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ABSTRACT 
 

The goal of this thesis was to study test-driven and acceptance test-driven 
development and apply the learnings to develop an application commis-
sioned by Ambientia Ltd. The demand for this thesis stems from the com-
missioner’s need for the application in question and the author’s desire to 
improve his testing and design skills through learning test-driven develop-
ment. 
 
In the theory part of the thesis, basics of testing, test-driven and ac-
ceptance test-driven development are introduced, and their benefits and 
disadvantages are examined. The frameworks and tools used in the prac-
tical part of the thesis are also introduced. 
 
In the practical part of the thesis the development process is documented 
and the adaptation of test-driven style and its effects on the development 
process are examined. Suitability of Spring Boot and its testing tools for 
test-driven development are also evaluated. 
 
Though the adaptation of test-driven development was found out to take 
a lot of effort and cause additional work, it had unquestionably a positive 
impact on the structure and maintainability of the produced 
code. These qualities along with good test coverage were found to pro-
vide valuable support when changing and expanding existing code. Spring 
testing tools were discovered to be a good fit for test-driven development 
due to their versatility, configurability and ease of use. Also being able to 
write and run all tests in same the environment helped with productiv-
ity. Unit tests of stateless service classes often used in Spring applica-
tions were however discovered to be hard to maintain due to extensive 
use of mocks causing tight coupling between tests and implementations.   
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Sanasto 
CI Continuous Integration. Sovelluskehitysprosessi, jossa 

lähdekoodin muutokset integroidaan useita kertoja jaet-
tuun versionhallintaan, mikäli ne läpäisevät kaikki auto-
matisoidut testit. 

CD Continuous Deployment. Sovelluskehitysprosessi, jossa 
versionhallintaan lisätyt muutokset ajetaan automaatti-
sesti testaus- tai tuotantoympäristöön, mikäli ne lä-
päisevät kaikki automatisoidut testit. 

CI/CD Kts. CI ja CD 

Refaktorointi Järjestelmän sisäisen rakenteen parantamista, siten että 
sen ulospäin havainnoitava käytös säilyy ennallaan. 

Spring-papu Java-olio, jonka luomisesta ja riippuvuuksien asettami-
sesta Spring IoC-sälilö huolehtii. 

POJO Plain Old Java Object. Java-luokka, joka sisältää vain viit-
tauksia Javan omiin luokkiin. 

IDE Integrated Development Environment. Kehitysympä-
ristö eli ohjelma, joka tarjoaa lukuisia ohjelmoijan tarvit-
semia työkaluja samassa paketissa. 
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1 JOHDANTO 

Testaaminen on vakiintunut oleelliseksi osaksi sovelluskehitysprosessia. Se 
on ensisijaisen tarpeellista ohjelmistojen oikeellisen toiminnan takaa-
miseksi edes välttävällä varmuudella, sillä sovellukset ovat lähes poikkeuk-
setta niin monimutkaisia kokonaisuuksia, että yksittäinen henkilö tai pro-
jektiorganisaatio ei voi saada täyttä käsitystä ohjelman toiminnasta pelk-
kää koodia tarkastelemalla. Kattavat automatisoidut testit sekä hyvin 
suunniteltu ja helposti ylläpidettävä koodi ovatkin ensiarvoisen tärkeitä 
ominaisuuksia moderneissa ketterissä ohjelmistoprojekteissa.  
 
Yksi suosittu menetelmä näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi on testi-
vetoinen kehitys. Se on ohjelmistokehitysprosessi, jossa testausta ei aino-
astaan käytetä ohjelman oikean toiminnan varmistamiseen, vaan myös oh-
jaamaan sen suunnittelua ja projektissa tehtävän työn fokusta. Oikein 
omaksuttuna testivetoisella kehityksellä saadaan aikaa kattavasti testattua 
ja parempaa koodia, joka on näin myös huomattavasti helpompi ylläpitää 
tulevaisuudessa. 

1.1 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka tavoitteena on esi-
tellä testauksen ja testivetoisen kehityksen perusteet ja tutkia miten testi-
vetoista kehitystä voidaan suorittaa Spring Boot -alustalla sen tarjoamia 
testaustyökaluja hyödyntäen asiakkaan tilaaman sovelluksen toteuttami-
sessa. Työn toiminnallisessa osassa dokumentoidaan tehty kehitystyö ja 
pyritään havainnoimaan testivetoisen kehityksen vaikutuksia projektin 
etenemiseen. Projektin aikana tehdään myös havaintoja Spring Bootin ja 
sen testaustyökalujen soveltuvuudesta testivetoiseen kehitystyöhön. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on toimia ammatillisessa ken-
tässä käytännön toiminnan ohjeistuksena ja opastuksena, ja se tähtää aina 
tuottamaan lopputuotteenaan jonkin konkreettisen tuotteen. Toiminnalli-
sena työnä toteutetun opinnäytetyön työn tulee olla työelämälähtöinen, 
tutkimuksellisella asenteella varustettu ja alan tietojen ja taitojen hallintaa 
osoittava. (Vilkka, 2003, s. 9-10 & s. 51-52) 
 
Työn keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat: 

 
− Miten testivetoista kehitystä suoritetaan? 

− Minkälaisia hyötyjä ja haittoja testi- ja hyväksymistestivetoisella kehi-
tyksellä on? 

− Miten testivetoinen kehitys soveltuu aloittelevan ohjelmoijan työs-
kentelymenetelmäksi? 

− Miten testivetoinen kehitys soveltuu Spring- alustalla työskentelyyn? 
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1.2  Rajaukset ja kohdeyleisö 

Testivetoinen kehitys on aiheena laaja ja se liittyy itse kehitystyön lisäksi 
vahvasti myös vaatimusmäärittely- ja suunnitteluprosesseihin. Jotta työ 
voidaan suorittaa sille määritetyssä ajassa, näihin prosesseihin ei syven-
nytä työssä tarkemmin. Myöskään toiminnallisessa osuudessa käytetyn 
Spring-kehyksen toimintaa ei avata kuin pintapuolisesti.  
 
Testivetoisen kehityksen yksi oleellisimmista hyödyistä on laadukkaam-
man ja helppolukuisemman koodin tuottaminen. Hyvä ja selkeä koodi on 
kuitenkin melko subjektiivinen käsite ja usein riippuu kehitystiimin ja käy-
tettyjen kielten konventioista, joten sitä ei lähdetä työssä määrittämään 
tarkemmin.  
 
Työ on pyritty kirjoittamaan siten, että se on ymmärrettävissä jonkin ver-
ran Java-kielen ohjelmointikokemusta omaaville, mutta myös kohtuullinen 
tuntemus Spring-alustan toiminnasta on suotavaa. Aiempi testauskoke-
mus ei ole välttämätöntä, mutta siitäkin voi olla apua koodiesimerkkien si-
säistämisessä.  

1.3 Työn toimeksiantaja 

Työn toimeksiantajana toimii Ambientia Oy, joka on keskisuuri noin 170 
henkilöä Suomessa ja Virossa työllistävä yrityssovelluksiin ja digitalisaa-
tiopalveluihin erikoistunut ICT-alan yritys. Kirjoittaja on suorittanut opin-
toihinsa liittyvät harjoittelut yrityksessä 2018 kesän ja syksyn aikana ja jat-
kanut tämän jälkeen työskentelyä yrityksessä. Työn aihe muovautui yhteis-
työnä työn kirjoittajan ja toimeksiantajan välillä, sillä toimeksiantajalla oli 
tarve käytännön osuudessa luotavalle sovellukselle, ja kirjoittaja itse halusi 
ottaa työhön mukaan myös testivetoisen kehityksen syventääkseen tes-
taus- ja suunnitteluosaamistaan testivetoisen kehityksen kautta. 
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2 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET 

Kappaleessa tutustutaan ohjelmistotestauksen perusteisiin määrittele-
mällä mitä testauksella tarkoitetaan, mihin testaamista tarvitaan ja miten 
testaamista jaotellaan. Nämä luovat perustan ja kontekstin itse työn ai-
heelle eli testivetoiselle kehitykselle. 

2.1 Mitä testaaminen on? 

Testauksella tarkoitetaan ohjelman tai sen osan käyttämistä tietyllä syöt-
teellä ja saadun lopputuloksen vertaamista odotettuun tulokseen. Testaa-
misen tavoitteena onkin havaita virheitä ohjelmistossa, jotta ne voidaan 
korjata. Virheitä voi syntyä kaikissa ohjelmistoprojektin vaiheissa vaati-
musmäärittelystä itse ohjelmointiin ja siksi testausta onkin hyvä suorittaa 
kaikissa projektin vaiheissa. (Mili & Tchier, 2015, s. 23-24) 
 
Ideaalitapauksessa testauksen syötteinä käytettäisiin kaikkia mahdollisia 
syötteitä, mutta tosielämässä tämä ei ole mahdollista muissa kuin triviaa-
leissa ohjelmissa. Testaajan suurin haaste onkin löytää sopivat testattavat 
syötteet, joiden hyväksytyllä testauksella voidaan hyvällä varmuudella to-
deta ohjelman toimivan oikein myös muilla syötteillä. (Mili & Tchier, 2015, 
s. 28) 

2.2 Miksi testata? 

Vuosikymmenten saatossa tietokoneissa käytetyn elektroniikan kehitty-
essä myös ohjelmistojen laajuus ja monimutkaisuus ovat kasvaneet eks-
ponentiaalisesti. Tietotekniikan yleistyessä sitä on omaksuttu käyttöön lä-
hes kaikilla elämän osa-alueilla ja tänä päivänä voidaan sanoa monien yh-
teiskunnan osien olevan riippuvaisia siitä. Ohjelmistojen käytön yleistymi-
nen yhä kriittisemmillä yhteiskunnan osa-alueilla, kuten liikenteessä, ta-
louselämässä ja terveydenhuollossa, tarkoittaa myös ohjelmistoja kohtaan 
esitettyjen vaatimusten ja niiltä vaaditun toimintavarmuuden valtavaa 
kasvua. Tällaisilla osa-alueilla ohjelman virhe voi johtaa suuriin taloudelli-
siin tappioihin tai jopa ihmishenkien menetykseen. Jotta tällaiset tilanteet 
voitaisiin varmuudella välttää, täytyykin sovellusta testata mahdollisim-
man kattavasti ennen sen käyttöönottoa. (Mili & Tchier, 2015, s. 3-5) 
 
Laajojen ohjelmistojen tapauksessa virheen löytäminen liian myöhäisessä 
vaiheessa projektia voi aiheuttaa valtavan määrän ylimääräistä työtä ja sitä 
kautta kustannuksia. Siksi on myös taloudellisesti järkevää testata sovel-
lusta mahdollisimman aikaisin ja järjestelmällisesti. Kuvassa 1 on esitetty 
virheen korjaamisen aiheuttamat kustannukset ohjelmistoprojektin eri 
vaiheissa. (Homès, 2011, s. 12) 
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Kuva 1. Virheen korjauksen kustannukset niiden havaitsemisvaiheen 
mukaan  

2.3 Testauksen V-malli 

Klassisessa vesiputousmallissa testausprosessi voidaan jaotella testausta-
soihin siten, että kutakin tasoa vastaa tietty kehitysvaihe. Testaustasojen 
perinteisesti käytetyt nimet ovat yksikkötestaus, integraatiotestaus, järjes-
telmätestaus ja hyväksymistestaus. Nämä tasot ja niitä vastaavat kehitys-
prosessin vaiheet muodostavat yhdessä testauksen V-mallin, joka on esi-
tetty kuvassa 2. (Homès 2011, s. 45)  
 
 

 

Kuva 2. Testauksen V-malli (mukaillen Homès 2011, 45). 

Testauksen kohteena voi tasosta riippuen olla erilaisia sovelluksen tai so-
vellusprojektin ominaisuuksia. Nämä voidaan jaotella luokkiin kuten funk-
tionaaliset-, operationaaliset-, käytettävyys-, liiketoiminta- ja rakenteelli-
set ominaisuudet.  (Mili & Tchier 2015, s. 14) 
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2.4 Testaaminen ketterässä kehityksessä 

Perinteisesti kehittäjien tehtävänä on ollut vain tuottaa ohjelman koodi 
suunnitelmien mukaisesti ja varsinainen virheiden etsintä ja havaitsemi-
nen on suurilta osin jäänyt testaushenkilöstön kontolle erilliseen testaus-
vaiheeseen. Testausvaiheessa ohjelmistoa testataan usein manuaalisesti 
esimerkiksi sen käyttöliittymän kautta noudattaen ohjelmiston testaus-
suunnitelmaa. Vaiheessa havaitut virheet on täytynyt sen jälkeen palaut-
taa kehittäjien korjattaviksi. Aikarajojen lähestyessä virheiden korjaami-
seen jäävä aika on usein vähissä, jolloin kehittäjät ovat pakotettuja teke-
mään nopeita ja epäoptimaalisia korjauksia, jotka lisäävät projektin tek-
nistä velkaa. (Brown, 2014) 
 
Ketterän kehityksen malleissa vastuuta virheiden havaitsemisesta ja estä-
misestä on siirretty erilliseltä testaushenkilöstöltä kehittäjille, jotka kirjoit-
tavat kattavasti yksikkö- ja integraatiotestejä rinnan varsinaisen tuotanto-
koodin kanssa. Tällöin testauksen päätarkoitus siirtyy virheiden löytämi-
sestä niiden ennaltaehkäisyyn. Suurin osa testeistä pyritään myös automa-
tisoimaan, jolloin testien avulla voidaan saada jatkuva varmistus, että 
aiemmin toimineet ominaisuudet toimivat myös myöhemmin, kun koodiin 
on tehty lisäyksiä tai muutoksia. (Brown, 2014) 
 
Kuvassa 3 on esitetty Roger Brownin (2014) näkemys perinteisen ja kette-
rän kehityksen testauspyramideista, joiden avulla pyritään visualisoimaan 
erilaisen testauksen määrää projekteissa. Ketterässä kehityksessä suurin 
osa testaamisesta suoritetaan yksikkötasolla ja huomattavasti pienempi 
osa testeistä testaa integraatioita tai koko järjestelmää. Perinteisen mene-
telmän pyramidi on hyvin hataralla pohjalla, kun taas ketterän mallin py-
ramidi rakentuu tukevasti kattavien ja automatisoitujen yksikkötestien 
päälle.  
 

 

Kuva 3. Perinteisen ja ketterän kehityksen testauspyramidit (mukaillen 
Brown, 2014) 
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3 TESTAUSTASOT 

3.1 Yksikkötestaus 

Yksikkötestauksella tarkoitetaan ohjelman eri osien tai luokkien testausta 
yksikköinä niille määritettyjä vaatimuksia vastaan. Yksikkötesti kohdistuu 
usein yksittäiseen luokkaan, funktioon tai moduuliin. Testaus suoritetaan 
yleensä rinnakkain komponentin kehityksen kanssa ja sen suorittajana toi-
mii useimmiten sama henkilö, joka kehittää itse komponenttia. Tällöin tes-
taajalla on suora pääsy komponentin lähdekoodiin ja virheet voidaan kor-
jata heti ne havaittaessa. (Homès 2011, s. 58) 
 
Yksinkertaisimmillaan yksikkötestaus on koodin sekaan ripoteltuja tulos-
tus- tai lokituskäskyjä, joiden avulla kehittäjä tarkkaillee koodin toimintaa. 
Tämä on kuitenkin huono käytäntö, sillä nämä rivit sotkevat koodia ja ku-
luttavat prosessointitehoja myös ohjelmiston tuotantoversiossa, ellei niitä 
erikseen poisteta koodin seasta. Tämän takia parempi käytäntö onkin kir-
joittaa testit luokkiin, jotka sijaitsevat samassa projektissa, mutta eri kan-
sioissa kuin varsinainen tuotantokoodi. Tällöin ne voidaan myös jättää hel-
posti pois sovelluksen tuotantoversioista. Määrittämällä luokat samaan 
Java-pakettiin testattavan koodin kanssa, voidaan niistä tarvittaessa kut-
sua pakettitasolle kapseloituja metodeita. (Acharya 2014, s. 27-28) 
 
Usein osa testin kohteen riippuvuuksista ei ole vielä valmiina tai toimi oi-
kein, kun testaus halutaan aloittaa. Voi myös olla, että testattava luokka 
kommunikoi jonkin ulkoisen palvelun kanssa, johon ei haluta tai voida ot-
taa yhteyttä testattaessa. Tällöin näiden riippuvuuksien paikoille tarvitaan 
erilaisia korvikkeita, jotta testejä voidaan ajaa. Näitä korvikkeita kutsutaan 
dummy-, fake-, stub-, spy- ja mock-objekteiksi riippuen niiden toteutusta-
vasta ja niiden roolista testissä. Näiden korvikkeiden helppoon luomiseen 
ja hallinnointiin on olemassa omia kehyksiään kuten Java ympäristöissä 
usein käytetty Mockito. (Acharya 2014, s. 79) 
 
Kuten varsinaiselle tuotantokoodillekin, myös testien rakenteelle ja omi-
naisuuksille on olemassa lukuisia hyväksi todettuja ohjenuoria. Andrew 
Huntin ja David Thomasin yksikkötestauksen perusteoksessa (2004, 79) he 
esittävät viiden kohdan muistisäännön, jonka mukaan hyvät yksikkötestit 
ovat kuin matka (engl. A Trip):  
 

− Testien tulee olla automaattisia (Automatic) 

− Testien tulee olla kattavia (Thorough) 

− Testien tulee olla toistettavia (Repeatable) 

− Testien tulee olla riippumattomia (Independent) 

− Testien tulee olla ammattimaisia (Professional) 
 

Ensimmäisen säännön mukaan testit täytyy pystyä ajamaan automaatti-
sesti ja niiden tulee raportoida tuloksensa niin selkeästi, että ne voidaan 
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ymmärtää yhdellä vilkauksella. Koska yksikkötestejä halutaan toistaa 
usein, manuaalinen testaus hidastaa kehitysprosessia kohtuuttomasti. 
(Hunt & Thomas 2004, s. 80) 
 
Toinen sääntö kertoo, että testien tulee kattavasti testata niiden kohdetta. 
Riittävä testikattavuus vaihtelee projekteittain: toisissa projekteissa koo-
din kaikki haarat täytyy testata, kun taas toisissa tapauksissa tiettyjen raja-
tapausten testaaminen voi riittää. Kattavuuden mittaamiseksi on olemassa 
lukuisia työkaluja, jotka kertovat tarkasti kuinka suuren osan testin koh-
teen ohjeista ja haaroista yksittäinen testi tai ryhmä testejä suorittaa. 
(Hunt & Thomas 2004, s. 81-82) 
 
Kolmannen säännön sisältö tarkoittaa, että testien tulee olla toistettavissa 
ja toistojen lopputulosten täytyy olla aina samat riippumatta testien ajo-
järjestyksestä tai muista ulkoisista asioista, kuten ympäristöstä. Mikäli näin 
ei ole, on testin koodissa todennäköisesti virhe, joka voi aiheuttaa turhaa 
virheenmetsästystä tuotantokoodin puolelta. (Hunt & Thomas 2004, s. 83) 
 
Neljännen säännön pääsisältö on, että testien tulee olla koherentteja ko-
konaisuuksia, jotka testaavat selkeästi tiettyä osaa, metodia tai toimintoa. 
Tällöin testin hylkäytyessä on heti selvää, missä tuotantokoodin osassa 
virhe sijaitsee. Riippumattomuus myös tarkoittaa sitä, että testien on ol-
tava riippumattomia toisistaan sekä keskinäisestä ajojärjestyksestään, joka 
on useilla yksikkötestauskehyksillä satunnainen. (Hunt & Thomas 2004, s. 
83-84) 
 
Viimeinen kohta tarkoittaa, että testikoodi on yhtä tärkeää, ellei jopa tär-
keämpää, kuin varsinainen tuotantokoodi. Sen laatuun ja selkeyteen tulee 
siis paneutua samalla intensiteetillä. Samat hyvän ohjelmointitavan käy-
tännöt pätevät myös testi- kuin tuotantokoodillekin. (Hunt & Thomas 
2004, s. 84-85) 
 
Robert C. Martin (2012, s. 264-281) lisää tärkeimpien ominaisuuksien lis-
taan vielä yhden siitä puuttuvan huomion: yksikkötestien tulee olla no-
peita ajaa. Hän perustelee tätä sillä, että testejä täytyy ajaa varsinkin tes-
tivetoisessa kehityksessä erittäin tiuhaan ja hitaat testit saavat kehittäjät 
laistamaan testien jatkuvasta ajamisesta. Hän myös painottaa erityisesti 
viidennen kohdan sisältöä eli testien siisteyttä. Testeille pätee samat siistin 
koodin säännöt kuin tuotantokoodillekin: niiden täytyy olla selkeitä, yksin-
kertaisia ja tiiviitä.  
 
Yksikkötestien yleiselle rakenteelle on olemassa hyvä Bill Waken (2011) 
esittämä AAA-sääntö, joka määrittää testin eri osat loogiseen 
järjestykseen, jolloin testit ovat helpommin luettavissa. Akronyymi AAA 
tulee sanoista arrange (aseta), act (toimi) ja assert (varmista). 
Ensimmäisessä arrange-vaiheessa testin kohteen ja muiden testissä 
tarvittavien olioiden tila asetetaan haluuttuun tilaan, act-vaiheessa 
toteutetaan testattava toiminto ja viimeisenä assert-vaiheessa 
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vahvistetaan toiminnan tuloksen oikeellisuus. Kun testit on kirjoitettu 
yhtenevään ja loogiseen järjestykseen, on niiden lukeminen ja 
ymmärtäminen nopeampaa. 

3.2 Integraatiotestaus 

Integraatiotestaus on yksikkötestauksen yläpuolella oleva testauksen taso. 
Kun yksikkötestauksessa testin kohteen ulkoiset riippuvuudet halutaan 
poistaa korvaamalla ne erilaisilla korvikkeilla, vastaavassa integraatiotes-
tissä käytetään varsinaisia riippuvuuksia. Integraatiotestit testaavatkin ni-
menomaan eri yksiköiden tai moduulien yhteistoimintaa. Termin merkitys, 
ja miten se ymmärretään, on ohjelmistokehitysalalla hieman hämärtynyt, 
ja varsinkin integraatiotesteiksi miellettävien testien kohteen laajuudesta 
on monia käsityksiä. Fowler itse jakaa integraatiot artikkelissaan kahteen 
kategoriaan: kapeisiin ja laajoihin integraatiotesteihin.  (Fowler, 2018). 
 
Kapeissa testeissä ajetaan ainoastaan koodin osaa, joka keskustelee ulkoi-
sen palvelun kanssa ja käytetään oikeaa palvelua tarkasti matkivaa korvi-
ketta. Tämän korvikkeen oikea toiminto varmistetaan erillisillä harvemmin 
ajettavilla sopimustesteillä, jotka ajetaan esimerkiksi kerran päivässä tai 
silloin, kun korvattu moduuli päivittyy. Näin itse integraatiotesti saadaan 
ajettua nopeasti riippumatta ulkoisen palvelun saatavuudesta tai vas-
teajoista.  (Fowler, 2018) 
 
Laajoissa integraatiotesteissä taas testaus tehdään varsinaista palvelua 
vastaan eli testaamiseen tarvitaan täysi ja toimintavalmis versio tästä. Täl-
löin testien ajaminen voi olla huomattavasti hitaampaa ja vaatia huomat-
tavasti suurempia ponnisteluja testiympäristöjen pystyttämiseen. (Fowler, 
2018) 
 
Steve Freeman ja Nat Pryce (2009, s. 41-42) määrittelevät integraatiotes-
tauksen testaukseksi ulkopuolista koodia vastaan, jota kehittäjät eivät hal-
linnoi ja voi muuttaa. Tämä voi tarkoittaa niin avoimen lähdekoodin kehyk-
siä kuin oman organisaation muiden tiimien tuottamia kirjastojakin. Usein 
tämä tarkoittaa erilaisten portti- ja adapteriluokkien testaamista niiden pii-
lottamia ulkoisia riippuvuuksia vastaan. Testaamisen tarkoituksena voi täl-
löin olla myös varmistaa, että ulkoisen rajapinnan toiminta on ymmärretty 
oikein. He myös mainitsevat, että pienemmissä projekteissa hyväksymis- 
tai järjestelmätestit voivat ajaa samalla integraatiotestien virkaa.  

3.3 Ylemmät testaustasot 

Perinteisesti yksikkö- ja integraatiotestaustasojen yläpuolella on järjes-
telmä- ja hyväksymistestaus. Järjestelmätestit kattavat koko sovelluksen 
tai järjestelmän kaikkine riippuvuuksineen ja ne suoritetaan sovellusta ke-
hittävän organisaation omassa testausympäristössä. Testit suoritetaan 
yleensä mustalaatikkotestauksena sovelluksen vaatimuksia vastaan, mutta 
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niissä on myös mahdollista testata järjestelmän sisäistä toimintaa tarpeen 
niin vaatiessa. Testauksen tavoitteena on varmistua, että koko järjestelmä 
toimii sen vaatimuksien mukaisesti eikä virheitä havaita. Testien läpäisy 
tarkoittaa, että järjestelmä on valmis hyväksymistestaukseen. Järjestelmä-
testauksen suorittajina toimivat tyypillisesti sovellusta kehittävän organi-
saation omat testaajat. (Homès, 2011, s. 62-63) 
 
Hyväksymistestaus suoritetaan hyväksytyn järjestelmätestauksen jälkeen 
vastaavaa järjestelmää vastaan. Se poikkeaa järjestelmätestauksesta siinä, 
että sen tavoitteena ei ole enää havaita virheitä, vaan antaa asiakkaalle 
luottamus siitä, että kaikki järjestelmän vaatimukset toteutuvat ja järjes-
telmä voidaan ottaa käyttöön. Tämän testaustason testit suoritetaankin 
pääosin asiakkaan ja käyttäjien toimesta korkeintaan erillisen testaushen-
kilöstön tukemana. Hyväksymistestausta voidaan suorittaa ohjelmiston 
elinkaaren eri vaiheissa, kuten kokonaisen sovelluksen tai yksittäisen uu-
den ominaisuuden toimituksen yhteydessä. (Homès, 2011, s. 64-65) 
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4 TESTIVETOINEN KEHITYS 

Testivetoinen kehitys (engl. Test-driven development), eli TDD, on ohjel-
mistokehitysprosessi, joka kääntää perinteisen sovelluskehitys- ja testaus-
prosessin päälaelleen. Perinteisesti ohjelman koodi tai sen osa kirjoitetaan 
aluksi ja sen jälkeen testataan, toimiiko kirjoitettu koodi halutulla tavalla. 
Testivetoisessa kehityksessä toimitaan käänteisessä järjestyksessä eli testi 
kirjoitetaan ennen sen läpäisevää koodia. Tällöin testaus ei ainoastaan 
auta virheiden havaitsemisessa vaan auttaa myös kehittäjiä ymmärtämään 
ohjelmiston vaatimuksia paremmin ja keskittymään nimenomaan niiden 
toimittamiseen. Testivetoinen kehitys muuttaakin testien kirjoittamisen 
teknisestä suorituksesta myös suunnitteluaktiviteetiksi antamalla kirjoitta-
jalle jatkuvasti palautetta osien suunnitteluun liittyvistä ideoista parantaen 
näin sovelluksen koodin rakennetta ja laatua. (Freeman & Pryce, 2009, s. 
28-34) 
 

4.1 Testivetoisen kehityksen iteratiivinen sykli 

Testivetoisen kehityksen ytimessä on iteratiivinen sykli, jota toistetaan 
koko ohjelmiston kehityksen ajan. Tämä sykli on esitetty kuvassa 4. Sykli 
sisältää kolme vaihetta: uuden hylkäytyvän testin kirjoittamisen, testin lä-
päisevän koodin kirjoittamisen ja lopuksi koodin siistimisen refaktoroin-
nilla. (Freeman & Pryce, 2009, s. 34-37) 
 
 
 

 

Kuva 4. Testivetoisen kehityksen iteratiivinen sykli 

1. Kirjoitetaan 
hylkääntyvä 

testi

2. Kirjoitetaan 
koodi, jolla testi 

menee läpi

3. 
Refaktoroidaan
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Uusi sykli alkaa aina hylkäytyvän testin kirjoittamisella. Kirjoittamalla testi 
määritetään uusi toiminnallisuus, joka halutaan seuraavaksi toteuttaa. 
Testin hylkäytyminen kertoo, että toiminnallisuutta ei ole vielä toteutettu, 
ja vastaavasti sen läpimeneminen kertoo, että toiminnallisuus toimii halu-
tusti. Testi toimii näin hyväksymiskriteerinä tehtävälle työlle ja samalla do-
kumentoi ominaisuuden toiminnan. (Freeman & Pryce, 2009, s. 34-37) 
 
Vasta kun uuden ominaisuuden haluttu toiminta on määritetty testin 
avulla, siirrytään toteuttamaan ominaisuutta. Syklin toinen vaihe onkin 
koodin kirjoittaminen siihen pisteeseen, että määritetty testi menee läpi. 
Tässä vaiheessa ei kirjoiteta yhtään enempää koodia, kuin tarvitaan testin 
läpäisemiseen. Testin määrittämän toiminnon lisäksi mitään muita toimin-
nallisuuksia ei toteuteta, sillä niitä varten tarvitsee aina aloittaa uusi sykli 
uuden toiminnon määrittävällä testillä. (Farcic & Garcia, 2015, s. 113) 
 
Viimeisenä vaiheena syklissä on refaktorointi, jonka avulla koodin siis-
teyttä, luettavuutta ja laatua pyritään parantamaan. Refaktorointivaihe on 
ainoa syklin osa, joka on vapaaehtoinen: sitä ei tarvitse suorittaa jokaisen 
syklin päätteeksi, mikäli siihen ei koeta tarvetta. Kuitenkin useimmiten vii-
meistään muutaman syklin päätteeksi refaktoroinnille on jo selkeästi tar-
vetta koodin siisteyden ja ylläpidettävyyden pitämiseksi hyvällä tasolla. 
(Farcic & Garcia, 2015, s. 115) 
 
Syy, miksi refaktoirointi on eristetty omaksi vaiheekseen, eikä koodia 
kirjoiteta heti ylläpidettävään muotoon perustuu ajatukseen, että ihmisten 
aivot eivät pysty keskittymään samanaikaisesti kirjoittamaan toimivaa 
koodia, eli toteutusta, ja toimivaa rakennetta, jonka avulla ohjelmisto on 
myös helposti ylläpidettävissä. Molemmat ovat kuitenkin yhtälailla 
tärkeitä ominaisuuksia ja siksi TDD:ssä näistä huolehtiminen on haluttu 
erottaa omiin vaiheisiinsa.  (Martin, 2014) 
 
Syklin vaiheita kuvataan usein värikoodeilla: punainen tarkoittaa tilaa, 
jossa testi ei mene läpi, kun taas vihreä tarkoittaa sitä, että testi suorite-
taan hyväksytysti ja koodi toimii halutulla tavalla. Refaktorointivaiheen 
alussa ollaan aina vihreässä tilassa, mutta refaktoroinnissa tehtävät muu-
tokset voivat palauttaa ominaisuuden punaiseen tilaan. Aiemmin syklissä 
kirjoitettu testi antaa kuitenkin ohjelmoijalle suoraan tiedon toiminnon 
rikkoutumisesta, jolloin asia voidaan heti korjata. Tämä nopea palaute an-
taa varmuutta tehdä olemassa olevaan koodiin muutoksia ilman pelkoa 
huomaamatta jäävistä regressioista eli aiemmin toimineiden ominaisuuk-
sien hajoamisista. (Farcic & Garcia, 2015, s. 110) 

4.2 TDD:n kolme sääntöä 

Arvostettu kirjailija ja yksi ketterän kehityksen uranuurtajista, Robert C. 
Martin, summaa testivetoisen kehitysprosessin kolmella säännöllä, jotka 
on listattu tämän kappaleen alapuolelle. (Martin, 2014) 
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1. Älä koskaan kirjoita tuotantokoodia, jollei sen tarkoituksena ole 

saada testi menemään läpi 
2. Älä koskaan kirjoita kerralla enempää yhteen testiin, kuin tarvitaan 

sen hylkäytymiseen. 
3. Älä koskaan kirjoita enempää koodia, kuin tarvitaan yhden testin 

läpäisemiseen 
 
Nämä kolme sääntöä määrittävät vielä tiukemman ja lyhyemmän syklin, 
jossa testejä ja ohjelmaa inkrementaalisesti kirjoitetaan. Kokonaista testiä 
ei kirjoitetakaan kerralla, vaan sen sisältöä pikkuhiljaa lisätään, jolloin mis-
sään vaiheessa vihreään tilaan pääsemiseksi ei jouduta kirjoittamaan pal-
joa koodia. Yhden edellisessä kappaleessa esitetyn perussyklin aikana näitä 
lyhempiä syklejä voidaan käydä läpi jopa kymmeniä. (Martin, 2014) 

4.3 Hyväksymistestivetoinen kehitys 

Vaikka TDD onkin alun perin luotu helpottaman yksittäisten kehittäjien 
työskentelyä ja parantamaan heidän kirjoittamansa koodin laatua ja toimi-
vuutta, on pelkällä yksikkö- ja integraatiotasolla tehtävässä TDD:ssä aina 
olemassa riski, että ohjelmaan luodaan ominaisuuksia, jotka eivät vastaa 
asiakkaan tarpeita tai ovat tarpeettomia niiden täyttämiseen. Tällaisten 
ongelmien välttämiseksi TDD:n jatkeeksi on kehitetty hyväksymistestive-
toinen kehitys (engl. Acceptance TDD), joka tuo TDD:n perussyklin myös 
järjestelmä- ja hyväksymistason testeille. Perinteisesti järjestelmä luodaan 
sen vaatimusdokumenttien pohjalta ja testataan vasta toteutusvaiheen 
jälkeen. ATDD:ssä vaatimusdokumentin pohjalta luodaan ennen kehitys-
työn aloittamista automatisoitu hyväksymistesti ja vasta sitten aletaan to-
teuttamaan sen määrittämää ominaisuutta. (Koskela, 2008, s. 10-11) 
 
ATDD:n sykli alkaa aina käyttäjätarinan kirjoittamisella tai valitsemalla 
seuraavaksi toteutettava ominaisuus jo kirjoitetuista tarinoista. Tarinat 
kirjoitetaan yhteistyönä asiakkaan, ohjelmoijien ja mahdollisten erillisten 
testaajien kesken eri suunnitteluaktiviteeteissa. Niillä pyritään kuvaamaan 
kuinka järjestelmän halutaan toimivan eri tilanteissa kielellä, joka on 
ymmärrettävää kaikille osapuolille. (Koskela, 2008, s. 328-336) 
 
Toteutettavan tarinan valitsemisen jälkeen sille kirjoitetaan yhteistyönä 
hyväksymistestit yksinkertaisessa lausemuodossa. Asiakkaan tulisi aina 
omistaa itse nämä testit, sillä hänellä on aina viimekädessä paras tieto siitä, 
mitä ominaisuuksia ohjelmistoon tarvitaan ja miten sen halutaan toimivan. 
Testien tulee keskittyä kuvaamaan haluttuja toiminnallisuuksia eikä 
niinkään niiden teknistä toteutusta ja ne tulisi pyrkiä kirjoittamaan myös 
ohjelmiston aihealueen kielellä, jolloin ne ovat ymmärrettivissä kaikille 
osapuolille. (Koskela, 2008, s. 328-337) 
 
Kun tarinan vaatimukset on puettu lauseiksi, automatisoidaan ne käyttäen 
jotain lukuisista tarjolla olevista testauskehyksistä. Kuten yksikkö- ja 
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integraatiotasollakin, automatisoitujen hyväksymistestien avulla saadaan 
selkeä palaute toimiiko testattava toiminnalisuus halutusti vai ei. 
Hyväksymistestien toteutusten kirjoittamisen vaikeus piilee siinä, että 
niiden pitäisi samaan aikaan olla kaikkien osapuolten ymmärrettävissä ja 
kuitenkin ohjata testin kohteena olevaa järjestelmää haluttulla tavalla. 
(Koskela, 2008, s. 337-341) 
 
Testien automatisoinnin jälkeen on syklissä vuorossa itse 
toiminnallisuuden toteutus. Tyypillisesti toiminnallisuus koostuu useista 
pienemmistä osista, joiksi se on kehittäjien toimesta jaettu. ATDD ei 
varsinaisesti ota kantaa, kuinka nämä osat toteutetaan, mutta useimmiten 
osatoiminnallisuudet toteutetaan perinteistä TDD:tä hyödyntäen. Kun 
kaikki osatoiminnallisuudet on toteutettu ja hyväksymistesti saadaan 
ajettua hyväksytysti läpi, suoritetaan perinteisen TDD:n tapaan 
tarvittaessa refaktorointia koodin laadun parantamiseksi ja 
ylläpitämiseksi, sekä suoritetaan mahdollisesti ominaisuuden 
hyväksyttäminen asiakkaalla. (Koskela, 2008, s. 341-343) 
 
Testivetoisen kehityksen sisäkkäiset syklit on esitetty kuvassa 5, jossa vä-
reillä kuvataan kehitystä kohti hyväksymistestin läpäisevää ominaisuutta. 
(Koskela, 2008, s. 342.) 
 
 

 

Kuva 5. Testivetoisen kehityksen syklit useammalla tasolla 

Ulommat hyväksymistestien tasolla olevat syklit kuvastavat koko projektin 
edistymistä ja niiden testit turvaavat ohjelmiston jo toteutettuja ominai-
suuksia regressioilta. Sisemmät integraatio- ja yksikkötason syklit taas tu-
kevat ohjelmoijia antamalla heille välitöntä palautetta heidän tekemiensä 
muutosten vaikutuksista eri osien toimivuuteen. (Freeman & Pryce, 2009, 
s. 39) 
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4.4 Testivetoisen kehityksen hyödyt 

Sovelluskehitysprojektien päämääränä lähes aina on luoda jotain uutta, 
jota ei ole aiemmin toteutettu. Tästä syystä projektien toteuttaminen vaa-
tii niihin osallistuvilta henkilöiltä jatkuvaa kehittymistä ja oppimista oli se 
sitten uusien tekniikoiden käyttöä tai uuden liiketoiminta-alueen ymmär-
tämistä. Jotta oppiminen olisi mahdollista ja tehokasta, tarvitaan jatkuvaa 
palautetta. Tähän tähtäävät niin ketterien menetelmien lyhyet iteratiiviset 
sprintit kuin testivetoisen kehityksen syklitkin. Jatkuvan testien kirjoittami-
sen ja ajamisen avulla ohjelman rakenteesta ja toimivuudesta saadaan jat-
kuvasti palautetta, jonka avulla kehitysprosessia voidaan ohjata oikeaan 
suuntaan. (Freeman & Pryce, 2009, s. 30-37) 
 
Testivetoisessa kehityksessä testien kirjoittaminen ennen koodin kirjoitta-
mista pakottaa ajattelemaan mitä seuraavaksi pyritään tekemään ja for-
malisoimaan sen testin muotoon. Tällöin testi toimii myös valmiin määri-
telmänä uudelle ominaisuudelle, jolloin turhan koodin kirjoittaminen vä-
hentyy ja työteho näin paranee. Kun testi menee läpi, on ominaisuus val-
mis eikä enempää koodia sitä varten tarvita. (Freeman & Pryce, 2009, s. 
35-39) 
 
Lyhyissä sykleissä työskentelyn avulla ohjelmoijan on myös helpompi 
keskittyä toteutettavaan toimintoon sen sijaan, että tarvitsisi jatkuvasti 
pitää päässä suuremman mittakaavan suunnitelmaa ohjelman 
rakenteesta. Suurten tietomäärien jatkuva käsitteleminen usein aikaansaa 
sen, että jokin oleellinen osa jää huomioimatta. Lisäksi lyhyiden 
iteratiivisten askelten avulla ohjelman tila on jatkuvasti lähellä toimivaa ja 
harha-askeleista on helppo palautua aiempaan tilaan menettämättä 
suurta määrää työtä. (Koskela, 2008, s. 19-22) 
 
Testien kirjoittaminen kaikille toiminnoille myös antaa jatkuvasti pa-
lautetta ohjelman rakenteesta, sillä jos jotain ominaisuutta on vaikea tes-
tata, on ohjelman rakenteessa todennäköisesti korjattavaa. Tämän palaut-
teen avulla on helppo korjata ohjelman rakennetta löyhemmin riippuvai-
siksi ja koherenteimmiksi osiksi, jolloin osat ovat myös helpommin ylläpi-
dettäviä ja vaihdettavia. (Freeman & Pryce, 2009, s. 87-89) 
 
Hyvien ja kuvaavien testien avulla ohjelmiston koodi on myös ymmärret-
tävämpää: testit toimivat dokumentaationa sille, mitä koodin kuuluu 
tehdä. Hyvä testikoodi kuvaa tarkalleen mitä tuotantokoodin kuuluu tehdä 
tietyillä syötteillä, mutta piilottaa itse toteutuksen. Vastaavasti tuotanto-
koodi toimii tismalleen päinvastoin: se kuvaa miten jotain tehdään otta-
matta kantaa sille syötettäviin arvoihin. (Freeman & Pryce, 2009, s. 324-
326) 
 
Luonnollisesti testivetoinen kehitys takaa myös, että koko ohjelmistolle on 
aina olemassa kattava testijoukko, joka suojaa ohjelmaa regressioilta uusia 
ominaisuuksia ja muutoksia toteutettaessa. Ilman kattavaa automatisoitua 
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testijoukkoa regressioiden havaitsemisen vaikeus pahimmillaan saa kehit-
täjät pelkäämään muutosten tekemistä niin paljon, että ohjelman jatkoke-
hitys ja ylläpito muodostuu mahdottomaksi. Kattavan testijoukon myötä 
kehittäjien itseluottamus tehdä muutoksia olemassa olevaan koodiin kas-
vaa.  (Freeman & Pryce, 2009, s. 89-91) 

4.5 Testivetoisen kehityksen haitat ja heikkoudet 

Testivetoinen kehitys ei hyvistä puolistaan huolimatta ole kaikissa tapauk-
sissa ja kaikille ohjelmoijille luontevin kehitystapa. Suositun Ruby on Rails 
-kehyksen luoja, kirjailija ja sarjayrittäjä David Heinemeier Hansson otti 
vuonna 2014 kriittisesti kantaa TDD:tä vastaan todeten, että se saa ohjel-
mistoissa aikaan nk. testien aikaansaamaa suunnitteluvahinkoa. Hänen 
mukaansa liiallinen keskittyminen luokkien yksikkötestattavuuteen ja riip-
puvuuksien korvaamiseen saa aikaan tarpeettoman monimutkaisia luok-
karakenteita ja ylimääräistä koodia. (ThoughtWorks, 2014) 
 
David esimerkiksi argumentoi TDD:n suosimia ulkoisia riippuvuuksia abst-
raktoivia adapteri- ja porttikerroksia vastaan toteamalla, että niiden ainoa 
oikea hyöty on niitä edustavien luokkien korvattavuus testeissä. Hänen 
mukaansa muut adapterien käytön puolesta puhuvat käyttötapaukset, ku-
ten tietokannan tai käyttöliittymän vaihtaminen radikaalisti erilaiseen to-
teutukseen vaihtamalla adapterin toteutusta, ei tosielämässä koskaan tule 
kyseeseen, sillä radikaalisti eroavalla toteutuksella on todennäköisesti mit-
tavia vaikutuksia koko ohjelman toimintaan. Näin ollen koko adapteriker-
rokset ovat hänen mielestään usein turhaa koodia, joka vain lisää ylläpi-
dettävän koodin määrää. (ThoughtWorks, 2014) 
 
Myös TDD:n myötä luodut kattavat yksikkötestit voivat kääntyä sovelluk-
sen kehitystiimiä vastaan: Kun testivetoisen kehityksen myötä sovelluk-
selle on kirjoitettu suuria määriä testejä, niistä voi syntyä suuri ylläpito-
taakka projektille. Tästä syystä hyvien ja selkeiden testien kirjoittaminen 
on ensisijaisen tärkeää, kuten on myös testien pitäminen lyhyinä ja ym-
märrettävinä. Liian tarkasti toimintaa määrittäviä, ohjelmiston vääriin osiin 
pariutuneita tai jo testattua koodia testaavia testejä kutsutaan hauraiksi 
testeiksi. Tällaisten testien vaikutus ylläpidettävyyteen on erityisen haital-
lista. Hauraat testit kuitenkin myös kertovat yleensä ohjelman suunnitte-
lun virheistä, jotka tulisi korjata. Tällöin myös testien hauraus voidaan kor-
jata ja ongelma häviää. (Freeman & Pryce, 2009, s. 324–326 & 353–355) 
 
TDD:n heikkoutena voidaan myös pitää sen käyttöönoton myötä usein 
alkuun pidentyviä kehitysaikoja, jotka nostettiin esiin useissa TDD:tä 
tarkastelevissa tutkimuksissa. Tällöin kehitystiimin ulkopuolelta tuleva 
aikapaine voi saada aikaan virheitä TDD:n soveltamisessa. Vastaavasti 
kuitenkin osassa tutkimuksista kehitysaikojen koettiin myös lyhentyneen. 
(Causevic, Sundmark & Punnekat, 2011) 
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4.6 TDD-projektin aloitus 

Freeman ja Pryce ehdottavat kirjassaan Growing Object Oriented Software 
(2009, s. 72-79), että jokaisen TDD-projektin alussa sovellukselle tulisi 
luoda ns. kävelevä luuranko. Se on ohuin mahdollinen toteutus, jolla 
voidaan testata ohjelman pääkomponenttien ja 
kommunikaatiomekanismien toiminta ohjelman varsinaisen 
toimintaympäristön kaltaisessa ympäristössä. Tämä sisältää myös 
käytettävien rakennus- ja asennusskriptien ja CI/CD putkitusten 
konfiguroinnin, jotta ohjelma voidaan sujuvasti asentaa sen varsinaiseen 
toimintaympäristöön.  
 
Kävelevän luurangon rakentamisen päätarkoituksena on saada projekti 
käyntiin testit ensin -mentaliteetilla ja luoda ohjelmoijille jonkinlainen 
käsitys sovelluksen vaatimasta rakenteesta. Sen avulla testi- ja 
kehitysympäristöjen pystyttäminen saadaan myös erotettua 
ensimmäisenä toteutettavan hyväksymistestillä määritettävän 
ominaisuuden toteuttamisesta, jolloin ominaisuuden toteutuksen 
alkaessa siihen voidaan keskittyä ilman pystyttämisen aiheuttamaa 
ylimääräistä monimutkaisuutta. Kävelevä luuranko antaa myös 
varmuuden, että ohjelmoijien oletukset tekniikoista ja ohjelman 
ympäristöstä sekä toiminnasta pitävät paikkaansa. Tällöin havaittaviin 
ongelmiin voidaan paneutua hyvissä ajoin, eikä vasta projektin 
loppuvaiheessa määräaikojen jo häämöttäessä horisontissa. (Freeman & 
Pryce 2009, s. 72-79) 
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5 TYÖKALUT JA KEHYKSET 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti tärkeimmät työssä käytetyt kehykset 
sekä työkalut, joiden avulla testivetoista kehitystä Spring Boot -alustalla 
voidaan toteuttaa.                                                                                 

5.1 Spring Framework 

Spring on vuonna 2003 alkunsa saanut avoimen lähdekoodin modulaari-
nen kehys, jonka tarkoituksena on helpottaa yrityssovellusten kehittämistä 
tarjoamalla alustariippumattomia toteutuksia useissa projekteissa toistu-
ville toiminnallisuuksille. Modulaarisuus mahdollistaa juuri tarvittavien 
osien tuomisen osaksi omaa projektia eri rakennustyökaluilla kuten Mave-
nilla tai Gradlella. (Pivotal Software, 2018b) 
 
Springin ydinmoduulin tärkein ominaisuus on Inversion of Control -säiliö, 
joka mahdollistaa riippuvuusinjektiot sen hallinnoimiin papuihin. Tämä tar-
koittaa sitä, että säiliö hoitaa uusien olioiden alustamisen ja konfiguroinnin 
sekä automaattisesti asettaa niiden vaatimat riippuvuudet rakentajan tai 
asetinmetodien avulla. Näin toimimalla luokkien väliset riippuvuudet saa-
daan löyhemmiksi helpottaen näin testaamista ja luokkien vaihtamista uu-
siin toteutuksiin sovelluksen elinkaaren aikana. Spring säiliön konfigurointi 
voidaan suorittaa joko käyttäen erillisiä XML-konfiguraatioita tai moder-
nimmin Java annotaatioiden avulla. (Pivotal Software, 2018a)  
 
Springin suunnittelufilosofiana on tarjota sen käyttäjälle mahdollisimman 
vapaat kädet muovata sovelluksensa toimintaa tekemättä muutoksia var-
sinaiseen tuotantokoodiin. Esimerkiksi tietokantatarjoajan vaihtaminen 
onnistuu muuttamalla ainoastaan ohjelman konfiguraatiota. Myös omien 
konfiguraatioiden ja konfiguraatioprofiilien määrittäminen on tehty hel-
poksi ulkoisten konfiguraatiotiedostojen ja annotaatioiden avulla, mikä 
helpottaa sovellusten ajamista erilaisissa ympäristöissä. (Pivotal Software, 
2018b) 
 
Muita Springin kehitystiimin ydinfilosofioita ovat vahvan taaksepäin yh-
teensopivuuden takaaminen, erilaisten ohjelmointiperspektiivien tukemi-
nen ja korkealaatuisen koodin ja dokumentoinnin tarjoaminen. Nämä yh-
dessä tekevät Springistä hyvän vaihtoehdon varsinkin yrityssovellusten ke-
hittämiseen. (Pivotal Software, 2018b) 

5.2 Spring Boot 

Spring Boot on oma projektinsa, jonka tarkoituksena on helpottaa ja no-
peuttaa Springin käyttöönottoa uusissa projekteissa. Sen ydinominaisuuk-
sia ovat eri Spring-moduulien helpotettu käyttöönotto ja niiden konfigu-
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roinnin automatisointi. Näistä ensimmäinen on toteutettu kuratoidun riip-
puvuuslistan avulla, joka hallinnoi ohjelman eri riippuvuuksien versioita 
taaten eri moduulien ja kirjastojen versioiden yhteensopivuuden. Jälkim-
mäinen taas tarkoittaa, että Spring-autokonfigurointia tukevat moduulit 
voidaan automaattisesti konfiguroida sen perusteella, mitä muita moduu-
leja ja kirjastoja ohjelman luokkapolussa on, joten aikaa manuaaliseen kon-
figurointiin ei projektin alussa tarvita. Automaattiset konfiguraatiot voi-
daan kuitenkin aina korvata tarkemmin räätälöidyillä asetuksilla, mikäli 
tarve niin vaatii. (Webb ym., 2018) 
 
Spring Bootilla tehdyt ohjelmat sisältävät myös sisäänrakennetun palveli-
men, joka mahdollistaa niiden ajamisen ilman erillistä palvelinta ja siihen 
liittyvää konfigurointia. Tämä osaltaan helpottaa nopeaa käyttöönottoa ja 
tukee erityisesti moderneja mikropalveluarkkitehtuureja. (Webb ym., 
2018) 

5.3 Spring Boot testaustyökalut 

Spring Bootia käyttävien sovellusten testausta varten on luotu erillinen 
moduulinsa spring-boot-starter-test, joka tarjoaa kattavat työkalut sovel-
lusten yksikkö- ja integraatiotestaukseen. Moduulin sisältää riippuvuuk-
sina monia yleisimmin Java-sovellusten testaamisen käytettyjä kirjastoja 
kuten JUnit4:n, Hamcrestin, Mockiton ja AssertJ:n. Moduulin lisääminen 
Maven-riippuvuutena on esitetty kuvassa 6. (Webb ym., 2018) 
 
<dependency> 

    <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId> 

    <scope>test</scope> 

</dependency>  

Kuva 6. Spring Boot Test Starter -moduulin lisääminen Maven buildiin 

Moduuli tarjoaa ulkoisten kirjastojen lisäksi myös omia työkalujaan Sprin-
gillä rakennettujen sovellusten integraatiotestausta varten. Työkalujen 
avulla helpotetaan mm. Spring-säiliön toiminnan, riippuvuusinjektioiden, 
transaktioden ja kontekstiin ladattavien Springin osien hallintaa. (Webb 
ym., 2018) 
 
Erityisesti kontekstin ja siihen ladattavien osien hallinta on ensisijaisen tär-
keää hallita, sillä laajemmat Spring-sovellukset voivat käynnistyä huomat-
tavan hitaasti tehden näin myös testeistä hitaita. Lataamalla vain tarvitta-
vat osat kontekstiin, voidaan testejä nopeuttaa huomattavasti. Myös riip-
puvuusinjektioiden tuki testiluokissa on oleellista, jotta testiluokista voi-
daan kutsua Springin hallinnoimien papujen metodeita ja kokonaisia pa-
puja voidaan korvata korvikkeilla. (Webb ym., 2018) 
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Yleisin testeissä esiintyvä Spring-annotaatio on luokkatason @SpringBoot-
Test. Se kertoo JUnitille, että testiluokan ajamiseen tulee käyttää Spring-
Runner-testiajuria, joka mahdollistaa Springin toimintojen käytön tes-
teissä. Oletuksena tämä ajaja luo säiliön kontekstin testattavan ohjelman 
konfiguraatioiden ja autokonfiguraatioiden pohjalta, mutta annotaatiolle 
voidaan myös tarkemmin määrittää sen parametrien avulla, mitkä konfi-
guraatiot kontekstiin halutaan ladata. Oletuksena annotaatio ei aloita su-
lautettua webpalvelinta, mutta myös se voidaan käynnistää annotaation 
parametrien avulla. (Webb ym., 2018) 
 
Koska konfiguraatioiden säätäminen käsin voi olla hyvinkin työlästä, tar-
joaa Spring Bootin testityökalut käyttäjilleen myös lukuisia valmiita kon-
tekstiannotaatioita, joiden avulla voidaan helposti ladata tietty ohjelman 
osa testissä käytettävään kontekstiin. Myös näiden annotaatioiden luomiin 
konteksteihin voidaan lisätä niihin tavallisesti sisältymättömiä konfiguraa-
tioita tai poistaa sellaisia, joita ei haluta ladata. Annotaatiosta riippuen 
kontekstiin lisätään myös automaattisesti aihekohtaisia testityökaluja, 
jotka voidaan injektoida testiluokkaan tavallisten Spring papujen tapaan. 
Muutamia näistä annotaatioista on listattu taulukossa 1. (Webb ym., 2018) 
 

Taulukko 1. Spring-testaustyökalujen yleisimpiä kontekstiannotaatioita 

An-
notaa-
tio 

Alustetut 
osat 

Testityökalut 

@JsonTest JSON-mapper JacksonTester, JsonbTester, 
JsonbTester, BasicJsonTes-
ter 

@WebMvcTest MVC-infrastruktuuri MockMvc, WebClient, Web-
Driver 

@WebFluxTest WebFlux-infrastruktuuri WebTestClient 

@DataJpaTest JPA-repositoryt, muis-
tinsisäinen H2-tieto-
kanta 

TestEntityManager 

@RestClientTest JSON-mapper, 
RestTemplateBuilder 

MockRestServiceServer 

 

5.4 JUnit 

JUnit on alkujaan Erich Gamman ja TDD:n kehittäjänäkin tunnetun Kent 
Beckin kirjoittama avoimen lähdekoodin testauskehys Java ohjelmille. Se 
kuuluu xUnit-kehysten perheeseen, joka sisältää vastaavia kehyksiä useille 
eri ohjelmointikielille. (JUnit Team, 2018) 
 
JUnit-testaus tapahtuu kirjoittamalla luokkaan yksi tai useampia @Test-
annotoituja metodeita, jotta kehys tunnistaa ne testeiksi. Kaikkia samaan 
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testiluokkaan kirjoitettuja testejä kutsutaan testifikstuuriksi ja ne voivat 
luonnollisesti jakaa luokassa määritettyjä metodeita ja kenttiä. Jaettujen 
kenttien avulla testien koodin päällekkäisyyttä voidaan vähentää, mutta 
tällöin kentät kannattaa alustaa @Before-annotoidussa metodissa, jonka 
JUnit ajaa automaattisesti ennen jokaista testiä. Annotaation avulla jaet-
tujen kenttien tila saadaan palautettua alkutilaan ennen jokaista testiä ja 
testeistä saadaan näin riippumattomia. (JUnit Team, 2018) 
 
Lisäksi annotaatioilla voidaan määrittää monia tarkentavia sääntöjä tes-
teille tai määrittää esimerkiksi millä testiajuriluokalla testit halutaan ajaa. 
Kuvassa 7 on esitetty esimerkki, joka määrittää SpringRunner testiajurilla 
ajettavan kaksi testiä sisältävän testiluokan. Sille on myös määritety 
annotaatiolla eri elinkaarimetodeita, jotka ajetaan tietyssä vaiheessa 
testifikstuurin ajamista. (JUnit Team, 2018) 
 
@RunWith(SpringRunner.class) 

public class ExampleTest { 

    @BeforeClass 

    public static void beforeFixture() { 

        // Tämä metodi ajetaan kerran testiluokan  

  // alustuksen jälkeen 

    } 

    @Before 

    public static void beforeTest() { 

        // Tämä metodi ajetaan ennen jokaista luokassa 

  // määritettyä testiä. 

    } 

     

    @Test 

    public void test1() { 

        // Tavallinen testi 

    } 

     

    @Test(expected = InvalidArgumentException.class) 

    public void objectThrowsInvalidArgumentException() { 

        // Testi, joka olettaa, että testattava luokka  

   // heittää virheen. 

    } 

     

    @After 

    public void afterTest() { 

        // Ajetaan jokaisen testin jälkeen 

    } 

     

    @AfterClass 

    public static void afterFixture() { 

        // Ajetaan kaikkien luokan testien ajamisen jälkeen 

    } 

}  

Kuva 7. JUnit-testiluokan esimerkki 

Annotaatioiden lisäksi JUnitissa keskeisessä roolissa ovat sen sisältämät as-
sertiometodit, joiden avulla testien tuloksia verrataan odotettuihin arvoi-
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hin. Jos assertiometodille syötetyt arvot eivät läpäise sen määrittämää ole-
tusta, heittää metodi AssertionError-virheen ja testi hylätään. (Acharya, 
2014, s. 34) 
 
Tässä työssä käytetty JUnitin versio on 4.12.  

5.5 Mockito 

Mockito on Java-kehys, joka mahdollistaa erilaisten testikorvikkeiden luo-
misen ja käytön helpolla ja siistillä syntaksilla (Mockito, 2018). Sen suosi-
osta kertoo mm. GitHubin avoimen lähdekoodin projektien käyttöä kar-
toittaneiden tutkimusten tulokset, jotka sijoittavat Mockiton Java-kirjasto-
jen kärkipäähän. (Idan, 2016).  
 
Kaikkien Mockito-korvikkeiden luonti tapahtuu samalla yksinkertaisella 
syntaksilla. Kun korvike halutusta luokasta tai rajapinnasta on luotu, to-
teuttaa Mockito automaattisesti kaikki sen määrittämät metodit tyhjinä 
toteutuksina, jotka palauttavat tyhjän kokoelman, nullin tai vastaavan ar-
von primitiivi tietotyypeille. Haluttaessa yksittäinen metodi voidaan kor-
vata testityngällä, joka palauttaa halutun arvon sitä kutsuttaessa. 
(Mockito, 2018) 
 
Tynkämetodien toimintaa voidaan myös tarkentaa määrittämällä niille 
osoitettujen kutsujen argumenteille vaatimuksia matcherien tai suorien 
olioviittausten avulla, jolloin eri argumenteilla suoritetuille kutsuille voi-
daan antaa erilaisia palautusarvoja. Matchereita käytettäessä korvike suo-
ritetaan kaikissa tapauksissa, joissa argumentin arvo läpäisee matcherin 
määrittämän testin. Palautusarvojen lisäksi tynkämetodi voidaan määrit-
tää muun muassa heittämään haluttuja virheitä tai kutsumaan varsinaista 
toteutusta. (Mockito, 2018) 
 
Toinen tärkeä ominaisuus Mockiton korvikkeissa on metodikutsujen veri-
fiointi. Verifioinnilla voidaan varmistua, että korvikkeen metodia kutsuttiin 
halutuilla arvoilla. Testi hylätään, mikäli haluttua vuorovaikutusta ei tapah-
tunut. Verifioinnissa kutsujen lukumäärälle voidaan myös määrittää eh-
toja, jolloin testi hylätään, mikäli kutsuja tulee liian monta tai liian vähän. 
(Mockito, 2018) 

5.6 Hamcrest 

Hamcrest on monelle ohjelmointikielelle käännetty kehys testeissä usein 
tarvittavia matchereita varten. Matcherien avulla assertioissa ja muissa 
testien osissa syötteitä ja palautusarvoja voidaan verrata halutulla tark-
kuudella hyväksymällä kaikki valitun matcherin hyväksymät arvot. Kun 
odotettuja syötteitä ja palautusarvoja ei tarvitse testeissä määrittää aina 
tarkasti, saadaan kirjoitettua vähemmän hauraita ja näin helpommin yllä-
pidettäviä testejä. Hamcrest on suunniteltu integroitumaan helposti eri 
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testauskehyksiin ja se onkin käytettävissä muun muassa kaikissa JUnit-ver-
sioissa. (Hamcrest, 2018) 
 
Kehyksen tarkoituksena on myös mahdollistaa selkeämpien ja luettavam-
pien testien kirjoittaminen. Tähän tähtäävät esimerkiksi is- ja not-matche-
rit, joiden avulla testikoodista saadaan lähemmin ihmiskieltä vastaavaa. 
Näistä jälkimmäinen korvaa hankalasti luettavan huutomerkillä tavallisesti 
Javassa ilmaistavan negaation. (Hamcrest, 2018) 
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6 TOIMINNALLINEN OSUUS 

Tässä kappaleessa ATDD:n ja TDD:n oppeja sovelletaan Spring Boot -kehyk-
sellä rakennettavan ohjelman kehittämiseen. Ohjelman tarkoituksena on 
hakea asiakkaan työntekijöiden tuntikirjauksia ulkoisesta Planmill CRM-
järjestelmästä sen tarjoaman REST-rajapinnan kautta, tarkistaa näiden kir-
jausten oikeellisuus ja informoida työntekijöitä virheellisistä kirjauksista 
sähköpostitse. Sähköpostien lähettäminen hoidetaan asiakkaan SMTP-
palvelimen kautta. Työntekijöille halutaan ohjelmalla myös tarjota helppo 
tapa korjata virheelliset kirjaukset tarjoamalla valmiita ehdotuksia ilmen-
neiden virheiden korjaamiseksi. Näiden korjausten täytyy myös olla auto-
maattisesti toteutettavissa esimerkiksi sähköpostiin generoitua linkkiä 
klikkaamalla. 

6.1 Kävelevä luuranko 

Tässä kappaleessa kuvataan sovelluksen kehittämisen aloitus kappaleessa 
6.6 esitettyä kävelevä luuranko -mallia hyödyntäen. Kappaleessa ei käsi-
tellä Springin käyttöönottoa tai konfigurointia, vaikka se onkin oleellinen 
osa projektin aloitusta, vaan keskitytään nimenomaan ohjelman yhteyk-
sien ja pääkomponenttien testaamiseen Spring-testaustyökalujen avulla. 
Myöskään ohjelman CI/CD putkituksia tai asennusympäristönä toimivan 
OpenShift-pilvialustan konfigurointeja ei käsitellä tarkemmin. 

6.1.1 Alustava arkkitehtuuri ja projektin alustus 

Ohjelman vaatimuksien pohjalta voidaan piirtää alustava 
arkkitehtuurikuvaus, josta ilmenee millaisia yhteyksiä ja rajapintoja 
ohjelma vaatii. Arkkitehtuurin alustava kuvaus on esitetty kuvassa 8. Tästä 
ilmenee, että tuntikirjausten hakemiseen ulkoisesta REST-palvelusta 
tarvitaan jokin HTTP-client, sähköpostien lähettämistä varten SMTP-
protokollaa tukeva kirjasto sekä käyttäjien komentojen vastaanottamista 
varten HTTP-yhteyksiä tukeva Servlet-kehys. Näiden lisäksi tarvitaan myös 
kirjasto palvelimen päätepisteiden suojaamiseen.  
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Kuva 8. Järjestelmän alustava arkkitehtuuri 

Spring tarjoaa kaikkiin esitettyihin vaatimuksiin valmiit ratkaisut omissa 
moduuleissaan, joten projektin alustaminen onnistuu helposti Spring Boot 
Initalizer -työkalun avulla valitsemalla Web, Security ja Mail moduulit. 
Lisäksi projektiin voidaan jo tässä vaiheessa ottaa mukaan ohjelman tilan 
monitorointia helpottava Actuator-moduuli, jota tarvitaan viimeistään 
varsinaisessa tuotantoympäristössä. Kehittämistä helpottamaan ja 
nopeuttamaan toin projektiin mukaan myös Spring DevTools- ja Lombok-
moduulit. 

6.1.2 Kävelevän luurangon luominen 

Koska kävelevän luurangon on tarkoitus olla end-to-end testi, on sen luo-
minen hyvä aloittaa ulkoa tulevasta syötteestä. Ensimmäinen vaihe tämän 
ohjelman kävelevän luurangon rakentamisessa onkin luoda yksinkertainen 
web-päätepiste, jonka avulla ohjelmaan saadaan muodostettua http-yh-
teys. Testivetoisen kehityksen mukaisesti tätä varten täytyy luoda aluksi 
hylkäytyvä testi, joka on esitetty kuvassa 9.  
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@Test 

@WithMockUser 

public void walkingSkeletonTest() throws Exception { 

    mvc.perform(get("/test")) 

            .andExpect(status().isOk()) 

            .andExpect(content().string("Hello TDD!")); 

}  

Kuva 9. Kävelevän luurangon ensimmäinen iteraatio 

Testivetoisessa kehityksessä testien hylkäytymisen syyt kertovat, mitä seu-
raavaksi täytyy lähteä toteuttamaan. Luonnollisesti tässä vaiheessa sovel-
luksessa ei ole määritetty kontrolleria /test URL:lle, joten ajettaessa testi, 
palvelin palauttaa http-virhekoodin 404. Tämä kertoo, että seuraavana 
täytyy toteuttaa puuttuva päätepiste. Minimaalinen toteutus tälle on esi-
tetty kuvassa 10. Kontrolleriluokka on tässä annotoitu @Profile–annotaa-
tiolla, joka kertoo Springille, että kyseinen luokka ladataan kontekstiin vain 
testiprofiilin ollessa käytössä. Tällä saadaan rajattua kontrollerin alustus 
vain testiajoihin. 
 
@Controller 

@Profile("test") 

public class WalkingSkeletonController { 

 

    @RequestMapping("/test") 

    public ResponseEntity<String> postMessage() { 

        return ResponseEntity.ok(“Hello TDD!”); 

    } 

}  

Kuva 10. Kävelevän luurangon kontrolleri 

Kun testi ajetaan uudestaan kontrollerin lisäämisen jälkeen, se menee odo-
tetusti läpi ja voidaan siirtyä testaamaan seuraavaa ohjelman osaa eli säh-
köpostin lähettämistä.  

6.1.3 Sähköpostin lähettäminen ja sen testaus 

Koska sähköposteja ei haluta lähettää testivaiheessa oikealle sähköposti-
palvelimelle ja niiden sisältöjä täytyy päästä tarkastelemaan, tarvitaan tes-
tikäyttöön SMTP-palvelin, jonka saamia viestejä voidaan tarkastella testi-
koodista. Tähän käyttötarkoitukseen on olemassa GreenMail -kirjasto, 
jonka tuominen projektiin Maven-riippuvuutena on esitetty kuvassa 11.  
 
<dependency> 

    <groupId>com.icegreen</groupId> 

    <artifactId>greenmail</artifactId> 

    <version>1.5.9</version> 

    <scope>test</scope> 

</dependency>  

Kuva 11. GreenMail Maven-riippuvuus 
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Kun projektiin on saatu kirjasto, jonka avulla SMTP-palvelin saadaan kor-
vattua, voidaan jatkaa kävelevän luurangon kehittämistä. Tässä vaiheessa 
sähköpostin lähetystä voidaan minimalistisesti testata lisäämällä oletus, 
että otettaessa yhteys aiempaan päätepisteeseen, lähetetään myös yksi 
sähköposti ennalta määrätyllä otsikolla. Testiin tehdyt lisäykset on koros-
tettu kuvassa 12.  
 

@Test 

@WithMockUser 

public void walkingSkeletonTest() throws Exception { 

    mvc.perform(get("/test")) 

            .andExpect(status().isOk()) 

            .andExpect(content().string("Hello TDD!")); 

    MimeMessage[] messages = smtpServerRule.getMessages(); 

    assertEquals(1, messages.length); 

    assertEquals("Hello TDD!", messages[0].getSubject()); 

}  

Kuva 12. Kävelevän luurangon toinen iteraatio 

Testiä kirjoitettaessa meillä ei vielä ole olemassa SmtpServerRule–luokkaa, 
joten koodi ei edes käänny. Seuraavana täytyykin siis luoda tämä. Testikäy-
tössä varsinaisen sähköpostipalvelimen korvaaminen on kätevintä hoitaa 
luomalla omaan luokkaansa sitä varten JUnit-sääntö, joka alustaa Green-
Mail-palvelimen ennen testiä ja sulkee sen testin jälkeen. Tämän säännön 
sisältö on esitetty kuvassa 13. Lisäksi testiajoja varten täytyy määrittää 
Spring-sovelluksen test-profiilille oma konfiguraationsa, jossa varsinaisen 
SMTP-palvelimen sijaan postit lähetetään tälle GreenMail-palvelimelle.  
 
Nyt kun testikoodi taas kääntyy, antaa testi virheeksi, että sähköposteja 
odotettiin yksi, mutta ei saatu yhtään. Tämä johtuu tietysti siitä, että kont-
rolleri ei vielä lähetä sähköpostia. Sähköpostin lähettäminen on Spring 
Mailin käyttämän JavaMail-kirjaston avulla kuitenkin helppoa, kun tarvit-
tavat konfiguraatiot on lisätty Springin-konfiguraatiotiedostoihin. Kontrol-
leriluokkaan täytyy vain injektoida JavaMailSender–papu ja kutsua sen 
send-metodia antaen parametrina lähetettävä viesti. Tavallisesti sähkö-
postien lähettämistä varten tehtäisiin varmasti uusi Spring-arkkitehtuurin 
mukainen palveluluokka, mutta nyt halutaan vain nopeasti kirjoittaa testin 
läpäisevä koodi, joka voidaan myöhemmin refaktoroida järkevämpään 
muotoon. Tässä vaiheessa tehdyt lisäykset kontrolleriin on korostettu ku-
vassa 14. 
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public class SmtpServerRule extends ExternalResource { 

 

    private GreenMail mailServer; 

    private static final int PORT = 2525; 

    public static final String PROTOCOL = "smtp"; 

 

    @Override 

    protected void before() throws Throwable { 

        super.before(); 

        mailServer = new GreenMail( 
  new ServerSetup(PORT, null, PROTOCOL)); 

        mailServer.start(); 

    } 

 

    public MimeMessage[] getMessages() { 

        return mailServer.getReceivedMessages(); 

    } 

 

    @Override 

    protected void after() { 

        super.after(); 

        mailServer.stop(); 

    } 

}  

Kuva 13. SmtpMailer –sääntö 

@RequestMapping("/test") 

public ResponseEntity<String> testEndpoint() { 

    SimpleMailMessage mail = new SimpleMailMessage(); 

    mail.setSubject("Hello TDD!"); 

    mailSender.send(mail); 

    return ResponseEntity.ok("Hello TDD!"); 

}  

Kuva 14. Sähköpostin lähettäminen testikontrollerista 

6.1.4 Planmill API:n yhteyden testaaminen 

Kontrolleriin tehtyjen lisäysten jälkeen testi menee taas läpi ja on aika li-
sätä siihen viimeinen kävelevässä luurangossa testattava asia: yhteyden 
ottaminen Planmill palvelimeen. Tätä varten testiin lisätään odotus, että 
kontrolleri palauttaa aiemman ”Hello TDD!” tekstin sijaan Planmillin /me 
päätepisteestä haettavan profiilitiedon ja lähettää sen myös sähköpostin 
välityksellä. Testiin tehdyt muokkaukset on kuvattu seuraavassa kuvassa 
15. 
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@Test 

@WithMockUser 

public void walkingSkeletonTest() throws Exception { 

    String expected = "app-travel"; 

    mvc.perform(get("/test")) 

            .andExpect(status().isOk()) 

            .andExpect(content().string( 

    containsString(expected))); 

    MimeMessage[] messages = smtpServerRule.getMessages(); 

    assertEquals(1, messages.length); 

    String content = messages[0].getContent().toString(); 

    assertThat(content, containsString(expected)); 

}  

Kuva 15. Kävelevän luurangon lopullinen versio 

Taas testin muokkauksen jälkeen se hylkäytyy odotetusta syystä: kontrol-
leri palauttaa väärän viestin ”Hello TDD!”. Jotta profiilitieto voidaan hakea 
Planmillin API:sta, täytyy ensin konfiguroida Springin RestTemplate-kom-
ponentti, joka osaa autentikoida OAuth2.0-standardin mukaisesti. Tämä-
kin on tehty Springissä huomattavan helpoksi: täytyy vain tuoda projektiin 
spring-security-oauth2 riippuvuus, lisätä sovelluksen konfiguraatioluok-
kaan annotaatio @EnableOAuth2Client ja asetustiedostoon kohdepalveli-
men tiedot sekä autentikointiin käytettävät tunnukset.  
 
Kun OAuth2.0 autentikointia tukeva RestTemplate on konfiguroitu, voi-
daan sitä käyttää yhteyksien ottamiseen Planmill-palvelimeen. Kuvassa 16 
on esitetty minimalistinen toteutus PlanmillClient-luokalle, joka on an-
notoitu @Component annotaatiolla, jolloin se voidaan injektoida aiemmin 
luotuun kontrolleriin ja hakea sen avulla tiedot, jotka testissä määritettiin 
vastauksen ja sähköpostin sisällöksi. 
 
@Component 

@Slf4j 

public class PlanmillClient { 

 

    private final RestTemplate restTemplate; 

 

    public PlanmillClient(RestTemplate restTemplate) { 

        this.restTemplate = restTemplate; 

    } 

 

    public String getLoginInfo() { 

        return restTemplate.getForObject("/me", String.class); 

    } 

}  

Kuva 16. Clientin yksinkertainen implementaatio 
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@RequestMapping("/test") 

public ResponseEntity<String> testEndpoint() { 

    String myInfo = client.getLoginInfo(); 

    mailService.sendMail(myInfo); 

    return ResponseEntity.ok(myInfo); 

}  

Kuva 17. Kontrollerin lopullinen sisältö 

Kuvassa 17 on esitetty lopullinen versio testin kontrollerista. Tässä vai-
heessa myös sähköpostin lähettäminen on refaktoroimalla ulkoistettu 
omaan MailService-luokkaansa. Erottamalla sähköpostin lähettämiseen 
liittyvä logiikka omaan luokkaansa kontrollerista, pysyy koodi siistimpänä 
ja samaa palvelua voidaan käyttää myöhemmin muissa yhteyksissä.  
 
Kun testi nyt ajetaan, se menee nyt odotetusti läpi. Näin kävelevän luuran-
gon toteutus on valmis ja ohjelman pääkomponenttien ja yhteyksien toi-
minnasta on saatu varmuus. Kun testin koodikattavuus tarkastetaan käyt-
tämässäni IntelliJ Idea -kehitysympäristössä, saadaan tulokseksi täysi 
100 prosenttia niin luokille, metodeille kuin riveillekin. Se kertoo, että testi 
kattaa kaiken kirjoitetun koodin eikä ylimääräistä työtä ole tehty.  

6.2 Käyttäjätarinat 

Projektin alkuvaiheessa yhdessä toimeksiantajan edustajan kanssa ohjel-
malle määritettiin neljä taulukossa 2 esitettyä käyttäjätarinaa, jotka kuvaa-
vat ohjelmaan haluttavia ominaisuuksia. Näistä ensimmäisen toteutus hy-
väksymistestivetoisen kehityksen avulla käsitellään kokonaisuudessaan ja 
muihin viitataan vain sivuhuomioina, sillä kaikkien neljän käsitteleminen 
kasvattaisi työn pituutta liikaa.  

Taulukko 2. Ohjelmiston alkuperäiset käyttäjätarinat 

Numero Kuvaus 

US-1 Käyttäjänä haluan saada sähköpostitse ilmoituksen vir-
heellisistä kirjauksista, jotta huomaan ne. 

US-2 Käyttäjänä haluan saada toisen ilmoituksen aiemmasta vir-
heestä vasta 7 päivän jälkeen, jotta sähköpostini ei täyty il-
moituksista. 

US-3 Käyttäjänä haluan voida korjata virheellisen kirjauksen yh-
dellä klikkauksella, jotta korjaamiseen ei tuhraannu aikaa. 

US-4 Esimiehenä haluan raportin alaisteni virheellisistä kirjauk-
sista kuun viimeisellä viikolla, jotta ehdin korjata ne ennen 
kuun vaihdetta. 
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6.3 Ensimmäisen käyttäjätarinan toteuttaminen testivetoisesti 

Ensimmäinen ohjelmaan toteutettava käyttäjätarina oli US-1 eli ilmoitta-
minen virheellisistä kirjauksista käyttäjälle sähköpostitse. ATDD:n periaat-
teiden mukaisesti tarinan työstäminen aloitettiin kirjoittamalla sille tarvit-
tavat hyväksymistestit yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä tapauksessa tari-
nalle riittää yksi hyväksymistesti, joka kirjoitettuna given-when-then -muo-
toon on esitettynä kuvassa 18. Kyseinen testi testaa onnistuneen rapor-
tointiajon lopputulosta tarkistamalla, että sähköpostissa esitettään vain ja 
ainoastaan huomautukset virheistä, jotka ohjelman logiikan tulisi tunnis-
taa. Selkeään muotoon kirjoitetun testin sisältö on helppo ymmärtää sekä 
asiakkaalle, että kehittäjälle, jolloin väärinymmärrysten riski pienenee.  
 
  GIVEN user exists in Planmill 

      AND user has time reports 

      AND time reports contain errors 

  WHEN reports are ran  

  THEN user receives email 

      AND email contains list of errors  

Kuva 18. Ensimmäisen käyttäjätarinan hyväksymiskriteeri 

Projektin alkuvaiheessa ohjelman tarkoituksena oli käsitellä vain yhden 
tyyppisiä virheitä kirjauksissa, mutta myöhemmin projektin edetessä sii-
hen haluttiin tuoda myös mahdollisuus lisätä erilaisia virhetyyppejä. Tässä 
työssä esitetty toteutus onkin tähdätty käsittelemään vain alkuperäistä vir-
hetyyppiä ja useiden virhetyyppien tukemisen vaatimat muutokset suori-
tettiin myöhemmin. Ensimmäistä hyväksymistestiä kirjoitettaessa lähetet-
tävän sähköpostin sisältöä ei vielä myöskään oltu lyöty lukkoon, sillä tämä 
haluttiin jättää tehtäväksi myöhemmin yhteistyössä palvelumuotoilijan 
kanssa.  

6.3.1 Hyväksymistestin automatisointi 

Testin pohjalta ohjelmalle voitiin kirjoittaa sen ensimmäinen automati-
soitu hyväksymistesti, jonka runko on esitetty kuvassa 19. Testiluokan an-
notaatioissa on määritetty, että testi ajetaan täydellä Spring-kontekstilla 
käyttäen erillistä test-profiilia. Testiin on myös lisätty @Autoconfigure-
MockMvc-annotaatio, jonka avulla testiin saadaan käyttöön MockMvc-tes-
tityökalu, jolla voidaan luoda kyselyitä ohjelman eri päätepisteisiin. 
 
Tyypillisesti hyväksymistestejä varten testiympäristöön asennetaan testi-
versiot ulkoisista palveluista ja testeissä käytetään näitä testipalvelimia. 
Kuitenkin, koska Planmillistä ei ole saatavilla testiversiota eikä tuotanto-
palvelinta voida käyttää testaamiseen, joudutaan tekemään päätös, että 
testeissä käytetään korviketta Planmillin palvelimesta. Spring tarjoaa ul-
koisten palveluiden korvaamiseen MockRestServiceServer-luokan, joka si-
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dotaan alustamisvaiheessa johonkin sovelluksen käyttämään RestTempla-
teen. Tällöin korvikepalvelin ottaa kiinni kaikki tämän RestTemplaten 
kautta lähetetyt kyselyt ja niille voidaan asettaa mm. erilaisia odotuksia ja 
palautusarvoja. Korvikepalvelimen etuna on myös sen nopea vasteaika 
varsinaiseen palvelimeen verrattuna. 
 
Ulkoisen palvelun korvaaminen korvikkeella on kuitenkin riskialtista, sillä 
tällöin testeissä joudutaan tekemään oletuksia API:n toiminnasta esimer-
kiksi sen dokumentaation pohjalta. Testit eivät myöskään tällöin saa kiinni 
API:ssa tapahtuneiden muutosten aiheuttamia virheitä. Koska sovellus on 
melko suppea, voitiin projektissa Planmill-integraatioiden toimintaa var-
mistaa tutkivalla testauksella kehitysvaiheessa. Planmillin tapauksessa voi-
daan myös olettaa, että ohjelmassa käytettävä rajapinta ei muutu ohjel-
man elinkaaren aikana, sillä rajapinnan URL-osoite on versionumeroitu. 
 
@RunWith(SpringRunner.class) 

@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT) 

@AutoConfigureMockMvc 

@ActiveProfiles("test") 

public class UserReceivesEmailIT { 

 

    @Autowired private MockMvc mvc; 

    @Autowired private RestTemplate restTemplate; 

    @Autowired private ObjectMapper mapper; 

    @Rule public SmtpServerRule smtpServerRule = new SmtpServerRule(); 

    private MockRestServiceServer mockPlanmill; 

    private PlanmillUser mockUser; 

 

    @Before 

    public void initialize() { 

        mockPlanmill = MockRestServiceServer.bindTo(restTemplate) 

           .build(); 

    } 

 

    @Test 

    @WithMockUser(roles = "TIMER") 

    public void userReceivesEmailReport() throws Exception { 

        givenUserExists(); 

        andUserHasTimeReportsWithErrors(); 

        whenReportsAreRan(); 

        thenUserReceivesEmailWithErrors(); 

    } 

}  

Kuva 19. Hyväksymistestin runko 

Koska hyväksymistestistä tuli aluksi melko pitkä ja sekava, refaktoroin sen 
sisällön omiin metodeihinsa, jotka on nimetty suoraan aiemmin käytetyn 
given-when-then rakenteen mukaan. Jaoteltu rakenne parantaa testin lu-
ettavuutta ja näin sen ylläpidettävyyttä sekä arvoa toiminnon dokumen-
taationa.  
 
Testin kaksi ensimmäistä metodia, jotka ovat esitetty kuvissa 20 ja 21, 
määrittelevät järjestelmän alkutilanteen, joka tässä tapauksessa tarkoittaa 
Planmill-korvikkeen palauttamia vastauksia ohjelman osoittamille kyse-
lyille. Haettaessa Planmill API:n kautta lista työntekijöistä, palautetaan tes-
tissä käytetty yksittäinen työntekijä, ja haettaessa tuntikirjauksia tälle 
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työntekijälle, palautettaan erilliseen JSON-tiedostoon varsinaisen Planmil-
lin API:n palauttaman vastauksen pohjalta muovatut testikirjaukset. Tie-
dosto sisältää kirjaukset päiville 27.12 ja 28.12 ja näistä ensimmäisen sisäl-
tämien tuntikirjausten tulisi aiheuttaa huomautus käyttäjälle. Testiä kirjoi-
tettaessa toiminnon toteutuksen rakenne määrittyi jo hieman: ohjelman 
tulee hakea aluksi lista käyttäjistä Planmillista ja tämän jälkeen kirjaukset 
näille käyttäjille.  
 
private void givenUserExists() throws JsonProcessingException { 

    mockUser =  

 new PlanmillUser(123456, "MockUser", "MockUser@testmail.com"); 

    List<PlanmillUser> users = Lists.newArrayList(mockUser); 

    mockPlanmill.expect(once(), 

            requestTo(containsString(USERS_ENDPOINT_URI))) 

            .andExpect(method(HttpMethod.GET)) 

            .andRespond(withSuccess(toJson(users),  

   MediaType.APPLICATION_JSON)); 

}   

Kuva 20. Planmill korvikkeen alustaminen käyttäjien hakua varten. 

private void andUserHasTimeReportsWithErrors()  

   throws JsonProcessingException { 

    ClassPathResource timeReports = 

            new ClassPathResource("TestData/US1-timereports.json"); 

    Task defaultTask = Task.builder().name("Test task").build(); 

    mockPlanmill.expect(once(), 

            requestTo(containsString( 

                    TIMEREPORTS_PERSON_URI + mockUser.getId()))) 

            .andExpect(method(HttpMethod.GET)) 

            .andRespond(withSuccess(timeReports, 

                    MediaType.APPLICATION_JSON)); 

    mockPlanmill.expect(manyTimes(),  

   requestTo(containsString(TASKS_URI))) 

            .andExpect(method(HttpMethod.GET)) 

            .andRespond(withSuccess(toJson(defaultTask), 

                    MediaType.APPLICATION_JSON)); 

}  

Kuva 21. Planmill korvikkeen alustaminen tuntikirjausten hakua varten 

Testiä kirjoitettaessa Planmillistä haettaville tiedoille, kuten käyttäjille 
sekä tuntikirjauksille, ei vielä ollut olemassa luokkia, mutta ne selkeästi tar-
vittiin ohjelmaan. Täten loin ne nopeasti tyhjinä toteutuksina kehitysym-
päristöni tarjoaman ”Create class”-korjausehdotuksen avulla. Koska testi-
vetoisessa kehityksessä uusia luokkia ja metodeita määritetään jatkuvasti 
testeissä ennen niiden toteuttamista varsinaiseen tuotantokoodiin, on 
suotavaa käyttää kehitysympäristöä, jonka avulla koodia on helppoa ja no-
peaa toteuttaa eri pikavalintojen ja korjausehdotusten avulla. Koska mo-
lemmat nyt toteutetut luokat ovat yksinkertaisia POJOja eivätkä sisällä mi-
tään varsinaista logiikkaa, saatoin lisätä tarvittavat kentät ja niiden akses-
sorit kirjoittamatta ensin niille testejä. Tässä työssä toistuvan aksessorien 
ja konstruktorien käsin kirjoittamisen sijaan käytin Lombok-kirjastoa nii-
den automaattiseen luomiseen yksinkertaisten annotaatioiden avulla.  
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Testin kolmas osa, joka on esitetty kuvassa 22, sisältää yksinkertaisesti tes-
tin toiminnallisen osan eli raporttien ajamisen. Testiä kirjoitettaessa ohjel-
man testattavuuden takaamiseksi jouduttiin tekemään pieni rakenteelli-
nen kompromissi ja päättämään, että raportointi voidaan aloittaa otta-
malla yhteys suojattuun päätepisteeseen. Tällöin hyväksymistesti voidaan 
ajaa oikeaoppisesti käyttämällä vain järjestelmän ulospäin tarjoamia raja-
pintoja. 
 
private void whenReportsAreRan() throws Exception { 

    mvc.perform(post("/create-reports")) 

            .andExpect(status().isOk()); 

}  

Kuva 22. Raporttien ajaminen hyväksymistestissä 

Testin tulosten varmistaminen tapahtuu kuvassa 23 esitetyssä osassa. Ku-
ten aiemmin kävelevässä luurangossa, myös tässä testissä käytetään 
SmtpServerRule-sääntöä ottamaan vastaan ohjelman lähettämät sähkö-
postit, jotta niiden sisältö voidaan validoida. Sähköpostista tarkastetaan, 
että se lähtee oikeaan osoitteeseen ja että se sisältää virheellisen päivän 
päivämäärän, mutta ei toista päivämäärää, jonka sisällön ei pitäisi aiheut-
taa huomautusta. Tarkistuksissa tarkastetaan sisällöstä ainoastaan con-
tainsString-matcherien avulla päivämäärät, koska tässä vaiheessa varsinai-
sen huomautussähköpostin rakenteesta ei ole tarkempaa tietoa. Liian 
tarkka tarkistus tässä aiheuttaisi testiin haurautta ja tarkoittaisi, että testiä 
jouduttaisiin muuttamaan aina, kun sähköpostin rakennetta muutetaan.  
 
private void thenUserReceivesEmailWithErrors()  

  throws IOException, MessagingException { 

    smtpServerRule.waitForEmails(1, 5000); 

    MimeMessage[] mails = smtpServerRule.getMails(); 

    assertEquals("Received mails count", 1, mails.length); 

    MimeMessage mail = mails[0]; 

    String mailContent = mail.getContent().toString(); 

    String recipientAddress = mail.getAllRecipients()[0].toString(); 

    assertThat(recipientAddress, is(equalTo(mockUser.getEmail()))); 

    assertThat(mailContent, not(containsString("28.12.2018: "))); 

    assertThat(mailContent, containsString("27.12.2018: ")); 

}  

Kuva 23. Hyväksymistestin tarkastukset 

Kun ensimmäinen hyväksymistesti on kokonaan kirjoitettu, voidaan se ajaa 
ja todeta, että se hylkäytyy odotetusta syystä: kutsu /create-reports pää-
tepisteeseen palauttaa http-tilakoodin 404, sillä päätepistettä ei ole vielä 
luotu.  

6.3.2 Kontrollerin luominen testivetoisesti 

Hyväksymistestin ajon antamat virheet, kertovat mitä ohjelmaan seuraa-
vaksi täytyy toteuttaa. Koska testin tuloksena oli virhe 404, toteutetaan 
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ensimmäisenä kontrolleri, joka ottaa vastaan kutsun /create-reports-osoit-
teeseen ja aloittaa raportointiprosessin.  
 
Testivetoisen kehityksen periaatteita noudattaen tämä aloitetaan luo-
malla kontrollerille kuvassa 24 esitetty WebMvc-testi, jota kehitetään vai-
heittain pienissä osissa. Testin ensimmäinen toteutus (1) varmistaa yksin-
kertaisesti, että päätepiste vastaa halutussa päätepisteessä kutsuun http-
tilakoodilla 200. Kun testi ajetaan, se antaa saman virheen, kuin hyväksy-
mistestikin aiemmin.  
 
Jotta TDD-syklissä päästäisiin takaisin vihreään tilaan, luodaan tässä vai-
heessa kontrollerin toteutus, joka läpäisee testin. Kontrollerin toteutus ja 
siihen tehdyt lisäykset eri vaiheissa on esitetty kuvassa 25. Vaiheessa (1) 
kontrolleri palauttaa ainoastaan statuksen 200 ja tekstin, joka ilmaisee, 
että raportteja alettiin luomaan. Kun testi nyt ajetaan, se menee odote-
tusti läpi.  
 
Kontrolleri ei vielä tässä vaiheessa tee mitään, mutta sen halutaan aloitta-
van raportointiprosessi, joten testiin lisätään vaiheessa (2) odotus, että 
kontrolleri kutsuu uuden ReportingService-luokan runReports-metodia. 
Testiä kirjoitettaessa tehtiin siis suunnittelupäätös, että raporttien ajami-
sen logiikka toteutetaan omaan luokkaansa, jota ei ole vielä toteutettu. 
Luokalle ja metodille luodaan nopeasti tyhjät toteutukset IDE:n avulla ja 
korvike luokasta injektoidaan testin kontekstiin @MockBean-annotaation 
avulla. Koska WebMvc-testi alustaa Spring-kontekstin ja ReportingService 
tulee olemaan Springin hallinnoima papu, täytyy se luoda nimenomaan 
Spring-testityökalujen @MockBean–annotaatiolla.  Tällöin olio lisätään 
testin kontekstiin ja on näin ollen yhteinen sekä testiluokalle, että testin 
kohteena olevalle kontrollerille. Kun testi nyt ajetaan, se hylkäytyy, koska 
haluttua metodia ei koskaan kutsuta.  
 
Jotta pääsisin takaisin vihreään tilaan, seuraavaksi toteutin vaiheen (2) li-
säykset kontrollerin toteutukseen. Niissä siihen lisätään viittaus Reporting-
Service-luokan papuun ja kutsutaan tämän runReports-metodia päätepis-
teen metodista. Luokkaan tarvitaan myös uusi konstruktori, jonka avulla 
Spring osaa injektoida riippuvuuden kontrolleriin. Kun lisäykset on tehty ja 
testi ajetaan uudestaan, se menee odotetusti läpi. 
 
Koska kontrollerin määrittämä päätepiste halutaan ohjelmassa suojata si-
ten, että se on saatavilla vain tietylle käyttäjäroolille, täytyy tätä varten 
luoda uusi testi, joka on esitetty kuvassa 24 merkinnällä (3). Nyt siis pääte-
pisteeseen tehtävän kutsun odotetaan aiheuttavan http-tilakoodin 403, 
kun kutsun tekevällä käyttäjällä ei ole tarvittua roolia. Kun testi ajetaan, se 
hylkäytyy, sillä päätepiste palauttaa edelleen tilakoodin 200.  
 
Kontrolleriin tarvitaan tässä vain pieni (3) merkinnällä kuvassa 25 esitetty 
lisäys. Kirjoitettu testi ei varsinaisesti testaa lainkaan ohjelman omaa koo-
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dia, sillä Spring hoitaa päätepisteen suojaamisen lisätyn annotaation pe-
rusteella. Testi on kuitenkin tarpeellinen, jotta voidaan varmistua, että 
Spring Securityn toiminta on ymmärretty varmasti oikein ja päätepiste on 
todella suojattu.  
 
Kun uusi testi nyt ajetaan, se menee läpi mutta samalla ensimmäinen testi 
muuttuu punaiseksi sillä siinä lähetetty kutsu palauttaa 200:n sijasta 403 
eli pyyntö hylätään oikeuksien puuttumisen vuoksi. Asian korjaamiseksi 
ensimmäiseen testiin tarvitaan kohdassa (4) esitetty @WithMockUser(ro-
les = ”TIMER”) –annotaatio, joka kertoo MockMvc:lle, että kyseinen testi 
suoritettaan käyttäjänä, jolla on suojauksen vaatima TIMER-rooli. Nyt mo-
lemmat testit menevät läpi ja luokan toteutus on riittävä tämän käyttäjä-
tarinan tarpeisiin. 
 
@RunWith(SpringRunner.class) 

@WebMvcTest(TimerController.class) 

public class TimerControllerTests { 

 

    @Autowired 

    private MockMvc mvc; 

    @MockBean 

    private ReportingService reportingService;    (2) 

 

    @Test 

    @WithMockUser(roles = {"TIMER"})     (4) 

    public void shouldStartReportingProcess() throws Exception { 

      mvc.perform(post("/create-reports")) 

   .andExpect(status().isOk());   (1) 

      verify(reportingService, times(1)).runReports();  (2) 

    } 

 

    @Test 

    @WithMockUser()       (3) 

    public void userWithoutTimerRoleShouldGet403() throws Exception { 

        mvc.perform(post("/create-reports")) 

  .andExpect(status().isForbidden()); 

    } 

}  

Kuva 24. Kontrollerin WebMvc-testi 
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@Controller 

public class TimerController { 

 

    private ReportingService reportingService;    (2) 

 

    public TimerController(ReportingService reportingService) {      (2) 

        this.reportingService = reportingService; 

    } 

 

    @PostMapping("/create-reports") 

    @Secured("ROLE_TIMER")      (3) 

    public ResponseEntity<String> createReports() { 

        reportingService.runReports();     (2) 

        return ResponseEntity.ok("Started creating reports");  (1) 

    } 

}  

Kuva 25. Ajastimen kontrolleri 

6.3.3 ReportingService luokan toteutus 

Seuraavana työjonossa on ReportingService-luokan toiminnallisuuden to-
teuttaminen. Sen tehtävänä on toimia eräänlaisena välikätenä, joka suo-
dattaa Planmill-käyttäjille haetuista tuntikirjauksista kirjaukset, joista ha-
lutaan lähettää huomautukset välittäen ne edelleen sähköpostien lähettä-
misestä huolehtivalle palvelulle. Koska Springin palvelut ovat lähtökohtai-
sesti tilattomia, on ainoan vaihtoehtona toteuttaa luokan testaaminen 
korviketyylillä tarkastellen ainoastaan sen riippuvuuksilleen osoittamia 
kutsuja.  
 
Luokalle kirjoitetut testit lopullisessa siistityssä muodossaan on esitetty 
liitteessä 1. Kuten testien pituudesta vielä refaktoroinnin jälkeenkin voi-
daan huomata, niiden alustaminen ja kirjoittaminen vaati paljon työtä 
useiden riippuvuuksien takia. Testien kirjoittaminen vaati myös paljon 
suunnittelutyötä, sillä ne määrittävät monta vielä toistaiseksi toteuttama-
tonta luokkaa. Tässä vaiheessa ohjelmalle suunniteltu luokkajako on esi-
tetty UML-kaaviona liitteessä 2. Kirjoittaessa testejä mietin vakavasti, että 
olisin jättänyt niiden toteuttamisen myöhemmäksi, sillä kokemuksen puut-
teesta johtuen ohjelman luokkajakoa oli vaikea hahmotella vielä tässä vai-
heessa. Testien korjaaminen tulisi todennäköisesti aiheuttamaan myö-
hemmin päänvaivaa, mikäli luokkajakoon ja niiden vastuisiin tarvittaisiin 
muutoksia. Halusin kuitenkin seurata TDD:n periaatteita ja kirjoittaa ohjel-
maa mahdollisimman tarkasti sen oppeja noudattaen.  
 
Ensimmäinen luokalle kirjoitettu testi määrittää, että raporttien ajon tulisi 
hakea lista työntekijöistä Planmillistä ja sen jälkeen kutsua erillistä palve-
lua, joka koostaa ja palauttaa työntekijän kuluvan kuukauden työpäivät 
DailyReport-olioina. Kyseinen luokka on yksinkertainen abstraktio, johon 
kerätään yhden työntekijän yhden työpäivän kaikki tuntikirjaukset. Se tu-
lee myös sisältämään erinäisiä metodeita näiden tietojen läpikäymiseen 
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kuten esimerkiksi tässä testissä määritetyt hasOvertime- ja hasTravel-me-
todit.  
 
Toisessa testissä varmistetaan, että haetuista DailyReport-olioista suoda-
tetaan pois sellaiset, joista huomautusta ei haluta lähettää ja jäljelle jää-
neet lähetetään edelleen parametrina MailService-luokkaan lisättyyn uu-
teen metodiin, jonka tehtävänä lähettää huomautussähköposti näiden 
pohjalta. Toisaalta molemmat testit voitaisiin myös yhdistää yhdeksi tes-
tiksi, mutta jakamalla ne eri testeihin saadaan ne testaamaan pienempää 
osaa ja täten antamaan kuvaavammat virheilmoitukset hylkäytyessään. 
 
Itse luokan toiminnallisuuden toteuttaminen oli melko suoraviivaista tes-
tien kirjoittamisen jälkeen ja se tehtiin inkrementeissä testi kerrallaan. En-
simmäisen testin läpäisevä implementaatio on esitetty kuvaan 26 merki-
tyillä (1) merkinnöillä ja toisen testin vaatimat lisäykset merkinnöillä (2). 
Molempien testien mentyä läpi siistin myös koodin rakennetta hieman yk-
sinkertaisilla refaktoroinneilla, jolloin toteutuksesta saatiin tässä vaiheessa 
melko selkeä.  
 
public void runReports() { 

    List<PlanmillUser> users = userRepository.findAllActive(); (1) 

    for (PlanmillUser user : users) {      

        List<DailyReport> dailyReports =    

  compilerService.getDailyReportsFor(user);  (1) 

        List<DailyReport> filteredList = dailyReports.stream() (2) 

                .filter(DailyReport::hasOvertime) 

                .filter(DailyReport::hasTravel) 

                .collect(Collectors.toList()); 

        mailService.sendMail(filteredList);    (2) 

    } 

}  

Kuva 26. ReportingService-luokan runReports-metodin toteutus 

Myöhemmin ohjelman vaatimusten lisääntyessä ja tarkentuessa siihen tar-
vittiin kuitenkin vielä suurehkoja muutoksia, jotka pakottivat miettimään 
uudestaan luokkien vastuiden jakoa koodin selkeänä pitämiseksi. Korvike-
tyylisesti toteutetut testit vaativat tällöin myös muutoksia, joten refakto-
rointi oli hankalaa eikä kirjoitetuista yksikkötesteistä ollut tukea refakto-
rointiprosessille. 
 

6.3.4 DailyReport-luokan toteutus 

Edellisenä käsitellyn palvelun testi määritti useita uusia luokkia, joista en-
simmäiseksi toteutettavaksi valitsin henkilön tuntikirjaukset koostavan 
DailyReport-luokan. Tämä luokka on ns. Domain-luokka, jonka toteutus on 
irrallaan ohjelman käyttämästä kehyksestä eikä sillä siis ole riippuvuuksia 
muihin kuin toisiin Domain-luokkiin. Täten sen testauskin voidaan hoitaa 
klassisella tyylillä ilman tarvetta korvikkeille tai Spring-kontekstille.  
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Luokkaan kapseloidut tuntikirjaukset kuvataan omana TimeReport-luokka-
naan, joka sisältää yksinkertaisesti Planmill-tuntikirjauksen tiedot eikä 
muuta toiminnallisuutta. Samoin PlanmillUser-luokka kuvaa Planmill käyt-
täjää. Näiden molempien luokkien toteutukset loin jo aiemmin hyväksy-
mistestiä kirjoittaessani suoraan Planmill API:n pohjalta. 
 
Luokan määrittäminen oli luonnollista aloittaa määrittämällä sille kon-
struktori, joka ottaa parametreinaan PlanmillUser-luokan olion, Date-olion 
sekä listan tuntikirjauksia. Konstruktoria varten kirjoitettiin yksinkertainen 
testi, joka kokeilee, että näiden kenttien arvot asetetaan oikein niille kuu-
luviin kenttiin. Tämän toteuttaminen oli yksinkertaista ja testi meni heti 
läpi, kun konstruktori oli kirjoitettu.  
 
Jotta olion sisäisen tilan oikeellisuudesta voidaan varmistua, halusin lisätä 
luokkaan tarkistuksen, että jokainen annettu tuntikirjaus on osoitettu kon-
struktorin parametrina annetulle päivälle. Tätä varten kirjoitin aluksi yksin-
kertaisen testin, joka olettaa, että konstruktorin kutsuminen väärälle päi-
välle osoitetulla tuntikirjauksella aiheuttaa virheen, ja sitten toteutin kon-
struktoriin logiikan, joka läpäisi testin. Koska konstruktorit on hyvä pitää 
mahdollisimman yksinkertaisina, refaktoroin tässä vaiheessa tuntikirjaus-
ten oikean päivän tarkistamisen omaan yksityiseen metodiinsa. 
 
Myöhemmin luokkaan tarvittiin mahdollisuus lisätä tuntikirjauksia myös 
jälkeenpäin addTimeReport-metodilla, jolloin oli helppoa refaktoroida tun-
tikirjaukset tarkistava metodi tarkistamaan yksittäisen tuntikirjauksen 
koko listan sijaan ja käyttää tätä metodia sekä konstruktorissa annettavan 
listan, että uudessa metodissa annettavan yksittäisen kirjauksen tarkista-
miseen. Näin luokan laajentaminen uudella toiminnallisuudella oli helppoa 
ja turvallista, kun aiemmat yksikkötestit turvasivat muutosten tekemistä.  
 
Aiemmin määritettyjen hasOvertime- ja hasTravel-metodien toteutus 
määrittyi yrityksessä käytettyjen tuntikirjaussääntöjen pohjalta. Näistä 
matkojen tunnistaminen vaati ohjelman toteutusvaiheessa melko moni-
mutkaisen logiikan, sillä matkojen kirjaamiseen liittyvät säännöt olivat 
melko löyhiä eikä tuntikirjauksesta ollut suoraa helppoa tapaa tunnistaa 
sisältääkö se matkustusta. Logiikka oli kuitenkin toteutettu jo aiemmin toi-
sessa tuntikirjauksia käsittelevässä ohjelmassa, joten normaalista testive-
toisesta kehityksestä poiketen kopioin logiikan suoraan ohjelmaan omaan 
TravelCriteria-luokkaansa ja kirjoitin sen julkisille metodeille kattavat tes-
tit. 
 
Tämän jälkeen lisäsin DailyReport-luokkaan staattisena kenttänä tämän 
luokkan instanssin ja delegoin hasTravel-metodin kutsun edelleen TravelC-
riteria-luokan vastaavaan metodiin. Koska toteutus oli suora delegointi, 
koin ettei sille tarvinnut kirjoittaa erikseen testejä. Matkakirjausten tunnis-
tamisen logiikan pitämisellä omassa luokassaan oli myös huomattavasti 
DailyReport-luokkaa selkeyttävä vaikutus, sillä nyt luokkaan ei tarvittu lu-
kuisia monimutkaisia metodeita tämän logiikan toteuttamiseksi. Lisäksi 
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tiedossa oli, että logiikkaan tulisi myöhemmin muutoksia, kun tuntikirjauk-
siin liittyviä sisäisiä sääntöjä tarkennettaisiin. Kun logiikka on eristetty ko-
konaan omaan luokkaansa, on sen vaihtaminen myöhemmin huomatta-
vasti helpompaa. 

6.3.5 DailyReportCompilerService–luokan toteutus 

DailyReportCompilerService-luokan tehtävänä ohjelmassa on tarjota abst-
raktio Planmill-tuntikirjauksista koostettavien DailyReport-olioiden luomi-
seen eri käyttäjille ja ajanjaksoille. Alkuperäisten ohjelman vaatimusten 
mukaan raportteja täytyi saada luotua kuluvan kuukauden kirjausten poh-
jalta, joten luokan ensimmäinen toteutus tuki vain tätä skenaariota get-
DailyReportsFor-metodin avulla.  
 
Metodin tehtävänä oli siis hakea kuukauden kirjaukset halutulle käyttäjälle 
TimeReport-olioina Planmillistä ja lajitella ne päivämäärän mukaan Daily-
Report-olioihin. Itse yhteyden ottaminen Planmilliin jätettiin luokan riippu-
vuudeksi määritetyn TimeReportRepository-luokan tehtäväksi. Päädyin 
kirjoittamaan tässä vaiheessa luokalle vain kaksi testiä, jotka testaavat, 
että saman päivän kirjaukset koostetaan samaan DailyReport-olioon ja eri 
päivien kirjaukset omiinsa. Testit on esitetty liitteen 3 alussa. Ne kirjoitet-
tiin testivetoiseen tyyliin yksi kerrallaan toteuttaen testin jälkeen juuri sen 
verran tuotantokoodia, että testi läpäistään.  
 
Pian kuitenkin huomasin, että Planmillistä saatavien tuntikirjausten mu-
kana ei saada niille määritettyjen tehtävien nimiä, joita tarvitaan matkakir-
jausten tunnistuslogiikassa. Tällöin luokalle lisättiin myös tehtävä hakea 
tuntikirjauksille tehtävien nimet erillisestä päätepisteestä. Tätä uutta teh-
tävää varten luokalle kirjoitettiin liitteen 3 viimeinen testi, joka määritti 
uuden riippuvuuden eli TaskRepository-luokan, jonka avulla tehtävät haet-
taisiin. Testin kirjoittamisen jälkeen metodin toteutukseen tarvittiin vain 
pieni lisäys, jossa jokaiselle haetulle TimeReport-oliolle haetaan tehtävän 
nimi injektoidulta TaskRepositoryltä. Itse toiminto oli helppo ja nopea to-
teuttaa eikä se tässä tapauksessa rikkonut aiempia testejä.  
 
Testien pitämiseksi siistinä loin lopuksi testiluokkaan sen lopussa esitetyn 
metodin, jonka avulla voidaan helposti alustaa lista TimeReport-olioita ha-
lutuilla päivämäärillä. Tämän kaltaisille apumetodeille oli projektin aikana 
tarvetta useissa testeissä ja jälkikäteen ajateltuna niitä olisi voitu siirtää 
omaan luokkaansa, jota oltaisiin voitu hyödyntää useissa testeissä. Toi-
saalta testiluokat ovat kuitenkin selkeämpiä ja helpommin luettavia, jos 
kaikki niiden tarvitsema koodi on samassa tiedostossa. Valinta olisi siis teh-
tävä ylläpidettävyyden ja selkeyden välillä. Tämä tuli erityisesti esiin hie-
man myöhemmin projektissa, kun halusin vaihtaa eri luokissa aikojen ku-
vaamiseen käytetyt Date-muuttujat käyttämään Java 8 Time API:n selke-
ämpiä ja helpommin muokattavia luokkia. Esimerkiksi muutoksen tekemi-
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nen TimeReport-luokkaan tarkoitti useiden kyseisen luokan oliota alusta-
vien testien hajoamista. Jos testidatan alustaminen oltaisiin ulkoistettu 
apuluokkaan, olisi muutos tarvinnut tehdä vain yhteen paikkaan. 

6.3.6 Repositorioluokkien toteutus 

Ohjelman toimintaa varten tarvittiin useita Planmillin REST-rajapintaa hyö-
dyntäviä repository-luokkia, joiden tehtävänä on hakea ja lähettää tietoja 
Planmill-palvelimelle. Kaikkien luokkien toteutukset ja testit ovat hyvin sa-
mankaltaisia, joten tässä käsitellään ainoastaan TimeReportRepository-
luokan toteuttaminen testivetoisesti.  
 
RestTemplatea hyödyntävien luokkien testaamiseen Springin testityökalut 
sisältävät @RestClientTest-annotaation, joka alustaa kontekstiin hyväksy-
mistestistä tutun MockRestServiceServer-pavun sekä ObjectMapper-pa-
vun, jota tarvitaan kyselyiden JSON-muotoisten vastausten muuttamiseen 
Java-olioiksi ja päinvastoin. Annotaatio alustaa myös RestTemplateBuilder-
pavun, jota usein käytetään RestTemplaten luomiseen sitä käyttävissä luo-
kissa. Tässä tapauksessa tätä ei voitu kuitenkaan suoraan hyödyntää, sillä 
ohjelmaan tarvittiin erikoistunut OAuth2.0 protokollaa tukeva RestTemp-
late, jonka alustamiseen ei voitu käyttää RestTemplateBuilderia. Se täytyi 
määrittää suoraan omaksi pavukseen ohjelman konfiguraatioissa. Onneksi 
@Import-annotaation avulla testin kontekstiin oli helppoa määrittää ladat-
tavaksi mukaan konfiguraatioluokka, jossa tämä papu oli määritelty.  
 
Tässä vaiheessa projektia TimeReportRepository-luokkaan tarvitaan aino-
astaan yksi metodi, jolla haetaan käyttäjän kaikki tuntikirjaukset kuluvalle 
kuukaudelle. Aloitin luokan toteuttamisen kirjoittamalla kuvan 27 integ-
raatiotestin, joka varmistaa, että metodia kutsuttaessa yhteys otetaan oi-
keaan osoitteeseen. Kutsuttava osoite halutaan muodostaa parametrina 
annettavan käyttäjän ID-numeron perusteella.  
 
@Test 

public void callCorrectEndpoint() { 

    int id = 1; 

    server.expect(once(), requestTo( 

       containsString("/timereports?person=1"))) 

            .andExpect(method(GET)) 

            .andRespond(withSuccess("", MediaType.APPLICATION_JSON)); 

    timeReportRepository.getReports(id); 

    server.verify(); 

}  

Kuva 27. REST-repositorion osoitteen testaus 

Edellisen kappaleen koodissa määritetty metodi oli jo korvattu aiemmin 
tyhjällä toteutuksella, joten koodi kääntyi ja testissä käytetty korvikepalve-
lin antoi testin viimeisellä rivillä olevan kutsun myötä virheen: odotettua 
yhteydenottoa ei tullut. Kun kirjoitin metodille kuvassa 28 esitetyn toteu-
tuksen, meni ensimmäinen testi läpi.  
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public List<TimeReport> getReports(int userId) { 

    String uri = UriComponentsBuilder.fromPath("/timereports") 

            .queryParam(PARAM_PERSON, userId) 

            .queryParam(PARAM_PERIOD, 9) 

            .queryParam(PARAM_ROWCOUNT, 1000) 

            .toUriString(); 

    ResponseEntity<List<TimeReport>> response = restTemplate.exchange( 

            uri, 

            HttpMethod.GET, 

            null, 

            new ParameterizedTypeReference<List<TimeReport>>() {}); 

    return response.getBody(); 

}  

Kuva 28. Tuntikirjausten haku 

Koska RestTemplate käyttää JSON-muodossa palvelimelta saamiensa vas-
tausten Java-olioksi muuttamiseen ulkoista Jackson-kirjastoa, oli tämä 
hyvä paikka myös varmistaa, että saatavat tiedot muutetaan Java-olioksi 
halutulla tavalla. Tätä varten kirjoitin toisen testin, joka testaa, että korvi-
kepalvelimen vastauksena antamassa JSON-tekstissä olevat arvot asete-
taan oikein kaikkiin TimeReport-luokan määrittämiin kenttiin. Liitteessä 4 
esitetty testi on melko suoraviivainen ja voi tuntua tarpeettomalta, sillä 
valtaosa luokan kentistä on primitiivityyppisiä ja niille on käytetty API:n pa-
lauttamassa JSON:ssa käytettyjä nimiä. Testillä on kuitenkin arvoa, sillä 
luokkaan saatetaan tehdä tulevaisuudessa muutoksia, jotka voivat vaikut-
taa kenttien täyttämiseen. Testin ensimmäisen ajon yhteydessä virheitä ei 
havaittu ja käyttäjätarinan toteuttamista voitiin jatkaa muiden repositori-
oiden kirjoittamisella.  
 
Hieman myöhemmin tehdessäni DailyReportCompilerService-luokan yh-
teydessä mainittua tehtävien nimien hakemiseen liittyvää muutosta 
muokkasin TimeReport-luokkaa lisäämällä sinne kentät tehtävän ja projek-
tin nimelle. Koska alkuperäiset pelkät näiden tietueiden id:t sisältävät ken-
tät oltiin Planmill API:n perusteella nimetty yksinkertaisesti ”project” ja 
”task” halusin tässä vaiheessa selkeyttää kenttien nimeämistä lisäämällä 
molempien perään päätteen ”Id”. Jostain syystä en muutosta tehdessä 
huomioinut lainkaan sen vaikutusta JSON-konversioihin. Seuraavan kerran 
ajettaessa repositorion testejä, ne paljastivat virheen: projektin tunnusta 
ei enää asetettu sille kuuluvaan kenttään. Korjaus tähän oli melko yksin-
kertainen: kenttään lisättiin @JsonProperty-annotaatio, jolle annetaan 
attribuuttina JSON-vastauksessa käytetty kentän nimi. Ajettaessa testiä 
uudestaan sama virhe toistui myös taskId-kentän kohdalla. Aiemmin yksin-
kertaiselta ja hieman turhaltakin tuntunut testi paljasti yllättäen useita vir-
heitä nopeasti kirjoitetussa koodissa. 
 
Myöhemmin projektissa päädyin vaihtamaan eri luokissa käytettävien päi-
vämäärien esittämiseen käytetyn luokan vanhasta Javan Date-luokasta uu-
dempaan OffsetDateTime-luokkaan. Uudemman luokan avulla päivämää-
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riä on helpompi luoda ja muokata testeissä ja varsinaisessa ohjelmakoo-
dissa. Muutoksen johdosta testi vaati odotusten muuttamista käyttämään 
myös OffsetDateTime-luokan olioita, joka oli pieni hinta siitä, että ne pal-
jastivat heti ensimmäisellä ajolla virheen: Planmillin tarjoama päivämää-
räformaatti ei vastaa täysin ISO-standardia ja Jackson ei siten osaa suoraan 
muuttaa sitä halutuiksi olioiksi. Lopulta ainoa ratkaisu ongelmaan oli kon-
figuroida kustomoidut Serializer- ja Deserializer-luokat päivämäärien kään-
tämiseen.  
 
Muiden Planmill-repositorioiden toteutusten jälkeen päädyin refaktoroi-
maan niistä yhden abstraktin luokan, josta itse toteutukset periytetään. 
Näin toistuvaa koodia saatiin vähennettyä ja itse koodista huomattavasti 
selkeämpää. Refaktoroinnin yhteydessä testit paljastivat erään harha-as-
keleen, joka olisi rikkonut kaikkien repositorioiden toiminnan. Yritin viedä 
abstraktiin geneerisesti tyypitettyyn luokkaan metodia, joka tarvitsi ns. Pa-
rameterizedTypeReference-viittauksen repositorion avulla haettavaan tie-
totyyppiin. Kehitysympäristöni ei antanut tästä mitään virhettä, eikä myös-
kään Java-kääntäjä, mutta testien ajossa paljastui, että toteutukset eivät 
enää toimineet alkuunkaan halutulla tavalla. Tyyppitietoa ei ollut saatavilla 
käännösvaiheessa, joka sai RestTemplaten toimimaan hyvin arvaamatto-
malla tavalla aiheuttaen ClassCastException-virheen. 

6.3.7 Sähköpostin lähettäminen ja hyväksymistestin läpäiseminen 

Nyt kun kaikki tuntikirjausten hakuun ja käsittelyyn liittyvät osat olivat val-
miina, tarvittiin enää toteutus yhdelle aiemmin ReportingService-luokassa 
määritetylle metodille. MailService-luokkaan toteutettiin metodi send-
Mail, joka ottaa parametrinään listan DailyReport-olioista, joista huomau-
tus halutaan lähettää.  
 
Metodi toteutettiin tässä vaiheessa testivetoisesta kehityksestä poiketen 
suoraan ilman testejä, sillä sen sisällön tiedettiin muuttuvan myöhemmin, 
kun sähköpostin sisällön ulkoasu ja muotoilu määritettäisiin tarkemmin. 
Väliaikainen toteutus sisälsi hyvin vähän logiikkaa ja se generoi yksinker-
taisesti jokaisesta parametrinä annetusta DailyReport-oliosta sen päivä-
määrän ja staattisen huomautustekstin sisältävän rivin. Sen avulla koko 
toiminnallisuutta testaava hyväksymistesti saataisiin kuitenkin jo ajettua ja 
todennettua toiminnon toimivuus. 
 
Kun metodin kirjoittamisen jälkeen hyväksymistesti ensimmäistä kertaa 
ajettiin, se meni suoraan läpi. Yksi kerrallaan huolellisesti yksikkötestatut 
ja toteutetut luokat toimivat myös yhdessä halutulla tavalla. Hyväksymis-
testin läpäiseminen oli myös merkki siitä, että enempää koodia tätä toi-
minnallisuutta varten ei tarvittu ja projektissa voitiin siirtyä seuraavan toi-
minnon toteuttamiseen.  
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6.4 Muut käyttäjätarinat ja projektin jatko 

Ensimmäisen käyttäjätarinan toteutuksen jälkeen ohjelmaan toteutettiin 
kappaleessa 6.2 esitellyt käyttäjätarinat US-2 ja US-3 niin ikään hyväksy-
mistestivetoista kehitystä hyödyntäen jättäen kuitenkin US-4 kokonaan to-
teuttamatta sellaisenaan. Näiden myötä ohjelmalle määrittyi lukuisia uusia 
vaatimuksia kuten tarve lisätä sovellukselle oma tietokanta. Tätä tarvittiin 
lähetettyjen huomautusten ja niihin liitettyihin korjaustokeneiden tallen-
tamiseen. Tokeneiden avulla lähetetystä sähköpostista voidaan avata sivu, 
joka esittää automaattisen korjauksen kyseistä huomautusta vastaavalle 
virheelle. Lisäksi ohjelmaan haluttiin lisätä muun muassa mahdollisuus lä-
hettää huomautuksia eri ajanjaksojen kirjauksista, lähettää erilaisia huo-
mautuksia eri virheistä ja ominaisuus, joka lähettää tietyistä huomautuk-
sista sähköpostin myös työntekijän esimiehelle. Kuten usein kehitysprojek-
teissa, vaatimukset siis muuttuivat ja tarkentuivat merkittävästi projektin 
aikana.   
 
Lisääntyneiden ja muuttuneiden vaatimusten myötä toteutettua ohjelma-
rakennetta jouduttiin muokkaamaan lisäämällä uusia luokkia ja siirtämällä 
jo luotuja toimintoja luokasta toiseen ohjelman rakenteen pitämiseksi sel-
keänä. Tämä aiheutti paikoin melko paljon ylimääräistä työtä, koska vas-
tuiden siirtäminen luokasta toiseen vaati lähes aina myös luokkatasolla to-
teutettujen yksikkötestien muokkaamista tai uudelleenkirjoittamista. Eri-
tyisesti useiden muiden luokkien palveluita hyödyntävien luokkien korvi-
ketyylisesti toteutetut testit hajosivat usein vastuita siirrettäessä tai meto-
dien parametrejä muutettaessa.  
 
End-to-end -testeinä toteutetut hyväksymistestit taas eivät vaatineet juu-
rikaan muutoksia lukuun ottamatta projektin loppuvaiheessa tehtyä muu-
tosta Planmill-repositorioiden toimintaan, jossa niiden tekemien hakujen 
lukumäärää pyrittiin rajoittamaan hakemalla kerralla suurempia määriä 
dataa ja tallentamalla tämä välimuistiin. Muutosten myötä tietyt Planmill-
kutsut osoitettiin eri osoitteisiin kuin aiemmin, joten ne täytyi myös päivit-
tää hyväksymistestien MockRestService-korvikkeen oletuksiin. Muutokset 
olivat kuitenkin hyvin yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. Hyväksymistes-
tit toimivatkin koko projektin ajan erinomaisena turvana luokkajaon muok-
kauksia tehdessä, sillä yksikkötestien hajotessa muokkausten seurauksena, 
hyväksymistestien avulla voitiin aina tarkistaa, että toteutetut toiminnot 
toimivat edelleen.  

6.5 Testien koodikattavuus ja ajonopeudet projektin lopussa 

Kokonaisuudessaan kirjoitin projektiin neljä hyväksymistestiä, 23 Spring-
integraatiotestiä ja 87 yksikkötestiä, joiden koodikattavuus oli yhteensä 
83,2% kaikista riveistä ja 87,3% kaikista metodeista. Kaikki testit ajamalla 
saadut kattavuuslukemat paketeittain on esitetty liitteessä 5. Kattavuuslu-
kemia laski hieman projektiin loppuvaiheessa lisätty yhteenveto-ominai-
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suus, jonka sisältämää pitkähköä Excel-työkirjoja koneellisesti luovaa luok-
kaa varten en kirjoittanut lainkaan testejä. Lisäksi lukemiin vaikuttivat ne-
gatiivisesti niissä huomioidut muutamat kehitystä tukevat apuluokat, jotka 
eivät ole toiminnassa tuotantoprofiilin ollessa käytössä eikä niitä siten ole 
myöskään testattu. Testien kattavuuden voidaan siis sanoa olevan hyvällä 
tasolla.  
 
Ajettaessa pelkät hyväksymistestit saatiin vastaavasti liitteessä 6 esitetyt 
kattavuuslukemat eli 75% metodeista ja 70% riveistä. Jo pelkillä hyväksy-
mistesteillä koodia testataan siis erittäin kattavasti, kun otetaan huomi-
oon, että niiden lähtötilanteet ovat hyvin kapeat eivätkä ne testaa muuta 
kuin niin kutsuttua iloista reittiä, eli tilannetta, jossa odottamattomia tai 
harvinaisempia tilanteita ei tule vastaan. Tämän huomion myötä herääkin 
kysymys, miten tärkeitä hyväksymistestin jälkeen samaa ajopolkua testaa-
vat yksikkötason testit ovat? Niillä on kyllä arvoa nopeina regressiotes-
teinä, joita voidaan ajaa muutosten ja refaktorointien jälkeen, mutta voi-
taisiinko niiden kirjoittamista tietyissä tapauksissa lykätä myöhemmäksi, 
kun luokkarakenne ei vielä ole välttämättä lopullinen?  
 
Projektin aikana loin kehitysympäristööni testeille erilliset ajokonfiguraa-
tiot, joiden avulla saatoin ajaa pelkät nopeat JUnit- tai Mockito-testiajuria 
käyttävät yksikkötestit, Spring-kontekstin osia vaativat integraatiotestit tai 
täyden kontekstin alustavat hyväksymistestit. Ajonopeuksien erot eri tes-
tityyppien välillä on esitetty taulukossa 3. Mitatuista tuloksista voidaan 
huomata, että vaikka yksikkötestit ovatkin ylivoimaisesti nopeimpia ajaa, 
eivät jotain rajattua Spring-kontekstin osaa tarvitsevat integraatiotestit-
kään ole liian hitaita ajettavaksi jatkuvasti kehityksen aikana. Täyden so-
velluskontekstin alustavat hyväksymistestit taas alkavat jo olla niin hitaita, 
että niiden ajaminen jokaisen koodimuutoksen jälkeen alkaa jo hidastaa 
työskentelyä. Integraatio ja hyväksymistestien tuloksia tarkastellessa täy-
tyy kuitenkin huomioida, että Spring-testaustyökalut osaavat käyttää jo 
alustettuja kontekstin osia uudestaan seuraavissa testeissä, mikäli useat 
testit käyttävät samaa kontekstia. Tulokset eivät siis ole suoraan verratta-
vissa toisiinsa, mutta niistä voi kuitenkin saada jonkinlaisen kuvan eri tes-
tityyppien ajonopeuksista. 

Taulukko 3. Testityyppien ajonopeudet millisekunteina 

Määrä Yhteensä Keskiarvo Min Max

Yksikkötestit 87 1420 16,3 1 298

Integraatiotestit 23 2198 95,6 10 886

Hyväksymistestit 4 9467 2366,8 41 6205  
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7 TULOKSET JA POHDINTA 

Tässä kappaleessa käydään läpi työn aikana tehtyjä yleisiä havaintoja tes-
tivetoisen kehityksen omaksumisesta. Lisäksi kappaleessa tarkastellaan 
Spring Bootin ja sen tarjoamien testaustyökalujen soveltuvuutta testive-
toiseen kehitykseen.  

7.1 Havaintoja testivetoisen kehityksen omaksumisesta 

Testivetoisen kehityksen opiskelu oli antoisaa, mutta myös haastavaa ja 
välillä turhauttavaakin. Perinteiseen koodi ensin -tyyliin tottuneelle päin-
vastaisen ajattelutavan omaksuminen oli välillä hankalaa ja keskittymisen 
herpaantuessa siitä tuli helposti harhauduttua. Projektin aikana havaitsin, 
että kehityssyklin pitäminen lyhyenä kirjoittamalla testejä, joiden määrit-
tämä toiminnallisuus saadaan nopeasti toteutettua, nopeutti työskentelyä 
huomattavasti. Kun kerralla toteutettavan koodin määrä kasvoi, alkoi 
odottamattomia virheitä syntyä ja niiden selvittäminen saattoi vaatia de-
buggaamista. Vastaavasti lyhyellä syklillä testit kertoivat heti, mikä koodin 
lisäys tai muutos aiheutti odottamattoman käytöksen, jolloin se oli huo-
mattavasti nopeampaa korjata. Koin myös hyödylliseksi versionhallinnan 
mahdollisimman tiuhan käytön. Optimaalisessa tilanteessa muistin tehdä 
uuden commitin jokaisen syklin jälkeen, jolloin seuraavassa syklissä oli aina 
mahdollisuus palauttaa edellinen toimiva versio takaisin versionhallin-
nasta. Tästäkin oli kuitenkin helppoa lipsua pitkissä koodaussessioissa. 
 
Eräänä ratkaisuna varsinkin TDD:tä harjoitellessa voisi toimia Kent Beckin 
(2018) viime syksynä esittämä TCR (test && commit || revert)-metodolo-
gia. Sen periaatteena on koodin automaattinen commitointi, kun testit 
menevät läpi ja vastaavasti suora palauttaminen edelliseen versioon, kun 
ne eivät mene läpi. Periaate kuulostaa raa’alta, mutta se vaikuttaa olevan 
erinomainen tapa opettamaan työskentelemään mahdollisimman lyhyissä 
sykleissä, jolloin testeistä saadaan mahdollisimman paljon hyötyjä kehityk-
seen.  
 
Varsinkin projektin alkuvaiheessa itse testien kirjoittaminen hidasti työs-
kentelyä huomattavasti. Pikkuhiljaa eri testikirjastojen syntaksin ja ominai-
suuksien tullessa tutuiksi prosessi kuitenkin nopeutui. JUnitin, Mockiton ja 
Hamcrestin syntaksit ovat mielestäni hyvin suoraviivaisia ja niiden oppimi-
nen oli nopeaa. Selkeiden ja kuvaavien testien kirjoittaminen vaati kuiten-
kin vielä projektin loppuvaiheissakin miettimistä ja epäilemättä selkeän 
testikoodin kirjoittamiseen suoraan selkärangasta tarvitaan paljon lisää 
kokemusta.  
 
Testiluokkien luomisessa huomasin hyödylliseksi muokata kehitysympäris-
tön testiluokkien luomiseen käyttämää mallipohjaa sisältämään useimmi-
ten käytetyt staattiset import-komennot, jolloin eri assertiometodit, mat-
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cherit ja korvikkeiden luontiin käytettävät metodit olivat heti käytettä-
vissä. Tulevaisuudessa aion myös luoda usein toistuvien testirunkojen luo-
miseen ns. koodipätkiä, jolloin rungot voidaan alustaa kehitysympäristön 
pikatoimintojen avulla.  
 
Koska TDD-prosessi vaatii toistuvaa uusien luokkien ja metodien luomista 
testikoodiin kirjoitettujen oletusten pohjalta, on erityisen tärkeää, että ke-
hitysympäristö tarjoaa toiminnot näiden nopeaan luomiseen testiin mää-
ritetyn koodin pohjalta. Kehitysympäristön tarjoamien pikanäppäinten 
opetteleminen nopeuttaa kehittämistä huomattavasti pelkkää tuotanto-
koodiakin kirjoitettaessa, mutta havaitsin eron olevan vielä huomatta-
vampi testivetoisessa prosessissa. Testivetoinen kehitys vaatii jatkuvaa 
siirtymistä testeistä tuotantokoodiin ja takaisin, testien ajoa sekä muutos-
ten tallentamista versiohallintaan. Ilman pikatoimintoja näiden suorittami-
nen hidastaa työtä merkittävästi. Myös refaktoroinnin suorittaminen mo-
dernilla kehitysympäristöllä on tehty äärimmäisen helpoksi, sillä ympäristö 
tarjoaa valmiit työkalut useimpien yleisten refaktorointien suorittamiseen. 
Käyttämällä kehitysympäristön valmiita toimintoja ei ainoastaan säästetä 
aikaa, vaan myös vältytään useilta inhimillisiltä virheiltä uudelleennimeä-
misten ja muiden usein tarvittavien refaktorointien yhteydessä. 
 
Kokonaisuutena koin testivetoisen kehityksen tukeneen kehitysprosessia 
tarjoamalla itseluottamusta tehdä muutoksia luokkien toimintaan ja myös 
paljastamalla useita virheitä ohjelman logiikassa. Suunnitteluaktiviteettina 
testivetoinen kehitys auttoi mielestäni parantamaan ohjelman rakennetta, 
vaikkakin tätä on hankala havainnoida ilman suoraa klassisella koodi ensin 
-mentaliteetilla toteutettua vertailukohtaa. Erityisenä huomiona pitää kui-
tenkin mainita, että vaikka testivetoisesta kehityksestä voidaan saada tu-
kea myös luokkien suunnitteluun, huomasin että se ei missään nimessä 
korvaa kokemusta ja hyvien toimintatapojen tuntemusta tällä saralla. 
Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat useat luokkajaon ja vastuiden muutok-
set projektin aikana. 
 
Projektin edetessä kävi ilmi, että myöskään testien kirjoittamisessa teorian 
opiskelu ei korvaa käytännön kokemusta: monien testien kohdalla esimer-
kiksi testidatan alustaminen oltaisiin voitu toteuttaa jälkikäteen ajatellen 
helpommin ja paremmin ylläpidettävään muotoon omiin apuluokkiinsa. 
Vaikka Lombokin generoimat Builder-toteutukset ja myöhemmin käyttöön 
otetut Time API:n luokat helpottivatkin tietojen alustamista, olisivat staat-
tiset apumetodit olleet monessa kohtaa vielä parempi ratkaisu. Myös 
usein käytettyjen testikonfiguraatioiden ja annotaatioyhdistelmien määrit-
täminen omiin luokkiinsa voisi nopeuttaa testien kirjoittamista. Tarpeen 
havaitseminen tällaisille toimille kuitenkin vaatii enemmän pelisilmää ja 
voi olla hankalaa ennen kokemuksen karttumista. 
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7.2 Testivetoinen kehitys Spring Boot -alustalla 

Springin tarjoamat työkalut testaamiseen olivat pääosin hyvin dokumen-
toituja, ja niiden käyttö oli helppoa oppia. Mahdollisuus kirjoittaa täysiä 
end-to-end testejä ilman tarvetta etsiä ja omaksua sopivia ulkoisia työka-
luja tai kokonaan ulkoista testausalustaa oli varsinkin kehittäjänä todella 
tervetullut mahdollisuus. Kun kaiken testauksen sai hoidettua samassa ym-
päristössä ja samalla ohjelmointikielellä, koin työtehoni parantuvan ja kyn-
nyksen testien kirjoittamiseen ja ajamiseen madaltuvan. Varsinkin mah-
dollisuus käyttää helppokäyttöistä MockRestServiceServer-korvikepalve-
linta, muistinsisäistä testitietokantaa ja HtmlUnit-ajuria suoraan JUnit-tes-
teistä ovat erinomaisia työkaluja tuleviin projekteihin.  
 
Myös eri testikonfiguraatioiden luominen oli melko helppoa, vaikka esi-
merkiksi kaikki kontekstiannotaatiot eivät toimineetkaan heti aivan odot-
tamallani tavalla. Konfiguraatioiden muokkaaminen ja täydentäminen tes-
tien sisäisillä konfiguraatioilla oli kuitenkin tehty helpoksi ja mahdollisuus 
esimerkiksi asettaa myöhemmin työssä käytetyt Spring-ajastimet pois käy-
töstä testien ajaksi pienellä testikonfiguraation muutoksella oli ensisijaisen 
tärkeää. Työssä en vielä ehtinyt syventyä tarkempien testikonfiguraatioi-
den määrittämiseen tai niillä mahdollisesti saataviin hyötyihin testien ajo-
nopeudessa, mutta epäilemättä testien optimointi varsinkin suurempien 
projektien tapauksessa on mahdollista.  
 
Eri palveluluokkien testaaminen Mockiton avulla oli melko suoraviivaista, 
mutta korviketyylillä toteutetut testit vaativat huomattavan paljon ylläpi-
toa projektin edetessä. Korvikkeiden käyttäminen sitoo testin usein turhan 
tiiviisti itse toiminnon toteutukseen. Koinkin tämän olevan suurin ongel-
makohta testivetoisen kehityksen käytössä tämänkaltaisen projektin ai-
kana. Mikäli sovelluksen luokkajakoon tai luokkien vastuisiin voidaan tar-
vita tulevaisuudessa muutoksia, harkitsisin tiettyjen palveluiden toteutta-
mista ensin ilman yksikkötestejä. Kehitysvaiheessa automatisoidut hyväk-
symistestit testaavat myös palveluiden logiikkaa, joten myös yksikkötestit-
tömiä palveluita voidaan testata niiden kautta. Kun luokkajako ja sovelluk-
sen vaatimukset ovat tarkentuneet ja suurille muutoksille ei todennäköi-
sesti ole enää tarvetta, voidaan yksikkötestejä lisätä tarpeen mukaan.  
 
Edellisessä kappaleessa mainituista ongelmista huolimatta, koin testivetoi-
sen kehityksen soveltuvan hyvin Spring-alustalla työskentelyyn erityisesti 
kattavien testityökalujen ja Springin konfiguroitavuuden myötä. Koin 
myös, että testivetoisesta kehityksestä voi olla huomattavaa hyötyä eri 
Spring-moduulien integraatiotestaamisessa. Vaikka moduulit ovat usein 
hyvin dokumentoituja, on niiden konfiguroinnissa helppo tehdä virheitä, 
joiden seurausten havaitseminen ja debuggaus voi olla huomattavan työ-
lästä. Varsinkin jos virhettä ei huomata heti konfiguraatiomuutoksen teke-
misen jälkeen, sen löytämiseen voi tuhraantua kokemukseni mukaan pal-
jonkin aikaa.  

  



48 
 

 
 

8 YHTEENVETO 

Työn tutkimuskysymyksiin onnistuttiin mielestäni vastaamaan melko hy-
vin. Testi- ja hyväksymistestivetoisen kehityksen prosessi ja niiden sovelta-
minen tulevat mielestäni hyvin esiin työssä. Myös molempien vahvuuksia 
ja heikkouksia saatiin käsiteltyä sekä tietopohjassa että toiminnallisessa 
osuudessa. Viimeiset kaksi tutkimuskysymystä, eli miten testivetoinen ke-
hitys soveltuu aloittelevalle ohjelmoijalle ja Spring Boot -alustalle olivat 
taas hankalampia vastata. Molemmat kysymykset ovat mielestäni jossain 
määrin subjektiivisia ja riippuvaisia projektin tyypistä. Tämän projektin ja 
omien kokemuksieni kautta pystyin kuitenkin molempien kysymysten koh-
dalla tuomaan esille argumentteja sekä puolesta että vastaan. Kysymyksiin 
yksioikoisen vastauksen antaminen ei kuitenkaan yhden henkilön suoritta-
man yksittäisen projektin avulla mielestäni onnistu.  
 
Opinnäytetyön tekeminen testivetoisesta kehityksestä opetti minulle erit-
täin paljon testaamisesta ja eri testaustyökalujen hyödyntämisestä. Opin 
työn aikana tehtyjen virheiden kautta kirjoittamaan mielestäni kuvaavam-
pia ja kestävämpiä testejä sekä samalla paremmin testattavaa koodia. Tes-
tivetoinen lähestymistapa pakotti myös miettimään koodin rakennetta tar-
kemmin ja löytämään parempia ratkaisuja, kuin joihin olisin ilman sitä to-
dennäköisesti päätynyt. Tätä kautta opin myös tunnistamaan eri ongelmiin 
parempia suunnitteluratkaisuita, joita voin hyödyntää myös myöhemmissä 
projekteissa. Suunnitteluun liittyviä virheitä tulee varmasti vastaan myös 
tulevaisuudessakin, mutta tämän projektin myötä koen olevani taas hie-
man parempi ohjelmoija ja kykeneväni tekemään hieman parempia ratkai-
suja. Myös Spring-alustalla työskentelystä opin muutamia uusia puolia ja 
ominaisuuksia, joita voin hyödyntää tulevissa projekteissa. 
 
Tulevaisuudessa tulen varmasti hyödyntämään testi- ja erityisesti hyväksy-
mistestivetoista kehitystä laajemmissa projekteissa, joihin koen sen sopi-
van hyvin. Pienemmissä projekteissa, joiden käyttöikä ja mahdollinen laa-
jentuminen ovat rajallisempia pysyn kuitenkin todennäköisesti perintei-
sessä koodi ensin -tyylissä tai sekoituksessa sitä ja testivetoista kehitystä. 
Työn aikana hankittuja testaustaitoja tulen kuitenkin varmasti hyödyntä-
mään myös niissä. Toiminnallisessa osuudessa toteutettu ohjelmisto on 
tätä kirjoitettaessa pieniä lisäyksiä vaille valmis ja tullaan ottamaan käyt-
töön kevään 2019 aikana. Käyttöönoton jälkeen projektin jatkokehitys on 
mahdollista käyttäjiltä saatavan palautteen tai uusien tarpeiden pohjalta.  
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LIITE 1 
ReportingService-luokan yksikkötestit 

 
@RunWith(MockitoJUnitRunner.class) 

public class ReportingServiceTest { 

 

    @Mock private UserRepository userRepo; 

    @Mock private DailyReportCompilerService compilerService; 

    @Mock private MailService mailService; 

    private ReportingService reportingService; 

 

    @Before public void setUp() { 

        initMocks(this); 

        reportingService =  

  new ReportingService(userRepo, compilerService, mailService); 

    } 

 

    @Test public void 

runReportsShouldQueryEmployeesAndCompileReportsForEach() { 

        PlanmillUser user1 = createUser(1); 

        PlanmillUser user2 = createUser(2); 

        when(userRepo.findAllActive()).thenReturn( 

                Lists.newArrayList(user1, user2)); 

        reportingService.runReports(); 

        verify(compilerService).getDailyReportsFor(user1); 

        verify(compilerService).getDailyReportsFor(user2); 

    } 

 

    @Test public void runReportsShouldSendMailWithInvalidDailyReports() { 

        PlanmillUser user = createUser(1); 

        DailyReport validReport = validReport(); 

        DailyReport invalidReport = invalidReport(); 

        when(userRepo.findAllActive()).thenReturn(Lists.newArrayList(user)); 

        when(compilerService.getDailyReportsFor(user)) 

            .thenReturn(Lists.newArrayList(validReport, invalidReport)); 

 

        reportingService.runReports(); 

 

        ArgumentCaptor<List<DailyReport>> sentReports = 

                ArgumentCaptor.forClass(List.class); 

        verify(mailService, times(1)) 

                .sendMail(sentReports.capture()); 

        assertEquals(1, sentReports.getValue().size()); 

        assertThat(sentReports.getValue(), hasItem(invalidReport)); 

    } 

 

    private DailyReport invalidReport() { 

        DailyReport report = mock(DailyReport.class); 

        when(report.hasOvertime()).thenReturn(true); 

        when(report.hasTravel()).thenReturn(true); 

        return report; 

    } 

 

    private DailyReport validReport() { 

        return mock(DailyReport.class); 

    } 

    private PlanmillUser createUser(int id) { 

        return new PlanmillUser(id, "Test", "test@mail.com"); 

    } 

}  
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LIITE 2 
Ensimmäisen käyttäjätarinan luokkajako 
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LIITE 3 
DailyReportCompilerService-luokan yksikkötestit 

@RunWith(MockitoJUnitRunner.class) 

public class DailyReportCompilerServiceTests { 

 

    private final PlanmillUser TEST_USER = testUser(); 

    private final Task testTask = Task.builder().name("Test").build(); 

    @Mock private TimeReportRepository timeReportRepo; 

    @Mock private TaskRepository taskRepo; 

    private DailyReportCompilerService service; 

 

    @Before 

    public void init() { 

        initMocks(this); 

        service = new DailyReportCompilerService(timeReportRepo, taskRepo); 

    } 

 

    @Test 

    public void dailyReportContainsAllEntriesForSameDate() { 

        List<TimeReport> reports = createReports(1, 1); 

        when(timeReportRepo.getReports(TEST_USER.getId())) 

                .thenReturn(reports); 

        when(taskRepo.getTask(anyInt())).thenReturn(testTask); 

        List<DailyReport> output = service.getDailyReportsFor(TEST_USER); 

        assertEquals("Should contain 1 report", 1, output.size()); 

    } 

 

    @Test 

    public void dailyReportIsCreatedForEachSeparateDate() { 

        List<TimeReport> reports = createReports(1, 2); 

        when(timeReportRepo.getReports(TEST_USER.getId())) 

                .thenReturn(reports); 

        when(taskRepo.getTask(anyInt())).thenReturn(testTask); 

        List<DailyReport> output = service.getDailyReportsFor(TEST_USER); 

        assertEquals("Should contain 2 reports", 2, output.size()); 

    } 

 

    @Test 

    public void taskIsRetrievedForEachTimeReport() { 

        List<TimeReport> reports = createReports(1,1); 

        when(taskRepo.getTask(anyInt())).thenReturn(testTask); 

        when(timeReportRepo.getReports(TEST_USER.getId())) 

                .thenReturn(reports); 

        List<TimeReport> timeReports = service.getDailyReportsFor(TEST_USER) 

                .get(0).getTimereports(); 

        timeReports.forEach(timeReport -> 

                assertEquals("Task name", timeReport.getTaskName(), "Test")); 

    } 

 

    private List<TimeReport> createReports(int... dates) { 

        return Arrays.stream(dates) 

                .mapToObj(d -> TimeReport.builder() 

                            .start(createDate(2018,10, d,9,0)) 

                            .build()) 

                .collect(Collectors.toList()); 

    } 

} 
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LIITE 4 
TimeReport-olion JSON-konversion testi 
 
@Test 

public void returnCorrectTimereport() { 

    server.expect(requestTo(containsString("/timereports"))) 

            .andExpect(method(GET)) 

            .andRespond(withSuccess(new ClassPathResource("TimeReport.json"), 

                    MediaType.APPLICATION_JSON)); 

 

    List<TimeReport> reports = timeReportRepository.getReports(2781632); 

 

    TimeReport report = reports.get(0); 

    assertThat("Report id", report.getId(), is(equalTo(2822337))); 

    assertThat("Comment", report.getComment(), is(equalTo("TestComment"))); 

    assertThat("PersonId", report.getPersonId(), is(equalTo(2781632))); 

    assertThat("TaskId", report.getTaskId(), is(equalTo(2785591))); 

    assertThat("ProjectId", report.getProjectId(), is(equalTo(1373501))); 

    assertThat("Amount", report.getAmount(), is(equalTo(60))); 

    assertThat("Billable", report.getBillableAmount(), is(equalTo(60))); 

    assertThat("TravelAmount", report.getTravelAmount(), is(equalTo(0))); 

    assertThat("TravelComment", report.getTravelComment(), is("")); 

    Date expectedStart = TestUtils.createDate(2019, 0, 31, 12, 45); 

    Date expectedFinish = TestUtils.createDate(2019, 0, 31, 13, 45); 

    assertThat("Start", report.getStart(), is(equalTo(expectedStart))); 

    assertThat("Finish", report.getFinish(), is(equalTo(expectedFinish))); 

} 
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LIITE 5 
Kaikkien testien kattavuusraportti 
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LIITE 6 
Hyväksymistestien kattavuusraportti 
 

 


