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Teksti: TestausOSY:n ohjausryhmä
     

Äänestäjien suusta:

• Olen nähnyt nimettömien testausinsinöörien niin monta sankaritekoa, että ääneni menee ehdottomasti nimettömälle testausinsinöörille. Heidän 

tekemiensä sankaritekojen palkintona on usein vain pelkkää valitusta, siitä että hankkeen aikataulut kärsivät työntuloksena. Todella harvoin 

nimetön testausinsinööri saa tunnustusta, siitä uurastuksesta, jonka hän on tehnyt konkreettisesti parantaakseen tuotteen laatua.

• Siellä se kaikki perustyö tehdään, ja sieltä löytyy suunnaton määrä osaamista :)

• Kunnia kuuluu kaikille ruohonjuuritasolla raataville!

• Yksi henkilö voi johtaa ja kehittää prosesseja, mutta ryhmässä erilaiset tulkinnat parantavat lopputulosta

• Tunnettujen nimien sijasta kunnia nimettömille testausinsinööreille ’Software Testing Engineers’, joita työskentelee paljon lääketekniikan, mobii-

litekniikan ja vaativan ohjelmistokehityksen parissa! Ilman heitä saisimme sutta ja sekundaa.

• Nimetön testausinsinööri on se henkilö, joka harvoin jos koskaan saa työstään kiitosta. Jos asiat menevät hyvin, potin korjaa muut tahot. Jos 

eivät, siitä kyllä saa kuulla.

• Mielestäni jokainen testaaja on jatkuvasti kasvavan paineen alla, varsinkin yrityksissä, joissa työtä viedään ulkomaille. Bulkkitestaus yritetään 

tietenkin viedä tehtäväksi sinne missä on halvempaa ja siksikin työnkuva muuttuu koko ajan vaativammaksi työn alkuperämaassa. Lisäksi, kum-

mallista kyllä, vieläkään ei ole saatu siihen ryhtiä, että testauksen ajasta otetaan se aika, jonka kehitystyö vaatii. Oli olosuhteet mitkä hyvänsä, 

on testaus suoritettava yhtä laadukkaasti.

• Aivan liian vähän muistetaan niitä arjen sankareita jotka päivästä toiseen joutuvat ratkaisemaan ongelmia useasti mitään erityistä kiitosta tai 

huomiota. Ilman heitä konsultitkin olisivat työttömiä.

• Teppo Testaaja on se tärkein lenkki joka testiprojektissa!

• Hienoa että meillä on lipunkantajia jotka tuovat testaustyön tärkeyttä esiin, mutta arjen raatajat tulisi muistaa myös.

• Bonukset perusduunareille!

• Hän tulee liian harvoin esille. Tässä nyt ääneni hänelle - nimettömälle testausinsinöörille.

• Kaikkein parhaat testaajat tekevät niin hyvää työtä, saumattomasti, tehokkaasti ja laadukkaasti, että heitä ei koskaan juuri huomatakaan. Kun 

haetaan _testaajaa_, eikä alan vaikuttajaa, ääni menee ”tuntemattomalle testaajalle”.

• Me kaikki testaajat ansaitaan hieman ”näkyvyyttä” ja arvostuksen nousua myös :)

• Kunnia ja kumarrus kaikille heille ja lisäksi muillekin testausalan järeille ammattilaisille, jotka päivästä toiseen, viikosta viikkoon virstanpylväästä 

tuotteen elinkaaren loppuun asti tekevät osansa ammattitaitoisesti laadunvarmistamisen saralla.

• Tämä on se kaveri joka pitää pyörät pyörimässä.

• Testaaja kuin testaaja. Testaaja saa harvoin kiitosta; päinvastoin, saa kuraa niskaan, kun löytää ”bugeja”.

• Kunnia sille kenelle se kuuluu, eli kaikille testaajille tasapuolisesti! :)

• Suurin työ ja kehitys testauksen alalla tapahtuu kuitenkin siellä suorittavassa portaassa jossa ongelmiin törmätään ja ongelmia ratkaistaan.

• Team rules

Vuoden testaaja 2009 valittu

TestausOSY myönsi Tieturin kanssa Tieturi Testaus 2009  
tapahtumassa tänä vuonna kolmannen kerran Vuoden 
Testaaja -nimikkeen. Vuoden testaajaksi 2009 nousi tiu-
kassa 847 ääntä keränneessä äänestyksessä Ville Vuoren-
oja Digia Oyj:stä. Yhtenä äänestyksen kohteena oli myös 
Nimetön Testausinsinööri. Tässä artikkelissa julkaistaan 
kunnianosoituksena kaikille Suomen testaajille äänestä-
jien ytimekkäitä kumarruksia nimettömiä arjen sankareita 
kohtaan.  

 Onnittelut Vuoden testaajalle 2009
Vuoden Testaaja 2009 Ville Vuorenojaa kuvaillaan seu-

raavasti. Ville  on osoittanut ammattitaidollaan ja perik-
siantamattomuudellaan juuri niitä ominaisuuksia, joita 
erinomaiselta testaajalta vaaditaan. Hänellä on ammatti-
mainen ote testaukseen ja testaustiimin vetämiseen sekä 
dynaaminen ja innovatiivinen asenne. Villen halu kehittää 
omaa ja tiiminsä ammattitaitoa on onnistuneesti ajanut 
koko tiimin ja myös testaus-alan etua - kehittäen yrityk-
semme testauksen laatua, ammattitaitoa ja työkaluja. 
Onneksi olkoon, Ville!

Kunnianosoituksia Nimettömälle testaus-
insinöörille

Suurin työ tehdään testaustiimeissä. Siellä pakerretaan 
se perustyö, kaikenkestävä pohja: testitapausten määrit-
tely, suoritus ja raportointi. Kunniaa ja kumarruksia heille 
kaikille!

Vuoden testaajaa 2009 Ville Vuorenojaa 
onnittelee edellinen vuoden testaaja Erkki 

Pöyhönen (kuva: Kirsi Stenberg, Tieturi)


