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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän tutkintotyön tarkoituksena oli perehtyä ohjelmistoprojektin ohjelmistotestaukseen. 

Työssä perehdyttiin ensiksi yleisesti ohjelmistoprosessien periaatteisiin ja normaaleihin 

käytäntöihin. Sen jälkeen tutustuttiin tarkemmin ohjelmistotestaukseen. 

Ohjelmistotestauksesta kerrotaan sen periaatteista, suunnittelu- ja toteutusvaiheista. 

Lisäksi kerrotaan yleisesti ohjelmistoprojektien lopetuksesta ja dokumentoinnista. 

Tarkoituksena oli saada kattava yleiskuva ohjelmistoprojektin etenemisestä ja varsinkin 

ohjelmistotestauksen osalta. 

 

Työn toisena tavoitteena oli ohjelmistotestauksen jälkeen kertoa tarkemmin Global 

Planning -projektista, joka on Nokian Renkailla käynnissä oleva ohjelmistoprojekti. 

Projektin tarkoituksena on tehdä uusi ennusteohjelma, joka tulee valtakunnalliseen 

käyttöön kaikissa Nokian Renkaiden yhtiömaissa. Ohjelma on toteutettu Oracle-nimisellä 

ohjelmalla, joka on Nokian Renkaiden tarpeisiin suunniteltu järjestelmä. Global Planning -

projektista kerrotaan hieman taustaa ja selvitetään miksi kyseinen ohjelma on tilattu ja 

mitä kaikkea uudelta ohjelmalta vaaditaan. Lisäksi kerrottiin projektin suunnitellusta ja itse 

ohjelmistotestauksesta. Projekti kokonaisuudessaan on niin laaja, että tässä työssä 

käsitellään vain osaa Nokian Renkaille tilatun järjestelmän testauksesta. Tämä johtuu 

siitä, ettei testausta ehditä tehdä loppuun saakka ennen kuin tutkintotyö on valmis. 

 

Lopuksi kirjattiin johtopäätöksiä projektin etenemisestä ja onnistumisesta. Näitä asioita 

verrattiin pohjamateriaalien antamiin esitietoihin. Johtopäätöksien mukaan Global 

Planning -projekti oli normaalin ohjelmistoprojektin kaltainen, ja varsinkin 

ohjelmistotestaus eteni annettujen esitietojen ja periaatteiden mukaisesti.
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ABSTRACT  
 
The purpose of this paper was learning more about software project and software testing. 

In first in this paper was getting oriented in software project’s principles and practices. 

After that was learning more about software testing. From software testing was telling its 

principles and design and execution stages. Also in this paper was telling ending software 

project in general and what documents should were saved. The main purpose of this 

paper was get comprehensive general view of software project and especially software 

testing advancement.  

 

The second purpose of this paper was telling about Global Planning Project. Global 

Planning Project is software project, which is in progress on Nokian Tyres. The meaning 

of this project is creating new forecast program, which is going to come national 

actuation. Program is carried out program called Oracle. The new program is planned for 

Nokian Tyres only and there is created everything what Nokian Tyres wants. From this 

project is going to tell a little background and why this program was ordered. Also is going 

to tell all main things what this program must be able to do and how can reach such a 

quality what Nokian Tyres wants and need. And of course is going to tell this projects 

planning and software testing. This project is so large that in this paper is going to handle 

only beginning of testing.  

 

At the end is listed some assumption how this project advanced. And of course how this 

project and especially software testing was success. These assumptions were corporate 

base materials. According to assumptions Global Planning Project was quite similar as 

software project normally is. And software testing advanced also quite identical.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA TERMIT 

 

Testaus Testaus tarkoittaa suunnitelmallista virheiden etsimistä 

testattavasta kohteesta. 

Moduuli Moduuli tarkoittaa tietokoneohjelman itsenäistä osaa, jolla on 

syöttötiedot, tulostiedot ja oma toiminnallinen tehtävä. 

Alajuoksu  Alajuoksu viittaa tavallisesti rakennusvaiheeseen ja 

järjestelmätestaukseen. 

Yläjuoksu  Yläjuoksu viittaa tavallisesti vaatimuskehittelyyn tai 

arkkitehtuuriin. 

Yksikkötestaus  Yksikkötestaus tarkoittaa yksittäisten moduulien testaamista 

heti kun ne ovat suorituskelpoisia. 

V-malli   V-malli on malli tai kaavio, jonka mukaan testaus etenee. 

Moduulitestaus  Moduulitestaus on testausta, jossa etsitään vikoja yksittäisistä 

moduuleista. 

Integrointitestaus Integrointitestauksessa etsitään vikoja moduulien 

yhteistoiminnasta. 

Järjestelmätestaus Järjestelmätestaus tarkoittaa kaiken kattavaa järjestelmän 

testaamista ennen ohjelman julkistamista. 

Testipeti  Testipetiin kuuluu ohjelman ympäristöä simuloivia osia, kuten 

testiajureita ja tynkämoduuleita. 

Testiajuri  Testiajurit mahdollistavat moduulin toteuttamien palveluiden 

kutsumisen ja tulosten tarkastelun. 

Tynkämoduuli Tynkämoduulit korvaavat testattavan moduulin tarvitsemat muut 

moduulit, jos niitä ei ole vielä olemassa. 

Lasilaatikkotestaus Lasilaatikkotestauksessa testitapaukset valitaan ohjelman 

toteutuksessa käytettävän tiedon perusteella. Käytetään myös 

nimitystä sisäinen testaus. 

Mustalaatikkotestaus Mustalaatikkotestauksessa testitapaukset valitaan testattavan 

ohjelman spesifikaatioiden perusteella ilman, että tutustutaan 

ohjelman toteutukseen. Käytetään myös nimitystä ulkoinen 

testaus. 

EWH  Nokian Renkaiden Keski-Euroopan keskusvarasto Tšekeissä 

Ejpovicessa. 

WNR  Nokian Renkaiden päävarasto Nokialla. 

STH   Nokian Renkaiden Strömson keskusvarasto Ruotsissa 

GP   Global Planning -projekti 

Dekk   Nokian Renkaiden varasto Norjassa.
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1 JOHDANTO 
 

Tämän tutkintotyön tarkoituksena on perehtyä ohjelmistoprojektin ohjelmistotestaukseen. 

Työssä perehdytään ensiksi yleisesti ohjelmistoprosessien periaatteisiin ja normaaleihin 

käytäntöihin. Sen jälkeen tutustutaan tarkemmin ohjelmistotestaukseen. 

Ohjelmistotestauksesta kerrotaan sen periaatteista, suunnittelu- ja toteutusvaiheista. 

Järjestelmätestaus on yksi, mutta samalla merkittävä osa kokonaisen järjestelmän 

kehitysprosessia. Järjestelmän kehitysprosessiin kuuluvat määrittely, suunnittelu, 

ohjelmointi ja testaus. Kun nämä neljä osa-aluetta toimivat oikein siirrytään järjestelmän 

käyttöönottoon ja ylläpitoon. Tutkintotyön lopussa kerrotaan yleisesti ohjelmistoprojektien 

lopetuksesta ja dokumentoinnista. Tarkoituksena on saada kattava yleiskuva 

ohjelmistoprojektein etenemisestä ja varsinkin ohjelmistotestauksen etenemisestä ja 

vaikeuksista. 

 

Työn toisena tavoitteena on ohjelmistotestauksen jälkeen kertoa Global Planning -

projektista, joka on Nokian Renkailla käynnissä oleva ohjelmistoprojekti. Projektin 

tarkoituksena on tehdä uusi ennusteohjelma, joka tulee valtakunnalliseen käyttöön 

kaikissa Nokian Renkaiden yhtiömaissa. Ohjelma on toteutettu Oracle-nimisellä 

ohjelmalla, joka on Nokian Renkaiden tarpeisiin suunniteltu ennustejärjestelmä. Global 

Planning -projektista kerrotaan hieman taustaa ja miksi kyseinen ohjelma on tilattu ja mitä 

kaikkea uudelta ohjelmalta vaaditaan. Lisäksi kerron projektin suunnitellusta ja 

toteutettavasta ohjelmistotestauksesta. Lopuksi käsitellään hieman johtopäätöksiä 

projektin etenemisestä ja vertailua löytämiini materiaaleihin. Projektista kerrotaan vain 

yleisesti yhtiön liikesalaisuuksien vuoksi. 

 

Tämä projekti on valittu tarkasteltavaksi tutkintotyössä, jotta voitaisiin vertailla alussa 

kerrottua pohjamateriaalia parhaillaan käynnissä olevaan ohjelmistoprojektiin. 

Tarkoituksena on tutkia, toimiiko ohjelmistotestaus konkreettisesti niin kuin kirjoissa on 

kerrottu vai onko jokainen projekti erilainen. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on 

testauksen vaikeus ja tiukat aikarajat. Pystytäänkö tekemään riittävän kattava testaus 

ennen kuin järjestelmä otetaan käyttöön? 
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2 JÄRJESTELMÄTESTAUS OHJELMISTOSPROSESSIN OSANA 
 

Järjestelmän kehitysprosessiin eli kokonaiseen ohjelmistoprosessiin kuuluvat määrittely, 

suunnittelu, ohjelmointi ja testaus. Näiden neljän osa-alueen oikein toimittua siirrytään 

järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon. Järjestelmän testaus on yksi, mutta samalla 

merkittävä osa kokonaisen järjestelmän kehitysprosessia. Alla olevasta kuvasta (kuva 1) 

nähdään, kuinka kehitysprosessin eri osa-alueiden työpanokset jakaantuvat 

prosentuaalisesti. Kuvasta huomataan, että koko ohjelmistoprojektissa 

järjestelmätestauksen työpanostus on aika vähäinen, koska järjestelmätestaukseen ei 

mene yhtä paljon työtunteja kuin rakentamisvaiheeseen. Jälkimmäisestä kuvassa (kuva 

2) on esitetty koko ohjelmistoprojektin ajankäytönjakautuminen. Tästä kuvasta 

huomataan, kuinka suuren osan lopulta järjestelmätestaus vie aikaa koko 

ohjelmistoprojektista. Tämä johtuu siitä, että testausta tapahtuu kaikissa kolmessa 

toteutusvaiheissa ja myös rakentamisvaiheissa. /1, s.35; 6,s.60/ 

 

 

 

Arkkitehtuuri
8 %

Rakentaminen
40 %

Moduuli-suunnittelu
16 %

Vaatimus-kehittely
6 %

Julkistus
10 %Järjestelmä-testaus

20 %

 
 

 

Kuva 1 Työpanoksen jakautuminen erikehitysvaiheiden kesken /6, s.60/ 
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Kuva 2 Projektin ajankäytönjakautuminen /6, s.61/ 

 

 

ATK-projektin läpivienti yrityksessä on yhteistyötä. Riippuen testauksen laajuudesta ja 

testattavan ohjelman koosta, myös henkilöstön määrä vaihtelee. Erittäin laajassa 

projektissa järjestelmätestaukseen tarvitaan myös laaja henkilöstö. Alla olevasta kuvasta 

(kuva 3) nähdään, kuinka paljon eri osaston henkilöitä voidaan tarvita suunnittelemaan ja 

toteuttamaan testauksen eri vaiheita. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen 

ohjelmistoprojekti on yksilöllinen ja siis tarvittavien ihmisten määräkin vaihtelee.   
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Kuva 3 Henkilöstön laajuus järjestelmätestauksessa /4, s.50/ 

 

 

Ohjelmistoprojekti lähtee yleensä käyntiin siitä, että asiakas tilaa ohjelmistoyritykseltä 

uuden ohjelman tai järjestelmän. Ensimmäiseen suunnittelu- ja määrittelyvaiheeseen 

tarvitaan asiakaan, tulevan projektivetäjän, järjestelmän johdon, 

järjestelmäsuunnittelijoiden ja kokoonpanon suunnittelijoiden yhteistyötä. Projektin 

alkuvaiheessa tarvitaan melkeinpä kaikkien asianomaisten yhteistyötä, koska jokainen 

sidosryhmä vaikuttaa projektiin omalta osaltaan. Yritysjohdon on oltava projektissa 

aktiivisesti mukana ja huolehdittava tavoiteltujen taloudellisten ja toiminnallisten hyötyjen 

toteutumisesta. Käyttäjien eli asiakkaiden työpanosta tarvitaan järjestelmän sovittamiseksi 

yrityksen ja työpisteiden vaatimuksia vastaavaksi. ATK-ammattilaisten ja varsinkin 

järjestelmäsuunnittelijoiden on kyettävä näkemään käyttäjien todelliset tarpeet ja osattava 

pitää tekniset ambitiot aisoissa, koska ohjelmistoa suunnitellaan juuri asiakkaalle. 

Projektipäällikön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa näiden osapuolten yhteispeli, sekä 

pitää koko projektin langat koossa. /4, s.50; 5, s.207; 6, s.219/  

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään ohjelmointivaiheeseen, johon osallistuu ohjelmoijat, 

projektin vetäjä, järjestelmäjohto ja toiminnallisen suunnittelun henkilöstö. Seuraavana 

vaiheena onkin jo testaus, johon voi osallistua tietokannan ylläpitäjä, testausryhmä, 

toiminnallinen suunnittelu ja tilanteesta riippuen monta muuta sidosryhmää. Testaajat 

tukevat suunnittelijoiden työtä huolehtimalla siitä, että järjestelmän laatu pysyy riittävän 

korkeana, jotta suunnittelijat voisivat integroida siihen uutta koodiansa. Suunnittelijat 
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puolestaan tukevat testaajia korjaamalla havaitut virheet nopeasti. Projektin joka 

vaiheessa yhteistyö muiden kanssa on erittäin tärkeää. /4, s.50; 5, s.207; 6, s.219/  

 

 

3 JÄRJESTELMÄTESTAUS 
 

Järjestelmän testaus tarkoittaa suunnitelmallista virheiden etsimistä testattavasta 

ohjelmasta tai järjestelmästä. Testaus tarkoittaa kaikkea sitä, millä voidaan mitata ja 

parantaa järjestelmän laatua. Nimitykset ohjelmistotestaus ja järjestelmätestaus 

tarkoittavat yleensä siis samaa asiaa. Testaus tarkoittaa myös aina jonkin tai joidenkin 

asioiden vertaamista johonkin. Järjestelmätestauksen tavoite on varmistaa, että 

järjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita. Tavoitteena on siis testata uusi ohjelma 

kokonaan ja niin, että täydellisen kattava testaus paljastaisi kaikki järjestelmän virheet ja 

puutteet. Kattava testaus on kuitenkin käytännössä mahdotonta, koska asiaan 

vaikuttavien tekijöiden määrä on liian suuri. Parhaimmallakin mahdollisella testauksella 

voidaan siis todeta vain virheiden olemassaolo, ei niiden täydellistä puuttumista. /1, s.284; 

2, s.36/ 

 

Järjestelmätestaukseen liittyvät työvaiheet ovat yleensä testauksen suunnittelu, 

testiympäristön luonti, testauksen suorittaminen ja testitulosten tarkastelu. 

Järjestelmätestauksessa keskitytään kolmeen osa-alueeseen: käytettävyyteen, 

moduuleihin sekä suorituskykyyn. Käytettävyystestauksen tavoitteena on varmistaa 

käyttöliittymän yhtenäisyys, opittavuus, selkeys sekä toimivuus. Moduulitestauksella 

pyritään poistamaan ohjelmointivirheet sekä parantamaan koodin laatua. Suorituskykyä 

testataan lähinnä suorituskyvyn selvittämiseksi. /1, s.283; 2, s.36/  

 
Testaus on keino selvittää ohjelmiston laadun taso eli se ei ole ohjelmiston 

laadunvarmistuskeino. Kun testaus yhdistetään virheiden korjaamiseen, tulee testaus-

korjaus – yhdistelmästä ohjelmiston laadunvarmistuskeino. Se ei kuitenkaan ole yksinään 

kovinkaan tehokas tapa. Tehokkaampi tapa on yhdistää yläjuoksun 

laadunvarmistusaktiviteetit, kuten käyttöliittymäprototyypin rakentaminen ja tekniset 

katselmukset, alajuoksun testaamiseen. Tämä lähestymistapa on sekä taloudellisempi 

että tehokkaampi. Yläjuoksu viittaa tavallisesti vaatimuskehittelyyn tai arkkitehtuuriin. 

Tehokkaaseen laadunvarmistussuunnitelmaan kuuluu useita 

laadunvarmistusaktiviteetteja, kuten virheiden jäljitys, yksikkötestaus, lähdekoodin 

tarkastus, tekniset katselmukset, integrointitestaus ja järjestelmätestaus. Yksikkötestaus 

on lähdekoodin itse suorittamaa epävirallista testausta. Testaus ja testiaineisto ei saa 
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perustua laadittuun ohjelmakoodiin, vaan nimenomaan määrittelyn ja suunnittelun 

tuloksiin. /2, s.36; 6, s.139, 132/  

 

 

3.1 Testauksen V-malli 
 

Ohjelmistoprojektia voidaan kuvata niin kutsutun V-mallin avulla (kuva 4). V-malli 

kuvastaa hyvin ohjelmistoprojektin alkuvaiheita. Kuvasta voidaan nähdä, kuinka 

ohjelmistoprojekti etenee tavallisesti. Ensimmäisenä määritellään tarve eli mitä kehitetään 

ja miksi. Seuraavaksi arkkitehtuurisuunnitteluvaiheessa suunnitellaan ohjelma ja 

mietitään mitä kaikkia ominaisuuksia uusi ohjelma tulee tarvitsemaan. Hyvin suunniteltu 

projekti vähentää testauksen tarvetta myöhemmin koska 

arkkitehtuurisuunnitteluvaiheessa on huomattavasti helpompi lisätä uusia toimintoja kuin 

vasta projektin loppuvaiheessa. Arkkitehtuurivaihetta seuraa moduulisuunnittelu, jossa 

suunnitellaan jokaisen ohjelman yksittäisten moduulien toiminta ja tehtävä. Tätä vaihetta 

seuraa itse ohjelman ohjelmointi, jossa konkreettisesti virallinen ohjelma luodaan. Jo 

ohjelmointivaiheessa tapahtuu koodin pientä tarkastusta, jotta vältyttäisiin suuremmilta 

testaus-korjaus – vaiheilta myöhemmin. Viimeiseksi V-mallissa on testaus, joka jaetaan 

kolmeen testaustyyppiin: moduulitestaus, integrointitestaus ja järjestelmätestaus. Näistä 

kolmesta testaustyypistä kerrotaan lisää myöhemmin seuraavissa kappaleissa. /1, s.288–

290/ 

 

 

 

Määrittely              Järjestelmä- 

                testaus 

 

Arkkitehtuuri-      Integrointi- 

  suunnittelu      testaus 

 

   Moduuli-          Moduuli- 

   suunnittelu         testaus 

 

           

       Ohjelmointi 
 
 
Kuva 4 Testauksen V-malli  /1, s.289/ 
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Mitä korkeammalla V-mallin testaustasolla ollaan, sitä kalliimmaksi virheiden mahdollinen 

korjaus tulee. Tämä johtuu siitä, että virheiden korjaus saattaa aiheuttaa uusia virheitä 

järjestelmässä. Esimerkiksi jos moduuleihin pitää tehdä loppuvaiheessa muutoksia, 

joudutaan lopuksi testaus suorittamaan uudelleen. Tällaista uudelleentestausta kutsutaan 

regressiotestaukseksi, joka voi tulla erittäin kalliiksi, ellei testausta saada automatisoitua. 

Testauksella pyritään karsimaan järjestelmän virheet mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa ja näin vältytään kalliilta kustannuksilta projektin loppuvaiheessa. Niin kuin 

McConnel /4/ kirjassaan toteaa: ”Testaa nyt tai maksa myöhemmin, mitä myöhemmin 

löydät sen, sitä enemmän maksat.”. Testauksessa on kuitenkin otettava huomioon, että 

vaikka testauksessa tulisi testata järjestelmän kaikki osa-alueet, ei samaa asiaa kannata 

testata tarpeettomasti moneen kertaan. Myös liiallinen testaaminen lisää projektin 

kustannuksia. Kuitenkin korjattu virhe täytyy testata uudelleen, jotta voidaan siirtyä 

testauksessa ylemmälle tasolle. /1, s.290; 4, s.25/ 

 

 

3.1.1 Moduulitestaus 

 
Moduulitestaus tarkoittaa testausta, jossa etsitään vikoja yksittäisistä moduuleista. 

Moduulilla tarkoitetaan yleensä noin 100–1000 ohjelmariviä. Moduulitestaus tehdään 

yleensä jo moduulisuunnitteluvaiheessa ja sen suorittamiseksi voidaan joutua yleensä 

suorittamaan testipetejä, joilla moduulin toimivuutta voidaan kokeilla. Testipetiin voi 

kuulua ohjelman ympäristöä simuloivia osia, kuten testiajureita ja tynkämoduuleita. 

Testiajurit mahdollistavat moduulin toteuttamien palveluiden kutsumisen ja tulosten 

tarkastelun. Tynkämoduulit korvaavat testattavan moduulin tarvitsemat muut moduulit, jos 

niitä ei ole vielä olemassa. Moduulitestauksessa voidaan käyttää myös rasitustestejä 

kaikkein pienimpiin ohjelmiston yksiköihin eli moduuleihin. Moduulitestauksessa testataan 

liittymärajapintoja, paikallisia tietorakenteita, polku ja luuppirakenteita sekä vikatiloja. /1, 

s.289; 9/ 

 

Moduulitestauksessa käytettäviä testausstrategioita ovat sisäinen ja ulkoinen testaus. 

Sisäinen testaus, niin kutsuttu lasilaatikkotestaus, pyrkii testaamaan 

ohjelmistokomponenttien sisäisten algoritmien virheettömyyden. Tämä tapahtuu käymällä 

läpi ohjelmiston sisäisiä tietovirtoja ja kontrollireittejä. Moduulitestauksessa käytetään 

suurimmaksi osaksi lasilaatikkotestausta. Ulkoinen testaus, niin kutsuttu 

mustalaatikkotestaus, puolestaan tarkastelee ohjelmistokomponenttien tuottamien 

tuloarvojen oikeellisuutta suhteessa syöttöarvoihin. Ulkoisessa testauksessa tulee 

huomata se, että vaikka sen avulla voidaan löytää virheelliset komponentit, se ei 

välttämättä paljasta virheiden syitä, vaan ne täytyy selvittää sisäisellä testauksella. 
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Mustalaatikkotestaus on parempi moduulitestauksessa, kun on kyseessä hallintamoduulit. 

Sekä sisäisen että ulkoisen testauksen testiaineistot tulee suunnitella siten, että ne 

sisältävät sekä oikeita että virheellisiä syöttöarvoja. Tämä pitäisi tehdä siksi, että 

testauksesta tulisi kattava. Lisää lasi- ja mustalaatikkotestauksesta kerrotaan 

myöhemmissä kappaleissa. /2, s.36; 9/ 

 
3.1.2 Integrointitestaus 

 

Seuraava askel moduulitestauksesta on integrointitestaus. Integrointitestauksessa 

etsitään vikoja moduulien yhteistoiminnasta. Integrointitestauksessa yhdistellään yhteen 

moduuleita ja moduuliryhmiä eli osajärjestelmiä. Tavoitteena on tutkia moduulien vikatilat 

sekä moduulien välisten rajapintojen toimivuus. Testauksen tuloksia verrataan tekniseen 

määrittelyyn. Integrointitestauksessa on kaksi peruskriteeriä: moduulien yhteenkuuluvuus 

ja moduulien liitännät. Moduulien yhteenkuuluvuus kertoo, kuinka hyvin moduuli esittää 

yhden tehtävän ohjelmiston koko prosessissa. Toisin sanoen yksittäinen moduuli pystyy 

tekemään yhden asian hyvin ilman muiden moduulien apua. Moduulien liitännät sen 

sijaan tarkoittaa yhteiskytkentöjä ohjelman rakenteessa. /1, s.290; 9/ 

 

Integrointitestaus suunnitellaan arkkitehtuurisuunnittelun yhteydessä ja se etenee usein 

rinnan moduulitestauksen kanssa. Integraalitestaus etenee tavallisesti kokoavasti 

alimman tason moduuleista ylöspäin. Jäsentävässä eli osittavassa integroinnissa 

etenemissuunta on päinvastainen. Integrointitestauksessa käytetään järjestelmän 

testitapauksia ja toiminnallisen ja teknisen määrittelyn sekä toteuttajien arvelemia 

mahdollisia virhekohtia. Kun virhe huomataan integrointitestauksessa, se paikallistetaan 

tiettyyn moduuliin ja ohjelmiston toteuttajalta pyydetään korjattu versio. Testausta 

jatketaan vasta kuin virhe on saatu korjattua. Joka kerta kuin uusi moduuli lisätään osaksi 

integrointitestausta, ohjelmisto muuttuu. Tämä aiheuttaa sen, että uutta dataa virtaa 

sisään, tulee uusia I/O-liitäntöjä ja uutta hallintalogiikka luodaan.  /1, s.290; 9/ 

 

 

3.1.3 Järjestelmätestaus 

 
V-mallin mukaisessa testauksessa testaus suunnitellaan osana ohjelmiston analyysia ja 

testaus tehdään vertaamalla valmista järjestelmää sen toiminnalliseen määrittelyyn. 

Järjestelmätestaus on testauksen viimeinen vaihe ja siinä etsitään vikoja koko 

järjestelmän tai ohjelman toiminnoista ja suorituskyvystä. Järjestelmätestauksessa 

testataan myös järjestelmän ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten kuormitustestit, 

luotettavuustestit, asennustestit ja käytettävyystestit. Järjestelmätestauksen suunnittelu 
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tehdään jo osana ohjelmiston määrittelyä. Testaus tehdään vertaamalla valmista 

järjestelmää sen määrittelydokumentaatioon. Järjestelmätestausta voi seurata erillinen 

kenttätestaus tai hyväksymistestaus, jos sellaiset pidetään testaukselle tarpeellisena. /1, 

s.290; 2, s.35; 6, s.221/  

 

 

Järjestelmätestauksessa yksinkertaisesti tulisi testata koko järjestelmä laajuudessaan. 

Testitapaukset tulisi siis suunnitella niin, että niiden avulla voitaisiin todentaa ohjelmiston 

jokaisen vaatimuksen toteutus ja jokaisen koodirivin virheetön toiminta. 

Järjestelmätestauksen tavoite on etsiä, mutta myös löytää virheitä. Virheitä etsitään, 

koska ei voida muuten varmistaa, toimiiko ohjelma oikein. Ellei todistettaisiin, että ohjelma 

ei toimi oikein, ei voitaisi tietää milloin testaus pitäisi lopettaa. Järjestelmätestauksen 

tarkoitus ei ole siis todistaa mitään, vaan lisätä luottamusta siihen, että ohjelmiston laatu 

on riittävä ennen ohjelman julkistamista. /1, s.290; 2, s.35; 6, s.221/  

 
 

3.2 Testitapausten valinta 
 

Testauksen suunnittelu ja toteutus kannattaa aloittaa rinnakkain tuotekehityksen kanssa. 

Testaus tulisi toteuttaa mahdollisimman aidossa ympäristössä ja testaajien apuna tulisi 

olla myös tulevat järjestelmän käyttäjät. Testaus tapahtuu yleensä kokeilemalla ohjelmaa 

umpimähkäisesti jollain syöttöaineistolla, joka on ennalta sovittu. Testauksen tavoitteena 

on osoittaa ohjelman toimivuus, eikä pelkästään virheiden löytäminen. Järjestelmän 

testaus tulisi suunnitella siten, että se kattaa sata prosenttisesti ohjelmiston 

toiminnallisuuden. Täysin kattavaa testausta on kuitenkin aika mahdoton toteuttaa 

rajallisen ajan vuoksi. Niin kuin aikaisemmin jo mainittiinkin, testitapauksia voidaan testata 

kahdella tapaa, jotka ovat lasilaatikkotestaus ja mustalaatikkotestaus. Lisäksi on kolmas 

testaustapaus, joka on nimeltään harmaalaatikkotestaus. Siirryttäessä V-mallissa 

alimmalta tasolta ylöspäin testauksen luonne muuttuu lasilaatikkotestauksesta yhä 

enemmän mustalaatikkotestaukseksi. /1, s.291/ 

 

 

3.2.1 Lasilaatikkotestaus 
 

Lasilaatikkotestauksessa testitapaukset valitaan ohjelman toteutuksessa käytettävän 

tiedon perusteella ja ohjelman sisäinen rakenne pitää tuntea hyvin. 

Lasilaatikkotestauksesta voidaan käyttää myös nimitystä valkolaatikkotestaus tai 

rakenteellinen testaus. Rakenteellinen testaus kuvaa hyvin lasilaatikkotestauksen 
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periaatetta, koska kyseisellä testauksella saadaan selville kaikki ohjelman sisäiset 

rakenteet. Esimerkiksi jos lasilaatikkotestausta verrataan uuden auton testaamiseen, 

ennen markkinoille laittoa, voidaan lasilaatikkotestauksessa kiinnittää huomiota 

esimerkiksi onko lasinpyyhkijän moottori vesisuojattu. Lasilaatikkotestauksessa testaajilla 

on tiedossa ohjelman koodi, koska lasilaatikkotestauksessa on hyvin tärkeää osata 

ohjelman sisäisen toiminta ja rakenne. /1, s.291; 4, s.15–18; 7/  

 

 

3.2.2 Musta- ja harmaalaatikkotestaus 
 

Mustalaatikkotestauksessa testitapaukset valitaan testattavan ohjelman spesifikaatioiden 

perusteella ilman, että tutustutaan ohjelman toteutukseen tai rakenteeseen. 

Mustalaatikkotestaus perustuu toiminnalliseen analyysiin ja laatuvaatimuksiin. Jos 

mustalaatikkotestausta verrataan auton testaamiseen, kertoo se autosta kaikki 

toiminnalliset ja käytännölliset ominaisuudet. Mustalaatikkotestauksella voitaisiin tarkistaa 

esimerkiksi kulkeeko auto oikeasti 200 km/h tai kiihtyykö auto nollasta sataan 

kymmenessä sekunnissa. Tämän perusteella mustalaatikkotestausta voidaankin kutsua 

myös toiminnalliseksi testaukseksi. Mustalaatikkotestauksessa siis verrataan testituloksia 

ohjelman laatuvaatimuksiin ja katsotaan täyttyvätkö ne. Ohjelman laatuvaatimuksia ovat 

muun muassa toiminnallisuus, luotettavuus, käytettävyys, tehokkuus, ylläpidettävyys ja 

siirrettävyys. Harmaalaatikkotestaukseksi sanotaan sen sijaan testaustapaa, jossa 

käytetään hyväksi tietoa ohjelman toteutumisperiaatteista. /1, s.291–292; 4, s.15–18; 7/ 

 

 

3.3 Testaussuunnitelma ja tavoitteet 
 

Tyypillisessä projektissa noin 80 prosenttia ajasta käytetään suunnittelemattomaan 

lisätyöhön. Pientä strategista ajattelua soveltamalla voi pieni suunniteltu lisätyö parantaa 

dramaattisesti ohjelmiston laatua ja projektin kokonaistuottavuutta. 

Järkevintä olisikin, jos projektiryhmä voisi korjata virheet jo määrittelyvaiheessa, kun on 

vasta ehditty kirjata vaatimus lauseeksi ohjelmiston vaatimusmäärittelyyn. On helpompaa 

korjata tuo lause jo alussa, kuin tarkistaa alajuoksulla yksitellen kaikki yhden puutteellisen 

vaatimuksen ohjelmistoon aiheuttamat erilaiset riippuvuussuhteet. Ajatusta kutsutaan 

joskus ”vaiheen rajaamiseksi”. Nimi viittaa virheiden etsimiseen ja korjaamiseen jo niiden 

ilmestymisvaiheessa. Alla olevasta kuvasta (kuva 5) käy hyvin ilmi, miten virheen 

syntymisvaihe vaikuttaa korjauskustannuksiin. Virheen aiheuttamat kustannukset 

kasvavat, kun virheen luomisesta sen korjaamiseen kuluva aika lisääntyy. /6, s.30, 223/ 
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Moduuli- 
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   Määrittely      Moduuli-       Ylläpito 

         suunnittelu 

    Arkkitehtuuri         Rakentaminen 
 
Kuva 5 Virheen löytämisajankohta verrattuna kustannuksiin /6, s.30/  

 

 

Järjestelmätestauksella voidaan virheiden korjaamisen lisäksi myös strategisesti parantaa 

ohjelmiston laatua. Tavallisesti noin 80 prosenttia järjestelmän virheistä löydetään 

kahdestakymmenestä prosentista sen rutiineista. Useissa ohjelmistotuotantoa 

käsittelevissä tutkimuksissa on osoitettu, että nämä rutiinit muodostavat suhteettoman 

suuren osan järjestelmän kokonaiskustannuksista. Järjestelmätestauksen tarkoitus on siis 

löytää mahdolliset virheet, jotka ovat jääneet huomaamatta suunnittelu- ja 

toteutusvaiheissa. Jopa 80 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista saattaa mennä 

järjestelmän testaukseen ja virheiden jäljittämiseen ja korjaukseen. On myös arvioitu, että 

noin viisi prosenttia ohjelmavirheistä ei ikinä havaita. /1, s.41, 287; 6, s.223/ 

 

 

3.4 Testauksen suorittaminen ja aikataulu 
 

Testaus tulisi aloittaa heti, kun vaatimukset ovat selvillä. Tehokas testaus saadaan aikaan 

tehokkaalla suunnittelemisella. Testitapaukset täytyy suunnitella, tarkastaa ja toteuttaa 

aivan kuten itse lähdekoodikin. Jos ohjelmiston julkaisua ei haluta viivyttää, testaus on 
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aloitettava mahdollisimman varhain eli heti vaatimusten selvittyä. Testaus olisi parasta 

teettää ulkopuolisilla testaajilla, jotta testaus olisi tehokasta. Suunnittelijat löytävät kyllä 

itsekin omasta koodistaan tietyn määrän virheitä, mutta maksimaalisen virhemäärän 

löytäminen vaatii ajattelutavan muuttamista. Ohjelma pitää saada toimimisen sijasta 

kaatumaan ja vain harvat ohjelmistosuunnittelijat kykenevät tällaiseen takinkääntämiseen. 

/6, s.220/ 

 

Tuotekehitysprojektissa järjestelmätestauksen loppuvaihe voi kestää paljon oletettua 

pidempään. Testauksen aikataulun harvoin toteutuu täydellisesti ja tähän suurimpia syitä 

ovat testaussuunnitelman puutteellisuus, huono valmistautuminen tai aikataulun liian 

tiukka suunnitelma. /3, s.73/ 
 

 

3.4.1 Testauksen tehokkuus 
 

Testitapausten määrä ja työtunnit eivät välttämättä kerro testauksen tehokkuutta. Hyvin 

suunniteltu lyhyt testaus voi johtaa parempiin tuloksiin kuin umpimähkäinen päiväkausien 

kokeilu. Testaus on laadunvalvonnan mustalammas, ainakin kehittämisnopeuden 

kannalta. Testauksessa usein selviää, että tuotteen riittämätön laatu ei kelpaa 

julkaistavaksi. Näin ollen ohjelmaa on viivästettävä, jotta laatu saadaan paremmaksi. 

Testaus on viestinviejä, joka tuo huonot uutiset. Nämä huonot uutiset yleensä vaikuttavat 

myös aikatauluun. Paras tapa hyödyntää testausta nopean kehittämisen näkökulmasta on 

huonoihin uutisiin varautuminen etukäteen. Testaus tulisi järjestää niin, että jos huonoja 

uutisia olisi tulossa, testaus saa uutisen toimitettua mahdollisimman aikaisin. /3, s.73/ 

 

Tehokkaalle testaukselle on tärkeää, että suunnittelijoiden korjaisivat virheet ripeästi, jotta 

testausryhmän ei tarvitsisi pyöritellä peukaloitaan odotellessaan riittävän vakaan 

kokoonpanon saamista. Viikoittaiseen projektin seurantamateriaaliin tulisi sisältyä kaavio, 

joka luettelee korjaamattomat virheet. Korjaamattomien virheiden määrä tulisi pitää 

pienenä. Ohjelmiston laadun voi pitää korkeana edellyttämällä suunnittelijoilta, että he 

pitävät korjaamattomien virheidensä määrän pienenä esimerkiksi vaikka kymmenen 

alapuolella. Tämä käytäntö auttaa hillitsemään nopeita, mutta huolimattomia 

suunnittelijoita, sillä sen mukaan suunnittelija ei saa siirtyä työstämään uusia 

ominaisuuksia, jos hänellä on vielä entisissä lukuisia virheitä korjaamatta. /6, s.222/ 
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3.4.2 Yhteistyö edesauttaa aikataulussa 

 

Sillä aikaa, kun suunnittelijat työstävät toteutusvaihetta, testaajien tulisi laatia 

testitapaukset, joiden avulla toteutusvaiheessa kehitetyn ohjelmiston toiminnallisuus 

testataan. Testitapaukset voidaan laatia samanaikaisesti koodauksen kanssa, sillä ne 

voivat perustua osittain määrittelyvaiheessa rakennettuun yksityiskohtaiseen 

käyttöliittymäprototyyppiin sekä osittain suunnittelijoiden testaajille epävirallisesti 

toimittamaan puolivalmiiseen koodiin. Alla oleva kuva (kuva 6) esittää koodin määrän 

kasvukäyrää. Tämä kuva havainnollistaa erittäin hyvin, miksi on tärkeätä aloittaa testaus 

hyvissä ajoin, ennen kuin koodin määrä kasvaa erittäin suureksi projektin edetessä. /6, 

s.180/ 
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Kuva 6 Koodin määrän kasvukäyrä ohjelmistoprojektissa /6, s.62/ 
 

 

3.5 Testauksen riittävyyden arviointi 
 

Testauksen tarvitsemaa aikaa on vaikea arvioida ja sen takia testauksen lopettamiselle 

tulisikin asettaa hyväksymiskriteerit, kuten sallitut virheiden määrä. Moduulitestauksessa 

tarvittavan testauksen määrää voidaan arvioida niin kutsutulla mutkikkuusmitoilla ja 

testauksen riittävyyttä niin sanotulla kattavuusmitoilla ja virheitä kylvämällä. 

Mutkikkuusmitoilla pyritään päättelemään ohjelmamoduulin monimutkaisuutta koodin 

rakennetta analysoimalla. Kattavuusmitoilla sen sijaan voidaan yrittää varmistaa, että 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   TUTKINTOTYÖ   

Tietotekniikka, Tietoliikennetekniikka 

14(29)
 
Tiina Leinonen 

 
testiaineisto aiheuttaa testattavan ohjelman kaikki osat kattavan suorittamisen. 

Kattavuusmittaa voidaan käyttää todisteena, että testausta on suoritettu riittävästi. 

Kattavuusmittoja ovat muun muassa lausekattavuus, päätöskattavuus, ehtokattavuus, 

päätös- ja ehtokattavuus. Tilannetta voi vaikeuttaa lukkoon lyödyt aikataulut ja resurssit. 

/1, s.293–294/ 

 

Testauksen tehokkuus vaihtelee valtaisasti ja järjestelmätesteissä voi löytyä jopa 20–60 

prosenttia ohjelman vioista. Loput viat löydetään joko muilla 

virheenhavaitsemismenetelmillä, kuten katsauksilla tai sitten loppukäyttäjät ilmoittavat 

mahdollisista virheistä, kun ohjelma on otettu käyttöön. Alla olevasta kuvasta (kuva 7) 

huomataan, kuinka paljon järjestelmätestauksessa voidaan löytää virheitä. Löydetyt ja 

korjatut kohtaavat lopulta aikajanan päässä ja tämä kohtaaminen tarkoittaa, että ohjelma 

on valmis julkaistavaksi. /3, s.73/ 
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Kuva 7 Esimerkki järjestelmätestauksen virhekäyrästä /1, s.293/ 
 

 

Kattava testaus edellyttää ohjelman suorittamista kaikilla mahdollisilla syötteillä. 

Käytännössä tämä on mahdotonta, koska kelvollisia syötteitä voi olla jopa miljoonia. 

Tämän takia järjestelmän toimivuuteen ei kannata liiaksi luottaa hyvistä testituloksista 

huolimatta. Kunkin toteutusvaiheen valmistuessa projektiryhmä voi julkistaa ohjelmiston 

joko vain symbolisesti tai sitten oikeasti. Molemmissa tapauksissa on tärkeää viimeistellä 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   TUTKINTOTYÖ   

Tietotekniikka, Tietoliikennetekniikka 

15(29)
 
Tiina Leinonen 

 
ohjelmisto aina julkistettavaan kuntoon. Virheiden määrä pitäisi kutistaa niin pieneksi, että 

ohjelmisto voidaan julkistaa yleisölle. /1, s.294; 6, s.182/ 

 

Jokaisella projektilla on alku ja loppu ja niin myös ohjelmistoprojektilla. Jotta projektista ei 

tulisi jatkuvaa, on se saatava päätettyä tavalla tai toisella. Kaikki testauksen työ tähtää 

siihen, että suunniteltu tietojärjestelmä saadaan valmiiksi ja sen myötä projekti voidaan 

lopettaa. Projektin päättämiseen liittyvät työn hyväksymiskriteerit on hyvä pitää mielessä 

ja keskusteltavina koko projektin ajan. Myös kaikki tärkeät ratkaisut tulee käsitellä 

projektiryhmässä ja tarvittaessa myös ohjausryhmässä sitä silmälläpitäen, että ne 

täyttävät hyväksymiskriteerit. Projektin lopetukseen liittyviä asioita ovat järjestelmän 

käyttöönotto ja koulutuksen toimenpiteet. Koulutus ja käyttöönotto ovat myös usein 

raskaita vaiheita, ja uuden järjestelmän käyttöön saanti kasvattaa yrityksen työmäärää. 

Uutta järjestelmää usein joudutaankin ajamaan rinnan vanhan kanssa, kunnes on 

saavutettu riittävä virheettömyyden ja luotettavuuden taso. /5, s.176–177/ 

 

 

3.6 Testitulosten dokumentointi 
 

Testauksen dokumentoinnissa on hyvä laatia erillinen testauksen yleissuunnitelma, joka 

toimii testauksen projektisuunnitelmana. Alustava suunnitelma laaditaan jo 

määrittelyvaiheessa ja sitä täydennetään myöhemmin suunnitteluvaiheessa. 

Testaussuunnitelmasta selviää muun muassa mitä testejä tehdään ja milloin, miten ne 

järjestetään ja millaisia lopputuloksia odotetaan. Oleellisen tärkeää on määritellä 

testauksen loppumiskriteerit. Eri testaustasoilla löytyneet virheet tulisi raportoida ja 

analysoida. Kirjattavia tietoja ovat muun muassa virheiden kuvaus, miten vakavasta 

virheestä on kysymys, milloin se löydettiin, miten se olisi voitu löytää aikaisemmin, milloin 

virhe oli tehty ja miten se olisi voitu estää. Alla olevasta kuvasta (kuva 8) nähdään, 

minkälaisia erilaisia dokumentteja olisi hyvä tallettaa jokaisen projektin päätteeksi. /1, 

s.298–300/ 
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Kuva 8 Testauksen suunnittelu  /1, s.299/ 

  
 
Jokaisen toteutusvaiheen päätteeksi olisi hyvä myös kaikki ohjelmiston kehittämisessä 

käytetyt ohjelmat ja työkalut arkistoida. Ainakin seuraavat materiaalit olisi suotavaa 

arkistoida: lähdekoodi, ohjelmiston kehitystyössä käytetyt kääntäjät ja linkittäjät, 

ohjetiedostojen tekstin lähdetiedostot, kokoonpano- ja testausskriptit sekä testaustiedot. 

Yksi kopio edellisistä materiaaleista tulisi varastoida projektiarkistoon ja toinen kopio 

organisaation ulkopuolisiin tiloihin. Työdokumentit, taulukot, projektisuunnitelmat ja muu 

materiaali tulisi myös arkistoida. Tulosten dokumentoinnissa tulee muistaa ottaa 

huomioon tulevakin hyöty, koska koskaan ei tiedä milloin vanhojen projektien 

dokumentteja voisi hyödyntää uudelleen. /1, s.300/ 

 

Yksi suositeltava yksinkertaisin tekniikka on testauspäiväkirjan käyttö. Päiväkirjaan 

kirjataan tiedot jokaisesta löytyneestä virheestä. Ylös kannattaa kirjoittaa millainen virhe 

löytyi, missä ja milloin virhe on tehty, milloin virhe löydettiin, milloin se olisi pitänyt löytää. 

Lisäksi kannatta testauspäiväkirjassa kannattaa selvittää miten virhe korjattiin, 

korjaukseen kulunut aika ja miten virheen syntyminen olisi voitu estää. Testauspäiväkirjan 

käyttö ja ylläpito moduulitestauksesta alkaen vaatii itsekuria, mutta sen avulla pystytään 

muun muassa tuottamaan kuvan 7 mukainen arvokas diagrammi. /1, s.300/ 

 
 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   TUTKINTOTYÖ   

Tietotekniikka, Tietoliikennetekniikka 

17(29)
 
Tiina Leinonen 

 
3.7 Testitulosten tarkastelu 
 

Hyvin suunnitellusta projektista ja sen testaussuunnitelmasta pitäisi selvitä muun muassa 

mitä testejä tehdään ja milloin, miten ne järjestetään sekä millaisia lopputuloksia 

odotettaan. Oleellisen tärkeää on määritellä testauksen loppumiskriteerit. Tämä saattaa 

kuulostaa triviaalilta, mutta testauksen loppumiskriteerit saattavat vaihdella siitä, että 

kriteereinä on testaukselle varatun ajan päättyminen siihen, että loppumiskriteerinä on 

että sata prosenttia testitapauksista on ajettu ja analysoitu. Lisäksi, että sata prosenttia 

löydetyistä vioista on korjattu ja kaikkien korjausten jälkeen on ajettu täydellinen 

regressiotestaus. /1, s.299–300/ 

 

Testaus on aika epämiellyttävä keino hyväksyä korkealaatuinen ohjelmisto. Tämä johtuu 

siitä, että ei voida testata kaikki ulostuloja eli kaikkea mahdollista dataa, mitä ohjelmasta 

voidaan ottaa. Lisäksi ei voida testata kaikkia mahdollisia polkuja, eikä tarkistaa kaikkea 

koodia, mitä on kirjoitettu ohjelmaan. Sen takia onkin hyväksyttävä, ettei ohjelmaa saada 

millään täysin virheettömäksi. Testituloksia mietittäessä onkin hyvä pitää mielessä, että 

vaikka välillä tuntuu, ettei testaamisesta ole paljoakaan hyötyä, siitä on enemmän hyötyä 

kuin uskotaan. Testaus on melkeinpä ainoa keino etsiä virheet ohjelmasta, ennen kuin se 

otetaan käyttöön. Valitettavasti kaikkia puutteita eikä virheitä voida kokonaan poistaa, 

mutta testaamalla suurin osa niistä löydetään. Jos projekti on hyvin suunniteltu, suurin 

osa virheistä on jo poistettu ennen kuin itse testaaminen on alkanut. /6, s. 135–139; 9/ 

 

Tulosten tarkastelun tavoitteena on, että jokaisesta projektista tulisi oppia jotain. 

Esimerkiksi vanhoista projekteista voidaan luoda tulevien projektien projektisuunnittelulle 

tarkistuslista. Myös vakavimmat riskit voitaisiin välttää tulevissa projekteissa vanhojen 

projektien oppien avulla. Hyvässä testauksessa osataan minimoida ja ennakoida 

testauksen määrä. Jos testausta täytyy suorittaa, se pitää tehdä varovasti ja huolella. 

Tämän takia olisi hyvä muistaa pohtia kunnolla projektin etenemistä ja sen tuloksia 

jälkeenpäin. /6, s. 254–258; 9/  

 

 

4 GLOBAL PLANNING -PROJEKTI 
 

Global Planning -projekti on Nokian Renkailla vuonna 2006 aloitettu projekti, jonka 

tarkoitus on saada kaikkien Nokian Renkaiden yhtiöiden ja varastojen kesken toimiva 

yhtenäinen järjestelmä mahdollisesti vuoden 2009 loppuun mennessä. Uudella 

järjestelmällä pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin paremmin ja saamaan varastot 

tehokkaampaan käyttöön. Ennen kaikkea pyritään luomaan yksi yhtenäinen ohjelma, 
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josta on näkyvyys kaikkiin maihin. Global Planning -projektin perusajatuksena onkin 

”oikeata tavaraa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan”. Tämä siis tarkoittaa, että pyritään 

suunnittelemaan hyvissä ajoin tuotteiden valmistus ja kuljetus ennen kuin varastot 

tyhjentyvät. Samoin pystyttäisiin suunnittelemaan raaka-ainetilaukset ennen tuotannon 

aloittamista. Uuden järjestelmän tavoitteena on siis saattaa kysyntä ja tarjonta 

kokonaisvaltaisesti tasapainoon huomioimalla myyntiennuste, avoimet myyntitilaukset, 

varastosaldot sekä tuotantosuunnitelma. Järjestelmän tehtävänä on myös ennustaa 

tulevat sesongit, huomata sisässä olevat myyntilaukset ja laskea varastossa oleva 

tavaran määrä. Näiden tietojen mukaan järjestelmä ehdottaisi käyttäjälle tulevista 

varastosiirroista tai tarvittavasta tuotannon lisäyksestä. Alla olevassa kuvassa (kuva 9) on 

havainnollistettu, kuinka ennustejärjestelmän tulisi reagoida hyvissä ajoin sesonkien 

huippuihin.  

 

 

 

 
 
Kuva 9 Myynnin ja markkinoiden jakautuminen vuodelle /8/ 

 

 

Kuvassa on esitetty vuoden 2007 myynnin ja markkinoinnin jakautuminen vuodelle. 

Kuvasta huomataan, että Nokian Renkailla on kaksi varsinaista myynnin huippua ja näihin 

huippuihin tulisi uudella järjestelmällä osata varautua hyvissä ajoin. Tuotanto pysyy 

suunnilleen samassa kapasiteetissä läpi vuoden, mutta myynti ja toimitukset kertyvät 

keväälle ja syksylle. Uuden ohjelman tulisi siis osata reagoida näihin huippuihin ennen 
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kuin varastot tyhjentyvät kokonaan. Vieläpä niin, että tavarat olisivat oikeissa paikoissa 

ennen kuin huippujen ajankohdat tulevat. 
 

Global Planning -projekti toteutetaan Oracle-ohjelmalla. Oracle on laaja ERP-järjestelmä, 

joka on tuotannon ennustamiseen suunniteltu verkossa toimiva järjestelmä. Oraclen 

tietokantaan voi tallentaa funktioita, joita voidaan suorittaa tietokantaohjelmiston sisällä. 

Funktiot kirjoitetaan Oracleen SQL-, PL/SQL- tai Java-ohjelmointikielillä. Alla olevasta 

kuvassa (kuva 10) on perusnäkymä tulevasta Oraclen järjestelmästä. /12/ 

 

 

 
 
Kuva 10 Perusnäkymä Oracle-järjestelmästä /11/ 

 

 

4.1 Testaussuunnitelma ja tavoitteet 
 

Testauksen tavoitteena on testata koko uusi järjestelmä moduulitestauksesta 

järjestelmätestaukseen. Päätavoitteena on testata järjestelmän laskennallinen toimivuus 

ja tutkia osaako järjestelmä etsiä toisista ohjelmista tarvittavat tiedot. Global Planning -

projektin järjestelmän testauksessa tulee testata siis kokonaan uusi järjestelmä. Tämä 
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tarkoittaa siis kaiken kattavaa testaamista, ennen kuin ohjelma voidaan ottaa käyttöön. 

Global Planning -projektissa testauksen kaikki vaiheet pyritään tekemään 

mahdollisimman normaalin päivittäiseen tyyliin, jotta testituloksista tulisi luotettavat. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ohjelman testauksessa on mukana myös tulevat ohjelman käyttäjät.  

 

Tulevan järjestelmän käyttöönotto on jaettu kolmeen vaiheeseen (kuva 11). Ensimmäinen 

vaihe on periaatteessa yksinkertaisin vaihe ja on niin kutsutun Pilot-version kehittely, 

testaus ja käyttöönotto. Tämän vaiheen maissa kaikilla on vastaavanlainen Oracle-

ohjelma käytettävissään. Testaus aloitetaan näistä maista juuri sen takia, että se on 

helpoin väylä tilauksien ja kuljetusten suunnittelussa. Ensimmäisen vaiheen tilaukset 

tehdään kaikki samaan ohjemaan ja niihin ei tarvitse ylimääräisiä välikäsiä. Ensimmäisen 

vaiheen maiden asiakkaat voivat itse syöttää muun muassa tilauksia ja kaikki tallennettu 

tieto valuu suoraan GP:hen.  
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Kuva 11 Testauksen kolme vaihetta Nokian Renkailla 

 

 

Kun ohjelma on todettu riittävän laadukkaaksi ensimmäisen vaiheen jälkeen, siirrytään 

toisen vaiheen maihin, missä ei ole käytössä Oracle-ohjelmaa. Toista vaihetta kutsutaan 

Legacy 1 nimellä. Toisessa vaiheessa pyritään parantamaan Pilot-versiota ja testaamaan 

moduuleiden yhteensopivuus. Ennen kaikkea tässä vaiheessa pyritään testaamaan 

osaako uusi ohjelma etsiä tietoa myös muista ohjelmista ja järjestelmistä ja 
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kommunikoida niiden kanssa. Toisen vaiheen tilaukset ovat hieman erilaisia verrattuna 

ensimmäiseen vaiheeseen, koska näiden maiden tilaukset eivät mene suoraan Oracle-

ohjelmaan vaan ne pitää syöttää erikseen. Tämä johtuu siitä, että eri ohjelmat eivät 

kommunikoi yhdessä. Kolmannessa vaiheessa lähdetään testaamaan ohjelmaa kaikkiin 

jäljellä oleviin maihin, joissa ei myöskään ole Oracle-ohjelmaa. Kolmannen vaiheen 

maiden eli Legacy 2 maiden tilaukset tehdään melkeinpä samalla tyylillä kuin Legacy 1, 

mutta hieman vaikeamman kautta. Ennen kuin esimerkiksi tilaus saadaan syötettyä, se 

pitää lähettää erikseen asiakaspalvelijalle ja se syöttää tilauksen. Sen jälkeen vasta 

lähetetään tilausvahvistus takaisin asiakkaalle. 

 

 

4.2 Testauksen testitapaukset 
 

Tavoitteena on testata projektiin liittyvien kansainvälisten varastojen ja tehtaiden kaikki 

järjestelmään syötettävät myynnit, tilaukset, tuotannon määrä ja varastosaldot. Näin ollen 

testattavana on Suomen ja Venäjän tehtaiden, sopimusvalmistajien sekä kaikkien 

varastojen järjestelmät ympäri maapalloa (kuva 12).  Kuvasta puuttuvat vielä 

keskusvarastot, joita löytyy muun muassa Nokialta, Tšekeistä, Venäjältä, Norjasta ja 

Ruotsista, joissa kussakin on hieman erilaiset ohjelmat käytössään. Testauksen 

tavoitteena on siis saada kaikkien näiden maiden järjestelmät toimimaan yhdessä Global 

Planning järjestelmässä. Ennen kaikkea tärkein testitapaus on varmistaa, että kaikki tieto 

valuu moduuleiden läpi oikein, ja että uusi ohjelma osaa hakea ja käsitellä tiedot myös eri 

ohjelmista.  
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Kuva 12 Nokian Renkaiden tuotantolaitokset ja myyntiyhtiöt /8/ 

 

 

4.3 Testauksen suorittaminen 
 

Testauksen tavoitteena on varmistaa, että osto-, myynti-, valmistus- ja varastosaldot 

toimisivat ja näkyisivät kaikki oikein järjestelmässä. Eli tämä tarkoittaa, että kaikki 

laskennalliset asiat täsmäävät ja ovat oikein uudessa ohjelmassa. Ohjelman pitäisi osata 

laskea juuri oikeat luvut yhteen. Esimerkkinä varastosaldoista uuden ohjelman pitäisi 

osata vähentää jo tilatut tuotteet koko saldosta. Ja ennustejärjestelmän pitäisi osata 

ennustaa tuotteille hyvissä ajoin lisätuotantoa. 
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Kuva 13 Global Planning järjestelmään tulevat tiedot 

 
Yllä olevassa kuvassa (kuva 13) on esitetty Global Planning järjestelmään tulevat tiedot. 

Nuolet ovat kaksi suuntaisia, koska GP tuottaa kyseisien ohjelmien avulla laskelmia, 

mutta myös se hakee niistä tietoa. Uuden järjestelmän testaus suoritetaan niin sanotulla 

Pilot-versiolla, joka on verkossa toimiva järjestelmä ja vastaa oikeanlaista järjestelmää.  

 

 

4.3.1 Moduulitestaus 
 

Kuten aikaisemmin kerrottiin, moduulitestauksessa pyritään testaamaan yksittäisiä 

moduuleita. Ohjelmaa testattaessa kaikki tieto valuu moduuleiden läpi ja sen takia onkin 

hyvin tärkeää, että moduulit testataan erittäin tarkasti ennen kuin siirrytään seuraavaan 

testaukseen eli integrointitestaukseen. Jos moduuleiden läpi menevä tieto ei tule ulos 

oikeanlaisena, kaikki muut testaukset olisivat hyödyttömiä. Moduulitestauksen 

alkuvaiheen ensimmäiset tarkastukset ja testaukset suorittavat yleensä ohjelman 

koodaajat. Moduuleista vastuussa oleva henkilö, eli Nokian Renkaiden näkökulmasta 

Oraclen henkilöstö, toteaa jokaisen moduulin olevan tarpeeksi kattavasti testattu ja 

tärkeimpien moduulien eli protokollien ja laitteistojen testitapaukset ovat kirjattu ylös. 

Tämä tehdään sen takia, että jos huomataan, että jotakin moduulia täytyy muuttaa, pitää 

muutos hyväksyttää pääarkkitehdillä. Varsinkin jos kyseessä on moduulin rajapinta. Jos 

sen sijaan muutos koskee moduulin sisäistä toteutusta, saa suunnittelija itse harkita 

täytyykö asiasta keskustella pääarkkitehdin kanssa. Ja jos taas muutos vaikuttaa 
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vaatimusten toteutumiseen, sovitaan siitä suoraan asiakkaan kanssa eli Nokian 

Renkaiden henkilöstön kanssa. /9/ 

Tämän jälkeen siirrytään Nokian Renkaiden omaan testaukseen, missä konkreettisesti 

testataan ohjelman moduulit aidossa ympäristössä ja aidoissa arkipäivän tilanteissa. 

Global Planning -projektissa moduulitestaus tarkoittaa kaikkien yksittäisten moduulien 

testausta. Uudesta ohjelmasta pyritään testaamaan sen kaikki käytettävät moduulit, kuten 

kaikki laskennalliset moduulit. Näitä laskennallisia moduuleita ovat muun muassa 

varastosaldot, myyntitilaukset ja tuotannon luvut. Moduulitestauksessa pyritään 

testaamaan laskeeko uusi ohjelma kaikki nämä numeraaliset luvut oikein ja että osako 

ohjelma vähentää ja laskea yhteen oikein kaiken annetun tiedon.  
 

 

4.3.2 Integrointitestaus 
  

Integrointitestauksessa testataan kaikkien edellä mainittujen moduulien yhteistoiminta. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi kahden eri ohjelmakoodin ymmärtämistä. GP:ssä tämä 

tarkoittaa siis neljän eri rajapinnan toimivuutta, jotka esitettiin aikaisemmin kuvassa 13. 

Esimerkkinä Nokian Renkailla käytössä oleva Cognos-ohjelman ennustejärjestelmän ja 

Oraclen tilausten yhteen toimivuus pitää testata. Uuden järjestelmän tulisi osata laskea 

nämä yhteen niin, että saadaan ennustettavat tuotteet laskettua. Tärkeintä 

integrointitestauksessa on ohjelmiston toiminnallisten pullonkaulojen huomaaminen ja 

moduuleiden yhteensopivuuden varmistaminen. Samoin kuin moduulitestauksessa jo 

todettiin, integrointitestausta ei kannata jatkaa ennen kuin mahdolliset pullonkaulat ovat 

selvitetty. Jos data ei liiku oikein kahden tai useamman moduulin välillä, olisi seuraavat 

testit turhia toteuttaa ennen vian korjaamista. Kun integrointitestaus on valmis, 

järjestelmätestaus voidaan aloittaa.  

 

 

4.3.3 Järjestelmätestaus 
 

Viimeiseksi testauksessa on järjestelmätestaus, jossa testataan koko Nokian Renkaille 

tilatun Oracle-järjestelmän toiminta. Kun koko järjestelmä on kolmannessa 

kehitysvaiheessa, testataan sen toiminta kokonaisuudessaan, ennen kuin ohjelma 

otetaan virallisesti käyttöön operatiivisessa tuotantoympäristössä. Eräänlainen 

järjestelmätestaus täytyy kuitenkin tehdä jokaisen projektin kolmen vaiheen jälkeen, 

ennen kuin siirrytään seuraaviin vaiheisiin. Ellei ensimmäisen vaiheen järjestelmä toimi 

kunnolla, ei voida lähteä kehittämään niin sanotun vaikeamman ja monimutkaisemman 

tason järjestelmää. 
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Järjestelmätestauksen vaiheessa laitteisto ja ohjelmisto pyritään yhdistämään toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Kolmannessa vaiheessa testataan koko järjestelmän vaatimukset ja 

etsitään mahdolliset hyväksymistä estävät virheet. Jos virheitä vielä löytyy, ne 

paikallistetaan tiettyyn moduuliin tai laitteistoon ja siitä pyydetään korjattu versio suoraan 

Oraclelta henkilöstöltä. Testausta jatketaan päivitetyllä kokoonpanolla, kunnes järjestelmä 

todetaan riittävän hyväksi otettavaksi käyttöön. Testauksen viimeisessä vaiheessa 

järjestelmätestauksen tavoite on siis lisätä luottamusta siihen, että uuden järjestelmän 

laatu on riittävän hyvä ennen käyttöönottoa. Näitä hyväksymiskriteereitä ovat muun 

muassa lukujen paikkaansa pitävyydet ja kaikkien tietojen oikein näkyvyys. Tiivistetysti 

nämä tarkoittavat, että kaiken tiedon pitää valua moduuleiden läpi oikein ennen kuin 

järjestelmä otetaan käyttöön. /10/ 

 

 

4.4 Testauksen aikataulu 
 

Järjestelmätestauksen alustava aikataulu nähdään alla olevasta taulukosta (taulukko 1). 

Toteutuneet aikataulut ja testitapaukset olivat loppujen lopuksi hieman erilaiset kuin 

suunnitellut (taulukko 2), mutta tämä on aivan normaalia ohjelmistoprojekteissa. Vain 

harvoissa projekteissa pystytään etukäteen varautumaan kaikkiin mahdollisiin viivytyksiin, 

varsinkin testauksen osalta. Alustavassa testiaikataulussa on esitetty aikataulu 

ensimmäisen vaiheen testaukselle. Näiden testitapausten oikein toimittua, siirrytään 

toisen vaiheen testaamiseen ja vasta silloin suunnitellaan alustava testiaikataulu sille. 

 

 

Taulukko 1 Alustava testiaikataulu 

Aika  Kohde Tavoite 

4-6.2.2008 Suunnittelijoiden työpöydän 

testaus ja rakentaminen 

Kysyntä ja tarjonta 

kohdattava täsmällisesti 

7.2.2008 Kotimaan toimitus suositukset 

Norjan osalta 

Oston ja tuotannon luvut 

oikeat 

14.2.2008 Kotimaan toimituksen 

ehdotukset Keski-Euroopan 

varaston EWH:n osalta 

Ratkaisujen etsiminen 

avoimiin kysymyksiin 

19.2.2008 Kotimaan toimituksen 

ehdotukset Norjan osalta 

Oston ja tuotannon luvut 

oikeat 

20.2.2008 Ohjelman täydentäminen ja 

prosessin tuotosvaihe 

Kaikki luvut täsmäävät 
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Taulukko 2 Toteutunut testiaikataulu keväältä 

Aika  Kohde Testattiin 

7.2.2008 Norjan Dekk:n testaus Löytääkö ohjelma myyntitilauksia 

ja yksittäisiä tuotteita 

järjestelmästä 

13.2.2008 Tšekin EWH:n testaus Löytääkö ohjelma myyntitilauksia 

sekä täsmääkö varastosaldot 

14.2.2008 Tšekin EWH:n testaus 

jatkuu 

Myyntitilausten, tilausvahvistusten 

ja varastosaldojen testaus 

20.2.2008 Tšekin EWH:n testaus 

jatkuu 

Varastosaldojen testaus sekä 

yksittäisten moduuleiden toiminta 

21.2.2008 Yleinen testaus Kaikkien eri moduuleiden testaus 

ja paikkaansa pitävyys 

22.2.2008 Yleinen testaus jatkuu Kaikkien eri moduuleiden testaus 

ja paikkaansa pitävyys 

28.2.2008 Ruotsin STH:n testaus Myyntitilausten, tilausvahvistusten 

ja varastosaldojen testaus ja 

ennusteiden testaus 

 
 
Toteutunut aikataulu on vasta kesäkuulle asti päivitetty ja testitapaukset otettu 

epävirallisesta testauspäiväkirjasta. Itse testaus jatkuu vielä syksymmällä kesälomien 

jälkeen ja näin ollen aikataulukin laajenee vielä paljon. Testattavana on vielä toinen vaihe 

loppuun ja viimeiseksi siirrytään kolmanteen vaiheeseen ennen virallista käyttöönottoa. 

 

 

4.5 Testauksen riittävyys 
 

Testausta suoritetaan, kunnes edellä mainitut hyväksymiskriteerit täyttyvät. Jos 

hyväksymiskriteerit eivät jostain syystä täyty, testaus keskeytetään ja mahdollinen vika 

etsitään. Kun vika on löytynyt ja se on korjattu, testausta voidaan jatkaa. Jos vikaa ei 

etsinnöistä huolimatta löydy ja testaus ei onnistu, testaus lopetetaan. Lopettamisesta 

raportoidaan testauspöytäkirjassa ja lopettamiseen eli testauksen epäonnistumiseen 

johtaneita syitä pohditaan loppuraportissa. Testauksen voi lopettaa, kun testitapaukset 

täyttävät valitun menetelmän vaatimukset eivätkä paljasta enää virheitä. Tai kun virheiden 

tiheys testitapauksia kohti laskee alle ennalta kiinnitetyn rajan. /7/ 
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Ohjelma on riittävän hyvä käyttöön ottoon kun sen kaikki moduulit toimivat niin kuin pitää. 

Nokian Renkaiden osalta tämä tarkoittaa, että varastosaldot, myyntitilaukset, ennusteet ja 

tuotantomäärät toimisivat kaikki oikein. Lisäksi näiden kaikkien moduuleiden tulisi toimia 

yhdessä ilman minkäänlaisia ongelmia. Ohjelma on toisin sanoen riittävän hyvä, kun se 

kattaa kaikki sille asetetut vaatimukset. Nokian Renkaiden päävaatimus oli ”oikeata 

tavaraa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa”. Kun nämä kaikki kolme asiaa saadaan 

toimimaan oikein ja yhtä aikaa, on järjestelmä riittävän kattava käyttöönottoon. Tällöin siis 

järjestelmän kaikki yksittäiset moduulit toimivat oikein ja moduuleiden yhteistoiminta on 

mutkatonta ja luontevaa. Lisäksi tärkeä hyväksymiskriteeri on, että tietosuoja ja 

tietoturvallisuus toimivat oikein ja kaikki niihin tarvittavat raportit ovat päivitetty ja 

hyväksytty. Varsinaisia johtopäätöksiä järjestelmätestauksesta ei pystytä esittämään, 

koska varsinainen testaus on vielä kesken. Mutta ensimmäisen vaiheen testaus sujui 

erittäin hyvin ja vikoja löydettiin hyvinkin paljon, joka on vain hyvä juttu testauksen 

kannalta. Lisäksi ensimmäisen vaiheen testauksen testitapaukset ja aikataulu pysyivät 

hyvin kontrollissa. 

 

 

4.6 Testitulosten tarkastelu ja johtopäätökset 
  

Global Planning -projektin yhtenä tärkeänä osana olivat jokaviikkoiset katselmukset.  

Katselmukset tarkoittavat sitä, että joku muu kuin tuotoksen tekijä käy läpi tuotosta 

päämääränään löytää siitä virheitä. Yleisin katselmustyyppi on varmaankin epävirallinen 

läpikäynti. Läpikäynti voi tarkoittaa mitä tahansa tapaamista, jossa kaksi tai useampia 

kehittäjiä käy läpi teknistä työtä tarkoituksenaan ohjelmiston laadun parantaminen.  

Näihin katselmuksiin kerättiin tiedot sen hetkisistä tilanteista ja myös testauksen 

tilanteesta. Silloin myös kirjattiin ylös kaikki seuraavat parannusideat ja korjattavat asiat. 

Kun tapaamiset oli joka viikko, oli korjaukset tehtävä seuraavaan kertaan mennessä. 

Tämä vauhditti testausta ja päästiin uusiin testeihin jouhevasti eikä jääty paikalleen 

junnaamaan. Läpikäynnit ovat hyödyllisiä juuri nopealle kehittämiselle, koska ne voivat 

löytää vikoja jo paljon ennen testauksen aloittamista. /3, s.73/ 

 

Varsinaiset dokumentit tallennetaan vasta kun koko projekti on saatu vietyä loppuun. 

Tämä tehdään siksi, ettei dokumenttien määrä kasvaisi aivan liian laajaksi. Kun ohjelma 

on virallisesti otettu käyttöön, saadaan myös helpommin koottua kaikki tarvittavat 

dokumentit siisteiksi tiedostoiksi. Ohjelmistotestauksen ohella on kyllä pidetty hieman 

epävirallista testauspäiväkirjaa, joka myöhemmin laitetaan luettavampaan kuntoon. Myös 

katselmuksissa on pidetty niin sanottua muistikirjaa, johon kirjattiin aina kaikki parannus- 

ja korjausideat seuraaville viikoille. Projektin päätteeksi pidetään vielä viimeinen 
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katselmus tilanteesta ja keskustellaan mitä opittiin ja mitä voisi parantaa tulevia projekteja 

silmällä pitäen.  

 

 

4.7 Projektin tulevaisuus 
 

Vaikka tämä tutkintotyö päättyy tähän, jatkaa Global Planning -projekti ja 

ohjelmistotestaus vielä etenemistään. Seuraavaksi on vuorossa toisen ja kolmannen 

vaiheen testaukset loppuun asti ja ohjelman virallinen käyttöönotto. Projekti oli 

pysähdyksissä kesälomien vuoksi melkein kolme kuukautta ja nyt sitä käynnistellään 

uudelleen. Syyskuun aikana siirrytään testaamaan Ruotsin järjestelmää paremmin ja 

käydään kouluttamassa Ruotsin henkilöstö uuteen ohjelmaan. Viimeiseksi on vuorossa 

kolmannen vaiheen maat, joissa on käytössä eri ohjelmat. Kun viimeinen testaus ja 

koulutus on saatu valmiiksi, voidaan järjestelmä ottaa virallisesti käyttöön. Tavoitteena on 

saada ohjelma levitykseen ensivuoden puolella, mutta paljon on vielä testattavana. 

Huomattava on kuitenkin, että uuden järjestelmän koulutus omalle henkilökunnalle ja 

myös muihin maihin vie paljon aikaa. Lisäksi kaikille uusille käyttäjille pitää luoda ja jakaa 

uudet käyttäjätunnukset ja salasanat uuteen ohjelmaan. Nämä tavoitteet ja aikataulu ovat 

kuitenkin mahdollisia ja toivottavasti uusi järjestelmä nopeuttaa ja ennen kaikkea 

helpottaa myynnin ja logistiikan osastojen toimintaa.  

 

 

5 YHTEENVETO 
 

Global Planning -projekti oli mielenkiintoinen ja hieman erilainen projekti. Verrattuna 

löydettyihin materiaaleihin Global Planning -projektin eteneminen ja ohjelmistotestaus 

olivat hyvinkin yhteneväiset. Global Planning -projektissa ilmeni selvästi V-mallin mukaisia 

moduuli-, integrointi- ja järjestelmätestausta. Varsinaisia lasi- ja mustalaatikkotestauksia 

uuden järjestelmän testauksessa ei ollut, mutta testaustapauksista löytyi viittauksia 

rakenteellisesta ja toiminnallisesta testauksesta. Varsinkin Global Planning -projektin 

testauksessa esiintyi suuremmaksi osaksi mustalaatikkotestausta, jossa keskityttiin 

toiminnalliseen analyysiin ja varsin uuden järjestelmän laatuvaatimuksiin. 

 

Henkilöstön määrä projektissa oli suuri ja varsinkin kun mukana oli monen eri yritysten 

edustajia suunnittelemassa ja toteuttamassa projektia. Yhteistyö sujui erittäin sujuvasti ja 

työt tulivat suoritettua ajallaan. Uuden järjestelmän suunnittelu ja tavoitteet olivat selkeästi 

rajattu projektissa eikä niistä tingitty. Nokian Renkaiden henkilöstö tiesi hyvin tarkasti mitä 

halusi ja Oraclen henkilöstön tehtävä oli toteuttaa annetut kriteerit. Tämä yhteistyö sujui 
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erittäin hyvin ja Oraclen henkilökunta oli erittäin ystävällistä. Lisäksi uuden ohjelman 

koulutus suoritettiin hyvin ammattimaisesti ja perinpohjaisesti. 

 

Aikataulut muuttuivat useaan otteeseen, mutta se on ymmärrettävää näinkin laajassa 

projektissa, koska ei voida ennalta aavistaa millaisia virheitä ohjelmasta voi löytyä. 

Aikataulut pysyivät kuitenkin suhteellisen hyvin koossa ja testaus pääsee jatkumaan 

syksyllä jälleen. Testauksen riittävyys oli alussa määritelty hyvinkin tarkasti ja testausta 

jatkettiin eteenpäin vasta kun nämä kriteerit olivat täyttyneet. Vasta sitten siirryttiin 

seuraaviin testauksen vaiheisiin ja seuraaville testauksen tasoille. 
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