CSC:n Oodi-tiimi
CSC toimii Oodi-konsortion palveluntuottajana. Käytännössä CSC:n Oodi-asiantuntijatiimi (ent. Oodi kehitys) vastaa Oodi-konsortion
toimeksiannosta Oodi-järjestelmän versiotyöstä sekä kehittämis- ja integraatioprojekteista yhteistyössä Oodi-yliopistojen kanssa. Oodi-tiimi myös
vastaa Oodi-konsortion konsortiohallinnosta sekä koordinoi Oodi-yhteistyötä konsortion yliopistojen välillä.

Toimintatavat Oodi-yhteistyössä
CSC:n Oodi-tiimissä toimitaan konsortion päättämän toimintamallin mukaisesti.
CSC toimii Oodi-konsortion palveluntuottajana ja CSC:llä käytännön Oodi-työtä toteuttaa
Oodi-tiimi. Konsortiosopimuksen ja palvelusopimuksen mukaisen palveluntuottajan roolin
lisäksi CSC:llä on myös laajempi strategisen kumppanin rooli. CSC palveluntuottajana tukee
sekä konsortion Oodi-järjestelmään liittyvää että korkeakoulujen muuta
opintotietojärjestelmäkehittämistä. CSC on mukana vastuullisena koordinoijana useassa
kansallisessa hankkeessa ja pystyy näin tarjoamaan tietoa kansallisen tason
kehittämislinjauksista ja tukea niiden huomioimiseen kehittämistyössä. CSC pystyy myös
tarjoamaan korkeakouluille erilaisia asiantuntija- ja järjestelmäkehittämisen tukipalveluja. CSC
kilpailuttaa ja valvoo alihankkijoita, jotka toteuttavat teknisen kehittämistyön.
Korkeakoulujen asiantuntijat, kuten projektivastaavat ja Oodi-pääkäyttäjät, toimivat jatkuvassa
vuorovaikutuksessa CSC:n toimijoiden kanssa eri projekteissa, asiantuntijaryhmissä ja ovat
myös tärkeä osa testausprosessia.
Konsortion toimielimet käyttävät työskentelynsä tukena toimintasuunnitelman työlistaa, jota
ylläpidetään Confluencessa. Työlista on vuosittainen toimintasuunnitelma pilkottuna
konkreettisiksi projekteiksi ja tehtäväkokonaisuuksiksi ja sisältää kaikki ne projektit,
tehtäväkokonaisuudet sekä jatkuvat hallinnolliset tehtävät, joihin konsortio tarvitsee resursseja
CSC:ltä ja sen alihankkijoilta/toimittajilta. Työlistan sisältämät työt on otsikoitu budjetissa
käytettyä jaottelua vastaavasti. Toteutettavaksi päätetyt työt on aikataulutettu, niille on tehty
resurssiarvio ja niiden etenemistä seurataan vuoden aikana työlistan kautta.
CSC:llä Oodi-ryhmän työtä koordinoi ja siitä raportoi konsortion työvaliokunnalle ja
johtoryhmälle Oodi-projektipäällikkö (PP), joka myös ylläpitää työlistaa. PP toimii kiinteässä
yhteistyössä työvaliokunnan ja korkeakoulujen projektivastaavien kanssa. Projektipäällikön
vastuulla on osallistua konsortion toiminnan suunnitteluun ja budjetointiin, seurata ja valvoa
budjetin toteutumista sekä raportoida mahdollisista ongelmatilanteista työvaliokunnalle.
Projektipäällikkö valmistelee asiat CSC:n puolelta työvaliokunnan käsittelyyn ja toimii sekä
työvaliokunnan että johtoryhmän sihteerinä.
Toimittajina 2017 toimivat:
Acenet Oy: mm. WinOodin ylläpito ja kehittäminen
Gofore Oy: WebOodin, WS-rajapintojen sekä ILPA:n ylläpito ja kehittäminen

Hyödyllisiä linkkejä
CSC:n Oodi-tiimin asiantuntijoiden yhteystiedot
Oodin asiantuntijoiden postilistat:
kaikki-asiantuntijat@csc.fi
projektivastaavat@csc.fi
tekninen@csc.fi
oko-ovi@csc.fi
ZOOM-KOKOUSHUONEET
Yleiset Oodi-kokoukset: https://cscfi.zoom.us/j/989
444351
Kanbanmyllyt: https://cscfi.zoom.us/j/7286597488
OILI-Oodi ja Oodi-VIRTA: https://cscfi.zoom.us/j/7
286597488
OODIN DOKUMENTAATIOTA
JIRA: https://jira.csc.fi
CONFLUENCE: Oodin versiotyö
Oodin kehitysprojektit ja teknologiapäivitykset
Oodin vanha dokumenttikanta: http://notes.helsinki
.fi/halvi%5Coodi%5COkonsortio.nsf/All?OpenView
Opintohallinnon tietovarasto -projektin dokumentit:
http://notes.helsinki.fi/halvi/oodi/oodi-ohatv.nsf/
Oodi-järjestelmä

KANSALLINEN KEHITTÄMINEN
OILI: OILI-Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja
lukuvuosi-ilmoittautuminen
OILI (vanha)
VIRTA: VIRTA-opintotietopalvelu
KSHJ:Korkeakoulujen sähköinen haku- ja
valintajärjestelmäratkaisu (KSHJ)
Oppijan verkkopalvelut:Oppijan verkkopalvelut Opetushallituksessa toteutettavien palveluiden
wiki-alue
Raketti-hanke: https://confluence.csc.fi/display/OP
I/RAKETTI-OPI
Opetusministeriö: http://www.minedu.fi/
Opetushallitus: http://www.oph.fi/
POHJOISMAISET JÄRJESTELMÄT
Ladok, Ruotsi: http://www.ladok.se/
KANSAINVÄLINEN KEHITTÄMINEN: Eunis http://
www.eunis.org/index.php
STANDARDOINTI
RS3G: http://wiki.teria.no/confluence/display/RS3G
CEN Workshop: http://www.cen.eu/cenorm/busine
ssdomains/businessdomains/isss/activity/wslt.asp
ISO: http://www.iso.org/

