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Sovellusprojekti Paatti, 2. kokous

Aika 7.2.2012 11:15 – 12:50

Paikka Kokoushuone Ag C226.2

Läsnä Tapio Keränen, puheenjohtaja
Jukka Kaartinen
Päivi Lappalainen
Matti Lehtinen
Heikki Lyytinen
Toni Salminen
Jari Salokangas
Jukka-Pekka Santanen
Outa Valkama
Lauri Satokangas, sihteeri

1. Kokouksen avaus 

Keränen avasi kokouksen kello 11:15. 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keränen ja sihteeriksi Satokangas.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Santanen ehdotti  kohtaan 6 lisättävän uuden tilaajan esittely ja että kohdan 6 
jälkeen Paatin projektipäällikkö kertoo projektin sen hetkisen tilanteen.

PÄÄTÖKSET:

• Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.

• Sovittiin, että jatkossa kokousten pöytäkirjat toimitetaan 
projektiorganisaatiolle vain sähköisessä muodossa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Santasen ohjeiden mukaan korjataan edellisen kokouksen pöytäkirjasta 
seuraavat virheet kohdassa 15:

• Marja-Liisa Kinnusen nimen tilalle laitetaan Marja Kankaanranta.

• Lause ”Santanen toimittaa projektiryhmälle Tabu-projektin trac-
tunnukset” muutetaan muotoon ”Santanen hankkii projektiryhmälle 
oikeudet Tabu-projektin trac-ympäristöön. 
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• Santasen tehtäviin lisätään sähköpostilistan perustaminen 
projektiorganisaatiolle.

PÄÄTÖKSET:

• Jatkossa pöytäkirja käydään läpi projektorilla esitettynä.

6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät

Projektiryhmä tutustuu Tabu-projektin yhteenvetokuvauksiin saadakseen
kuvan sen toiminnallisuuksista. (suoritettu)

Santanen hankkii projektiryhmälle Tabu-projektin trac-tunnukset sekä
selvittää tarvittavien puhelimien saatavuudet Jani Kurhiselta sekä Marja 
Kankaanniemeltä. (suoritettu)

Lyytinen pyytää tarvittavat puhelimet Jukka Kaartiselta. (suoritettu)

Päivi Lappalainen joko toimittaa projektiryhmälle tarvittavat 
käyttäjätunnuksetuupumussovelluksen oma-aikaiseen tutustumiseen tai 
esittelee sovelluksen
toiminnallisuutta ja siihen liittyviä käyttötapauksia ja esimerkkejä
projektiryhmälle. (suoritettu)

7. Aikataulu ja prosessimalli

Santanen esitti lyhyesti projektin aikataulun, jossa helmikuu käytetään 
suunnitteluun, määrittelyyn ja kokeiluun, maalis- ja huhtikuu toteutukseen ja 
toukokuu raportointiin ja viimeistelyyn.

Projektin läpiviennissä käytetään jotakin ketterää prosessimallia. Kaartisen 
pyydettyä täsmennystä sanaan ”ketterä” kertoi Santanen sen tarkoittavan 
lyhyitä askelia.

8. Sopimukset, lisenssit ja projektimaksu

Tilaajan edustajille jaettiin esimerkit sovellusprojekteissa käytettävistä 
vaitiolo- ja projektisopimuksista. 

PÄÄTÖKSET:

• Tilaaja valitsi 4000€ lisenssin ja projektiryhmä laatii tilaajalle lisenssin 
perusteella projektisopimuksen.

9. Projektin läpiviennin käytänteet

Tilaaja ei esittänyt mitään rajoitteita projektille. Santanen kertoi, että 
sovelluksen lähdekoodi tulee kirjoittaa englannin kielellä, mutta muissa 
tapauksissa on käytettävä kieli projektiryhmän päätettävissä. Myöskään 
käytettäville ohjelmistoille ei asetettu mitään rajoitteita.
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10. Muut esille tulleet asiat

Aiemmin poissaollut tilaajan edustaja Jukka Kaartinen esitteli itsensä. 

Salminen selosti projektiryhmän tämänhetkisen tilan. Ryhmä oli tutustunut 
Tabu-projektiin ja osittain projektin jälkeen jatkokehitettyyn 
palvelinohjelmistoon.

Sovelluksen toiminnallisuuksista keskusteltaessa tilaaja halusi ohjelmistoon 
seuraavia ominaisuuksia:

• mahdollisuus kerätä tietoa esimerkiksi kiihtyvyysanturilla tai muilla 
tavoin,

• sovelluksessa esitettävien kyselyiden ja muun sisällön tulee antaa 
ohjattavalle jonkin verran valinnan varaa.

PÄÄTÖKSET:

• Päätettiin, että kehitettävä sovellus tarvitsee toimiakseen jatkuvan 
verkkoyhteyden.

11. Osallistujien seuraavat tehtävät

Kaikki tilaajan osapuolet toimittavat maanantaiksi 13.2. yhden sivun 
kuvaukset siitä, mitä he haluavat kehitettävän ohjelmiston sisältävän. 

Jukka Kaartinen tuo seuraavaan kokoukseen projektiryhmän käyttöön 
annettavat Android-puhelimet.

Projektiryhmä noutaa Lyytiseltä Kindle Fire-tabletin, lisää Lehtisen Paatin 
kalenteriryhmään Korpissa ja esittää seuraavassa kokouksessa tilaajan 
antamien kuvausten perusteella laadittuja käyttötapauskuvauksia. 

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraava tapaaminen sovittiin keskiviikoksi 15.2.2012 kello 10:15 
kokoushuoneeseen Ag C226.2.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:50.

KOKOUKSESSA JAETTU MATERIAALI

Projektiryhmälle jaettiin Nokia N9 –puhelin.

LIITTEET

JAKELU Projektiorganisaatio


