fi

Oodi-konsortion strategiatyö
Oodi-konsortion johtoryhmä, työvaliokunta ja projektivastaavat kokoontuivat 19.8.2015 strategiatyöpajaan
pohtimaan Oodi-konsortion uutta strategiaa vuosille 2017- 20XX sekä Oodi-järjestelmän ja Oodi-yhteistyön
tulevaisuutta. Oodi-konsortion nykyinen strategia on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Konsortion
strategiatyö jatkuu syksyn aikana siten, että strategiatyötä tekevät sekä konsortion työvaliokunta että
konsortion johtoryhmä, joka kokoontuu käsittelemään asiaa seuraavan kerran 2.11.2015.
Lisätietoja konsortion strategiatyöstä voi tiedustella oman yliopiston Oodi-johtoryhmän jäseniltä ja konsortion
työvaliokunnan jäseniltä.
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Asiantuntijaverkosto+ja+toimielimet

Tapahtumat
Oodin tekninen iltapäivä järjestetään maanantaina 19.10.2015 klo 11-16. Tekninen iltapäivä on tarkoitettu
yliopistojen Oodi-projektivastaaville sekä teknisille Oodi-vastaaville. Ilmoittautuminen on alkanut ja päättyy
5.10. klo 16.
Syksyn 2015 Oodi Interest Group (OIG) järjestetään 18.-19.11.2015 Hankenilla. Tilaisuus on suunnattu
yliopistojen Oodi-projektivastaaville, Oodi-pääkäyttäjille ja -tehokäyttäjille sekä teknisille Oodi-vastaaville.
Tämän syksyn OIG:n toisen päivän aiheena on Testaus. Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja testaamisesta,
testaamisen suunnittelusta jne. Lisäksi päivän aikana pyritään antamaan tukea yliopistojen Oodi-testaajien
testaussuunnitteluun.
Lisätietoja ja ohjelmatoivomuksia voi lähettää Melanie Lotzille (melanie(at)oodi.fi.
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Ajankohtaiset+Oodi-tapahtumat

Muita uutisia
OILI-palvelu
CSC:n toteuttama valtakunnallinen OILI-palvelu oli vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käytössä kevään
korkeakoulujen hakukierroksella, jolloin palvelua käytti kaikki 38 OKM:n alaista korkeakoulua. Ilmoittautumisia
tehtiin OILI:n kautta yhteensä noin 55 000 kappaletta. Ylioppilaskuntien jäsenmaksuja ja vapaaehtoisia
maksuja maksettiin palvelun kautta yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

Syksyn 2015 korkeakouluhaut lähestyvät ja näitä koskevat ilmoittautumisajat alkavat pääsääntöisesti
korkeakouluissa marraskuun puolivälissä. Syksyn ilmoittautumislomakkeiden määrittely on meneillään ja
korkeakoulut pääsevät toteuttamaan lomakkeensa tänä syksynä ensimmäistä kertaa itse OILI:n uuden
hallintakäyttöliittymän avulla. Hallintakäyttöliittymän käytöstä järjestetään koulutus korkeakouluille 6.10.2015.
Seuraavaksi palvelun kehityksessä keskitytään mm. jatkavien perustutkinto-opiskelijoiden
ilmoittautumistoimintojen toteutukseen, joita on tarkoitus pilotoida vielä vuoden 2015 aikana. Pilottiin on
ilmoittautunut tähän mennessä seuraavat korkeakoulut:
- Helsingin yliopisto
- Oulun yliopisto
- Itä-Suomen yliopisto
Jatkavien opiskelijoiden ilmoittautumistoiminnallisuuksien testaus on tarkoitus aloittaa marraskuun aikana,
jonka jälkeen pilottikorkeakoulut voivat järjestää ilmoittautumisen omien aikataulujensa mukaisesti.
OILI-palvelun käytön laajentamisesta on käyty keskusteluja mm. ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa,
ja tavoitteena on määritellä näitä koskevat ilmoittautumistarpeet vielä vuoden 2015 aikana niin, että OILI olisi
mahdollista ottaa käyttöön opettajakorkeakouluihin ilmoittautumisessa keväällä 2016. Lisäksi on keskusteltu
avointen ammattikorkeakoulujen ja avointen yliopistojen kanssa OILI:n tarjoamista tulevaisuuden
mahdollisuuksista. Tämä on iso kokonaisuus, joka vaatii vielä jatkomäärittelyjä ja -keskusteluja. Tätäkin
kokonaisuutta on tarkoitus edistää vielä vuonna 2015.
Lisätietoja aiheesta: Projektipäällikkö Ossi Raatikainen, ossi.raatikainen(at)csc.fi; +358 50 381 2284
https://confluence.csc.fi/display/OILI/Etusivu
______________________________________________________________________________________
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

