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Esityksen sisältö & taustaa








Nykymaailman
monimutkaisuudesta:
monitoimittaja- ja
moniasiakasprojektit
Tilaajan ja toimittajan
odotukset ja ohjaus
testaukselle
Hyvän testauksen tuloksia:
virheet ja muutospyynnöt,
ymmärrys kattavuudesta
Lähteekö testaukseen
vaikuttava muutos asiakasvai toimittajaorganisaatiosta?



Olen ollut ”molemmilla
puolilla”:






Asiakasorganisaatiossa
vastaamassa
hyväksymistestauksesta
Toimittajaorganisaatioissa
vastaamassa toimittajan
testauksista

Testaajat erityisesti
molemmin puolin joutuvat
taistelemaan laadun puolesta
– ohjelmistotuotteen
tekemisessä vähemmän nk.
poliittisia jännitteitä

Esimerkki...

#1: oletuspaluupäivä kuluva päivä
#2: ajaksi etusivulla ei voi asettaa saapumisaikaa
#3: tarkempi haku != edellinen sivu
#4: päivämäärien sijainti laatikoissaan
#5: saapumisaikavalinta ei toimi
#6: teknisiä virheitä

OMAT
ORGANISAATIOKEHITYKSET:
1 asiakas, useita toimittajia

OMAT KILKKEET:
1 asiakas, 1 toimittaja

OMAT TAUSTAT:
1 asiakas, useita toimittajia, useita
palveluita

TEKNOLOGIAT:
1 asiakas, useita toimittajia, useita
teknologioita

PALVELIMET:
1 asiakas, 1 toimittaja, haastavat
hajautustopologiat

YHTEISET TAUSTAT:
3 asiakasta, 1 toimittaja, useita
palveluita

RINNAKKAISET OMAT
KILKKEET:
1 asiakas, 1 toimittaja – eri kuin
muilla paloilla

TAUSTATAUSTAT:
10+ asiakasta, 1
sateenvarjotoimittaja, kilpailutetut
toimitukset, useita komponentteja

TASONNOSTOT:
Jokainen pala elää omassa
tahdissaan

Nykymaailman monimutkaisuudesta:
monitoimittaja ja moniasiakasprojektit

Asiakas-toimittajanäkökulmat alkavat
erottua...












Toimittajaorganisaatio haluaisi mielellään hyväksynnän (=lasku maksuun) heti OMAN
työnsä päätteeksi
Asiakasorganisaatio haluaisi testata että osat toimivat hyväksyttävästi osana
kokonaisuutta ennen hyväksymistä.
Toimittajaorganisaatio haluaisi mielellään vain OMAN palasensa virheitä – todistetusti
Asiakasorganisaation tekniset osaamiset eivät välttämättä riitä virheen kohdistamiseen
teknisesti oikealle palaselle ja jäädään pallottelemaan – tai laskutetaan erikseen
”hyväksymistestauksen tuesta”
Toimittajaorganisaatiossa leikataan helposti testauksesta jota ei selkeästi ole vaadittu –
testaamaton ei ole toimimaton! – ja testaus on aina otos. Kokoava järjestelmätestaus ei
kuulu kenellekään.
Asiakasorganisaatiossa ei ymmärretä / hyväksytä että testaus on myös vaatimuksista
oppimista – asiakkaan liiketoiminnan tietotaito kriittistä oikea-aikaisten havaintojen
tekemiseen
Toimittajan intresseissä ei aina ole TESTATA, mutta kyllä KORJATA. Testaus voi maksaa
korjaamista enemmän. Tulevaisuuden korjaaminen = liiketoiminnan jatkuvuuden perusta.

Tilaajan ja toimittajan
odotukset ja ohjaus testaukselle

Suunnitelmat:
asiakkaan toimet
Tarjousprosessi

Tilauksen
syntyminen

Suunnitelmat:
toimittajan
toimet

PALVELU- JA LAATUVAATIMUKSET
-- yhteinen sopiminen siitä millainen testaus
toimitukseen kuuluu ja miten sitä seurataan

Valmistautuminen

Täydentäminen

Testaus ja
viimeistely

Hyväksymistesteistä

Hyväksymistestaus on ainoa testaustaso, jonka
perusluonteeseen ei ole tarkoitus kuulua korjauksia:
testausvaihe, ei korjausvaihe.
Korjaus muuttaa hyväksyttävää kohdetta 
hyväksymistestaus alkaa uudelleen
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Hyvän testauksen tuloksia: virheet ja
muutospyynnöt, ymmärrys kattavuudesta
Määrittelyn näkökulma
Mikä % toimii
määrittelyjen
mukaisesti?
Vaatimuskattavuus

Tuotantokelpoisuuden
näkökulma
Mikä % voidaan siirtää
tuotantoon?

Ero
=
riski!

Läpäistyt
tuotantoskenaariotestit

Asiakas-toimittajasuhteessa toimittaja ei välttämättä
tarkastele asiaa tuotantoskenaarioiden näkökulmasta.
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Riittävä laatu (eli laadun puutteen huoli)
muodostuu useista osista
Tuotantoon alkuun tarvittava laatu
Määrittelyjen
mukaisuus
Korjaustarve
huomataan
perustuen
määrittelyyn

Määrittelyjen oikeellisuus
ISSUE

Korjaustarve
huomataan
perustuen
osaamiseen

Korjaustarve
huomataan
perustuen
oppimiseen
testaamalla

Tekniset
lähtökohdat

DEFECT

Toimittajan pelikenttä
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Tulevaan tehokkuuteen
tarvittava laatu

Projektin
laajuudesta
ulos
priorisoitavat
avoimet asiat

Liiketoiminnan
lähtökohdat

Hytekorjaukset

Takuukorjaukset

Ylläpitokorjaukset

Esimerkki: HT 10.10.2011
Hyväksymistestauksen tulokset
(havainnot)

Hyväksymistestaus alkoi: 24.8.

Muut havainnot, ei toimenpiteitä

(5 kalenterityöpäivää aikataulusta
myöhässä)

Tuotantovirheet

Testausta tehty raportointiajankohtana 34
kalenterityöpäivää (34/50 = 68 %)

Ulkoinen korjaus tarkastettu

HYTE

Virheet, korjaus tarkastettu

JÄTE

Virheet, korjaus tarkastamatta

Hyväksymistestauksen
eteneminen (testit)

Määrittelymuutokset, toimitus kesken
Mahdolliset Virheet, korjausta ei
saatavilla
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Suoritettu, ei tunnistettua
toistotarvetta

10 12 14 16

Suoritettu, toistotarve
(virhe)
75

Testi aloitettu, kesken
Tekemättä, ei aloitettu

0%

10

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Tekemättä, Automaattiset
muutokset

Esimerkki: HT testitapaukset

YLEISKÄYTTÖASKELEET:
5 prosessivaihetta

YHDESSÄ TESTITAPAUKSESSA
USEITA AINEISTOJA 
TOISTOTARVETTA

YLEISKÄYTTÖASKELEET /
MÄÄRITTELYN
ASKELEISTAMINEN:
13 askelta, 6 erilaista
askellusta

Lähteekö testaukseen vaikuttava muutos
asiakas- vai toimittajaorganisaatiosta?


Asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden liiketoiminnan perusteet
eroavat merkittävästi





Asiakas yrittää ostaa hyvää, paljon ja halvalla
Toimittajalla tarve saada korvaus käytetyistä tunneista ja hyvä kate

Ketteryys tuonut jo mukanaan uusia sopimusmalleja





Perinteinen ’kiinteä hinta’ vasta ottamassa enemmän tulta alleen
Yhteistyösopimukset: puitteet + riski/kannustinosuus – oleellisesti
tuntilaskutteisia sopimuksia, joissa useampia katkomahdollisuuksia
”Nobody got fired from buying from IBM” –asenne – ostetaan isoilta ja
isojen ketteryys monenlaista

ASIAKKAALLA on rahasäkki – sinnepäin
saa mitä tilaa.

