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Lyhenteet 

E2E End to end testing. Määritelmä, jolla pyritään varmistamaan tiedon kulku 

alusta loppuun eri järjestelmien välillä.  

SIT System integration testing. Järjestelmäintegraation testaus, jossa testa-

taan eri ohjelmistojen välistä kommunikointia ja toimivuutta. 

UAT User acceptance testing. Toisin sanoen loppukäyttäjän hyväksymistes-

taus, jossa ohjelmistoa testataan asiakkaan näkökulmasta. 

CMS Content management system. Sisällönhallintajärjestelmä. 

iPaaS Integration platform as a service. Integrointialusta. 

AUT Application under test. Ohjelmisto on testattavana. 

STLC Software testing life cycle. Ohjelmistotestauksen elinkaari. 

SDLC Software development life cycle. Ohjelmistokehityksen elinkaari.   
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1 Johdanto  

Ohjelmistoilla pystytään parantamaan yritystoimintaa erittäin paljon. Koska yritykset ovat 

erilaisia, yritykset haluavat rakentaa räätälöityjä ohjelmistoja omiin tarpeisiinsa. Koska 

ohjelmistojen tarve lisääntyy jatkuvasti ja niillä pystytään tekemään paljon enemmän kuin 

ennen vanhaan, niin ohjelmistojen laatuun tulee panostaa entistä enemmän. Kun panos-

tetaan paljon ohjelmistoihin, panostetaan myös niiden laatuun. Laatu pyritään varmista-

maan ohjelmistotestauksella.  

Tässä insinöörityössä kirjoitetaan mahdollisimman selkeä teoriaosio ohjelmistotestauk-

sesta, haastatellaan alan asiantuntijoita ja luodaan lista parhaista käytännöistä, jotka pe-

rustuvat teoriaan ja asiantuntijoiden haastatteluihin. Insinöörityössä tarkastellaan ylei-

sesti testaamista räätälöidyssä ohjelmistoprojektissa, kuten mitä ohjelmistotestaus käy-

tännössä on, miksi se on tärkeää ja mitä olisi hyvä tietää, mikäli olisi kiinnostusta olla 

osana testaustiimiä. Koska ohjelmistotestaus on laaja käsite sisältäen monia erilaisia 

testausmenetelmiä, niin tässä insinöörityössä keskitytään ohjelmistotestaukseen ylei-

sesti paneutumatta sen syvemmin jokaiseen aihealueeseen. Vain yleisimmät ja suosi-

tuimmat aihealueet käydään läpi, jotta lukija saa mahdollisimman yksinkertaisen ja sel-

keän kokonaiskuvan ohjelmistotestauksesta. Asiantuntijoilta pyritään kysymään ohjel-

mistotestaukseen liittyviä kysymyksiä ja niiden avulla analysoidaan kirjoitetun teorian ja 

heidän kokemansa käytännön erot. 

Insinöörityö on tarkoitettu luettavaksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmistotestaa-

misesta, haluaisivat toimia testaajan roolissa tai tekevät jo työtä kyseisen aiheen parissa, 

eikä heille ole annettu tarkempaa teoreettista koulutusta aiheesta. Vaikka itse testaus 

aiheena tai ammattina ei lukijaa kiinnostaisikaan, niin sen ymmärtämisestä voi olla pal-

jonkin hyötyä, mikäli toimii ohjelmistoprojektien parissa. Omaa työtään pystyy sovelta-

maan ja säännöstelemään paljon paremmin, mikäli työntekijä tietää, minkälaista työtä 

muut työntekijät tekevät ja miksi he tekevät sitä. 
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2 Insinöörityön menetelmä 

Insinöörityössä tutkitaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja opetusvideoita, joiden poh-

jalta pyritään kirjoittamaan lukijalle mahdollisimman selkeä kokonaisuus ohjelmistotes-

tauksesta ja siitä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Tietoa kerätään aiheeseen liittyvistä inter-

netpalstoista, sekä myös opetusvideoista ja niiden pohjalta tehdyistä muistiinpanoista. 

Kaikkia teknisiä yksityiskohtia ei pyritä demonstroimaan erikseen jokaisessa eri ohjel-

mistotestaustyylissä, mutta yleiskuva pyritään tekemään mahdollisimman selkeäksi, 

jotta lukija voi paneutua syvemmin kiinnostavaan asiaan. 

 

Kuva 1. Tutkimussuunnitelma 

Olin mukana projektissa, jossa verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän välille in-

tegroitiin iPaaS-alusta, koska se todettiin paremmaksi ratkaisuksi kuin se, että tiedon-

siirto tapahtuu suoraan verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän välillä. Teoria-

osuuden jälkeen otetaan yhteyttä alan ammattilaisiin, jotka ovat olleet testaajan roolissa, 

tehneet vahvasti yhteistyötä testaustiimin kanssa tai muuten vain tietävät testaamisesta 

kaiken oleellisen. Tärkeätä on selvittää, kuinka paljon teoria ja käytäntö kulkevat käsikä-

dessä vai kulkevatko ollenkaan, mitä tulee räätälöityihin ohjelmistoprojekteihin. Koska 
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teoria ja käytäntö eivät aina kulje käsikädessä, niin lukijalle pyritään antamaan mahdol-

lisimman selkeä kuva ammattilaisten kokemuksista että siitä, miten ohjelmistotestauksen 

teoria ja käytäntö parhaimmassa tapauksessa eroavat toisistaan, Näitä tuodaan ilmi suo-

siteltavat käytännöt-listassa. 

 

Taulukko 1. Asiantuntijoiden haastattelut 

Koska insinöörityössä käydään testaus läpi yleisesti, tärkeintä lukijalle on ymmärtää tes-

taamisen elinkaari, eli mistä testaamisesta lähdetään liikkeelle ja mihin kaikki lopulta 

päättyy. Tämän takia testisuunnitelman tekeminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista oh-

jelmistotestaamisen kannalta. Jotta pystytään laatimaan mahdollisimman johdonmukai-

nen ja tarkka testisuunnitelma testauselinkaarta hyödyntäen, pitää myös ymmärtää nor-

maali ohjelmistokehityksenelinkaari, eli mitä tapahtuu ohjelmiston luomisessa ja mitä eri 

vaiheita siinä on.  

Näiden lisäksi käydään läpi yleisempiä testausmenetelmiä, joita pystytään joustavasti 

käyttämään erilaisissa ohjelmistoprojekteissa, esimerkiksi Agile-mallissa, V-mallissa ja 

Waterfall-mallissa. Suurimmaksi osaksi ohjelmistotestauksessa itse testaus suoritetaan 

manuaalisesti ohjelmistoja käyttäen, mutta on myös olemassa automaattitestaustapa, 

jolla testausta voidaan automatisoida. Koska testauksen automatisoiminen on hankala 
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toteuttaa tarvittavan osaamisen puutteessa, pyritään automatisoiminen kuitenkin käy-

mään lävitse tässä insinöörityössä, eli mitä se on ja miten se eroaa manuaalisesta tes-

taamisesta. 

Kyseiset otsikot ohjelmistotestauksen teoriassa on valittu sen mukaan, mitä kirjoittaja on 

nähnyt hyödyllisemmäksi tiedoksi tutkiessaan teoriaa ohjelmistotestauksesta. Ensim-

mäisenä kerrotaan, mitä testaus on ja mihin sitä ylipäätänsä tarvitaan, jonka jälkeen ker-

rotaan ohjelmistotestauksen elinkaaresta ja heti sen jälkeen normaalin ohjelmistokehi-

tyksen elinkaaresta, jotta lukija voi verrata niitä toisiinsa. Ohjelmistokehityksen elinkaa-

ren jälkeen paneudutaan enemmän testaukseen ja testauksen eri käsitteisiin. Funktio-

naalinen ja ei-funktionaalinen testaus, vian elinkaari ja sen hallinta, suorituskyvyn tes-

taus ja automaatiotestaus ovat käsitteitä, jotka löytyvät monesta eri testauksen teoria-

osuudesta ja myös tärkeitä käsitteitä ymmärtää, kun tehdään töitä ohjelmistotestauksen 

parissa. 

3 Ohjelmistotestauksen teoria 

3.1 Ohjelmistotestaus ja sen tärkeys 

Ohjelmistotestaus on laaja prosessi, jolla pyritään varmistamaan kyseisen tuotteen laatu, 

suorituskyky tai luotettavuus ennen kuin kyseinen tuote otetaan käyttöön tai luovutetaan 

asiakkaalle. Testaus on siis validoinnin prosessi, joka suoritetaan testattavan tuotteen 

avulla. Tarkoituksena on löytää bugeja ja virheitä eli vikoja. Testaus tulee suorittaa jokai-

sessa ohjelmistoprojektissa, sillä minkään projektin kehitysvaihe ei voi olla täydellinen 

eli täysin vikavapaa. 

 

Testaamisessa puhutaan bugeista ja virheistä, yleinen termi näille on vika (defect), mitä 

varten testausvaihe tai toiminta on ylipäätänsä olemassa. Monet luulevat, että bugi ja 

virhe ovat synonyymejä toisilleen, mutta näille molemmille löytyy tarkka määritelmä, millä 

ne erotetaan toisistaan. Bugilla tarkoitetaan ohjelmointivirheen tulosta eli virhettä, joka 
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on syntynyt kehitys- eli ohjelmointivaiheessa. Vialla tarkoitetaan taas poikkeamaa vaati-

muksista, jotka yksinkertaisesti voivat olla seuraus väärinymmärryksestä tai kommuni-

kaation puutteesta tarjoajan ja asiakkaan välillä.  

 

Viat tulee löytää mahdollisimman aikaisin, koska mitä aikaisemmin ne löydetään, niin 

sen halvemmaksi niiden korjaaminen tulee. Tämän takia testaus tulisi aloittaa mahdolli-

simman alkuvaiheessa. Toisin sanoen testaus osoittaa vikojen olemassaolon, vähentää 

ohjelmistoon jäävien havaitsemattomien vikojen todennäköisyyttä, mutta ei silti takaa 

täysin viatonta tuotetta. Jos huonosti testattu tuote julkistetaan kuluttajien käyttöön, se 

voi huonolla toiminnallaan haitata yrityksen liikevaihtoa ja mainetta, sekä pahimmassa 

tapauksessa olla hyvinkin kohtalokas ja sen seurauksena vaatia ihmishenkiä. Testaus 

on tärkeää, koska sillä tarkastetaan, että kaikki liiketoiminnan kannalta oleelliset vaati-

mukset on saatu käyttöön, ja ne toimivat moitteetta. Tämä koskee myös tuotteen muita 

toimintoja.  

 

Testauksessa pyritään ottamaan selvää myös, että kehitetty tuote kattaa kaikki tarvitta-

vat turvallisuuskriteerit, jotka ovat myös kriittinen tekijä toimivuuden kannalta. Kyseisen 

tuotteen tulee myös kestää tarvittava rasitus, jota testataan erilaisilla metodeilla kuten 

suorituskykytestauksella. Yleensä viimeisenä tuote testataan eri käyttöjärjestelmillä ja 

laitteilla, jotta skaalautuminen on onnistunutta. Yksinkertaista ohjelmistotestausta pysty-

tään suorittamaan pelkästään Excelin avulla, mutta pelkästään ohjelmistotestaukseen 

on kehitetty myös erilaisia ohjelmistoja. Jotkut ohjelmistoista ovat kalliita tai lisenssimak-

sut ovat todella hinnakkaita. Suosittuja ohjelmistotestaustyökaluja ovat muun muassa. 

Jira ja HP alm. [1; 2; 3; 4.] 

 

Esimerkkejä kohtalokkaista traagisista ohjelmistovioista: 

 

1. China Airlines Airbus A300 syöksyi maahan ohjelmistovian takia, huhtikuussa 

vuonna 1994 vaatien 261 henkeä [5]. 

 

2. Toukokuussa vuonna 1994, ohjelmistovika johti 1,2 miljardin satelliittilaukaisun 

epäonnistumiseen, joka oli pitkään historian kallein epäonnistuminen [6]. 

 

3. Starbucks yritys teki jättimäiset tappiot tarjoten ilmaista kahvia asiakkailleen vir-

heellisen vian takia myyntijärjestelmässään [7]. 
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3.2 Ohjelmistotestauksen elinkaari (STLC – software testing life cycle) 

Ohjelmistotestauksen elinkaarella tarkoitetaan joukkoa erilaisia prosesseja ja aktiviteet-

teja, joilla pyritään varmistamaan ohjelmistotestauksen päämäärä. Tämä tarkoittaa sys-

temaattista ja suunnitelmallista etenemistä koko projektin ajan, jotta kehitettävän ohjel-

miston laatuun ja vaatimuksiin voitaisiin olla tyytyväisiä. 

 

Kuva 2. Ohjelmistotestauksen elinkaari [9] 

 

Ohjelmistotestauksen elinkaari alkaa analysoimalla hankkeen vaatimukset hyödyntäen 

hankkeen asiakirjoja, jotka yleisesti saadaan asiakkaalta. Tässä vaiheessa pyritään 

kommunikoimaan asiakkaan kanssa mahdollisimman paljon, jotta avoimiin kysymyksiin 

saataisiin kattavat vastaukset, jotta ne ovat yhteisessä ymmärryksessä. Vaatimusten 

analysoiminen on tärkeätä, koska tämä luo perustan kyseisen projektin testaukselle ja 

vaatimuksia tutkiessa pystytään myös määrittämään, pystytäänkö tiettyjä vaatimuksia 

testaamaan. Mikäli joitakin asioita ei pystytä testaamaan, tulee testitiimin olla yhteydessä 

asiakkaaseen, vastuussa olevaan henkilöön tai johonkin tekniseen henkilöön, jonka 

avulla voidaan selvittää, pystytäänkö suunnittelemaan lieventämisstrategiaa tietyn toi-

minnon testaamiseksi. Koska vaatimusten analysoiminen on ensimmäinen vaihe ohjel-

mistotestauksen elinkaaressa, tulee suunnitelma muistaa myös laatia itse testaajan nä-

kökulmasta.  

 

Testisuunnitelma on yleensä ensimmäinen vaihe testausprosessissa, joka laaditaan 

vaatimusten analysoinnin jälkeen, koska testisuunnitelma tehdään vaatimusten pohjalta. 

Tässä vaiheessa testimanageri tai johtava testiryhmän vetäjä määrittelee mitä, ja miten 

aiotaan saavuttaa aikataulut ja kuinka paljon työtä se vaatii. Lisäksi hän pyrkii arvioimaan 

mahdollisia kustannuksia, esimerkiksi työntekijöiden määrän ja heidän sidotun tuntimää-

ränsä kyseiseen projektiin. Dokumenttiin tulee myös laatia työntekijöiden keskeiset roolit 
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ja vastuualueet, erilaisten työkalujen käyttö ja koulutusvaatimukset, varsinkin jos kysei-

sessä projektissa on tarkoitus suorittaa automaatiotestausta. Kuva 2 kuvastaa kirjallisen 

testisuunnitelman laatimista standardisoituun testausprojektiin.  

 

Tämän jälkeen määritellään testistrategia, jossa tulee ilmi testauksen lähestymistapa 

testipäämäärän saavuttamiseksi. Yleensä testimanageri suunnittelee teknillisen lähesty-

mistavan eli testistrategian ja kirjaa erikseen, minkälaisia menetelmiä (esimerkiksi tes-

tauksen V-malli) tai ohjelmistoja testaamisessa käytetään ja vielä tarkemmin, mitä mo-

duuleja testataan. Yksi tärkeimmistä osa-alueista on suunnitella, kuinka tuotetta testa-

taan mahdollisimman kattavasti mahdollisimman pienellä vaivannäöllä. Testistrategian 

jälkeen pyritään määrittelemään kaikki mahdolliset riskit, jotka voivat tulla vastaan kes-

ken hankkeen. Riskejä ovat usein työvoima ja mahdollinen työntekijän sairastuminen tai 

eroaminen projektista, riittävätkö testaajien taidot ajateltuun testaamiseen. Itse sijainti 

voi myös olla massiivinen riskitekijä, varsinkin jos projektissa työskentelevät eri tiimit ovat 

sijainniltaan täysin vastakkaisissa pituus- tai leveyspiireissä, niin voi kommunikointi olla 

todella haastavaa ja yksinkertaisenkin kysymyksen tai vastauksen saamiseksi voi 

mennä monta tuntia.  

 

Testiympäristön ja testidatan valmistelu on myös tehtävä. Testiympäristön määrittelyllä 

selvitetään testauksen perusta, joka tarkoittaa kaikkien tarvittavien ohjelmistojen ja lait-

teistojen tarpeet, joita testaaja tarvitsee testaamisen suorittamiseen. Jotta testaaja pys-

tyy testaamaan kyseistä olevaa tuotetta, tarvitaan tiettyä dataa sen suorittamiseen pro-

jektin mukaan, esimerkiksi verkkokaupan kehityksessä tuotetiedot ovat oleellinen osa 

testausta. 

 

Seuraavaksi määritellään aloitus- ja lopetuskriteerit testaukselle. Pääkriteerit ovat edel-

lytykset, jotka on täytettävä ennen kuin testiryhmä voi aloittaa testaamisen, toisin sanoen 

kehitettävän tuotteen kehitys on oltava riittävän pitkällä, jotta sen toiminnallisuutta pysty-

tään testaamaan oikeaoppisesti. Useimmissa tapauksissa pääkriteerien selvittämiseksi 

käytetään savutestausta, joka on selitetty tutkielmassa myöhemmin. Loppuvaiheessa 

kaikki olemassa olevat testiselosteet testitapauksineen tulee selvittää, että kaikki on tes-

tattu ja dokumentointi on virheetöntä ja pääasiassa liiketoiminnan kannalta kriittiset vaa-

timukset on testattu hyväksytysti. Myös kriittisiä virheitä ei saa olla avoimessa tilassa. 
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Testauksen lopuksi päivitetään jäljitettävyysmatriisi, jota on hyvä pitää yllä koko testauk-

sen aikana, jotta muutkin projektissa olevat henkilöt voivat seurata testaamisen kulkua. 

Jäljitettävyysmatriisissa kartoitetaan kaikki olemassa olevat vaatimukset ja testitapauk-

set, joissa käydään myös tulokset lävitse. Tarkoitus on nähdä, että kaikki testitapaukset 

on suoritettu ja suorituksista on dataa dokumentoituna. [8; 9; 10.] 

 

3.2.1 Testiseloste ja testitapaus 

Testiseloste ja testitapaus ovat oleellinen asia, mitä tulee testaamiseen ja varsinkin ma-

nuaaliseen testaamiseen. Testiselosteella tarkoitetaan toimintoa, mitä vain voidaan ky-

seisessä tuotteessa testata. Testitapaus ohjelmistotestauksessa on joukko erilaisia ta-

pauksia, joilla määritetään, onko ohjelmisto toimivuudeltaan sellainen kuin on tarkoitettu. 

Testaaminen testiselosteilla on hyvin tarkkaa ja järjestelmällistä toimintaa tuotteen par-

haan mahdollisen laadun varmistamiseksi.  

 

Kuva 3. Testiseloste ja testitapaus [11] 

 

Ohjelmistotestaus koostuu monista testiselosteista ja, testiselosteet koostuvat monista 

testitapauksista, kuten kuva 3 antaa ymmärtää. Testiselosteen luomisella taataan testat-

tavan kohteen kattavuus ja ne pyritään suunnittelemaan yleensä käyttäjäkokemusten 

pohjalta. Testiselosteella määritellään todellinen end to end -toiminnallisuus asiakkaan 

näkökulmasta, esimerkiksi ’’kirjaudu verkkopankkiin ja tarkista tiliesi saldot’’. Testiselos-

tetta ja testitapausta voi olla kuitenkin välillä vaikea erottaa toisistaan eivätkä kaikki vält-

tämättä tiedä, mitä eroa niillä on. Dokumentoinnissa kuitenkin testitapaus kertoo, mitä 
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testataan ja testitapaus kertoo, kuinka asiaa testataan. Testiselosteella pyritään ajatte-

lemaan ja keskustelemaan ohjelmiston toimintojen yksityiskohdista ja taas testitapauk-

silla niitä pyritään suorittamaan ja dokumentoimaan tarkemmin. Molempien luomiseen ja 

määrittelyyn kuluu aikaa, mutta jos nämä jätetään pois, riskit kasvavat. 

 

Esimerkiksi kehitettävässä tuotteessa on sisäänkirjautumistoiminto, jonka toimivuus tu-

lee testata. Tässä tapauksessa testiseloste on ’’ Sisäänkirjautuminen ’’, ja testitapaukset 

ovat erilaisia tapoja testata sisäänkirjautumista. Esimerkiksi yksi testitapaus voisi olla 

sisäänkirjautuminen oikeilla tunnuksilla, toinen testitapaus voisi olla sisäänkirjautuminen 

väärillä tunnuksilla ja kolmas sisäänkirjautuminen kirjoittamatta tunnuksia ollenkaan. 

Testiseloste kertoo hieman isomman kokonaisuuden, ja testitapaukset ovat enemmän 

yksityiskohtaisempia ja ne suoritetaan läpi vaihe vaiheeltaan. Näiden avulla helpotetaan 

myös paljon bugien raportointia ja bugin kulkua sen omassa elämänkaaressa. Bugien 

hallinnasta kerrotaan myöhemmin. 

 

Taulukko 2. Testiselosteen luominen [12] 

 

 

Taulukko 2 on esimerkki tavallisesta testitapauksesta. Yleensä testitapaukset luodaan 

testaamiseen tarkoitettuun ohjelmistoon, jossa ulkoasu ja merkattavat otsikot vaihtelevat 

ohjelmiston mukaan. Ohjelmiston puutteessa testitapaukset voidaan merkata myös Ex-

cel-tiedostoon, jossa otsikot ja kirjattavat tiedot määritellään tapauskohtaisesti. Testauk-

seen suunnitellut ohjelmistot ovat yksinkertaisempia ja käytännöllisempiä käyttää, sillä 

ohjelmisto tunnistaa käyttäjätunnuksen ja osaa automaattisesti merkata tarvittavan käyt-

täjän, ajan ja jopa projektin tarvittaviin testitapauksiin, jotka taas Excelissä pitää yleensä 

merkata manuaalisesti. Mitä enemmän testausprosessia pyritään automatisoimaan, sen 
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pienempi riski on virheiden syntymiselle varsinkin, kun ohjelmistotestaus on systemaat-

tista ja yksityiskohtia on paljon. Automaatiotestauksesta kerrotaan myöhemmin. Jokai-

sella testitapauksella tulee olla oma yksilöllinen ID. Yleensä ohjelmisto luo yksilöllisen 

ID:n tai jos ID luodaan itse, niin luontainen luomistapa on ’’projekti_testiseloste_testita-

paus_numero’’ projektin mukaan.  

 

Itse testitapaus on yksinkertainen kuvaus/seloste tehtävästä toiminnosta, kuten kuvassa 

’’Vahvista sisäänkirjautuminen’’. Kuvaus on tarkoitettu tarkemmalle selitykselle testita-

paukseen liittyen, jossa kerrotaan tarkasti, mitä halutaan tehdä. Kuvaukseen yleensä 

lisätään yksityiskohtaisempaa tietoa asiasta. Testitapauksessa on eri numeraaliset vai-

heet, ja niiden määrä vaihtelee testattavan toiminnon monimutkaisuudesta myös siihen, 

ketkä ovat testitapauksen suorittajina. Mikäli suorittajana on henkilö, jolle kehitetty tuote 

on aivan tuntematon tai hänellä ei ole esimerkiksi teknistä taustaa, niin silloin testivaiheet 

voidaan tehdä todella yksityiskohtaisesti.  

 

Testitapaus on suunniteltu siten, että vaiheet käydään läpi järjestyksessä, mikä on kriit-

tinen tekijä oikein tehdyn testauksen suorittamiseksi. Mikäli kehitettävä tuote on paran-

nettu versio vanhemmasta tuotteesta, jonka testaajana on henkilö, joka on toiminut van-

han tuotteen parissa, niin voidaan tässä tapauksessa testivaiheista tehdä hieman yksin-

kertaisempia, eli jokaista vaihetta ja hiiren painallusta ei tarvitse erikseen merkata. Odo-

tettu tulos on tulos, mitä odotetaan jokaiselta vaiheelta. Esimerkiksi kuvassa vaiheen 1 

kuvaus on avata sovelluksen sisäänkirjautumissivu, mikä on myös odotetun tuloksen tu-

los. Yleisesti ottaen testidata on myös merkattu mukaan testitapaukseen, mutta vain jos 

testattavalla tiedolla on jonkinlainen merkitys testattavaan asiaan. Testidata on usein 

asiakkaalta saatua dataa, mutta tarpeen vaatiessa ne voidaan myös itse suunnitella, 

esimerkiksi tuotetieto tai salasana. 

 

Saatu tulos kuvaa sen, mikä tulos oikeasti saatiin kunkin vaiheen suorittamisesta, joka 

voi olla täysin erilainen odotetusta tuloksesta. Jos saatu tulos vastaa odotettua tulosta 

eikä siinä ilmaannu minkäänlaisia bugeja tai virheitä, niin silloin vaiheen tila on joko hy-

väksytty tai hylätty. Vaikka vaihe toimisikin moitteetta, niin silti siihen voi lisätä kommentin 

huomioonotettavasta asiasta, esimerkiksi lataus kesti kohtalaisen pitkään tai sisäänkir-

jautumiskomponentissa on kirjoitusvirhe. Jokaisella testitapauksella on oma hyväksytty 

tai hylätty tila ja myös jokaisella testitapauksen vaiheella on oma hyväksytty tai hylätty 
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tila. Yleensä kaikki testivaiheet tulee suorittaa hyväksytysti läpi, mikäli testitapaus voi-

daan merkata kokonaan hyväksytyksi. [11; 12; 13; 15.] 

 

3.2.2 Valkoinen laatikko- ja musta laatikko -testaus 

Black box testing tai toiselta nimeltään musta laatikko -testaus on perinteinen testaus-

tekniikka, jossa testataan ohjelmiston toiminnallisuutta puuttumatta ollenkaan koodin ra-

kenteeseen, eli musta laatikko -testauksessa koodin ymmärtäminen tai osaaminen ei ole 

välttämättömyys. Testataan siis kehitettyä toimintoa tietämättä, mitä taustalla todella ta-

pahtuu. Musta laatikko -testauksen tarkoituksena on testata testattavaa toimintoa niin 

sanotusti käyttäjän näkökulmasta, esimerkiksi: toimiiko sisäänkirjautumistoiminto kehi-

tettävässä ohjelmistossa. Nimi mustalaatikko tulee siitä, että laatikon sisälle ei nähdä, eli 

ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu, mikä on oleellinen osa tätä testaustoimintoa. 

 

Kuva 4. Mustalaatikkotestaus [15] 

 

Mustalaatikko -testauksessa tärkeintä siis on, että testaaja tietää, mitä testattavan toi-

minnon on tarkoitus tehdä, mutta ei ole kuitenkaan tietoinen siitä, miten se tekee sen. 

Kuvaa 4 hyödyntäen voidaan tulkita sisäänkirjautumistoiminto, eli syöte edustaa tarvitta-

vaa dataa, tässä tapauksessa käyttäjänimeä ja salasanaa. Testattava toiminto on si-

säänkirjautumisnappi, todellisuudessa monta riviä koodia, joka määrittää annetun tulok-

sen syötetyllä datalla, josta syntyy haluttu tulos, eli onnistunut sisäänkirjautuminen tai 

epäonnistunut sisäänkirjautuminen väärän käyttäjänimen tai salasanan takia, mitä halu-

taankaan testata. 
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Mustan laatikon vastakohta on valkoinen laatikko -testaus, joka käydään myöhemmin 

lävitse. Musta laatikko -testaus on siis yleinen käsite manuaaliselle testaamiselle, jossa 

tarkastellaan ohjelmiston toimivuutta, toisin sanoen vaatimusten tarkistamista. Tarkoi-

tuksena yleensä on löytää vääriä tai puuttuvia toimintoja, rajapintavirheitä, ulkonäkövir-

heitä ja testata myös suorituskykyä. 

  

Musta laatikko -testaukseen kuuluu myös erilaisia testauskäytäntöjä/-tekniikoita. Mitä 

monimutkaisempi projekti on, sitä enemmän erilaisia käytäntöjä tulee mukaan musta laa-

tikko -testaukseen, mutta yleisimmät ovat varmasti integraatiotestaus, järjestelmätestaus 

ja hyväksymistestaus. Integraatiotestauksella testataan yleensä eri ohjelmistojen välistä 

toimivuutta, eli eri rajapintojen toimivuutta suunnittelun välillä. Järjestelmätestauksella 

testataan taas isompaa kokonaiskuvaa ja tulee yleensä integraatiotestauksen jälkeen. 

Sitten tulee hyväksymistestaus eli täyttääkö kehitetty tuote tilatut vaatimukset ja kriteerit. 

[15; 16.] 

 

Valkoinen laatikko -testaus on käytännössä vastakohta musta laatikko -testaukselle. Val-

koinen laatikko -testaus perustuu sovelluksen sisäiseen koodirakenteeseen ja infrastruk-

tuuriin. Valkoinen laatikko -testauksessa testaaja on yleensä ohjelmiston kehittäjä, koska 

testaajan tulee osata ohjelmoida ja implementoida, eli teknistä käyttöönottoa. Valkoinen 

laatikko -testaus on erittäin hyödyllinen, sillä testaus voidaan aloittaa jopa projektin alku-

vaiheessa eikä tarvitse odottaa, että käyttöliittymä on rakennettu ja toimiva. Haittana tie-

tenkin on testaajan taitovaatimukset, koska ohjelmointi ja testauksen osaaminen on vält-

tämätön. Valkoinen laatikko -testaus on käytännössä vastakohta musta laatikko -tes-

taukselle, mistä tulee myös nimi valkoinen eli mustan vastakohta. Valkoinen laatikko -

testauksessa nähdään koodia tutkimalla, miten tietty asia tapahtuu. [17; 18.] 

 

Kuva 5. Valkoinen laatikko -testaus [17] 
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3.3 Ohjelmistokehityksen elinkaari (SDLC – software development life cycle) 

Ohjelmistokehityksen elinkaari, eli paremmin tunnettu SDLC (software development life 

cycle) on runko tai rakenne, jonka päämääränä on tuottaa mahdollisimman hyvää laatua, 

joka myös vastaa asiakkaan vaatimuksia. Ohjelmiston luominen on monimutkainen pro-

sessi, joka pyritään toteuttamaan seuraamalla siihen suunniteltuja vaiheita. Kuva 6 ku-

vastaa ohjelmistokehityksen elinkaarta, eli mitä siihen kuuluu ja kuinka sitä tulisi noudat-

taa. Elinkaari alkaa suunnittelulla tai suunnitelmalla, jonka jälkeen edetään vaihe vai-

heelta myötäpäivään, kun määritetyt kriteerit on suoritettu. Suunnitelma on aina parempi 

vaihtoehto, kun ei suunnitelmaa ollenkaan ’’If you fail to plan, you are planning to fail – 

Benjamin Franklin’’.  

 

Kuva 6. Ohjelmistokehityksen elinkaari [19] 

 

Ilman selkeää suunnitelmaa kukaan ei tiedä, mitä kenenkin tulee tehdä ja progressiota 

on lähes mahdotonta seurata. Elinkaarella on tarkoitus pitää ohjelmistoprojekti järjestel-

mällisenä ja täsmällisenä, jotta prosessia pyrittäisiin kehittämään jatkuvasti, minkä seu-

rauksena pystytään lieventämään kustannuksia ja poistamaan turhia pullonkauloja. 
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Tyypilliset ongelmat tai jopa katastrofit pyritään siis eliminoimaan. ’’Those who fail to 

learn from the past are doomed to repeat it – Winston Churchill’’. Tehdyistä virheistä 

pyritään oppimaan, jotta tulevaisuuden projektit eivät kokisi samoja ongelmia. Ohjelmis-

tokehityksen elinkaaressa on usein kuusi eri vaihetta, jotka pyritään käymään läpi vaihe 

vaiheelta. 

  

Suunnitteluvaihe on vaihe, jossa analysoidaan kaikki tarvittavat vaatimukset. Tärkeintä 

on analysoida kaikki ongelmat ja tärkein kysymys kuuluu: mitä meiltä puuttuu? Suunnit-

teluvaihe on kaikista perusteellisin ja tärkein vaihe, koska se vaikuttaa koko projektin 

tulevaisuuteen sen koko elämän ajan ja mahdollisesti sen jälkeen yli ylläpitovaiheessa. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen pystytään siirtymään analysointivaiheeseen, jossa määritel-

lään tarkkaa ottaen, mitä halutaan. Vaatimukset tulee analysoida ja dokumentoida liike-

toiminnan kannalta ja myös teknisen puolen kannalta. Tässä vaiheessa luodaan parem-

malla nimellä tunnettu SRS-dokumentti (software requirement specification), jonka tar-

koituksena on määritellä halutun tuotteen kaikki vaatimukset hyvin yksityiskohtaisesti. 

 

Mallinnusvaiheessa kehitettävän ohjelmiston arkkitehtuuri tulee suunnitella. Kun tiede-

tään tarkalleen, mitä halutaan rakentaa ja mihin tarkoitukseen, niin ohjelmistoarkkitehdit 

ja ohjelmoijat pystyvät alkaa suunnittelemaan kyseistä ohjelmistoa. SRS-dokumentin 

pohjalta arkkitehdit ja ohjelmoijat luovat uuden dokumentin, joka tunnetaan paremmin 

nimellä DDS (design document specification), josta saadaan selville, miten ohjelmistoa 

lähdetään rakentamaan. DDS-dokumentti esitetään tärkeille osakkaille tai johtohenki-

löille, jotka lopuksi antavat myöntymyksensä (jos antavat). Arkkitehtuurin suunnittelussa 

tärkein kysymys on, kuinka pystytään saavuttamaan haluttu tuote. 

 

Kehitystyössä ohjelmoijat pääsevät vauhtiin, koska tämän vaiheen tarkoituksena on al-

kaa rakentamaan / ohjelmoimaan kyseistä ohjelmistoa. Testaus vaiheessa ohjelmistoa 

testataan ja siitä pyritään löytämään virheitä. Käyttöönotossa ohjelmisto otetaan asiak-

kaalle käyttöön. [19; 20; 21.] 
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3.3.1 Vesiputousmalli 

Vesiputousmallilla tarkoitetaan joukkoa erilaisia vaiheita, jotka käydään läpi loogisessa 

järjestyksessä projektin edetessä, eli kun ensimmäinen vaihe on suoritettu, siirrytään toi-

seen vaiheeseen ja niin edelleen. Vaiheet tulee suorittaa läpi harkitusti, sillä kun yksi 

vaihe on suoritettu, siihen ei tarkoituksen mukaisesti palata. Malli on kuitenkin helposti 

ymmärrettävissä eikä vaadi tarkempia vaatimuksia työntekijöiltä. Tämän takia vesipu-

tousmalli soveltuu vain tietyntyyppisiin projekteihin ja on vaihtoehto ketterälle ohjelmis-

tokehitykselle. Eri projekteissa on erilaiset vaiheet, joko noin viisi tai kuusi eri vaihetta. 

[22; 23.] 

 

Kuva 7. Vesiputousmalli [22] 
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3.3.2 V-malli 

V-mallin nimi tulee sen v-muodosta, jossa vasemmalla puolella on rakentamisvaihe ja 

vastakkaisella puolella on jokaiselle vaiheelle erikseen testausvaihe. Muuten malli ete-

nee vasemmalta oikealle. Mallin rakenne voi vaihdella projektin mukaan, mutta sen tar-

koitus on kuitenkin säilyttää v malli [24].  

 

Kuva 8. V-malli [24] 

3.3.3 Ketterä ohjelmistokehitys 

Ketterässä ohjelmistokehityksessä (agile development) nimi kuvaa hyvin menetelmää, 

jolla projektia viedään eteenpäin. Ketterässä ohjelmistokehityksessä projekti etenee 

joustavasti, toisin kuin vesiputousmallissa. Mikäli huomataan puutteita menneissä vai-

heissa, niin niihin voidaan palata takaisin ja korjata kyseistä vaiheitta tai puutetta parem-

maksi. Ketterää ohjelmistokehitystä kuvaa myös hyvin sana joustava ohjelmistokehitys, 

koska projekteissa voi tapahtua paljon erilaisia muutoksia. Ketterässä ohjelmistokehityk-

sessä pystytään reagoimaan hyvin tapahtuviin muutoksiin [25]. 
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3.4 Funktionaalinen ja ei-funktionaalinen testaus 

Ohjelmistotestaus on käytännössä jaettu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat funktionaa-

linen ja ei-funktionaalinen testaus. Funktionaalinen testaus keskittyy enimmäkseen ke-

hitettävän tuotteen vaatimuksiin ja toimintoihin, jotta ohjelmisto toimisi haluttuun tapaan 

loppukäyttäjän näkökulmasta. Funktionaaliseen testaukseen kuuluvat musta laatikko- ja 

valkoinen laatikko -testausmenetelmät. 

Mitä on funktionaalinen testaus? Funktionaalisessa testauksessa testataan kehitetyn oh-

jelmiston liiketoimintavaatimuksia, jotta ne toimivat moitteetta. Lähes jokaisessa projek-

tissa funktionaalinen testaus on yksilökohtainen ja eri asioita testataan projektin mukaan, 

kuten taas ei-funktionaalisessa testauksessa, jossa testattavat toiminnot ohjelmiston 

kannalta ovat samat. Funktionaalinen testaus suoritetaan aina ennen ei-funktionaalista 

testausta. Funktionaalinen testaus on lähes sama asia kuin musta laatikko -testaus. 

Mitä on ei-funktionaalinen testaus? Ei-funktionaalisessa testauksessa testataan ohjel-

miston ei-toiminnallisia vaatimuksia, jotka vaikuttavat vahvasti koko ohjelmiston käyt-

töystävällisyyteen ja kokemukseen. Ei-funktionaalinen testaus suoritetaan aina funktio-

naalisen testauksen jälkeen, koska silloin kriittisimmät komponentit on kehitetty. Ei-funk-

tionaalisessa testauksessa testataan muun muassa ohjelmiston suorituskykyä, skaa-

lautuvuutta, turvallisuutta, kuinka nopeasti se pääsee takaisin toimintaan katkon jälkeen 

eli kuinka nopeasti se palautuu ja myös määrää, eli mahdollista asiakasmäärää, jotka 

käyttävät ohjelmistoa samanaikaisesti tai yrittävät avata sitä. [26; 27.] 
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3.5 Vian elinkaari ja sen hallinta 

Ohjelmistotestauksen tarkoituksena on varmistaa tuotteen laatu ja sitä rajoittavat erilai-

set tekijät elit viat. Defect eli vika tarkoittaa bugia tai virhettä. Yleisesti ottaen puhutaan 

vioista, mutta viatkin pystytään jakamaan kahteen tekijään eli bugeihin ja virheisiin. Bugi 

on ohjelmoinnissa sattunut tahaton virhe, ja vika on poikkeama vaatimuksista, esimer-

kiksi käyttöliittymän taustan väri on vaatimuksissa määritelty vihreäksi, mutta ohjelmoin-

nissa se on ohjelmoitu siniseksi. Tässä tapauksessa kyse yleensä on kommunikaation 

tai ymmärryksen puutteesta. Oli kyseessä bugi tai virhe, molemmat ovat vikoja ja vaikut-

tavat täten kehitetyn tuotteen laatuun, eli ne pitää korjata. Mitä aikaisemmassa vai-

heessa vika löydetään, niin sen helpompi se on korjata tai siihen on puuttua, koska muu-

toksia ei ole tehty paljoa sen löytämisen jälkeen. Kuten ohjelmistotestauksella ja ohjel-

mistokehityksellä, vioillakin on myös oma elämänkaari ja niistä tulee pitää tarkkaa doku-

mentointia, jotta ne pystyttäisiin korjaamaan mahdollisimman aikaisin, minkä seurauk-

sena vaikutuskin olisi mahdollisimman pieni. Kuva 9 kuvaa vian elämänkaarta ja sen 

hallintaa.  



 

  19 (46) 

 

 

 

Kuva 9. Vian elinkaari [28] 

Kun uusi vika löydetään, niin se lisätään järjestelmään ja merkataan uudeksi ensim-

mäistä kertaa, eikä vielä tarkemmin analysoida sen vaikutusta. Jos kyseinen löytö var-

mistetaan ominaisuudeksi, niin minkäänlaisia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Jos vastuu-

henkilö (yleisesti testi manageri) varmistaa löydön viaksi, niin sen korjaamiselle määrite-

tään erillinen vastuuhenkilö, eli henkilö, jonka tulisi kyseinen löytö korjata. Vika siirtyy 

tässä tapauksessa avoimeksi muiden löydettyjen vikojen joukkoon. Viasta pyritään do-

kumentoimaan kaikki mahdollinen tieto, kuten miten ja missä kyseinen vika ilmeni ja 

mahdollisesti kuvia siitä. Löydetylle vialle määritetään myös oma prioriteetti, yleensä 1-

4 projektin mukaan.  
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Prioriteetti määrittää vian vakavuuden ja kuinka nopeasti se tulisi korjata, koska kyseinen 

vika saattaa vaikuttaa kehitettävän ohjelmiston ohjelmointiin. Tässä vaiheessa ohjel-

moija alkaa tutkia vikaa tarkemmin ja yrittää korjata sen. Kun vika on korjattu, niin se 

merkataan korjatuksi ja siirtyy jonoon, jossa sen toiminnallisuus testataan uudelleen. 

Testausvaiheessa on kaksi eri vaihtoehtoa, jos korjattu vika toimii kuin kuuluukin, niin se 

merkataan varmistetuksi. Jos vika on edelleen viallinen, se avataan uudelleen viaksi ja 

laitetaan taas avoimeen tilaan kommenttien kera, jossa selitetään, miksi kyseinen vika 

ei korjaantunut ja miksi se on edelleen vika. Lopuksi vika merkataan suljetuksi. [28; 29.] 
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3.6 Suorituskyvyn testaus 

Suorituskykytestaus on yksi ohjelmistotestauksen vaiheista, jossa ohjelmistoa testataan 

mahdollisten kuormitusten varalta. Suorituskykytestauksella varmistetaan ohjelmiston 

toimivuus siihen tarkoitetussa käytössä, mutta sen päämääränä ei kuitenkaan ole vikojen 

etsiminen, vaan asettaa ohjelmistolle tietyt standardit, esimerkiksi kuinka paljon ohjel-

misto pystyy vastaanottamaan tilauksia tietyn ajan sisällä ja milloin se mahdollisesti mur-

tuu. Avainasiat, joita suorituskykytestauksella mitataan, ovat nopeus, kapasiteetti, skaa-

lautuvuus ja sen vakaus. Kuten kuvasta näkyy, niin suorituskykytestaus pystytään jaka-

maan neljään osa-alueeseen: kestävyystestaukseen, stressitestaukseen, kuormitustes-

taukseen ja volyymitestaukseen. 
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Kuva 10. Suorituskykytestaus [30] 

Stressitestauksen tarkoituksena on mitata ohjelmiston suorituskyky, kun ohjelmiston ra-

situs kasvaa suunniteltua korkeammaksi, esimerkiksi ohjelmistoa käyttää paljon enem-

män käyttäjiä, mihin se on suunniteltu. Tarkoituksena on käytännössä saada ohjelmisto 

rikki, jolloin ohjelmisto kaatuu ja sen tulee palautua kaatumisesta. Mitä nopeammin oh-

jelmisto suorittaa tämän toimenpiteen, niin sen paremmin se suoriutuu kyseisestä tes-

tauksesta. Tulos, mitä stressitestauksessa etsitään, on jälkiraporttien analysointi heti oh-

jelmiston kaatumisen jälkeen, jotta sen suorituskykyä pystytään määrittelemään tarkem-

min. Yksi riskitekijä, mitä stressitestauksessa yleensä testataan, on ohjelmiston turvalli-

suus ja ettei se vuoda arkaluontoista tietoa sen kaatumisen jälkeen. Onnistuneessa 



 

  23 (46) 

 

 

stressitestauksessa ohjelmisto saadaan rikottua eli löydetään murtumispiste, ohjelmisto 

palautuu takaisin hyväksytyssä ajassa ja kaikki sen liitännäiskomponentit toimivat moit-

teetta. 

 

Kuormitustestauksella mitataan ohjelmiston suorituskykyä, kun kyseinen työmäärä kas-

vaa jatkuvasti ja tasaisesti, esimerkiksi jonkin verkkokaupan alennusmyyntitapahtuma. 

Tarkoituksena on myös valvoa vasteaikoja ja ohjelmiston kykyä suoriutua toiminnoista 

työmäärän kasvaessa tiettynä aikana. Kuormitustestauksella kuormitetaan myös muiden 

komponenttien toimintoja, jotka ovat kriittisiä ohjelmiston toimivuuden kannalta, kuten 

tietokantoja, laitteistoja ja yhteyksiä. Volyymitestauksen tarkoituksena on testata ky-

seistä ohjelmistoa kasvavalla tietomäärällä, jotta ohjelmisto pystyy selviytymään suurista 

tietomääristä tietokannan avulla. 

 

Kestävyystestauksella tarkoitus on testata ohjelmistoa tavallisella työmäärällä, mutta pi-

demmällä aikavälillä. Suorituskykytestauksessa ei tule luottaa tulokseen yhden testin 

pohjalta, vaan testejä tulee suorittaa monta kertaa, josta lasketaan suoritettujen testien 

keskiarvo ja näin ollen saadaan paljon tarkempi luku. Suorituskykytestausta suoritetaan 

siihen tarkoitetuilla ohjelmistoilla. Koska kyseisen ohjelmiston tarjoajia on paljon erilaisia, 

tulee kyseinen työkalu valita vaatimusten perusteella, eikä mikä ohjelmistoista on suosi-

tuin. [30; 33.] 

3.7 Automaatiotestaus 

Automaatiotestauksen ja manuaalisen testauksen erona on se, että manuaalinen tes-

taus kuvastaa käytännössä ihmisen suorittamaa ohjelmistotestausta ja automaatiotes-

taus on taas siihen tarkoitetun ohjelmiston suorittamaa testien suorittamista vertaillen 

haluttua ja saatua tulosta. Automaatiotestaukseen suunniteltu ohjelmisto pystyy vertai-

lemaan saatuja tuloksia, kehittämään erilaisia raportteja ja syöttämällä järjestelmään eri-

laista dataa.  

 



 

  24 (46) 

 

 

Automaatiotestauksen tarkoituksena on automatisoida ja helpottaa testausta, eli tarkoi-

tuksena ei ole poistaa manuaalista testausta kokonaan, vaan suuri osa siitä. Automaa-

tiotestaus ei myöskään vaadi ihmisen läsnäolopakkoa, eli testitapauksia pystytään suo-

rittamaan myös esimerkiksi viikonloppuisin ja öisin, kun työpäivä yleensä on päättynyt.  

 

Automaatiotestauksella ei kuitenkaan pyritä korvaamaan kaikkea, yleensä sellaisia tes-

titapauksia, joita suoritetaan toistuvasti tai säännöllisesti, vaikeita testitapauksia, moni-

vaiheisia ja aikaa vieviä testitapauksia. Automaatiotestauksessa tulee kuitenkin muistaa, 

että automaatiotestaaminen vaatii kyseisen alan ammattitaitoa ja välillä automaatiotes-

tauksen valmistaminen suoritettavaksi ei ole sen arvoista, esimerkiksi jos testitapauksia 

on rajoitettu määrä ja ne ovat suhteellisen yksinkertaisia.  

 

Automaatiotestauksella ei tulisi kuitenkaan suorittaa testitapauksia, joita ei ole lainkaan 

testattu manuaalisesti tai jossa vaatimukset vaihtelevat säännöllisesti. Automaatiotes-

tauksen prosessi etenee usein seuraavalla tavalla: Ensimmäisenä määritellään käytet-

tävä työkalu projektista ja ohjelmistosta riippuen. Seuraavaksi määritellään laajuus ja 

mitä kaikkea halutaan mahdollisesti testata. Kehitysvaiheessa suoritetaan automaation 

suunnittelu ja ohjelmoiminen sen jälkeen, suoritusvaiheessa työkalu suorittaa määritet-

tyjä testitapauksia. Lopuksi ylläpidetään toiminnallisuutta, jonka parissa tulee tehdä töitä 

säännöllisesti. 

 

Kuva 11. Automaatiotestausprosessi [31] 

Työkalun valitseminen on prosessin yksi tärkeimpiä asioita, koska vaatimukset on mää-

ritelty tarkasti ja tulee suorittaa myös soveltuvuusselvitys sekä ohjelmistokehys. Hyviä 

käytäntöjä automaatiotestauksessa ovat laajuuden määrittely ja tarkoitus automaatiotes-

taukselle, lisäksi määritellään testauksen lopputulema eli mitä siltä odotetaan, työkalu 

tulee valita vaatimusten mukaan eikä suosituimman mukaan, ohjelmointikielen määrit-

tely ja ohjelmistokehys. [31; 32.]  
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3.8 Teoreettinen viitekehys 

Ohjelmistotestauksen teoria on laaja käsite. Koska jokainen projekti on erilainen, niin 

teoriaa tulee soveltaa projektin mukaan, eivätkä kaikki erilaiset testausmenetelmät tai 

tyylit sovi jokaiseen projektiin. Sama periaate kuitenkin toimii monessa projektissa, eli 

testaamalla testataan ohjelmiston toimivuutta ja sitä voidaan joko tehdä manuaalisesti 

tai automatisoida. Koska ohjelmistotestauksen teoriaa tulee soveltaa todella paljon jo-

kaiseen projektiin, niin itse käytännön kokemuksella on suuri rooli ohjelmistotestauk-

sessa, eli mitä käytäntöjä tulisi käyttää ja miten projektia kuuluu viedä eteenpäin. Mitä 

aikaisemmassa vaiheessa ohjelmiston laatua pyritään tutkimaan ja analysoimaan, niin 

sen paremmin pystytään ehkäisemään suuria virheitä, mitkä taas säästävät aikaa ja ra-

haa projektissa. Kommunikointi on testaajalla yksi tärkeimmistä taidoista, koska testaa-

jan tulee olla yhteydessä monen eri työntekijän kanssa projektissa ja ohjelmistoa ei pys-

tytä luovuttamaan asiakkaalle, ellei sen laatu ole kunnossa. Koska ohjelmistotestaus on 

laaja käsite, niin se tarkoittaa myös sitä, että eri käsitteitä on paljon, mitä enemmän tietää 

käsitteiden tarkoitusta, sitä paremmin niitä voidaan soveltaa omissa projekteissa. 

 

Kuva 12. Teoreettinen viitekehys 
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4 Asiantuntijahaastattelut 

4.1 Haastateltavat, kysymykset ja niiden käsittely 

Tavoitteena oli etsiä suomalaisia yrityksiä, jotka ovat keskittyneet pelkästään laadunvar-

mistus- tai ohjelmistotestauspalveluihin. Yritysten kotisivuilta valittiin yhteyshenkilö, jolle 

lähetettiin suoraan sähköpostia, mikä sisälsi haastattelukysymykset. Haastateltavat joko 

vastasivat itse sähköpostiin tai sitten heidän työtoverinsa ilmoitti heidän mahdollisen kiin-

nostuksensa haastattelua kohtaan, jonka kautta päädyttiin vaihtamaan yhteystietoja. 

Haastatteluajankohta sovittiin sähköpostitse ja kyseessä oli nauhoitettu puhelinhaastat-

telu, koska tällöin haastattelu saataisiin nopeasti ja käytännöllisesti hoidettua.  

Kirjoittaja latasi puhelimeensa ohjelmiston, jonka tarkoituksena on tallentaa kaikki käydyt 

puhelinkeskustelut. Haastattelun jälkeen kyseinen keskustelu lähetettiin sähköpostiin, 

jota kautta se ladattiin tietokoneelle ja kuunneltiin uudestaan läpi muistiinpanoja tehden. 

Muistiinpanot tehtiin ranskalaisilla viivoilla, jonka jälkeen ne kirjoitettiin puhtaaksi. Haas-

tattelu käytiin läpi kysymyskerrallaan, eli kysymys luettiin haastateltavalle, johon hän 

pystyi vastaamaan omilla sanoin, kun asiaa ei tullut enää, niin siirryttiin seuraavaan ky-

symykseen. Kysymykset mitä asiantuntijoilta kysyttiin: 

Taulukko 3. Asiantuntijoiden kysymykset 
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Ensimmäisessä kysymyksenä tarkoituksena oli saada tietää, miten ohjelmistotestauksen 

teoria ja käytäntö eroavat toisistaan oikeassa projektissa, tehdäänkö asiat täysin samalla 

tavalla vai ovatko toisiensa vastakohdat. Seuraavana kysymyksenä tarkoituksena oli 

saada tietää haastateltavien yleisimpiä haasteita tosielämän projekteissa, nimenomaan 

niitä haasteita, jotka toistavat itseään projektista riippumatta ja joiden kanssa voi olla 

vaikea työskennellä.  

Kolmannessa kysymyksessä haluttiin tietää parhaita käytäntöjä ohjelmistotestaukseen, 

eli mitkä ovat ne asiat, joita pitäisi pyrkiä tekemään lähes jokaisessa projektissa, kuten 

esimerkiksi dokumentointi ja riittävä kommunikointi. Neljännessä kysymyksessä haluttiin 

saada asiantuntijalta mietteitä ohjelmistotestaajan tärkeimmistä taidoista, kuten hyvät 

kommunikointi tai ohjelmointitaidot. Viidennessä kysymyksessä haluttiin tuoda esille 

suurimpia harhaluuloja, mitä mahdollisesti muut asiantuntijat luulevat ohjelmistotestauk-

sesta.  

Kuudennessa kysymyksessä haastateltavilta kysyttiin omakohtaisia kokemuksia teh-

dyistä projekteista, johon kuitenkin harva pystyi vastaamaan laajalti, sillä haastateltavat 

eivät halunneet paljastaa asiakastaan tai tehtyä projektia. Lopuksi haastateltaville annet-

tiin vapaus kertoa mahdollisia asioita ohjelmistotestauksesta, mitä itse haastattelussa ei 

käyty läpi ja jotka he kokivat tärkeäksi mainita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  28 (46) 

 

 

4.2 Senior Test Engineer 

Teoria vs. käytäntö ja suurin ero niiden välillä 

 

Haastateltavan mukaan teoriassa esitetyt testausmallit ovat todella teoreettisia, eikä so-

pivaa mallia ole löytynyt, mikä olisi täysin yleispätevä jokaiseen projektiin, jonka takia 

malleja ja teorioita sovelletaan projektin mukaan. Teoria ja käytäntö eroavat todella pal-

jon toisistaan, sillä käytäntö on todella kirjavaa testausalalla. Testaus on ala, jonka teo-

riasta otetaan mallia, mutta sitä sovelletaan todella paljon, koska projektit ovat erilaisia 

ja raha vaikuttaa huomattavasti asiaan. Haastateltava painottaa, että terveys, finanssi ja 

turvallisuus/puolustusala ovat edelläkävijöitä, mitä tulee ohjelmistotestaukseen, koska 

kriteerit ovat kriittisiä. Useissa projekteissa taas testausta vähätellään, koska löydetyt 

virheet tai bugit eivät välttämättä ole niin suuria, että niiden korjaaminen olisi sen ar-

voista. Loppuun haastateltava sanoo vielä, että yleensä testaus on ensimmäinen asia 

ohjelmistokehityksen elinkaaressa, josta voidaan luistaa budjettia tai aikarajaa lähestyt-

täessä.  

 

Suurimmat haasteet ohjelmistoprojektissa testauksen kannalta 
 

Suurimpiin haasteisiin haastateltava naurahtaa ja toteaa, että haasteita kyllä riittää ja ne 

vaihtelevat todella paljon. Resurssit, raha ja aika ovat haastavimmat haasteet projektin 

kannalta ja yleensä jokaista näistä vähennetään testauksesta. Toinen haaste, mikä 

yleensä toistaa itseään projektista riippumatta, on kommunikoinnin haasteet ja varsinkin 

silloin, kun asiakkaalta pyritään saamaan enemmän tietoa halutusta tuotteesta, minkä 

pohjalta testausta voidaan suorittaa.  

 

Yleensä näiden haasteiden jälkeen päädytään teknisiin haasteisiin, jotka voivat esimer-

kiksi olla ohjelmistoja tai järjestelmiä, joita ei ole kehitysvaiheessa suunniteltu testatta-

vaksi. Haastattelija kysyi haastateltavalta ohjelmistotestauksen ROI:sta ja sen määritte-

lystä, johon haastateltava totesi käytännössä samalla lailla kuin muutkin haastateltavat, 

eli ohjelmistotestauksen ROI:lle on todella vaikeata saada numeerista arvoa. Haastatel-

tava painotti ROI-kysymystä siten, että pyritään tekemään työt niin hyvin, jotta asiakkaan 

maine ei kärsisi, koska parhaimmillaan kunnollinen testaus voi joko pelastaa liiketoimin-

nan tai brändin. 
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Parhaat käytännöt testaamiseen 
 

Parhaita käytäntöjä testaamiseen haastateltavan mielestä on automatisoida mahdolli-

simman paljon regressiotestausta tai testausta ylipäätänsä tietenkin projektin mukaan, 

koska automaatiotestauksen rakentaminen automatisoiduksi vie oman aikansa. Myös 

tutkivan testauksen suorittaminen on tärkeää, koska lähes jokaisessa projektissa tulee 

vastaan asioita, joita ei välttämättä osattu edes ajatella määrittelyvaiheessa ja tutkivan 

testauksen tekeminen on suhteellisen helppoa. Testaajalla tulisi olla jonkinlainen halu tai 

innokkuus löytää mahdollisia virheitä ja käyttää siinä mahdollisimman paljon mielikuvi-

tusta rajallisessa määrin.  

 

Tärkeitä käytäntöjä, mitä tulee testaamiseen, on tulosten peilaamista asiakkaan vaati-

muksiin, eli saatu testauksen tulos täytyy vastata täysin asiakkaan kriteerejä ja vaati-

muksia. Haastateltava ei mielellään nimeä erikseen täsmällisiä testausteorioita, koska 

kaikki teoriat ovat projektiriippuvaisia. Tietyt sertifikaatit, joita tulee testaamiseen, ovat 

nykypäivänä hyödyllisiä, koska siinä opitaan asioita käytännössä ja niissä opitaan myös 

terminologiaa. 

 

Tärkein taito testaajalla 
 

Haastateltavan mukaan kommunikointi (myös ohjelmoijalla, konsultilla välttämätön) ja 

asioiden ulkopuolinen ajattelut, eli ’’thinking out of the box’’ ovat ehdottomasti tärkeimmät 

taidot, joita testaajalla voi olla. ’’Out of the box’’ -ajattelulla tarkoitetaan tietyn toiminnan 

ajattelemista isommalta näkökannalta, esimerkiksi miten jokin tietty toiminto toimii, jos 

tehdään tietty toimenpide ja mitä sen jälkeen käy. Analyyttista hahmottelukykyä on myös 

hyvä olla, koska joissain testattavissa ohjelmistoissa tulokset voivat olla, joko riippumat-

tomia tai riippuvia toisistaan, jonka perusteella voidaan päätellä, onko kyseessä sään-

nöllinen vaeltelu vai ei.  

 

Englannin kielen taito on perusvaatimus nykypäivänä, mutta haastateltavan mielestä oh-

jelmoinnin osaaminen ei ole välttämätöntä, mutta todella hyvä taito osata, riippuen tie-

tenkin työtehtävästä. Mitä tulee ohjelmointiin, niin Java ja Python ovat yleisimmät ohjel-
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mointikielet, joita ohjelmistotestauksessa voidaan vaatia, varsinkin, jos erikoistuu yksik-

kötestaukseen. Haastateltava painottaa kysymyksen loppuun, että kaikkien testaajien ei 

tarvitse olla hyviä koodaajia ja manuaalinen testaus on selvästikin vähenemässä. 

Suurimmat harhaluulot 

 

Haastateltavan mukaan yksi suurimmista harhaluuloista, mitä tulee ohjelmistotestauk-

seen asiakkaiden kannalta, on että testauksen jälkeen testattu ohjelmisto on täysin vir-

heetön, vaikka näin ei ole. Testaus ei pysty määrittelemään 100 %:n virheettömyyttä, eli 

aina löytyy joitain virheitä, kunhan jaksaa etsiä tarpeeksi kauan. Se, ovatko löydetyt vir-

heet kriittisiä, onkin toinen asia.  

 

Yksinkertaisuudessaan testauksen tarkoitus on etsiä virheitä, mutta myös varmistaa, 

että sovellus toimii tietyllä tavalla. Yksi harhaluulo myös testaajista haastateltavan mu-

kaan on, että testaajat ovat niin sanottuja ’’sisäisiä poliiseja’’, jotka aina tulevat ’’urputta-

maan’’ tai valittamaan jostakin asiasta. Kokeneemmat työntekijät kuitenkin ymmärtävät, 

että vaikka virheitä löytyisikin yllättävän paljon, niin kaikki ovat kuitenkin ’’samassa ve-

neessä’’ ohjelmistoprojektissa ja kaikilla on käytännössä yhteinen päämäärä. Organisaa-

tioissa on myös isoja eroja sen kannalta, miten tärkeänä testaus nähdään ja halutaanko 

siihen panostaa riittävästi.  

 

Omia projektikohtaisia kokemuksia 
 

Haastateltava kertoi testauskohteestaan, joka oli lisälaite potilasmonitorille. Laite piti aina 

kiinnittää oikeaan määriteltyyn USB-porttiin, jotta laite toimisi kuuluvalla tavalla. Haasta-

teltava kuitenkin halusi testata kyseistä laitetta, jos laite kiinnitettäisiin toiseen USB-port-

tiin. Koska kyseessä on sairaala, niin vahinkoja voi sattua ja väärää porttia voidaan käyt-

tää. Kun laite kytkettiin toiseen USB-porttiin ja jätettiin päiväksi oman onnensa nojaan, 

laitteen ohjelmisto kaatui ja laite rupesi tyhjentämään muistiaan. Haastateltava painottaa 

pitävänsä siitä, mitä enemmän ajattelemattomia kysymyksiä saa aikaan, niin sen pa-

rempi ja kriittisiä virheitä on kiva löytää. Näistä saa haastateltavan mielestä hyvän olon, 

koska tulee tunne, että oma työ hoidetaan kunnolla. 
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Lisättävää / mitä tulisi tietää (aiheesta, testaajana olosta tai mahdollisesta urapo-
lusta) 
 

Mikäli ei ole varma, haluaako ohjelmoijaksi, mutta pitää kuitenkin työskentelystä tietotek-

niikan parissa, niin ohjelmistotestaus voisi olla mainio ensimmäinen työtehtävä, koska 

se antaa lisäksi laajan näkemyksen ohjelmistoista ja järjestelmistä, sanoo haastateltava. 

Jos kiinnostusta löytyy ohjelmistotestauksen parista, niin kannattaa tutustua Robot Fra-

meworkiin, joka on erittäin käytännöllinen varsinkin automaatiotestauksessa. Testaus on 

todella vaihtelevaa työtä, johon vaikuttavat monet eri asiat, sidosryhmät ja testauksessa 

oppii käyttämään erilaisia työkaluja, joita taas voi soveltaa toisissakin työtehtävissä. 

Haastateltava sanoo, että testaajan työ voi olla aivan erilaista toisessa projektissa kuten 

myös toisessa yrityksessä.  

 

Jos omaa tietynlaisen ajattelutavan, että on kiva saada jotakin rikki tietyllä tavalla, niin 

silloin testaus voisi sopia oikein hyvin. Testaus on tärkeä osa-alue ohjelmistoprojektia, 

jossa on oltava joustava eikä testausta välttämättä tehdä ainoalla yhdellä ja oikealla ta-

valla. 

4.3 Head of Operations & QA Services 

Teoria verrattuna käytäntöön ja suurin ero niiden välillä 

 

Haastateltavan mukaan teoria ja käytäntö eroavat eniten toisistaan testausprosessin al-

kuvaiheessa, jossa testaus tulisi ottaa mukaan projektin elinkaareen. Teoriassa testaus 

tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin kuin vain mahdollista, mutta 

näin ei yleensä tapahdu tosielämän projekteissa, vaan testaus otetaan mukaan vasta 

loppupäässä. Tämä johtaa siihen, että kun laadunvarmistus aloitetaan liian myöhään, 

niin huomataankin, että ilmi tulee vain erilaisia ongelmia, jotka saattavat turhauttaa joita-

kin työntekijöitä ja varsinkin ohjelmistokehittäjiä.  

 

Haastateltavan mukaan kustannukset tuppaavat yleensä nousemaan paljonkin korke-

ammalle, mitä on alun perin suunniteltu. Haastateltava haluaa painottaa, että terveysala 
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ja finanssiala ovat edelläkävijöitä testauksen suhteen ja tietyn ongelman kohdatessa tu-

lokset voivat olla todella kalliita tai vaarallisia. Haastateltavan mukaan tulisi suorittaa 

enemmän Addhoc-testausta laadun varmistamiseksi niin, ettei kaikkea jouduttaisi aloit-

tamaan alusta virheen löytyessä. 

 

 

 

Suurimmat haasteet ohjelmistoprojektissa testauksen kannalta 
 

Haastateltavan mukaan yksi suurimpia haasteita ohjelmistotestauksessa on vakuuttaa 

muut projektissa olijat testauksen kannalta, eli muut työntekijät saattavat pitää testaus-

tiimiä enemmän ’’lapsen asemassa’’, eivätkä pidä testaustiimiä aidosti mukana projek-

tissa. Testausta pidetään myös turhan usein pakollisena pahana, koska yleensä ilmi tu-

lee vain ongelmia ja ongelmien kautta lisää töitä. Haastateltavan mukaan normaalisti 

ohjelmistoprojektissa työ tehdään suunnittelijoilla ja kehittäjillä, josta tuotos syötetään 

testaajille kuin se, että jaettaisiin työmäärä tasaisesti jokaiselle henkilölle, jolloin myös 

vastuu jakautuisi tasaisesti eri tiimeille.  

 

Suurena haasteena on myös olla ärsyttämättä suunnittelijoita ja kehittäjiä, koska heidän 

työstään usein löydetään ongelmia ja ne tuottavat lisätöitä suunnittelijoille ja kehittäjille. 

Haasteena on myös sisällyttää laadunvarmistustiimi heti projektin alkuun, jotta voitaisiin 

suunnitella ohjelmiston rakenne, minkä tuloksena se olisi mahdollisimman helposti tes-

tattava. Yksi erittäin suuri ja varmasti yksi suurimmista haasteista on laskea testauksen 

ROI, eli miten rahaa ollaan sijoitettu testaukseen ja miten se maksaa itsensä takaisin. 

Haastateltava haluaa painottaa, että terveysala ja finanssiala ovat edelläkävijöitä, eli tes-

taukseen sijoitetaan rahaa. Investoinnit tehdään usein numeerisen arvon avulla ja tes-

tauksessa se on vaikea selvittää. 

 

Parhaat käytännöt testaamiseen 
 

Haastateltavan mukaan ehdottomasti yksi parhaimmista käytännöistä on tuoda laadun-

varmistustiimi mukaan alkuvaiheessa. Laadunvarmistukseen tulisi investoida tarpeeksi 

rahaa, jonka pohjalta pystytään myös valitsemaan oikeat henkilöt kyseiseen projektiin ja 

vastuualueet voidaan jakaa tasaisesti osallistujien kesken. Projektin alussa viitekehys 
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tulisi määritellä mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti, eli miten testausta lähde-

tään tekemään ja mitkä ovat tavoitteet itse testaukselle ja miten ne voidaan saavuttaa. 

 

Mitä pidempi tuotteen elinkaari on, niin sen tärkeämpää on tuoda mukaan automaatio-

testaus erityisesti ketterässä kehityksessä.  Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen pitäisi tu-

kea automaatiotestausta, joka pitää suorittaa jo ohjelmoinnin elinkaaren alkuvaiheessa. 

Kun itse sovellus paisuu ja kasvaa, kasvaa myös ohjelmiston rakennettu koodimäärä. 

Yksi myös tärkeistä käytännöistä on määritellä järkevät mittarit, joilla pystytään seuraa-

maan laadunkehittämistä. Mittarit tulee olla näkyvillä myös muille projektihenkilöille ja 

tulisi olla myös sellaisessa muodossa, jotta liiketoimintahenkilöt ymmärtävät myös niitä. 

 

Tärkein taito testaajalla 
 

Haastateltavan mukaan ei teknisillä testaajilla tulee olla hyvät sosiaaliset, kommunikointi, 

konsultointitaidot ja hänen pitää pystyä tuomaan hyvin oma näkemyksensä esille. Tes-

taajan tulee osata myös vakuuttaa kanssatyöskentelijät, että kuinka laadunvarmistus 

(testaus) tulee tuoda mukaan ohjelmistokehityksen elinkaaren alusta asti. Testaajalla pi-

tää olla myös järjestelmällisyyttä ja olla asennoitunut toimimaan muiden henkilöiden 

kanssa, sillä testauksessa tulee tehdä yhteistyötä monen eri henkilön kanssa. Testaajan 

tulee pystyä ymmärtämään suuria kokonaisuuksia ja ajatella asiaa sekä kokemuksia lop-

pukäyttäjän näkökulmasta, eli mitkä toiminnot voisivat toimia ja mitkä tuntuvat hölmöltä, 

jos mietitään loppukäyttäjän näkökulmasta. Tärkein tekninen taito, mitä testaajalla voi 

olla, on ohjelmoinnin ymmärtäminen riippuen totta kai testaajan roolista, mutta huippu-

koodaamista tarvitaan suhteellisen vähän. Myös järjestelmien ja ohjelmistojen ymmärtä-

minen on suuri etu testaajalle, sillä eri työntekijät (suunnittelijat ja kehittäjät jne.) käyttävät 

eri ohjelmistoja ja järjestelmiä. 

 

Suurimmat harhaluulot 

 

Haastateltavan mukaan suurimpia harhaluuloja, mitä ihmiset ajattelevat testaustiimistä, 

on se, että testaus tuodaan mukaan ohjelmistokehityksen elinkaaren loppupäässä ja että 

tarkoituksena olisi vain katsoa läpi, toimiiko kehitetty tuote. Testausta pidetään lopulli-

sena pahana, joten se yleensä myös ulkoistetaan. Haastateltava haluaa painottaa sitä, 
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että suuressa osaa projekteista testaus tuodaan mukaan vasta loppupäässä, ja se on 

monen eri ihmisen näkemys kyseisestä aiheesta. 

 

Omia projektikohtaisia kokemuksia 
 

Kirjoittajan mukaan yleinen virhe tai niin sanottu ’’moka’’, mitä usein tapahtuu on että, 

testaus otetaan ulkoistetusti mukaan projektin loppupäässä, jolloin luullaan testauksen 

kestävän muutaman kuukauden, kun taas todellisuudessa testaus voi venyä paljonkin 

pidemmäksi, jopa muutamaksi vuodeksi. Yleinen asia, mitä myös tapahtuu, on että, kus-

tannukset nousevat todella paljon ja projektin elinkaari venyy, mikä johtuu siitä, että huo-

mataan liian myöhään testauksen puute. Edellä mainittuja mokia tapahtuu niin pienissä, 

kuin myös isoissakin organisaatioissa, virheet voivat tulla ilmi myös julkisesti.  

 

Lisättävää / mitä tulisi tietää (aiheesta, testaajana olosta tai mahdollisesta urapo-

lusta) 

 

Viimeinen kysymys, mitä haastateltavalta kysyttiin, oli kertoa omin sanoin testauksesta, 

eli mitä ei käyty läpi ja mitä kannattaa miettiä tulevaisuuden kannalta. Haastateltavan 

mielestä puhdas manuaalinen testaus tulee vähenemään ja muuttumaan todella paljon, 

mutta ei tarkoita manuaalisen testauksen loppumista. Testitapaukset ja niiden puhdas 

suorittaminen ja raportointi tulee muuttumaan paljon, sillä se on jo muuttunut ja testita-

pauksia pyritään yhä enemmän automatisoimaan. Sanomattakin selvää on se, että au-

tomaatiotestaus tulee yleistymään ja sen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja on nykyäänkin 

kovaa. Testaajan tulee olla utelias, proaktiivinen ja työhön pitää keskittyä. Sitä ei voi 

tehdä haastateltavan sanoin ’’nollat taulussa’’.  

 

4.4 QA & SW Services 

Teoria verrattuna käytäntöön ja suurin ero niiden välillä 

 

Haastateltavan mielestä laadunvarmistuksessa / testauksessa ollaan liian usein ’’lasten 

kengissä’’, eli kyseistä ryhmää ei oteta vakavasti eikä sen tärkeyttä usein ymmärretä. 
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Laadunvarmistusta ei opeteta koulussa juuri ollenkaan; hyvä jos käydään edes lävitse 

sen tarkoitus. Haastateltavan mielestä hyvä asia, joka tulee teoriaan ja käytäntöön, on 

yhteinen terminologia. Eli mikäli testaajat ovat opiskelleet teoriaa, niin terminologia on 

lähestulkoon sama lähteestä riippumatta.  

 

Koskaan ei tiedä, mitä tuotannossa tulee esille, koska kaikkia asioita ei aina dokumen-

toida ja projekti on yhtä kaaosta, mikä on taas kaikkea muuta kuin ketterää ohjelmisto-

kehitystä, mihin nykypäivänä kovasti pyritään. Suurin ero teorian ja käytännön välillä on 

testauksen puuttuminen alkuvaiheessa. Haastateltavan mukaa myös testauksella ei py-

ritä korjaamaan mitään. Sen tarkoitus on vain varmistaa laatu ja raportoida siitä eteen-

päin. Haastateltavan mukaan testauksen aloittaminen alkuvaiheessa on niin sanotusti 

hauska idea, mikä olisi ideaalista teoriassa, mutta käytännössä ei todellakaan tapahdu 

kovinkaan usein. Myös suorituskyky ja kuormitustestaus on jätetty vähemmälle, mikä 

johtuu varmasti pilvipohjaisista alustoista. 

 

Suurimmat haasteet ohjelmistoprojektissa testauksen kannalta 
 

Suurimmat haasteet ohjelmistoprojektissa testauksen kannalta haastateltavan mielestä 

on vakuuttaa ihmiset uskomaan ja ymmärtämään, että testaus ei ole vain vaihe, joka 

tehdään projektin lopussa, vaan se tulisi sisällyttää koko projektin elinkaareen. Päätök-

senteoista vastaavia liiketoimintahenkilöitä on vaikea vakuuttaa käyttämään hieman 

enemmän rahaa alkuvaiheessa ottaen mukaan laadunvarmistus tiimin, jolloin todennä-

köisesti säästöt projektin lopussa olisi huomattavasti isommat. Välillä joistakin projek-

teista muodostuu kuitenkin niin sanottuja ikuisuusprojekteja, eli kun testataan jotakin toi-

mintoa, joka ei toimi, niin se pitää korjata ja korjaus huonossa tilanteessa luo uuden vian. 

Haastateltava painottaa myös, että testauksen ROI on erittäin vaikea laskea ja esittää 

johdolle, mikä vaikeuttaa investoimisen kyseiseen kohdealueeseen. ’’Niillä, kellä testaus 

on osunut pahasti tuulettimeen, ei testauksen tarvetta tarvitse selittää’’ – haastateltava. 

 

Parhaat käytännöt testaamiseen 
 

Haastateltavan mukaan parhaat käytännöt testaamiseen on ensimmäiseksi sisällyttää 

testaus mukaan aivan alkuvaiheessa, koska silloin isoimmat virheet yleensä tehdään, eli 

vaatimus- ja määrittelyvaihe. Kun jokin on jo rakennettu, niin sen korjaaminen on aina 
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kalliimpaa kuin uuden rakentaminen, minkä takia vaatimusten määrittely on erittäin kriit-

tinen vaihe. Yleensä vaatimusmäärittelyt ovat suhteellisen huonoja ja liian epätarkkoja, 

ja seurauksena yleensä on kommunikaation puute.  

 

Ei-toiminnalliset vaatimukset on ’’unohdettu’’ monesta projektista ja harvemmin niitä teh-

dään lainkaan, minkä takia nekin tulisi ottaa mukaan testaukseen. Vaikka muuttuminen 

ja uuden oppiminen ovatkin yleensä haaste useimmille ihmisille, niin tulisi silti siihen pyr-

kiä ja olla mahdollisimman ketteriä ja itseohjautuvia. Haastateltava painottaa oman vas-

tauksen loppuosaansa, että testaukselle tulisi antaa reilusti aikaa, sillä testauksen työ-

määrä on paljon enemmän, mitä luullaan. 

 

Tärkein taito testaajalla 
 

Haastateltavan mukaan ehdottomasti testaajan tärkein taito on kommunikaatio, sillä tes-

taajan pitää pystyä kommunikoimaan toisten tiimien kanssa, koska kaikilla on kuitenkin 

yhteinen päämäärä, eikä testaamisen tavoite oli aiheuttaa kenellekään lisää työmäärää. 

Teknisellä osaamisella ohjelmointi on erittäin tärkeää, tai ainakin sen ymmärtäminen ja 

ohjelmointikielestä tarkemmin Python nostaa suosiotaan. Testaajalla tulee olla myös op-

pimishalua ja kyky sopeutua uusiin tilanteisiin, sillä testauksen kenttä muuttuu koko ajan 

ja uusia tapoja tai frameworkeja tulee koko ajan lisää. Haastateltavan mielestä oppimis-

kyky ja oppimishalu ovat tärkeitä testaajalla, mutta ovat kuitenkin kaksi eri asiaa eivätkä 

todellakaan kulje käsi kädessä henkilöllä. Jotkin ihmiset ovat taitavia ja haluavat tehdä 

asiat niin kuin ne on aina tehty, jonka takia uuden oppiminen ei vain kiinnosta ja joitakin 

uuden oppiminen taas kiinnostaa paljonkin, mutta oppimistaitoa ei vain ole tarpeeksi. 

Tärkeätä on kuitenkin ajatella jokaisessa tilanteessa, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? 

Monessa tilanteessa pahin lopputulos on vain pieni henkilökohtainen nöyryytys. Harvoin 

uuden asian tekeminen on niin uniikki, ettei sitä olisi jokin henkilö jossain päin maailmaa 

tehnyt tai ettei siitä löytyisi lainkaan tietoa internetistä. 

 

 

Suurimmat harhaluulot (mitä ihmiset luulevat testaamisesta mitä se ei ole) 
 

Haastateltavan mukaan muiden ihmisten mielestä pienet muutokset testauksessa eivät 

yleensä olekaan niin pieniä ja voivat myös aiheuttaa lukemattomia lisätunteja. Testaajat 
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yleensä pidetään syrjässä koko projektin ajan, ja jos tuotteen vieminen tuotantoon on 

jostain syystä myöhässä, niin hävitty aika otetaan pois testauksesta. ’’ Testaus on vain 

siellä lopussa, jossa vain koitetaan ohjelmiston toimivuutta’’. 

 

Omia kokemuksia testaajana olosta (hauskoja mokia tai mieleenpainuvia asioita) 
 

Haastateltava oli ollut mukana projektissa, jossa laitteesta pystyttiin siirtämään sisältöä 

pilveen omaan palvelimeensa. Kyseisessä projektissa suoritettiin ohjelmistotestausta ja 

tuli ilmi, että sisältöä pystyy siirtämään moitteetta pois laitteesta, mutta sitä ei pysty la-

taamaan uudestaan sen jälkeen, kun sisältö on kerran siirretty. Haastateltava teki kysei-

sestä toiminnosta raportin, jossa selitti asian yksityiskohtaisesti, laittoi oman allekirjoituk-

sensa ja lähetti raportin asiakkaalle. 

  

Muutaman viikon päästä haastateltava sai kutsun tulla todistajaksi oikeuteen. Kuluttaja 

oli päättänyt haastaa haastateltavan asiakkaan oikeuteen kyseisen toiminnon vuoksi, 

sisällön pystyi lataamaan ulos laitteesta, mutta sen jälkeen sitä ei voinut ladata muualle. 

Koska yritys oli julkaissut raportin, jossa toiminto selitettiin yksityiskohtaisesti, ei siinä 

ollut mitään vikaa, koska tarkoitus oli pystyä vain lataamaan sisältöä ulos laitteesta, eikä 

siitä eteenpäin. Haastateltavan asiakas voitti kyseisen oikeudenkäynnin testaustodistuk-

sen ansiosta, jossa toiminnallisuus oli määritelty kirjaimellisesti. 

 

Toinen tapaus, josta haastateltava kertoi, oli kenttätestauksen suorittamista Euroopassa 

erään puhelinvalmistajan puhelimilla, jossa tarkasteltiin 3g:n ja 2g:n vaihtelevuutta pai-

kan muutoksen seurauksena. Puhelinvalmistaja pyysi haastateltavaa ottamaan yhden 

puhelinvalmistajan työntekijöistä seuraamaan haastateltavan työtä ja kuinka he tekevät 

sitä. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että puhelinvalmistajalle työskennellyt työntekijä oli 

kopioinut ja opetellut kaikki haastateltavan testaamat käytännöt. Näin ollen puhelinval-

mistaja ei enää tarvinnut haastateltavan työpanosta, koska pystyi hoitamaan asian itse. 

Haastateltavan mukaan ei tule olla liian sinisilmäinen mitä tulee liiketoimintaan. 

 

 

Lisättävää / mitä tulisi tietää (aiheesta, testaajana olosta tai mahdollisesta urapo-
lusta) 
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Ihmiset, jotka pystyvät selittämään, miten jotkin asiat kannattaa tehdä ja miksi ne kan-

nattaa tehdä, on erittäin tärkeä taito testaajalla ja pätee myös muuhunkin työelämään. 

Ohjelmistot kehittyvät, joten testauksen arvostus on kasvanut ja parempaan suuntaan 

ollaan menossa. Haastateltava kertoo, että testaus on mielenkiintoinen työtehtävä, sillä 

projektia tehdessä projektin kokonaisuus nähdään paljon laajemmin, jolloin ymmärrys 

kasvaa myös. Lopuksi haastateltava pohtii, kuinka kiinnostava asia on saada tekoäly 

liitettyä testaukseen tulevaisuudessa ja monet varsinkin testaukseen painottuneet yrityk-

set miettivät kyseistä asiaa jo. 

 

4.5 Testauskonsultti 

Teoria verrattuna käytäntöön ja suurin ero niiden välillä 

 

Haastateltavan mielestä ohjelmistotestauksessa selkeätä integraatiotestausta ei aina 

ole, vaikka integraatiotestaus onkin osa ohjelmistotestauksen teoriaa. Yleensä projek-

teissa jaotellaan ja sovelletaan erilaisia testauskäytäntöjä, eivätkä ne aina sovi yksi yh-

teen. Rooleja on harvemmin jaoteltu, eli testaaja on yleispätevä testaaja, joka voi testata 

kaikkea mitä vain osaa, toisin sanoen aina ei tarvita omaa asiantuntijaa esimerkiksi yk-

sikkötestaukselle. Mitä tulee testauksen aloittamiseen mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa ohjelmistokehityksen elinkaarta, niin haastateltava kokee, että itse ohjelmisto-

testaus tulee käytäntöön vasta projektin loppupäässä. Testaus on kuitenkin mennyt pa-

rempaan suuntaan kuin muutama vuosi sitten. Toisin sanoen ennen määriteltiin, toteu-

tettiin, jos aikaa jäi, testattiin, mutta yhä enemmän testausta otetaan mukaan jo projektin 

alkuvaiheessa.  

 

Suurimmat haasteet (ohjelmistoprojektissa testauksen kannalta) 
 

Suurin haaste testauksen kannalta ohjelmointiprojekteissa haastateltavan mielestä on 

ajankäyttö ja sen optimointi. Liian usein ajatellaan, että jos käytetään tarpeeksi aikaa 

testaukseen, niin kaikki bugit löytyvät ja laatu on erinomaista, mikä ei taas pidä paik-
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kaansa. Testaukseen tulisi löytää tehokkuutta, jossa testataan oikeita asioita, eli tes-

tausta suoritettuna kauan tunteina ei ole suoraan verrattavissa tuotteen laatuun, eli te-

hokkuudesta tingitään.  

 

Alkuvaiheessa on yleensä vaikea määritellä selkeästi tavoitteet, mitä halutaan testata ja 

varsinkin, missä vaiheessa. Yleensä ongelmaksi muodostuu myös testaajien koulutus 

varsinkin silloin, kun tarvitaan tietyn toimialan osaamista, minkä takia testaajia tulisi pyr-

kiä perehdyttämään paremmin. Haastateltava painottaa myös, että ROI:n laskeminen on 

lähes mahdotonta ja vaikka bugeja ei löytyisikään, niin se ei tarkoita, etteivätkö ne hä-

viäisi tai niitä ei olisi. Useimmissa projekteissa tiettyjä toimintoja testataan liikaa, joka 

taas ei ole tehokasta.  

 

 

Parhaat käytännöt testaamiseen 
 

Testisuunnitelman luominen ja läpikäyminen yhdessä muiden testaajien kanssa on hyvä 

käytäntö, koska kaikki saavat ilmaista omia mielipiteitään. Lisäksi pitäisi pyrkiä määrittä-

mään selkeitä mittareita testaukselle, jotta tekniset ja liiketoimintahenkilöt pystyvät niitä 

myös seuraamaan. Testaajien on myös suhteellisen tärkeätä tietää, mitä muut testaajat 

tekevät ja miten he ovat edenneet. Toisaalta, jos menee keskeneräiseen projektiin mu-

kaan, missä on ollut jo yksi testaaja alusta lähtien, niin siinä oppii nopeasti uutta. 

 

Testimanageria ei välttämättä tarvita ollenkaan jokaisessa projektissa, vaan riittää usein, 

kun on vahva projektijohtaja. Testauksensuunnittelu, testitapaukset ja raportointi tulisivat 

olla kunnossa jokaisessa projektissa ja määritelty tarkasti. Haastateltavan mielestä pi-

täisi pyrkiä siihen, että eri henkilöt testaavat eri sovelluksia ja toistensa töitä, jotta saa-

daan erilaisia näkökantoja eri ihmisiltä. 

 

Tärkein taito testaajalla 
 

Haastateltavan mielestä luovuus ja oikeiden asioiden priorisointi ovat tärkeitä taitoja tes-

taajalla, jonka takia tulee tunnistaa, mikä on oikeasti tärkeätä kyseisen ohjelmiston tes-

tauksessa. Nykypäivänä automaatiotestausta tehdään yhä enemmän ja enemmän, mitä 



 

  40 (46) 

 

 

ennen tehtiin, jonka takia automaatiotestauksen osaaminen on tärkeä taito, muttei vält-

tämättä välttämätön. Lähes jokaisessa projektissa on ollut jonkinlaista automaatiotes-

tausta, missä haastateltava on ollut mukana, eli jokaisessa projektissa on ollut henkilö, 

joka sitä osaa suorittaa. Haastateltava myös painottaa Robot Frameworkin tärkeyttä, jos 

testausala kiinnostaa, niin Robot Framework on yksi kohdealue, mihin tulisi keskittyä. 

Vaikka ohjelmointi on tärkeä taito, niin silti yhdellä koodirivillä pääsee yllättävän pitkälle, 

koska sitä pystyy jälleen käyttämään kohtuullisen tehokkaasti.  

 

Suurimmat harhaluulot 
 

Suurimpia harhaluuloja varmasti on esimerkiksi luulo, että ohjelmistotestaus on helppoa 

työtä ja helppoa suorittaa käytännössä. Ohjelmistotestauksen suorittamisen ’’helppous’’ 

riippuu myös paljon määrittelyvaiheesta. Jos määrittelyvaihe on suoritettu hyvin, tarkasti 

ja johdonmukaisesti on testaustakin helpompi suorittaa. Mitä tulee ajankäyttöön ohjel-

mistotestaukseen, niin määrittelyvaiheenkin kuuluisi kuulua sisään samaan aikajanaan, 

eikä kaikkia eritellä erikseen. Jotkin ihmiset luulevat, että jos aikaa otetaan pois testauk-

sesta, niin menetetyn ajan voisi helposti korjata automaatiotestauksella, mutta ongelma 

on siinä, että automaatiotestauksen suorittamiseenkin kuluu oma aikansa, varsinkin jos 

se halutaan tehdä mahdollisimman tehokkaaksi. Ohjelmistotestauksen alkuvaiheeseen 

ja tarkemmin sanottuna määrittelyvaiheeseen tulisi panostaa vähintään yhtä paljon, mitä 

tulee itse testaukseen käytännössä. 

 

Omia projektikohtaisia kokemuksia 
 

Haastateltava kertoi projektista, jossa tarkoituksena oli tehdä testausta kehitetylle inter-

netsivulle ja kyseisessä projektissa aina testatessa sivu antoi tietyn virhekoodin, joka 

sivuutettiin täysin. Asiakas kertoi, että oli suhteellisen noloa esitellä kehitettävää nettisi-

vua asiakkaalle, kun kyseinen virhekoodi ilmaantuu aina. Virhekoodista ei ollut mitään 

haittaa, mutta kaikki testaajat olivat niin tottuneita siihen, että se sivuutettiin täysin ja 

kyseisen koodin korjaaminen siirrettiin myöhemmälle.  
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Lisättävää / mitä tulisi tietää (aiheesta, testaajana olosta tai mahdollisesta urapo-

lusta) 

 

Automaatiotestaus projekteissa kasvaa koko ajan ja varsinkin tarve sen osaaville henki-

löille. Jokaisessa projektissa tulisi miettiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, miten 

kyseistä sovellusta tullaan testaamaan esimerkkinä sillan rakennus, jossa mietitään etu-

käteen, millä laskutoimituksilla pystytään varmistamaan sillan kestävän 15 000 kiloa eikä 

niin, että rakennetaan ja koitetaan 15 000 kilolla, että kestääkö silta. Yksikkötestaukseen 

on viime vuosina panostettu normaalia enemmän ja on mukana lähes jokaisessa projek-

tissa.  Ajatusmalli tulisi olla testaukseen suuntautunut, eikä sellainen, että testataan so-

vellusta, jos jää aikaa, pyritään panostamaan testaukseen.  

 

 

 

4.6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Mitä tulee asiantuntijahaastatteluihin, niin yleisin asia, mikä toisti itseään lähes jokai-

sessa haastattelussa, on ohjelmistotestauksen puutteellinen panostus, eli testaus joko 

sivuutetaan vahvasti tai sitä ei pidetä kovinkaan tärkeänä. Haastateltavien mielestä tes-

taus tai laadunvarmistus tulisi sisällyttää jokaiseen projektiin niin aikaisessa vaiheessa 

kuin vain mahdollista, eikä vain pidetä sitä loppupään vaiheena. Testausta / laadunvar-

mistusta tehdään eri tavalla kussakin yrityksessä ja projektissa, joten itse työnkuva on 

todella monipuolista ja siinä pääsee näkemään projektin kulkua monesta eri näkökul-

masta. Kuitenkin monessa projektissa testaajien on välillä vaikeaa päästä projektiin si-

sälle, koska testaus otetaan mukaan liian myöhään tai heidän panostaan ei huomioida 

tarpeeksi. Asiantuntijoiden mukaan he kokevat ongelmia lähes jokaisessa projektissa, ja 

monessa niissä ihmisten tietämättömyys ohjelmistotestausta kohtaan osoittautuu ongel-

maksi. Asiantuntijoiden mukaan yksi hieno asia ohjelmistotestauksessa on sen moni-

puolisuus ja soveltuvuus, eli oikeaa tapaa ei ole ja jokainen projekti on erilainen. 
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