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Pääkirjoitus
 

Matti Vuori 

 

 

Numeron pääuutinen on tällä kertaa Vuoden 
Testaajan valinta. Onnittelut voittajalle ja kaikille 
ehdolla olleille!  

Kuten jokainen lukija tietää, ohjelmistojen testaus 
on tärkeä osa tuote- ja järjestelmäkehitystä, mut-
ta sen tekijät jäävät usein takariviin. Tilanteen 
edistämiseksi ovat TestausOSY ja Tieturi jo vuosi-
kymmenen järjestäneet vuosittaisen äänestyksen 
Vuoden Testaajasta. Kilpailulla halutaan nostaa 
esille osaajia, jotka ovat toimineet laadun eteen 
omassa työyhteisössä ja myös edistäneet koko 
"testausalaa" ja laadun tekijöiden yhteisöä. 

Tämä oli erityisen tärkeää aikana, jolloin testaajien 
ammattikunta oli hahmottumassa ja kaivattiin 
esimerkkiä ja näkyvyyttä. Tällä hetkellä tarvitaan 
edelleen samanlaista esilläoloa, sillä kehitettävien 
järjestelmien kehittyessä yhä monimutkaisemmik-
si ja kriittisemmiksi, testauksen merkitys kasvaa, 
samalla kun testaus ja sen tekijät ja sovellettavat 
menetelmät muuttavat muotoaan. Testaus onkin 
tärkeää niin innovoinnin tukena kuin tietoturval-
lisuuden varmistamisessa.  

Osaajien nostaminen esille on yksi tapa 
muistuttaa tästä ja se, miten ehdolla olevia 
osaajien ehdokkuutta perustellaan, antaa 
esimerkkiä muillekin. 

Muissakin numeron jutuissa lienee taas 
ajattelemisen aihetta.  

Mielenkiintoisia lukuhetkiä! 

Suomessa 1.4.2017 
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Diversiteetin monimuotoisuutta (!) 

testauksessa
 

Matti Vuori 

 

Diversiteetti on pehmeä asia ja aikamme kova 
sana. Monimuotoisuuden tarve ja samanlaisuuden 
heikkoudet dynaamisessa maailmassa on vihdoin-
kin alettu tunnistaa, vaikkakin juhlapuheiden ja 
organisaatioiden käytännön kuilu on vielä olemas-
sa. Mutta mitä kaikkea erilaista diversiteettiä 
löytyy? Onko se vain ihmisten erilaisuutta vai 
kenties jopa enimmäkseen jotain muutakin? 
Olisiko diversiteetissäkin diversiteettiä? 

Ihmisten erilaiset näkökulmat ja 

ajattelutavat – erilaisia tartuntapintoja 

Nykypuheessa korostuu ihmisten erilaisuuden 
merkitys luovuudelle, koska erilaiset näkökulmat 
avaavat aina uusia reittejä yhteiseen ajatteluun ja 
innovointiin. Tällaista luovuutta tarvitaan monen-
laisissa tehtävissä ja myös testauksessa, alkaen 
testausasetelmien rakentamisesta käyttökoke-
muksen testaukseen. Mutta kyse ei ole vain luo-
vuudesta. Kaikilla meillä on oma todellisuutemme 
ja tulkintapintamme asioihin, erilainen kokemus-
maailma ja erilaiset sisäiset mallit. Siksi erilaiset 
ihmiset tuntevat, ymmärtävät ja kokevat testauk-
sen kohteet eri tavoilla, tuottavat erilaisia testejä 
– isolla ja pienellä tasolla – ja siten paljastavat eri-
laisia ongelmia ja myös erilaisia positiivisia asioita. 
Monimuotoinen ryhmä on yleisesti ottaen älyk-
käämpi ryhmänä. Kun on vähemmän yhteisiä vah-
voja uskomuksia, tietoja käsitellään harkitummin 
eikä uskota mitä tahansa.  

Muuttuva maailma – ja testauskin 

Maailman muuttuessa jälkiteolliseksi ja tarvemaa-
ilman kehittyessä tarvitaan erilaisia taitoja ja näke-
mys niistä muuttuu. Parikymmentä vuotta sitten 
vallitseva näkemys testauksesta – ja ohjelmisto-
kehityksestäkin – oli tehdasmainen. Kun tehdään 
aina samanlaisena toistuvia kognitiivisesti yksin-
kertaisia tehtäviä, on eduksi, että ihmiset ovat 
samanlaisia ja siihen työhön ”optimoituja”: 

ymmärtävät säännöt samalla tavalla, tuottavat 
samanlaista jälkeä, ja ovat samalla tapaa tehok-
kaita ja tarkkoja. Mutta kun tehdasnäkemys kor-
vautuu asiakas- ja käyttäjätarpeita ja kulttuureja 
ymmärtävillä moniosaajien tiimeillä, vanhat  ste-
reotypiat murenevat ja ymmärretään, että testaa-
jienkin ideaalit ovat erilaisia. Nyt tarvitaankin asi-
oiden ymmärtämistä eri tavoilla (vaikka missio 
olisikin yhteinen) ja erilaisia, toisiaan täydentäviä 
taitoja ja tietoja. 

Maailman muutoksia, jotka tukevat monimuotoi-
suutta ovat mm: 

 Lisääntyvä ulkoisen maailman monimuotoi-
suus edellyttää enemmä tartuntapintoja. 

 Järjestelmien kasvava määrä ymmäettyjä 
laatuominaisuuksia. 

 Globalisaatio ja globaalit markkinat ja sen 
myötä tarve ymmärtää erilaisia kulttuureja. 

 Toimintaympäristössä on enemmän dyna-
mikkaa ja uusia kehittämisen konteksteja ja 
erilaisia kehittämisen tilanteita. 

 Tarvitaan kehittämisen absratiotason 
nostamista yksitotuuksisesta insinöörityöstä 
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innovatiiviseen ja asiakastarpeinta ja -haluja 
ymmärtävään tuotekehitykseen. 

 On tarve  ymmärtää asioita enemmän verti-
kaalisesti – disaineista käyttäjiin, 
kulttuureihin, liiketoimintaan. 

 Uuudenlaiset systeemit tarvitsevat erilaisia 
taitoja – tekoälyn kanssa tarvitaan uudenlaisia 
diagnoositaitoja, UX edellyttää antropologisia 
ja tuotepsykologisia taitoja enemmän kuin 
ennen. 

 Yhä pienempiin tiimeihin on saatava enem-
män riittävää osaamista. 

 Työelämän ja yritysten houkuttelevuus 
edellyttää terveitä ja kiinnostavia työyteisöjä 
ja töitä. 

 Yhteiskunnassa katsotaan karsaammin 
kaikenlaista yksipuolisuutta ja syrjintää. 

 Luokkaerojen purkautuminen tuottaa 
sosiaalista sekoittumista. 

Yhteistä ja erilaista osaamista 

Monimuotoisuus kaipaa kuitenkin aina oheensa 
jotain yhteistä, samanmuotoista. Osaamispohjan 
yhteydessä puhutaan usein T:n muotoisesta pro-
fiilista, jossa pystylinja kuvastaa tiukkaa osaamis-
alueen hallintaa, mutta vaakalinja osaamisen 
ulottuvuutta muutamaan muuhunkin asiaan. Se 
mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin ja yhteis-
työn. Ja yhteistyöstä on kyse maailmassa, jossa 
ihmiset tiimeissä, heimoissa ja muissa tasa-arvoi 

sissa, itseohjautuvissa ja dynaamisissa koostumuk-
sissa tekevät luovaa työtä jatkuvassa muutokses-
sa. Erilaiset ihmiset tarjoavat jokaiseen uuteen 
tilanteeseen juuri siihen sopivan tarttumispinnan 
ja kokonaisuudessaan laajemman ymmärryksen 
asioista. Tuotekonsepteja tajuavat ihmiset osaavat 
käsitellä radikaaleja uutuustuotteita, teknologia-
ihmiset osaavat luoda testaustavat haastavaan 
tekniikkaan konepellin alla. Joku osaa luoda testi-
asetelmia, joilla ymmärretään asioita ja joku 
toinen taas kattavaa ja tehokasta regressiotes-
tausta. Joku saattaa jopa olla joskus käyttänyt 
kehitettävää systeemiä asiakasorganisaatiossa.  

Koulutustason jakauma tarkoitti aiemmin sitä, että 
enemmän koulutetut ovat automaattisesti päälli-
köitä ja vähemmän koulutetut tekevät suorittavaa 
työtä – kuten rutiininomaista testausta päivästä 
toiseen. Tämä tilanne on onnekkaasti muuttunut, 
vaikka koelaatiota edelleen olisikin. Tämä edistää 

suunnittelun ja toteutuksen, työn ja prosessi-
kehityksen, sekä tuotekehityksen ja liiketoiminnan 

Hahmontunnistusta: 

1) Monimuotoi-
nen todellisuus 

 

2) Homogeeni-
sen tiimin 
näkemä 

 

3) Heterogeeni-
sen tiimin näke-
mä 

 

Diversiteetin etuja 

 Terve työyhteisö. 

 Ketteryys tarttua kaikenlaisiin tilanteisiin 
liiketoiminnassa, tuotekehityksessä ja 
testauksessa. 

 Toimintaympäristön ymmärtäminen 
useista näkökulmista. 

 Vähemmän alttiutta vinoumiin ja ryhmä-
ajatteluun. 

 Bisneksen tukeminen. 

 Kehittymis- ja uudistumiskyky. 

 Luovuus testaustapojen kehittämisessä 
uusiin tilanteisiin. 

 Toiminta- ja tuoteriskien väheneminen. 
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yhteistyötä, puhumattakaan työelämän rikastumi-
sesta, mikä edistää ihmisten kehittymistä, voimau-
tumista ja liikkuvuutta. 

*Vanhassakin vara parempi – yhdessä 

nuoren kanssa 

Ikädiversiteetti on mielenkiintoinen ilmiö. Uudet 
yritykset tuntuvat joskus painottuvan nuoriso-
kulttuuriin olemuksessaan ja rekrytoinnissaan. 
Tilanne tietysti muuttuu vuosien ja vuosikym-
menten kuluessa, mutta kaikki merkit viittaavat 
siihen, että jo alkumetreillä olisi hyvä huolehtia 
sopivasta ikäjakaumasta. Ikä ei ole kumpaankaan 
suuntaan itseisarvo. Ikä merkitsee usein kokemus-
ta tuotteista, niiden laadun ongelmista ja vähem-
män teknologiapainottunutta suhtautumista tuo-
tekehitykseen. Kokeneilla ei ole painetta vaihtaa 
tuoteteknologiaa juuri viikko sitten julkaistuun, 
koska Siperia on opettanut. Tämä on juuri alalle 
tulleille vaikeaa.  

Samoin arvellaan iän lisäävän viisautta. Joskus  
onkin näkynyt mm. tällaisia perusteltuja lausumia: 
"viisikymppisenä on ammattilainen parhaim-
millaan", "alle 50-vuotiaiden ei saisi antaa suun-
nitella arkkitehtuureja". Tätäkään ei pidä yleistää 
liikaa, sillä testauksenkin maailmassa on nähty 
pitkiä työuria hyvin stabiilissa työprofiilissa, jolloin 
on saatettu jumittua yksipuoliseen teknologia-
osaamiseen ja testauskäsitykseen. Tilanne ei ole 
hyvä, jos se vanhentunut kokemusmaailma on 
sitomassa organisaation dynamiikkaa. 

Ryhmädynamiikka luo rooleja 

Sitovuutta ja rauhoittavuutta tarvitaan aina. 
Monille on tuttu ryhmädynaaminen ajatus, jossa 
ryhmiin syntyy erilaisia rooleja. Joku on ryhmän 
moottori, joku kriitikko, joku muu jotain muuta. 
Tietysti on hyvä, jos ryhmässä on sopivia ihmisiä 
täyttämään ne roolit (ja että ylipäätään on ryhmä, 
joka voi kehittyä ajan kanssa). Ihmisistä on onnek-
si moneksi. Ryhmädynamiikan idea on se, että 
roolit täyttyvät aina, ellei niitä tukahduteta. Asiaa 
auttaa tietoisuus rooleista, mutta niiden korosta-
minen puolestaan jäykistää asetelmia ja tiimien 
uudistumista. 

Intro- ja ekstroverttejä tarvitaan 

Introverttius on viime vuoden aikana ollut paljon 
esillä vastapainona kaikenlaiselle hypetykselle, 
jonka on koettu jättävän introvertimmat henkilöt 
toissijaiseen rooliin. Stereotyyppisessä ajattelussa 
testaaja on ollut juuri introvertti bugeja miettivä ja 
tarkasti kirjaava puurtava. Ketterässä maailmassa 
on esille noussut omaa rooliaan ottava, suveree-
nisti viestivä aloitteellinen työelämä-atleetti. Ste-
reotypiat aina liioittelevat. Selvää on vain se, että 
kaikenlaisille luonteille löytyy oma paikkansa, joka 
rikastaa kokonaisuutta. 

Vammaiset normaalisti töissä 

Vammaisten työllistämiseen suhtaudutaan usein 
syrjimisnäkökulmasta, eli että vammat eivät saa 
olla este työllistymiselle. Se on osa tasapainoista 
tasa-arvoisuutta. Joskus on esitetty vammaisten 
palkkaamista aivan itseisarvoisenakin asiana – 
kärjistynyt esteellisyys toisi työpaikalle korostu-
nutta arjen realismia ja aivan erilaisia näkemyksiä 
osaan asioista. Arjen realismia tarvitaan juuri 
laatutyössä. Erään yrityksen kasvavasta tiimistä oli 
juuri kuva sosiaalisessa mediassa. Kuvassa oli 
joukko samanikäisiä ja saman painoisia nuoria 
miehiä, joilla oli samanlaiset kasvonpiirteet ja 
samanväriset hiukset. Äkkiseltään asetelma ei 
tunnu otolliselta vaikkapa uusien sote-järjestel-
mien kehittämiseen. 

 

Kohtaavat kansalliset kulttuurit 

Samaa ulkomaailman näkyvyyttä tuovat ulkomai-
set ja vieraskieliset henkilöt, joilla voi olla terve-
tulleita tietoja eri kulttuurien tavoista. Se ei 
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tietenkään riitä kunnolliseen suunnitteluun eri 
markkina-alueille, mutta apu se on pienikin apu. 

Vaihtelevat sukupuolet 

Sukupuolista tasapuolisuutta työyhteisössä on 
itsestäänselvänä asiana vaikea pitää nykyään 
monimuotoisuutena. Sukupuolijakauma on jaka-
maton asiaintila, jossa ei ole yksi- tai monimuo-
toisuutta. Sukupuolten kuvitteellisesti erilaiset 
ajattelumallit ovat kuitenkin jossain määrin kan-
sanperinnettä, jolle ei ole kunnollisia perusteluja. 

Ihmisten erilaisuuden vaatimus ei onneksi kai-
paakaan detaljitason perusteluja, vaan sellaiseksi 
riittää pohjoismainen filosofia, jonka mukaan 
terve työyhteisö tekee pidemmän päälle parem-
paa jälkeä kuin epäterve. Ja normaalin elämän 
"demografiset vaihtelut" ovat juuri tätä terveyt-
tä. 

Erilaiset menetelmät täydentävät 

toisiaan 

Kaikessa teknologian arvioinnissa tiedetään, että 
jokaisen menetelmän kattavuus on rajallinen ja 
siksi menetelmät ja lähestymistavat täydentävät 
toisiaan. Niinpä on hyödyllistä olla käytössä erilai-
sia testausstrategioita ja menetelmiä. Suuntau-
tuminen erilaisiin testaustapoihin voi olla para-
digmaista – joku suosii testiautomaatiota ja joku 
hyvin vapaata tutkivaa testausta. Paradigmojen 
sisälläkin syntyy eroja riippuen siitä, millaiset tavat 
ja miten ihminen on oppinut. Lähestymistavat on 
voitu saada muilta työssä oppien, kurssilla tai vaik-
ka sertifikaattikoulutuksessa. Jos ylipäätään arvos-
tetaan sertifikaatteja, on organisaatiotasolla ole-
massa vahvat perusteet sille, että niitä on hyvä 
olla erilaisia. 

Monipuoliset käytännöt ja 

toimintamallit 

Testaus ja laadunvarmistus on kerroksittaista. Sitä 
tehdään mm. tuotekonsepteille, tietotekniselle 
arkkitehtuurille, protokollille ja koodin pienimmille 
elementeille. Yksi kohde ei riitä. Eri kohteet tarjoa-
vat erilaisia näkökulmia ja mahdollistavat erilais-
ten taktiikoiden ja tekniikoiden soveltamisen. 

Toimintamallien kokonaisuudessakin on toivotta-
vasti monimuotoisuutta. Projektin kriittisyystaso 

määrittää usein projektinhallintatavan ja käytet-
tävien laatukäytäntöjen tiukkuuden. Operatiivises-
sa työkalupakissa on hyvä olla erilaisia perusku-
vioita, joista valitaan projektille järkevin – sen si-
jaan, että jokainen projekti vietäisiin läpi saman-
laisella Scrum-putkella.  

Oleellista monimuotoisessa organisaatiossa on 
kuitenkin se, että jokaisessa tyyppitilanteessa on 
yhteinen, sovittu toimintatapa (vaikka se olisikin 
sovittu ketterästi tiimin kanssa, kun projekti 
alkaa), koska se sitoo kaiken muun diversiteetin 
toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Erilaista ajattelua eri ajattelun tasoilla 

Osana testauksen prosesseja, on testauksen koh-
detta aina tarkasteltu eri abstraktiotasoilla. Stan-
darditkin usein erottelevat esim. kokonaistuot-
teen, ohjelmistojärjestelmän ja sen alla moduulit. 
Kokonaistuotteessakin voidaan erotella se toimin-
nallisena järjestelmänä ja tuotekonseptin tasolla. 
Kaikki tämä erottelu mahdollistaa helikopterinäon 
kohteeseen, sopivaa vaihtelua käsitteissä ja ajat-
telumalleissa, erilaisten menetelmien käytön ja 
erilaiset testiympäristöt. Kaikki tämä vaihtelu on 
hyvin tervettä. 

Testaajat ovat kriittinen osa monimuo-

toisuutta 

Testauksessa ei ole kyse vain siitä, kuka ”osaa” ja 
kuka ”voi” testata, vaan ennenkaikkea siitä, keillä 
on sopiva organisaatiodynaaminen asema tehdä 
sitä. On vanha viisaus, että tuoteomistajilla 
ja -päälliköillä on aina paine julkaista jotain, ja 
kehittäjillä on aina paine tehdä seuraavaa asiaa ja 
saada nykyiset työt hyväksyttyä minimivaivalla. 
Niille näkökulmille tarvitaan vastapainoa, ja 
testaajat antavat juuri sen. 

Organisaatiokulttuuri on sulatusuuni 

Monimuotoisuudessa on kyse kaikesta siitä, mitä 
voi olla yhdessä organisaation toiminnallisessa 
osassa. Voiko siellä olla erilaisia organisaatio-
kulttuureja? Sellaisia voisi hyödyntää jakamalla 
tehtävät tiimiin, jonka kulttuuri sopii tehtävään. 
Yleisesti ottaen kulttuuri on suuri sulatusuuni, ja 
jos tiimitasolla on oikeasti erilaisia kulttuureja, 
organisaation kulttuuri on epäonnistunut. 
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Konseptien testaus on ihan eri asia 

kuin yksikkötestaus 

Testauksesta puhutaan usein oudon geneerisenä 
toimintana, vaikka tuoteymmärrystä kartuttava 
konseptien testaus on aivan erilaista kuin pienen 
koodinpätkän yksikkötestaus. Korkeimman abst-
raktiotason testaus on joskus luonteeltaan jonkin 
asian ymmärtämistä. Miten käyttäjät ajattelevat? 
Miten he toimivat? Testaus on paljon muuta koin 
verifioiva tai validoiva toiminnallinen testaus, joka 
usein toimii testauksen stereotyyppinä. Kokeel-
lisesti selvitettävien asioiden rikkaus tuottaa mo-
nenlaiset silmälasit tuotteen tarkasteluun. Sitä 
rikkautta ei saa vähentää, vaikka rationalistit niin 
ajattelisivatkin. Erotetut testityypit eivät ole 
"hukkaa", vaan investointia. 

Tekemisen tyylien syklinen dynamiikka 

Toimintatapojen vaihtelu on oleellista kaikessa 
henkisessä työssä. Päätoimiset testaajatkin teke-
vät testauksen stereotyyppisen ytimen ohella 
miljoonaa muuta asiaa ja työssään testaavilla on 
luonnollisesti pääpaino muissa asioissa. Tutkivalla 
testauksella on joskus maine testauksena, jossa ei 
paljoa suunnitella, mutta senkin onnistumista pa-
rantaa tutkimisen taktiikoiden suunnittelu ennen 
testausta. Yleisesti ottaen tekemisen hyvässä 

dynamiikassa koostuu sykli suunnittelu – toiminta 
– reflektointi. 

Viestintäympäristö – kuplat ja 

kaikukammiot aina läsnä 

Laadun tekeminen elää vahvassa viestintäympä-
ristössä. Kuunnellaan asiakaskunnan viestejä, tie-
toja markkinoista. Kaikki informaatio suodattuu 
henkilökohtaisten suodattimien ja oman "tieto-
kuplan kautta". Ihmisten samanlaisuus kutistaa 
sitä kuplaa; otetaan vastaan aina vain enemmän 
omien ajatusten kaltaisia viestejä ja oma ajattelu 
ja puhe alkaa mukautua kuplan ajattelun mukai-
seksi. Tätä tuottaa patologisia ryhmäajattelun 
ongelmia ja haittaa kehittymistä. Ongelmia voi-
daan vähentää pitämällä tietoisesti huolta vies-
tinnän eri kerrosten diversiteetistä – tiimi, yksikkö, 
yritys.  

Monimuotoisuus on riskien vähentä-

mistä 

Diversiteetti vähentää kaikenlaisia vinoutuneen 
ryhmä-ajattelun ongelmia ja heikentää viestintä-
kuplia – mukaan pääsee aina hieman jotain uutta 
ja erilaista. Monimuotoisessa organisaatiossa 
ollaan valmiita kaikkeen, kaiken aikaa. Ei tehdä 
niin helposti patologisia virheitä isoissa ja pienissä 
asioissa. Se vähentää projekti- ja tuoteriskejä.  

Robotit ovat kuuma sana. Testaus-
roboteissakin on diversiteettiä: 

 Koko. 

 Älykkyys. 

 Monipuolisuus kohteen 
käsittelyssä. 

 Peruskonsepti teollsuusrobotista 
humanoidiin. 

 Työkone tai ihmisen joustava 
työtoveri. 

 

(Kuvan kahvinkeitin ei ole robotti, ku-
ten eivät ole pelkät ohjelmistotkaan. 
Robotin määritelmään kuuluu fyysi-
syys. Diversissä maailmassa ei voida 
toimia ilman yhteisiä käsitteitä ja 
kieltä. 
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Oikein hyödynnettynä diversiteetti vähentää 
inertiaa synnyttämättä säntäilyä ja estää sen lai-
tostumista. Organisaatio, jossa kaikki on saman-
laista, kokee kaiken samanlaisena. Näköalat 
kutistuvat. Aletaan taantua. Mikään ei kehity 
ennenkuin syntyy iso kriisi ja pahimmillaan liike-
toiminta tuhoutuu. Divergentti organisaatio pys-
tyy muuttumaan jatkuvasti ja siten välttämään 
katastrofit. 

Diversiteetti on kaikki...  

Testauksen toimintajärjestelmän kaikissa elemen-
teissä on paljon vaihtelua ja juuri se on testauksen 
ydintä. Yhden paradigman, käytäntöjään vain kiin-
teyttävät organisaatiot tai konferenssit, jotka ko-
koavat yhteen samanmielisiä, kuulostavat vaikut-
tavilta, mutta eivät toimi mielekkäästi. 

...hetkinen, onko diversiteetti joku 

hopealuoti? 

Monimuotoisuus on kuitenkin vain mahdollistaja. 
Työelämän tutkijat tietävät, että toimintajärjes-
telmän elementtien pitää olla toistensa kanssa 
sopivia. Niitä elementtejä ovat esim. kehittävän 
työntutkimuksen kolmiomallin nurkat yksilö, väli-
neet, työn kohde, työyhteisö, säännöt ja työnjako. 
Kyse on kokonaisuudesta. Jossain elementissä 
olevan diversiteetin pitää tukea kokonaisuutta. 
Ihmisten erilaisuus ei auta, jos heillä ei ole sellaisia 
työnkuvia ja yhteistyön muotoja, joissa erilaisuus 
voi olla etu. Toisaalta taas kyse on työyhteisön 
kulttuurista. Jos se ei tue diversiteettiä, ei ”kan-
nettu vesi kaivossa pysy”. Ja koska kulttuuria on 
muuttaa, se pitää heti alussa rakentaa 
monimuotoisuutta tukevaksi. Ja jos organisaa-
tiossa on tässä mielessä tukeva perusta, sen 
ihmistä koostuvia elementtejä voidaan rakentaa 
diversisti, mikä puolestaan mahdollistaa 

monipuoliset toimintatavat ja kyvyn käsitellä 
vaihtelevia tehtäviä tehokkaasti ja laadulla. 

 

Ja toisinpäin. Jos organisaation lähtökohtainen 
kulttuuri on esim. koodauskeskeinen, se palkkaa 
koodauskeskeisiä työntekijöitä ja rakentaa heille 
koodauskeskeiset toimintamallit. Niissä toimimi-
nen puolestaan vahvistaa koodauskeskeistä kult-
tuuria. Tuloksena on yksipuolistava kierre, josta on 
vaikea murtautua ulos. 

Yksi osa diversiteetin mahdollistamista on valmi-
uksien luominen kouluttamalla. Kansainväliseen 
toimintaan siirtyvät yritykset tiedostavat kulttuuri-
koulutuksen tärkeyden. Jos testausmenetelmien 
toivotaan olevan monipuolisempia, on selvää, että 
henkilöstölle on hyvä luoda valmiudet tehdä 
muutakin testausta kuin esimerkiksi mihin ohjel-
mistokehityksessä on yleisesti totuttu (siis mata-
lan tason toiminnallista testausta ja mielellään 
automatisoiduilla testitapauksilla). On mahdo-
tonta, että vaikkapa relevanttia käyttäjäkokemuk-
sen testausta tehtäisiin ilman sen tärkeyden ym-
märtämistä, periaatteiden ja käytäntöjen tunte-
musta ja valmiuksia testien organisointiin. 

 

Matti Vuori on pitkään toiminut laatuasioiden parissa eri 
näkövinkkeleistä. Häneltä tullee pian ulos väitöskirja testaus-
osaamisen tarpeista lähitulevaisuuden Suomessa, missä 
tarvitaan mm. konseptitason osaamista liiketoiminnan 
tukemiseksi eri tavalla kuin ennen. Jutun julkaisuhetkellä  hän 
on etsimässä töitä Tamperee

Kulttuuri

Ihmisten 
diversiteetti

Toiminnan 
diversiteetti
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Ajatuksia testaus- ja kehitystyön 

rajapinnasta 
 

Viljo Pilli-Sihvola, Solteq 

Kirjoitus on erään ammattikehittäjän testauskon-
ferenssivierailun kirvoittamia ajatuksia testaus- ja 
kehitystyön keskinäisestä suhteesta. Päällimmäi-
senä sanomana on testaus- ja kehitystyön rajan 
pehmentäminen. 

Suomen testausyhteisö osoitti lämpöä meitä 
kehittäjiä kohtaan, kun Helsingissä helmikuussa 
järjestettyyn European Testing Conference 
2017 -konferenssiin jaettiin ilmaislippuja kehit-
täjille. Kehittäjäkonferensseissa viihtyneenä, ja 
yleisesti ottaen ohjelmistoteknisen ammatillisen 
kehittymisen ystävänä kiinnostuinkin tilaisuu-
desta. Onnistuin perustelemaan itselleni vapaa-
lipun tapahtumaan, ja osallistuminen osoit-
tautuikin varsin ajatuksia herättäväksi.  

Uusi maisema 

Asioiden käsittely itselleni poikkeuksellisesti välillä 
enemmän testauksen näkökulmasta sai pohti-
maan testaamisen ja kehittämisen keskinäistä suh-
detta jotenkin erityisesti. Aiheenakin tämä vaikut-
taa sellaiselta, mihin ei turhan usein pureuduta. 
Tilaisuus tarjosi näin jälkeenpäin myös mahdolli-
suuden lämmitellä sisäistä kirjoittajaani 

muutenkin kuin väkevillä, kun kuulin TestausOSY:n 
kaipaavan sisältöä lehteensä. 

Kenties päällimmäiseksi konferenssivierailun jäl-
jiltä jäi ajatus testaus- ja kehitystyön keskinäisestä 
läheisyydestä. Mikäli ohjelmistokehitysprojektissa 
on niin testaajia kuin kehittäjiäkin, he ovat käytän-
nön tekemisissään lähimpiä kollegoitaan. Tai näin 
ainakin teoriassa. Kummatkin työskentelevät 
samoin päämäärin suoraan teknisen tuotoksen 
parissa. Kuitenkin, testaajan ja kehittäjän roolien 
tiukka erottelu tuntuu olevan hyvin pinttynyt aja-
tus. Käytännössä selkeät roolit, työnjako ja erikois-
tuminen voi olla tietysti hyvinkin hyödyllistä. En 
kuitenkaan oikein tiedä, miksi ajatustasolla eron 
tarvitsisi olla niin suuri. 

Testaaja ja kehittäjä 

Testaajan työhän on varsin lähellä kehittäjän työ-
tä. Moni testausammattilainen onkin myös kehit-
täjä, joko entinen tai nykyinen. Tämän jo itsessään 
pitäisi olla varsin rajoja rikkovaa. Kyse ei kuiten-
kaan ole pelkästä useamman roolin hallitsemises-
ta, vaan esimerkiksi testausautomaation rakentelu 
vaatii pitkälti kehittäjän taitopalettia. Ehkä tämä 

Kuva konferenssista: Marita Miettinen 
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onkin yksi syy, miksi testausautomaatio on usein 
lapsen kengissä. 

Kehittäjistäkin löytyy entisiä ja nykyisiä testaajia. 
Kehittäjä on hyvin usein myös testaaja työssään 
samanaikaisesti, ainakin jossain määrin. Yksikkö-
testaus on kehittäjien työkalu. Jokainen kehittäjä 
haluaa testata tuotoksiansa edes jonkin verran. 
Testauksen erottaminen omalle ammattilaiselleen 
alkaa yleensä tuntua järkevältä siinä vaiheessa, 
kun useampi kehittäjä on saman, isomman järjes-
telmän parissa. Määritelmiin liittyvä työ liikkuu 
myös helposti kehittäjältä testaajalle järjestelmän 
koon kasvaessa. 

Yhteiset arvot erikseen 

Testaaja ja kehittäjä jakavat myös saman päämää-
rän, mahdollisimman onnistuneen lopputuotteen. 
Kummatkin tekevät keskeneräisen tuotteen paris-
sa teknistä työtä tämän päämäärän eteen. Kuiten-
kin, kyseessä on usein kuin kaksi eri ammattikun-
taa.  Kaikenlainen kehittäjien ja testaajien lokeroi-
tuminen, siiloutuminen ja kaikki muu yhteispelin 
vähyys tuntuu jo hieman omituiselta, ainakin näin 
ajateltuna. Testaajat käyvät testaajien konferens-
seissa ja kehittäjät kehittäjien. Kaikenlainen yhtei-
sötoimintakin on yleensä täysin erillistä. 

Poikkeuksiakin toki on, kuten tämä saamani il-
maislippu testauskonferenssiin. Tällaisen rajat 
ylittävän ammatillisen ystävyyden vaaliminen voisi 
olla kehittävää, hyödyllistä, ja hauskaa, niin henki-
lökohtaisella kuin yleiselläkin tasolla. Moni lienee 
tämän jo huomannutkin, muttei kuitenkaan hir-
veän moni. 

Päätepysäkki 

Miksi siis tällainenkin kannanotto? Moni testaaja 
ei halua tehdä kehitystyötä, eikä moni kehittäjä 
halua tehdä testaustyötä. Testauksesta kiinnos-
tunut kehittäjä tai kehittämisestä kiinnostunut 
testaaja ei kuitenkaan ole kuin yksisarvinen me-
renneito. Onneksi. Useampaan piiriin kuuluva vie 
tietoa ja näkemystä lokerosta toiseen, ja näin 
ruokkii kehitystä. Henkilökohtaisella tasollakin 
tämä on hyvin palkitsevaa, oli kyse sitten amma-
tillisista ympyröistä, harrastuksista, ystäväporu-
koista, tai ties sitten mistä yhteisöistä. 

Rajapinnat ovat tärkeitä. Tämän tietävät niin 
kehittäjät kuin testaajatkin, sekä varsinkin he, 
jotka ovat kumpiakin. 

 
Viljo Pilli-Sihvola työskentelee Solteqilla ohjelmistokehittä-
jänä, Scrum Masterina ja osaamisyhteisötoiminnan kehittä-
jänä. Hänet tavoittaa sähköpostlla osoitteesta: 
viljo.pillisihvola@gmail.com 
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Testaustrendejä Ohjelmistotestaus 

2016 -seminaarista 
  

Kari Kakkonen, knowit 

Pääsin olemaan puheenjohtajana Alma Talent 
Ohjelmistotestaus 2016 -seminaarissa. Mielen-
kiintoisista teemoista keskusteltiin: ohjelmisto-
testaus on muuttumassa testausautomaation 
suuntaan, monen sidosryhmän tilanne tarvitsee 
erityistä koordinaatiota ja integraatiota, testaus-
automaatio on vain yksi askel matkalla kohti jat-
kuvaa julkaisua (continuous delivery) ja kaikkien 
täytyy oppia jatkuvasti. 

 

  

Tapahtuma oli lähinnä suomeksi ja siellä oli paljon 
vauhdikkaita keskusteluja esitysten teemojen ym-
pärillä. Keskustelujen muotona oli parikeskustelut, 
joiden tulokset sitten jaettiin kaikille. Olin varsin 
tyytyväinen aktiivisen keskustelun ääneen 
(tiedättehän sellaisen puheensorinan). Kiitos kai-
kille puhujille ja yleisölle aktiivisesta osallistu-
misesta. 

Ensin keskustelimme testauksen muutoksesta, 
testauksesta aktiviteettina tai jopa ammattikun-
tana. Anssi Lehtelä Vismasta kertoi upean tarinan 
matkastaan läpi erilaisten elinkaarimallien ja kom-
munikaatiotasojen. Hän ajatteli yhden olennaisen 
muutoselementin olevan matka kohti testaajan ja 
muiden sidosryhmien jatkuvaa yhteyttä, sisältäen 
kehityksen, liiketoiminnan ja asiakkaan. Toinen 
elementti oli siirtyminen kohti ketteriä prosesseja, 
mikä mahdollistaa aikaisen palautteen antamisen 
ohjelmistokehittäjälle.  Sami Söderblom Soneralta 
puhui sitten epä-hauraista (anti-fragile) 

järjestelmistä ja miten hoitaa testaus niissä. Hän 
lähestymistapansa oli, että organisaatioiden täy-
tyy olla valmiita muuttumaan, jotta ihmisillä ja 
tiimeillä on mahdollisuuksia, joihin voin tarttua, 
ilman että pakotetaan yhtä prosessia kaikille. 
Tämä mahdollistaa erityyppisten projektien, pro-
sessien ja ihmisten toimimisen organisaatiossa, 
muuttuen kohti parempia tuloksia jopa yllättävän 
ketterästi. Hän käytti esimerkkinä testauksen 
roolia erään projektin DevOps-muutoksessa. 

Sitten keskustelimme monitoimittajaympäristöis-
tä, tai vähän yksinkertaistettuna, asiakas-toimit-
taja -projektien luonteesta. Erkki Pöyhönen 
Tiedolta kertoi keskitetyn integraattorin merkityk-
sestä monitoimittajaprojektissa. Tänä päivänä kun 
laajat tietojärjestelmät kytkeytyvät yhä uusiin laa-
joihin tietojärjestelmiin, riskit aukoista noiden 
järjestelmien välisessä integraatiossa ja testauk-
sessa kasvavat merkittäviksi, erityisesti kun muka-
na on useita eri toimittajia. Asiakkaiden pitäisi vali-
ta yksi organisaatio tai henkilö olemaan integraat-
tori, jotta voidaan varmistaa, että nuo aukot täyte-
tään. Tämä voisi olla asiakasvastaava, joka ymmär-
tää kuinka uusi tietojärjestelmä integroituu ole-
massa oleviin tietojärjestelmiin. Jari Kellokoski 
Medi-IT:ltä puhui sitten haasteita, joita syntyy, 
kun ei ole ollenkaan testaukseen erikoistuneita 
ihmisiä. Tämä vaatii ihmisiä toimimaan osa-aikai-
sina testaajina omien muiden tehtävien ohella. 
Sellaisessa tilanteessa toimittajan vastuu tulee 
suuremmaksi. Paljon voidaan saavuttaa jatkuvalla 
kommunikaatiolla, testausmenetelmien käytän-
nön esimerkeillä ja mallipohjilla, sekä liiketoimin-
nan tuella noille osa-aikaisille testaajille. Kaiken 
kaikkiaan, kommunikaatio ja aikainen testaus ovat 
hyviä tavoitteita. Näitä tavoitteita kohti voi edetä 
jakamalla ne konreettisiksi osatavoitteiksi ja 
etenemällä askel askeleelta. 
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Testausautomaatio oli seuraava teema. Maaret 
Pyhäjärvi F-Securelta (jälleen 10 vuoden jälkeen : 
)  )  keskusteli testausautomaation takana olevista 
voimista. Ennen kuin aloitetaan testausautomaa-
tio, pitäisi keskittyä puhtaaseen koodiin (clean 
code): yksinkertaista sitä, jaa se osiin, kommentoi 
sitä jne. Silloin testausautomaatiolla on paremmat 
onnistumisen mahdollisuudet. On myös hyvä 
jakaa tietoutta testausautomaatiosta. Otetaan 
mukaan ihmisiä projektista, mukaan lukien kehit-
täjät ja liiketoimintaihmiset, esim. joukkosessioon 
(mob session). Siellä jaetaan testausautomaation 
taitoja, jolloin testausautomaatiosta tulee kaikkien 
tehtävä. Täytyy myös muistaa automatisoida asioi-
ta testien ympärillä: testausympäristön pystyttä-
minen, testiaineistot, virtualisoidut ympäristöt, 
testitapausten suunnittelu. Mallipohjainen tes-
taus, DevOps jne. syntyvät tällaisesta ajattelusta. 
Pekka Klärck Eligalta esitteli tämän jälkeen Robot 
Frameworkin käyttöä testausautomaatiossa men-
neinä vuosina, tänä päivänä ja tulevaisuudessa. 
Pekka on ko. testausautomaatiokehyksen pääke-
hittäjä. Kaikki alkoi Nokialla vuonna 2005, mutta 
pian projekti siirrettiin avoimeen lähdekoodiin ja 
se alkoi elää omaa elämäänsä. Tällä hetkellä Robot 
Framework on työkalu millä vain teknologialla 
kehitetyn tietojärjestelmän testaukseen ja käytän-
nössä de facto testausautomaatiokehys Suomessa 
ja myös yhä suositumpi ulkomailla. Robot Frame-
work -säätiö on perustettu hoitamaan tämän 
testausautomaatiokehyksen ylläpitoa. Sekä kon-
sultointiyritykset että käyttäjäyritykset ovat 
tervetulleita liittymään mukaan tukemaan 
kehyksen kehittämistä. 

Viimeiseksi keskustelimme testauksen kasvusta. 
Antti Niittyviita Provelta kertoi hienoja tarinoita 
tarpeesta tuoda sekä sisältö että esitystapa tes-
taukseen. Ei ole riittävää tehdä hyvää testausta, 
vaan tarvitsee myös esittää asiat hyvin. Esitys-
tavan tulee olla riittävän houkutteleva, jotta se 
johtaa toimenpiteisiin. Vasta sitten on todella 
onnistuttu. Helena Jeret-Mäe Nortalilta Virosta 

jakoi sitten ajatuksiaan siitä, millä tavoin pitäisi 
oppia järjestelmätestaamaan. Oppimista täytyy 
kiihdyttää luomalla mahdollisuuksia oppimiseen, 
etsimällä palautetta, oppimalla monista eri läh-
teistä, pohtimalla toimintatapojaan säännöllisesti 
ja menemällä sinne, minne samalla tavoin ajat-
televat ihmiset menevät. Tämä sopii kaikille, 
mutta on olennaista että joku kannustaa uutta 
testaajaa tekemään kaikkia näitä asioita. Käytän-
nössä tämä merkitsee tutorointia tai mentoroin-
tia. Meidän täytyy luoda mentoroinnin kulttuuri, 
jossa tavoitteiden asettaminen, tiedon välittä-
minen ja palautteen antaminen ovat käytössä. 
Mentoreiden täytyy tarkentaa, mikä on hyvä 
suunta kullekin oppimisessa, ja mikä ei ole niin 
olennaista. Jokainen löytää oman tiensä, totta kai, 
ja reittejä on monia, mutta joskus vaihtoehtojen 
määrä voi olla hämmentävä. Joten mentoreita 
tarvitaan. Hyvä mentorointikokemus myös kan-
nustaa ihmisiä välittämään hyvää eteenpäin. 

Seminaariosallistujien pääoppimiset olivat: 

1.    Testaus muuttuu. Tärkeintä on pitää avoin 
mieli ja yrittää oppia jatkuvasti. 

2.    Monimutkaisuus kasvaa. Monitoimittaja- ja 
monijärjestelmäprojektit ovat yhä yleisempiä, 
joten täytyy kiinnittää erityistä huomiota 
integraatioon ja kommunikaatioon. 

3.     Testausautomaatio näyttää tietä jatkuvan 
julkaisuvalmiuden ja jopa jatkuvan julkaisun 
suuntaan joillekin yrityksille. Tutkiva testaus ja 
testausautomaatio yhdessä toimivat täydellisenä 
testauskoneena tiimille. 

4.    Jotta saa testauksen toimimaan, täytyy 
yhdistää ihmiset, antaa varhaista palautetta, 
kehittää asioita askel askeleelta ja luoda 
mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin. Sitten 
asiat paranevat. 

Lisää kuvia löydät Twitteristä häshtägillä 
#testaus16 

Kari Kakkonen on tuotantotalouden DI Aalto-yliopistosta. Kari 
työskentelee Knowitilla Suomessa Lead Consultant ja Director, 
Quality and Competences -rooleissa. 

Kari on International Software Testing Qualifications Board 
(ISTQB):n johtoryhmän varainhoitaja ja Finnish Software 
Testing Board (FiSTB):n puheenjohtaja. Hän on TestausOSYn 
(Finnish Association of Software Testing) ohjausryhmässä. 
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Vuoden Testaaja 2016 on  Jani 

”Tuna” Haikala
 

 

Vuoden Testaaja 2016 on Jani Haikala Provelta. 
Vuoden Testaaja valittiin nyt 10. kerran ja sen 
myönsivät Tieturi ja TestausOSY.  

Vuoden Testaaja 2016 valittiin tutusti kaksivaihei-
sessa äänestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa sai 
nimetä oman ehdokkaansa Vuoden Testaajaksi. 
Ehdokasasettelun tarkastuksen jälkeen Testaus-
OSY asetti viisi ehdokasta tittelin saajaksi. Ehdolla 
olivat Tomas Czarnecki, Maaret Pyhäjärvi, Jani 
"Tuna" Haikala, Sami Venäläinen ja Teemu 
Vesala.  

Äänestysaika oli 8. - 21.3.2017, ja kaikki ehdokkaat 
saivat kahden viikon aikana mukavasti ääniä. Noin 
52 % annetuista äänistä meni Jani Haikalalle. Vaik-
ka Haikala keräsikin selvästi eniten ääniä, ansait-
sevat myös muut ehdokkaat tunnustuksen. Kaikki 
ehdokkaat ovat alansa huippuja. 

Haikalaa ehdotettiin Vuoden Testaajaksi seuraavin 
saatesanoin: 

"Jani on rautainen testaaja, nerokas testauksen 
suunnittelija, asiakaspalvelun arkkiparoni ja tule-
vien testaustoivojen valaistuksen polun kirkastava 
tähti!" 

Varsinaisessa äänestyksessä Haikalalle kohden-
netut ylistykset eivät jääneet varsinaisen saatteen 
varjoon. Haikalaa äänestäneet jättivät muun 
muassa seuraavia kommentteja:  

"Tunan proaktiivinen ote testaukseen on ihailta-
vaa, ja se herättää suurta kunnioitusta tätä miestä 
kohtaan! Hänen timanttinen kosketuksensa asiak-
kaisiin ja nopea tilannetaju laittaa haukkomaan 
lisähappea. Tuna on mielestäni ihan paras mies 
Vuoden Testaaja 2016 -palkinnon saajaksi!" 

"Olen seurannut Janin kehittymistä ja muutos on 
ollut huikea! Jani on tähti jota kannattaa seurata." 

Kahvia, kakkua ja kukkia 

Tieturin tiloihin saapui keskiviikkona 29.3.2017 
iloinen mies. Vuoden Testaaja 2016 Jani Haikala 

vastasi äänestyksen kommentteja ja hymyili leve-
ästi saadessaan onnitteluja. "Timanttinen koske-
tus asiakkaisiin" ei varmasti ole tuulesta temmattu 
väite, Haikala jutteli rennosti muiden paikalla ollei-
den kanssa ja onnistui samalla tuomaan esille tes-
tauksen merkityksen ja oman asiantuntijuutensa. 
Tilaisuuteen osallistuivat sankarin lisäksi Testaus-
OSYn ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Vuori, 
Tieturin testauksesta vastaava tuoteryhmäpääl-
likkö Anna Sahinoja sekä Informator Tieturi 
Groupin Learning Solutions -yksiköstä vastaava 
johtaja Tobias Strandh. 

Kahvipöytäkeskustelussa sukellettiin välillä pintaa 
syvemmälle testauksen kasvavasta tärkeydestä ja 
ymmärryksen lisäämisestä. Tuttu lausahdus "Tes-
taus pysyy piilossa niin kauan kunnes jotain me-
nee pieleen" on edelleen ajankohtainen. Kaikki 
olivat kuitenkin yhtä mieltä, että tilanne on me-
nossa parempaan suuntaan. Testauksen tärkeys 
sisäistetään yhä paremmin, mutta rahaa siihen 
pitäisi käyttää vielä enemmän. Testaajia ja kou-
lutusta tarvitaan jatkossa myös lisää. Tobias 
Strandh huomautti, että Ruotsissa on nähtävissä 
vastaavanlainen kehitys ja siellä testauskoulu-
tukset täyttyvätkin yhä nopeammin.   

Kuva: Severi Murto 



 

Mutta millainen henkilö sopii testaajaksi? Vuoden 
Testaajan mielestä uteliaisuus ja kyseenalaista-
minen ovat hyvä lähtökohta. Taustalla ei ole väliä, 
ja Jani Haikalan mukaan mitä enemmän erilaisia 
taustoja testausryhmästä löytyy, sitä parempi 
tulos on mahdollinen.  

Vuoden Testaaja -tittelin lisäksi Jani Haikala saa 1 
500 € koulutuskortin, jonka hän voi käyttää 
valitsemilleen Tieturin kursseille. 

Onnea Janille, joka pääsee nyt 10. jäsenenä 
Vuoden Testaaja voittajien kerhoon. Palkinnon voi 
saada vain kerran – kerran vuoden testaaja, aina 
vuoden testaaja! 

Vuoden Testaaja 2017 valitaan alkuvuodesta 
2018. 

 

Mikä on Vuoden Testaaja? 

Vuoden testaaja on vuosittain jaettava 
testauksen tunnustuspalkinto. Valinnan 
järjestävät yhteistyössä Tieturi ja TestausOSY. 

Vuoden Testaaja -kandidaatin tulee olla: 

 inspiroinut kollegoitaan tai muita 
organisaatioita yhä parempaan testaukseen 

 tuonut testauksen ajatuksia ja trendejä 
maailmalta mukaan suomalaiseen 
testaukseen 

 henkilö on vaikuttanut myönteisesti 
testauskulttuurin kehittymiseen omassa 
organisaatiossaan 

 henkilö on vaikuttanut testaustoiminnan 
tuloksellisuuteen (testauksen kattavuus, 
löydettyjen vikojen määrä jne.) omassa 
yrityksessään tai yhteisössään 

 tehnyt testaukseen liittyviä innovaatioita, 
rationalisoivia parannuksia tai kehittänyt 
uudenlaisia tapoja tehdä testausta 

 vaikuttanut testauksen ammattikunnan 
syntyyn maassamme 

 vaikuttanut suomalaisen testauskulttuurin 
ja testaajien ammattikunnan kehittymiseen 
suotuisasti 

 TAI muilla tavoin parantanut testauksen 
toteuttamismahdollisuuksia 

 

Aiemmat Vuoden Testaajat: 

2015: Maria Lillvik (Symbio) 

2014: Jarkko Tauriainen (Prove) 

2013: Minna Aalto (Knowit) 

2012: Antti Niityviita (Prove Expertise) 

2011: Jussi Kesti (Nice-Business Solutions) 

2010: Tero Jyrinki (Endero) 

2009: Ville Vuorenoja (Digia) 

2008: Erkki Pöyhönen (Tieto) 

2007: Nina Janhunen (Endero) 
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Uutisia maailmalta 
 

 Kiinassa on juuri valittu Vuoden Testausrobotti. Hänen länsimainen nimensä on Rob. 

 Yhdysvallat kieltää testauksen ulkoistamisen kuuteen maahan. Luxenburg, Grönlanti, Vatikaanivaltio, 
Kookossaaret, Falklandinsaaret ja Gibraltar. 

 Tutkivan testauksen harjoittajat esittävät ammattinimikkeekseen "tutkija". 

 Uusi EU-direktiivi edellyttää tietoturvasyistä kaikkiin IoT-laitteisiin Windows-käyttöjärjestelmää, koska 
ohjelmistojen harmonisointi pienentää riskejä ja vähentää validoinnin työmäärää. 

 IoT on saanut myös vaihtoehtoisen käytön lyhenteen termille ”Isolation of Things”, mikä viittaa 
laitteisiin, joissa ei ole minkäänlaista konnektiviteettia. Konseptin odotetaan saavuttavan suosiota 
turvallisuuskriittisissä sovelluksissa. 

 Teollisuudessa arvellaan nanorobottien arvellaan olevan liian heikkovoimaisia 
käyttäliittymätestaukseen, ellei laitteiden käyttöliittymiä pienennetä radikaalisti, mikä voi 
asiantuntijoiden mukaan kuitenkin heikentää jonkin verran käytettävyyttä. 

 Sertifikaattikokeet tehdään jatkossa vastaamalla neljäänkymmeneen Twitter-kyselyyn. 

 Testiarkkitehtien yleisin tyylisuunta on uuden tutkimuksen mukaan funktionalismin sijaan rokokoo. 

 Saksalaiset testausrobotit kärsivät liiallisesta kuormituksesta tehdessään samankaltaisina toistuvia 
regressiotestejä, ja vaativat lyhyempiä työpäiviä. 

 Maailman kehittynein tekoälyjärjestelmä testasi itse itsensä ja raportoi "I'm ok, how are you?". 

 Teen Vogue on poliittisen aktivisminsa ohella alkanut raportoida teknologiasta, tarkemmin ottaen 
mallipohjaisesta testauksesta. 

 Robottien tekoälyä odottaessa kyborgit saavat suosiota testaustöissä. 

 Turkissa ja Venäjällä on valtion järjestelmien kehittämisessä otettu käytettävyystestauksen lisäksi 
prosessiin mukaan poliittisen laadun testaus. 

 Turvallisuuden parantamiseksi suunnitellaan toteutusjunien nopeusrajoituksia. 
  



Kaikenlaisten softatestausihmisten yhteisö. 
Yli 900 jäsentä ja kasvussa. Laadun ja sen 
tekijöiden asialla moniarvoisesti ja -äänisesti. Ajan 
tasalla ja edellä. 

Jäsenetuina hyvän yhteisön ajatustenvaihtoa ja 
tekemistä, ilmaispääsy moniin tilaisuuksiin ja 
alennuksia kaupallisiin koulutuksiin.

Kaikki tämä ilman jäsenmaksua.

Liity jäseneksi osoitteessa
www.testausosy.fi
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Tule LinkedIn-ryhmäämme
keskustelemaan

Olemme Sytykkeen osaamisyhteisö, 
mutta avoin kaikille muillekin

http://www.testausosy.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


