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Tiivistelmä 

Tutkielmassa tarkasteltiin kansainvälisen verkkoteknologioihin keskittyvän yrityksen 

järjestelmätestaustiimin päivittäistä testauksen tilanneraporttia. Raportin kehittämisen 

merkitys järjestelmätestaustiimille ja sen sidosryhmille oli suuri, koska raportilla 

välitettiin tietoa tuotteen laadusta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää raportointiin liittyvät ongelmat ja miten raportointia 

voidaan kehittää niin, että sidosryhmät saivat oikean käsityksen tuotteen laadusta. 

Tunnistamalla raportoinnin ongelmat, pystyttiin raportointia kehittämään eteenpäin ja 

vastaamaan kaikkien osapuolien toiveita.  

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimusmenetelmää hyödyntäen, jossa raportoinnin 

kehitys tapahtui kahdessa toimintasyklissä. Kummankin syklin lopputuloksena oli uusi 

raportointiversio, jota käytettiin testaustulosten raportoinnissa. Ensimmäisen syklin 

lopputulos ei vastannut toiveita, joten sen seurauksena käynnistyi toinen kehityssykli. 

Molemmissa kehityssyklissä pyrittiin tunnistamaan raportointipohjan ongelmat, jotka 

useimmiten liittyivät siihen millä tavalla järjestelmän stabiilisuutta kuvaava aika 

ilmaistaan. Ongelmien ratkaisemiseksi tehtiin kehitysideoita ja suunnitelmat 

toteutuksesta, jotka liittyivät raportin ulkonäön parantamiseen, millä lisättiin raportin 

luettavuutta ja raportin sisältöön, jossa kerrottiin vain oleelliset asiat testaustuloksista. 

Tutkimuksen aineistona ovat tutkijan tekemät havainnot raportin tekemisestä ja 

teemakyselyn tulokset. Tutkimuksen tuloksena oli toisen syklin aikana kehittynyt 

raportointipohja, joka jäi järjestelmätestaustiimin käyttöön. 
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Alkusanat 

Siitä on kohta kulunut pari vuotta, ellei jo enemmänkin, kun aloitin pohtimaan tämän pro 

gradun aihetta työkaverini kanssa. Alkuun aiheen piti liittyä puhtaasti testauksen 

automatisointiin, mutta jonkin ajan päästä huomattiin se päivittäinen ongelma eli 

raportointi. Kirjoitusprosessi oli hidas, mutta ei kuitenkaan ylitsepääsemättömän, vaikka 

siltä se välillä tuntuikin. Aloittaminen oli vaikeinta, eikä motivaatiota aina riittänyt 

työpäivien jälkeen istumaan työpöydän ääreen kirjoittamaan. Inspiraation ja sopivien 

ohjeiden myötä sain kirjoitustani eteenpäin ja loppuun asti. 

Haluan kiittää eläkkeelle jäänyttä pro gradu ohjaajaa Ilkka Tervosta, joka ohjasi tämän 

pro gradun alkutaipaleilla. Haluan myös kiittää ohjauksen jatkajaa Raija Halosta, joka 

auttoi minua saamaan tämän pro gradun valmiiksi. Kiitän myös opponenttina toiminutta 

Pertti Seppästä. 

Haluaisin vielä erityisesti kiittää tutkimuksen aikaisesta tiimistäni olevaa työkaveria, joka 

jaksoi motivoida ja ohjata minua tämän pro gradun tekemisessä. Haluan myös kiittää 

muita tiimissä olleita työkavereita, jotka tukivat minua tämän työn tekemisessä. Lisäksi 

haluan kiittää avopuolisoani, joka jaksoi kuunnella minun kiukuttelujani ja tunnontuskia 

työn hitaasta etenemisestä. Kiitän myös vanhempiani ja isosiskoani ja uuden tiimin 

työkavereitten tuesta ja kannustuksesta. 
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1. Johdanto 

Tämän pro gradu tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää järjestelmätestauksen 

tilanneraportointia kansainvälisessä kohdeyrityksessä. Järjestelmätestaustiimin 

tilanneraportti oli saatava sisällöltään kattavaksi ja nopeasti tehtäväksi, koska sillä 

raportoitiin tuotteen laadusta. Tutkimuksen avulla haluttiin ymmärtää, mitä ongelmia 

raportoinnissa oli ja millä tavalla raportteja voitaisiin kehittää. Tilanneraportin avulla 

järjestelmätestaustiimi jakoi oman testauksensa tulokset eri sidosryhmille. Nämä 

sidosryhmät tekivät päätöksensä tilanneraportin avulla siitä minkä laatuinen tuote oli. 

Järjestelmätestauksen testaustuloksien jakamisella edistettiin tuotteen valmistumista ja 

markkinoinnille pääsyä. 

1.1 Tausta 

Raportoinnin kehittäminen oli tärkeää, jotta järjestelmätestaustiimi sai raportoitua 

järjestelmän stabiilisuusajan testauksen tilanteen selkeästi. Raportin perusteella annettiin 

sidosryhmille tietoa siitä, mikä oli testattavan ohjelmiston stabiilisuusaika ja sen laatu. 

Testaustiimin tilanneraportti ei aina ollut sidosryhmien ymmärrettävissä, vaan nämä 

joutuivat kyselemään päivän aikana useita kertoja saadakseen selvempää raporttisisältöä. 

Epäselvät ja väärin tulkittavissa olevat tiedot saattoivat johtaa vääriin johtopäätöksiin ja 

huonolaatuisen ohjelmiston päätymistä asiakkaille. Päivittäinen raportointi 

järjestelmätestaustiimille oli haastavaa, koska siihen ei ollut ennestään kehitetty mitään 

nopeasti täytettävää ja selkeää pohjaa. Testaustiimi halusi käyttää raportin tekemiseen 

myös mahdollisimman vähän aikaa. Tässä kyseisessä kansainvälisessä yrityksessä 

kommunikoinnin merkitys oli suuri, ja samalla se oli myös todella haastavaa. 

Ohjelmistoja tehtiin projekteissa ja ohjelmasuunnittelijat, tuottajat ja testaajat olivat 

fyysisesti eripuolilla maapalloa. Aikavyöhykkeistä johtuen projektipäälliköiden ja eri 

tiimien välinen kommunikointi ei voinut olla näistä haasteista johtuen jatkuvasti 

reaaliaikaista. Näin ollen oli hyvin vaikeaa tietää, mitä muissa tiimeissä tapahtui ja 

minkälaisia päätöksiä siellä oli tehty. Tehtyjen päätösten ja ratkaisujen välittäminen 

toiselle tiimille vaati sujuvia kommunikointimenetelmiä. Raportointi oli yksi tapa muiden 

joukossa, jonka avulla tietoa voitiin jakaa useille projektin sidoshenkilölle yhtä aikaa. 

Järjestelmätestauksella testataan kokonaista järjestelmää, jolloin testataan komponenttien 

toimivuutta yhdessä (Pressman 2005; Dustin, Rashka & Paul, 1999; Myers, 1979). 

Järjestelmätestauksessa käytetään useita eri testaustyyliä, joita ovat muun muassa 

stressitestaus ja suorituskykytestaus (Dustin et al., 1999). Järjestelmätestaus yhdessä 

hyväksymistestauksen (acceptance testing) kanssa ovat tärkeässä roolissa, kun 

arvioidaan, voidaanko tuotetta julkaista asiakaskäyttöön (Pezzè & Young, 2008; Sawant, 

Bari & Chawan, 2012; Jangra, Singh, Singh & Verma, 2010). Raportointikäytäntöjä on 

useita erilaisia, kuten hiljaista raportointia ja suullista raportointia (Iivanainen, Jauhiainen 

& Korkiakoski, 1995; Elovaara, 2005). Hiljainen raportointi on sähköistä raportointia ja 

suullinen raportointi kerrotaan suullisesti henkilöiden kesken (Iivanainen et al., 1995; 

Elovaara, 2005). Projektipäällikön kannalta projektin tilanteen havainnointi on yleensä 

haastavaa, koska projektin tilanteen havainnointiin vaikuttavat työkalut ja 

projektityöntekijöiden mielipiteet projektin kulusta. Usein projektipäällikkö saattaa 

ymmärtää väärin projektin todellisen tilanteen. (Snow & Keil, 2002.) 
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1.2 Tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana oli selvittää, miten voidaan kehittää 

järjestelmätestauksen tulosten tilanneraportointia kohdeyrityksessä. Mitä ongelmia 

tilanneraportoinnissa oli ja miten niitä voidaan korjata?  

Seuraavien tutkimuskysymysten avulla tutkittiin ratkaisuja asetettuun 

tutkimusongelmaan ja tutkimuksen tavoitteisiin.  

- Mitkä ovat järjestelmätestauksen tilanneraportoinnin tavoitteet kohdeyrityksessä?  

Tutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään raportoinnin merkitystä kohdeyrityksessä. 

Tämän kysymyksen avulla selvitettiin tavoitteet, jotka tilanneraportin tulee saavuttaa eli 

mitä eri sidosryhmät halusivat nähdä raportista. 

- Mitä ongelmia tunnetaan järjestelmätestauksen tulosten tilanneraportoinnissa 

kohdeyrityksessä? 

Tunnistamalla raportointiin liittyvät ongelmat saadaan käsitys siitä, mitä pitää kehittää. 

Näiden parannusten avulla saadaan kehitettyä raportin tekemistä ja sisällöstä saadaan 

laadukkaampaa.  

- Miten järjestelmätestauksen tulosten tilanneraportointia voidaan kehittää 

kohdeyrityksessä? 

Tällä tutkimuskysymyksellä pyrittiin etsimään ratkaisuja tai vaihtoehtoja, joilla 

tilanneraportointia voidaan kehittää. 

Tutkimusongelman tutkimiseen käytettiin tutkimusmenetelmää, joka sopi näiden 

tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Tutkielma rajattiin tietyille osa-alueille, jotta 

tutkimus keskittyisi tärkeimpiin asioihin, eikä aihealue leviäisi liian laajalle. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen järjestelmätestaustiimin eli 

stabiilisuustestaustiimin käyttämää raportointimenetelmää vastaamaan paremmin 

projektien sidosryhmien tarpeita ja tiimin omia tarpeita. 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rajaus 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin toimintatutkimus, koska 

toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia taitoja tai uutta lähestymistapaa 

valittuun kohteeseen. Toimintatutkimus on päättymätön prosessi, joka tähtää toiminnan 

kehittämiseen ja asioiden muuttamiseen paremmaksi. Toimintatutkimuksen tuloksena ei 

ole yksistään aikaisempaa parempi toimintatapa, vaan se auttaa myös ymmärtämään 

prosessia uudesta näkökulmasta. (Heikkinen, Huttunen & Moilanen, 1999; Baskerville & 

Wood-Harper, 1998; Avison, Lau, Myers & Nielsen, 1999; Myers, 1997; Hult & 

Lennung, 1980.) Toimintatutkimukselle on tyypillisintä, että tutkija itse osallistuu 

toimintaan eikä tarkkaile kohdettaan ulkopuolelta. Toimintatutkija voi olla yhteisön 

ulkopuolinen jäsen, jolloin hän tutustuu organisaation erilaisiin työtehtäviin tekemällä 

niistä havaintoja. Toimintatutkija voi olla myös työyhteisön jäsen, jolloin ulkopuolista 

tutkijaa ei tarvita. Tällöin tutkija havainnoi omaa toimintaa ja työtään kehittämällä sitä. 

(Heikkinen et al., 1999; Baskerville & Wood-Harper, 1998; Avison et al., 1999.) 
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Sidosryhmien tarpeita tutkimalla saatiin esille, mitkä ovat nykyisin käytettyjen 

raportointimenetelmien ongelmakohtia, joiden takia raportointia täytyi muuttaa. 

Raportointiprosessia tutkimalla saatiin esille kuinka paljon raportin tekeminen vaatii 

työtä ja aikaa. Kyselyn avulla saatiin selville tiimin jäsenten mielipiteitä siitä, mikä on 

heidän näkemyksensä raportoinnin sisällöstä ja sen täyttämisestä. Tämän tutkimuksen 

tekijä oli kohdeyrityksen työntekijä, joka kuului stabiilisuustestaustiimiin. 

Kohdeyrityksen työntekijänä tutkija osallistui raportin päivittäiseen tekemiseen, 

kehittämiseen ja havainnoi muiden työskentelyä raportin teossa. Raportin kehitystyötä 

tehtiin sidosryhmiltä saatujen palautteiden perusteella. Tämän tutkimuksen aikana tietoja 

ei erikseen kerätty haastatteluilla stabiilisuustiimin ulkopuolisilta henkilöiltä vaan 

haastattelut tehtiin sähköpostin välityksellä tiimin sisällä. 

Tutkielma rajattiin vain raportoinnin sisällön kehittämiseen ja raporttiin tarvittavien 

tietojen keräämiseen ja siihen liittyviin ongelmakohtiin. Tutkimus tehtiin kahdessa 

toimintatutkimuksen syklissä, joissa tulivat esille toimintatutkimuksen vaiheet: 

diagnosointi, toiminnan suunnittelu, toiminnan toteutus ja arviointi (Baskerville & Wood-

Harper, 1998). Tutkimuksessa ei otettu kantaa siihen, kuinka testausta tulisi tehdä tai 

millä tavalla testit pitäisi suunnitella.  

1.4 Tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma koostuu kolmesta pääluvusta ja useammasta pienemmästä alaluvusta. 

Johdannon jälkeen luvussa kaksi esitellään aiempia aihealueeseen liittyviä tutkimuksia. 

Luvussa käsitellään raportoinnin käsitteitä yleisellä tasolla, esimerkiksi terveydenhuollon 

käyttämiä käsitteitä ja sitä minkälaisia raportointimenetelmiä on käytössä 

ohjelmistotestauksessa. Luvun loppuosassa kerrotaan yleisesti mitä on ohjelmistotestaus, 

ja tämän jälkeen kerrotaan järjestelmätestauksesta. 

Luvussa kolme esitellään tässä tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää. Luku 

esittelee toimintatutkimuksen määritelmät ja sen tutkimusmenetelmää tässä 

tutkimuksessa käytettiin. 

Luvussa neljä kerrotaan tämän tutkimuksen konteksti eli kuvataan kohdefirma ja 

esitellään kohdefirmassa oleva kohdeympäristö. Tässä luvussa esitellään myös 

tutkimuksen aikaiset syklit siitä, miten tutkimus eteni ja minkälaiset olivat tutkimuksen 

tulokset.  

Viimeisessä luvussa kerrotaan tutkimuksesta kertyneet johtopäätökset, joissa esitellään 

tämän tutkimuksen tulokset, haasteet ja esille nousseet jatkotutkimusaiheet. 
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2. Aikaisemmat tutkimukset 

Tässä luvussa esitellään, minkälaisia raportointimalleja terveydenhoitoalalla on 

olemassa, ja mitä raportointimalleja ohjelmistotestauksessa käytetään sekä esitellään 

luotettavan raportin piirteet. Luvussa esitellään ohjelmistotestauksen yleinen määritelmä 

ja ohjelmistotestauksen tarkoitus. Tämän jälkeen esitellään järjestelmätestauksen 

määritelmä, mitä se tarkoittaa ja mitä kategorioita siihen kuuluu, sekä syvennytään 

tarkemmin siihen, mitä eri kategoriat tarkoittavat ja millä tavalla ne vaikuttavat 

järjestelmätestaukseen. 

2.1 Raportointimenetelmät  

Terveydenhoitoalalla raportointimenetelminä käytetään suullista raportointia, hiljaista 

raportointia ja potilasvuoteen vierellä tapahtuvaa raportointia. Terveydenhoitoalalla 

raportoinnin tarkoituksena on turvata potilaan hoito ja hoidon jatkuvuus. Suullisessa 

raportoinnissa terveydenhoitajat kertovat toisilleen ajantasaiset asiat vuoron vaihtuessa. 

Suullisen raportoinnin ongelmina hoitotyössä on siihen kuluva aika, ja se että asioiden 

kertominen on häiriöherkkää, jolloin tiedot voivat jäädä vajavaiseksi. Hiljainen 

raportointi tarkoittaa kirjallista raportointia tai sähköistä raportointia, joista 

potilaskertomukset voidaan lukea itse. Hiljaisen raportoinnin ongelmana on pidetty 

vuorovaikutuksen vähenemistä, mutta hyvin kirjattu raportti potilaan tiedoista nopeuttaa 

raportointia ja on kaikkien hoitohenkilöiden saatavilla. Toisaalta tietojen 

yksityiskohtainen lukeminen vie enemmän aikaa ja oleelliset asiat voivat jäädä 

huomaamatta. (Iivanainen et al., 1995; Elovaara, 2005; Mayor, Bangerter & Aribot, 

2011.) 

Raportoinnissa oleellista on raportin luotettavuus siihen kirjattujen tietojen osalta, koska 

raportin perusteella tehdään päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen talouteen. 

Raportissa käytetyt väärät tiedot voivat johtaa taloudellisiin tappioihin. Raportin sisällön 

täytyy olla oleellista ja tarkkuus sen mukainen, jota raportinlukijan asema vaatii. Raportin 

käyttäjän vastuualueet ja siihen liittyvät toiminnalliset yksityiskohdat vaikuttavat siihen, 

mitä raportti tulee sisältämään. Tuotepäällikön ei tarvitse tietää kuin hänen oman 

tuotealueensa yksityiskohtaiset tiedot, kun taas ylimmän johdon pitää tietää koko 

yrityksen tulokset ja toiminnat. Oleellisen ja yksityiskohtaisen tiedon merkitys ei ole 

riittävä, jos raportti tulee väärään aikaan, vaan sen on tultava oikeaa aikaan, jotta se tukee 

työn suorittamista. (Alhola & Lauslahti 2006.)  

Projektipäällikön tasolla projektin tilanteen havainnointiin vaikuttavat myös käytössä 

olevat työkalut ja projektityöntekijöiden havainnot ja mielipiteet projektin kulusta. 

Monissa tapauksissa projektipäällikkö voi ymmärtää väärin projektin todellisen tilanteen. 

(Snow & Keil, 2002.) Tilanneraportit valmistellaan ja lähetetään säännöllisesti 

esimerkiksi sähköpostilla projektiorganisaation ulkopuolisille tahoille. Ollakseen 

tehokkaita, raporttien tulee olla lyhyitä ja ajankohtaisia. (Jurison, 1999.) 

Raporttien luotettavuuteen vaikuttavat myös sellaiset asiat, kuin miten tiedot kerätään ja 

se minkälainen on raportin ulkoasu (Alhola & Lauslahti 2006), sekä kuinka helppo 

raporttia on lukea (Jyrkkiö & Riistama 2004). Väärinkäsitysten takia raportissa ei kannata 

käyttää sellaisia termejä, joita vastaanottaja ei välttämättä ymmärrä. Raporttia voivat 

lukea myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole asiaan perehtyneet. Raportti on otsikoitava 

selkeästi, sisällöstä on tultava esille, mitä asiaa raportti koskee ja miltä ajanjaksolta se on 

koostettu. Raportista on käytävä ilmi myös mittayksiköt, joita raportin laatimiseen on 

käytetty. (Jyrkkiö & Riistama 2004.) Raportin ulkoasulla voidaan vaikuttaa sen 
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luotettavuuteen. Graafisella raportilla voidaan havainnollistaa asioita hyvin, mutta sen 

avulla ei voida kertoa tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa. Yksityiskohtaisempaa tietoa 

voidaan tuoda esiin erilaisin taulukoin. Johdolle tarkoitetut raportit kirjoitetaan yleensä 

sanalliseen muotoon. (Alhola & Lauslahti 2006.) 

Raporttien lähettäminen voidaan tehdä esimerkiksi sähköpostin välityksellä, 

raporttiportaalin kautta tai itsepalveluperiaatteella. Sähköpostiraportit voidaan tehdä 

automaattiseksi niin, että järjestelmä lähettää halutut raportit tietyille henkilöille. 

Raporttiportaalia käyttämällä henkilö voi hakea raportin suoraan yrityksen intranetistä tai 

internetistä. Itsepalveluraporteilla tarkoitetaan sitä, että käyttäjällä on tietyt 

käyttäjäoikeudet, jonka asettamien rajoitusten perusteella hän pystyy ajamaan itse 

tarvitsemansa raportit tietojärjestelmistä. (Lahti & Salminen 2008.) Yrityksen 

raportointitapa on valittava sillä tavalla, että kaikki raporttia lukevat ja tekevät henkilöt 

osaavat käyttää sitä. (Alhola & Lauslahti 2009.) 

Ohjelmistoprojekteissa on useita eri vaiheita tuotekehityksestä testaamiseen ja ylläpitoon. 

Ohjelmiston elinkaaressa testaamisella on iso merkitys, koska testaaminen vaikuttaa 

ohjelman laatuun (Cooter, 2008; Dustin, et al., 1999; Jovanović, 2008; Sawant et al., 

2012; Harrold, 2000; Whittaker, 2000). Laadun edistämiseksi testaustiimien ja 

ohjelmointitiimien pitää kommunikoida keskenään. Tähän käytetään vikaraportteja, joita 

testaajat tekevät löydetyistä vioista ja lähettävät raportit ohjelmoijille. Vikaraporttien ja 

niiden välityksellä käydyt keskustelut auttavat ohjelman laadun parantamisessa. 

Testauksesta tuotetaan myös tilanneraportteja vikaraporttien lisäksi, jotta 

ohjelmistoprojektin sidosryhmät tietävät testauksen tilanteen ja etenemän. Testaamisen 

tilanteen ja etenemän arviointi on vaikeaa, koska testaamisen mittaukset kohdistuvat 

usein määrällisiin arvoihin eikä tilannearviointeihin. (Whittaker, 2000.) 

Ohjelmistoprojektin todellisen tilanteen ilmoittaminen on helpommin sanottu kuin tehty. 

Testauksen määrällisiä asioita mittaamalla saadaan laskettua syötettyjen syötteiden 

määrää, sovelluksen käynnistyksien määrää ja läpikäydyn koodin määrä (Whittaker, 

2000.)  

Ohjelmiston elinkaaren vaiheisiin kuuluu useita dokumentaatioita, kuten 

vaatimusmäärittelyt ja testausraportit (Lethbridge, Singer, Forward, 2003). 

Testausdokumentaatioita ohjelmiston kehityksessä kertyy paljon. Dokumentaatiota 

muodostuu, kun tehdään testaussuunnitelmia, kuten järjestelmätestaussuunnitelma, 

integrointitestaussuunnitelma ja moduulitestaussuunnitelmat. Lisäksi dokumentaatiota 

syntyy silloin, kun jokaisesta suoritetusta moduulitestistä tehdään testausraportti. 

(Haikala & Märijärvi, 2004.) Dokumentaatioiden päivittäminen ja ylläpitäminen jää usein 

tekemättä ohjelmiston kehittäjillä, ja esimerkiksi testauksessa käytettävät dokumentaatiot 

laadusta ja testauksen odotuksista päivittyvät yleensä hyvin harvoin. Silloinkin, kun 

päivityksiä tehdään, tapahtuu se useiden viikkojen jälkeen koodimuutoksista. (Lethbridge 

et al., 2003.) Huono dokumentointi on yksi syy siihen, että ohjelmiston laatu heikkenee 

(Kajko-Mattson, 2005). Hyvä dokumentointi on yksi tärkeimmistä laatutekijöistä 

ohjelmiston kehityksessä, silti siihen ei panosteta riittävästi. (Azmi & Ibrahim, 2011.) 

Ohjelmistokehityksessä vikaraportit ovat elintärkeässä roolissa, koska näiden avulla 

informoidaan kehittäjille, jos ohjelman käyttämisessä ilmenee ongelmia (Bettenburg, 

Just, Schröter, Weiss, Premraj & Zimmermann, 2008). Vikaraportin tulisi sisältää muun 

muassa seuraavat kohdat: kuvaus ongelmasta ja mikä oli odotettu tulos, mitä havaittiin, 

minkälaiset vaiheet testissä on ollut ja kuinka usein vika toistuu sekä miten kriittinen vika 

on. Vikaraportista tulee käydä ilmi myös komponentti, jossa vika on havaittu. 

Vikaraportista on vaikea ymmärtää mikä on vikana, jos siinä on puutteellista tietoa. Tämä 

on suurin ongelma vikaraporteissa ja hidastaa ohjelmistokehittäjiä vian korjaamisessa. 
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Vikaraportista voi puuttua testivaiheita, komponentti, mistä vika on löytynyt, vian 

toistettavuus ja toistuvuus. Ohjelmistokehittäjien mielestä suurempi harhaanjohtava 

ongelma vikaraportissa on väärä tieto kuin itse tiedon puuttuminen. Lisäksi huonolla 

kieliasulla kirjoitettu vikaraportti voi aiheuttaa ongelmia vian korjaamisessa. 

Vikaraporteista ei ole suurta haittaa, jos niitä on useita. Ohjelmistokehittäjä usein huomaa 

samanlaisuudet ja osaa yhdistää ne toisiinsa. (Zimmermann, Premraj, Bettenburg, Just, 

Schröter & Weiss, 2010.) Vikaraporttien käsitteleminen on vahvaa ihmisten välistä 

dynaamista keskustelua erityisesti silloin, kun yritetään löytää sopiva henkilö, joka pystyy 

hoitamaan raportoidun vikaraportin (Guo, Zimmermann, Nagappan & Murphy, 2011). 

Vikaraportin ilmestyttyä vika täytyy luokitella sen mukaan, kuinka nopeasti sen tulee olla 

korjattu. Ohjelmistokehitystiimi päättää, onko vika korjattava mahdollisimman pian, 

ennen seuraavaa julkaisua, lykätäänkö korjausta hyvällä perustelulla vai jätetäänkö vika 

kokonaan korjaamatta. Toiminnossa, jota useimmat käyttäjät käyttävät, esiintyvä vika on 

korjattava nopeammin kuin yksittäinen ohjelmiston romahdus. Vika voidaan luokitella 

myös sen mukaan, miten vika vaikuttaa järjestelmään ja millä tavalla se vaikuttaa 

liiketoiminnan näkökulmaan. (Lamkanfi, Demeyer, Giger & Goethals, 2010.) 

Ohjelmistoja voidaan tuottaa esimerkiksi jatkuvassa integraatiossa, jossa 

ohjelmistonkehittäjät lähettävät päivittäin omien komponenttiensa muutokset 

pääohjelmakokonaisuuteen. Tällöin muutokset integroituvat jatkuvasti pääohjelmaan. 

Tämän toimintamallin pyrkimyksenä on saada integroitua kaikki tehdyt muutokset. 

(Taggart, 2014). Jokaiselle ohjelmahaaran muutokselle tehdään yleensä yksikkötestit 

(unit test), integrointitestit (integration test) ja käyttöliittymätestit (user interface test), 

jonka jälkeen ohjelmasta tulee uusi versio ja se julkaistaan siitä kiinnostuneille 

osapuolille (Taggart, 2014). Jatkuvassa integraatiossa (CI, continuous integration) 

tuotettu ohjelma koostuu useasta komponentista, jotka tehdään pienissä tiimeissä ja usein 

myös erillään toisistaan (Seojin, Jeonghyun & Younghoo, 2008).  

2.2 Ohjelmistotestauksen määritelmä ja tarkoitus 

Yksinkertaisesti todettuna ohjelmistotestauksen tarkoituksena on löytää ohjelmistosta 

virheitä (Haikala & Märijärvi, 2004). Testaaminen on ohjelmistokehitysprosessissa yksi 

tärkeimmistä vaiheista, mutta siitä huolimatta on olemassa ohjelmistoprojekteja, joissa 

ohjelmistotestaamista pidetään suoranaisena projektiajan tuhlauksena. 

Ohjelmistotestaamista pidetään liian kalliina ja ohjelmiston kehittämisen hidasteena 

olevana prosessina. Ohjelmistotestaus on sijoitus parempaan laatuun, koska huono 

ohjelmointitestaus voi aiheuttaa yhtiöille merkittäviä tulojen menetyksiä. (Cooter, 2008; 

Dustin et al., 1999; Jovanović, 2008; Sawant et al., 2012; Harrold, 2000; Whittaker, 2000)  

Pahimmassa tapauksessa puutteellinen testaus voi johtaa tilanteeseen, missä yritys 

menettää asiakkaita ja pilaa maineensa huonosta testauksesta johtuneen ohjelmistoon 

jääneen virheen takia (Craig, 2011; Patton, 2006.)  Esimerkiksi Toyotan hybridiautojen 

jarrujärjestelmään tarkoitettu ohjelma oli vaarantaa koko autonvalmistajan maineen, 

koska vähäisen testauksen takia jarrujärjestelmään oli jäänyt ohjelmointivika, joka 

aiheutti autonvalmistajalle suuret ylimääräiset kustannukset (Craig, 2011.) 

Panostamalla ohjelmistotestaamiseen parannetaan ohjelmistojen laatua ja asiakkaiden 

tyytyväisyyttä (Dustin et al., 1999; Jovanović, 2008; Sawant et al., 2012; Harrold, 2000). 

Ohjelmistotestaaminen luo erilaisia haasteita, ja yksi suurimmista haasteista on 

testauksen kattavuus. Toinen testauksen haasteista on saada määriteltyä, milloin 

testaaminen voidaan lopettaa, koska testaamista ei voida jatkaa loputtomiin resurssien 

takia. Testauksen resursseihin vaikuttavat yleensä projektin aikataulut ja projektiin 
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varatut rajalliset resurssit. (Dustin, et al., 1999; Jovanović, 2008; Sawant et al., 2012.) 

Testauksen lopettaminen on kompromissi kustannuksien suhteen, eli joudutaan 

valitsemaan tuotteessa olevien vikojen aiheuttaneiden kustannusten tai markkinoilta 

myöhästymisen ja siitä aiheutuneiden tuoton menetyksen väliltä. (Haikala & Märijärvi, 

2004). 

Ohjelmistotestauksessa pyritään löytämään ohjelmointivirheitä, jotka aiheuttavat 

ohjelmassa virheellisiä toiminnallisuuksia tai jotka estävät ohjelmiston koko 

toiminnallisuuden. (Dustin, et al., 1999.) Yleisesti ottaen testauksen tarkoituksena on 

verifioida, että ohjelmisto täyttää ennalta määritetyt spesifiset kriteerit ja täyttää 

loppukäyttäjän tai asiakkaan vaatimukset (Dustin et al., 1999; Jovanović, 2008; Sawant, 

et al., 2012; Haikala & Märijärvi, 2004). Testaamisella etsitään myös ohjelmiston 

vaatimusmäärittelystä poikkeavia tai puutteellisia toiminnallisuuksia. 

Vaatimusmäärittelystä poikkeava asia voi olla esimerkiksi väärin toteutettu ominaisuus. 

(Dustin et al., 1999.) 

Ohjelmointivirheiden ja puutteiden löytämiselle on kehitetty erilaisia testausmenetelmiä, 

joita käytetään yhä uudelleen. Testausmenetelmiä ja tekniikoita on kehitetty kokonaisten 

järjestelmien testaamisesta aina yksittäisten koodirivien testaamiseen. (Bertolino, 2007; 

Dustin et al., 1999; Itkonen, Mäntylä & Lassenius, 2007; Myers, 1979; Pressman 2005; 

Sawant et al., 2012.) Koodin staattista analysointia voidaan pitää myös testaamisena 

(Haikala & Märijärvi, 2004). Ohjelmistotestaus voidaan jakaa kahteen kategoriaan, 

toiminnalliseen testaukseen ja ei-toiminnalliseen testaukseen. Toiminnallinen testaus 

perustuu kohteen ulkoisesti havaittavien toimintojen tarkasteluun, kuten 

mustalaatikkotestauksessa (black-box testing).  Ei-toiminnallisessa testauksessa 

keskitytään enemmän kohteen suorituskyvyn testaamiseen, kuten esimerkiksi 

järjestelmätestaukseen (System testing). (Pressman 2005; Dustin et al., 1999; Myers, 

1979; Sawant et al., 2012.) 

Nykyään ohjelmistotestauksessa käytetään paljon automaatiotestausta, jota kehitetään 

jatkuvasti eteenpäin. Automaatiotestauksen avulla voidaan vähentää manuaalisten testien 

ajamista. Automaation avulla voidaan suorittaa enemmän testejä annetussa ajassa kuin 

manuaalisesti ajettuna. (Chillarege, 1999.) Automaatiotestauksella tarkoitetaan yleisesti, 

että testauksen suorittava automaatiojärjestelmä hoitaa itsenäisesti testin käynnistämisen, 

suorittaa testaamisen ja lopuksi analysoi testin tulokset. Automaatiotestauksen haasteena 

on itse automatisointi. Automatisointi tulee tehdä niin, että järjestelmään voidaan luottaa 

ja järjestelmä tuottaa valideja testituloksia. (Chillarege, 1999.) Automaatiotestauksen 

rooli on painotettu regressiotesteihin ja on yksinkertaisin tapa toteuttaa jatkuvasti 

toistuvia tehtäviä, ja näin ollen poistaa testaustehtävien suorittaminen ihmistestaajalta 

(Itkonen et al., 2007). Automaation avulla testejä on helpompi käyttää uudestaan 

testattavan ohjelmiston kehittyessä (Harrold, 2000). 

Whittaker (2000) on jakanut testauksen neljään vaiheeseen. Ensimmäiseksi mallinnetaan 

testiympäristö, jonka jälkeen toisena vaiheena valitaan testiskenaariot. Tämän jälkeen 

kolmannessa vaiheessa ajetaan ja evaluoidaan testiskenaariot, jonka jälkeen neljännessä 

vaiheessa mitataan testien etenemä. Näiden vaiheiden avulla testaaja voi ryhmittää 

ongelmat, jotka pitää ratkaista ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Sawant et al. 

(2012) määrittelevät ohjelmistotestaukselle seuraavat päämäärät: verifiointi ja validointi, 

kattavuuden priorisointi eli testit pitää suorittaa rajatussa ajassa ja määrätyllä budjetilla, 

tasapainottaminen eli testien pitää pysyä tasapainossa vaatimusten ja teknisten rajojen 

välillä, jäljiteltävyys eli viat ja onnistumiset tulee dokumentoida, sekä deterministisyys 

eli pitää tietää, mitä on tekemässä ja mikä on tavoite.  
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Yleisesti ottaen testauksen tarkoituksena on verifioida, että ohjelmisto täyttää spesifiset 

kriteerit ja tyydyttää loppukäyttäjän tai asiakkaan vaatimukset. Tarkemmalla tasolla 

testauksen päämääränä on tunnistaa virheitä ohjelmistosta niin, että virheiden 

poistaminen, ehkäiseminen ja löytäminen luovat vakaan järjestelmän. Päätarkoitus 

testauksessa on, että testauksessa oleva ohjelma käyttäytyy oikein kaikissa olosuhteissa 

ja vastaa määriteltyjä vaatimuksia. (Dustin et al., 1999; Sawant et al., 2012.) Määrällisesti 

mitattavia asioita testaamisessa ovat löydettyjen vikojen määrä. Testaamisen kannalta on 

vaikea arvioida, onko vikojen määrä hyvä vai huono asia. Suuri vikojen määrä voi 

tarkoittaa sitä, että testi on ollut perusteellinen. Tämän perusteella voidaan olettaa, että 

jäljellä olevia vikoja ei enää ole paljon. Toisaalta suuri vikojen määrä voi tarkoittaa myös 

sitä, että testattava ohjelma on huono ja siinä on yksinkertaisesti paljon vikoja. Iso osa 

vioista on voitu löytää, mutta paljon on vielä löytämättä. (Whittaker, 2000.) 

Ohjelmistotestaus on tietynlainen prosessi ohjelmistolle ja sen järjestelmälle. 

Testausprosessissa tutkitaan, vastaako ohjelman suoritus sen vaatimusmäärittelyä ja 

suoriutuuko ohjelma ohjelmistolle tarkoitetuissa ympäristöissä. Spesifikaatio tukee 

testausta, koska se määrittelee järjestelmän käyttäytymisen. Spesifikaatio kertoo sen, 

millä tavalla ohjelman tulee toimia eri tilanteissa. Spesifikaation perusteella ohjelman 

epäkorrekti käyttäytyminen on helpompi tunnistaa. Mikäli ohjelma ei toimi halutulla 

tavalla, on se silloin viallinen. Epäkorrektikäyttäytyminen ohjelmassa on ohjelmistohäiriö 

(software failure). Ohjelmistohäiriöt johtuvat koodin virheistä (fault), jotka viittaavat 

puutteisiin tai vikoihin (bug). Ohjelma voi epäonnistua suorituksessaan myös ympäristön 

asettamien rajojen takia. Esimerkiksi koodi käyttää liikaa muistia, suoriutuu liian hitaasti, 

tai ohjelmisto ei ole sopiva useampaan käyttöliittymään. (Whittaker, 2000.) 

Ohjelmiston voidaan todeta toimivan oikein, kun se täyttää seuraavat kriteerit (Dustin et 

al., 1999, s. 116).: 

1. Annetaan validi syöte ja ohjelma prosessoi oikean tulosteen. 

2. Annetaan invalidi syöte, jonka jälkeen ohjelman tulee hylätä epäkelpo syöte. 

3. Ohjelma ei jumiudu tai kaadu annettaessa validin syötteen tai invalidin syötteen 

4. Ohjelma pysyy käynnissä oikein, niin pitkään kuin odotetaan. 

5. Ohjelma käyttäytyy määritellysti. 

Tehokkaan testauksen saavuttamiseksi käytetään erilaisia testitapauksia, joita varten on 

kehitetty eri testaustekniikoita. Käyttämällä useampaa erilaista testaustekniikkaa yhdessä 

saadaan parempi kattavuus testeille kuin käyttämällä yksittäistä testaustekniikkaa. 

(Jovanović, 2008.) 

2.3 Järjestelmätestauksen määritelmä 

Järjestelmätestauksessa (System testing) testaus keskittyy kokonaisen järjestelmän 

testaamiseen eli testauksella tutkitaan, toimivatko järjestelmän eri komponentit yhdessä 

vaaditulla tavalla (Pressman 2005; Dustin et al., 1999; Myers, 1979). Järjestelmätestaus 

sisältää useita testaustyylejä, muun muassa suorituskykytestauksen, stressitestauksen 

sekä konfiguraatiotestauksen (Dustin et al., 1999). Hyväksymistestauksen ja 

järjestelmätestauksen yhteiskäytön tärkeys korostuu, koska näiden testien lopputulosten 

perusteella tehdään päätökset, voidaanko tuote luovuttaa asiakkaalle käytettäväksi (Pezzè 

& Young, 2008).  

Järjestelmätestausta voidaan pitää viimeisenä vaiheena integraatiotestauksessa, mutta sen 

testaus kattaa koko järjestelmän. Sen tarkoituksena on evaluoida, että järjestelmä 

noudattaa järjestelmän vaatimusmäärittelyä. (IEEE Standards Board, 1990.) Yksikkö- ja 
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integraatiotestauksessa järjestelmätestauksen päätarkoitus on paljastaa vikoja, mutta 

testaus keskittyy järjestelmätasolle eikä yksittäisiin osiin. Järjestelmätestaus yhdessä 

hyväksymistestauksen kanssa ovat tärkeässä roolissa, kun arvioidaan voidaanko tuote 

julkaista asiakkaalle. (Pezzè & Young, 2008; Sawant et al., 2012.) Hyväksymistestaus 

tunnetaan myös käyttäjän hyväksymistestaukseksi, jossa verifioidaan, että tuote on 

kehitetty standardien ja spesifikaation mukaan niin, että kaikki vaatimukset ovat 

asiakkaan vaatimusten mukaisia. (Sawant et al., 2012; Jangra et al., 2010.) 

Dustinin et al. (1999) mukaan järjestelmätestausta pidetään black box -testauksen 

synonyyminä, koska järjestelmätestauksen aikana testaustiimi on ohjelmiston 

ulkopuolisena tekijänä. Järjestelmätestaus on sarja erilaisia testejä, joiden 

päätarkoituksena on testata kokonaista tietokonepohjaista järjestelmää (Pressman, 2005; 

Sawant et al., 2012). Jokaisella yksittäisellä testillä on erilainen tarkoitus, mutta kaikki 

testit verifioivat, että jokainen elementti sopii yhteen ja suoritus jakautuu toimintoihin 

(Pressman, 2005; Sawant et al., 2012). 

Järjestelmätestausta pidetään myös kaikista testausmenetelmistä eniten väärin 

ymmärrettynä ja vaikeimpana testausprosessina. Järjestelmätestaus ei ole lopullisen 

ohjelman tai järjestelmän funktioiden testausprosessi, koska sitten testaus olisi pelkästään 

funktiotestausta. Funktiotestaus on aivan toisenlainen testausmenetelmä. 

Järjestelmätestaus ei rajoitu yksistään “järjestelmään” ja sen testaamiseen vaan voi 

kohdistua myös itse ohjelmaan. Järjestelmätestausprosessissa yritetään demonstroida sitä, 

kuinka ohjelma ei saavuta tavoitteitaan. Tuotteen tavoitteita pyritään rikkomaan 

kuormittamalla järjestelmää niin, ettei järjestelmä kestä kuormaa. Tällöin saadaan 

mahdollisesti erilaisia vikatilanteita esille. Järjestelmätestausta on mahdoton määritellä, 

jos projektissa ei ole kirjoitettu tuotteesta mitattavissa olevia tavoitteita, jotka tuotteen 

pitää saavuttaa käyttäjän käyttäessä tuotetta. (Myers, 1979.) 

2.4 Järjestelmätestauksen eri kategoriat 

Dustinin et al. (1999) mukaan järjestelmätestaus koostuu seuraavista alatestaustyypeistä: 

toiminnallinen testaus, regressiotestaus, turvallisuustestaus, stressitestaus, 

suorituskykytestaus, käytettävyystestaus, satunnaistestaus, tiedon eheyden testaus, 

muunnostestaus, varmistus ja toipuminen, kokoonpanotestaus, käytön valmiuden testaus, 

käyttäjän hyväksyminen ja alpha / beetatestit. Pressmanin (2005) mukaan 

järjestelmätestaukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: palautuminen, turvallisuus- ja 

stressitestaus. Sawant et al. (2012) on luetellut neljä erilaista testityyppiä 

järjestelmätestaukselle: palautumistestaus, turvallisuustestaus, graafinen 

käyttöliittymätestaus ja yhteensopivuustestaus.  

Myers (1979) mainitsee 15 erilaista kategoriaa testitapauksille, joiden käyttöä ei vaadita 

jokaiselle ohjelmistolle, mutta niitä ei kuitenkaan kannata välttää. Kaikki 15 kategoriaa 

on tutkittava, kun suunnitellaan testitapauksia järjestelmätesteihin. 
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Myersin (1979, s. 112) määrittelemät testitapaukset järjestelmätestauksessa ovat 

seuraavat:  

1. Ominaisuustestaus (Facility testing) 

2. Volyymitestaus (Volume testing) 

3. Stressitestaus (Stress testing) 

4. Käytettävyystestaus (Usability testing) 

5. Turvallisuustestaus (Security testing) 

6. Suorituskykytestaus (Performance testing) 

7. Muistitestaus (Storage testing) 

8. Kokoonpanotestaus (Configuration testing) 

9. Yhteensopivuus/muunnos testaus (Compatibility/conversion testing) 

10. Asennettavuustestaus (Installability testing) 

11. Luotettavuudentestaus (Reliability testing) 

12. Palautumistestaus (Recovery testing) 

13. Ylläpidettävyydentestaus (Serviceability testing) 

14. Dokumentaatiotestaus (Documentation testing) 

15. Proseduuritestaus (Procedure testing) 

Ominaisuustestauksen päämääränä on testata, että järjestelmän jokainen mainittu objekti 

on todella implementoitu. Ominaisuustestausta voidaan pitää myös 

toiminnallisuustestauksena, mutta sen voi sekoittaa liikaa funktiotestaukseen (Myers, 

1979), joka on erillinen testausmuoto. Dustin et al. (1999) mainitsevat tämän vaiheen 

olevan funktiotestausta, jonka tarkoituksena on tarkastella järjestelmän toiminnallisia 

vaatimuksia. Aikomuksena on löytää järjestelmästä loppukäyttäjän vaatimuksia 

poikkeavia vaatimuksia (Dustin et al., 1999). 

Volyymitestauksessa ohjelma altistetaan suurelle datavolyymille. Volyymitestauksen 

tarkoituksena on näyttää, että ohjelma ei kykene hallitsemaan sille määriteltyä 

datavolyymiä, niin kuin sen vaatimuksissa on. Jokainen ohjelma tulee altistaa 

volyymitestaukseen. (Myers, 1979.) 

Stressitestauksessa ohjelma altistetaan suureen kuormaan tai stressiin. Tätä ei tule 

kuitenkaan sekoittaa volyymitestaukseen. Stressitestissä järjestelmän stressaavin hetki on 

silloin, kun datavolyymit käyvät huipussaan hetkellisesti. Esimerkiksi puhelinvaihde 

altistetaan stressitestissä reitittämään suurta määrää simuloituja puheluita. (Myers, 1979.) 

Stressitestaus keskittyy löytämään järjestelmän rajoitteita ilman suunnittelun asettamia 

rajoitteita. Samalla testataan järjestelmän kestävyyttä. (Myers, 1979; Sawant et al., 2012; 

Khan, 2010.)  

Kuormatesti, kuten stressitesti voi kestää useasta tunnista muutamaan päivään. 

Kuormatestauksen tarkoituksena on tuoda esille toiminnallisia ongelmia ja 

suorituskykyongelmia testauksen kohteena olevasta järjestelmästä. Kuormatestauksesta 

saadut tiedot täytyy analysoida, jotta voidaan paljastaa testissä löytyneet ongelmat. 

Vikoja etsitään suorituskykytiedoista ja ajolokeista, jotka voivat olla useita megatavun 

kokoisia. Kuormatestaus on yleensä viimeisin vaihe testauksessa, jolloin myös 

julkaisuaikataulu voi olla viivästynyt ja päälliköt haluavat tulokset nopeasti. Testeihin 

varattu aika ja tuloksien analysointiin käytetty aika on yleensä hyvin rajallinen kiireen 

vuoksi. (Jiang, Hassan, Hamann & Flora, 2009.) Tyypillisesti kuormatestaus koostuu 

testausympäristöstä, kuorman generoimisesta, kuormatestin suorituksesta ja tuloksien 

analysoimisesta (Malik, Hemmati & Hassan, 2013). 
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Toinen tärkeä osa järjestelmätestauksen kategorioista on yrittää löytää ihmistekijöitä tai 

käytettävyysongelmia (Myers, 1979). Käytettävyystesteissä verifioidaan, että järjestelmä 

on helppo käyttää ja käyttöliittymän ulkonäkö on houkutteleva. Testaaja joutuu 

arvioimaan ohjelmaa loppukäyttäjän näkökulmasta. (Dustin et al., 1999.)  

Turvallisuustestissä yritetään suunnitella testitapauksia, jossa kumotaan ohjelman 

turvallisuustarkastuksia. Esimerkiksi yritetään kukistaa tietokannanhallintajärjestelmän 

tietoturvamekanismia (Myers, 1979). Stressitestauksessa horjutetaan ohjelman 

turvallisuustarkistuksia. Testaaja käyttää turvallisuustestejä vahvistaakseen 

turvallisuustasoja ja pääsyn rajoituksia. Samalla verifioidaan, noudattavatko nämä tasot 

ja pääsyrajoitukset spesifisiä turvallisuusvaatimuksia ja kaikkia sovellettavissa olevia 

turvallisuusmäärityksiä. (Dustin et al., 1999.) Turvallisuustestauksessa testaajan 

tarkoituksena on yrittää tunkeutua järjestelmään siten, että tunkeutuminen rikkoo 

järjestelmän oman puolustuksen (Sawant et al., 2012). 

Ohjelmistoilla on spesifioitu tietynlaiset suorituskykytavoitteet tai tehokkuustavoitteet. 

Nämä tavoitteet ovat ominaisuuksia, kuten järjestelmälle tarkoitettu vasteaika ja tietylle 

työkuormalle käytettävät suoritustehot. Järjestelmätestauksen tarkoituksena on 

demonstroida, että ohjelma ei pääse tavoitteeseensa. Testitapaukset on suunniteltava 

sellaiseksi, että ohjelmasta voidaan näyttää, ettei se tyydytä suorituskykytavoitteita. 

Muistitestauksessa testataan sitä, kuinka paljon ohjelmisto käyttää pää- ja 

sekundäärimuistia. (Myers, 1979.) Suorituskykytestaus on elintärkeä tapa varmistaa, että 

ohjelman suorituskyky todella täyttää suorituskykytavoitteet ja on ohjelman 

käyttäytymiselle eduksi (Barber, 2004). 

Kokoonpanotestauksessa testataan erilaisia variaatioita eri alustoista, joilla ohjelmistoa 

tullaan käyttämään. Yleensä erilaisten mahdollisten kokoonpanojen määrä on liian suuri, 

että ohjelmaa pystyttäisiin testaamaan yksitellen kaikissa mahdollisissa kokoonpanoissa. 

Ohjelma tulisi testata jokaisella laitetyypillä ja minimikokoonpanolla ja 

maksimikokoonpanolla. Kokoonpanoissa on usein useita erilaisia komponentteja, jotka 

voivat sisältää myös oman ohjelmansa, joten olisi hyvä testata kaikki mahdolliset 

kokoonpanomuodot. (Myers, 1979.) 

Yhteensopivuustestauksessa testataan, kuinka hyvin vanha ohjelma soveltuu uuteen 

ympäristöön tai vanhaan ympäristöön. Yleensä ohjelmilla on määritelmät 

yhteensopivuudesta olemassa olevien ympäristöiden kanssa. Tällä tarkoitetaan sitä, 

kuinka hyvin ohjelmaa pystytään suorittamaan tietyissä ympäristöissä. Testaajan 

tavoitteena on demonstroida, että yhteensopivuustavoitteet eivät kohtaa ja 

suoritusprosessi ei toimi. (Myers, 1979.) Yhteensopivuustesti on yksi osa ohjelmiston ei-

toiminnallisista testeistä, jonka tarkoituksena on arvioida, että ohjelmisto toimii 

ympäristössään (Sawant et al., 2012).  

Asennettavuustestauksessa testaan, kuinka asennusprosessi toimii ja onnistuuko 

sovelluksen asentaminen. Jokaisella ohjelmistotestauksen vaiheella testataan 

luotettavuutta. Ohjelmassa voi olla erityistä luotettavuutta vaativia tiloja, joille pitää laatia 

omat spesifiset luotettavuustestit. (Myers, 1979.) 

Palautumistestauksessa järjestelmälle aiheutetaan tarkoituksenmukaisesti erilaisia 

vikatilanteita. Järjestelmän tulisi palautua sille aiheutetusta vikatilanteesta. Viat voivat 

esimerkiksi olla laitteistovikoja, ohjelmointi- ja datavikoja, kuten viallinen osoittaja 

(pointteri) tietokannassa. Järjestelmätestauksen tulee näyttää, etteivät nämä 

palautumiseen tarkoitetut toiminnallisuudet toimi oikein eli ohjelma ei palaudu 

vikatilanteesta. (Myers, 1979.) Tällä testauksella verifioidaan, että palautuminen 
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tapahtuu, kun järjestelmään on ilmestynyt vika. Palautuminen voi olla automaattinen, 

mutta voi vaatia myös ihmisen tekemiä toimenpiteitä, jotka taas hyväksytään rajoitetusti. 

(Sawant et al., 2012.) 

Ohjelmalla voi olla myös kohteita, joilla on ylläpidettävä luonteenpiirre. 

Dokumentaatiotestauksessa huolehditaan käyttäjädokumentaation tarkkuudesta. Tämän 

pääasiallinen toteutus tapahtuu niin, että käyttäjädokumentaation käyttö määrittää 

järjestelmän testitapaukset. Esimerkiksi stressitestiä varten käyttäjädokumentaatio auttaa 

luomaan todellisuutta vastaavan testitapauksen. Proseduuritestauksessa testataan erilaisia 

menettelytapoja, joita tekevät esimerkiksi operaattorit, tietokannan ylläpitäjät tai 

terminaalien käyttäjät. (Myers, 1979.) 



17 

3. Tutkimusmenetelmä 

Tässä luvussa kerrotaan toimintatutkimuksesta ja siitä, millaisia määritelmiä 

toimintatutkimusmenetelmästä on. Tämän jälkeen esitellään toimintatutkimuksen vaiheet 

ja tarkoitus. Lisäksi luvussa kerrotaan, millä tavalla tutkimusmenetelmää sovellettiin 

tämän tutkimuksen tekemiseen. 

3.1 Toimintatutkimus 

Toimintatutkimus on kognitiivinen prosessi, joka riippuu sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta tarkkailijoiden ja heidän ympäristön välillä. Se on aktiivinen, 

heräteherkkä prosessi, joka suodattaa lukemattomat sosiaaliset toiminnot ja yhdistää ne 

sitten kausaaliseen tilaan. Havaitut tulokset kirjataan, kun tietyt toiminnot toteutuvat 

tietynlaisessa sosiaalisessa asettelussa. Sen laajimmassa merkityksessä toimintatutkimus 

muistuttaa tutkijoiden johtamaa erittäin epäjärjestelmällistä kenttäkoetta. (Baskerville & 

Wood-Harper, 1998.) Toimintatutkimus on ongelmien ratkaisua ja tietämyksen 

laajentamista yhtä aikaa. Tämä näkemys ei kuitenkaan ole yleisesti käytössä (Hult & 

Lennung, 1980). Toimintatutkimus on myös kvalitatiivista tutkimusta, jossa tutkimus ja 

käytäntö voidaan yhdistää ainutlaatuisella tavalla toisiinsa (Avison et al., 1999; Myers, 

1997).  

Toimintatutkimus on tunnetumpi yhteiskuntatieteissä, mutta sen käyttö 

informaatiojärjestelmien tutkimisessa on lisääntynyt (Myers, 1997). 

Toimintatutkimuksesta on erotettavissa omat piirteensä silloin, kun sitä käytetään 

informaatiojärjestelmien tutkimiseen. Eroja on havaittavissa silloin, kun 

toimintatutkimusta käytetään muun kuin informaatiojärjestelmien tutkimiseen. 

(Baskerville, 1999.) Hult ja Lennung (1980) ovat määritelleet neljä luonteenpiirrettä 

informaatiojärjestelmien toimintatutkimukselle:  

1. Toimintatutkimus kohdistuu kasvattamaan ymmärrystä sosiaalisista tilanteista, 

painottaen luontaisesti monimutkaisen ja moniulotteisen informaatiojärjestelmän 

sosiaalisia puitteita. 

2. Toimintatutkimus auttaa samanaikaisesti ratkaisemaan käytännön ongelmia ja 

laajentamaan tieteellistä tietämystä. Laajentamisen päämääränä on kaksi tärkeää 

erityispiirrettä: ensimmäiseksi siinä on suuri määrä tulkinnanvaraisia 

olettamuksia, jotka tehdään havainnoista, toiseksi tutkija sekaantuu ongelman 

asetteluun. 

3. Toimintatutkimusta tehdään yhteistyössä, jossa tehostetaan kunkin toimijan 

kompetenssia. Vapaaehtoinen havainnointiprosessi on yhteistyön määränpää, 

jossa kompetenssi on suhteessa tutkijaan. Kompetenssiin vaikuttaa myös tutkijan 

aikaisempi kokemus aiheesta. Kompetenssin kehittyminen on väistämätöntä, 

kun tutkija/tutkijat ja muut osallistujat tekevät yhteistyötä keskenään. 

Toimijoiden välinen tasapaino ja työtehtävien asettelu vaikuttavat siihen, että 

päästäänkö päämäärään, jossa kompetenssi on edellistä parempi. 

4. Ensisijaisesti toimintatutkimusta sovelletaan muutosprosessien ymmärtämiseen 

sosiaalisessa järjestelmässä. 
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Baskerville ja Wood-Harper (1998) ovat tutkineet toimintatutkimusta ja havainneet, että 

kirjallisuudessa toimintatutkimusta käytetään erilaisissa muodoissa 

informaatiojärjestelmiä tutkittaessa. Heidän mukaan jokainen tutkija voi määritellä itse 

oman toimintatutkimusmallinsa, mikä aiheuttaa ristiriitoja informaatiojärjestelmien 

toimintatutkimusten perinteissä. Baskervillen ja Wood-Harperin (1998, 92) tekemä 

yhteenveto toimintatutkimusten eri muodoista on luonnehdittavissa viidellä yhteisellä 

piirteellä: 

1. Toimintatutkimuksessa tutkitaan moniulotteisia sosiaalisia asetelmia. 

2. Siinä on erittäin tulkinnanvaraisia olettamuksia, jotka pohjautuvat havaintoihin. 

3. Tutkijan väliintulo. 

4. Vapaaehtoinen havainnointi. 

5. Muutosten tutkiminen sosiaalisissa puitteissa. 

Bskervillen ja Wood-Harperin (1998) tekemässä informaatiojärjestelmien tutkimiseen 

kohdistuvassa tutkimuksessa toimintatutkimus sisältää iteratiivisia vaiheita, joissa 

toistuvat diagnosointi, toiminta ja oppiminen. Joissain tutkimuksen muodoissa 

toimintavaihe sisältää vielä oman iteratiivisen vaiheensa. Kokonaisuudessaan kaikissa 

tutkimuksien eri muodoissa vaiheita toistetaan siihen asti kunnes käytännön ongelma on 

ratkaistu. Informaatiojärjestelmien toimintatutkimuksen muodot sisältävät sääntöjen 

mukaista tutkintaa, pehmeitä järjestelmiä (soft systems) ja prototyyppejä. (Baskerville, ja 

Wood-Harper, 1998.) Asettelemalla toimintatutkimuksen vaiheita peräkkäin saadaan 

spiraalimaisesti etenevä prosessi, jossa vaiheet liittyvät toisiinsa, mutta uudenlaisena 

syklinä (Heikkinen et al., 1999). 

Toimintatutkimusta ei käytetä kovinkaan paljoa informaatiojärjestelmien tutkimiseen, 

koska sen käyttäminen informaatiojärjestelmien tutkimisessa on liian monimutkaista ja 

tulokset eivät ole täsmällisen selviä (Avison et al., 1999). Baskervillen ja Myersin (2004) 

mukaan toimintatutkimus on potentiaalinen tutkimusmenetelmä informaatiojärjestelmien 

tutkimiseen, koska se on hyväksytty myös muilla aloilla, kuten koulutusalalla ja 

organisaatioiden kehittämisessä. Muissa tutkimusmenetelmissä asiat, ongelmat ja 

käyttäytyminen vain todetaan, mutta niitä ei pyritä muuttamaan, kuten 

toimintatutkimuksessa (Baskerville & Myers, 2004). Toimintatutkimus on toimiva 

tutkimusmetodi silloin, kun kehitetään organisaatioita, koska se on hyvin käytännöllinen 

menetelmä (Susman & Evered, 1987). 

Baskerville (1999) mainitsee, että Susmanin ja Everedin vuonna 1978 tekemä 

toimintatutkimuksen kuvaus on tällä hetkellä vallitsevin malli (Kuva 1). 

Toimintatutkimuksen vaiheet voidaan määritellä viiteen eri osaan, jotka toimivat 

syklisessä prosessissa (Baskerville, 1999). Nämä vaiheet ovat diagnosointi, toiminnan 

suunnittelu, toiminnan toteuttaminen, arviointi ja oppimisen tarkentaminen (Baskerville, 

1999; Avison et al., 1999). Ennen vaiheita muodostetaan tutkimusympäristö (client-

system infrastructure), joka tarkennetaan ja sovitaan vaiheiden ympärille. Kuvassa 1 

kuvataan toimintatutkimuksen vaiheita ja sitä, kuinka vaiheet seuraavat toisiaan 

syklisessä muodossa (Baskerville, 1999). Toimintatutkimuksen vaiheita ei voida eritellä 

toisistaan kovinkaan tarkasti, koska todellisuudessa toiminnan etenemistä ei voi pakottaa 

suunnittelun, toiminnan ja arvioinnin vaiheisiin. Käytännössä vaiheet ja syklit tulevat 

etenemään toistensa kanssa limittäin. (Heikkinen et al., 1999.)  
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Kuva 1. Toimintatutkimuksen viisi vaihetta (Baskerville, 1999). 

Tutkimusympäristö on kohde, joka voi olla ongelma tai organisaatio. Tutkimusympäristö 

tarjoaa toimivaltaa tai sanktioita, joiden mukaan tutkijat ja muut osallistujat voivat 

määritellä toimintansa. Tämän avulla voidaan myös todentaa, että nämä toiminnot myös 

tuovat hyötyjä tutkimuksen kohteelle. (Baskerville, 1999). Tutkimusympäristö (client-

system infrastructure) on spesifikaatio ja sopimus muun tiimin kanssa, joka muodostaa 

tutkittavan ympäristön. Se tarjoaa käyttäjälle ympäristön, jonka mukaan tutkijat ja 

isäntänä olevat osallistujat voivat määritellä toimintansa. (Baskerville & Wood-Harper, 

1998). Tämän määritteleminen voi olla joskus hyvin vaikeaa, koska ihmiset muodostavat 

organisaation ja eri ihmiset ovat monimutkaisia ja erilaisia toisiinsa nähden. Ihmisillä on 

ristiriitaisuuksia kohteista, käsitteet ovat erilaisia ja heillä on erilainen suhtautuminen 

asioihin. Organisaatiossa ihmiset myös voivat vaihtua. (Avison et al., 1999.) 

Diagnosointivaiheessa tunnistetaan pääongelmat, jotka ovat organisaation toivomia 

muutoksen kohteita. Diagnosointi sisältää monimutkaisten järjestelmällisten ongelmien 

tutkintaa. Diagnosointia ei tehdä muutoksilla ja yksinkertaistamisen kautta vaan 

kokonaisvaltaisesti. Diagnosointi voidaan tehdä myös jonkun teorian pohjalta. 

Toiminnan suunnitteluvaiheessa tutkija ja osallistujat tekevät yhteistyötä toimintojen 

suunnittelussa. Tämä toiminta tarkennetaan organisatoriseksi toiminnaksi, jonka pitäisi 

lievittää tai korjata havainnoidut pääongelmat. (Baskerville, 1999.) 

Toiminnan toteuttamisvaiheessa tutkija ja osallistujat tekevät yhteistyötä suunniteltujen 

toimintojen toteuttamisessa ja toiminnot voivat olla vaikutuksiltaan suoria tai epäsuoria. 

Arviointivaiheessa, toimintojen toteuttamisen jälkeen, osallistujat ja tutkijat arvioivat 

lopputuloksen ja määritellään onko toiminnoista havaittavissa teoreettista vaikutusta ja 

vähentääkö nämä toiminnot ongelmia. Mikäli muutokset onnistuvat, niin on hyvin tärkeää 

Tutkimus- 

ympäristö 

Diagnosointi 

Toiminnan 
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toteutus 
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arvioida mikä on onnistumisen syynä. Onnistuminen pitäisi vakiintua myös seuraavassa 

toimintatutkimuksen iteraatioissa. (Baskerville, 1999.) 

Oppimisen tarkentaminen on yleensä mukana koko prosessin ajan, mutta se on 

muodollisesti otettu viimeiseksi vaiheeksi. Tietämys hankitaan toimintatutkimuksella, 

jossa toimenpiteet joko onnistuu tai epäonnistuu. (Baskerville, 1999.) 

Toimintatutkimuksen sykliä voi jatkaa siihen asti, kunnes toiminto osoittautuu 

onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi. Samalla syklien edetessä kehitetään edelleen tietoa 

organisaatiosta, joka on myös pätevä teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksen 

tuloksena organisaatio oppii lisää itsestään ja ympäristöstään. (Baskerville, 1999.) 

Toimintatutkimuksessa datan kerääminen on tyypillisesti laadullista sekä tulkitsevaa, 

koska tietoa kerätään yleensä äänittein, havainnoimalla sekä haastattelemalla. 

(Baskerville, 1999.) Toimintatutkimuksessa ei kuitenkaan voida ennakkoon määritellä 

yksityiskohtaisesti millä tavalla aineistoa tullaan keräämään. Aineistonkeruu kehittyy 

samalla, kun tutkimuksen teoria kehittyy, joten tämän perusteella voidaan puhua 

teoreettisesta otannasta ja kerätä sitä tietoa mitä tutkimuksen teorian kehittäminen vaatii. 

(Heikkinen et al., 1999.) 

Toimintatutkimuksessa oleellisin aineistonkeruumenetelmä on havainnointi, koska 

silloin tutkija pääsee parhaiten luonnolliseen ympäristöön. Tällöin tutkija pystyy 

havainnoimaan esimerkiksi sitä, mitä kehitysprosessissa todellisuudessa tapahtuu. 

Toimintatutkimuksessa käytetään enimmäkseen osallistuvaa havainnointia tutkimuksen 

havainnointimenetelmänä. Havainnointimenetelmiä on useita erilaisia, kuten 

piilohavainnointia, osallistuvaa havainnointia ja pelkkää havainnointia ilman varsinaista 

osallistumista. Havainnointi on työläs menetelmä, ja vaikka se on hyödyllinen tulosten 

kannalta, niin erilaiset haastattelut ja kyselyt ovat osittain syrjäyttäneet sen. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2009; Kananen 2009; Toikko & Rantanen 2009.) 

3.2 Toimintatutkimuksen vaiheiden soveltaminen tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa tutkimusympäristönä toimi järjestelmätestauksen raportointi ja 

tämän laatimiseen vaadittavat toimenpiteet. Tutkimusympäristöön kuului siis 

stabiilisuustiimin henkilöt ja heidän tekemät raportit. 

Tässä tutkimuksessa diagnosointivaiheessa selvitettiin, mitä ongelmia raportointiin sillä 

hetkellä liittyi. Tämän vaiheen aikana tunnistettiin ongelmakohdat, joihin oli tarkoitus 

löytää sopivat ratkaisut. Havaittuja ongelmakohtia käytiin läpi tiimin palavereissa, ja 

lisäksi ongelmakohtiin saatiin lisätietoa palautteista, joita oli saatu raportin tarkkuudesta 

ja epäselvyydestä eri sidosryhmiltä. Ongelmat yleensä selvisivät silloin, kun 

sidosryhmiltä alkoi tulla tarkentavia kyselyitä. Ongelmakohtia raportin tekemiseen 

etsittiin myös havainnoimalla raportin tekoa ja keskustelemalla raportin tekijän/tekijöiden 

kanssa.  

Diagnosoimalla ongelmat luotiin myös tavoitteet siitä, mitä pitäisi muuttaa. Lisäksi tiimin 

kahvitauoilla käydyistä keskusteluista ilmenneet asiat otettiin huomioon, koska silloin 

ongelmia käsiteltiin vapautuneemmin. Tauot olivat joskus myös hyviä 

suunnittelupalavereita, jossa etsittiin ratkaisuja ongelmiin ja erilaisia vaihtoehtoja. Näitä 

havaintoja ei kuitenkaan voinut erotella muista havainnoista, koska asioiden käsittely oli 

hyvin satunnaista.  
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Tämän tutkimuksen toiminnan suunnitteluvaiheessa etsittiin ratkaisuja tunnistetuille 

ongelmille ja suunniteltiin, miten ongelmanratkaisut tulisi toteuttaa. Tiimin sisällä 

pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja, siitä miten raportointipohjaa muutetaan. Tiimissä 

syvennyttiin myös miettimään erilaisia toimintatapoja, joilla helpotettaisiin ja 

nopeutettaisiin raportin tekemistä. 

Tämän tutkimuksen toiminnan toteutusvaiheessa tehtiin tarvittavat muutokset 

raportointipohjaan. Samalla luotiin työtä helpottavia toimintoja, jotka oletettavasti 

nopeuttivat raportin tekemistä ja muokkaamista. Stabiilisuustiimin jäseniä kehotettiin 

ottamaan uusia toimintatapojen käyttöön ja tekemään niistä rutiineja omiin 

työskentelyihinsä.  

Arviointivaiheessa selvitettiin, millä tavalla uusi raportointipohja otettiin vastaan ja 

tulisiko siitä palautetta. Saatujen palautteiden perusteella tehtiin pieniä korjauksia uuteen 

versioon. Samalla arvioitiin toimintatapojen käyttöönottamista, oliko tullut muutoksia vai 

oliko vastarintaa. 

Tässä tutkimuksessa oppimisen tarkennuksessa otettiin huomioon pitemmän ajan 

kokemus siitä, millainen raportointi on toiminut ja mikä ei. Näiden perusteella 

diagnosoitiin uusia ongelmakohtia ja ratkaisuja. Tutkimuksen aikana, opittiin mikä 

toimintatapa toimi ja millä tavalla tiimin henkilöt suhtautuivat muutoksiin. Tutkimuksen 

tavoitteena oli oppia miten raportin tekemistä voidaan nopeuttaa ja saada sisältö kaikkien 

ymmärrettäväksi. Tavoitteena oli myös oppia ymmärtämään, mitkä ovat sidosryhmien 

tarpeet. 

3.3 Tutkimuksen aineiston kerääminen 

Tutkimuksen tiedonkeräämiseen käytettiin sähköpostiviestejä, havainnointia ja 

palaverimuistiinpanoja, mutta lisäksi tietoa kerättiin keskustelemalla henkilöiden kanssa, 

jotka osallistuvat päivittäisen raportin laatimiseen ja keskustelusta tehdyistä 

muistiinpanoista. Muistiinpanot keskusteluista ja havainnoista kirjattiin 

tutkimuspäiväkirjaan. Muistiinpanot keskusteluista eivät olleet suunniteltuja tai etukäteen 

mietittyjä, koska keskustelut olivat suurimmaksi osaksi satunnaisia ja niitä käytiin 

ohimennen muun työn ohella.  

Suurin osa tiedon keräämisestä tapahtui tekemällä havaintoja muiden työskentelystä ja 

siitä, että tutkija itse osallistui raportin tekemiseen. Havainnoista kirjattiin vihkoon 

sellaiset asiat, jotka liittyivät raportin tekemiseen ja siihen ilmapiiriin, mitä raportin 

tekeminen aiheutti. Tämän tutkimuksen oleellisimpia aineistoja olivat tutkijan omat 

kokemukset raportin tekemisestä ja muilta raportintekijöiltä saatu palaute ja heidän 

kokemuksensa. Kerättyjä tietoja, kuten muistiinpanoja, ei voitu julkaista sellaisenaan, 

koska haluttiin suojata yrityksen tietoturvaa.  

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin sähköpostin välityksellä lähetettyä kyselyä (Liite A). 

Tämä kysely lähetettiin 12 henkilölle, jotka olivat järjestelmätestaustiimin jäseniä ja 

sidosryhmään kuuluvia. Nämä henkilöt olivat osallistuneet jossain vaiheessa tutkimuksen 

aikana raportin tekemiseen ja kehittämiseen. Kysymykset olivat kvalitatiivisia ja ne 

liittyivät raportoinnin arviointiin, kehittämiseen ja raportin tekemiseen. Ennen lopullisia 

kysymyksiä tehtiin kokeilukysely yhden henkilön otoksella ja kokeilun perusteella 

kysymyksiä voitiin muokata vähemmän tulkinnanvaraiseksi. Kysymykset oli jaettu 

kolmeen eri osaan, jolloin jokaista raportointiversiota kohden oli oma 

kyselylomakkeensa. Kysymykset olivat aina samoja, jotta jokaisesta raportointiversiosta 

saataisiin samantyyppiset arviot. Kyselyn lähettämisen ajankohtana oli tutkimuksen 
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loppuvaihe, koska tällä haluttiin muistuttaa tiimin jäseniä siitä millaisia raportteja on 

käytetty. Tutkimuksen aikana osa tiimin henkilöistä vaihtoi uusiin tehtäviin ja heidän 

tilalleen tuli uusia henkilöitä. Kaikki kyselyyn vastanneet eivät olleet mukana jokaisessa 

tutkimuksen syklissä. Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi yksitoista henkilöä ja 

kysymykset lähetettiin kahdelletoista henkilölle. 
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4. Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kerrotaan tämän tutkimuksen kohdeyrityksestä ja kohdetiimistä. Luvussa 

käydään läpi raportin kehityksen syklit ensimmäisestä viimeiseen sykliin ja arvioidaan 

saavutettua tulosta.  Luvun lopuksi kerrotaan kohdetiimin raportointiprosessista, joka 

muodostui syklien aikana. 

4.1 Tutkimuksen konteksti 

Kohdeyritys oli kansainvälinen verkkoteknologioiden kehittämiseen keskittyvä yritys. 

Teknologioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa oli mukana myös alihankkijoita ja 

muita sidosyrityksiä. Kohdeyrityksessä oli useita eri organisaatioita ja näiden sisällä 

useita eri tiimejä. Tiimien käyttötarkoitus vaihteli organisaation ja projektien mukaan ja 

samaan tiimiin kuuluneet henkilöt saattoivat osallistua yhtä aikaa useisiin eri projekteihin. 

Kohdeyrityksessä ohjelmistotestausta tapahtui useissa eri ohjelmistotestauksen vaiheissa 

ja eri testausmenetelmillä. Testausvaiheisiin kuului muun muassa rakennetestaus, 

funktiotestaus ja järjestelmän suorituskykytestaus. Kohdeyrityksen suorituskykyä 

testaava organisaatio jakautui useampaan pieneen osaan, kuten stabiilisuustestaukseen, 

ylivuototestaukseen ja suorituskyky- ja kapasiteettitestaukseen. 

Tutkielma keskittyi yhteen kohdeyrityksen tiimeistä, joka organisatorisesti kuului 

järjestelmän suorituskykytaukseen. Kohdeyrityksen järjestelmätestauksen tavoitteena oli 

testata asiakkaidensa kokoonpanoja vastaavia kokoonpanoja. Järjestelmätestauksen 

tavoitteisiin kuuluivat myös uudet kehityksen alla olleet tuotteet ja kokoonpanot, joita ei 

vielä ollut asiakkailla käytössä. Testauksen tarkoituksena oli saada selvitettyä toimiiko 

uudempi ohjelmaversio näissä kokoonpanoissa vai muodostivatko uudet ominaisuudet 

ongelmia. Uutta ohjelmistoa tuotettiin jatkuvassa integraatiossa (CI, continuous 

integration), jossa uudempaan ohjelmaversioon tehtiin edellisestä versiosta löydettyjen 

vikojen korjaukset.  

Testaustiimin tarkoituksena oli testata kokonaisen järjestelmän stabiilisuutta 

kuormittamalla järjestelmää erilaisilla testiprofiileilla. Tiimi teki järjestelmätestausta ja 

raportoi kaikista vioista, jotka vaikuttivat järjestelmän vakauteen. Stabiilisuusajan 

testaaminen sekä raportointi, että mahdollisesti löydettyjen vikojen raportointi olivat ne 

asiat, joita järjestelmätestaustiimiltä odotettiin. Stabiilisuusajan testauksessa tuli esille 

järjestelmätestauksen perusperiaatteet ja hyväksymistestauksen vaatimukset. 

Stabiilisuustestauksessa käytettiin järjestelmätestauksesta tuttuja menetelmiä, kuten 

stressitestiä, suorituskykytestausta ja kokoonpanotestausta. Stabiilisuustesteissä testit 

kattoivat koko järjestelmän eikä vain yksittäisiä komponentteja. Hyväksymistestauksella 

stabiilisuustiimi arvioi testauksessa olleen ohjelman julkaisukelpoisuutta asiakkaalle.  

Kohdeyrityksen stabiilisuustiimi oli kehittänyt jatkuvasti omaa tilanneraporttiaan 

sidosryhmiltä saamiensa palautteidensa perusteella. Palautteet tulivat yleensä projektien 

vetäjiltä tai projektin muulta johdolta. Raporttia oli muutettu tekemällä siihen pieniä tai 

kerralla isompia muutoksia. Ennen muutoksia stabiilisuustiimi teki pienen suunnitelman, 

millä tavalla raporttia voidaan kehittää, jotta se vastaisi projektien odotuksia. Uuden 

version käyttöönottamisen jälkeen palautetta tuli yleensä, jos muutos ei ollut sopiva. 

Joissain tapauksissa muutoksia oli tehty niin paljon, että aikaisempi versio oli toiminut 

paremmin kuin uusi. Tällöin oli voitu palata osittain aikaisempaan versioon, ja raporttia 

oli paranneltu niiltä osin, jotka eivät aikaisemmin raportissa olleet toimineet. Raporttien 
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eri versioista opittiin, mitkä asiat toimivat ja mitkä asiat eivät olleet kunnossa. Hyväksi 

havaittuja osia voitiin käyttää uudelleen, kun raportin seuraavaa versiota kehitettiin. 

Stabiilisuustestauksen tilanne ilmoitettiin linjapäällikölle, testauspäällikölle ja 

ohjelmistopäällikölle päivittäisellä tilanneraportilla. Tämän raportin tiedot siirtyivät 

seuraavaksi projektin seuraaville sidosryhmille, jotka hyödynsivät raporttien havaintoja 

omassa työssään. Raportin tuli kertoa, onko testattava ohjelma päässyt asetettuihin 

tavoitteisiin, jotka testauspäällikkö oli asettanut. Mikäli ohjelma ei ollut päässyt 

tavoitteeseen, niin tiimin tuli ilmoittaa syy tai vika, joka esti tavoitteeseen pääsyn. 

Ohjelman saavutettua tavoitteet hyväksyttiin sen eteenpäin vienti. Tämän jälkeen 

seuraavat sidosryhmät pystyivät tekemään omat päätöksensä ohjelman jatkosta. 

Stabiilisuustiimi raportoi vain oman näkemyksensä ohjelman laadusta ja lopullisen 

päätöksen jatkosta tekivät sidosryhmät. 

Tutkimuksen alkuvaiheissa käytetyt raportit eivät ole olleet kaikille tahoille 

yksiselitteisiä, koska projektin eri sidosryhmät tarvitsivat raporteista eri tietoja. Tämän 

ongelman takia tarkasteltavassa tiimissä haluttiin kehittää nykyistä stabiilisuustestauksen 

tilanneraportointia. Osa sidosryhmistä halusi nähdä raportista vain stabiilisuusajan sekä 

viat, jotka olivat sen katkaisseet. Osa sidosryhmistä halusi nähdä myös sen, kuinka 

kattavasti järjestelmää oli testattu ja mitä muita vikoja testistä oli mahdollisesti löytynyt. 

Raportin tekemiseen käytetty aika oli aina pois varsinaisesta testaamisesta, ja tämä 

koettiin ongelmaksi stabiilisuustestaustiimissä. Nopeasti laadittu raportti vapauttaisi 

testaajan takaisin testauksen pariin ja vähentäisi näin ollen raportoinnin aiheuttamaa 

työskentelyn keskeytymistä ja tietojen kiireellä yhteen keräämistä.  

Stabiilisuustestaustiimi, joka vastasi kohdeyrityksen järjestelmätestauksesta, otti vastaan 

julkaistut ohjelmat, joka oli käynyt läpi koodinmuutokseen liittyvät aikaisemmat 

testivaiheet. Ohjelmisto ladattiin järjestelmään, jonka jälkeen käynnistettiin testit. 

Uudempiin ohjelmaversioihin lisättiin vähitellen myös uusia ominaisuuksia, jotka täytyi 

ottaa huomioon järjestelmätestauksessa. Ohjelmistoista oli myös eri versiohaaroja, jotka 

toimivat omina projekteinaan kohdeyrityksessä. Jokaisesta versiohaarasta tuli laatia oma 

raporttinsa stabiilisuustestauksesta, koska versiohaarat olivat keskenään täysin erilaisia. 

Raportointipohjan piti sisältää samat asiat jokaisesta ohjelman versiohaarasta, jotta yhtä 

mallia voitiin käyttää kaikessa raportoinnissa. Testeissä saattoi olla yhtä aikaan useampi 

ohjelmistoversio ja ohjelmistohaara testattavana, joten raportoinnin täytyi olla sujuvaa. 

Järjestelmätestaus vaati myös järjestelmän rasittamista eli stressitestausta ja 

volyymitestausta. 

4.2 Raportointiprosessi  

Kuvassa 2 on tutkimuksen aikainen tilanne siitä, kuinka monta asiaa päivittäiseen 

raportointiin liittyi ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttivat. Testauspyynnöt ja 

testaustavoitteet olivat aina tulleet sidosryhmiltä eli ohjelmistopäälliköiltä ja 

testauspäälliköiltä ja tämän suhteen ei tullut muutoksia (Kuva 2, vaihe 1). Samalla kun 

stabiilisuusraporttia kehitettiin, paranneltiin myös testauspyyntöprosessia tutkimuksen 

aikana selkeämmäksi testaajille ja itse sidosryhmille.  

Selkeät testauspyynnöt helpottivat huomattavasti myös itse raportointia, koska tiedettiin 

mistä ohjelmasta stabiilisuusraportti tulisi tehdä ja ohjelmantavoiteaika olisi selkeästi 

kaikkien sidosryhmien ja testaajien tiedossa. Testauspyynnössä tuli esiintyä tieto mitä 

ohjelmaa testataan ja mikä on tavoiteaika, jotka ohjelmistopäälliköt ja testauspäälliköt 

olivat sopineet ennen kuin lähettivät pyynnön stabiilisuustiimille. Kehityssyklien 

alkuvaiheissa testauspyynnöt olivat hieman puutteellisia ja muuttuivat jatkuvasti, joten 
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testaajilla ei ollut selkeää kuvaa siitä, mitä pitäisi testata ja mihin mennessä. Selkeiden 

testauspyyntöjen perusteella jokainen testaaja pystyi hallitsemaan ja suunnittelemaan 

paremmin testausympäristöjensä muutoksia. Hallittu testaaminen helpotti myös 

testauksen tilanteen raportointia. Raportointiprosessi muodostui kuvan 2 tyyliseksi 

ensimmäisen ja toisen syklin aikana, kun raportointiprosessia kehitettiin.  

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen aikainen raportointiprosessi. 

Testauspyynnön saapuessa stabiilisuustestaustiimi laati suunnitelman siitä, minkälaisilla 

kokoonpanoilla ohjelma testataan (Kuva 2, vaihe 2). Tämän testaussuunnitelman 

perusteella ohjelmaa testattiin tietyillä kokoonpanoilla, jotka ilmoitettiin 

stabiilisuusraportissa. Linjapäällikkö huolehti, että stabiilisuustiimillä oli tarpeeksi 

resursseja testauksen suorittamiseen. Kokoonpanoista eli testattavista laitteista ja 

järjestelmiin asennetusta ohjelmasta saatiin stabiilisuusaika, joka hyväksyttiin tai 

hylättiin (Kuva 2, vaihe 3). Stabiilisuusaika tallentui myös kantaan automaattisesti 

kokoonpanokohtaisesti, josta raportoija pystyi koostetusti hakemaan viimeisimmän 

tuloksen (Kuva 2, vaihe 4). Stabiilisuuskantaan oli tarkoitus tallentaa kaikki mahdollinen 

tieto stabiilisuustestauksesta automaattisesti, mutta kannan kehittäminen oli hitaampaa 

kuin oletettiin.  

Testauksen aikana löydetyt viat kirjattiin sille tarkoitetulle erilliselle 

vikaraportointijärjestelmälle, jota seurasivat myös ohjelmistoprojektit ja 

ohjelmistonkomponenttien tekijät (Kuva 2, vaihe 5). Viat kirjattiin yksittäisinä vikoina, 

jotka saivat oman vikaID:n. Vikaraportti sisälsi vikaan liittyvät elementit, kuten 

esimerkiksi testin vaiheet, löydetty vika, odotettu tulos, ohjelmaversio, josta vika oli 

löydetty, sekä onko vika toistunut useita kertoja vai onko vika näkynyt vain yhden kerran. 
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Tämä vikaraportti osoitettiin sille komponentille, josta vika oli peräisin. Nämä 

vikaraportit käsiteltiin erikseen omana prosessinaan, johon kuuluivat vian löytyminen, 

kirjaaminen, mahdollisesti vian uudelleen toistaminen ja uusien tai tarkempien 

tapahtumalokien kerääminen ja korjauksen verifioiminen.  

Vikajärjestelmä oli erillinen järjestelmä, jonne raportoinnin kehitysprosessi ei vaikuttanut 

eikä sitä pystynyt hyödyntämään automaatiossa, jotta vikatiedot olisivat tallentuneet 

stabiilisuuskantaan automaattisesti. Stabiilisuustestaajien tehtävänä oli edelleen kirjata 

löydetyt viat stabiilisuuskantaan, jotta ne tulisivat näkyviin raportoijalle. Löydettyjä 

vikoja ilmoitettiin raportoijalle myös muilla tavoilla, kuten keskusteluohjelmalla ja 

sähköpostilla tai suullisesti. 

Raportoija sai tässä vaiheessa kerättyä stabiilisuuskannasta tarvitsemansa tiedot 

sähköpostilla lähetettävään stabiilisuusraporttiin. Pääsääntöisesti raportin tuli sisältää 

seuraavat asiat: oliko löytynyt vikoja, olivatko viat kriittisiä vai vähemmän kriittisiä, mikä 

oli järjestelmän stabiilisuusaika, eli kuinka pitkään järjestelmä oli toiminut ilman kriittisiä 

vikoja ja mikä oli testauksessa käytetty kokoonpano. Raportointiprosessissa testaajista 

yksi henkilö koosti yhdestä ohjelmistohaarasta raportin ja toinen testaaja saattoi koostaa 

toisesta ohjelmistohaarasta toisen raportin, jos stabiilisuustestissä oli useampi 

ohjelmistohaara yhtä aikaa testattavana. Jokaisesta ohjelmahaarasta oli laitettava oma 

stabiilisuusraportti, jotta testauspäällikkö ja ohjelmistopäälliköt saisivat tietoonsa 

kyseisen ohjelmahaaran vakauden (Kuva 2, vaihe 6).  

4.3 Raportin kehityksen eteneminen 

Hyvin varhaisessa vaiheessa jokainen testaaja oli lähettänyt sähköpostilla yhdelle 

henkilölle omien kokoonpanojensa testitilanteen. Tällöin viestit vastaanottanut henkilö 

oli koostanut sähköposteista raportin, joka oli lähetetty eteenpäin sidosryhmille. Raportin 

tyyli oli vaihdellut tekijästä riippuen ja samalla yksittäisistä sähköposteista tietojen 

kerääminen oli ollut aikaa vievää ja virhealtista. Sähköpostin ongelmana oli myös se, että 

ne saattoivat kadota muun postin sekaan, jolloin tärkeitä tietoja saattoi jäädä 

huomaamatta. Aikaisemmin pienimuotoinen raportointi oli helppoa, koska testattavien 

kokoonpanojen ja testauksen tahti oli ollut rauhallisempi. Stabiilisuustestaustiimissä 

kokoonpanojen määrä oli kasvanut, joten tulosten hallitseminen muuttui vaikeammaksi. 

Tiimin sisältä haluttiin saada myös muutosta raportointiin. Tämän perusteella 

järjestelmätestaustiimille tuli tarve kehittää oma järjestelmä, jonka avulla raportin teko 

saatiin nopeammaksi ja osittain automatisoitua. 
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Kuva 3. Tutkimuksen kehityssyklien vaiheet. 

Raportoinnin kehittyminen ensimmäisestä versiosta eli ensimmäisestä syklistä viimeisen 

syklin raportointiversioon kesti noin puolitoista vuotta. Kuvassa 3 on kuvattu ne vaiheet, 

jotka esiintyivät stabiilisuusraportin kehityssykleissä. Syklit etenivät vähitellen, koska 

muun työn ohessa tehty kehitystyö oli hidasta, eikä kehitystyöhön varattu erikseen 

työtunteja. Raportista tunnistettiin ongelmat ja niiden perusteella tehtiin kehitysideoita ja 

toteutus, joka saattoi tapahtua hyvinkin nopeasti. Automaatiota kehittänyt henkilö käytti 

eniten aikaa raportoinnin parantamiseen. Automaatiota kehittämällä kehitettiin samalla 

raportointiin tarvittavia elementtejä erilliseen tietokantaan. Samalla tietokantaan 

toteutettiin testaajille tarvittavat käyttöliittymät, joiden avulla kannan käyttäminen oli 

helpompaa.  

Erilaisten raportointiversioiden välillä saattoi olla muutamien kuukausien aikavälejä, 

jonka jälkeen raporttia lähdettiin uudistamaan. Muutokset tapahtuivat hyvin nopeasti sen 

jälkeen, kun testauspäälliköltä tuli toive, että raporttia pitää muuttaa. Testauspäällikön 

toiveet liittyivät yleensä siihen, että raporttiin pitää saada lisää informaatiota tai poistaa 

sekaannusta aiheuttavat kohdat. Raporttien uudet versiot otettiin suoriltaan käyttöön 

ilman erillistä hyväksymistä sidosryhmiltä. Raportin uudistuksen jälkeen sidosryhmiltä 

ei tullut suoraa kieltävää tai myöntävää reagointia uuteen raporttiin. 

Ensimmäisessä syklissä raportointiprosessi oli vielä alkuvaiheissa, jolloin kohdetiimi 

päätti, että sen tulisi kehittää raportointiaan ja siihen liittyvää työtä. Ensimmäinen 

raportointipohja oli sovellettu toisen tiimin käyttämästä raportista, jossa testauksen 

tilanne oli helpompi ilmoittaa testattujen testitapauksien mukaan. Stabiilisuustiimin oman 

raportin kehitysprosessin tarve lähti tiimiltä itseltään ja testauspäälliköltä. Käytössä 

olleen raportin takia sidosryhmät joutuivat tekemään jatkuvasti tarkentavia kysymyksiä 

raportin lähettäjälle. Raportin lähettäjä ei välttämättä aina osannut vastata kysymyksiin, 

koska hän ei tiennyt yksityiskohtia eri ongelmista. Tässä korostui havainto siitä, että 

raportin lähettäjä on vain viestinviejä.  

Ensimmäisen syklin tuloksena raportointiversio esitti testien tulokset kattavammin, 

jolloin pystyttiin toteamaan, minkälainen kokoonpano toimi ja mikä ei. Tiimissä 

ajateltiin, että uusi raportointimalli oli sopiva. Raportin oli ollut käytössä muutaman 

kuukauden, kun testauspäällikkö huomautti, että raportointia tulisi jälleen kehittää. 

Ohjelmistopäälliköt ja testauspäälliköt olivat tehneet eriäviä tulkintoja ohjelman laadusta. 
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Testauspäälliköt olivat ymmärtäneet, että raportilla olleet toimivat konfiguraatiot 

kertoisivat koko ohjelman laadusta, vaikka raportissa olisi ollut käytössä konfiguraatioita, 

jotka eivät olleet saavuttaneet testauspäällikön asettamia tavoitteita. Stabiilisuustiimi piti 

palaverin, jossa arvioitiin ensimmäisen kehityssyklin lopputuloksena ollut raportti ja 

kokemuksen kautta opittiin, että raportti ei ollut niin hyvä kuin oletettiin. Palaverissa 

keskusteltiin myös siitä, millä tavalla raportointia tulisi jälleen muuttaa. Tästä palaverista 

alkoi tutkimuksen toinen kehityssykli. Toisen syklin muutokset olivat sen verran hyväksi 

havaittuja, että tämän syklin tulokset jäivät stabiilisuustiimin käyttöön. 

4.4 Raportin ensimmäinen kehityssykli 

Ensimmäisessä syklissä tutkitaan tutkimuksen ensimmäistä vaihetta, jossa raportoinnin 

kehittäminen oli vielä alkuvaiheissa. Raportoinnin merkitys ja sen kehittämisen tarve 

kasvoi, koska testattavien ohjelmistohaarojen ja kokoonpanojen määrä lisääntyi 

jatkuvasti.  

Stabiilisuustiimin ei ollut tarkoitus kertoa määrällisesti sitä, kuinka monta vikaa testeistä 

oli löydetty, vaikka löydetyt viat olivat oleellinen osa testitulosta. Tiimin kriteereihin 

kuului, että ohjelmistosta ei saanut löytyä yhtään kriittistä ongelmaa, joka vaikuttaisi 

ohjelman stabiilisuuteen. Tiimin tarkoitus oli löytää viat, esimerkiksi järjestelmän 

odottamattoman kaatumisen, jotka estivät tai vaikuttivat ohjelman stabiilisuuteen. Vian 

löydyttyä piti osata määritellä, onko vika sellainen, joka rikkoo stabiilisuuden vai ei. 

Kaikki ohjelmasta löydetyt viat raportoitiin, vaikka sillä ei olisi ollut stabiilisuuteen 

suurta merkitystä. 

Kohdeyrityksen määritelmän mukaan stabiilisuustestauksessa esiintynyt vika oli erittäin 

kriittinen silloin, kun järjestelmässä oleva ohjelma tekee uudelleen käynnistymisen 

itsestään. Kriittisiin vikoihin laskettiin myös tilanne, että järjestelmä ei pystynyt 

hallitsemaan sille asetettua kuormaa vaaditulla tavalla, jolloin ohjelma ei suoriutunut 

tehtävästään vian takia. Stabiilisuusajan merkitseminen raporttiin ei ollut yksinkertaista, 

koska järjestelmätestauksessa käytettiin eri kokoonpanoja. Näiden kokoonpanojen 

välinen eroavaisuus loi haasteita, koska viat saattoivat esiintyä eri aikoina. Viat saattoivat 

olla hyvinkin erilaisia, johtuen eriävistä kokoonpanosta. Toisinaan yksi ja sama vika 

esiintyi kaikissa eri kokoonpanoissa, jolloin vika esti testauksen. 

Seuraavaksi esitetään esimerkki stabiilisuusajan määritelmästä: Stabiilisuusaikaa 

lähdettiin laskemaan siitä hetkestä, kun ohjelma oli käynnistynyt ensimmäisen kerran. 

Stabiilisuusaika päättyi joko tavoiteaikaan tai kriittiseen vikaan. Esimerkiksi: Testauksen 

aloittamisen jälkeen, yhdellä tai useammalla kokoonpanolla, ohjelmisto toimii vielä 10 

tunnin jälkeen. Yhdelle kokoonpanoista on tullut kriittinen vika, ja se on kaatunut 6 tunnin 

testiajon jälkeen, jolloin stabiilisuusaika on vain 6 tuntia.  

Raportoinnin alkuvaiheessa käytettiin Excel taulukkoa, joka on kuvattu esimerkein 

taulukossa 1. Taulukossa 1 käytetyt määritelmät, luvut ja arvot ovat havainnollistavia, 

koska oikeat tiedot ovat luottamuksellista tietoa. Taulukossa olevat merkinnät, kuten 

OV555_0000_333 tarkoittaa ohjelmaversiota ja vikaID 99888777 on vikajärjestelmästä 

saatu numerosarja, joka muodostuu, kun vika on raportoitu järjestelmään. Taulukossa 1 

olevat liikennevalovärit ja sarakkeiden värit ovat alkuperäisen raportin mukaisia, mutta 

liikennevalovärien paikat (keltainen: oikealla kolmannes solu ylhäältä, vihreä: oikealla 

neljännes solu ylhäältä ja punainen: oikea alareuna, vaaleansininen otsikkosarake, 

vaalean keltaiset väliotsikot ja loput solut vaaleanharmaat) ovat kuvitteellisia, koska 

tulokset eivät ole verrattavissa oikeisiin testituloksiin. Värien paikat vaihtoivat 
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paikkaansa sitä mukaan, kun testit saavuttivat tavoitteensa eri kuormavaatimuksilla tai 

aikatavoitteilla. 

Taulukko 1. Ensimmäinen raportti. 

Peruste Tarkka 
tavoite 

Tähän asti 
paras 

saavutettu 
aika 

Viikko 36 2013  

Pienemmän kuorman tavoite     15 päivää 

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa, joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

360 tuntia    Ajossa ~270h 

OV555_0000_333  

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

160 tuntia   160h Lopetettu 

OV555_0000_333   

Suuren kuorman tavoite     15 päivää 

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa, joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

360 tuntia     

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa, joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

160 tuntia   50h Keskeytetty 
OV555_0000_333, 
Vika ID 99888777  

 

Tämä raportointiversio oli Excel-tiedosto, josta kopioitiin osia eteenpäin lähetettävään 

sähköpostiin. Tiedostossa pidettiin kaikki sarakkeet tallessa, mutta sähköpostiin lisättiin 

sarakkeita vain kolmen viikon ajalta. Tässä raportointiversiossa taulukkoon merkittiin 

testissä olevasta ohjelmasta kokonaisaika, joka tarkoittaa ohjelman stabiilisuusaikaa. 

Aika oli keskiarvo kaikista kokoonpanoista, joissa ohjelma oli ollut testissä. Testin ollessa 

vielä kesken taulukon solu merkittiin keltaiseksi ja siihen lisättiin aika, joka oli saavutettu 

raportin lähetyshetkellä. Taulukon solu merkittiin vihreällä, jos ohjelma oli saavuttanut 

tavoitteensa. Punainen väri tarkoitti, että ohjelmaan oli tullut virhe, joka keskeytti 

testauksen. Samalla taulukkoon merkittiin myös testauksessa saavutettu tuntimäärä, joka 

oli kulunut ennen vian ilmenemistä. Taulukon soluun merkittiin myös vian vikaID. 

Tämän avulla sidosryhmät tietäisivät, mikä vika testauksen oli keskeyttänyt. Tällä tavalla 

korostettiin, että tämä vika tuli korjata, jotta testaus pääsisi jatkumaan. VikaID:t tulivat 

toisesta järjestelmästä, jonne viat kirjattiin.  

Värikoodauksen (Taulukko 1) tarkoituksena oli korostaa testin tilannetta. Vihreä kuvasti, 

että ohjelma toimii, keltainen tarkoitti, että testi oli vielä käynnissä ja punainen väri 

tarkoitti testin päättymistä vikaan. Raportin muut värit olivat selkeyttämässä sarakkeiden 

jakoa. Raportissa ei selitetty, mitä värikoodaukset tarkoittivat, joten tulkinta oli oletuksen 

varassa, että kaikki raportin lukijat osaisivat tulkita värikoodauksen oikein.  

Stabiilisuustiimille tehdyssä kyselyssä (Liite A) kysyttiin, onko raportin stabiilisuusaika 

luettavissa tästä raportointiversiosta. Vastauksissa esiintyi useita erilaisia mielipiteitä 

siitä, miten he pystyivät tulkitsemaan raporttia. Vastauksien perusteella useat olivat sitä 

mieltä, että värikoodaus nopeutti raportin lukemista. Moni vastanneista totesi, että 

stabiilisuuajan huomasi helposti, koska aika oli suoraan nähtävissä. Värikoodauksen 

merkitys tässä raportissa oli suuri, koska vastauksien perusteella värit toivat raporttiin 

visuaalisuutta. ”Tämä on visuaalisesti selkeä versio. Näkee nopeasti värikoodauksen 

avulla tilannekatsauksen.”  
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Tässä vastauksessa korostettiin myös värikoodauksen hyödyllisyyttä. ”On. Värit kertoo 

selkeästi onko OK, FAIL vai JATKUU ja myös aika näkyvissä. Laittaisin tavoite ajat 

toisin päin taulukossa.” Stabiilisuusajan näkyminen suoraan raportissa oli myös yksi 

tekijä, jonka takia raportti oli joidenkin mielestä hyvin tulkittavissa. ”Stabiilisuus aika on 

luettavissa hyvin jokaisesta ajosta, koska se on selvästi kirjoitettu jokaiseen ajoon. Myös 

tavoite aika käy selväksi raportista.” Tavoiteaikojen tarkoituksena oli näyttää, mihin asti 

sovellus oli päässyt tavoitteestaan, kuten esimerkiksi, jos ohjelma oli saavuttanut jo 160 

tuntia, se merkittiin taulukossa vihreäksi (Taulukko 1). Samalle ohjelmalle voitiin myös 

ajaa 360 tunnin testi, joten testin jatkuminen merkittiin seuraavan tavoiteajan kohdalle. 

Vastanneissa oli myös niitä, joille tavoiteaika aiheutti ihmetystä ja raportin tulkitsemisen 

vaikeuksia. ”Stabiilisuusaika on luettavissa, mutta on hieman epäselvä. Miksi kyseisessä 

raportissa on samalle kuormalle kaksi eri tavoiteaikaa?”  

Tämän vastauksen perusteella vastaaja ei ollut ymmärtänyt tavoiteaikojen merkitystä ja 

sitä, miksi ne esitettiin raportissa. ”Karkealla tasolla on koska tuntimäärät on merkitty. 

Värien merkitys ei selviä kuvasta. Tyhjä laatikko suuren kuorman 360 tuntia tavoitteelle 

herättää kysymyksen onko kyseinen testi käynnissä vai ei. Mikä on 160 ja 360 tavoitteiden 

eron merkitys?” 

Tavoiteajan näkyminen ei tuonut lisäarvoa tälle raportointiversiolle.  Yksi vastanneista 

oli sitä mieltä, että raportista pystyi lukemaan stabiilisuusajan, jos raportointiversio oli 

lukijalle tuttu: ”On, mutta pystymetsämanagerille ei. Siinä ei missään selkeästi lue, että 

mitä se on.”  

Vastauksien perusteella voitiin todeta, että vastaajat ovat pystyneet tulkitsemaan tästä 

raporttiversiosta, oliko ohjelma stabiili vai ei. Osa vastanneista totesi, että tämän raportin 

perusteella ohjelma ei ollut stabiili ja havaitsivat myös syyn, minkä takia stabiilisuus oli 

katkennut.  

Seuraavat vastaukset kertoivat, että raportin tulkinta ei tuottanut suuria ongelmia: ”Ei. 

Stabiilisuuden estäviä vikoja ei saanut ilmetä. Raportoitu vika ID 998887777.” Tämän 

vastauksen antaja osasi myös määritellä tarkemmin, mikä testauksen tavoitteista oli 

mennyt pieleen. ”Ei. Suurella kuormalla ei päästy tavoitteeseen vaan ilmeni ongelma ID 

99888777 50 tunnin kohdalla.”  

Yksi vastanneista halusi saada enemmän tietoa stabiilisuustestistä, että pystyisi 

sanomaan, oliko ohjelma stabiili. Vastaajan mielestä tästä raportista ei saanut tarpeeksi 

informaatiota, jotta raporttia pystyisi tulkitsemaan oikein. ”Ei voi sanoa, että olisi stabiili, 

liian vähän dataa tämän analysoimiseen.” Toinenkin kyselyyn vastaaja oli samaa mieltä 

siitä, ettei tämän raportointiversion pohjalta voinut tehdä päätöksiä ohjelman 

stabiilisuudesta. ”If the program requires absolute stability, then yes. If program can do 

the release, even if stability is not reached in all the systems, this report doesn’t give out 

enough information to make such decision. Report with more detailed information about 

which systems (and system configurations) didn’t reach the needed stability.” 

Taulukossa oli myös määritelmät siitä, mikä keskeytti testauksen ja testauksen 

kuormaeroavuudet. Viikon vaihtuessa taulukkoon lisättiin uusi sarake ja aikaisempi 

viikko säilytettiin vertailtavuuden vuoksi. Viikon aikana saatettiin vaihtaa uudempaan 

ohjelmaversioon, jos vikoja oli korjattu. Uusi ohjelma lisättiin uutena soluna taulukkoon 

ja entinen testiajo pidettiin näkyvissä. Entiseen testiajoon merkittiin lopetettu ja 
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lopettamisen syy, esimerkiksi ohjelman vaihto tai vika. Tämä aiheutti sekavuutta 

taulukon lukemisessa, vaikka aikaisemman testiajon kohdalle merkittiin keskeytetty ja 

syy testin lopettamiselle. Yli viikonlopun jatkuneet testit lisättiin myös seuraavan viikon 

puolelle ja solut merkittiin testituloksien mukaisesti. Tehtyjen havaintojen perusteella 

tämä teki raportista vielä epäselvemmän lukea. Taulukon sekavuus kasvoi myös, kun 

taulukkoon lisättiin lista erilaisia vikaID:tä ja niitä saattoi olla paljon. Tästä johtuen 

taulukon alapuolelle kerättiin myös lista vioista, joita ei vielä oltu korjattu. Kaikki viat 

eivät vaikuttaneet stabiilisuuteen, mutta jokainen löydetty vika tuli kirjata ja raportoida. 

Raportin lähettäjä keräsi edelleen avoimet viat sähköpostin välityksellä, josta ne 

kopioitiin raporttiin. 

4.4.1 Ensimmäisen raportin ongelmat 

Järjestelmätestaustiimin ongelmana oli saada raportoitua ohjelmistoprojektille ohjelman 

vakaustilanne niin, että tulosta ei voitaisi tulkita väärin. Raportista oli nähtävä selkeästi, 

mikä vika katkaisi ohjelman vakauden. Vakauteen ja sen saavuttamiseen vaikuttivat 

kokoonpano, kuormitus (suuri vai pieni), testausprofiili ja erilaiset asetukset, joilla voitiin 

vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Nämä kaikki asiat tuli huomioida raporttia 

tehdessä, joten ne olisi hyvä tuoda esiin myös raportille. 

Raportissa ilmoitettiin stabiilisuusajan keskiarvo, jonka ohjelma oli saavuttanut. 

Keskiarvoaika tuli kaikista kokoonpanoista, joissa ohjelman testaus oli käynnissä. 

Kokoonpanotietoja ei kuitenkaan tässä raportissa esitetty. Tämän takia testin kattavuutta 

ei voinut todeta tämän raportin perusteella, vaikka sidosryhmät sitä halusivat. Raportista 

haluttiin saada selville, millä kokoonpanoilla ohjelmaa testattiin ja kuinka hyvin 

yksittäinen kokoonpano toimi. Samaan aikaan saattoi olla useita eri ohjelmahaaroja yhtä 

aikaan testissä, joten kokoonpanoja jouduttiin valitsemaan eri ohjelmahaarojen 

testaamiseen. Tämän vuoksi testattavien kokoonpanojen määrä vaihteli eri 

ohjelmahaarojen testaamisen välillä. Tämä raportti ei kuitenkaan kertonut sidosryhmille, 

kuinka paljon kokoonpanoja testissä oli yhteensä mukana. Mitä useampi kokoonpano oli 

mukana testeissä, sen kattavammin ohjelma saatiin testattua. 

Stabiilisuustiimille tehdyn kyselyn vastauksien perusteella testauksen kattavuutta ei 

pystynyt tämän raportin perusteella toteamaan. ”Ei. Raportti ei ota kantaa 

testikattavuuteen. Ainoastaan pienemmän kuorman ja suuren kuorman stabiilisuusajat 

on raportoitu.” Testauksen kattavuudella tarkoitettiin, kuinka monella konfiguraatiolla ja 

minkälaisella alustalla testi oli suoritettu. Kyselyn vastauksista kävi hyvin ilmi, että 

testienkattavuus puuttui raportista täysin ja vastauksien perusteella konfiguraatiotietojen 

näkyminen kertoisi raportin kattavuuden. ”Tämän perusteella ei voi sanoa, että ohjelman 

stabiilisuus on testattu kattavasti. Koska konfiguraatiotieto ei ole luettavissa raportista. 

Konfiguraatio tieto on tärkeä tieto raportoitaessa testiajoja”  

Eräs vastauksista esitti myös samanlaisen ajatuksen, että testeistä pitäisi näkyä enemmän 

tietoja. ”Ei voi, mistään ei ilmene miten on testattu ja kuinka kattavasti (yhdellä vai 

useammalla testialustalla.)” Raportissa ilmoitettiin vain testattavana olleen ohjelman 

tavoittelema aika, joka ei vastauksien perusteella ollut riittävä kertomaan testauksen 

kattavuudesta. ”Ei, koska raportti kertoo vain aikatavoitteen täyttymistä. Tarkempi 

kuvaus puuttuu.” Tämän vastauksen perusteella raportissa esitetyt tavoitteet eivät tuoneet 

riittävästi tietoja siitä, mitä stabiilisuustestiin oikeasti kuului. ”Ei voi, raportissa ei näe 

testattavien osakokonaisuuksien määrää. Esimerkiksi suuremman kuorman tavoite, mitä 

tämä pitää sisällään.” Määritelmät siitä, että testin aikana ei saanut esiintyä yhtään 

virhettä, ei kertonut raportinlukijalle mitä testattiin.  
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Tämän raportin ongelmaksi koettiin myös taulukon sarakkeet ja hieman ylimääräiseksi 

koetut sarakkeet, kuten ”Tähän asti paras saavutettu aika” -sarake. Kyselyn vastauksien 

perusteella kävi ilmi, että raportissa oli ylimääräistä tietoa. ”Mihin ”Tähän asti paras 

saavutettu aika” kolumnia käytetään?” ”Tähän asti paras saavutettu aika”-sarakkeen 

tarkoituksena oli kertoa, oliko jokin aikaisempi stabiilisuustesti päässyt jollain ohjelmalla 

parempaan tavoitteeseen. Tätä aikaa voitiin verrata uudempaan aikaan, ja jos aika oli 

heikompi kuin uudessa testissä, niin sarake päivitettiin. Silloin, kun uudemman 

ohjelmaversion tulos oli paljon huonompi kuin vanhempi ohjelma, niin uudessa 

ohjelmassa saattoi olla jokin muutos, mikä esti stabiilisuutavoitteen saavuttamisen. 

Kyselyn vastauksien perusteella henkilö, joka ei ole raporttia aikaisemmin nähnyt, joutui 

käyttämään aikaa tämän raportin lukemiseen ja ymmärtämiseen. ”Taulukon sisällön 

hahmottamiseen menee turhan pitkä aika.”  

Raportin tarkoituksena oli olla sellainen, että siitä saisi nopeasti selville testauksen 

tilanteen. Voitiin myös olettaa, että raporttia voitiin tulkita väärin, jos sitä lukeva henkilö 

ei tiennyt testauksen luonnetta tai taustoja. ”Vertaaminen parhaaseen saavutettuun 

stabiilisuusaikaan ei ole järkevää testauksen luonteen vuoksi.” Ohjelma saatettiin tulkita 

toimivaksi, jos se oli kerran jo aikaisemmin saavuttanut tavoiteajat, vaikka uudempi 

ohjelmaversio ei olisi tavoitteita saavuttanutkaan. 

Raportti oli ymmärrettävissä, jos henkilö oli perehtynyt sen esitystapaan ja tiesi ennestään 

esitettyjen tietojen taustoista. Uusi raportinlukija ei todennäköisesti pystyisi toteamaan 

testauksen tilannetta tämän raportin perusteella. Kyselyn vastauksista kävi myös ilmi, että 

värikoodaus voi olla myös ongelmallinen, ja että tätä ominaisuutta tulisi käyttää harkiten. 

”Liikennevalot. Niitä voisi harkiten käyttää. Tosin, jos lukija katsoo, että valtaosa 

vihreänä –> voi tehdä liian nopean päätöksen siitä, että tuote on valmis asiakkaalle. 

(Vihreä = saa mennä)” Huolimaton ja nopea vilkaisu väreihin voi antaa väärän kuvan 

testauksen tilanteesta.  

Tiimin kannalta raportin luominen oli ongelmallista, koska kokoonpanoista saatavat 

tiedot piti erikseen ilmoittaa raportoijalle. Raportin tekijä joutui poimimaan tietoja 

yksitellen jokaiselta testaajalta. Lisäksi haluttiin helpompi raportointimenetelmä, jonka 

täyttämiseen ei menisi pitkään. Tehtyjen havaintojen ja muistiinpanojen perusteella 

Excel-taulukon muokkaaminen oli turhan hidasta. Taulukon ulkonäkö piti pysyä siistinä 

ja eikä muokkausta pystynyt tekemään suoraan sähköpostiviestissä, vaan siinä tuli käyttää 

Excel-sovellusta. Testaajien mielestä erilaisten värien käyttäminen taulukossa, solujen 

lisäily sekä poistaminen Excel-taulukosta olivat hidasta. Lisäksi taulukon käsitteleminen 

oli monen mielestä turhauttavaa tehtyjen havaintojen perusteella.  

Stabiilisuustiimille tehdyn kyselyn perusteella testaajat kokivat, että raportin tekeminen 

oli nopeaa. ”On. Tarvitsee merkata ainoastaan väri, paketti, aika ja mahdollinen vika ID, 

joka keskeyttää stabiilisuuden.” Lisäksi kommenteista pystyi päättelemään, että raportin 

tekeminen oli helppoa, koska siinä tarvitsi täyttää vain muutama kohta. ”On. Raportissa 

keskitytään ainoastaan stabiilisuusaikaan ja sen selvittäminen testatuista 

rautakonfiguraatioista pitäisi olla nopeaa.” Tulkitsemalla vastausta voisi ajatella, että 

kaikkien laitekonfiguraatioiden läpikäyminen yksitellen oli yksinkertaista, vaikka 

todellisuudessa testaustuloksen tarkistamiseen meni runsaasti aikaa. Tuloksien 

analysoimiseen meni aikaa varsinkin silloin, jos jossain konfiguraatiossa ilmeni 

ongelmia. Tämä raportointiversio ei kuitenkaan vaatinut, että raportti tarvitsi tarkkoja 

tuloksia testauksesta.  
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Erään vastauksen perusteella raportin tekeminen on nopeaa, jos tiedot olisivat paremmin 

ja nopeammin saatavilla. ”Yleisellä tasolla on (raportin kirjoittaminen), koska lyhyt ja 

selkeä. Olettaen, että tiedot on nopeasti saatavilla.” Taulukon täyttäminen ei itsessään 

aiheuttanut suoria ongelmia, mutta tietojen saatavuus raportin tekijälle teki raportin 

kirjoittamisesta hidasta. ”Jos ajatellaan meidän testausta, niin ei ole helposti saatavissa, 

koska yksittäiset testitulokset eivät ole löydettävissä tietokannasta, vaan ne täytyy vielä 

kysyä erikseen testaajilta.” Eri henkilöt kokivat testaustietojen keräämisen eri tavalla, 

koska osa vastaajista oli sitä mieltä, että tietojen saaminen oli helppoa. ”Tieto on helposti 

saatavissa. Ajettava ohjelma ja aika saadaan testiympäristöstä. Vika ID periytyy 

edellisestä ajosta aikaisemmalla ohjelmaversiolla tai sinne voidaan lisätä uusi tai poistaa 

korjattu vika.” Vastaajasta pystyy havaitsemaan, että hän on kirjoittanut raporttia jo 

useita kertoja, joten raporttiin tarvittavien tietojen kerääminen ei ollut vaikeaa. 

Vastausten perusteella voitiin päätellä, että raporttiin tulevat tiedot olisi helpompi kerätä, 

jos ne olisivat otettavissa tietokannasta. ”Riippuu hyvin pitkälti testituloksien keräämisen 

automaatioasteesta. Esimerkiksi pitääkö raportti generoida manuaalisesti vai pystyykö 

sen noutamaan automaattisesti testituloksien tietokannasta.” Stabiilisuustiimin 

aikaisemmin luotua tietokantaa oli tarkoitus hyödyntää, kun raportin tekemistä lähdettiin 

suunnittelemaan. Manuaalinen raportin kirjoittaminen koettiin ongelmalliseksi, koska se 

vei liian paljon aikaa. Kyselyn tuloksia analysoimalla enemmistö oli sitä mieltä, että 

testaustuloksien kerääminen tietokannasta olisi nopeampaa ja helpottaisi raportoijan 

työtä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi raportointia oli muutettava radikaalisti, jotta se 

pystyisi vastaamaan stabiilisuustiimin toiveita ja sidosryhmien vaatimuksia. 

4.4.2 Ensimmäisen syklin kehitysideat ja suunnittelu 

Uuden raportointiversion suunnittelussa otettiin huomioon asioita, joita sidosryhmät 

olivat vaatineet. Raportoinnissa tulisi ottaa esille myös ne asiat, joista tuli usein 

lisäkysymyksiä aikaisemman raportin perusteella. Yleensä kysymykset liittyivät siihen, 

että oliko testattava ohjelma edelleen testissä, vai joko testi oli keskeytetty. Lisäksi 

haluttiin tietää syitä siihen, minkä takia testin stabiilisuusaika oli niin huono. Raportin 

lähettämisen jälkeen jouduttiin selvittämään sidosryhmille useita kertoja, mikä 

kokoonpano oli aiheuttanut testin stabiilisuusajan keskeyttämisen. 

Uudesta raportista tehtäisiin sisällöltään sellainen, jossa testauksessa käytetyt 

konfiguraatiot tuotaisiin paremmin esille. Uudessa raportissa haluttiin saada nähtäville 

myös tarkempia tietoja testauksesta, kuten kuorman tarkka suuruus, eli millä tavalla eri 

järjestelmiä rasitettiin, ja kaikkein tärkeimpänä tietona oli yksittäisten kokoonpanojen 

toimivuus. Yksittäisistä kokoonpanoista tultaisiin esittämään sen oma stabiilisuusaika ja 

käyttöaika. Uutta raportointiversiota suunnitellessa mietittiin, millä tavalla ilmaistaan 

konfiguraation testiaika, jos testiä ei ole lopetettu, mutta ohjelman stabiilisuus ei ole 

vaatimusten mukainen, vaan se on keskeytynyt johonkin vikaan. Vikaraportin id tulisi 

myös näkyä raportissa sen konfiguraation kohdalla, jossa vika on esiintynyt. 

Haluttiin myös eritellä, onko löydetty vika uusi, vai löydetty jo aikaisemmasta 

ohjelmaversiosta. Raportista haluttiin myös tietää onko vanha vika vielä mahdollisesti 

näkyvissä testattavassa ohjelmistoversiossa. Viat olisi hyvä kohdistaa niille 

kokoonpanoille, jossa vika oli näkyvissä. Raporttiin haluttiin lisää yksityiskohtia, joista 

saatiin enemmän tietoja testauksesta. 

Raportoinnin tekemisen nopeuttamiseksi kehitettiin automaatiota, joka hakisi 

kokoonpanoista tietoja ja tallentaisi nämä testaustuloskantaan. Käytännössä järjestelmä 

oli stabiilisuustiimin oma tietokanta, jonka kehittämistä lähdettäisiin viemään eteenpäin. 
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Testaustuloskanta oli jo luotu aikaisemmin ja siellä oli joitain ominaisuuksia valmiina. 

Tätä kantaa oli hyvä lähteä kehittämään, jotta se tukisi paremmin raportointia ja testaajien 

työtä. Kannassa oli jo teknisiä elementtejä valmiina, kuten yhteydet testattaviin 

konfiguraatioihin. Tätä yhteyttä hyödyntämällä saataisiin kerättyä konfiguraatioista 

tietoja. Nämä tiedot laitettuna yhteen näkymään nopeuttaisi testaustuloksen tarkistamista. 

Kantaan tulevan raportointisivun kehittämisen esteenä oli, että kantaan ei voi toteuttaa 

automatisoitua raportoitujen vikojen tallentumista tietylle kokoonpanolle. Testaajien 

pitäisi käydä lisäämässä kantaan omista kokoonpanoista löydetyt viat, jotta ne tulisivat 

raportoijalle helposti näkyviin. Testaajien tulisi myös itse päättää, onko kokoonpanon 

stabiilisuusaika loppunut ja millä syyllä, sekä mikä järjestelmän stabiilisuus tulee tämän 

jälkeen olemaan. Tätä toimintaa ei pystyisi automatisoimaan, koska vikajärjestelmä oli 

täysin erillinen ympäristönsä. Stabiilisuusaika saattoi myös katketa sellaiseen vikaan, 

joka ei aiheutunut järjestelmän kaatumiseen. Automaatio ei pystyisi vielä tunnistamaan 

tämän tyyppisiä vikoja. 

Testaajien työn helpottamiseksi suunniteltiin selaimessa toimiva sivusto, jonka kautta 

jokainen testaaja pystyi päivittämään omat testaustiedot stabiilisuuskantaan. Lisäksi 

suunniteltiin myös toinen näkymä, josta raportoija pystyisi ottamaan tiedot suoraan 

päivittäiseen raporttiin. Automaatio haluttiin tehdä sellaiseksi, jotta se tunnistaisi 

järjestelmän käynnistymisen ja käytettävän ohjelmiston. Haluttiin myös, että kantaan 

tallentuisi automaattisesti kokoonpanotiedot ja testeissä käytetyt kuormien suuruudet. 

Näiden automatisoiminen helpottaisi testaajien päivittäistä työtä.  

Näkymän avulla raportoija pystyisi suoraan kopioimaan valmiin raportin sähköpostiinsa, 

jonka hän voisi lähettää ilman muokkaamisia sidosryhmille. Raportin tekijän ei tarvitsisi 

enää kerätä yksittäisistä sähköposteista raporttiin tarvittavia tietoja, kuten löydettyjä 

vikoja. Kannan toimivuus ja sieltä valmiin raportin saaminen tarkoittaisi myös sitä, että 

jokainen testaaja päivittäisi testausympäristöjensä tiedot kantaan. Raportintekijän työn 

helpottamiseksi suunniteltiin, että kantaan voitaisiin merkitä, jos kokoonpanon tiedot on 

päivitetty siltä päivältä. Raportintekijän ei tarvitsisi miettiä onko tiedot ajan tasalla, kun 

kokoonpanon tilanne olisi näkyvillä. 

Tietokannan avulla voitaisiin koostaa päivittäinen raportti, ja samalla voitaisiin kerätä 

stabiilisuustestaukseen liittyvää statistiikkaa tiimin omaan käyttöön. Tallennetuista 

tiedoista olisi hyötyä, kun haluttaisiin tietää testaushistoriasta esimerkiksi millä 

kokoonpanoilla eri ohjelmaversioita oli testattu. Kannasta olisi hyvä pystyä näkemään 

myös, mitä vikoja näille ohjelmille oli raportoitu ja kuinka pitkään se on ollut näkyvissä. 

Suunniteltiin sellaista sivua, josta sidosryhmät pystyisivät itse tarkistamaan testauksen 

tilanteen ilman, että heille lähetettäisiin erillistä sähköpostiraporttia. 

4.4.3 Ensimmäisen syklin kehityksen ja toteutuksen tulos 

Toteutuksena oli lista konfiguraatioista (Kuva 4), jotka olivat mukana tietyn ohjelman 

testauksessa. Tällä raportilla pystyttiin ilmoittamaan tarkemmin minkälaisilla 

kokoonpanoilla ja ohjelmaa oli testattu. Kokoonpanoissa saattoi olla sellaisia toimintoja, 

joita ohjelma ei vielä täysin tukenut, varsinkin, jos testauksessa oli vielä kehityksessä 

olevaa ohjelmaa. Konfiguraatiopohjainen raportti vastaisi niihin vaatimuksiin, joita 

aikaisemmasta raportista ei pystynyt näkemään. Aikaisemmasta raportista ei nähnyt 

konfiguraatiotietoja eikä siitä pystynyt sanomaan miten hyvin ohjelmaa oli testattu. 
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Raportissa (Kuva 4) näkyi konfiguraation nimi, jonka alla oli lista sen tarkemmista 

tiedoista. Tähän kuvaan 4 on otettu vain muutama esimerkki havainnoimaan tätä 

raportointimenetelmää, koska varsinaisessa raportissa oli huomattavasti enemmän 

raportoitavia kohtia. Listasta näki, mikä ohjelma oli asennettuna järjestelmään. Siitä 

pystyi näkemään, mitä osia kokoonpanot sisälsivät ja kuinka paljon testissä käytettiin 

kuormaa. 

Tämän jälkeen tulee tieto siitä, mikä on käyttöaika ja milloin stabiilisuusaika loppui. 

Käyttöajalla tarkoitettiin sitä aikaa, kuinka pitkään järjestelmä on ollut käytössä 

kyseisellä ohjelmalla. Käyttöaika ei välttämättä katkennut, vaikka stabiilisuusaika 

loppuisikin. Järjestelmä saattaa olla käytössä, vaikka siinä ilmestyy stabiilisuuden 

katkaiseva vika. Listan viimeisenä kohtana olivat konfiguraatiokohtaiset viat, jotka oli 

löydetty juuri tästä konfiguraatiosta. Listaan voitiin lisätä myös sellainen vika, joka on 

löydetty toisesta konfiguraatiosta varsinkin, jos sama vika esiintyi myös tässä 

konfiguraatiossa. Nämä lisäykset pystyttiin tekemään kantaan, oman erillisen sivuston 

avulla. Tämän sivun avulla voitiin myös merkitä raportoijalle tiedoksi, että kokoonpanon 

tiedot olivat ajan tasalla sen päivän osalta. Jokaisen kokoonpanon yläpuolella oli merkintä 

”ei tarkistettu”, jos testaaja ei ole päivittänyt tai tarkistanut kokoonpanonsa tietoja. 
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Stabiilisuusraportti 

Konfiguraatio 1 

 Ohjelma versio: OV555_1508_333   

 Konfiguraatio: konfiguraation yksityiskohtaiset tiedot 

 Kuorma: 2093 käyttäjää 

 Käyttöaika: 160 h 

 Stabiilisuusaika: 68.3 h, Loppui 

 Avoimet viat:  

- VikaID: 6668777 Roikkuvia tilanteita 

 

Konfiguraatio 2 

 SW versio: OV555_1508_333   

 Konfiguraatio: konfiguraation yksityiskohtaiset tiedot 

 Kuorma: 10500 käyttäjää 

 Käyttöaika: 160 h 

 Stabiilisuusaika: 160 h Jatkuu 

 Avoimet viat:  

- VikaID: 6668888 Ylimääräisiä tulosteita logeissa 

 

Konfiguraatio 3 

 SW versio: OV555_1508_333   

 Konfiguraatio: konfiguraation yksityiskohtaiset tiedot 

 Kuorma: 1000 käyttäjää 

 Käyttöaika: 160 h 

 Stabiilisuusaika: 160 h Jatkuu 

 Avoimet viat:  

- Ei avoimia vikoja 

 

Avoimet viat: 

- Kaikki stabiilisuustestissä löytyneet viat, jotka ovat avoimia. Avoimet viat 

esitettiin taulukossa, jossa oli vian tila, vakavuusaste ja vastuuhenkilö. 

Kuva 4. Ensimmäisen syklin lopputulos. 

Konfiguraatiolista jatkui niin pitkälle kuin konfiguraatioita oli mukana testissä. Listan 

lopuksi tuli vielä erillinen lista raportoiduista avoimista vioista. Tiedot tallentuivat 

automaattisesti stabiilisuustiimin omaan tietokantaan. 

Raportin tekijää helpotti, että lista päivittyi nyt automaattisesti, jos järjestelmä toimi 

hyvin ja testaajat pitivät tiedot päivitettynä. Automaattinen järjestelmä nouti 

kokoonpanoista raporttiin tarvittavat tiedot, jolloin käsin kirjoittaminen väheni. Testaajan 

huoleksi jäi ainoastaan oman konfiguraation tietojen päivittäminen löytyneiden tai 

näkyvien vikojen osalta. Vikojen päivittämisen automatisointi ei onnistunut, koska 

vikojen raportointijärjestelmä oli liian monimutkainen. Testaajan tuli huolehtia päivittäin, 

että hänen testaamansa konfiguraation tiedot olivat ajan tasalla.  
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Tämän automatisoidun järjestelmän hyvänä puolena oli, että se tallensi 

konfiguraatiokohtaista historiaa. Tiedot olivat nähtävissä eri näkymissä ja niitä voitiin 

selata erilaisilla hauilla. Tallennetun testaushistorian avulla voitiin nähdä mitä 

ohjelmaversioita tietyillä konfiguraatiolla oli testattu, ja minkälaisen syyn takia oli 

keskeytynyt. Historian avulla testaajat pystyivät osoittamaan, että tiettyä ohjelmaversiota 

on testattu ja on löydetty tietyt viat ja tietyiltä konfiguraatioilta. Samalla voitiin todeta, 

mikä olisi testauksen kattavuus kyseiselle ohjelmaversiolle.  

Raportin lisäksi automaattista järjestelmää kehitettiin niin, että se tallensi myös tiedon, 

mitä testiprofiileja oli käytetty kyseisellä konfiguraatiolla ja millä ohjelmalla. Raportti ei 

ilmoittanut, onko testiprofiili mennyt läpi vai epäonnistunut. Testiprofiileja ei tarvinnut 

ilmoittaa päivittäisessä raportissa, mutta näistä tiedoista oli hyötyä stabiilisuustiimille. 

Tiedot olivat vain testaustiimin ja tiimipäällikön käytössä. Tietojen avulla voitiin 

perustella testauksen laatua myöhemmässä vaiheessa. Testaushistorian avulla voitiin 

seurata, onko konfiguraatioita muutettu uusien ominaisuuksien myötä. Testiprofiileiden 

mahdolliset muuttumiset olivat myös olennaisia tietoja, kun selattiin testaushistoriaa. 

4.5 Raportin toinen kehityssykli 

Toinen sykli sai alkunsa, kun raportti ei ollut tarpeeksi selkeä kaikille sitä lukeville 

sidosryhmille.  Toisessa syklissä raportointiin otettiin uusi lähtökohta, ja sitä muutettiin 

hieman luettavammaksi ja raportoijalle helpommin koottavaksi. Automaatiota kehitettiin 

ja automaation tukisovelluksen tekijöiden kanssa tehtiin yhteistyötä, jotta myös 

tukisovelluksista saatiin vakaampia.  

Toisen syklin alussa testaustiimi piti palaverin, jossa oli mukana testauspäällikkö ja 

raportointiin osallistuvia henkilöitä testaustiimistä. Palaverissa kerrottiin syyt, miksi 

raportti ei ollut sillä hetkellä hyvä ja millä tavalla raportointia tulisi kehittää. Yhtenä 

pakottavana syynä raportin muuttamiselle oli tieto siitä, että testauspäällikkö oli joutunut 

selittelemään ja estämään ohjelmiston antamista asiakkaalle. Päätöksiä tekevät henkilöt 

olivat tulkinneet raporttia väärin ja olivat ymmärtäneet ohjelman olevan toimiva, koska 

tavoite oli saavutettu muutamalla testatulla kokoonpanolla, vaikka testissä oli löydetty 

myös vakavia vikoja. Tiimin sisällä huomattiin myös, että raportin tekeminen ei ollut niin 

yksinkertaista kuin oli suunniteltu. Raportti oli tiimin mielestä yllättävän raskas tehdä, 

koska siinä oli useita kohtia, joita raportoijan tuli päivittää ja ylläpitää automaatiosta 

huolimatta. 

4.5.1 Ensimmäisen syklin raportin ongelmat 

Ensimmäisessä raportointiversiossa oli useita ongelmia, joita ilmeni käytön aikana. Näitä 

ongelmia ei osattu etukäteen ottaa huomioon, koska automaation oletettiin toimivan ja 

testaajien sitoutuvan järjestelmän stabiilisuuskannan päivittämiseen. Suunniteltaessa 

uutta raporttia ei osattu ottaa huomioon sitä, kuinka pitkäksi raportti voisi jossain 

vaiheessa kasvaa. Tästä muodostui yksi isommista ongelmista eli raportti oli liian pitkä. 

Tämä raportointiversio toimisi silloin, kun kokoonpanoja on vähemmän, mutta ei silloin, 

kun testauksessa oli mukana useampi konfiguraatio, jolloin kaikki tiedot allekkain 

listattuna sai raportin pituuden kasvamaan. Raportin pituutta lisäsi nimenomaan se, että 

kaikista konfiguraatioista kerrottiin samat asiat. 

Tiimille tehdystä kyselystä kävi ilmi havainto, että ”Tiettyjen tekstien toisto lisää raportin 

pituutta.” Tästä johtuen raportista ei myöskään huomannut enää stabiilisuusaikaa kovin 

selkeästi. Listasta ei saanut nopealla vilkaisulla tarpeeksi selkeää kokonaiskuvaa 

testauksen kokonaistilanteesta. 
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Kyselyyn vastanneista moni koki, että ohjelman stabiilisuusaikaa oli hyvin vaikea tulkita 

ensimmäisestä raportointiversiosta. ”Konfiguraatiokohtaisesti kyllä, mutta ei yleisellä 

tasolla sillä stabiilisuusajat vaihtelevat.” Erään vastauksen mukaan testauksen 

kokonaiskuva jää raportin lukijan vastuulle, koska raportista puuttui kokonaan 

yhteenveto, siitä mikä oli ohjelman stabiilisuusaika. ”Stabiilisuusaika per 

rautakonfiguraatio on luettavissa, mutta raportista ei saa helposti selville koostettua 

yhteenveto (summary) tulosta. Lukija joutuu käymään läpi jokaisen rautakonfiguraation 

tulokset ja päättelemään niistä tuloksen.”  

Raportin pituudesta oli myös haittaa, koska jokainen konfiguraatio jouduttiin käymään 

yksitellen läpi ja vertailemaan kaikista konfiguraatioista stabiilisuusajat. Yhdessä 

vastauksessa painotettiin, että yksittäisestä konfiguraatiosta saadaan tiedot, mutta 

kokonaiskuva testauksesta jäi huomaamatta. ”Konfiguraatiokohtainen stabiilisuusaika on 

luettavissa, mutta raportista ei saa laitekohtaista stabiilisuusaikaa nopeasti selville 

lukematta koko raporttia läpi ja siitä vertailla, missä konfiguraatiossa on lyhin aika.” 

Kyselyssä pyydettiin tulkitsemaan ohjelman stabiilisuutta eli oliko ohjelma tämän 

raportointiversion mukaan vakaa, ja vastauksien perusteella havaittiin, että raportin 

tulkinta oli vaikeaa. ”Käsittääkseni ei. Yhdellä rautakonfiguraatiolla stabiilisuusaika on 

lyhempi kuin muilla. ”Loppui” sekä ”Roikkuvia tilanteita” käsitteet ovat vähän 

oudohkoja ja tuskin aukeavat lukijalle ilman selittämistä.”  

Vastauksissa oli myös maininta, että raportista puuttui tavoiteaika, joten raportissa 

olevien aikojen perusteella ei voi todeta, onko ohjelma vakaa vai ei. ”Hankala sanoa, 

koska tavoiteaikaa ei ole ilmoitettu.” Tässä raportointiversiossa oli myös liikaa 

informaatiota itse testauksesta, joten raportin olennainen tieto, eli mitä stabiilisuuden 

saavuttamiseksi tarvitaan, jäi puuttumaan. Not fully, because it misses information 

regarding what is needs stability.”  

Kaikkien testauksessa mukana olleiden konfiguraatioiden listaaminen ei ollutkaan 

kaikille sidosryhmille tarpeeksi selkeä raportointimalli. Testauspäällikön mukaan 

raportista tehtiin liikaa tulkintoja ohjelman vakaudesta. Ohjelma tulkittiin toimivaksi, jos 

esimerkiksi yhdellä konfiguraatiolla ohjelma toimi, mutta muilla konfiguraatioilla oli 

ilmenny erilaisia vikoja. Seuraavassa vastauksessa tuotiin esille tämän raportointiversion 

pahin ongelma, joka toteutui raporttia käyttäessä. ”Yksityiskohtien avaaminen on hyvä 

asia, mutta toisaalta antaa liian paljon tulkinnan mahdollisuutta lukijalle, joka tekee 

päätökset. Tilanteessa jossa esim. 1 konfiguraatio on epäonnistunut ja 2 on OK, niin 

ollaan tyytyväisiä niistä kahdesta ja saatetaan antaa tuote asiakkaalle.” Raporttia 

tulkittiin liian usein väärin, jonka takia huonosti toimiva ohjelma oli mennä asiakkaalle 

asti. Selitysten ja tulkintojen oikaisemisen jälkeen ohjelmia ei kuitenkaan lähetetty 

asiakkaille, jolloin vahinkoa ei päässyt tapahtumaan. 

Pitkästä konfiguraatiolistasta ei löytynyt kovinkaan helposti tietoa, mitkä olivat uusia 

vikoja ja mitkä vanhoja. Listasta ei nähnyt, mikä vika lopetti koko testauksen 

stabiilisuusajan, koska tietoa ei tullut tarpeeksi hyvin esille. ”Voi saada hyvinkin väärän 

kuvan, koska saadaksesi oikean tuloksen pitää kaikki konfiguraatiot käydä läpi” Tehtyjen 

havaintojen perusteella raportin lähettäjä joutui vastailemaan useisiin kysymyksiin 

raportin lähettämisen jälkeen, koska sidosryhmät halusivat tarkennusta asioihin tai 

varmistaakseen, olivatko ymmärtäneet asian oikein. Sidosryhmille jouduttiin erikseen 

tarkentamaan, mikä on stabiilisuusaika ja minkälaiseen vikaan testaus päättyi tai oliko 

testaus mennyt läpi. 
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Raportin lähettäjällä käsin kirjoittaminen väheni jonkin verran, mutta tietojen kopiointi 

ja liittäminen sähköpostiin lisääntyi. Konfiguraatiot ja niiden tiedot piti poimia erikseen 

stabiilisuuskannasta, jonne automaatio oli tiedot tallentanut. Listassa saattoi olla useita 

konfiguraatioita, joissa jokaisessa oli myös eri ohjelmaversio testissä. Saattoi tulla 

inhimillisiä virheitä, jolloin joku konfiguraatio jäi pois raportista tai raporttiin tuli väärä 

konfiguraatio. Toisaalta myös testaajat eivät aina muistaneet täyttää omien 

kokoonpanojensa tietoja kantaan, joten viat eivät tulleet näkyviin raportoijalle. Osa 

testaajista ei edes halunnut päivittää tietoja kantaan tai eivät tehneet sitä, ellei muistutettu 

asiasta erikseen.  

Vikoja ja tietojen päivittämisistä ilmoiteltiin edelleen sähköpostin välityksellä ja 

keskusteluohjelmalla. Tällä tavalla saatiin kaikista joustavimmin ilmoitettua löydetyt viat 

varsinkin, jos vika oli löydetty samana aamuna ennen raportin lähettämistä. Silloin 

vikaID oli nopeampi antaa suoraan raportoijalle kuin päivittää tieto ensin kantaan. 

Olemassa olevien vikojen ilmoittaminen kantaan olisi ollut hyvä tehdä jo ennakkoon. 

Kyselyn vastauksien perusteella pystyi päättelemään, että raportin tekemiseen oli erilaisia 

mielipiteitä. Toiselle raportin tekeminen saattoi olla helppoa, kun toiselle se oli työlästä. 

Raportin tekeminen oli helppoa silloin, kun muutoksia ei tullut paljoa, joten edellisen 

päivän raporttia pystyi käyttämään uudestaan muuttamalla vain stabiilisuusaikojen tiedot. 

Stabiilisuusaikojen päivittäminen useampaan konfiguraation käsin oli osaltaan 

vaivalloista ja virhealtista, jos tietojen suoraan kopioiminen stabiilisuuskannasta ei ollut 

mahdollista. Kyselyn vastauksista voidaan havaita, että raportin tekeminen oli hidasta: 

”Ei. Hidas ja raskas, koska raportin tekijän pitää käydä kaikki konfiguraatiot läpi.” 

Havaintojen perusteella henkilöt, jotka eniten työskentelivät raportin parissa, kokivat 

raportin tekemisen työlääksi.  

Raportin tekoon vähemmän osallistuneet henkilöt eivät huomanneet raportin tekoon 

liittyvää työmäärää. Kyselyn vastauksista huomasi, että automaatio oli tarpeeksi hyvä ja 

sen avulla raportin tekeminen on helppoa: ”On, koska automaatio.” Seuraavassa 

vastauksessakin korostettiin, että automaatio helpotti raportin tekemistä: ”On, koska 

meillä on stabi-kanta sekä vikojenhallintatyökalu.” Toisessa vastauksessa kerran tehtyä 

raporttia on helppo päivittää: ”Raporttia on helppo päivittää sen jälkeen, kun se on 

ensimmäisen kerran luotu.” Kun raportti oli kerran luotu sähköpostiin, niin sitä oli helppo 

muokata uudestaan. Tarkemmat muokkaukset raporttiin tehtiin aina sähköpostissa, joten 

stabiilisuuskannasta ei voinut vielä suoraan ottaa raporttia. Raporttiin tarvittavien tietojen 

saatavuus oli myös huono: ”Ei ole, tiedot pitää kerätä testaajalta.” Raportoinnin 

tekemistä varten kehitettiin tarkistuslista, jonka testaajien olisi pitänyt päivittää päivittäin, 

ja tarkistuslistan käyttö olisi helpottanut tietojen saatavuutta: ”Jos tarkistuslistaa 

käytettäisiin laajemmin, tiedot olisivat helpommin saatavissa. Raportin tekoaikaan piti 

aina kysellä face to face, mikä on stabiilisuusaika, onko näkyvissä vikoja jne.” 

Yksi ongelmista oli, että automaatiossa käytetyt tukisovellukset eivät olleet tarpeeksi 

stabiileja ja saattoivat kaatua, jolloin tiedot eivät päivittyneet stabiilisuuskantaan. 

Raportoija joutui tämän takia varmistamaan testaajilta, olivatko tiedot varmasti oikein. 

Tukisovelluksen kaatuessa konfiguraatio saattoi myös jäädä kokonaan pois 

stabiilisuuskannasta, jolloin raportin tiedot olivat vajavaisia. Mikäli raportin tekijä ei olisi 

kysellyt testaajilta konfiguraatioittensa tilannetta, olisi raportin tiedot jäänyt vääriksi. 
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4.5.2 Toisen syklin kehitysideat ja suunnittelu 

Ensimmäisestä raportointiversiosta haluttiin kehittää vielä yksinkertaisempi versio, koska 

pitkästä konfiguraatiolistasta oli ollut vaikea saada testauksen kokonaiskuvaa. Päätettiin, 

että raportissa esitetään vain se aika, jonka sovellus oli raportointihetkellä saavuttanut. 

Esitettävä aika olisi se aika, joka kaikista konfiguraatioista oli huonoin (worst case eli 

ajateltiin huonointa mahdollista tilannetta). Muita aikoja ei tultaisi enää esittämään. Tämä 

raportointitavan ajattelutyyli oli samanlainen kuin ensimmäisessä syklissä olleessa Excel-

pohjaisessa raportointimallissa. Uudessa raportissa olisi tarkoitus ottaa käyttöön vanhasta 

mallista yksi elementti. Opittiin, että yksinkertaisempi raportointimalli oli parempi, mutta 

Excel-malliin ei kuitenkaan haluttu palata. Tästä raporttimallista piti saada myös joustava, 

jotta sitä voitaisiin soveltaa testattavissa olevien ohjelmistojen eri kehitysvaiheisiin. 

Haluttiin myös saada raportti, jolla voitaisiin ilmoittaa testauksen loppumisesta. 

Raportissa tuli eritellä suuren kuorman kokoonpanot ja pienemmässä kuormassa olleet 

kokoonpanot. Näiden molempien stabiilisuusajat tuli ilmoittaa edelleen erikseen ja 

haluttiin saada myös värikoodaus takaisin. Yksi tärkeimmistä tiedoista oli 

stabiilisuustesteissä löydettyjen vikojen lista. Nämä tulisi vielä eritellä vikoihin, mitkä 

estää ohjelman vakauden ja mitkä viat olivat näkyviä vikoja, mutta eivät estäneet 

vakautta. Lisäksi kaikista löydetyistä ongelmista ei aina kirjattaisi heti vikaraporttia, 

koska vioista ei heti voinut sanoa, ovatko ne vikoja vai eivät.  Näistä vioista tehtäisiin 

esikysely, jonka tarkoituksena oli löytää vian aiheuttava komponentti. Vika saattoi olla 

myös harmiton järjestelmän toimintaan nähden, jolloin ohjelmaan ei tarvittu korjauksia, 

eikä erillistä vikaraporttia. Nämä esikyselyt mahdollisista vioista tulisi myös esittää 

raportissa. 

Raportista haluttiin tuoda esiin myös erittelyt tiettyjen vikojen aiheuttamista vaikutusta 

stabiilisuusajalle. Näin saataisiin selville, oliko jokin vioista aiheuttanut konfiguraation 

kaatumisen ja oliko muita kriittisiä vikoja. Lisäksi tulisi esiin pysyikö järjestelmien 

muistinkulutus hyvällä tasolla ja oliko sovelluksen suorituskyvyssä poikkeamia. 

Edellisestä raportista haluttiin säilyttää kaikki stabiilisuustesteissä löytyneet avoimet viat, 

jotka listattaisiin raportin lopuksi. Raportissa tulisi näkyä kaikki avoimet viat, jotka 

olisivat auki saman sovelluksen haarasta. Lisäksi haluttiin pitää näkyvissä ne 

kokoonpanot, jotka olivat mukana ohjelmaa testattaessa. Kokoonpanotiedoista 

kerrottaisiin vain konfiguraation sisältämät komponentit. 

Raporttiin piti saada mahtumaan monta kohtaa ja mahdollisimman selkeästi, joten 

asioiden esittämisjärjestys oli oleellinen. Jakoakin tärkeämpi oli asioiden otsikoiminen. 

Asioiden esittelyjärjestyksessä haluttiin tuoda esiin tärkeimmät tiedot ensimmäisenä, eli 

testattava ohjelma ja sen stabiilisuusaika. Toiseksi tärkein tieto oli vikojen eritteleminen 

stabiilisuusajan katkaiseviin vaikutuksiin. Automaatiossa oli jo useampi elementti 

ennestään valmiina, joten sitä hyödyntämällä pystyttiin luomaan nopeasti täytettävä 

raportointipohja. 

Ensimmäisenä asiana oli saada raportointipohja kuntoon ja raportin mahdollinen pohja 

stabiilisuuskantaan. Aikaisempien kokemuksien perusteella oli havaittu, että myös 

kokoonpanojen tarkistuslistaa tulisi kehittää, jotta se olisi myös hyödyllinen 

testaajallekin. Tällä houkuteltaisiin testaajia käyttämään kantaa enemmän, koska 

raportoitujen vikojen tallentaminen kantaan automaattisesti ei edelleenkään ollut 

mahdollista. Tarkistuslistasta tehtäisiin sellainen, josta testaaja pystyisi suoraan 

näkemään oman konfiguraationsa tilan. Hänen ei tarvitsisi erikseen avata yhteyksiä 

testattaviin konfiguraatioihin, vaan hän pystyisi seuraamaan tilannetta kannan kautta.  
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4.5.3 Toisen syklin kehityksen ja toteutuksen tulos 

Suunnittelun jälkeen toteutuksena oli uusi raportointipohja (Kuva 5.), missä raportoitavat 

tiedot jaettiin omien otsikoiden alle. Raporttiin tuotiin asioita, joita sidosryhmät olivat 

ensimmäisen raporttiversion jälkeen kaivanneet. Raportista saatiin selkeä yhteenveto 

testin kulusta, eli päivittäisistä löydöksistä ja stabiilisuusajan edistymisestä. Testin 

lopettamisen jälkeen raportista sai helposti koostettua myös lopullisen 

stabiilisuusraportin. Loppuraportti lähetettiin sidosryhmille aina ennen uuden ohjelman 

testauksen aloittamista tai sen jälkeen, kun testauksen tavoiteaika oli saavutettu.  

Ensimmäisenä raportin osiona oli yhteenveto kuluvasta testistä. Osiossa kerrotaan testissä 

oleva ohjelmaversio. Tämän jälkeen tulee stabiilisuusaika, joka kertoo kokoonpanon sen 

hetkisen tilan raportin lähettämishetkellä. Kriittisen vian ilmestyessä stabiilisuusaika oli 

kaatuneen kokoonpanon ajankohta, jolloin vika ilmestyi. Stabiilisuusajan perään laitettiin 

testin keskeytymisen aiheuttaneen vian vikaID, joka saatiin vikaraportointijärjestelmään 

raportoidusta viasta. Stabiilisuusaikaa ei enää muutettu vian löytymisen jälkeen 

seuraavassa raportissa, vaikka muissa kokoonpanoissa testi saattoi jatkua tavoiteaikaan 

asti. 

Stabiilisuusajat jaettiin pienen kuorman testiin ja suuren kuorman testiin. Laiteversio 

tarkoittaa laitteistojen rautaversioita, jotka erosivat toisistaan arkkitehtuurisesti ja 

kapasiteettikyvyiltään. Laitteistot pystyivät käyttämään samaa ohjelmaa, mutta 

suorituskyky oli jokaisessa erilainen. Tästä syystä eri laiteversioiden testaustulokset piti 

erotella toisistaan. Raportti lähetettiin ensin laitteistoversiokohtaisesti, mutta pian tiedot 

yhdistettiin samaan raporttiin. Raportit oli eroteltu toisistaan, koska niin oli tehty 

aikaisemminkin, ja silloin ohjelmaversiot olivat olleet omansa eri laiteversiolle. 

Yhdistämällä laitteistoversiot samaan raporttiin saatiin vähemmän erillisiä raportteja. 

Yhdessä raportissa asioiden ilmoittaminen nopeutti tilannetiedon saamista varsinkin, jos 

testattu ohjelmahaara ja tavoiteaika olivat samat. 

Stabiilisuusajan esittämisen jälkeen tuli kohdat, joissa ilmoitettiin, onko vakauden 

määritelmän mukaiset kriteerit kunnossa. Tämä ilmoitettiin käyttämällä OK:ta. 

Vastaavasti NOK (NOT OK) merkintää käytettiin silloin, kun jokin vakauden 

vaatimisista kriteereistä ei täyttynyt. Tämän merkinnän perään laitettiin jälleen 

vikaraportin ID, eli vika, joka esti määritetyn kriteerin täyttymistä. Testin jatkuessa 

tilanne oli ”jatkuu”-tilassa, kunnes tavoiteaika saavutettiin tai vika esti tavoitteen 

saavuttamisen. Punaista väriä käytettiin silloin, kun ilmeni vikoja. Väri antoi visuaalisen 

ilmeen raportille ja nopeutti lukemista. Värikoodien käyttö havaittiin hyväksi jo 

ensimmäisessä raportoinnin vaiheessa. Vihreää väriä käytettiin silloin, kun kaikki oli 

mennyt hyvin. 
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Stabiilisuusraportti OV000_17000_0556_888 
 

Laiteversio 1 

 

Pienen kuorman stabiilisuusaika: 11 h (FAILED: Vika ID:7778889) 

Suuren kuorman stabiilisuusaika: 90h (jatkuu) 
 

Testausaika: 90h 

 

Laiteversio 2 

 

Pienen kuorman stabiilisuusaika: 90h (jatkuu) 

Suuren kuorman stabiilisuusaika: 58 h (FAILED: Vika ID: 6665555) 

Testausaika: 90h 

Ei laitteiston nollautumista: NOK: Vika ID:7778889, Vika ID: 6665555 

Ei kriittisiä vikoja/hälytyksiä: NOK: Vika ID: 6668888, Vika ID: 6665555 

Testiprofiilien kattavuus: Jatkuu 

Ei odottamattomia poikkeuksia suorituskyvyssä: Vika ID: 6665555 

Muistinkulutustesti: Jatkuu 

 

Testi on edelleen käynnissä 48/50 kokoonpanossa. 

- Testaamisen estävät viat: 
- Vika ID: 7778889 Odottamaton laitteiston nollautuminen 

- Vika ID: 6665555 Virhekoodi aiheuttaa laitteiston nollautumisen 

 Näkyvät viat: 
- Ole hyvä ja katso avoimet viat  

 Mahdolliset viat: 
- Tässä on lista mahdollisista vioista, joista ei vielä ole vikaraporttia. Niistä 

on analyysi käynnissä. 

 Testattavat kokoonpanot: 

 

Laiteversio 1 
- Tähän kohtaan tulee lista kaikista tästä rautaversiosta koostuvat 

kokoonpanot 

Laiteversio 2 

- Tähän kohtaan tulee lista kaikista tästä rautaversiosta koostuvat 

kokoonpanot 

Kaikki stabiilisuustestissä löytyneet avoimet viat  
- Tässä on lista kaikista avoimista vioista, jotka esiintyvät tässä ohjelmisto 

haarassa. Viat eivät välttämättä ole toistuneet raportoitavassa 

ohjelmaversiossa. 

 
Kuva 5. Viimeisen syklin lopputulos. 
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Seuraavana kohtana raportissa oli tieto siitä, kuinka monella kokoonpanolla 

stabiilisuustesti aloitettiin ja kuinka moni oli vielä raportoinnin hetkellä käynnissä. 

Esimerkiksi kuvassa 5 testi oli aloitettu 50 kokoonpanolla, mutta kahdella kokoonpanolla 

oli ilmestynyt kriittinen vika, jotka keskeyttivät stabiilisuusajan. Stabiilisuustesti jatkui 

48 kokoonpanolla. Kohdan tarkoituksena oli ilmoittaa, että testi ei ole kokonaan päättynyt 

kaikissa kokoonpanoissa, vaikka muutamalla kokoonpanolla oli jo loppunut. Muilla 

kokoonpanoilla jatkettiin stabiilisuustestiä tavoiteaikaan asti. Kokoonpanojen määrää 

vähennettiin testistä pois, jos niissä esiintyi kriittisiä vikoja. Testiä jatkettiin, jotta 

muistakin kokoonpanoista löydettäisiin mahdolliset uudet viat, joita ei vielä aikaisemmin 

ole löydetty.  

Tämän jälkeen raportissa oli testauksesta löytyneet viat, jotka ovat stabiilisuustiimin 

raportoimia. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä mainittiin viat, jotka estivät koko testaamisen 

tai vika oli ohjelman toimintaan liittyvä ongelma ja esti ohjelman julkaisemisen 

asiakkaalle. Tämä tarkoitti, että vakauden määritteleviä tavoitteita ei pystytty 

saavuttamaan, ennen kuin vika/viat korjattiin. Näkyvissä vioissa esitettiin kaikki viat, 

jotka oli raportoitu myös aikaisemmassa ohjelmassa ja ovat vielä näkyvissä, eli 

korjaamattomia, raportoitavassa ohjelmassa. Vikalista saattoi välillä kasvaa liian 

suureksi, joten raportin luettavuuden kannalta lisättiin kommentti ”Ole hyvä katso 

avoimet viat.”. Tämä lista oli raportin lopussa, ja siinä esitettiin kaikki ohjelmistohaarasta 

löydetyt viat, jotka stabiilisuustiimi oli raportoinut. Näkyvä vika saattoi olla myös 

sellainen, jonka korjaus oli tehty toiseen ohjelmistohaaraan, mutta ei ole vielä periytetty 

testissä olevaan ohjelmahaaraan. 

Seuraavana otsikkona oli ”Mahdolliset viat”  ja otsikolla tarkoitettiin, että havainnoilla ei 

ollut vielä vikaraporttia. Niiden vaikutus vakauteen tai järjestelmän toimivuuteen ei ollut 

vielä selvillä. Vioista oli erilliset keskustelut asiaan kuuluvien kanssa, eli komponenttien 

tekijöiden välillä käytiin keskustelua ja analysoitiin, oliko mahdollinen vika oikeasti 

korjattava vika vai odotettua käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. 

Raportissa seuraavana kohtana oli tarkempia tietoja stabiilisuustestissä mukana olleista 

kokoonpanoista. Tarkemmat tiedot tarkoittivat firman määrittelemiä 

kokoonpanotunnuksia, jotka olivat firman omassa käytössä. Jokaisella 

kokoonpanotyypillä oli oma tunnuksensa ja kokoonpanotunnukset listattiin allekkain. 

Kokoonpanot eroteltiin myös laiteversioiden välillä. Kokoonpanotiedot olivat myös 

aikaisemmassa raportointiversiossa, mutta ne oli esitetty liian yksityiskohtaisesti, vaikka 

pelkkä kokoonpanontunnus olisi riittänyt. Kokonpanotunnuksen avulla pystyttiin 

tunnistamaan, minkälainen järjestelmä oli kyseessä. 

Tätä raportointiversiota pystyi myös muokkaamaan niin, että siitä saatiin ohjelmalle 

vakauden loppuraportti. Tämä loppuraportti lähetettiin, kun määrätyt tavoiteajat oli 

saavutettu tai ohjelman testaaminen lopetettiin uudemman ohjelmaversion julkaisun 

jälkeen. Loppuraportissa ilmoitettiin testin lopputulos eli oliko testi mennyt hyväksytysti 

läpi vai ei. Mikäli stabiilisuusaika oli loppunut jo aikaisemmin, niin sitä ei muutettu 

loppuraportissa.  

Kuvan 5 esimerkkiraportista muodostuisi stabiilisuuden loppuraportti, kun kaikki testin 

jatkumiseen viitanneet kohdat muutettaisiin loppumiseksi. Esimerkiksi seuraava otsikko 

”Testi on edelleen käynnissä 48/50 kokoonpanossa.” muutettaisiin loppuraportissa ”Testi 

on päättynyt 48/50 kokoonpanolla”. Kuvan 5 esimerkkiraportin perusteella 

stabiilisuusaika laiteversio1:ssä ja pienen kuorman testillä olisi vain 11 tuntia. 

Stabiilisuusraportin otsikossa luki, että tämä raportti on lopullinen testausraportti. Muita 

ulkonäköön liittyviä muutoksia raporttiin ei tehty, vaan asioiden esittämisjärjestys pysyi 
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samana. Aikaisemmissa raportoinninkehityssykleissä erillistä loppuraporttia ei lähetetty 

stabiilisuustestin päättyessä, mutta tämä oli toivottu ratkaisu selkeyttämään testauksen 

loppumista. 
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5. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen järjestelmätestauksen 

päivittäistä tilanneraportointia, jossa ilmoitettiin ohjelmiston vakaus. Tämän tutkimuksen 

tutkimusongelmana oli selvittää mitä ongelmia tilanneraportoinnissa oli ja miten niitä 

voitaisiin korjata. Tavoitteen saavuttamiseksi asetettiin tutkimuskysymykset, joiden 

avulla selvitettiin mitkä olivat tilanneraportoinnin tavoitteet, mitkä olivat tunnetut 

ongelmat raportoinnissa ja miten raportointia voitiin kehittää. Tutkimus toteutettiin 

toimintatutkimuksena, eli raportointia kehitettiin sykleittäin tekemällä parannuksia ja 

muutoksia aikaisempaan raportointiversioon. Jokaisessa syklissä käytiin läpi, mitä 

ongelmia kussakin raportointiversiosta oli havaittu ja tehtiin suunnitelmat, mitä 

ongelmien korjaamiseksi voitaisiin tehdä. Tutkimuksessa oli kaksi kokonaista sykliä ja 

toisen syklin lopputuloksena oli toimiva tilanneraportti. 

Ennen tutkimuksen aloittamista tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa käytiin läpi aikaisempia 

tutkimuksia siitä, mitä on raportointi ja mitä on järjestelmätestaus. Tutkimuksen aikana 

huomattiin, että raportista piti tehdä mahdollisimman selkeä, jotta sitä lukevat 

sidosryhmät ymmärtävät raportin sisällön. Ongelmana oli ollut usein, että sidosryhmät 

eivät ymmärtäneet raportissa ilmoitettua tulosta ja saattoivat tehdä tämän perusteella 

vääriä tulkintoja ja johtopäätöksiä.  

Kirjallisuudessa painotettiin, että raportin tulee olla mahdollisimman selkeän näköinen ja 

termit pitää olla lukijan ymmärrettävissä. Ennen tutkimuksen lopullista tulosta 

tilanneraportit olivat lukijoille liian tulkinnan varaisia, varsinkin, jos lukija oli 

ulkopuolinen tai uusi henkilö. Tutkimuksen aikana tehtiin myös kysely 

stabiilisuustestaustiimille, jossa tiimin henkilöitä pyydettiin arvioimaan jokaisen syklin 

raportointiversiota. Parin ensimmäisen syklin raportointiversiosta löytyi muutamia hyviä 

asioita, joita kannatti ottaa huomioon myös seuraavassa raportointiversiossa. Näissä 

versioissa oli paljon huonoja asioita, joita pyrittiin välttämään seuraavassa 

raportointiversiossa. 

Tutkimuksen lopullisesta raportointiversiosta tuli selkeä ja helppolukuinen, joka on ollut 

käytössä tutkimuksen jälkeen. Lopullinen raportointiversio on ollut helposti 

muokattavissa erilaisiin tarpeisiin, kuten stabiilisuusajan päivittäisen tilanteen 

ilmoittamiseen ja stabiilisuuden loppuraportointiin, joka on lähetetty testin päätyttyä tai 

tavoitteen saavuttamisen jälkeen. Tilanneraportin kehittämisen lisäksi kehitettiin myös 

raportin kirjoittamista ja tekemistä helpottavia toimenpiteitä. Raportin tekemisen 

helpottamiseksi kehitettiin myös tietokantaa, jonne tallennettiin stabiilisuustestauksen 

tietoja. Tarkoituksena oli saada raportin tekijälle helposti noudettavissa oleva raportti, 

joka edelleen lähetettiin sidosryhmille sähköpostitse. Tätä varten stabiilisuuskantaan 

kehitettiin erilaisia menetelmiä siitä, miten testaajat voisivat täydentää omien 

ympäristöjensä tietoja. Valitettavasti kannan vähäiseksi jääneen päivittämisen takia 

tietokantaa ei päivitetty usein eikä sen sisältö ei ollut luotettavaa, jotta sitä olisi voinut 

käyttää suoraan raportissa. Tämän takia raportoija joutui erikseen kysymään jokaiselta 

testaajalta, oliko tilanne muuttunut verraten edelliseen raporttiin eli oliko löytynyt uusia 

vikoja vai oliko testi jatkunut odotetusti. Tähän ongelmaan ei löytynyt tämän tutkimuksen 

aikana ratkaisua, mutta lopullinen raportointiversion täyttäminen onnistui myös 

manuaalisesti.  
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5.1 Rajoitukset 

Useista hauista huolimatta ohjelmistotestauksesta ei löytynyt tutkimuksia siitä, millä 

tavalla testauksen tuloksia raportoidaan testaustiimien ja testauspäälliköiden välillä. 

Suurin osa tutkimuksista käsitteli ohjelmistovirheiden raportointia ja siitä, miten 

raportointi tulisi tehdä. Lisäksi oli paljon tutkimuksia siitä, kuinka nopeasti samasta 

virheestä tehdyt duplikaatit voidaan yhdistää toisiinsa tai miten ne voitaisiin välttää. 

Testauksen tilanneraportoinnin tekemiseen liittyviä tutkimuksia ei löytynyt kovinkaan 

kattavasti. Raportointia ja sen kehittämistä käsitteleviä artikkeleita löytyi muun muassa 

terveydenhuoltoalalta ja taloustieteidenalalta, jossa raportoidaan paljon erilaisia 

tilannekatsauksia. Tästä johtuen tutkimuksessa tehdyn raportoinnin kehittämisen tukena 

ei juuri käytetty kirjallisuutta, vaan suurin osa kehitystyöstä tapahtui kokemusten ja 

kokeneempien henkilöiden ehdotuksien perusteella. Kirjallisuudesta ei löytynyt malleja, 

joita olisi voitu käyttää raportoinnin kehittämisessä. 

Tutkimuksen aikana tehty kysely stabiilisuustiimille olisi pitänyt suunnitella hieman 

paremmin, koska harjoittelukyselystä huolimatta muutamat kysymykset jäivät vielä liian 

tulkinnanvaraisiksi eivätkä osa kyselyyn vastanneista olleet ymmärtäneet kysymyksen 

luonnetta. Tästä johtuen kaikkia vastauksia ei voinut käyttää, vaikka kyselyyn vastanneita 

oli kiitettävästi. Kyselyn olisi voinut tehdä myös haastattelemalla, jolloin myös 

tulkinnanvaraisiin vastauksiin olisi voinut tehdä tarkentavia kysymyksiä, mutta 

ajanpuutteen vuoksi haastattelua ei voitu toteuttaa. 

5.2 Jatkotutkimus 

Jatkotutkimuksena järjestelmätestaustiimin stabiilisuusraportointia voidaan edelleen 

kehittää niin, että sidosryhmät voisivat itse noutaa tarvitsemansa tiedot 

tietojärjestelmästä. Tämä vaatisi parempaa tietämystä siitä mitä sidosryhmät tarvitsevat 

ja millä tavalla ne käyttäisivät tietokannasta saatavia tietoja. Tässä tutkielmassa ei ollut 

resursseja toteuttaa luotettavasti tätä ominaisuutta, koska tutkimushetkellä oli hankalaa 

määritellä erilaisten tietojen näkyvyyttä eri käyttäjille. Tietokantaan ei vielä ollut 

mahdollisuutta antaa käyttöoikeuksia eri sidosryhmien käyttäjille. Lisäksi 

jatkotutkimuksena voidaan tehdä laajempi tutkimus sisäisen raportoinnin merkityksestä 

ohjelmistotestauksessa. Tutkimuksen tulisi keskittyä siihen, millä tavalla testaustiimeistä 

raportoidut tulokset vaikuttavat ohjelmiston laatua käsiteltäviin päätöksiin.  
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Liite A. Teemakyselyn kysymysrunko 

Raportointiversio 1 

Peruste Tarkka 
tavoite 

Tähän asti 
paras 
saavutettu 
aika 

Viikko 36 2013  

Pienemmän kuorman tavoite     15 päivää 

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa, joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

360 tuntia    Ajossa ~270h 
OV555_0000_333  

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa, joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

160 tuntia   160h Lopetettu 
OV555_0000_333   

Suuren kuorman tavoite     15 päivää 

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa, joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

360 tuntia     

Testauksessa ei saa ilmetä 
yhtään vikaa, joka estää 
järjestelmän stabiilisuuden 

160 tuntia   50h Keskeytetty 
OV555_0000_333, 
Vika ID 99888777  

 

Raportointiversio 1 kysymykset 

Kysymykset liittyvät raportin sisällön luettavuuteen/ymmärtämiseen ja raportin 

tekemiseen. Vastaa muutamalla selkeällä lauseella. 

Onko tämä raportointiversio sinulle ennestään tuttu? Mikäli et ole tätä nähnyt tai 

tehnyt, niin voit halutessasi jättää vastaamatta tai antaa oman arvion tästä 

versiosta.  

 

1. Onko stabiilisuusaika mielestäsi luettavissa tästä raportista? Perustele miksi on/ei. 

 

2. Onko ohjelma mielestäsi tämän raportin perusteella stabiili? Perustele miksi on/ei. 

 

3. Voitko sanoa tämän raportin perusteella, että ohjelmaa on testattu kattavasti? 

Perustele miksi on/ei. 

 

4. Mitä hyvää mielestäsi tässä raportissa on? Perustele. 

 

5. Mitä huonoa/ongelmia mielestäsi tässä raportissa on? Perustele.  

 

6. Millä tavalla raporttia pitäisi mielestäsi kehittää? 

 

7. Onko tässä raportissa jokin tietty ominaisuus, jota voisi mielestäsi käyttää 

jatkossa? 

8. Onko tässä raportissa jokin tietty ominaisuus, jota ei mielestäsi kannata käyttää 

jatkossa? 
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9. Onko raportti sinusta helppo ja nopea tehdä? Perustele miksi on/ei. 

 

10. Onko raporttiin kerättävät tiedot sinusta helposti saatavissa? Perustele miksi on/ei. 

 

Raportointiversio 2 

Konfiguraatio 1 

 Ohjelma versio: OV555_1508_333   

 Konfiguraatio: konfiguraation yksityiskohtaiset tiedot 

 Kuorma: 2093 käyttäjää 

 Käyttöaika: 263 h 

 Stabiilisuusaika: 68.3 h, Loppui 

 Avoimet viat:  

- Vika ID: 6668777 Roikkuvia tilanteita 

 

Konfiguraatio 2 

 SW versio: OV555_1508_333   

 Konfiguraatio: konfiguraation yksityiskohtaiset tiedot 

 Kuorma: 10500 käyttäjää 

 Käyttöaika: 260 h 

 Stabiilisuusaika: 260 h Jatkuu 

 Avoimet viat:  

- Vika ID: 6668888 Ylimääräisiä tulosteita logeissa 

 

Konfiguraatio 3 

 SW versio: OV555_1508_333   

 Konfiguraatio: konfiguraation yksityiskohtaiset tiedot 

 Kuorma: 1000 käyttäjää 

 Käyttöaika: 259 h 

 Stabiilisuusaika: 259 h Jatkuu 

 Avoimet viat:  

- Ei avoimia vikoja tälle kokoonpanolle 

 

Avoimet viat: 

Kaikki stabiilisuustestissä löytyneet viat, jotka ovat avoimia.  
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Raportointiversio 2 kysymykset 

Kysymykset liittyvät raportin sisällön luettavuuteen/ymmärtämiseen ja raportin 

tekemiseen. Vastaa muutamalla selkeällä lauseella. 

Onko tämä raportointiversio sinulle ennestään tuttu? Mikäli et ole tätä nähnyt tai 

tehnyt, niin voit halutessasi jättää vastaamatta tai antaa oman arvion tästä 

versiosta.  

 

1. Onko stabiilisuusaika mielestäsi luettavissa tästä raportista? Perustele miksi on/ei. 

 

2. Onko ohjelma mielestäsi tämän raportin perusteella stabiili? Perustele miksi on/ei. 

 

3. Voitko sanoa tämän raportin perusteella, että ohjelmaa on testattu kattavasti? 

Perustele miksi on/ei. 

 

4. Mitä hyvää mielestäsi tässä raportissa on? Perustele. 

 

5. Mitä huonoa/ongelmia mielestäsi tässä raportissa on? Perustele.  

 

6. Millä tavalla raporttia pitäisi mielestäsi kehittää? 

 

7. Onko tässä raportissa jokin tietty ominaisuus, jota voisi mielestäsi käyttää 

jatkossa? 

 

8. Onko tässä raportissa jokin tietty ominaisuus, jota ei mielestäsi kannata käyttää 

jatkossa? 

 

9. Onko raportti sinusta helppo ja nopea tehdä? Perustele miksi on/ei. 

 

10. Onko raporttiin kerättävät tiedot sinusta helposti saatavissa? Perustele miksi 

on/ei. 
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Raportointiversio 3 

Stabiilisuusraportti OV000_17000_0556_888 

Laiteversiot 1 

Pienen kuorman stabiilisuusaika: 11 h (FAILED: Vika ID:7778889) 

Suuren kuorman stabiilisuusaika: 90h (jatkuu) 

Testausaika: 90h 

Laiteversiot 2 

Pienen kuorman stabiilisuusaika: 90h (jatkuu) 

Suuren kuorman stabiilisuusaika: 58 h (FAILED: Vika ID: 6665555) 

Testausaika: 90h 

Ei laitteiston nollautumista: NOK: Vika ID: 6668888, Vika ID:7778889 

Ei kriittisiä vikoja/hälytyksiä: NOK: Vika ID: 6668888, Vika ID: 6665555 

Testiprofiilien kattavuus: Jatkuu 

Ei odottamattomia poikkeuksia suorituskyvyssä: Vika ID: 6665555 

Muistinkulutustesti: Jatkuu 

 

Testi on edelleen käynnissä 48/50 kokoonpanossa. 

 Estävät viat: 
- Vika ID: 7778889 Odottamaton laitteiston nollautuminen 

- Vika ID: 6665555 Virhekoodi aiheuttaa laitteiston nollautumisen 

 Näkyvät viat: 
- Ole hyvä ja katso avoimet viat  

 Mahdolliset viat: 
- Tässä on lista mahdollisista vioista, joista ei vielä ole vikaraporttia. Niistä 

on analyysi käynnissä. 

 Testattavat kokoonpanot: 

 

Laiteversiot 1 
- Tähän kohtaan tulee lista kaikista tästä rautaversiosta koostuvat 

kokoonpanot 

Laiteversiot 2 

- Tähän kohtaan tulee lista kaikista tästä rautaversiosta koostuvat 

kokoonpanot 

Kaikki stabiilisuustestissä löytyneet avoimet viat  
- Tässä on lista kaikista avoimista vioista, jotka esiintyvät tässä ohjelmisto 

haarassa. Viat eivät välttämättä ole toistuneet raportoitavassa 

ohjelmaversiossa. 
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Raportointiversio 3 kysymykset 

Kysymykset liittyvät raportin sisällön luettavuuteen/ymmärtämiseen ja raportin 

tekemiseen. Vastaa muutamalla selkeällä lauseella. 

Onko tämä raportointiversio sinulle ennestään tuttu? Mikäli et ole tätä nähnyt tai 

tehnyt, niin voit halutessasi jättää vastaamatta tai antaa oman arvion tästä 

versiosta.  

 

1. Onko stabiilisuusaika mielestäsi luettavissa tästä raportista? Perustele miksi on/ei. 

 

2. Onko ohjelma mielestäsi tämän raportin perusteella stabiili? Perustele miksi on/ei. 

 

3. Voitko sanoa tämän raportin perusteella, että ohjelmaa on testattu kattavasti? 

Perustele miksi on/ei. 

 

4. Mitä hyvää mielestäsi tässä raportissa on? Perustele. 

 

5. Mitä huonoa/ongelmia mielestäsi tässä raportissa on? Perustele.  

 

6. Millä tavalla raporttia pitäisi mielestäsi kehittää? 

 

7. Onko tässä raportissa jokin tietty ominaisuus, jota voisi mielestäsi käyttää 

jatkossa? 

 

8. Onko tässä raportissa jokin tietty ominaisuus, jota ei mielestäsi kannata käyttää 

jatkossa? 

 

9. Onko raportti sinusta helppo ja nopea tehdä? Perustele miksi on/ei. 

 

10. Onko raporttiin kerättävät tiedot sinusta helposti saatavissa? Perustele miksi on/ei. 


