OODI-UUTISET 22.12.2015
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 versio 4.1
Oodin versio 4.1 hyväksyttiin 4.12. Hyväksymisen jälkeen versio on valmis asennettavaksi
tuotantoympäristöihin ja asennuksia on yliopistoissa molemmin puolin vuodenvaihdetta.
WinOodiin versio toi mukanaan useita Unicode-merkistömuutokseen liittyviä pieniä parannuksia. Muutoksia on
yhteensä 22 tiketin verran. Tarkempi listaus muutoksista löytyy Jira-versiohallinnasta:
https://jira.csc.fi/issues/?filter=14763 (vaatii sisäänkirjautumisen).
WebOodiin tehtiin syksyn versiossa useita tietoturvapaikkauksia sekä 32 tiketin verran muita muutoksia ja
korjauksia. Lista muutoksista on katsottavissa Jirasta: https://jira.csc.fi/issues/?filter=14992 (vaatii
sisäänkirjautumisen).

Kevään 2016 tuleva versio 4.2
WebOodi 4.2
WebOodin versiossa 4.2 keskitytään käytettävyyden parantamiseen. OodiHOPSin sekä opintojaksojen ja
opetustapahtuman hakutoiminnallisuutta uudistetaan. Lisäksi uusien opasraporttien toteuttaminen jatkuu
syksyllä pienryhmässä ja tikettimyllyssä tehdyn valmistelun perusteella.
WinOodi 4.2
WinOodi 4.2:n ensimmäinen kehitysversio, joka sisältää lakisääteisiin muutoksiin liittyvät kantamuutokset,
julkaistaan 7. tai 8.1.2016. Yliopistot pääsevät testaamaan 4.2 kehitysversiota sitä mukaa, kun yliopistolle on
asennettu syksyn versio 4.1 tuotantoon. Kehitysversioiden testaaminen voidaan aloittaa jatkavien
opiskelijoiden pilottiyliopistoissa (HY, OY ja UEF) sen jälkeen, kun OILI-Oodi -integraatio jatkavien
opiskelijoiden osalta on testattu version 4.1 kanssa ja hyväksytty tuotantoon.
Versio 4.2 julkaistaan yliopistoille hyväksymistestaukseen 1.2.2016. Versio sisältää ensisijaisesti kaikki
lakisääteiset muutokset: lakisääteinen poissaolo sekä siirto-opiskelijat. Näiden lisäksi OKM:n Ohjauksen ala koodisto otetaan käyttöön.
Lisätietoja: Teemu Ajalin, teemu(at)oodi.fi sekä Eila Partanen, eila(at)oodi.fi (WinOodi)

Versiotyön aikataulu 2016
Syksyn OIG:ssa käydyn keskustelun ja vuoden 2015 versioaikataulukokemusten perusteella on päätetty, että
vuonna 2016 julkaistaan 2-4 Oodi-versiota siten että normaalit Win- ja WebOodi-muutoksia sisältävät versiot
julkaistaan aiemmin sovitun versioaikataulun mukaisesti 1.2. ja 1.9.2016.
Näiden pääversioiden lisäksi toukokuun ja marraskuun paikkeilla, OILI- ja Opintopolkumuutosten
aikatauluun sopeutettuna, julkaistaan kevään ja syksyn yhteishakua varten uusi versio sekä OILI-Oodiintegraatiosta että WinOodista, mikäli se on tarpeen. Näihin Oodi-versioihin ei tule muita kuin ilmoittautumiseen
ja uusien opiskelijoiden siirtämiseen liittyviä muutoksia. WebOodista ei julkaista versiota, elleivät
ilmoittautumiseen ja uusien opiskelijoiden siirtämiseen tehdyt Winoodi- ja integraatiomuutokset saa aikaan
muutosvaatimuksia myös WebOodin puolelle.

OodiWS
OodiWS-rajapintoja kehitetään myös vuonna 2016. Vuoden alussa valmistellaan muutokset, joilla
mahdollistetaan REST-rajapinnan teko SOAP-rajapinnan rinnalle. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta nykyisen
SOAP-rajapinnan toimintaan, mutta sillä mahdollistetaan opasraporttien teko REST-rajapinnan päälle.
Rajapintatyössä suuntaus on kohti REST-rajapintoja.
Lisätietoja: Olli Salo, olli(at)oodi.fi

Oodi-Virta-työ
Syksyn aikana on toteutettu kaksi varsinaista versiota. Version 1.5 (+korjausversio 1.5.1) tiketit hyväksyttiin
11.12. Samana päivänä vapautettiin testattavaksi versio 1.6, joka sisältää Virran vaatimat tiedot opiskelijoiden
kansainvälisestä liikkuvuudesta.
Kv-liikkuvuustietopoimintojen määrittelytyö on tehty Oodi-konsortion pienryhmässä, jossa oli mukana Oodiasiantuntijoita sekä kv-asiantuntijoita. Lopulliset tekniset määrittelyt tehtiin Oodi-Virta-etäkokouksissa. Joulutammikuussa tulisi testata version 1.6 tiketit, koska liikkuvuustiedot ovat pakollisia Virrassa vuodesta 2016
alkaen. Yliopistojen tuleekin varmistaa, että kaikki pakolliset liikkuvuustiedot ovat Oodissa.
Alkuvuoden aikana Virrasta tehtävät viranomaistiedonkeruut löytyvät Virran Confluence-sivulta. Yliopistojen
kannattaa varautua tietojen tarkastamiseen erityisesti Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruun sekä OKM:n
opintopistetiedonkeruun osalta.
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tiedonkeruut+tietovarannosta
Oodi-konsortio ja CSC kiittävät Jukka Kohtasta loistavasta Virta-PO-työstä vuonna 2015! Vuonna 2016 VirtaPO-työ siirtyy takaisin CSC:n Oodi-porukalle.

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.
Syksyn 2016 aikana OILI-palvelua on laajennettu uuden opinto-oikeuden saaneiden ilmoittautumisen lisäksi
myös aiemmin opinto-oikeuden saaneiden ilmoittautumisen toiminnallisuuksilla. Jatkavien opiskelijoiden osalta
testaus oikealla aineistolla (Virta-OILI-Oodi) on käynnistynyt 17.12.2015 pilottiyliopistoissa: HY, OY ja UEF.
Alustavien testaushavaintojen perusteella integraatio ja WinOodin toiminnallisuus toimivat hyvin. Testausaikaa

on tammikuun 2016 alkuun saakka. Pilotointi oikeilla opiskelijoilla käynnistyy 11.1.2016 ja päättyy, kun
ilmoittautumisaika yliopistoon kevätlukukaudelle 2016 päättyy OILIssa.
OILI-Oodi -integraation vaatimien muutosten toteuttamista jatketaan kevään 2016 toisessa WinOodi versiossa,
joka tulee yliopistoille hyväksymistestaukseen mahdollisesti maalis-huhtikuussa 2016 sen jälkeen, kun
yliopistot ovat hyväksyneet WinOodin kevään 2016 ensimmäinen version ja se on asennettu yliopistoilla
tuotantoon.
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 esiteltiin muille Oodiyliopistoille 14.10.2015 pidettävässä CMB-kokouksessa sekä OIG:ssa 18.11.2015.
Uudistuskohteita saatiin aikaan kaiken kaikkiaan yli 50. Priorisoitu lista uudistustarpeista sekä pienryhmän
kokousmuistiot löytyvät confluencesta sivustolta:
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=5279008. Toimittaja on aloittanut toteutustyön ja
uudistettu hakuikkuna tulee version 4.2 myötä virkailijoiden käyttöön keväällä 2016.
Lisätietoja: Eila Partanen, eila(at)oodi.fi

Oodi-konsortion työvaliokunnan ja johtoryhmän kuulumisia
Oodi-konsortion johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 2.11.2015 konsortiolle uuden strategian vuosille 20172020. Strategia löytyy Confluencen Oodi-sivuilta:
https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Toiminnan+suunnittelu+ja+seuranta
Oodi-konsortion nykyinen strategia on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka.
Lisätietoja konsortion strategiatyöstä voi tiedustella oman yliopiston Oodi-johtoryhmän jäseniltä ja konsortion
työvaliokunnan jäseniltä. https://confluence.csc.fi/display/OODIsivut/Asiantuntijaverkosto+ja+toimielimet
Oodi-konsortion johtoryhmä nimitti johtoryhmän työvaliokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2016
Jukka Kohtasen Vaasan yliopistosta. Jäseninä työvaliokunnassa jatkavat Sanna Kotajärvi-Söderholm (TaiY),
Sari Zitting (HY) sekä Kuno Öhrman (Hanken). Uutena jäsenenä aloittaa Katja Pura (OY). Varajäseninä
jatkavat Seija Nevala (LaY) sekä Silja Pesonen (ISY).
Oodi-konsortion työvaliokunta hyväksyi muutoksia vuoden 2016 työlistaan ja budjettivarojen allokointiin.
Vuodelle 2016 suunnitellut teknologiapäivitykset (Oracle ja Uniface-päivitys) siirrettiin toteutettaviksi
2017. Tilalle vuoden 2016 työlistalle otettiin raportoinnin uudistaminen. Lisäksi työvaliokunta myönsi pienen
määrärahan EXAM-Oodi-yhteistyön koordinoimiseen.

Tapahtumat

CSC:n Oodi-porukka toivottaa kaikille rentouttavaa,
tunnelmallista ja hyvää joulua sekä menestyksekästä ja onnellista
uutta vuotta 2016!
Lomilla:
Eila Partanen: 28.-31.12.2015
Teemu Ajalin: 23.12.2015 -10.1.2016
Olli Salo: 23.12. ja 28.12. ja 31.12.2015
Melanie Lotz: 23.12.-31.12.2015

Muita uutisia
EXAM-Oodi-integraation yhteistyö
EXAM-konsortiossa olevien Oodi-yliopistojen kesken on aloitettu Oodi-EXAM-integraation käyttöönottoa ja
kehittämistä koskevan yhteistyön rakentaminen.
Oodi-konsortio on varannut budjetistaan vuoden 2015 loppuviikoiksi sekä vuodelle 2016 jonkin verran varoja
yhteistyön aloittamisen koordinointia varten.
CSC:lle on Oodi-konsortion tuella pystytetty Oodi-EXAM-testiympäristö, joka sisältää myös Oodi-EXAMintegraation. Integraation testausta on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, joka on tilannut Acenet
Oy:n toteuttaman integraation ensimmäisen version. Testauksen ja yhteistyön tavoitteena on saada integraatio
ja siihen liittyvät tenttiprosessit testattua ja kesken olevat toiminnallisuudet hiottua, jotta integraation
käyttöönotolle Oodi-yliopistoissa voitaisiin antaa tukea. Lisäksi on tavoitteena muodostaa yhteistyökuvio, jonka
kautta Oodi-EXAM-yliopistojen kustantama integraation jatkokehittäminen ja ylläpito voitaisiin toteuttaa
kustannustehokkaasti ja konsortion yhteistyömalleja hyödyntäen.
Lisätietoja: melanie(at)oodi.fi ja teemu(at)oodi.fi

Avoimen yliopisto-opetuksen tiedonsiirrot Opintopolkuun
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksen tarjontatietoja
aletaan näyttää Opintopolussa vuoden 2016 aikana. Oodi-konsortion avoimen yliopisto-opetuksen
organisaatiot ovat marras-joulukuussa 2015 aloittaneet keskustelun mahdollisuudesta rakentaa yhteistyössä
tietojen käsin syöttämistä helpottava tiedonsiirtoratkaisu Oodista Opintopolkuun.
Oodi-konsortio on varannut budjetistaan vuoden 2015 loppuviikoiksi jonkin verran varoja yhteistyön
aloittamisen koordinointia varten. Yhteistyötarpeet, yhteistyöyliopistot ja tarvittavat resurssit kartoitetaan joulutammikuun aikana. Mikäli yhteistyö toteutuu, alkaa työskentely yhteisen tiedonsiirtoratkaisun määrittelemiseksi
ja rakentamiseksi keväällä 2015.
Lisätietoja: melanie(at)oodi.fi
______________________________________________________________________________________
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

