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un tietojärjestelmä
epäonnistuu kun-
nolla, tuloksena on
satoja tai tuhansia
kimmastuneita
käyttäjiä ja lehtien
lööppejä.

Maallikon on vaikea ymmärtää, mi-
ten toimimattomia ohjelmistoja voi-
daan luorruttaa asiakkaalle, sillä toimit-
tajan luulisi saavan siitä vain huonoa
mainetta. Maksullisina muutostöinä
korjattavat virheet ovat kuitenkin tär-
keä osa liiketoimintaa, alalla toimivat
väittävät.

Ohjelmistotestaus.fi-sivustolla ni-
mettömänä kirjoittava lukija kertoo to-
sitarinan julkisen puolen it-projektista,
jossa tilaaja oli hankkinut itselleen am-
mattitestauksen varmistaakseen toimi-
tuksen tason. Testauksen alkaessa
SAP-ympäristössä toimiva järjestelmä

oli kuitenkin vielä hataralla pohjalla.
Kirjoittajan mukaan sseessä saattoi

olla "bugien kirjoittamisen uusi ennä-
tys". Siitä huolimatta järjestelmän toi-
mittaja ei ottanut virheraportteja tosis-
saan. Toimittajan mukaan testaajat ei-
vät osanneet työtään vaan testasivat
prosessin vastaisesti ja vääriä asioita.

Loppusilauksena testaustiimi irtisa-
nottiin, sillä tilaaja ja toimittaja istuivat
samassa johtokunnassa. Vaikka testaus
säästi tilaajalle rahaa, tiimi savustertiin
ulos p§ektista.

Viime kädessä kaikki oli kiinni ra-
hasta: toimittaja ei olisi halunnut korja-
ta virheiksi laskettavia ominaisuuksia
samalla summalla. Kirjoittajan mu-
kaan näin läpikotaiseen hyväksyntätes-
taukseen ei ollut selvästi totuttu.

Kuulostaako hämärältä? Tämä ei
ole kuitenkaan harvinaista.

'äika normaali tilanne, varsinkin
testauksen näkökulmasta,l testausasi-
antuntija Maaret Pyhäiåirvi kommen-
toi.

0ngelmlen kanssa voi elää
Pyhäjärven mukaan yritykset säästävät
testauksesta, mutta se ei ole ainoa sääs-
tökohde. Jonkinlainen testaus yleensä
kuuluu sopimukseen, mutta usein sil-
loin tapellaan aikaa vastaan.

"Olen ollut mukana vakuutusalan
projekteissa, joita on työstetty kaksi
vuotta ia lopussa testaukselle on aikaa
30 päivää. Pahimrirassa tapauksessa
vasta silloin huomataan jokin virhe,
jonka korjaaminen aikataulussa on
mahdotonta. Silloin tehdään valintaa
todellisten ongelmien ja sellaisten on-
gelmien välilH, joiden kanssa on mah-
dollista jotenkin elää."

Koska virheiden korjaus on kallista,
niiden vastuukysymyksistä riidellään,
mikå taas osaltaan maksaa.

"Puolessa tunnissa korjattavasta vir-
heestä saatetaan tapella kolme neljä
päivää", Pyhäjärrri toteaa.

Testauksen laadustakin tingitään:
toimittaja voi hoitaa oman osuutensa
periaatteella "testaus se on huonokin
testaus". Vain kriittisimmät puutteet
korjataan.

Yleisenä käytäntönä on, että asiak-
kaan huomaamat virheet korjataan
kuuden kuukauden ajalta projektin
hinnalla. Toimittajat ovat kuitenkin
tottuneet siihen, että asiakkaiden hy-
väksyntätestaus on halvempaa kuin
oma lopputestaus, joten usein paljon
vastuuta kaadetaan asiakkaan harteille.

On myös normaalia, että mahdolli-
simman suuri osa korjauksista käsitel-
lään muutostöinä, jotka laskutetaan

tuntihinnalla. Näin projektin loppu-
hinta on usein aivan muuta kuin mitä
tarjouskilpailun perusteella olisi voinut
odottaa.

Kiroilu ei auta
Konsultti, kirjailija ja entinen tietohal-
lintojohtaja Reino Myllymäki on to-
distanut läheltä monraa järjestelmätoi-
mitusta. Hänen mielestään testaus on
aliarvostetnra.

"Kun projekti viivästyy toteutusvai-
heessa, testaamiseen varattu aika uh-
kaa lyhentyä, koska käyttöönotto pai-
naa päälle", hiin toteaa.

Myllymäen mukaan niin kutsuttu
time & material -pohjainen sopimus on
yleinen. Tällöin projektin ensimmäiset
vaiheet kuten systeemianalyysi ja vaati-
musmääritys saattavat olla kiinteåihin-
taisia, murta siitä eteenpäin tehdään
laskutyötä.

"Kiinteä hinta edellyttää hyviä ja
perusteellisia määrittelyjä ja silloinkin
se saattaa johtaa kaksin- tai jopa kym-
menkertaiseen hintaan verrattuna sii-
hery mitä tuntityönä tekemällä menisi
silloir5 kun asiat edistyvät suunnitelmi-
en mukaan. Julkisten hankintojen sää-
dökset pakottavat lisäksi isoihin prqek-
teihin, jotka epäonnistuvat todennåköi-
semmin kuin pienet."

Mitä tulee it-toimittajien moraaliin,
yleistyksiä kuuluisi tietenkin välttää.
Myllymäellä on kuitenkin näkemys
niin sanotusta maan tavasta.

"Lukemieni tapausten perusteella
minusta tuntuu, että toimittajien mo-
raali on keskivertoa huonompi, kun asi-
akkaana on julkishallinnon organisaa-
tio, pieni yritys tai yritys, jolla on kehno
hallinto."

"Julkishallinnonkaan organisaatioita
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Ongelmien kanssa voi elää

Pyhäjärven mukaan yritykset säästävät
testauksesta, mutta se ei ole ainoa sääs-
tökohde. Jonkinlainen restaus yleensä
kuuluu sopimukseen, mutta usein sil-
loin tapellaan aikaa vastaan.

"Olen ollut mukana vakuutusalan
projekteissa, joita on työstetty kaksi
vuotta ia lopussa testaukselle on aikaa
30 päivää. Pahimmassa tapauksessa
vasta silloin huomataan jokin virhe,
jonka korjaaminen aikataulussa on
mahdotonta. Silloin tehdään valintaa
todellisten ongelmien ja sellaisten on-
gelmien välilH, joiden kanssa on mah-
dollista jotenkin elää."

Koska virheiden korjaus on kallista,
niiden vastuukysymyksistä riidellään,
mikä taas osaltaan maksaa.

"Puolessa tunnissa korjattavasta vir-
heestä saatetaan tapella kolme neljä
päivää", Pyhäjärvi toteaa.

Testauksen laadustakin tingitään:
toimittaja voi hoitaa oman osuutensa
periaatteella "testaus se on huonokin
testaus". Vain kriittisimmät puutteet
korjataan.

Yleisenä käytäntönä on, että asiak-
kaan huomaamat virheet korjataan
kuuden kuukauden ajalta projektin
hinnalla. Toimittajat ovat kuitenkin
tottuneet siihen, että asiakkaiden hy-
väksyntätestaus on halvempaa kuin
oma lopputestaus, joten usein paljon
vastuuta kaadetaan asiakkaan harteille.

On myös normaalia, että mahdolli-
simman suuri osa korjauksista käsitel-
lään muutostöinä, jotka laskutetaan
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hassata miljoonia."
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tarjouskilpailun perusteella olisi voinut
odottaa.

Kiroilu ei auta
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"Lukemieni lllpnu$l(.tr ;,,'r rrstcclla
minusta tuntuu, cllli l()iltliltrt,r(.tr lno-
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ria."

Myllymäki pcräiinkuuluttaa varsin-
kin julkisiin hankkcisiin suurempaa lä-
pinäkyvyyttä. Samaa toivoo ohjelmis-
totestaus.fi -siv ust ( )n ylliipit äjä, resraus-
firma Provcn toirrrir rrsjohraja Antti
Niittyviita.

"Pahimnrilhirrr lrlnkkcissa voidaan
hassata miliooni:rl<in. lilrkii sc liittyy
myös suonurl:listctI hr()lllccsccn..fos jos-
sain Etclii- Iirrrooprrrr rrl:lilss:l llurskat-
taisiin miljurtl ik:rtrlrnll:r vult ion mhoja,
kansa norrsisi csrirr j:r polltrrisi ltutoja.
Suomaltrisr't t yyr yvirl kilrilcrruran kah-
vihuonccssrr."

Ei yhtä syyllistii
Pyhäfärvr ()u l(lnunut :lt.l<lr trllutjlrn cllii
toimitlrirrrr lrrrrrL'llr'l :rllrr lrctkctl:i hiin
työskt'ttt t'k',' I r toI rl,, l r r I vl,.r'.,s:r.

Hänt'rr nrrrkllrrrlr rr;lr:;s:r t'i yleiscsti
ottaen olc ylrllr vrurr lt t()lnltv;t:l llrroll:t.

"Otlgcltttttttrt or';rl lrrkt'loitrrintltn
realitc:ctrt; Irolt'l.lr'll,r;lr 0rr r:tkk0 rllla
katettn in t rrikrt l,rrrrt ,ol(.nl«rr lrlrllittr",
hän sattrxr l(tl;rlrlrrtu., to1I1lIillr(.1 kcs-
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Niittyviita suosittelee ostajille myös
kolmannen osapuolen testausta. Näin
voidaan varmistua siitä, että yllätyksiä
tulee mahdollisimman vähän. Toimit-
tajan itsensä suorittamassa testauksessa
on aina kiusauksena jättää jotain huo-
maamatta.

Hiljaa ei tule hyvä
Ketterät projektit ovat tässä mielessä
turvallisimpia ja ennakoitavimpia.

Lisäksi Pyhäjärvi suosittelee virhei-
den määrään sidottua palkkiorahaa, jo-
ka toimii kannustimena hyvän järjestet-
män toimittamiseen. "Ehdotukseni on,

Pualessa
tunnissa

korjattavasta
virheestä saatetaan
tapella kolme neljä
päivää;'

että sopimuksessa olisi rahasumma, jo-
hon kuuluu palkkio, muutospyynnöt ja
virheet samaan suflrmaan. Jos toimitta-
ja auttaa asiakasta aidosti ja tehokkaasti
täyttämään tarpeen, johon järjestelmää
hankitaan, summa on palkkio. Jos asi-
akkaalta tulee tarvittavia täsmennyksiä,
muutospyyntöjen hintaa voidaan vä-
hentää palkkiorahasra."

Entä miten testaajat suhtautuisivat
§seenalaistakin mainetta saaneen VR-
Leaksin tapaiseen foorumiir5 jossa voisi
nimettömänä vuotaa tietoja mahdolli-
sista järjestelmähankesuhmuroinneista?

"Hauska idea!" huudahtaa Niitty-
viita. "Se olisi tosiaan yksi tapa tuoda
epäkohtia esiin. Ne eivät koskaan nouse
keskusteluun jos ollaan orjallisesti hil-
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Re: Buginen
rt-järjestelmä
Tivin saitilla ensiksi julkaistu
artikkeli on herättänyt
runsaasti keskustelua.

'Uos jossain Ete[ä-Euroopan maassa haas-
kattaisiin mitjardikaupa[a vattion rahoja,

kansa nousisi esiin ja potttaisi autoja."
Ete[ä-Euroopan maissa haaskataankin

toisten vattioiden rahoja ja osteil.aan niitH
vaikkapa uusia autoja.

Aika yksiutotteista testausfirman propa-
gandaa koko juttu. Virheitä jää ohjetmiin

usein siksi, että juIkishattinnon asiakkaan

toiveetja tarpeet muuttuvat koko projektin

ajan. Projektit tehdää ikäänkuin moneen ker-
taan ja [opulta aikatau[u ja kustannuspaineet
lyhentävät testausaikaa."

guru

'A[kuperäisessä kirjoituksessa on paljon to-
tuutta mukana, mutta valitettavan yksipuoti-
sesti ja kapeasti katsottuna. Julkisissa pro-
jekteissa mukana olteena, tiedän siel.lä o[e-
vat ongetmakohdat ja täten minunkin mie-
testäni tämä kuulostaa pahasti joko tietä-
mättömyydettä tai propagandatta.

Potitiikkaan peil.aten; aivan kuten Perus-
suomataiset monesti laukovat poputistisia
puolitotuuksia. Tunteita si[tä saadaan pin-

taan, mutta koko totuus jää vielä piitoon.

Jos testausa[a saa täl[ä businesta niin hy-
vä, mutta ongetmia se eitute poistamaan.

Hintaa lopputulokseen tuti vain vie[äkin
enemmän. "

Puoli totuutta

"Monesti järjestetmien Lähtökohtana otevien
toimintojen hahmottaminen ja yksityiskoh-
tainen jäsentäminen on myös vajavaista. Tä-
mä on titaajan ja toimittajan vätisten mene-
tetmien ja dokumentaation tuotos, tarkka
analyysi on hankalaa ja vaivall.oista, eikä tätä
useinkaan tehdä käsitteitä ja toimintoja tar-
koin määriteLl.en.

Näistä tähtökohdista edeten järjestelmien

toiminnattisuus on siten vajavaista ja hata-
raa. Testaus perustuu tarkkoihin toiminnatli-
suuksien määritykseen, joten senkään to-
teutus ei ole luotettavasti mahdottinen eltei-
vät Lähtökohdat ja toiminnaltisuudet ote set-
keästi ja yksityiskohtaisesti määritetyt. Tes-
tauskaan ei ongelmia ratkaise, jos l.ähtökoh-
dat ovat hatarat.

Onhan se niin, että jos rakentamisessa
oven karmissa suurempi mitta kuin ovessa,
harvahan se on..."

joskus asiaa ihmetellyt...

'Uos se testaus otisi kiinteä osa sitä kehitys-
prosessia, nämä virheet l.öytyisijo paljon ai-
kaisemmin... mutta kun seltainen testauksen
pyörittäminen siinä rinnatta on niin kattista
niin sitä ei hatuta tehdä. Kaikki testauksessa
kunnollisen koulutuksen saaneet tietävät, et-
tä virheen korjauksen hinta kasvaa melko [i-
neaarisesti mitä myöhemmin se suoritetaan.

Jos projektista vastaava on oltenkaan
kärryittä, se takuutla osaisi laskea, että se
koko projektin ajan suoritettu testaus on _
paLjon_ halvempaa kuin projektin lopussa
suoritettu + korjaustyöt + asiakasrektamaa-
tion aiheuttamat tisäkul.ut... "

Simakuutio


