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KÄYTETYT LYHENTEET 

API  Sovellusohjelmointirajapinta. API:n avulla voidaan hakea ja  
  siirtää dataa eri järjestelmien välillä. (MDN web docs) 

Blackbox -testaus Ohjelmisto kuvitellaan mustana laatikkona, eli sen 
  toiminnasta ei ole tietoa. Whitebox -testauksen vastakohta. 
  (softwaretestingfundamentals.com) 

CMS  Content Management System. Sisällönhallintajärjestelmä,  
  jolla esimerkiksi verkkopalvelun sisältöä hallitaan. 
  Mm. WordPress, Drupal, Joomla (What CMS?) 

CSS  Web -kehityksessä käytettävä tyyliohjeiden laji. CSS -sään-
  nöt määrittelevät kuinka dokumentti esitetään visuaalisesti.  
  (MDN web docs) 

DOM  Document object model. API, jolla voi interaktiivisesti   
  muokata esimerkiksi HTML:n sisältöä. (MDN web docs) 

Framework  Ohjelmistokehityksessä frameworkillä tarkoitetaan   
  kokoelmaa valmiita kirjastoja tai luokkia joiden pohjalta  
  voidaan lähteä kehittämään ohjelmistoa. 

HTML  Ohjelmointikieli, joka määrittelee sivuston rakenteen ja sisäl-
  lön. (MDN web docs) 

JavaScript, JS Web -kehityksessä käytettävä dynaaminen ohjelmointikieli.  
  (MDN web docs) 

PHP  Web -kehityksessä käytettävä ohjelmointikieli. WordPress  
  on rakennettu PHP:lla, ja myös WordPressin teemat ja  
  lisäosat ohjelmoidaan PHP:lla. (PHP.net) 

Whitebox -testaus Testaamista, jossa testaajalla on pääsy koodiin ja hän tietää 
  ja tuntee ohjelman sisäisen toiminnan.  
  (softwaretestingfundamentals.com) 

WordPress  Suosituin sisällönhallintajärjestelmä eli CMS. Yli 27%  
  maailman sivustoista käyttää WordPressiä eli enemmän  
  kuin joka neljäs. (WordPress Statistics 2019) 

 
   

http://softwaretestingfundamentals.com/differences-between-black-box-testing-and-white-box-testing/
http://PHP.net
http://softwaretestingfundamentals.com/differences-between-black-box-testing-and-white-box-testing/
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1. JOHDANTO 

Taustaa opinnäytetyölle 

Toimeksiantajana toimi verkkopalveluiden kehitykseen ja ylläpitoon erikoistunut Aucor 
Oy. Aucorilla on satoja sivuja ylläpidossa, ja niihin tehdään paljon myös jatkokehitystä, 
ja tämän myötä onkin syntynyt tarve myös testauksen kehittämiselle. Yrityksessä pro-
sesseja pyritään parantamaan jatkuvasti ja testaus oli seuraavana listalla, koska sen 
osalta yhteiset käytännöt olivat puutteelliset. Muutamia sivuja testaa kehittäessä vielä 
manuaalisesti käsin, mutta sivujen määrän ja mittakaavan kasvaessa tarvitaan myös 
automaatiota. Automaatiotesteillä voidaankin parantaa työn laatua löytämällä virheet jo 
alkuvaiheessa, ja samalla myös helpottaa kehittäjien työtä. Tässä opinnäytetyössä tut-
kitaan ensin testausta yleisesti, ja syvennytään sitten automaatiotestauksen puolelle, 
jonka pohjalta valitaan tarpeeseen soveltuva työkalu automaatiotestaamiseen, ja tutus-
tutaan sen käyttöön. 

Testauksen määritelmä 

Testaus on ohjelman suorittamista tarkoituksena löytää virheitä – Glenford Myers 

Testauksen tarkoituksena on siis löytää virheitä, ja vielä mielellään ennen kuin käyttäjät 
löytävät ne. Verkkopalveluiden tapauksessa tämä tarkoittaa muun muassa sivun omi-
naisuuksien toiminnan, ulkoasun oikeellisuuden, turvallisuuden, ja suorituskyvyn mit-
tausta. 

Testauksen tarkoitus 

Idea testauksessa ei ole uusi. Et pysty nukkumaan hyvin, jos et ole varma että viimei-
sin commit jonka puskit tuotantoon, ei riko koko ohjelmaa. Kattava testaus tuo lisää 
vakautta ja luottoa ohjelmaan. Siinä kaikki. -Codeception Docs 

Testaus on välttämätön vaihe kehitystyössä, ja ilman kattavaa testausta mitään uusia 
ominaisuuksia ei uskaltaisi laittaa tuotantoon. Testausta tehdään myös huomaamatta, 
kehitystyön ohessa visuaalisesti silmillä ja esimerkiksi var_dumpeilla dataa tutkiessa. 
Testaus on siis väistämätön vaihe kehitystyötä, joten siihen kannattaa kiinnittää resurs-
seja samalla tavalla kuin muihinkin projektityön osiin. 

Automaatiotestauksen tarkoitus 

Kun projektin koko kasvaa, samoja testejä joutuu toistamaan yhä useammin. Aina uu-
den ominaisuuden valmistuessa tulisi testata projekti kokonaisuudessaan, koska uusi 
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ominaisuus saattaa vaikuttaa jo olemassa oleviin projektin osiin. Tästä syntyykin pro-
jektin kasvaessa valtava määrä testausta. Ratkaisu tähän ovat automaatiotestit. Niiden 
avulla jokaiselle ominaisuudelle voidaan koodata omat testinsä, joten kehittäjän ei aina 
tarvitse käydä koko projektia läpi, kun testaus on automatisoitu. Usein manuaalisella 
testaamisella voi myös jäädä jokin jo aiemmin testattu ominaisuus huomioimatta, kun 
taas automaatiotesteillä mitään ei unohdu ja projekti tulee varmasti kokonaisuudes-
saan käytyä läpi. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Aaltonen
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2. TEORIA: TESTAUS 

2.1. Yleisesti testauksesta 

Verkkopalvelujen laatua arvostetaan nykyään entistä enemmän. Asiakkaat haluavat 
ostaa teknisesti laadukkaita, räätälöityjä ja pitkäikäisiä toteutuksia. Alan kehittyessä 
verkkopalveluilta vaaditaan koko ajan enemmän, ja niissä on entistä hienompia toimin-
nallisuuksia entisajan yksinkertaisiin, staattisiin ja pomminvarmoihin sivuihin verrattuna. 
Sivuista tehdään nykyään dynaamisia ja asiakkaalle helposti hallittavia ja muokattavia. 
Liikkuvia osia on siis suunnattomasti, ja jokaisen osan tulisi toimia yhteen. Mikään to-
teutus ei ikinä ole täysin ohjelmavirheetön ja täydellinen, ja korjattavaa tulee aina, mut-
ta julkaisun jälkeen tarvittavien korjauksien määrää voidaan kuitenkin vähentää asian-
mukaisella testauksella. Testaus tuleekin siis ottaa vakavasti ja huomioida myös budje-
tissa, ja projektin aikataulun suunnittelussa. Testauksesta tuleekin tehdä mielellään 
aina oma projektikohtainen testaussuunnitelma tai vähintään noudattaa testaukseen 
laadittua yrityksen sisäistä valmista pohjaa, jota seuraamalla keskeisimmät ja yleisim-
mät komponentit tulevat testattua eivätkä unohdu.  

Kun projektin koko kasvaa, testaukseen kuluu myös koko ajan enemmän aikaa. Pro-
jektin loppupuolella varsinkin, kun kokonaisuus on jo täydessä koossaan, testaus alkaa 
viemään suunnattomasti aikaa. Tämä siitä syystä, että uuden ominaisuuden valmis-
tuessa tulisi testata sekä kyseinen ominaisuus, että koko projekti, jotta saadaan tarkis-
tettua, ettei uusi muutos ole vaikuttanut muihin projektin osiin. Tässä kohtaa järkevintä 
onkin käyttää automaatiotestausta hyödyksi. Rikkoontumisherkille ominaisuuksille on-
kin järkevää kirjoittaa omat testinsä. Vaikka testien koodaamiseen kuluukin oma aikan-
sa, se säästää pitkällä aikavälillä aikaa, kun käsin testaamisen sijasta voi vain suorittaa 
automaatiotestit. Mitä suurempi projekti on, sitä enemmän työaikaa säästyy ottamalla 
automaatiotestit käyttöön. 

2.2. Testaussuunnitelma ja dokumentointi 

Testaussuunnitelman tarkoituksena on kuvata selkeästi testattavat asiat, ja kuinka tes-
taus suoritetaan teknisesti. Kattava testaussuunnitelma mahdollistaa sen, että itse tes-
tauksessa ei tarvitse miettiä, mitä ja miten testataan, vaan voidaan keskittyä itse työ-
hön. Testaussuunnitelman tavoitteena tulee myös pitää sitä, että sen perusteella voi 
kuka tahansa projektista tietämätönkin suorittaa testauksen. 
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Testaussuunnitelma kannattaa ottaa käyttöön heti projektin alkuvaiheessa, koska jo 
silloin tulee todennäköisesti mieleen, että “tämä toiminto pitää sitten testata ennen tuo-
tantoon siirtoa”. Jos ei tämänkaltaisia asioita kirjata testaussuunnitelmaan ylös heti, on 
hyvin todennäköistä, että ne unohtuvat ja aiheuttavat tulevaisuudessa korjaustyötä. 

 Testaussuunnitelmassa tulee olla ainakin seuraavat kohdat selvitettyinä: 

• Johdanto 

• Termien ja määritelmien selitykset. 

• Esittely, mitä missäkin luvussa käydään läpi. 

• Yhteenveto testattavista osista ja ominaisuuksista. 

• Testauksen kohde ja tavoitteet 

• Mitä testataan. Selvitetään testauksen tarkoitus, käytetyt periaatteet ja to-
teutus. 

• Mitä pyritään saavuttamaan. 

• Testausympäristö 

• Kuvataan testauksen vaatimat tekniset vaatimukset, kuten tarvittavat ohjel-
mistot ja paketit. 

• Testauksen organisointi ja raportointi. 

• Kuka vastaa testauksesta, koska se suoritetaan ja kuinka tuloksista rapor-
toidaan. 

• Selvitetään, kuinka testitulokset raportoidaan ja kuinka laaditaan testausra-
portti. 

• Toimintojen testitapaukset ja hyväksymiskriteerit 

• Miten komponentteja testataan ja mikä lasketaan hyväksytyksi testitulok-
seksi. 

• Määritellään rajat, joiden mukaan testit joko hyväksytään, tai hylätään. 

• Ei-toiminnallisten ominaisuuksien testaaminen 

• Esimerkiksi suorituskyvyn, käytettävyyden, turvallisuuden testaaminen. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Aaltonen
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(Itä-suomen yliopisto, cs.uku.fi) 

2.3. Testattavat asiat 

Verkkopalveluita voi mitata ja testata monella eri tavalla ja monesta näkökulmasta. 
Kaikkea ei voi kuitenkaan testata käsin tai automaation avulla, koska todellista käyt-
töympäristöä ja loppukäyttäjää on vaikea simuloida täydellisesti. Perusasiat tulisi kui-
tenkin aina pystyä testaamaan. Seuraavissa luvuissa käydään läpi tärkeimmät testat-
tavat asiat. 

2.4. Käytettävyystestaus 

Perinteisesti prioriteettina ohjelmistojen ja verkkopalveluiden kehityksessä on ollut toi-
minnallisuus, jonka kyllä huomaa vanhoista järjestelmistä ja verkkosivuista. Painikkeita, 
valikkoja ja alasivuja oli ennen suunnattomasti, kun tähdättiin vain siihen, että ominai-
suuksia pitää olla paljon, ja sovelluksella pitää pystyä tekemään mitä vain. Nykyään 
kuitenkin paino on enemmän käytettävyydellä ja minimalismilla. Nykyään kun suunni-
tellaan sivustoja, kaikki liittyy käyttäjään. Tärkeää on siis se, kuinka käyttäjä kokee si-
vun ulkoasun, navigoimisen helppouden ja viihtymisen sivulla. Toiminnallisuudet ra-
kennetaan yksinkertaisiksi ja yksiselitteisiksi, jotta sivustoa on helppo ja miellyttävä 
käyttää. Usein jos sivusto on vanha ja monimutkainen, käyttäjä poistuu hyvin nopeasti 
sivulta ja etsii haluamansa tiedon jostain muualta. 

Käytettävyyden testaus onkin tästä syystä erittäin tärkeää. Sivustojen suunnitteluvai-
heessa kun asiakkaalle rakennetaan suunnitelmaa, siitä on suositeltavaa tehdä jo siinä 
vaiheessa klikkailtava prototyyppi, jotta käytettävyyden sudenkuopat nähdään jo ennen 
kehitysvaihetta. Projektia kehitettäessä sprinttien välissä asiakkaalle kannattaa myös 
jakaa linkki sivuston kehityspalvelimelle, jotta asiakas näkee reaaliaikaisesti kuinka si-
vuston toiminnallisuudet toteutetaan ja käytettävyyskuoppiin voidaan puuttua heti. 

2.5. Saavutettavuus 

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen käyttäjä, riippumatta henkilön rajoit-
teista, pystyy käyttämään esimerkiksi verkkopalvelua vaivatta. Saavutettavuutta on tut-
kittu paljon ja sitä pystytytäänkin mittaamaan todella hyvin, joten siitä on helppo pitää 
huolta. Seuraavissa luvuissa käydään läpi teoriaa saavutettavuuden perusteista. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Aaltonen
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2.5.1. WCAG -standardit 

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 
[WCAG] 2.0) ovat joukko suosituksia, joita seuraamalla verkkopalvelu pysyy saavu-
tettavana jokaiselle riippumatta siitä, onko käyttäjällä jotain kyvykkyyttä heikentäviä 
tekijöitä. Näitä voivat olla mm. heikompi näköaisti, kuurous ja huonokuuloisuus, op-
pimisvaikeudet, kognitiiviset rajoitteet tai liikuntakyvyn rajoitteet. WCAG -ohjeita 
noudattamalla sivustosta tulee samalla useimmiten myös yleiseltä käytettävyydel-
tään miellyttävämpi. (WCAG 2008). 

WCAG -ohjeet voidaan jakaa kolmeen eri tasoon, A-, AA- ja AAA-tason kriteereihin. 
AAA-tason verkkopalvelu on saavutettava mahdollisimman suurelle joukolle käyttä-
jiä. Kriteerit eri tasoluokituksen saamiseksi ovat täysin mitattavissa. Mitattavat asiat 
voivat olla esimerkiksi tekstin ja taustan välinen kontrasti tai tekstin riittävä koko mo-
biililaitteilla. (saavutettavasti.fi WCAG). 

2.5.2. Visuaalinen testaus 

Visuaalisella testauksella tarkoitetaan värien testausta tai lähinnä sitä, kuinka ne 
toimivat yhteen. Esimerkiksi valkoinen teksti ei erotu keltaisesta taustasta kovin mo-
nella näytöllä selvästi. Tämän mittaamiseen löytyy työkaluja, joilla voi testata auto-
maattisesti värien kontrastin, mutta värit tulee tarkistaa myös silmämääräisesti. Läh-
tökohtaisesti kehitystyön kohdalla värien osalta ei pitäisi tulla vastaan ongelmia, 
koska värit on määritelty jo suunnitteluvaiheessa. Joskus voi kuitenkin olla esimer-
kiksi jokin CSS -sääntö vuotanut väärään paikkaan, aiheuttaen väriongelmia, joten 
tämäkin osa projektia tulee aina tarkistaa huolellisesti. 

2.5.3. Navigoitavuus näppäimistöllä 

Verkkosivua tulisi pystyä navigoimaan myös pelkän näppäimistön avulla, eli lähinnä 
Tab -näppäimellä. Tämä tulee ottaa huomioon kehityksessä, käyttämällä oikeita 
HTML -elementtejä. Esimerkiksi painikkeiden tulee olla joko <button> (HTML -paini-
ke-elementti) tai <a> (HTML -linkkielementti) -elementeillä toteutettuja, koska muu-
toin Tab -näppäimellä selatessa valitsin ei tunnista elementtiä klikattavaksi. Jos siis 
esimerkiksi luot kustomoidun painikkeen <span> -elementillä, sitä ei pysty klikkaa-
maan kuin hiirellä. Sivustot tulee siis aina testata huolellisesti, ja tarkistaa, että kaik-
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kiin sivuston osiin pääsee ilman hiirtä, ja kaikkia ominaisuuksia pystyy käyttämään. 
Kehitystyössä tulee myös huomioda, että HTML -rakenne pysyy loogisena, eli ele-
mentit asetetaan HTML -puuhun siinä järjestyksessä, kuin ne esitetään sivullakin. 
Muutoin näppäimistökäyttäjän navigointi muuttuu hankalaksi, kun valitsin hyppii eri-
koisessa järjestyksessä pitkin sivua. 

2.5.4. HTML -rakenteen saavutettavuus ruudunlukijoille 

HTML -dokumentin rakenne tulee aina rakentaa alusta saakka semanttiseksi ja loo-
giseksi, eikä esimerkiksi käyttää HTML -elementtien sijoittelua kikkana halutun ul-
koasun saavuttamiseksi. Sitä varten on erikseen CSS. HTML -elementit, eli esimer-
kiksi otsikot, paragraafit ja div -elementit, tulee aina olla loogisessa järjestyksessä, 
ylhäältä alas, samassa järjestyksessä kuin ne luetaankin ja esitetään sivulla. Tämä 
siitä syystä, että käyttäjät, jotka esimerkiksi kuuntelevat sivun sisältöä sokeuden ta-
kia ruudunlukijan avulla, joutuvat muuten kuuntelemaan tekstiä aivan epäloogisessa 
järjestyksessä. Ruudunlukija lukee vain dataa sivulta siinä järjestyksessä kuin se 
HTML -koodissa tulee vastaan, eikä välitä esim. tyyleistä. Siksi oikeaoppinen järjes-
tys on tärkeää ja se tulisi myös aina testata.  

2.6. Responsiivisuus ja selaintestaus 

Responsiivisuudella tarkoitetaan sitä, että sivusto mukautuu ulkoasultaan oikein, riip-
pumatta käyttäjän käyttämän laitteen koosta. Responsiivisuus on nykyään erityisen 
tärkeässä asemassa, johtuen mobiiliselaajien osuudesta. Vuonna 2019 mobiilikäyttäjiä 
oli 4,68 miljardia, joka vastaa noin 67% kaikista internetin käyttäjistä (Statista).  

Sivustojen työpyötäversiot ovat erittäin hankalia käyttää mobiilissa. Silloin käyttäjä jou-
tuu zoomaamaan ja siirtämään näkymää mobiilissa voidakseen lukea sisältöä. Tämä 
kokemus on käyttäjille erittäin ikävä ja useimmiten johtaa poistumiseen sivulta. Mobii-
liystävälliseksi rakennettu sivu taas on luettavissa ja käytettävissä välittömästi, minkä 
huomaa kävijäkerroissa. Sivuston mobiiliystävällisyys vaikuttaa myös Google -hakujen 
sijoituksiin. Mobiiliystävälliset sivustot nostetaan ylemmäs hakutuloksissa ja optimoi-
mattomat sivut alemmas. (Google) 

Sen lisäksi, että tulee ottaa huomioon eri kokoiset laitteet, (puhelimet, tabletit, tietoko-
neet) tulee huomioida myös eri selaimet. Useimmiten selaimet esittävät sivut yhtenäi-
sellä tavalla, mutta joskus selaimien välillä voi olla eroja esimerkiksi joidenkin CSS -
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sääntöjen tulkitsemisessa tai JavaScriptin suorituksessa. Tämän takia projektit tulee 
testata aina jokaisella yleisellä markkinoilla olevalla selaimella. Muut selaimet harvem-
min aiheuttavat ongelmia, mutta 1995 julkaistu Internet Explorer aiheuttaa välillä lisätöi-
tä. Sitä tulee kuitenkin edelleenkin tukea, koska esimerkiksi erilaisissa virastoissa ja 
kunnilla IE on edelleen laajasti käytössä. Uusin versio IE:stä on IE 11, jonka tuki 
useimmiten riittää. (Internet Explorer History) 

2.7. HTML -validointi 

HTML:n validointi tarkoittaa sivun testausta HTML -virheiden varalta. Yksinkertaistettu-
na HTML -validaattori tarkistaa, että tuotettu koodi on The World Wide Web Consortium 
(W3C) -yhdistyksen laatimien standardien mukaista. Käytetyin validaattori, W3C Vali-
dator, on yhdistyksen itsensä luoma ja ylläpitämä. 

Validointi kannattaa ottaa osaksi projektien toteutusvaihetta, koska se varmistaa mm. 
hyvän selainyhteensopivuuden, ja parantaa erityisesti myös hakukonenäkyvyyttä. Sil-
mämääräisesti sivun tarkistamalla ei yleensä näe kaikkia virheitä, koska osa pysyy pii-
lossa. Virheet voivat kuitenkin selaimien tulevissa versioissa näkyä käyttäjällekin. Vali-
daattori huomaa virheet kuitenkin heti, ja validoimalla sivu pystytäänkin ennaltaehkäi-
semään tulevaisuudessa ilmaantuvia virheitä. Hakukonenäkyvyyden parantuminen se-
littyy taas sillä, että Googlen robotit sivua läpi käydessään jättävät välistä virheelliset 
kohdat, jolloin ne jäävät indeksoimatta. Virheetön sivu taas tulee kokonaisuudessaan 
indeksoitua, jolloin se nostetaan hakutuloksissa todennäköisesti korkeammalle. (W3C, 
Google) 

2.8. Semanttisten HTML -elementtien käyttö 

HTML -rakenteessa tietyt elementit ovat semanttisia, eli niillä on jokin tarkoitus. Esi-
merkiksi <h1> -otsikkoelementti tarkoittaa “korkeimman tason otsikko”:a sivulla. Sitä 
tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen. Muita semanttisia elementtejä on n. 100, muun 
muassa <article>, <header>, <footer>, tai <nav>. Sivuston HTML tulisi rakentaa käyt-
täen semanttisia elementtejä oikeaoppisesti, siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitet-
tu. Otsikkoelementti <h1>:n käyttö siksi, että se näyttää hienolta, on siis väärin, sitä 
varten on CSS. Suurin hyöty semanttisesta HTML -rakenteesta on hakukonenäkyvyys, 
koska hakukoneet tutkivat sivua ja antavat merkitystä eri teksteille riippuen siitä miksi 
elementeiksi ne ovat määritetty. Esimerkiksi isoista otsikoista hakukoneet poimivat 
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avainsanoiksi dataa suurella painoarvolla. Tämä tulee siis ottaa erityisesti huomioon 
toteutuksessa ja sivuston testauksessa. (MDN Web docs) 

2.9. Suorituskyvyn testaus 

Nykyään sivustojen suorituskyky on erittäin tärkeässä asemassa, johtuen mobiiliyhtey-
den varassa olevien käyttäjien suuresta määrästä. Sivun suorituskykyä voidaan on-
neksi mitata monilla eri asteikoilla ja sen avulla pitää huolta sivun suorituskyvystä. Mi-
tattavia arvoja voi olla esimerkiksi tietokantakyselyjen kesto, Google PageSpeed -arvo, 
tai sivun tiedostokoko. Erityisesti nykyajan kiireisessä maailmassa suorituskyvyllä on 
paljon painoarvoa. 

Facebookin tutkimuksen mukaan käyttäjät poistuvat sivulta sitä nopeammin, mitä kau-
emmin latauksessa kestää: 

“Olemme huomanneet, että kun käyttäjät joutuvat odottamaan kauan sivuston latautu-
mista, he hylkäävät sivun kokonaan. Jopa 40 prosenttia sivustojen kävijöistä poistuu 
sivulta jo kolmen sekunnin odotuksen jälkeen.” Jiayi Wen, Facebook, newsroom.fb.com  

Sivun latausnopeus vaikuttaa myös sijoittumiseen Googlen hakutuloksissa. Vuonna 
2010 Google on alkanut nostamaan nopeasti latautuvia sivuja ylemmäs hakutuloksis-
sa.   Tarkemmin sanottuna, sivut, joilla on alhaisempi TTFB -arvo, sijoittuvat korkeam-
malle. TTFB eli Time to First Byte tarkoittaa aikaa, joka kestää, kunnes käyttäjä saa 
palvelimelta ensimmäisen tavun, josta sivun latautuminen sitten alkaa. (moz.com, 
2013) Vastaavalla tavalla myös Facebookin algoritmi priorisoi käyttäjien uutisvirtaan 
linkkejä, jotka latautuvat nopeammin. (newsroom.fb.com, 2017) 

Työkaluja suorituskyvyn testaamiseen on monia. Suosituimpiin kuuluva Chrome -se-
laimeen integroitu Googlen Lighthouse -työkalu on erittäin helppokäyttöinen ja sillä saa 
nopeasti selkeän kuvan sivuston suorituskyvystä. Lighthouse antaa myös tarkan rapor-
tin, jonka perusteella voikin lähteä parantamaan sivuston teknistä toteutusta. Toinen 
suositeltava  testaustyökalu on hyvin samankaltainen Googlen PageSpeed (Google 
PageSpeed). Sen antamaa tulosta voi pitää universaalina mittarina sivuston nopeudes-
ta, ja sen antamien tulosten perusteella mahdolliset virheet sivustossa on helppo korja-
ta. 
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3. TEORIA: AUTOMAATIOTESTAUS 

3.1. Automaatiotestauksen tyypit 

Automaatiotestaus voidaan jakaa kolmeen suurimpaan kategoriaan testien luonteen 
mukaan, yksikkötesteihin, hyväksyntätesteihin, ja toiminnallisiin testeihin. 

3.1.1. Yksikkötestit 

Yksikkötestaus (Unit testing) tarkoittaa ohjelman yhden pienen osan, kuten aliohjel-
man, testaamista. Niillä varmistetaan että kriittiset osat toimivat odotetulla tavalla ja 
mahdolliset virhetilanteet ovat helposti paikannettavissa testien avulla. Testattava 
ohjelma ei saa myöskään tehdä mitään, mitä sen ei kuulu tehdä. Esimerkiksi    las-
kinohjelman yhteenlaskuominaisuus ei saa antaa mitään tulosta, jos käyttäjä syöttää 
esimerkiksi kirjaimia ohjelmaan. Siksi on tärkeää että ohjelman toiminta otetaan 
huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, kun tehdään ja suoritetaan yksikkö-
testejä. 

Yksikkötestien, kuin myös muidenkin testien, hyödyt tulevat erityisesti esiin kehitys-
prosessin aikana, varsinkin kun jo aiemmin kirjoitettuun koodiin tehdään muutoksia. 
Automatisoiduilla yksikkötesteillä voidaan nopeasti tarkistaa, aiheuttivatko uudet 
muutokset virheitä. Jos havaitaan virheitä, testit myös helpottavat niiden paikanta-
mista. (Testauksen tasot, Jyväskylän Yliopisto) 

Yksikkötestit ovat whitebox -menetelmällä rakennettuja testejä, joissa testien kirjoi-
tuksessa otetaan huomioon ohjelman toiminta, jotta voidaan testata tarkasti kaikki 
mahdolliset tilanteet. 

3.1.2. Hyväksyntätestit 

Hyväksyntätesteillä (Acceptance tests) simuloidaan sitä, kuinka asiakas, käyttäjä tai 
muu ei-tekninen henkilö näkee ja kokee sivun. Näillä testeillä voidaan simuloida 
esimerkiksi sivulle pääsyä, linkkien klikkaamista, lomakkeiden täyttöä ja itse sisällön 
näkemistä. Hyväksyntätestit ovat siis testejä käyttäjän näkökulmasta. Testit suorite-
taan blackbox -menetelmällä, eli testeissä ei oteta huomioon ohjelman toimintaa mi-
tenkään. 
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3.1.3. Toiminnalliset testit 

Toiminnallisilla testeillä (Functional tests) varmistetaan, että ohjelmisto tai verkko-
palvelu täyttää asiakkaan asettamat vaatimukset ja tekniset vaatimukset. Toiminnal-
lisilla testeillä varmistetaan siis, että ohjelmisto toimii sovitulla ja odotetulla tavalla. 
Voidaan esimerkiksi testata, että verkkopalveluun tilattu lisäominaisuus, varauska-
lenteri, toimii vaatimusmäärittelyn mukaisesti, ja virheittä. Toiminnallinen testaus pe-
rustuu ohjelmiston ulkoisesti havaittavan toiminnan tarkasteluun, eli kyseessä on 
blackbox -testausmenetelmä. 

3.2. Olemassaolevat työkalut 

Automaatiotestaukseen on olemassa useita valmiita työkaluja, joita voi soveltaa tes-
tejä kirjoittaessa. Seuraavissa luvuissa käydään läpi kolme yleistä työkalua, joiden 
avulla testien kirjoittamisessa pääsee alkuun. 

3.2.1. PHPUnit 

PHPUnit on yleisin ja parhaiten tunnettu yksikkötestaukseen kehitetty framework 
PHP -kielelle. Testattava ohjelma/sivusto jaetaan osiin, yksiköihin, ja jokaiselle osal-
le kirjoitetaan oma yksikkötestinsä. Yksikkötesteillä saadaan tarkasti pidettyä huolta 
siitä että ohjelman eri osat toimivat kehitystöiden jälkeen, ja niiden ansiosta bugit ja 
puutteet löytyvätkin jo aikaisessa vaiheessa. (phpunit.de) 

PHPUnita testatessa selvisi, että se ei sovellu täysin toimeksiantajan käyttötarkoi-
tukseen, koska sillä on mahdollista kirjoittaa vain yksikkötestejä, ja huomattiin, että 
tarvitaan lisäksi myös laajempia hyväksyntätestejä. 

3.2.2. Codeception 

Codeception on testaukseen tarkoitettu framework, joka perustuu PHPUnitiin, ja 
käyttää lisäksi monia muita frameworkkeja. Codeception on käytössä myös mm. Se-
ravon ylläpitopalvelu WP-Palvelun palvelimilla. Codeceptionin avulla testien kirjoit-
taminen on hyvin johdonmukaista ja helppoa. Monet kehittäjät eivät kirjoita testejä 
ollenkaan koska yleinen asenne automaatiotestausta kohtaan on, että se on hyvin 
vaikeaa. Codeception kehitettiinkin vastaamaan tähän puutteeseen, ja sen on tar-
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koitus tehdä testien kirjoittamisesta hyvin yksiselitteistä ja luontevaa. Sen syntaksi 
onkin hyvin deskriptiivistä, joka auttaa ymmärtämään koodia, kun sitä alkaa ole-
maan satoja rivejä. Codeception tukee kaikkia yleisimpiä testauksen muotoja, mm. 
yksikkötestejä,  sekä myös hyväksyntätestejä ja toiminnallisia testejä. Oletuksena 
Codeception käyttää selaimen simulointiin PhpBrowseria, mutta se kannattaa vaih-
taa Chromeen, jos on tarvetta suorittaa myös JavaScript -koodia testien yhteydessä. 
Codeceptionin saa ladattua projektiin Composer -pakettienhallintaohjelman kautta, 
joten se on helppo integroida projekteihin. (codeception.com/docs/) 

Codeceptionia testatessa se todettiin erittäin hyvin soveltuvaksi toimeksiantajan 
käyttötarkoitukseen. Erityisesti sen avulla kirjoitetut hyväksyntätestit vastaavat tar-
peeseen loistavasti, ja sillä on teknisesti mahdollista kirjoittaa hyvin monimutkaisia-
kin testejä. 

3.2.3.Headless Chrome 

Headless Chrome on tapa käyttää Chrome -selainta headless -ympäristössä, eli 
täysin ilman selaimen UI:ta. Yksi etu tässä on se, että JavaScript -testit suoritetaan 
täysin samanlaisessa ympäristössä kuin sivuston oikeiden käyttäjien kohdalla. 
Headless Chromella voi siis simuloida selainympäristöä täydellisesti, mutta ilman 
suurta muistinkäyttöä kuten Chromen kokoversiolla. (developers.google.com) 

Headless Chromella voi myös mm. ottaa näyttökuvia, luoda sivuista PDF:iä ja hakea 
dataa tekstimuodossa sivuilta. Sen avulla voi siis rakentaa testejä melko rajoitukset-
ta. Headless Chrome tulee valmiina mukana Chromen versiosta 59 ylöspäin ja sitä 
voi käyttää suoraan komentoriviltä tai testien yhteydessä koodissa.  

Headless Chrome on myös mahdollista integroida Codeceptioniin, jolloin sillä kirjoi-
tetut testit ajetaan Chromella, ja saadaan mahdollisimman realistinen tulos testeistä. 
Tätä ominaisuutta kokeiltiinkin myös käytännössä Codeceptionia tutkiessa, ja Head-
less Chrome todettiin toimivaksi ratkaisuksi hyväksyntätestien selainsimulointiin. 

3.3. PHP -virheiden tarkistus 

Yhtenä osana automaatiotestausta tämänkin opinnäytetyön käytännön osuudessa on 
testata PHP -virheet valituilta sivuilta. Lokit tarkistaa käsinkin nopeasti, mutta automaa-
tio auttaa monen sivun tarkistamisessa. Usein jatkokehitystöitä tehdessä tehdyt muu-
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tokset saattavat vaikuttaa muuallekin kuin kehitettävään kohteeseen, joten on tärkeää 
testata projekti kokonaisuudessaan virheidenkin osalta. Esimerkiksi PHPUnit tai Co-
deception -yksikkötestejä voidaankin myös rakentaa tunnistamaan PHP -virheet. Näin 
voidaan projektikohtaisesti esimerkiksi koota lista sivuista jotka käydään läpi, ja ohjel-
mallisesti tarkistaa niistä virheet. 

3.4. JavaScript -virheiden tarkistus 

JS -virheiden tarkistus on erittäin yleistä unohtaa. Ne eivät usein näy visuaalisesti 
verkkosivuilla mitenkään, vaan käsin testatessa ne tulee tarkistaa Inspector -työkalun 
Console -näkymästä. Korjaamattomana pienetkin virheet voivat silti lamauttaa jonkin 
muun toiminnon sivulla. Yleinen virheiden aiheuttaja on se, että JavaScriptiä kirjoit-
taessa ei muisteta rajata toimintoa vain tietyille sivuille tai tiettyihin toimintoihin. Java-
Script -koodi suoritetaan oletuksena jokaisella sivunlatauksella, ja siksi jos toimintoa tai 
aliohjelmaa ei ole rajattu ehtolauseiden avulla toimimaan vain tietyillä sivuilla, aiheuttaa 
se hyvin todennäköisesti muilla sivuilla virheitä.  

3.5.Screenshot -vertailu 

Näyttökuvien vertailulla (Screenshot comparison) tarkoitetaan kahden eri aikaan otetun 
näyttökuvan vertailua. Yleensä otetaan näyttökuvia muutostöitä aloittaessa ja niiden 
jälkeen. Tämän toimeenpiteen voi hyvin automatisoida. Esimerkiksi WordPress -ylläpi-
topalvelu Seravolla on palvelimillaan erittäin kehittynyt automaatiotestauspalvelu, joka 
lisäosia, WordPress-ydintä, ja teemoja päivittäessä muiden testien ohessa ottaa myös 
näyttökuvat, ja vertailee niitä ohjelmallisesti. Testiohjelmistossa voi määritellä tietyn 
prosenttimäärän, jonka verran kuvat saavat erota toisistaan. Tällä vältetään renderöin-
tivirheet, jotka saattaisivat jäädä silmämääräisesti tarkistaen huomaamatta. Automati-
soituja testejä ei voi määritellä kuitenkaan liian tiukoiksi, koska silloin dynaamiset sisäl-
löt, kuten päivämäärät, käyttäjänimet, mainokset ja muut aiheuttaisivat virheitä. 
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4. KÄYTÄNTÖ: SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT 
AUTOMAATIOTESTAUKSEEN 

4.1. Automaatiotestaus teorian pohjalta 

Tutkimuksen ja työkalujen teknisen kokeilun pohjalta päädyttiin siihen tulokseen, että 
testien pohjana järkevin työkalu on Codeception -framework. Sitä käyttää myös yrityk-
semme ylläpitoyhteistyökumppani Seravo, joten sivuihin jotka ovat ylläpidossa siellä, 
pystytään erittäin vaivattomasti lisäämään sivustokohtaisia testejä. Seravon teknisen 
pohjan mukana tulee myös valmiina muutamia yksinkertaisia testejä, joilla varmiste-
taan se, etteivät automaattiset päivitykset riko sivuja. Seravolla testausympäristö käyt-
tää myös aikaisemmin mainittua Headless Chromea selaimen simulointiin, joten tulok-
set ovat mahdollisimman realistisia. Muualla toimeksiantajayrityksellä ylläpidossa ole-
viin sivuihin testit saadaan projekteihin myös mukaan kaikkine ominaisuuksineen ha-
kemalla Codeception Composer -paketinhallintajärjestelmän kautta. 

Parhaiten testauksen tarpeet täyttivät Codeceptionin Acceptance tests, eli hyväksyntä-
testit. Usein halutaan testata latautuvatko kaikki elementit ja näkyvätkö halutut asiat, ja 
toisaalta myös tarkistaa, että ei-haluttuja asioita kuten virheitä ei tulostu. Tämän kaltai-
nen testaaminen on hyvin luontevaa Codeceptionilla, kuten seuraavan luvun esimer-
keistäkin huomataan. Hyväksyntätesteillä saadaankin korvattua manuaalinen sivujen 
kahlaaminen kokonaan. Yhden testin ajaminen toki kestää useita sekunteja, ja testien 
lukumäärän kasvaessa voi testien ajo viedä joitain minuuttejakin. Tämä johtuu siitä, 
että hyväksyntätesteissä simuloidaan täydellisesti käyttäjän selausympäristöä, eli sivut 
ladataan kokonaan, kuin oikeassakin tilanteessa. Lokaalissa ympäristössä sivunla-
taukset kestävät normaalistikin pitkään, joten kaikkien testien ajo kestää suhteellisen 
kauan. Tämä on kuitenkin huomattavasti nopeampi ja varmempi tapa kuin manuaali-
nen testaus, varsinkin vähemmän muistia käyttävää Headless Chromea käytettäessä. 

Esimerkkien pohjalta voisi jatkokehityksenä jalostaa testeille pohjankin, mutta tämän 
idean toimivuus selviää vasta testien käyttöönoton jälkeen, kun nähdään, kuinka mu-
kautettuja testien tulee olla eri sivustoilla. Toimeksiantajayrityksessä on sivustokehityk-
sessä muutenkin aina käytössä aloitusteema Aucor Starter, jonka pohjalta sivuja ale-
taan rakentamaan, joten testipohjankaan käyttöönotto ei olisi ongelma. Täytyy kuiten-
kin seurata, onko testien rakenteessa tarpeeksi yhtenäisyyksiä sivustojen välillä, jotta 
pohjasta olisi hyötyä. 
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4.2.Käyttöönotto ja esimerkkitestejä Codeception -frameworkillä 

Tässä luvussa käydään läpi Codeceptionin käyttöönotto ja muutamia esimerkkitoteu-
tuksia. Esimerkkiprojektina toimi ohje.aucor.fi, joka sisältää digitaalisena salasanasuo-
jattuina ohjekirjat yrityksemme asiakasprojekteihin, ja myös muutamia julkisia ohjeita. 
Esimerkkeinä  käytetään julkisia ohjeita ja muita julkisena olevia näkymiä.  

4.2.1.Codeceptionin käyttöönotto 

Codeceptionin käyttöönotto on hyvin yksinkertaista ja nopeaa. Toimenpide vaatii vain 
Composerin asennettuna ja käyttöönotettuna projektissa. Käyttöönotto koostuu  käy-
tännössä muutamasta ajettavasta komennosta ja lokaalin kehitysympäristön osoitteen 
asetuksesta. Alla perusohjeet Codeceptionin asennukseen: 

1.  Asennus (paketin lisäys composer.json:iin) 

• Aja projektissa komento composer require "codeception/codecep-
tion" --dev 

2.  Testiympäristön alustus 

• Aja projektissa komento vendor/bin/codecept bootstrap 

• Aseta äsken luotuun tiedostoon /tests/acceptance.suite.yml oikea lokaa-
lin kehitysympäristön osoite. 

3.  Luo pohja (boilerplate) uudelle testille 

• Aja komento vendor/bin/codecept generate:cept acceptance Testin-
Nimi aina kun luot uuden testin. Komento luo yksinkertaisen pohjan tes-
tille.  
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4.  Testien ajo 

• Aja kirjoitetut testit komennolla vendor/bin/codecept run 

4.2.2.Etusivun renderöinnin testaus 

Tässä testissä varmistetaan etusivun latautuminen kokonaan, mikä on järkevintä to-
teuttaa hyväksyntätestillä, jossa tarkistetaan tulostuuko footeriin eli sivun alatunnistee-
seen tietty elementti. Kun tarkistettavan elementin valitsee footerista, eli aivan sivun 
alaosasta, voidaan olla varmoja, että koko sivu on latautunut. Yksinkertaisimmillaan 
testi voisi olla oheisen kuvan (Kuva 1) mukainen.  

Kuva 1. Esimerkkitesti, etusivun renderöinti. 
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4.2.3. PHP virheiden ja varoitusten tarkistus 

Tässä testissä tarkistetaan, että valituilla sivuilla ei esiinny PHP -virheitä tai varoituksia. 
Tarkistettavat sivut kannattaa valita mahdollisimman monipuolisesti, jotta kaikki mah-
dolliset näkymät tulisi tarkistettua. Kuvan (Kuva 2) testissä on valittu tauluun tarkistet-
tavat sivut, ja ne käydään läpi, ja tarkistetaan avainsanahaulla, ettei virheitä esiinny. 

Kuva 2. Esimerkkitesti, virheiden tarkistus. 
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4.2.4. Otsikkolinkkien kopiointiominaisuuden testaus 

Tässä testissä tarkistetaan, että käyttöohjeen väliotsikoiden kohdalla olevat painikkeet 
toimivat. Painikkeista saa kopioitua linkin juuri siihen kohtaan sivua. Testissä tarkiste-
taan, että painiketta painamalla käyttäjälle esitetään “Linkki kopioitu!” -teksti. Jotta voi-
daan käyttää testausfunktiota waitForText(), tulee selaimen simulointiin käyttää esimer-
kiksi Chromea, jotta myös JavaScriptiä voidaan suorittaa. Testin tuloksien varmuutta 
voisi vielä parantaa tarkistamalla myös leikepöydän sisällön, ja verrata sitä painikkeen 
url -osoitteeseen. 

Kuva 3. Esimerkkitesti, ankkurilinkkien kopiointi. 
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4.2.5.Sisällysluettelon toiminnan testaus 

Tässä testissä tarkistetaan, että sisällysluettelopainikkeesta avautuu sisällysluettelo 
avainsanatestin avulla. Sisällysluettelo avautuu JavaScriptillä, joten tässäkin testissä 
tulee käyttää esimerkiksi Chromea, jotta tilanne voidaan simuloida ja testi suorittaa. 

Kuva 4. Esimerkkitesti, sisällysluettelon toiminta. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Aaltonen



!27

4.2.6.Testien ajo 

Kun testit on kirjoitettu, ne voidaan ajaa komennolla codecept run. Selaimen simuloin-
tiin käytettiin tässä ChromeDriveria, joka käyttää ja ohjaa koneelta löytyvää Chrome -
selainta testien suorittamiseen, kuten kuvastakin (Kuva 6) näkyy. Headless Chromella 
testit toimivat myös hyvin, mutta kuitenkin demotarkoituksessa käytettiin normaalia se-
lainta. Näiden neljän hyvin yksinkertaisen testin suorittamiseenkin kului peräti 31,91 
sekuntia, ja Headless Chromellakin 28,54 sekuntia. Tämä johtui suurimmaksi osaksi 
lokaalin ympäristön hitaudesta testikäytössä olleessa koneessa, mutta yleisestikin hy-
väksyntätestit ottavat aina aikansa, kun simuloidaan oikealla selaimella. Vertailukoh-
teena samat esimerkkitestit ajettuna tuotannossa olevalle sivulle veivät n. 10 sekuntia. 

Kuva 5. Testien ajo terminaalissa. 
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Kuva 6. Chrome -selain testien ajossa. 
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5. YHTEENVETO 

Työssä lähdettiin tutkimaan mitä mahdollisuuksia olisi parantaa yrityksen prosesseja 
testauksen osalta. Verkkopalvelujen ylläpidossa halutaan varmistua siitä, etteivät päivi-
tykset, muutostyöt, tai korjaukset aiheuta ongelmia sivuilla. Sivujen moitteettomasta 
toiminnasta voidaan varmistua tietenkin testaamalla, ja tästä lähdettiinkin selvittämään 
voiko testausprosessia tehostaa, erityisesti automaatiotesteillä. 

Tutkielmassa saatiin ensin selvitettyä kattavasti yleisesti testauksen eri osa-alueet, ja 
sen jälkeen parhaat käytännöt automaatiotestauksen osalta. Tämän pohjalta testaus-
työkalun valinta, koodatut esimerkkitestit ja ohjeistus testauskäytäntöihin onnistuivat 
hyvin, ja niitä tullaankin hyödyntämään toimeksiantajayrityksessä. Huomattiin erityises-
ti, kuinka tärkeitä automatisoidut testit ovat, varsinkin, kun yrityksellä alkaa olemaan 
satoja sivuja ylläpidossa. Kehittäjät eivät aina voi muistaa testata kaikkea, varsinkaan 
kun on kyse muiden tekemistä sivustoista. Nyt kun jo sivuston kehitysvaiheessa kirjoi-
tetaan tärkeistä komponenteista testit, se vähentää työtä tulevaisuudessa huomatta-
vasti, ja helpottaa myös kehittäjien työtä. 

Testaukseen löytyi useita työkaluja, ja parhaaksi valittu Codeception -framework sopii 
tarkoitukseen loistavasti. Yksinkertainen syntaksi yhdistettynä kuitenkin loputtomiin 
ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin ei rajoita testien kirjoittamista, ja kannustaa raken-
tamaan testejä. 

Automaatiotestaamista tullaan nyt kokeilemaan toimeksiantajayrityksessä, ja seura-
taan, kuinka se tehostaa kehitystyötä. Varsinkin suuren mittakaavan projekteissa on 
hyvin mielenkiintoista seurata, kuinka suuri osa testaustyöstä saadaan automatisoitua. 
Esimerkiksi korjaustikettien määrän tulisi laskea, kun sivuille rakennetaan kattavat tes-
tit, koska tällöin toiminnallisuuksia rikkovia päivityksiä ei ajeta, jos testit eivät mene läpi 
hyväksytysti, eikä kehitystöitä tuotantoon puskiessa pääse bugeja huomaamatta mu-
kaan. 
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