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Aika	   Keskiviikko	  17.8.2016	  klo	  09.30	  –	  11.30	  
Paikka	   Bulevardi,	  huone	  P410	  
	   	  

	  
Paikalla	  

Pekka	  Korhonen	  (puheenjohtaja)	  
Liisa	  Salo	  
Eeva	  Viitanen	  	  
Tuomas	  Orama	  	  
Tuomo	  Rintamäki	  
Jaakko	  Rannila	  (esittelijä)	  
Esa	  Suominen	  (sihteeri)	  

	  
Poissa:	  	   	  
-‐	  
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1.	  Kokouksen	  avaaminen	  
Puheenjohtaja	  Pekka	  Korhonen	  avasi	  kokouksen	  klo	  9.33.	  

2.	  Edellisen	  kokouksen	  muistion	  hyväksyminen	  
Hyväksyttiin	  edellisen	  kokouksen	  muistio.	  

3.	  Projektin	  tilanne	  ja	  tulokset	  
Jaakko	  Rannila	  esitteli	  projektin	  tilanteen	  ja	  tulokset.	  

Projektin	  tulokset	  
	  

Milestone	  3	  päättyessä	  asennetaan	  OMA	  verkkopalveluun	  Pepin	  (versio	  1.4)	  ja	  Pakin	  
palvelut.	  Tämän	  lisäksi	  OMA	  saa	  lisää	  yleisen	  työpöydän	  palveluita	  kuten	  hakutoimin-‐
nollaisuuksia	  ja	  omat	  suosikit	  ja	  linkit	  palvellun.	  Edellä	  mainittujen	  lisäksi	  myös	  oman	  
profiilin	  asetuksia	  on	  mahdollista	  säätää.	  	  
	  
Käyttöönottovaiheen	  palvelinympäristön	  on	  suunniteltu	  ja	  asennettu	  ja	  tulevan	  tuo-‐
tantovaiheen	  palvelinympäristö	  on	  suunniteltu.	  Työpöydillä	  roolit	  toimivat	  siten,	  että	  
työpöytäkokonaisuus	  toimii	  oikein	  jokaiselle	  käyttäjälle.	  
	  
Projektiryhmän	  kokouksia	  on	  pidetty	  lähes	  viikoittain	  ja	  niihin	  pääsee	  tutustumaan	  
osoitteessa:	  Projektiryhmän	  kokousmuistio	  
	  
Määrittelyiden	  tarkennukset:	  Muutoshallinta	  
Käyttöliittymäsuunnitelmien	  tarkennukset:	  Käyttöliittymäsuunnitelmat	  
	  
Tuubin	  rinnakkaiskäytön	  päättämispäivästä	  tulee	  tehdä	  päätös	  myöhemmin	  syksyllä.	  

Kustannukset	  
Jaakko	  esitteli	  tilanteen	  kustannusten	  osalta.	  Projekti	  etenee	  budjetissaan.	  

Aikataulu	  
Jaakko	  esitteli	  tilanteen	  aikataulun	  osalta.	  	  
	  
Projektin	  tarkennettu	  aikataulu	  	  
Milestone	  4	  tavoitteet	  (1.9	  -‐	  31.10.):	  

• OMA-‐palvelussa	  on	  otettu	  käyttöön	  pakki-‐	  ja	  perusrekisteri-‐projektin	  palvelut	  ja	  
ne	  ovat	  korvanneet	  Winhan	  kaikki	  palvelut.	  

• Palvelinympäristö	  on	  optimoitu	  kestämään	  käyttäjien	  kuorman	  siten,	  että	  palve-‐
lut	  toimivat	  nopeasti	  ja	  tehokkaasti.	  

	  
Milestone	  5	  tavoitteet	  (31.10.	  -‐	  2.1.2017):	  

• Uudet	  työtilatoiminnallisuudet	  on	  testattu	  ja	  otettu	  käyttöön.	  
• Sisällönhallinta	  ja	  tiedotteiden	  laadinta	  toimii	  OMA-‐palvelun	  puolelta.	  

	  	  
Milestone	  6	  tavoitteet	  (2.1.	  -‐	  15.2.2017)	  

• Kaikki	  toiminnot	  hyväksymistestattu,	  takuukorjattu	  ja	  tuotannossa	  
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Viestintä	  
Viestintä	  tapahtuu	  infotilaisuuksien	  ja	  koulutusten	  kautta.	  Tarkemmat	  yksityiskohdat	  
löytyvät	  projektin	  sivustolta	  >>.	  

Koulutukset	  
Elokuun	  koulutukset	  on	  jouduttu	  perumaan	  johtuen	  järjestelmän	  keskeneräisyydestä	  
ja	  koulutusmateriaalikaan	  ei	  ole	  vielä	  valmis.	  Korvaavat	  koulutukset	  järjestetään	  myö-‐
hemmin.	  

4.	  Projektiryhmän	  esitys	  käytettävästä	  tiedostopalvelusta	  (liite)	  
Mm.	  Tuubin	  taustalla	  tiedostojen	  tallentamisen	  alustana	  on	  toiminut	  Alfresco.	  Projekti-‐
ryhmä	  esittää	  Alfrescon	  käytöstä	  luopumisesta	  ks.	  erillinen	  esitysdokumentti	  (LIITE	  1).	  

	  	  	  	  
Päätös:	  Ohjausryhmä	  päätti	  hyväksyä	  esityksen	  sellaisenaan.	  

5.	  Seuraavan	  vaiheen	  tavoitteet	  
Ks.	  Kohta	  3	  Aikataulu.	  

6.	  Muut	  asiat	  
Päätettiin	  järjestää	  marraskuun	  (24.11.	  klo	  9-‐11)	  Päällikköfoorumissa	  tilannekatsa-‐
us/info	  Omasta.	  

7.	  Seuraavat	  kokoukset	  
Seuraava	  ohjausryhmän	  kokous	  30.11.2016	  klo.	  13.00.	  

8.	  Kokouksen	  päättäminen	  
Kokous	  päätettiin	  klo	  10.20.	  
	  
	  

	  


