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Tutustuminen Velhoon
Testaustyöpaja polkaistiin käyntiin Jaana Kalliolaakson Velho-esittelyllä. Jaana kertoi
allianssimallina toteutettavan hankkeen sisällöstä, vaiheista ja keskeisistä tavoitteista. Velhon
järjestelmäkokonaisuutta hän hahmotti osallistujille havainnollistavan kaaviokuvan avulla.
Työpajassa testattavana oli yksi Velho-järjestelmän moduuleista eli uusi suunnitelma- ja
toteumatietovarasto, joka kantaa nimeä Projektivelho. Ensimmäinen Projektivelhon
testaustyöpaja järjestettiin 6.11.2018, jossa ei kuitenkaan ollut vesiväyläpuolen edustajia
mukana, joten heille haluttiin järjestää nyt erillinen ensimmäistä vastaava työpaja. Tässä
toisessa työpajassa testattiin siis samaa järjestelmäversiota, kuin ensimmäisessäkin
työpajassa.

Työpajan tavoitteet
Jaanan esittelyn jälkeen Aki Haulivuori kertoi työpajan tavoitteista. Tärkeimpänä tavoitteena
oli saada osallistujilta mahdollisimman laajasti palautetta sekä käyttöliittymään ja
toiminnallisuuksiin että tietosisältöön liittyen. Aki korosti, että kaikki palaute on Velholle
arvokasta ja että vääriä vastauksia ei ole. Testaustyöpajan osallistujilla oli käytössään
esituotantoympäristössä oleva järjestelmän ensimmäinen versio. Ketterän kehittämisen
periaatteiden mukaisesti Velho-allianssi halusi tuoda jo tämän version testaukseen, sillä

Velhossa koetaan tärkeäksi päästä kehittämään uutta järjestelmää alusta lähtien yhdessä
tulevien käyttäjien kanssa. Työpajan tavoitteiden käsittelyn jälkeen Iida Kokko selitti Velhossa
käytettävää terminologiaa, jotta osallistujat hahmottaisivat paremmin, mitä kaikkea
järjestelmä pitää sisällään ja mitä milläkin termillä Velhossa tarkoitetaan. Iida kävi tässä
yhteydessä läpi myös Projektivelhon metatietoihin liittyviä asioita, joihin osallistujilta
toivottiin palautetta. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi tietojen kattavuus ja valintalistojen
arvojoukkojen laajuus. Tämän työpajan osallistujat olivat vesiväyläpuolen asiantuntijoita,
mikä mahdollisti huomioiden esille tuomisen kattavasti tämän yhden väylämuodon osalta ja
keskustelussa päästiin tarkkoihinkin yksityiskohtiin.

Järjestelmän testaaminen
Varsinainen testaaminen lähti hyvin käyntiin. Työpajan kolme osallistujaa pääsivät
kirjautumaan Velho-järjestelmään omilla tietokoneillaan. Testaajille jaettiin seitsemän erilaista
testitehtävää sisältävä paperinippu, jossa oli myös osuudet sekä jokaisen yksittäisen tehtävän
että kokonaisuuden ja käyttökokemuksen arviointiin. Tehtävät koostuivat muun muassa
projektin, toimeksiannon ja aineiston lisäämisestä ja niiden metatietojen syöttämisestä
järjestelmään. Jokainen testaaja sai työskennellä omassa tahdissaan ja työpajaan
osallistuneet Velho-allianssin jäsenet seuraisivat vieressä testaajien toimintaa järjestelmässä
keräten ylös kommentteja ja huomioita sekä opastaen testaajia tarvittaessa. Työskentelyn
lomassa käytiin vapaamuotoista keskustelua niin testaajien kuin Velhojenkin kesken.
Testaajilla käytössä ollut Velho-järjestelmän esituotantoympäristön käyttöliittymä tuntui
herättävän paljon ajatuksia osallistujissa. Keskustelua syntyi niin järjestelmän käyttöliittymään
ja toiminnallisuuksiin kuin metatietoihinkin liittyen. Testaajilta tuli runsaasti huomioita ja
parannusehdotuksia, joista monet olivat samoja kuin ensimmäisen testaustyöpajan
osallistujilta saadut kommentit. Oli hyvä kuulla samojakin huomioita, sillä ne vahvistivat
tarvetta ominaisuuksien ja tietosisällön kehittämiseen. Toisaalta testaajilta tuli myös paljon
uusia huomioita, joita edes Velho-allianssin jäsenet eivät olleet osanneet ajatella aiemmin.
Vesiväyläpuolen tarpeet kuitenkin eroavat jonkin verran tutummista tie- ja ratapuolen
tarpeista.

Palaute tilaisuudesta
Varsinaisen järjestelmätestaamisen jälkeen käytiin lyhyt keskustelu osallistujien
ensitunnelmista järjestelmän suhteen. Kokonaisuudessaan keskitetyn suunnitelma- ja
toteumatietovaraston eli Projektivelhon tarve tunnistetaan hyvin ja nykyinen suunta vaikutti
testaajista oikealta. Palautetta tuli lähinnä yksityiskohtien hiomiseen liittyen, mutta suuret
linjat vaikuttivat osallistujista selkeiltä. Jonkin verran kyselyä tuli liittyen Velho-järjestelmän
integraatioihin muiden järjestelmien kanssa, esimerkiksi minkä järjestelmien kanssa
integraatioita ollaan suunniteltu ja millä aikataululla. Keskustelun pohjalta jäi tunnelma, että
Velhon kehityksessä ollaan oikealla polulla. Kokonaisuudessaan tilaisuudesta jäi positiivinen
fiilis. Velho-jäsenten asettamat tavoitteet, erityisesti runsas palautteen saanti järjestelmästä
vesiväyläprojektien tarpeiden kannalta, täyttyivät hyvin. Kaikki saatu palaute käsitellään
huolellisesti Velho-allianssin toimesta ja sen perusteella järjestelmän tulevia versioita
kehitetään toimivammiksi ja informatiivisemmiksi. Järjestelmän toteutusvaihe jatkuu
teemoitettuna ja vaiheistettuna vuoteen 2020 saakka ja järjestelmätestausta on tämän
ajanjakson sisällä tiedossa lisää.

