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Sovellusprojekti Paatti, 9. kokous

Aika 25.4.2012 klo 13.20–14.25

Paikka Kokoushuone Ag C226.2

Läsnä Jari Salokangas, puheenjohtaja

Jukka Kaartinen

Päivi Lappalainen

Heikki Lyytinen

Toni Salminen

Jukka-Pekka Santanen

Timo Suutama

Outa Valkama

Lauri Satokangas, sihteeri

Laadittu: 29.4.2012

Muokattu: 6.5.2012

1. Kokouksen avaus 

Salokangas avasi kokouksen. 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Salokangas ja sihteeriksi Lauri 
Satokangas.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Sovelluksen tietokantaan tallennettavista käyttäjien henkilötiedoista 
keskusteltiin.

PÄÄTÖKSET:

• Pöytäkirjan kohdan 11 otsikosta poistetaan tarkenne ”(kesken)” ja 
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pöytäkirja hyväksytään tällä muutoksella.

6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät

KAIKKI:

• miettivät projektissa toteutettavalle sovellukselle sopivan nimen 
(kesken).

PROJEKTIRYHMÄ:

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

7. Projektin tilakatsaus

Satokangas esitteli projektin tilakatsauksen [1]. 

Projektiryhmä oli jatkanut sekä tutkijan että kuntoutettavan käyttöliittymien 
toteutusta ja ottanut tietokannan käyttöön kummassakin sovelluksessa.

Seuraavaksi ryhmä jatkaa molempien sovellusten toteutusta.

8. Projektisuunnitelman hyväksyminen

Projektisuunnitelma hyväksyttiin ja ryhmän, tietotekniikan laitoksen ja 
tilaajan edustajat allekirjoittivat sen.

9. Projektisopimuksen allekirjoittaminen

Läsnäolleet osapuolet allekirjoittivat projektisopimuksen. Ryhmä hankkii 
kokouksesta poissaolleen Tapio Keräsen allekirjoituksen sopimukseen, jonka 
jälkeen tietotekniikan laitoksen ja tilaajan edustajat allekirjoittavat sen.

10. Sovellusten esittely

Salokangas ja Salminen esittelivät tutkijan käyttöliittymää. Nykyisellä 
versiolla voidaan luoda käyttäjäprofiileja, ryhmiä ja tutkimuksia sekä muokata 
näiden tietoja. Salokangas ja Salminen havainnollistivat myös tapahtumien ja 
tehtävien luomista.

Satokangas esitteli kuntoutettavan käyttöliittymää, jolla voidaan suorittaa 
tutkijan laatimia tapahtumia ja tehtäviä.

Santanen kehotti ryhmää laittamaan uusimmat versiot sovelluksista verkkoon 
ja luomaan projektiorganisaatioon kuuluville käyttäjätunnukset sovelluksiin, 
jotta myös muut organisaatioon kuuluvat pääsevät testaamaan sovelluksia.

Lappalainen kysyi, onko ohjelman ulkoasua mahdollista muokata, ja ryhmä 
vastasi tämän olevan mahdollista.

PÄÄTÖKSET:
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• Mediasisällön lisääminen ja raporttien luominen vaativat tarekempaa 
määrittelyä, ja sen vuoksi ne toteutetaan projektin jälkeisessä 
jatkokehityksessä.

• Ryhmä tiedottaa sähköpostilistalla kaksi kertaa viikossa tai useammin 
sovelluksen kehitykseen ja testaukseen liittyvistä asioista.

11. Muut esille tulleet asiat

Kokouksessa mukana ollut Timo Suutama lisätään projektiorganisaation 
sähköpostilistalle.

12. Osallistujien seuraavat tehtävät

KAIKKI:

• miettivät projektissa toteutettavalle sovellukselle sopivan nimen.  

SANTANEN:

• hankkii tietotekniikan laitoksen edustajien allekirjoitukset 
projektisopimukseen ja toimittaa sopimukset Raimo Lappalaiselle.

• lisää Timo Suutaman projektiorganisaation sähköpostilistalle.

TILAAJA:

• varmistaa sitoutuuko Tero Kallioinen projektiin.

PROJEKTIRYHMÄ:

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

• luo projektiorganisaatioon kuuluville käyttäjätunnukset ohjelmiston 
testaamista varten. 

• hankkii kokouksesta poissaolleen Tapio Keräsen allekirjoituksen 
projektisopimukseen.

13. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraava kokous sovittiin tiistaiksi 8.5.2012 kello 9.15 kokoushuoneeseen Ag 
C226.2.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

JAETTU JA KÄSITELTY MATERIAALI

[1] Projektin tilakatsaus – 
sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/tilakatsaukset/tilakatsaus_24042012.
pptx
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LIITTEET Ei liitteitä.

JAKELU Projektiorganisaatio


