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Lukijalle 
 

Matti Vuori 

 

 

Hyvää kevättä! 

Käsissäsi on taas toivottavasti mielenkiintoinen 
lukupaketti. Juttuja löytyy teknologioiden 
maailmasta, tiimeistä ja muusta.  

Mukana on myös tuoreen Vuoden testaajan 
haastattelu. Vuoden testaaja on jo pitkä perinne. 
Ideana on ollut se, nostetaan esille testauksen 
osaamista ja hyvää toimintaa muille malliksi. Näin 
pidetään laadun tekemistä ja laatukulttuuria esillä. 
Siksi äänestyksellä on haettu esille ihmisiä, jotka 
ovat edistäneet asiaa erilaisilla tavoilla – inspiroi-
den, kehittäen, osaamista siirtäen, oman työpai-
kan toimintaa parantaen jne...  

Tapoja on rikkaassa maailmassamme monia.  

Joka vuosi on ollut tosi kiva nostaa esille monta 
hienoa osaajaa – ja sitten vielä kruununa joku 
Vuoden testaajaksi. Tässä numerossa saammekin 
lukea Vuoden testaajan 2018 tarinan. 

 

Miellyttäviä lukuhetkiä!  

 

Suomessa 1.4.2019 
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Laadukkaasta ohjelmistorobotiikan 

soveltamisesta 
 

Matti Vuori 

 

Ohjelmistorobotit ovat nyt kuuminta hottia, ja 
miksipä eivät olisi, sillä sehän on digitalisointia ja 
kiehtovaa robotiikkaa (jos sitä haluaa sellaiseksi 
kutsua...). Ainakin se on hieman uudenlaista 
ATK:ta. Mietitäänpä siksi ohjelmistorobottien 
laatuasioita. Nyt rajaudutaan sellaisiin, jotka 
toteuttavat prosessiautomaatiota ja poistavat 
ihmiset työnkulusta (tai auttavat ihmistä). Ideana 
ei ole esitellä asioita kattavasti tai antaa toiminta-
mallireseptejä, vaan lähinnä nostaa esille kenties 
harvemmin nähtyjä näkökulmia. 

Spoiler! 

Pääpointtina tässä juttussa on se, että asian liittyy 
monia erilaisia laatuja, ks. kuva 1. 

Milloin robotti on robotti? 

Yleensä ohjelmistorobotti on "ruudunraapija", 
joka tunnistaa sovelluksen näytöltä asioita, tekee 
niille sääntöjensä mukaan jotain, esim. syöttää 
toiseen sovellukseen. Mutta fiksut ohjelmoijat 
tietysti ajattelevat, että tuo on hölmöä. Kannattaa 

tietysti automatisoida data-API-tasolla (näytön-
raapijakin käyttää yleensä APIa, mutta vain näytön 
elementtien APIa). Mitenkäs tämä eroaa tavalli-
sesta ATK:sta? Sellainen systeemien integrointihan 
on ihan arkea. Robotti on silloin kenties vain mark-
kinointitermi. Näytönraapijatkaan eivät tarvitse 
todellista näyttöä, vaan voivat käyttää virtuaalista 
nettiselainta (ja muita työkaluja) kenties pyöri-
mässä virtuaalikoneessa palvelimen tai pilven syö-
vereissä. Työpisteen pikku apulainen on silloin 
aikamoinen abstraktio. API-kehitys on nyt kovasti 
esillä ja niiden kehittyessä systeemien liittäminen 
yhteen on jatkossa robustimpaa. 

Se, millä nimillä asioista puhutaan on oleellista. 
Robotti assosioituu pieneen ja helppoon välinee-
seen, jollainen voidaan asentaa työpaikalla ja joka 
ei edellytä samanlaista vakavuutta kuin "oikea" 
ATK. Se helppous ja keveys on tietysti harhaa. 
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Oppia testauksen maailmasta 

Ohjelmistorobotiikka soveltaa samoja teknolo-
gioita, joita on pitkään sovellettu ohjelmistotes-
tauksen välineissä. Ja toimintamallikin on sama: 
kaivellaan ohjelmasta dataa, syötetään sitä kent-
tiin, käynnistetään toimintoja ja katsotaan mitä 
tapahtui. Onnistuiko testi tai onnistuiko prosessin 
vaihe. Ja kirjoitetaan havaintoja lokiin, jossa 
tapahtunutta voidaan tarkastella. Normaalit 
prosessin tilanteet vastaavat positiivista testausta 
ja jos datassa tai systeemin tilassa on jotain "häik-
kää", tilanne on sama kuin negatiivisessa testauk-
sessa. Joskus onkin testiautomaatio-ohjelmia 
muutettu prosessiroboteiksi vain vaihtamalla 
termejä – testistä tulee taski tai työnkulku – ja 
muuttamalla raportteja.  

Testauksen maailmassa ei näitä ohjelmia 
kuitenkaan ole kutsuttu roboteiksi (esim. Robot 
Frameworkin tavaramerkkiä lukuunottamatta), 
vaan ne ovat  olleet vain ohjelmia. Robotti-termi 
on varattu ihan oikeille fyysisille roboteille, jotka 
luottavat konenäköön ja fyysiseen käyttöliittymän 
käyttöön robottikädellään. 

Ja jos prosessista halutaan saada robusti, on robo-
tin ohjelmoinnin siepattava kaikki pienet ongelmat 
kiinni yhtä luotettavasti kuin testiautomaatiossa. 
Niinpä kehittämiseen on tärkeää saada testausta 
ja testiautomaatiota ymmärtäviä asiantuntijoita. 
Heillä voi myös olla "Siperian opetusta" siitä, että 
käyttöliittymillä on tapana muuttua systeemien 
uusissa versioissa, mikä tuottaa skripteihinkin 
muutostarvetta. 

...Mutta kaikki oppi ei ole siirrettävissä 

Iso ero robottien ja testausohjelmien välillä on se, 
että robotti tekee  oikeaa työtä eikä vain simuloi 
sitä. Tämä vaikuttaa varsinkin tietoturvallisuuteen. 
Robotti tekee tietoturvakriittisiä transaktioita ja 
on aina altis väärinkäytöksille. Riippuu aina kon-
tekstista, miten suuresta kriittisyystasosta puhu-
taan, mutta lähtökohta on, että kaikki ympäristöt 
ja tietoliikenne on suojattava hyvin, robotin 
ohjelmia ei pidä voida muuttaa ilman lupaa, kaikki 
pitää lokittaa jne... Tässä on yksi syy sille, miksi 
kannattaa miettiä vakavasti onko robotisointi 
järkevää vai tarvitaanko kokonaisarkkitehtuurin 
sääntöjen puitteissa toimivaa normaalia ICT:tä. 

Parempaa organisaation 

kokonaislaatua 

Perusidea roboteissa on se, että vapautetaan 
ihminen tylsistä toistotöistä ja annetaan koneen 
tehdä ne. Se on fiksu idea. Tietysti voi kysyä, miksi 
ne on alun perinkään olleet ihmisten hommia. No, 
ATK kehittyy vähitellen ja vanhoilla teknologioilla 
ei systeemien integrointi ole ollut niin helppoa. Ja 
entisajan työelämään on kuulunut se, että tehtaan 
lattialla ja toimistoissa tehdään tylsiä toistotöitä! 
Mutta enää siihen ei ole varaa. Ihmisiä halutaan 
vähentää, töiden pitää olla houkuttelevampia ja 
terveellisempiä ja aika on parempi käyttää johon-
kin paremmin ihmiselle sopivaan. Tämä parantaa 
organisaation laatua – lisää motivaatiota, rikastaa 
töitä, tekee työyhteisöstä älyllisemmän. 

Samalla niiden rutiinien laadun pitäisi parantua, 
sillä tietokoneohjelman vireystila ei vaihtele, se ei 
tee kirjoitusvirheitä eikä sekoita kenttiä keskenään 
– kunhan se on tehty fiksusti. 

Inhimillistämisen riskejä 

Antropomorfismi on ilmiö, jossa ihminen näkee 
ihmisen piirteitä kaikessa – siksi autoissakin on 
kaksi etuvaloa. Ohjelmistorobotit nähdään inhi-
millisinä kahdesta syytä: robotti-termi, joka asso-
sioituu fyysisiin humanoidirobotteihin ja robottien 
konteksti, jossa se korvaa ihmisen. Olisi vähän ikä-
vääkin kutsua ihmisen korvaajaa vaikka "makrok-
si". Siihen tarvitaan enemmän! Ehkä siellä 
systeemissä onkin pieni ihminen tai edes 
humanoidi (kuva 2). 

 

Kuva 2. Softarobotti vai humanoidi? 

Joissain organisaatioissa on ohjelmistorobotte-
jakin kutsuttu "työkavereiksi" ja annettu niille 
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ihmisen nimi. Tämä on haitallista, sillä sellainen 
sekoittaa käsitystä ihmisten ja koneiden eroista ja 
ihmisyydestä. Kun robotteja kohdellaan kuin 
ihmisiä, ihmisiä kohdellaan kuin robotteja! Ohjel-
mistorobotti on kuitenkin vain ATK-ohjelma. 

Vantaa kertoo jopa, että robotit ovat osa 
henkilöstöä (https://suomidigi.fi/vantaalla-
robotit-ovat-osa-henkilostoa/). Hallinnollisesti 
"ihmistäminen" tietysti onnistuu kuin rekrytoin-
nissakin: hankinta perustuu tarpeisiin, joku on 
vastaava esimies, robotille luodaan tietojärjes-
telmiin oikeudet ja tunnukset, ml. sähköposti-
osoite, jolla se voi viestiä. Mutta tämä kaikki on 
vain harhaa ja pintaa ja näyttö henkilöstöbyrok-
raattisen ajattelun voimasta. 

Muita automaation välillisiä eettisiä 

riskejä 

Robotti on hyvä tekemään teknistä tarkastusta ja 
suodatusta. Jos matkalaskusta puuttuu olennainen 
tieto, palautetaan se lähettäjälle automaattisesti. 
Silloin on aina vaara erilaisten mekanististen 
epäeettisten suodatusten ja "algoritmien" tuomi-
sesta prosessiin. Jos on esimerkiksi helppoa esi-
suodattaa yli 50-vuotiaat työnhakijat, sellainen 
saatetaan tehdä – tai vastaavaa liittyen hakemuk-
sissa oleviin sanoihin – lopputuloksena on, että 
heidän hakemuksensa eivät koskaan kohtaa ihmis-
silmiä. Syntyy "objektiivista", säännönmukaista 
vinoumaa. 

Ihmisen korvaamisen mekanismeja 

Peruskuviossa kone siis korvaa ihmisen. Se voi 
tietysti tehdä muutakin: valmistella tietoa 
ihmiselle, antaa ihmiselle tietotukea, huolehtia 
raportoinnista, valvoa dataa ja tunnistaa poik-
keamia jne... (kuva 3). 

 

Kuva 3. Ohjelmistorobotin sovelluksen peruskuvio 

Robotin järjestelmäluonne voi vaihdella skaalalla 
henkilökohtainen pikku apulainen (makro) ... 
ihmisen kanssa työskentelevä tekoälycobotti ... 
konserni-ICT:n uusi järjestelmä. Onko kyseessä 
aina ICT:n korjausliike? Toisaalta robotisaatio 
tukee joustavuutta. Jos arkkitehtuuri voidaan 
pitää löysästi kytkettynä, sen palasten vaihtamisen 
pitäisi olla helpompaa. Tämä on ihan vastaavaa 
kuin tehtaiden lattialla jäykän tuotantotekniikan 
seassa olevat mukautuvat robotit. 

Vaarana huono automaatio 

Tehtaissa opittiin, että automatisointi joskus 
epäonnistuu. Ihminen ei vapaudu tekniikasta, 
vaan ihminen joutuu tekniikan apulaiseksi. Työtä 
tehdäänkin automaatin ehdoilla, jota ihminen 
syöttää, odottaa, valvoo ja auttaa ongelmissa. 
Huonon automaation vaara on ohjelmistorobo-
teillakin.  Robotti esimerkiksi häiritsee joka 
minuutti kertoen vaikka datan puutteista – sen 
sijaan, että tekisi raportin, jota työntekijä voi 
katsella muutaman tunnin välein. Huono auto-
maatio kuormittaa, aiheuttaa sairastumisia, 
tyytymättömyyttä, huonoa ilmapiiriä ja vaih-
tuvuutta. 

Työn analyysillä ja uudelleenmuotoilulla on 
varmistuttava, että uusi kokonaisuus on hyvä 
ihmiselle: kone odottaa ihmistä, kone valmistelee 
asioita ihmiselle, konetta ei tarvitse valvoa (mutta 
siihen on tarvittava havainnointimahdollisuus). 
Muutoksia on katsottava mm. tällaisissa asioissa: 
välineet, työprosessi, artefaktat, työn profiili, 
yhteistyö tekniikan kanssa, kuormitustekijät, 
virhemahdollisuudet ja riskit, vastuut. 

Vain hallittu prosessi kannattaa 

automatisoida – ensin asiat kuntoon 

Roboteille annetaan mielellään esim. datan 
"copypastausta" paikasta toiseen. Joskus prosessi 
alkaa asiakkaan, käyttäjän tai prosessin edellisen 
vaiheen työntekijän täyttämästä lomakkeesta, 
jonka tiedot kopioidaan toiseen järjestelmään. 
Mutta lomakkeet ovat ovat usein epämääräisiä. 
Niiden tiedot ovat väärissä kentissä, monta asiaa 
yhdessä kentässä jne... Sellaisen automatisointi 
tuottaa lisää virheitä prosessiin, koska ihminen ei 
jaksa enää siivota jo syötettyä dataa. Virheet pitää 
pysäyttää mahdollisimman aikaisin, eli sinne, 
missä datavirta alkaa. PDF-lomakkeilla puolestaan 

https://suomidigi.fi/vantaalla-robotit-ovat-osa-henkilostoa/
https://suomidigi.fi/vantaalla-robotit-ovat-osa-henkilostoa/
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on yksi haaste lomakekuri, eli miten saadaan 
kaikki käyttämään uusinta virallista lomaketta, 
jossa kentät ovat robotin odottamassa muodossa. 
Nämä ovat periaatteessa helppoja asioita, mutta 
käytännössä haastavia. 

Validia dataa? 

Jos robotisoidaan kahden tietojärjestelmän väli-
nen yhteys, tilanne on siitä kiva, että periaatteessa 
kumpikin niistä on testattu ja kenties käytännössä 
hyväksi havaittu sekä toiminnallisuudeltaan ja 
turvallisuudeltaan. Silloin voidaan keventää 
robotin tekemiä tarkastuksia. Mutta jos syötteenä 
on vaikkapa PDF-lomakkeita, on syytä katsoa 
millaista dataa niistä siirretään eteenpäin. Jos 
lomakkeet oletetaan automaatilla käsiteltäviksi, 
niillä tullaan yrittämään samoja vaarallisia asioita 
kuin nettilomakkeillakin. 

Kuka sen rakentaa ja ylläpitää?  

Robottisysteemi pitää rakentaa työn ehdoilla, 
ohjelmoida, sitä pitää ylläpitää ja korjata. Avain-
kysymyksiä on, kuka sen tekee? Tekeekö työn-
tekijä (jos osaa) robotin käyttämisen ohella ohjel-
moinnin ja robotin ylläpidon? Saako ohjelmointiin 
ja ylläpitoon ICT-väen apua? Vai toimiiko systeemi 
ICT-infrassa ja käyttäjä vain toteaa sen aikaan-
saannokset. 

Osaamiskulttuuria saarekkeen sijaan 

Ohjelmistorobottiikan perusohjelmiston haaste on 
osaaminen organisaatiossa. On ikävää, jos uusi 
ohjelmisto on käytössä vain muutamassa tehtä-
vässä – siitä tulee taas yksi ylläpidettävä riippakivi. 
Kun robotit käyttävät samanlaista teknologiaa ja 
toteutusten tyyliä kuin testiautomaatio, olisi ihan 
kiva, jos ohjelmistokin voisi olla sama. Robot 
Framework on monessa firmassa jo testaus-
käytössä ja tarjoaa tällaisia osaamiskulttuurisia 
etuja. Ohjelmointiapua tai systeemisovituksia voi 
silloin löytyä naapurisiiven testaajista tai avoimen 
ohjelmiston yhteisöstä. 

Muutos ei ole aina mahdollisuus – 

ylläpidettävyys kriittistä 

Nykyään lähes ylpeillään sillä, että systeemit 
kehittyvät eli muuttuvat. Käyttöliittymiä voidaan 
muuttaa ihan A/B-testauksen vuoksi. Kun toimin-
nallisuuksia lisäillään, pitää kokonaisuutta uudis-
taa. Joskus sitä voidaan tehdä taajaankin – entis-
ajan vuosiversioiden sijaan intoillaan jatkuvista 
tuotantoonsiirroista pienillä askelilla.  

Mutta robottien toiminta on kiinni pienimmistäkin 
detaljeista. Jos robotti ei vaikka osaa tunnistaa 
jotain lomakkeen kenttää, se systeemi menee 
rikki. Toivottavasti sovellus on edes tehty niin 
fiksusti, että se kertoo, jos jotain tietokenttää ei 
enää löydykään, eikä vain ole tekevinään asioita 
(sellaista on nähty testiautomaatiossa, eli vaara on 
ihan oleellinen). 

Kaikki tämä tekee elämän käyttöliittymätason 
automaatiolle vaikeaksi pitkällä tähtäimellä. APIen 
sen sijaan soisi pysyvän vakioina, vaikka käyttöliit-
tymiä muutetaankin tai vaikka tulisi uusia apeja 
(tai/eli nykyisten laajennuksia). Niinpä kannat-
taakin suosia API-tason automatisointia – jos edes 

Robottipuheesta 

Laatu alkaa kielestä, sanoista ja käsitteistä. 
Niiden avulla: 

 Jäsennetään käyttäjien ja asiakkaiden 
maailmaa. 

 Ymmärretään tuotteen, palvelun, 
järjestelmän piirteitä. 

 Viestitään asioita ihmisten välillä, tietämystä 
jakaen ja ketjuttaen. 

 Opitaan asioita ja luodaan sisäisiä malleja 
asioista. 

Asioiden nimet kuljettavat käsityksiä, 
assosiaatioita, ajatuksia asioiden piirteistä, 
rajoituksista ja mahdollisuuksista. Nimet rajaavat 
aina ajattelua tai avaavat sille uusia polkuja. Siksi 
on pidettävä huolta sanoista ja annettava uusille 
asioille hyviä nimiä.  

Siksi kannattaa esimerkiksi miettiä mitä kaikkia 
asioita on järkevää kutsua "robotiksi". Joskus 
esimerkiksi "skripti" kuvaa puheena olevaa 
ATK:ta paremmin ja auttaa demystifioimaan 
automaatiota. 

Ihminen on helposti vedätettävissä, sillä kieli on 
virus (William S. Burroughs). Hyvä ja huono kieli 
tarttuu ihmisistä toisiin ja leviää kulkutautina - ja 
jättää jälkeensä pysyvät arvet. 
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kahdesta systeemistä toiseen pääsee käsiksi 
käyttöliittymän alta, se on jo kiva etu. 

Mutta toisaalta robotti vähentää riskejä! Jos jär-
jestelmien integraatio on teetetty muokkaamalla 
järjestelmiä tai tekemällä niihin jokin lisäosa, ja se 
ei jostain syystä enää toimi, korjaus voi olla aikaa-
vievä, kallis ja voi tuottaa lisää ongelmia. Omassa 
hallinnassa oleva robottiskripti on tietyssä määrin 
"non-intrusiivinen", järjestelmien ulkopuolinen ja 
näkyvä ja sen korjaus tarpeen mukaan voi olla 
paljon yksinkertaisempaa.  

Non-intrusiiivisuus on toki kovin suhteellista, sillä 
ohjelmistorobotit tarvitsevat usein kohdejärjestel-
miin jonkinlaista automatisointilisäosaa. Ilman 
sellaista automatisointi onnistuisi fyysisillä 
roboteilla (jollaisilla on oma käyttönsä testauk-
sessa, mutta ohjelmistojen automatisointiin niitä 
ei voi yleensä pitää mielekkäinä). 

Olipa ratkaisu mikä tahansa, pitää ohjelmisto-
valinnoissa suosia sellaisia, joissa on ylläpidet-
tävyydelle positiivisia piirteitä. Esimerkiksi 
UiPathissa voi työnkulkulun yhden erottaa koko-
naisuudesta ja sitten eristettynä turvallisesti 
muuttaa ja testata. 

Robotisointi on myös ohjelmisto-

kehitystä 

Mielikuvissa työn siirtäminen robotille on kevyttä 
klikkailua. Joskus se voi olla sitäkin, kun tehdään 
omaan tarpeeseen pieni lineaarinen "makro", 
mutta organisaatiotasolla se on vakavaa ohjel-
mistokehitystä, jossa pitää osata jäsentää robotin 
sääntöjä, automatisoida syöte- ja kohdejärjes-
telmiä, tuntea nettisivujen teknisen toteutuksen 
maailmaa ja tietoturvallisuutta, tehdä robusteja 
sovelluksia, ymmärtää käytettävyyttä, käyttää 
versionhallintaa, dokumentoida tekemisiä, 
testata, varoa ettei riko tuotantodataa jne. 

Missään nimessä ei pidä ajatella, että robotisointi 
vähentää ICT-väen työtarvetta, koska "käyttäjät tai 
liiketoimintatiimit osaavat nyt itse tehdä ATK-
kehitystään". 

Teknistä anatomiaa 

Ohjelmistorobotti ei ole jakamaton kokonaisuus, 
vaan siinä on monta erilaista osaa, joilla kaikilla on 
omat erityiset vaatimuksensa ja laatunsa: 

a) Tehtävien / työnkulkujen suunnittelutyökalu, 
jolla robottia ohjelmoidaan. Sen pitää tietysti olla 
kyvykäs tekemään luotettavasti kaikki mitä tarvi-
taan. Jos sen kyvyt uupuvat ja luodut taskit eivät 
toimi luotettavasti, lopputulos on jatkuva virhei-
den ja häiriöiden virta ja ihmisen sitominen 
korjaamaan tilanteita. Tämä on robotin IDE 
(Integrated Development Environment). 

Välineen pitää tietysti olla helppo käyttää sekä 
uusien tehtävien suunnittelussa että niiden muok-
kaamisessa, kun säännöt ja data muuttuvat. Erilai-
set käyttäjät tarvitsevat erilaisia välineitä. Graa-
fiset työkalut – jos ne toimivat – sopivat toimisto-
työläiselle ja ICT-ammattilainen suosii toimimista 
ohjelmakoodilla API-tasolla. Ja mitä enemmän 
robotti tarvitsee tarkistuksia ja päätöksentekoa, 
sitä enemmän tarvitaan pätevää ohjelmointia. 

Testauksen maailmassa tiedetään jo, että graafi-
silla työkaluilla on omia haasteitaan  mutta niillä 
on hyvä myydä välineitä! "Vain pari klikkausta ja 
työ on robotisoitu!" 

b) Luotettavuuden toinen tekijä on taskiajuri, joka 
suorittaa tallennettuja taskeja. Eli joku väline, jolla 
vaikka työasemassa valitaan, että robotti saa alkaa 
katsella tulolaskuja ja tulevia sähköposteja, kun-
nes toisin käsketään. Tämä on itse asiassa se varsi-
nainen robotti. Yleensä tarvitaan jonkinlainen 
orkestroija, useiden robottien hallintaväline, jolla 
hallitaan työnkulkuja, ketjutetaan niitä yhteen, 
hallitaan robottikantaa jne...  

Mitä enemmän tällaista tarvitaan, pitäisi herätä 
ajatus, että onkohan systeemin arkkitehtuuri enää 
mielekäs. Mutta toisaalta hyvä robottisysteemi 
tehdään pienissä paloissa, joilla on hyvä ymmär-
rettävyys ja ylläpidettävyys ja liitetään sitten 
yhteen. Tämä on hyvä asia riskienhallinnankin 
kannalta, sillä yhden työnkulun vikaantuessa 
voidaan vielä tehdä muuta ja hoitaa se vikaan-
tunut osa erityisjärjestelyin eikä sen korjaaminen 
riko vahingossa muita työnkulkuja (regressio). 

c) Kumpikin edellisestä tarvitsee sovittimia, joilla 
ne pääsevät käsiksi ohjelmiin, joita robotilla pitäisi 
käyttää. Sellaisten puuttuessa joudutaan kone-
näöllä tunnistamaan näytöltä elementtejä, mikä 
sekin onnistuu kohtalaisesti, mutta on herkkää 
ohjelmien ulkoasun pienille muutoksille – pieni 
CSS-muutos rikkoo tunnistuksen helposti 
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d) Tehtävien / työnkulkujen ohjelmien varasto 
palvelimella tai pilvessä. Tehtäville tarvitaan hyvä, 
turvallinen varasto, jossa niihin pääsevät robotin 
käyttäjät ja ylläpitäjät käsiksi ja niitä voidaan 
valvoa ja auditoida. "Haittataskienkin" riski on 
aina olemassa. 

e) Raportointiväline, joka tuottaa näkymiä robotin 
toiminnasta. Mitä on tehty, tietueet, joita ei osat-
tu käsitellä, lähetetyt bumerangit, systeemin 
virheet jne... Tämä liittyy samalla systeemin 
lokitukseen. 

f) Robotin tai robottien valvontavälineet. Ne eivät 
ole enää osa robottia, mutta osa robottien ja 
kokonaisjärjestelmää. Se ympäröivä systeemi voi 
sitten kattaa kaikenlaista, jonka käsittelyyn ei nyt 
ole tilaa. 

Miten kokonaisuus on palasteltu käytännössä, ja 
miksi paloja kutsutaan, riippuu tietysti ohjelmis-
tosta. Esimerkiksi suositun UiPathin nettisivuilla 
(http://www.uipath.com) löytyy tuotteiden lisäksi 
paljon oppaita, tutoriaaleja ja koulutusaiheistoja, 
joista selviää detaljitasolla, mitä kukin järjestel-
män ohjelma tekee ja miten sitä voi käyttää. 

Kyse on siis kohtalaisen isosta kokonaisuudesta, 
mikä merkitsee, että kannattaa miettiä lähtö-
kohdaksi jotain hyvää ohjelmaa, josta löytyvät 
kaikki elementit. Kiusaushan olisi aina, että 
laitetaan joku ohjelmoija tekemään pieni Python-
skripti tietojen kaiveluun paikasta toiseen. Sellai-
nen sopii yleensä ohjelmoijan tai testaajan hen-
kilökohtaiseen käyttöön, mutta ei välttämättä 
tavallisen tietotyöläisen välineeksi tai vakavaan 
ATK-infraan. Puolivälissä kohti monipuolisia 
integroituja organisaatiotason sovelluksia ovat 
yksinkertaisemmat tuotteet, kuten SikuliX 
(http://www.sikulix.com). 

Ohjelmistorobottien vapausasteista 

Teollisuusrobottien kykyjen yksi mittari on ollut 
niiden liikeratojen joustavuutta kuvaava 
vapausasteiden määrä – eli miten monen akselin 
suhteen robotin varsi osaa liikkua. Jos 
ohjelmistorobotteja on tolkullista kutsua 
roboteiksi, niillekin pitäisi TIETYSTI löytyä 
vapausasteita, ja mielellään se iso luku viisi. Ne 
eivät kenties ihan analogisia teollisuusrobottien 
kanssa, sillä teknologiseen vapauteen liittyvät 

ajatuksetkin muuttuvat maailman muuttuessa... 
Mutta otetaan vaikka tällaiset: 

1 Horisontaalinen. Kyky siirtää dataa systeemien 
välillä yms. 

2 Vertikaalinen. Kyky toimia eri abstraktiotasoilla 
UI:sta syvälle konepellin alle. 

3 Radiaalinen. Avautuminen ulospäin standardeilla 
tiedostoformaateilla ja protokollilla; itsekin ulkoi-
sesti ohjattavissa. Jos tiedostot ovat suljetussa 
binääriformaatissa, on niiden käyttö muista työka-
luista aika vaikeaa (kuva 4). 

 

Kuva 4. Erään ohjelman tiedosto. 

4 Pintamuoton muutettavuus. Avoin koodi ja 
avoin data. Voidaan siksi muotoilla tarpeen 
mukaisesti. 

5 Evolutionäärinen muutos. Oppiva systeemi. 

Simppelillä systeemillä on kenties ensimmäinen, 
mutta dimensiot 1-3 olisi hyvä löytyä, jotta se voi-
daan joustavasti liittää ympäristöönsä erilaisiin 
vaihtuviin tarpeisiin ja muutoksiin sovittaen. Avoi-
men lähdekoodin ohjelmistoilla on luontaisia etuja 
laajennettavuudessa, muokattavuudessa ja liitet-
tävyydessä. 

Mitä muutetaan? 

Laadun kannalta on robotisointiprojektissa kolme 
tasoa: organisaation muutoksen taso, robotti-
ohjelmiston hankinnan ja hyväksymisen taso ja 
oman sovelluksen taso. Kaikki lähtee muutoksen 
ideasta. Jos se epäonnistuu – robotisoidaan vää-
rää asiaa – muukaan ei onnistu. Robottihuumassa 
on aina vaara puskea robotti paikkaan, johon se ei 
sovi. Ensi vaiheessa pitää tehdä ongelmanratkai-
sua, ei robotin käyttöönottoa. Robotin käyttämi-
nen väärässä paikassa on kognitiivinen vinouma: 
robotintarveharha. Oikeiden kehityskohteiden 
löytäminen ja oikeiden kehityskeinojen käyttämi-
nen mittaa organisaation kehittymis- ja kehittä-
miskykyä. 

http://www.uipath.com/
http://www.sikulix.com/
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Järjestelmien testattavuudesta 

automatisoitavuuteen 

Järjestelmien testattavuus testiautomaatiolla on 
aina ollut huolenaihe ja ongelma-alue. Ohjelmisto-
roboteilla on täsmälleen samat tarpeet kuin 
testausohjelmilla. Toivottavasti automatisoitavuus 
edistää järjestelmien hyvää suunnittelua. Jo nyt 
automatisoitavuus kuuluu uusien järjestelmien 
hankinnan tarkistuslistalle ja osaksi uusien versi-
oiden testausta ennen käyttöönottoa. Isoimmalla 
prioriteetilla siinä pitää olla APIen olemassaolo ja 
toteutus ja niiden puuttuessa käyttöliittymän 
piirteet ja niiden kehitysstrategia. Esim. käyttöliit-
tymän muutokset eivät saa rikkoa robotisoituja 
prosesseja – ainakaan ihan joka viikko... 

Sivistyneisyyttä ja koko elinkaaren 

laatua 

Automatisointisoftien kokonaislaadusta ja 
muuttuvista markkinoista. Alkuvuodesta ajattelin 
kokeilla erään testiautomaatiotuotefirman kahta 
freeware-tuoteversiota. Latauskaan ei meinannut 
onnistua, koska latauslinkit jäivät näkymättömiin 
kännykällä. Kumpikaan ei asennuksen jälkeen 
käynnistynyt. Kummallakaan ei ollut mukana 
mitään manuaaleja – toinen yritti asennuksen 
lopuksi avata ohjeita, muttei osannut ja toisessa 
piti olla dokumentaatiota alihakemistossa, jota ei 
ollut. Käynnistystapakin piti arpoa hakemistoa 
kahlaamalla, kun softa ei asentanut mitään 
avauslinkkiä. Netissä ei ollut apua – ei ohjeita eikä 
vuorovaikutusfoorumia. Siis kohtalainen katast-
rofi. "Nörttituotteiden" ikiaikainen ongelma on 
ollut epämääräinen asennus, käytettävyyspuut-
teet ja huono dokumentaatio. Mutta ohjelmisto-
robotti ei ole enää nörttituote. 

Jos softarobotteja aiotaan saada pieniin yrityksiin, 
niiden pitää olla sivistyneitä, hyvin paketoituja ja 
robusteja. Ei kelpaa, että asennusta pitäisi debu-
gata, kenties käsin selvittää lisäkomponenttien 
tarve ja asentaa niitä vaikkapa Python-ympäristön 
työkaluilla tms. Jos testaustuotefirmat aikovat 
laajentaa softarobottisektorille, pitää joidenkin 
pystyä paljon parempaan. 

Organisationaalinen laatu 

Robottijärjestelmä on ihan samanlainen kuin 
kaikki muutkin organisaaton tietojärjestelmän 
palaset. Robottien toiminta on suunniteltava 

hyvin, skriptien on toimittava oikein ja luotet-
tavasti ja koodin oltava ylläpidettävää. Tästä 
pääsemme visuaalisten välineiden hyviin puoliin. 
Visuaalisen aktiviteettikaavion kautta robotin 
logiikka on helpompaa yhdessä suunnitella, 
katsemoida ja tarkastaa, kuin koodista. Ja 
visuaalinenkin väline tarvitsee säännöt mm. 
nimeämiskäytännöistä, sovellusten modulari-
soinnista ja odotetusta poikkeusten käsittelystä. 

Orientoituminen ja perehtyminen 

Olisi suuri virhe sännätä robotisoimaan asioita 
ilman, että työyhteisö yhdessä miettii robotisoin-
nin olemusta, vaikutuksia ja sopivia kohteita. 
Ihmisten pitää saada sopivaa koulutusta sen 
mukaan, millainen alkuoletus on osallistuvista 
ihmisistä ja heidän roolistaan. Tavoitteena on 
oppia ohjelmistoroboteista, purkaa hypeä, 
jäsentää töiden haasteita ja valmistautua ilman 
turvallisin mielin ja ilman sitoumuksia asian 
kokeiluun. 

Kokeiluvaihe – proof of concept, työn 

muotoilu, käyttäjäkeskeinen 

suunnittelu 

Kokeilussa testataan prosessin toiminnallista 
laatua ja työntekijäkokemusta sekä voidaan 
arvioida esim. ratkaisun ylläpidettävyyttä, työn-
jakoa ja työmääriä. Kokeiluja varten on tietysti 
hyvä olla tekninen kehitys- ja testiympäristö ja 
nykyään on sellainen helppoa järjestää. Pilotointi 
puolestaan tapahtuu jo tuotannossa. Nämä kaksi 
on tarpeen erottaa toisistaan. Testiympäristöä 
tarvitaan myös tuotantovaiheessa robotin 
tehtävien kirjoittamiseen, testaukseen ja 
ylläpitoon. 

Kokeilu on paikka tehdä vakavaa työntutkimusta, 
arvioida kunnolla kenties automatisoitavaa 
prosessia, luoda automatisointihypoteeseja, 
muotoilla niiden perusteella uusi ihmisen ja 
koneen työnjako, testata sitä ja taas parantaa 
ajatuksia. Kyseessä on tavallinen käyttäjä-
keskeisen suunnittelun prosessi. 

Kokeiluissa on aina helppoa vähän ohittaa sään-
töjä, mutta tietoturvallisuus on alue, jossa ohituk-
sia ei saa sallia. 
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Softan valinta 

Robottiohjelmisto on vain yksi palanen robotti-
avusteisen työjärjestelmän kokonaisuudessa ja 
sitä voidaan arvioida hieman erikseenkin, kunhan 
sen vaatimukset on tunnistettu. Robottisoftan 
hankinta lähtee hypoteesista robottityypin ja 
siihen liittyvän työn suhteen. Robotisointikokei-
luihin kannattaa valita muutama ohjelmavaihto-
ehto ja kokeilla niitä – tai vähintäänkin hakea 
kokemuksia muualta ja kokeilla parhaalta vai-
kuttavaa. Kokeilujen viimeinen vaihe toimii jo 
hyväksymistestauksena, eli siinä pitää arvioida tiu-
kasti valitun ohjelmiston ominaisuuksia. Samoin 
pitää arvioida suunnitelmia robotin oheisinfra-
struktuurista mm. tietoturvamielessä. Pilottivai-
heessa voidaan sitten auditoida asiat konkreet-
tisesti. 

Kokeiluissa on testattava, että robotilla on helppo 
tunnistaa puuttuva data ja erilaiset sovellusten 
ongelmatilanteet. Testausta pitää tehdä kaiken-
laisella huonolla, rikkinäisellä, vaarallisella ja 
puuttuvalla datalla ja katsoa, että robotti tunnis-
taa ongelmat eikä vie ongelmaa eteenpäin. Tämä 
on negatiivista testausta, joka ei synny luonnos-
taan. Niinpä mukana olisi syytä olla testausta 
hyvin ymmärtäviä ihmisiä. 

Jo kokeilut ovat paikka arvioida uutta prosessia ja 
siihen liittyviä työtapoja. Niinpä ensimmäisiä 
robotin ohjelmointeja, koko käyttöprosessia ja 
robotin raportteja on arvioitava ja katselmoitava 
yrittäen nähdä millainen olisi talon tapa, mitä 
ongelmia on nähtävissä ja miten "prototyyppejä" 
voisi parantaa. 

Kokeilut eivät siis ole itsenäinen, kokeilukulttuurin 
ilmentymä, vaan osa monimuotoista systemaat-
tista muutosprosessia. 

Kokeilut tärkeää työn muotoilulle 

Organisaation muutoksen onnistumista edesau-
tetaan hyvällä työn ja prosessien suunnittelulla. 
Muotoillaan siis uusi robotisoitu työprosessi. 
Koska jokainen työ on uniikki, robotisointia ensin 
kokeillaan eli testataan ja kerätään siitä opit. Siis 
validoidaan koko ajatuksen mielekkyyttä ja siihen 
liittyviä käsityksiä. Ehkä huomataan, että roboti-
sointi ei ollutkaan hyvä idea tai että kannattaakin 
käyttöliittymätason ohjelman sijaan tehdä API-

integraatio. Tai pienessä firmassa voidaan huo-
mata, että sisään tulevien PDF-lomakkeiden 
naputtelun robotisoinnin sijaan on fiksumpaa ja 
halvempaa vaihtaa järjestelmäsofta sellaiseen, 
jossa on käyttäjille suunnattu näppärä netti-
lomake. 

Kokeilun jälkeen voidaan asiaa pilotoida ja oppia 
lisää. Ja sitten laajennetaan asiaa. Bottom-up- 
lähestyminen on siis eduksi, mutta se ei merkitse, 
että toimittaisiin vain kevyellä paikallisella osaa-
misella – osaamistahan tarvitaan työstä, työn 
suunnittelusta, ICT:stä, roboteista jne. 

Integroitavissa järjestelmissä on ihmisen läsnäol-
lessa ollut se ajatus, että ihminen huomaa virheil-
moitukset ja muut ongelmat. Ihminen tekeekin 
kaikenlaisia paljon korjauksia itse sitä edes huo-
maamattaan. Haasteena on saada robotti yhtä 
fiksuksi. Mutta ensin pitää tietää, mitä kaikkea 
käyttäjä tekee. Tässä tarvitaan työn havainnointia. 
Moni työ on näennäisesti yksinkertainen, mutta 
havainnointi kertoo sen pienistä kriittisistä detal-
jeista. (Tietenkin on usein fiksua siirtää tiedot 
toiseen järjestelmään tarkistusta odottavaan 
tilaan, jolloin automatisoidaan lähinnä se kankea 
ja tylsä kopiointityö.) 

Tarvitaan monenlaista osaamista 

Kuten edellä on jo kuvailtu, pätevä robotisointi 
kaipaa ideaalisesti monenlaista osaamista ja 
osaamisalueiden osaajia, kuten: 

 Työntutkimus ja työn muotoilu. 

 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu – 
antropologiasta käytettävyystestaukseen. 

 Automatisoitavan työnkulun syvällinen 
tuntemus. 

 Automatisointi. 

 Toiminnallinen testaus. 

 Tietojärjestelmäosaaminen. 

 Organisointitaito ja työpaikkapolitikointi 
robotin inhimillisen infran suunnittelussa ja 
että sille löytyy jatkuva riittävä tuki. 

Olisi ihme, jos osaamistarpeet eivät olisi laajoja, 
sillä onhan kyseessä monitasoinen ja 
monimuotoinen kehitettävä konteksti. Kuva 5 
muistuttaa useista eritasoisista konteksteista. 



 

Sivu 12  Laatu ja testaus  

 

 

Kuva 5. Robotisoinnin kontekstien sipulimalli 

Kuva 6 puolestaan muistuttaa siitä, miten 
henkilökohtainen yksinkertainen sovellus on 
helpompi juttu kuin monimutkainen 
konsernisovellus. Onneksi! 

 

Kuva 6. Eri robotisointitilanteiden haastavuus 
vaihtelee. 

Ei hopealuoteja 

Mediasta ja mainoksista saa välillä kuvan, että 
ohjelmistorobotti on simppeli hopealuoti, joka 
istutetaan virtuaaliseksi käyttäjäksi, joka alkaa 
sitten pienen preppauksen jälkeen tehdä ihmisen 
tehtäviä. Syntyy nopea isompi onnen hetki, kun 
data alkaa vilkkua näytöllä systeemien välillä! 

Kyse on kuitenkin työn kehittämisestä, organi-
saation muuttamisesta, ICT-kokonaisuuden 
kehittämisestä ja uusien välineiden tuomisesta 
organisaatioon. Siihen liittyy monenlaista uutta 
asiaa, osaamistarvetta, laatua ja riskejä. 

Toivottavasti tämän jutun lukemisen jälkeen 
ajatukseksi muotoutuu, että ei se kenties olekaan 
ihan niin pieni asia, vaan monimuotoinen 
kokonaisuus, joka kannattaa ottaa vakavasti. 

Ok, tämän sanomisen jälkeen pitää vähän peruut-
taa ja todeta, että projekteja on kaiken kokoisia 
skoupiltaan ja kriittisyystasoltaan. Tapojen pitää-
kin vaihdella kontekstista riippuen. Pienyrityksen 
toimiston omatarverobotti voidaan rakentaa eri 
tyyliin kuin isovolyymisen globaalin liiketoiminnan 
kriittinen palanen. Olennaista onkin tunnistaa, 
millaista kehittämistä ja laadunvarmistusta 
kulloinenkin tilanne tarvitsee. 

 

Matti Vuori törmäsi robotteihin ensimmäistä kertaa 
opinnoissaan Tampereen teknillisessä korkeakoulussa 1980-
luvun alussa tehdessään työsuojelutekniikan erityistyön 
teollisuusrobottien turvallisuudesta. Ohjelmistorobottien 
teemoihin hän on perehtynyt testiautomaation, käytettävyys-
tutkimusten, työpaikkasuunnittelun ja tietotekniikan laadun 
näkövinkkeleistä ja itsekkin puljannut selainkäyttöliittymien 
dataa muutamalla ohjelmointikielellä. 
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Tiimejä ja ihmisiä 
 

Tuula Pääkkönen, Kansalliskirjasto 

Testausta tehdään yhteistyössä. On testaustiimejä, 
kehitystiimejä, projektitiimejä ja näiden erilaisia 
yhdistelmiä eri tarkoituksiin. Miten yksilö sitten 
selviää tiimissä ja tiimi taas ymmärtää yksilöitä. 

Keväällä iskee taas erilaisten työpajojen ja palave-
rien kausi, laaditaan suunnitelmia yhdessä ja erik-
seen ja yritetään poimia parhaimmat suunnitelmat, 
jotka vie eteenpäin. Miten sitten voi olla varma, 
että työpajassa oikeasti saadaan parhaimmat ideat 
keksittyä annetun aikarajan sisällä? Takuutahan ei 
ole, ja pitää vain toivoa, että ne suurimmat tai tär-
keimmät kehitysideat nousevat annetun aikarajan 
sisällä esille. Kaikissa työpajoissa on oma kustan-
nuksensa, ei vain ”omien sokerien mukaantuo-
minen” (”Suomalaisen Naisliiton Ohjelmailta” 
1917) vaan myös se, että miten työ ja tiimit on 
muutenkin järjestetty. 

 

 

 

Ryhmäajattelu – joukkojen viisaus – 

moniääninen tiimi 

Olen juuri lukemassa   kirjaa ’Invisible Influence: 
The Hidden Forces that Shape Behavior’ ja siinä 
ensin esiteltiin ryhmäajattelu, joukkojen viisaus 
mutta myös moniäänisen tiimin heikkoudet ja 
vahvuudet, (Berger 2017). Ryhmäajattelussa on 
yhtenä riskinä se, että ryhmä kallistuu helpolla 

ryhmän vahvojen mielipiteiden esittäjien suuntaan, 
se joka ensimmäisenä puhuu luo suunnan, johon 
keskustelu etenee ja vaikuttaa vahvasti minne 
mennään. Tämän vuoksi usein työpajoissa on 
tapana käyttää mielipiteen kysymistä jokaiselta 
erikseen ja erilaisia aivoriihitekniikoita, esimerkiksi 
seinätauluja ja  ”muistilapputekniikoita”, joissa 
(melkein) antonyymisesti voi heittää omat ideansa, 
ilman että idealle tulee heti tyrmäystä. Joukkojen 
viisaus luottaakin siihen, että kun mielipiteet, ideat 
saa useammalta ihmiseltä, tällöin hiljaisetkin äänet 
tulevat esille ja ryhmä osaa katsoa ongelmaa moni-
puolisemmin. Moni varmasti muistaakin, sen yh-
den kokouksesta, joka heittää puoli huolimatto-
masti ”entä jos,…”, joka muistuttaa muillekin mie-
leen polut, joita ei vielä olekaan ajateltu. Moni-
äänisyys onkin hyvä asia, esimerkiksi Berger heitti 
ideana, että pitäisikö palavereissa ollakin ihan pyy-
dettynä aina yksi vastarannan kiiski, joka kyseen-
alaistaisi ja haastaisi tehtyjä johtopäätöksiä, jos sitä 
luonnostaan ei tule?   Ideana tuntuisi hyvältä, sillä 
ellei omassa ryhmässä olla herkkiä ja ymmärretä 
miltä muulta kannata asiaa voisi katsoa, niin onkin 
hankalampaa löytää hyvää kompromissia, joka 
vähentäisi vastakkainasetteluja. 

Erilaisuus on rikkaus 

Ihmisiä palkatessa pitäisi yrittää saada nostettua 
tiimin tasoa, samalla kun voimavaravajaukseen 
saadaan paikkausta – joko niin, että uusi henkilö 
osaa enemmän, tietää enemmän, tai että hän tuo 
uuden näkemyksen tekemiseen. Uusi näkemys voi 
tarkoittaa, että jos tiimissä on neljä Perl-ohjel-
moijaa, niin tuodaankin yksi Python-ohjelmoija 
peliin mukaan. Jos ei muuta, niin saadaan laajen-
nettua hiukan teknologiakenttää ja kasvatettua 
osaamista molempiin suuntiin. Sitäkin tärkeämpää 
olisi erilaiset ajattelutavat, joita eri ihmisillä on. 
Viimeaikojen hittikirjan ’Idiootit ympärilläni – 
kuinka ymmärtää muita ja itseään’ (Erikson 2017), 
jossa oleellista on myös tuo jälkiosan itsetunte-
muksellinen puoli. Tiimityössä törmääkin näihin, 
että joidenkin ihmisten kanssa pitää jutella 
kasvotusten, osa kirjallisesti ja osa kaipaa omaa 
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rauhaa ja ryhmätyöt ovat kauhistus. Tilanteet 
tietysti ovat myös erilaisia, ja joinakin päivinä 
ryhmätyö on virkistävää vaihtelua ja toisina päivinä 
haluaa vain sulkea huoneen oven ja keskittyä jon-
kin yksityiskohdan miettimiseen ihan rauhassa ja 
yksinäisyydessä. Bergerillä olikin esimerkkinä ns. 
”social influencing” jossa ihminen suoriutuu 
paremmin, kun ympärillä on muita ns. ”katsojia” 
jos tehtävä on helppo, mutta toisaalta vaikeam-
massa tehtävässä ns. ”vieressäkatsojat” voivat 
haitata ns. suorituspaineena, joka on urheilu-
kisoistakin tuttu ilmiö. Osittain tämä ehkä voi 
selittää avokonttori-istujien tuskaa – joissakin 
tehtävissä se, että ympärillä on väkeä virkistää ja 
luo ”silmiä”, joilla pysyy asiassa, mutta oikein syvää 
keskittymistä varten edes hiljainen avokonttori, 
köhimisineen ja paperin kahinoineen on jo 
tuskainen. 

Loppukaneetti 

Palavereista ja työpajoista saa enemmän irti, kun 
huomioi, että eri ihmisillä on (jopa eri päivinä) 
erilaisia kommunikointityylejä. Varo 
ryhmäajattelun vaaraa, vaan yritä saada kaikilta 
mielipiteitä napattua. Toisaalta asiaan liittyviä 
eriäviä mielipiteitä saa ja pitää olla, mutta 
enemmän voi saada kun faktat on selvitetty ja 
ymmärretään mitä muita argumentteja joku toinen 
voisi käyttää. Näin saadaan kattavampi katsaus 
asiaan ja väärinymmärrysten vaara vähenee. 
Toivotaan hyviä fasilitaattoreita työpajoihin, hyviä 
menetelmiä ja monenlaisia ajattelijoita tiimeihin, 
jotta saadaan vietyä asia läpi lopputulokseen asti.  
 

 

Kirjoittaja toimii Kansalliskirjastossa tietojärjestelmä-
asiantuntijana. Kokemusta tietojärjestelmien kehityksestä on 
piirun yli 20 vuoden ajalta, testauksesta ohjelmistokehitykseen.  

Lähteet 

Berger, Jonah. 2017. Invisible Influence. 

Erikson, Thomas. 2017. Idiootit ympärilläni - Kuinka 
ymmärtää muita ja itseään. 

”Suomalaisen Naisliiton Ohjelmailta”. 1917. 
Satakunnan Sanomat, nro 101, 1.9.2017. , 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding
/1286921?page=1  

 

 
 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1286921?page=1
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1286921?page=1


 

Laatu ja testaus  Sivu 15 

 

Käytettävyyttä ja käyttöturvallisuutta 

terveysteknologiaan 
 

Terhi Holappa, USBIMED

Lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen käytön 
aikaiset ongelmat ovat suurennuslasin alla. Aiem-
min turvallisuuskulttuurin kehittämisessä korostet-
tiin käyttökoulutuksen merkitystä, mutta tämä ei 
johtanut toivottuihin tuloksiin käyttöturvallisuuden 
varmistamisessa. Nykyisin on alettu ymmärtää, 
että laitteen huono käyttöliittymäsuunnittelu voi 
johtaa käyttövirheisiin ja seuraukset voivat olla 
vakavat. 

Terveysteknologian turvallisuuskriittisyys 

Terveysteknologian sovellukset ja niiden käyttöym-
päristö omaavat piirteitä, joiden vuoksi laitteet ja 
ohjelmistot luokitellaan usein turvallisuuskriittisiksi 
muiden vastaavien, kuten ilmailu- tai sotilasalan 
sovellusten rinnalle (1). 

Potilaat ovat nykyisin keskimäärin aiempaa huono-
kuntoisempia, käyttöympäristö on teknistynyt, 
laitteiden ja ohjelmistojen ominaisuuksien määrä 
on kasvanut ja työn kuormittavuus lisääntynyt. 

Osaavasta henkilökunnasta on pulaa, toiminta-
mallit ovat monimutkaisia ja niiden kirjo on suuri. 
Terveydenhuollon ympäristöissä toimivat ammat-
tilaiset suorittavat työtehtäviään kiireen ja paineen 
vallitessa. Terveydenhuollon laitteet ja ohjelmistot 
ovat monimutkaisia korkean teknologian tuotteita, 
jotka lisäävät käyttäjien kognitiivista kuormaa tai 
niiden asettamat vaatimukset jopa ylittävät 
inhimillisen kyvykkyyden rajat.  

Toiminta turvallisuuskriittisissä ympäristöissä 
edellyttää käyttäjältä vahvaa kliinistä ja teknistä 
osaamista. Turvallisuuskriittisten laitteiden ja 
ohjelmistojen käytettävyyssuunnittelu vaatii 
valmistajalta inhimillisten tekijöiden (Human 
Factors) ja käyttökontekstin syvällistä ymmärtä-
mistä. Edellä mainittujen osapuolten yhteistyöllä 
on tärkeä merkitys terveysteknologian käytettä-
vyyden ja turvallisuuden varmistamisessa. 

Laitteen käyttöön liittyvät riskit (käyttövirhe) 
ylittävät moninkertaisesti laitevikaantumisesta 

johtuvat riskit niin esiintyvyyden kuin seurausten 
vakavuuden kannalta. USA:ssa vuosina 2003–2012 
lääkinnällisten laitteiden takaisinvedoista suurin 
osa johtui ohjelmistopuutteista ja käyttöliittymän 
suunnitteluvirheistä (2).  

Viranomaisvaatimukset ja standardit 

suunnittelua ohjaamassa 

Valmistaja määrää tuotteelleen käyttötarkoituk-
sen. Tästä määritelmästä riippuu, onko kyseessä 
lääkinnällinen laite, jota viranomaisvaatimukset 
koskettavat. Lääkinnällisiä laitteita koskettavassa 
MDR 2017/745 EU asetuksessa (3.) määritellään 
yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset, 
jotka tuotteen tulee täyttää. Näissä vaatimuksissa 
viitataan useassa kohtaa käyttöturvallisuuteen ja 
käytettävyyteen.  

Viranomaisvaatimukset kohdistuvat EU:ssa pää-
asiallisesti seikkoihin, joilla on vaikutusta potilaan, 
käyttäjän tai ympäristön turvallisuuteen ja laitteen 
suorituskyvyn heikkenemiseen. Vaatimustenmukai-
suus on osoitettu euroopassa perinteisesti nojautu-
malla tarkoituksenmukaisiin yhdenmukaistettuihin 
standardeihin. 

Toimialan keskeinen kansainvälinen standardi on 
IEC 62366:2007 (Medical Devices – Application of 
Usability Engineering to Medical Devices). Vaikea-
selkoisena se päätettiin päivittää ja jakaa kahteen 
osaan. Näitä ovat normatiivinen osa IEC 62366-
1:2015 (5.) sekä rinnalle julkaistu opastava tekni-
nen raportti IEC TR 62366-2:2016 (6.) 

Käyttövirheen käsite 

Valmistajien kiinnostuksen puute muun kuin käyt-
tötarkoituksen mukaisen käytön turvallisuuden 
varmistamiseksi voi avata oven tuhoisalle tielle  
Käyttötilanteeseen voivat vaikuttaa useat tekijät 
kuten epäasianmukaiset kaapeleiden liitännät, 
laitteen käyttötoimintojen suunnittelun puutteet, 
ohjelmistojen puutteet,  potilaan tila ja hoidon 
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vaativuus, käyttäjän taidot, koulutettujen käyttä-
jien saatavuus sekä ympäristön fyysinen ja kogni-
tiivinen kuormittavuus.  

Eräs tärkeimmistä lääkinnällisten laitteiden suun-
nittelua ohjaavista lähtökohdista on oivaltaa inhi-
millisen virheen olemassaolon väistämättömyys. 
Normaalina käyttönä pidetäänkin valmistajan mää-
rittelemän käyttötarkoituksen mukaista oikeaa 
käyttöä sekä inhimilliseen toimintaan kytkeytyvää 
lipsahduksen, erehdyksen ja väärinkäsityksen mah-
dollisuutta – jolloin käyttövirhe saattaa ilmetä 
(Kuva 1). 

Käyttövirhe (use error) ei ole sama asia kuin käyt-
täjän tekemä virhe (user error). Käyttövirhe tar-
koittaa sellaista käyttäjän toimintaa tai toiminnan 
puuttumista laitteen käyttötilanteessa, jonka tulos 
poikkeaa valmistajan ilmoittamasta käyttötarkoi-
tuksesta tai käyttäjän odotuksista (5.).  

Standardin IEC 62366-1 mukaan lääkinnällisen 
laitteen, kun sitä käytetään käyttötarkoituksen 
mukaisella tavalla, tulee saavuttaa riittävä käytet-
tävyyden taso siten, että riskit, jotka seuraavat 
oikeasta käytöstä sekä käyttövirheistä, ovat hyväk-
syttäviä. Laadukas käyttöliittymä ehkäisee käyttö-
virheen syntymisen ja mahdollistaa käyttäjän 

tehokkaan, taloudellisen sekä miellyttävän työs-
kentelyn kiireen ja paineen keskellä. 

Käyttöliittymä ja käytettävyystekijät 

Käyttöliittymän käsite ymmärretään standardissa 
IEC 62366-1 laajasti käsittämään kaikki keinot, 
jotka vaikuttavat käyttäjän ja lääkinnällisen laitteen 
vuorovaikutukseen. Laitteen ja sen pakkauksen 
merkinnät, käyttöopas, fyysinen muotoilu, ohjain- 
ja syöttöratkaisut sekä ohjelmistokäyttöliittymä 
ovat osa lääkinnällistä laitetta ja sen käyttöliit-
tymää. Siten ne ovat myös viranomaisvaatimusten 
kohteena. 

Käytettävyyden käsite nojautuu ISO 9241-11 (7.) 
mukaiseen näkemykseen käytettävyyden osateki-
jöistä, joita ovat tuloksellisuus (effectivess), tehok-
kuus (efficiency) ja tyytyväisyys (satisfaction) (Kuva 
2).  

Kuva 1. Käyttövirheen käsite 
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Kuva 2. Käytettävyyden osatekijät 

 

Standardin IEC 62366-1 mukaan näistä tehokkuus 
on aina tavoiteltava tekijä, mutta ei välttämättä 
turvallisuuden kannalta tärkeä. Jotkut laitteet, 
kuten automaattiset defibrillointilaitteet, edel-
lyttävät kuitenkin tehokasta ja nopeaa toimintaa 
kriittisen aikarajan puitteissa. Pääosin lääkinnäl-
listen laitteiden käytettävyysstandardi korostaa 
kuitenkin tuloksellisuutta keskeisenä käyttötur-
vallisuuteen liittyvänä tekijänä.  

Esimerkiksi tuloksellisuuden mittarina käytettä-
vyystestissä käytettyyn ”virheiden määrä testiteh-
tävän aikana” suhtaudutaan kuitenkin kriittisesti 
tuotteen riskiluokasta riippuen. Käyttövirheitä tai 
testitehtävissä epäonnistumisia ei yksinkertaisesti 
sallita millään esiintymistiheydellä. Samalla tavoin 
tehokkuuden mittarin osalta ”10 % testikäyttäjistä 
ei saanut tuotettua sähköimpulssia kriittisen aika-
rajan puitteissa” -ilmaisu ei ole hyväksyttävä 
esimerkiksi defibrillaattorin käytettävyystestin 
tuloksena.  

Edelleen tyytyväisyyden mittarina tutun SUS 
(System Usability Scale) -lomakkeen vastaukset 
eivät käy käyttöturvallisuuden subjektiivisina 
todisteina viranomaisille. Standardi IEC 62366-1 
korostaakin, että valmistaja saa asettaa käytettä-
vyystavoitteita ja hyödyntää tuloksia, mutta 
pääasiassa markkinointitarkoituksiin, ei viran-
omaisvaatimusten täyttämiseen.  

Käyttöön liittyvän riskin pienentäminen 

MDR 2017/745 –asetuksen mukaan valmistajan on 
sovellettava seuraavia periaatteita, annetussa 
järjestyksessä: 

 Poistettava tai vähennettävä riskejä siinä mää-
rin kuin mahdollista ottamalla turvallisuus huo-
mioon jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa  

 Toteutettava tarvittaessa asianmukaiset suo-
jelutoimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa 
hälytykset, sellaisten riskien osalta, joita ei 
voida poistaa 

 Annettava turvallisuutta koskevia tietoja (esim. 
varoituksia) ja tarvittaessa koulutusta käyttä-
jille. 

Riskin pienentämisen keinoja käyttöliittymien 
kannalta ovat vastaavasti esimerkiksi: 

 Liitännät on suunniteltu sellaisiksi, että virheel-
liset liitokset eivät ole mahdollisia (eliminioi 
vaara, joka on erityisen kriittinen) (Kuva 3). 

 Järjestelmä päästää äänimerkin ja antaa 
visuaalisen tiedon, kun kytkennät ovat kiinni 
(käytä automaattisia tarkistuksia). 

 Käyttöoppaassa on varoitusmerkinnät tai 
tietoa vaaroista. 

 

 

Kuva 3. Riskin pienentämisen keinona liittymien 
muotoilu ja värikoodaus 

 

Valmistajan ei tule luottaa siis yksinomaan käyttö-
oppaan, käyttökoulutuksen ja varoitusmerkintöjen 
voimaan käyttöturvallisuuden hallinnassa.  
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Mikäli käytettävyyssuunnitteluprosessi toteutetaan 
standardin IEC 62366-1 mukaisesti ja käytettävyy-
den validointisuunnitelmaan kirjatut hyväksymis-
kriteerit täyttyvät, niin lääkinnällisen laitteen käy-
tettävyyteen liittyvän jäännösriskin hyväksyttävyys 
on osoitettavissa. ISO 14971 -standardi (8.) määrit-
telee päätöksentekoprosessin riskin kokonaishy-
väksyttävyydelle. 

Trendeistä ja vaatimuksista 

Potilas kotiutuu sairaalasta nykyään usein jokin 
lääkinnällinen laite tai älypuhelinsovellus muka-
naan. Laitteen käyttäjä ja käyttöympäristö poik-
keaa näin perinteisestä. Trendi luo käytettä-
vyydelle uusia haasteita ja nostaa vahvemmin 
rinnalle myös saavutettavuusvaatimukset. 

Euroopassa valmistaja joutuu tuoteluokasta riip-
puen hyödyntämään ilmoitetun laitoksen palve-
luita vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa. 
Ilmoitetut laitokset edellyttävät käyttöturvallisuu-
den osoitusta osana tuotteen teknistä dokumen-
taatiota. Maailmalla edelläkävijänä on US FDA, joka 
käytännössä vaatii, että valmistaja on ottanut 
huomioon käytettävyystekijät  ja tästä löytyy osoi-
tus hakemusta koskettavassa dokumentaatiossa 
(9.). 

Lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen valmis-
tajan näkökulmasta viranomaisvaatimukset saat-
tavat vaikuttaa haastavilta. Säännösten huolellinen 
noudattaminen on kuitenkin liiketoiminnan kes-
keinen menestystekijä terveysteknologian toimi-
alalla. Terveysteknologian sovellukset koskettavat 
meitä kaikkia. Kun asiaa tarkastelee itsensä tai 
omaisensa näkökulmasta, käyttöturvallisuuteen 
liittyvät vaatimukset tuntunevat  kohtuullisilta. 

Viitteet 

1. Gaba DM. (2000). Structural and organizational 
issues in patient safety: a comparison of health 
care to other high-hazard industries. California 
Management Review 43(1): 83–102. 

2. Medical Device Recall Report, FY 2003-FY 2012. 
Food and Drug Administration (FDA) 

3. Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/MDR 

4. ANSI/AAMI HE75 (R)2018. Human factors 
engineering – Design of medical devices.   

5. IEC 62366-1:2015.Ed. 1. Medical devices – Part 
1: Application of usability engineering to medical 
devices. 

6. IEC TR 62366-2:2016. Guidance on the 
application of usability engineering to medical 
devices 

7. ISO 9241-11:2018. Näyttöpäätteillä tehtävän 
toimistotyön ergonomiset vaatimukset, osa 11: 
Käytettävyyden määrittely ja arviointi.  

8. ISO 14971:2007 Medical devices – Application of 
risk management to medical devices. 

9. FDA (2016). Applying Human Factors and 
Usability Engineering to Optimize Medical Device 
Design. 

 

Kirjoittaja omaa lähes 25 -vuotisen uran terveysteknologian 
toimialan vaativissa asiantuntijatehtävissä. USBIMED yrityksen 
asiantuntijana ja yrittäjänä hän on auttanut jo yli 8 vuotta 
terveysteknologian toimijoita regulaation (EU ja US FDA) sekä 
toimialan käytettävyyssuunnittelun erityispiirteiden 
hallinnassa. 
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Alan uutisia 
 

STTT:n UUTISIA 1.4.2019

Testaustyökortit tulevat 

Suomessa on erilaisilla työkorteilla pitkä perinne. 
Tulityökortilla, sähkötyökortilla ja työturvallisuus-
kortilla voi työntekijä kätevästi näyttää olevansa 
riittävän perehtynyt työhön – eli että on käynyt 
esimerkiksi päivän mittaisen kurssin aihepiiristä.  

Sama käytäntö on nyt tullut ohjelmistotestauk-
seen. Testaus tarvitsee osaamista, mutta sen hank-
kiminen, osoittaminen ja arviointi voi olla työlästä. 
Tarjolla on jo vuosia ollut erilaisia sertifiointijärjes-
telmiä, koulutustalojen ja oppilaitosten kursseja, 
mutta sekä työnantajien että työntekijöiden puo-
lella niitä pidetään usein liian raskaina, kalliina ja 
tarpeettoman perusteellisina käytännön tehtäviin. 

Nyt on kehitteillä testaustyökorttijärjestelmä, jossa 
päivän mittaiseen kurssin jälkeen testaaja saa osaa-
misestaan kertovan kortin. Sen avulla on helppo 
tarkistaa henkilön osaaminen, kun hän etsii testaa-
jan työtehtäviä tai haluaa tehdä projektissa tes-
tausta. Vain kortin vilautus ja työ voi alkaa! 

 

 

 

 

Kursseja ja kortteja tulevat tarjoamaan useat alan 
toimijat. Kurssivaatimukset tullaan määrittämään 
asetuksella. 

 

 

 

 

 

 

 

Enää tiedostot eivät katoa 

Uusi suomalainen startup "Ilirpa" tarjoaa mahdollisuutta tallentaa varmuuskopiot pilvipalvelun sijaan 
avaruuteen. Ilmakehän yläpuolella oleva satelliitti sisältää tallennusjärjestelmän, josta tila ei lopu. Startupin 
tiedotteessa kommentoidaan "Avaruus on tallennuspaikkana loistava – lämmityskulut ovat minimissään ja ei 
ole sää- tai orgaanisia häiriöitä".  
 
Kysyttäessä kuinka data siirtyy avaruuteen, yritys vakuuttaa tiedonsiirtojen turvallisuutta: "Amerikkalaisen 
yhteistyökumppanimme avulla tiedot toimitetaan eräajoina avaruuteen, mutta tämän kertakustannuksen 
jälkeen säilytyskulut ovat minimaalisemmat ja edullisemmat kuin traditionaalisissa 
pilvipalveluvaihtoehdoissa."  Bittiavaruus – uusi mahdollisuus! 
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Vuoden testaaja 2018 on Ilpo Paju 
 

Vuoden testaaja on 2018 on Lead DevOps 

Architect Ilpo Paju Tiedolta. Ääniä annettiin kaik-
kiaan 539, ja voittaja sai niistä 25 %. Onnittelut!  
 
Äänestäjät kommentoivat voittajaa mm. näin: 

 Hän on työllään vaikuttanut todella paljon 
koko yrityksen käytäntöihin ja innostaa 
esimerkillään kollegoita pyrkimään aina vain 
syvällisempään osaamiseen. 

 Aina yllättää se, että kuinka hyvin hän saa 
koko projektin orientoitumaan testaus-
kulmalle. 

 Jos QA on irrallinen projektista, niin ei ole sen 
jälkeen kun hän tulee mukaan. 

 Hänen ansiostaan julkaistavan koodin laatu on 
parantunut huomattavasti.  

 Jos ei kukaan muu tiedä, niin hän tietää tai 
ottaa selvää. 

 Hän hakee koko ajan uusia ratkaisuja liittyen 
DevOpsiin ja testiautomaatioon ja jakaa infor-
maatiota muille organisaation ja hankkeen 
sisällä. 

 Hänellä on aina posiitivinen asenne tiukankin 
paikan tullen. 

 Yhteistyötaidot ja vaikeiden uusien asioiden 
jalkauttaminen projektiyhteisölle ovat keskei-
siä taitovaatimuksi, kun kotiutetaan uuden 
teknologian ja uusien toimintatapojen 
hyötyjä. 

 Hän haluaa auttaa myös kollegoitaan 
saavuttamaan huipputuloksia testauksen 
saralla – häneltä on aina löytynyt aikaa myös 
nuorempien kollegoiden auttamiseen ja 
opastamiseen. 

 Hän on jakanut osaamistaan ansiokkaasti 
muille esim. kattavien koulutusmateriaalien 
muodossa. 

 Aina mukava, pirun pätevä, innostava ja 
hauska tyyppi. 

Onnittelut myös kaikille muille äänestyksessä 
ehdolla olleille. 

Lisätietoja kilpailusta: 
https://www.sytyke.org/testausosy/vuoden-
testaaja/ 

Vuoden testaaja muistuttaa meitä 

laadun tärkeydestä 

Ohjelmistojen testaus on tärkeä osa tuote- ja 
järjestelmäkehitystä, mutta sen tekijät jäävät 
usein takariviin. Tilanteen edistämiseksi ovat 
Sytykkeen testauksen osaamisyhteisö 
TestausOSY ja Tieturi jo vuosikymmenen 
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 testaa-
jien ammattikunta oli hahmottumassa ja kaivat-
tiin esimerkkiä ja näkyvyyttä. Tällä hetkellä 
tarvitaan edelleen samanlaista esilläoloa, sillä 
kehitettävien järjestelmien kehittyessä yhä 
monimutkaisemmiksi ja kriittisemmiksi, tes-
tauksen merkitys kasvaa, samalla kun testaus ja 
sen tekijät ja sovellettavat menetelmät muut-
tavat muotoaan. Testaus onkin tärkeää niin 
innovoinnin tukena kuin tietoturvallisuuden 
varmistamisessa. Osaajien nostaminen esille on 
yksi tapa muistuttaa tästä ja se, miten ehdolla 
olevia osaajien ehdokkuutta perustellaan, antaa 
esimerkkiä muillekin. 

– Matti Vuori 

 

https://www.sytyke.org/testausosy/vuoden-testaaja/
https://www.sytyke.org/testausosy/vuoden-testaaja/
http://sytyke.org/
http://testausosy.fi/
https://www.tieturi.fi/
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Nelli Miettinen, Tieturi 

Onneksi olkoon Ilpo Paju, Vuoden testaaja 2018! 
Ilpo Pajun matka testaajaksi on ollut vähintäänkin 
yllätyksellinen. Hän opiskeli nimittäin alun perin 
matematiikan opettajaksi.  

Kuitenkin 21 vuotta sitten, vielä opiskeluiden 
ollessa kesken, Soneralta pyydettiin kesätöihin 
koodariksi. Paju hyväksyi paikan, ja ”kesätyöt” 
ovatkin jatkuneet vuodesta 1998 lähtien tähän 
päivään saakka. 

Paju koodasi aluksi enimmäkseen Javaa, ja oli myös 
tekemässä ensimmäistä asiakasportaalia Suomeen. 
Miten hän sitten päätyi testaajaksi? 

Koodaus ja testaus yhtä aikaa 

Uran alkuaikoina Paju toimi ohjelmistoarkkitehtina 
eräässä monimutkaisessa useamman vuoden 
kestäneessä projektissa. Ohjelmistoa testattiin 
projektin loppuvaiheessa kuusi kuukautta uudel-
leen ja uudelleen, mutta joka testauskerralla jotain 
meni pahasti pieleen. Hanke alkoi ajautua karille, 
jolloin Paju pohti, miten sen saisi pelastettua. 

Ja niin ohjelmistotestaus tuli koodauksen ohelle. 
Paju huomasi nopeasti, että testaus on tiedettä – 
siinä on erilaisia menetelmiä, vaiheita ja teknii-
koita, joilla laatua voi varmentaa. Ala imaisi nope-
asti mukanaan, ja siitä asti Paju on kehittänyt 
automatisoitua yksikkö- ja integraatiotestausta, 
regressiotestausta ja tietoturvatestausta. 

Vuonna 2007 Paju olikin kahdella alalla – koodaus 
ja testaus. Jompaankumpaan sitten piti erikoistua, 
ja nyt 11 vuoden ajan hän on kehittänyt testiauto-
maatiota ja kouluttanut testaajia testausautomaa-
tion pariin.  

Testausautomaatio ja 

innovaatiokilpailu 

Kolme vuotta sitten Tiedolla oli innovaatiokilpailu 
pilvipohjaisista ratkaisuista. Paju sai kolmen kolle-
gansa kanssa idean tehdä automaattisesti pilvessä 
skaalautuvan testausjärjestelmän. Bisnesenkelit 
sparrasivat ideaa ja niin oltiin valmiita osallistu-
maan. 

Lopulta nelikko voitti kilpailun. Innovaatio oli 
Andon – DevOps-alusta, jossa kaikki kehitys ja 

testaus on täysin automatisoitu; koodin kääntä-
misestä testaamiseen ja siitä asennukseen. Andon 
pääsi oitis käyttöön: viimeiset puolitoista vuotta 
Paju on ollut mukana eläkejärjestelmäuudistuk-
sessa, jossa kaikki automatisoidaan Andonilla.  

Testaajan merkitys kasvaa 

Vuosien mittaan Paju on huomannut, että viimeis-
tään DevOpsin tultua testausautomaatio on välttä-
mättömyys, ei lisä. Testausta on nykyään kyettävä 
tekemään useita kertoja päivässä – ilman testaus-
automaatiota se ei ole mahdollista. DevOps on 
myös Pajun mukaan tuonut valtavan mullistuksen 
alalle, sillä testaajien tulee nykyään hallita automa-
tisoinnin lisäksi myös pilvipalvelut. Testauksen 
tulevaisuuden päänäkymiksi Paju mainitseekin 
automaation sekä pilvipalvelut. 

Testausalaa todella tullaan aina tarvitsemaan, ja 
testaajien rooli on merkittävä: kuinka tärkeitä he 
ovatkaan, kun kyse on rauhasta, rahasta tai jopa 
ihmisten hengestä? Mahtoiko esimerkiksi jokin aika 
sitten tapahtunut Boeingin lentoturma johtua 
ohjelmistovirheestä, jota ei saatu kiinni automaat-
tisessa testauksessa? 

Jatkuva kehitys 

Parasta alalla on Pajun mielestä huikeat työkaverit 
sekä se, että alalla tulee heittäytyä päivästä toiseen 
haastavissa hankkeissa.  Testaus on myös jatkuvaa 
oppimista sekä itsensä kehittämistä, eikä tämä 
kehitys tule koskaan loppumaan. Pajulla on 
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matematiikkataustastaan johtuen hyvä ongelman-
ratkaisukyky, joka myös motivoi häntä työssä. 

Haasteena alalla taas on sen tekninen kehitys sekä 
omaksuttavien asioiden valtava määrä. Sen lisäksi 
tekoäly tulee tuomaan vielä omat mausteensa 
soppaan – miten sitä hyödynnetään testaamisessa? 
Pian kaikki on aivan uutta.  

Alalla aloitteleville Pajulla on vinkki, joka on myös 
hänen oma mottonsa: haasteita ei tule koskaan 
pelätä, vaan nähdä ne mahdollisuutena itsensä 
kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tulta päin! 

”Kesäpojaksi ihan hyvin.” 

 

Juttu on julkaistu myös Tieturin blogissa 
http://blog.tieturi.fi/2019/03/kesapojasta-vuoden-
testaajaksi.html 

http://blog.tieturi.fi/2019/03/kesapojasta-vuoden-testaajaksi.html
http://blog.tieturi.fi/2019/03/kesapojasta-vuoden-testaajaksi.html


Kaikenlaisten softatestausihmisten yhteisö. 
Yli 900 jäsentä. 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 osoitteessa
http://www.sytyke.org/
testausosy/liity

Seuraa Twitterissä
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Tule LinkedIn-ryhmäämme
keskustelemaan
https://www.linkedin.com/
groups/1812274

Olemme Sytykkeen osaamisyhteisö, 
mutta avoin kaikille muillekin

https://www.sytyke.org/testausosy/liity/
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