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Sovellusprojekti Paatti, 8. kokous

Aika 11.4.2012 klo 14.23–15.29

Paikka Kokoushuone Ag C226.2

Läsnä Lauri Satokangas, puheenjohtaja

Jukka Kaartinen

Tapio Keränen

Päivi Lappalainen

Heikki Lyytinen

Lauri Satokangas

Jukka-Pekka Santanen

Outa Valkama

Jari Salokangas, sihteeri

Laadittu: 11.4.2012

Muokattu: 25.4.2012

1. Kokouksen avaus 

Satokangas avasi kokouksen. 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Satokangas ja sihteeriksi Jari 
Salokangas.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

PÄÄTÖKSET:

• Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

PÄÄTÖKSET:

• Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät

Edellisessä kokouksessa annetuista tehtävistä tilaajien tehtävä on suoritettu ja 
projektiryhmän tehtävä on kesken. Tehtävät olivat seuraavat:

TILAAJAT:

• toimittaa projektiryhmälle kuvauksen tilaajan kannalta olennaisista 
käyttötapauksista (suoritettu).

PROJEKTIRYHMÄ:

• selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin 
ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan (kesken).

7. Projektin tilakatsaus

Satokangas esitteli projektin tilakatsauksen [1]. 

Projekti on tällä hetkellä toteutusvaiheessa, projektisuunnitelma on 
valmistumispisteessä sekä tietokanta on toimivia yhteyksiä vaille valmis. 
Seuraavaksi projektiryhmä jatkaa mobiili- ja tutkijapuolen käyttöliittymien 
toteutusten parissa.

8. Tutkijan käyttöliittymän esittely

Salokangas esitteli tutkijan käyttöliittymän varhaista versiota. 

Tutkijan käyttöliittymä sisältää tutkijan oman sivun, jossa näkyy tutkijalle 
tärkeitä viestejä ja muistutuksia. Käyttäjä-, ryhmä-, aikataulu- ja 
tutkimusvalikossa hallinnoidaan kuhunkin liittyviä asioita, esimerkiksi 
aikatauluvalikossa voidaan luoda ja muokata uusia aikatauluja ryhmille. 
Tapahtumavalikossa voi luoda ja muokata tapahtumia, medianäkymässä voi 
tarkastella järjestelmän sisältäviä mediatiedostoja sekä raporttinäkymässä voi 
tarkastella tapahtumista kerättyä suoritedataa.

Santanen kysyi tietokantaan liittyen, että onko tietokanta kunnossa? 
Satokangas totesi Santaselle, että tietokannasta saadaan jo dataa irti.

9. Projektisuunnitelman kommentointi

Salminen esitteli projektisuunnitelman [2].

Salminen kävi projektisuunnitelman läpi ja kysyi osallistujilta, että onko 
projektisuunnitelmaan liittyen mitään kommentoitavaa? Kaartisen mielestä 
projektisuunnitelma näyttää hyvältä.



Paatti-projekti Kokous 8, 11.4.2012 Pöytäkirja, sivu 3 (4)

Päivi Lappalaisen mielestä 4. kappaleen 1. lause on ehkä liian voimakkaasti 
sanottu, sillä jotkin tutkimustulokset osoittavat toisenlaista faktaa.

Lyytinen kysyi ryhmältä, mitä parannuksia ryhmä on onnistunut tekemään 
Tabu-projektiin verrattuna? Salminen ja Satokangas kokosivat tapahtumien 
luonnin, laitteistoriippumattomuuden ja tietokannan uudelleensuunnittelun 
ansiosta syntyneen parannetun käytön parannuksiksi.

Santanen esitti kokousryhmälle projektisuunnitelman hyväksymistä.

PÄÄTÖKSET:

• Projektisuunnitelma hyväksyttiin.

10. Muut esille tulleet asiat

Santanen kysyi asiaa henkilötietojen näyttämisestä. Lyytinen totesi tähän, että 
henkilötiedot tulee näyttää niin, että ne eivät ole milloinkaan vaarassa vuotaa 
ulkopuolisille. Santanen jatkoi tähän, että vaatimuksiin olisi hyvä kirjata 
maininta, että suoritehistoria ja henkilötiedot eivät saa näkyä samaan aikaan.

Satokangas kysyi asiaa liittyen ohjelmiston nimeen. Santanen totesi tähän, että 
sovelluksen nimen keksiminen kirjataan seuraavaksi tehtäväksi kaikille.

Santanen totesi projektin loppuesittelyn ajankohdan olevan torstaina 10.5. 
iltapäivällä. Tarkempi kellonaika varmistunee kokouksen jälkeen pikapuolin.

11. Osallistujien seuraavat tehtävät

KAIKKI:

• miettivät projektissa toteutettavalle sovellukselle sopivan nimen.

PROJEKTIRYHMÄ:

• selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin 
ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan.

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraava kokous sovittiin keskiviikoksi 25.4.2012 kello 13.15 
kokoushuoneeseen Ag C226.2.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.29
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JAETTU JA KÄSITELTY MATERIAALI

[1] Projektin tilakatsaus – 
sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/tilakatsaukset/tilakatsaus_11042012
.pptx

[2] Projektisuunnitelma – 
sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/projektisuunnitelma/paatti_projekti
suunnitelma_0.3.1.pdf

LIITTEET Ei liitteitä.

JAKELU Projektiorganisaatio


