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80 Ajatusta laadusta 
Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos

Tässä jutussa pohdiskellaan laadun olemusta 

erilaisista näkövinkkeleistä. Käsittely ei ole 

kaikenkattava eikä pyrikään siihen (jo 

tilasyistä), vaan nostamaan esille sellaisia 

toivottavasti myös jossain määrin virikkeellisiä 

ajatuksia, joita lehden lukijakunnan parissa on 

ollut vähemmän esillä. 

 

 

 

Laadussa on kyse suhteista 

1. Laadussa on kyse jonkun osapuolen 

tarpeiden täyttämisestä. Ohjelmistotuotteen 

laadussa on siksi kyse kunkin osapuolen 

henkilöiden suhteesta siihen tuotteeseen. 

2. Ensimmäisenä onkin mietittävä, kenen 

tarpeita ollaan täyttämässä. 

3. Perinteinen ongelma on ymmärtää 

asiakkaan ja käyttäjän ero ja se, tehdäänkö 

tietojärjestelmiä hallinnolle vai käyttäjille. 

4. Kun laatu määritetään näin, sen mittarit 

määräytyvät asiakaslähtöisesti. Asiakas 

päättää, onko tärkeämpää pysyä aikataulussa 

vai saavuttaa tekninen täydellisyys. 

5. Vielä viime vuosikymmenellä on tavattu 

laatupäälliköitä, joille tämä ajatus on 

mahdotonta käsittää. 

6. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että 

asiakas on aina oikeassa ja että pitää totella 

sokeasti lausuttuja toiveita. Laadun 

tuottaminen on vaativaa tuotekehitystä ja 

suunnittelua, missä tarvitaan erityisiä taitoja. 

7. Laatu ei myöskään ole vain 

rationaalista. Maailmamme koostuu 

irrationaalisista asioista ja omituisista 

merkityssisällöistä, joihin pitää suhtautua 

vakavasti ja rationaalisesti. 

8. Käsitteenä ja terminä laatu on vain 

sosiaalinen konstruktio, jolla viitataan tiettyihin 

asioihin ja toisiin taas ei. Me emme saa 

käsitteiden kahlita ajatteluamme. On tärkeää 

ymmärtää, mitä on termien toisella puolen – 

mistä kaikesta maailmamme koostuu. 

9. Laadun tuottamisessa suhde 

muuttuukin tekijöiden suhteesta tuotteeseen, 

heidän suhteeseensa asiakkaisiin ja käyttäjiin. 

Huolehtiminen tuotteesta on eri asia kuin 

huolehtiminen asiakkaan hyvinvoinnista. 

Jälkimmäinen antaa usein paremmat eväät 

keskittymiseen tärkeisiin asioihin. 
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10. Samalla on kuitenkin läsnä myös tekijän 

suhde itseensä. Laadun tekeminen on osa 

professionalismia. 

11. Kuitenkin: vaikka laatu on joskus 

ajateltu teknisenä asiana, sen ohella on kyse 

etiikasta, liiketoiminnasta, viestinnästä ja 

kulttuurista ja monesta muusta. Oman 

tekemisen suhde näihin kaikkiin on hyvä pohtia 

läpi. On tärkeää itse ymmärtää omaa 

ajatteluaan, jumiutumatta käsitteiden 

määritelmiin ja jäykkiin ajatusrakennelmiin. 

Laatu on kokonaisvaltaisuutta 

12. Perinteinen ongelma on se, että 

ajatellaan vain ydintuotteen laatua 

normaalissa käytössä.  

13. Siksi useita ohjelmia on ollut vaikea 

edes ottaa käyttöön. Tätä esiintyy edelleen. 

14. Laajennetun tuotteen käsitteeseen on 

kuulunut mm. tuotetuki. Nykyään yhtä 

oleellista on nähdä tuotteen ympärillä oleva 

yhteisö osana tuotetta. 

15. Se tarkoittaa koko tuotteen kulttuuria 

ja sen suhdetta käyttäjien kulttuuriin. 

16. Osa kokonaisvaltaisuutta on nähdä 

avoimin silmin kaikki tuotteen laatutekijät, 

olivatpa ne itselle vieraita tai ei. 

17. Valmistajan brändikin on osa laatua. 

Elämme luottamuspääomaan perustuvassa 

maailmassa ja brändi on luottamuksen 

ilmentymä. Sillä paitsi luodaan odotuksia, myös 

vastataan niihin – siinä mielessä kuin laadussa 

on kyse psykologiasta ja merkityssisällöistä. Ja 

kaikki elämänalueet ovat sellaisia! Niinpä 

brändinkin laatua on hallittava ja brändiä on 

analysoitava ja testattava. Tämä on haaste 

pienille yrityksille. 

18. Kokonaisvaltaisuuden keskeinen piirre 

on kompromissien tekeminen. Laadun ideaali 

ei reaalimaailmassa ole täydellisyys, vaan sen 

tekeminen, mikä parhaiten vastaa tärkeitä 

tarpeita. Gerald Weinberg kirjoitti aikoinaan: 

”Perusteeton täydellisyyteen pyrkiminen on 

kypsymättömyyttä”. 

19. Yksi avain tähän on kontekstin 

ymmärtäminen. Mikä on toimintaympäristön 

luonne, millaisia tavoitteita, toimintaa, 

odotuksia siihen liittyy. Keiden tarpeet ovat 

tärkeimmät ja mitkä ne tarpeet ovat. 

20. Mutta samalla maailma muuttuu ja 

laadun olemus ja kriteerit muuttuvat. Sitä 

muutosta ei tunnista tarkastelemalla vain 

tuotetta, vaan kokonaisuuksia sen ympärillä: 

kulttuuria, puhetta, toimintaa, vaatimuksia. 

21. Joskus maailmamme näyttää 

suppenevan. ”When the only tool you have is 

continuous integration, every problem looks 

like a CI problem”. On surullista, miten laadun 

uskotaan joskus redusoituvan jonkin 

hopealuodin ratkaisemaksi asiaksi. Katse 

kapenee, kun sen soisi lavenevan. 

Laatu alkaa konseptista 

22. Historiallisesti ottaen laatua on 

tarkasteltu pienissä teknisissä asioissa. 

Vähitellen on mukaan tullut ajattelua 

esimerkiksi toimintojen käytöstä ja 

myöhemmin ymmärrystä konsepteista ja 

kokonaisuuksista. Tämä kehityskaari vastaa 

tuotekehitystoiminnan kypsymistä 
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”koneensuunnittelusta” todelliseen 

tuotekehitykseen. 

23. Tapahtuu näköalojen laajenemista. 

Silmät avautuvat näkemään erilaisia tuotteen 

abstraktiotasoja ja kokonaisuuksia. Samalla 

paljastuu uusia mahdollisuuksia ja tunnistetaan 

uusia laatutekijöitä. 

24. Avainkysymys onkin, onko konseptin 

laatu kunnossa? Tarjotaanko käyttäjille 

oikeanlaista tuotetta? Ehdotetaanko liivejä, 

kun tarvittaisiin housut? 

25. Konseptia voi arvioida ja kannattaa 

arvioida. Keskeisten piirteiden lista ja luonnos-

piirros tuotteen piirteistä ovat yhtä tärkeitä 

arvioida systemaattisesti kuin jonkin toiminnon 

toteutus. Perinteinen katselmointi ei ole 

riittävä tapa. 

26. Tuotekehityksessä on oleellista itse 

tunnistaa laadun elementit ja ne, joita pitää 

erityisillä toimilla arvioida ja ”varmistaa” 

prosessin kuluessa. Valmiit laatutekijöiden 

listat ja laatumallit ovat paikallaan vain 

tarkistuslistoina. Oma ajattelu on tärkeintä. 

Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmää 

kehitettäessä kysymys kuuluu: ”Millainen on 

hyvä toiminnanohjausjärjestelmä?” 

Hyvää laatua ei edes huomaa 

27. Perinteinen paradoksi on se, että kun 

laatu on kunnossa, sitä ei edes huomaa. Auton 

ajo-ominaisuuksia ei huomaa, kun ne ovat 

hyvät. Kun käyttöliittymä on sujuva, se 

”katoaa” käyttäjän ja tekemisen välistä. Kun 

tietojärjestelmän suorituskyky on kunnossa, ei 

huomata viiveitä, koska niitä ei ole. 

28. Huonon laadun taas huomaa. Ja joskus 

on niin tarkoituskin. Tietojärjestelmätaloja on 

epäilty siitä, että ne jättävät järjestelmiin 

tahallaan virheitä, koska niiden korjaamisesta 

saadaan liiketoimintaa (ellei asiakas tee 

kunnollista hyväksymistestausta ja löydä niitä 

ennen laskun maksamista tai edes 

takuuaikana). Tämä on palveluliiketoiminnan 

perversio. 

Laadun tekeminenkin on näkymätöntä 

29. Laatua tehdään ja varmistetaan kaikissa 

toimissamme. Prosesseissa ja 

toimintamalleissa ja organisaation kulttuurissa 

on sisäänrakennettuna sen kyky tehdä hyvää 

laatua. 

30. Mutta näkyvääkin laadun varmistusta 

tarvitaan.  

31. Sen avulla muistetaan paineissa, tehdä 

kaikki tarvittava osana työnkulkuja, toiminta-

malleja, projekteja. 

32. Näkyvässä laadunvarmistuksessa 

korostuvat keskeiset prioriteetit, jotka 

vaihtelevat eri aloilla. On kriittistä keskittyä 

kriittisiin asioihin. 

33. Joskus keskeinen teema on pakollisten 

standardien täyttäminen, joskus asiakas. 

34. Mutta silti ei saa olla yksisilmäinen ja 

yksi-paradigmainen. Vaikka pakollinen 

standardi olisikin merkittävä, näkökulmia ja 

elämää on sen ulkopuolellakin. Eräässä 

testausstandardissa kerrotaan testauksen 

lähtökohdaksi pakollisten viranomais-

vaatimusten täyttäminen. Sellainen asetelma 
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ei ole riittävä tuotekehityksen ja 

laadunvarmistuksen lähtökohta. 

35. Muotitermi craftmanship sisältää 

vaaroja. Vaikka ohjelmistojen tekeminen ja 

testaus olisikin käsityötä, se on eri asia kuin 

käsityöläisen suhde tekemiseen. Käsityöläinen 

toimii yksinkertaisten tuotteiden parissa, joilla 

on yksinkertaiset riippuvuudet muuhun 

maailmaan ja kun maailma muuttuu hitaasti – 

työläinen itse hallitsee tuotteensa ja reagoi 

muutoksiin taitopohjaisesti. Käsityöläisyys voi 

olla yksi työn piirre, mutta vain yksi. 

Ottakaamme siitä parhaat asiat: ammattiylpeys 

ja ammattietiikka, mutta ei kokonaisvaltaista 

leimaa työnteolle kompleksisessa, 

muuttuvassa maailmassa. Se olisi suuri virhe. 

Laatua tehdään kulttuurissa, ei prosessissa 

36. Usein puhutaan avainasiana ”menetel-

mistä” ja ”prosesseista”, mutta se tekemistä 

määrittävä kokonaisuus on laajempi. 

37. Kyse on kulttuurista: miten organisaatio 

näkee laadun, miten kaikki asiat tukevat 

toisiaan aidosti, olipa niitä määritetty tai ei. 

38. Kulttuurissa on kyse yhteisistä 

uskomuksista ja lausumattomista käsityksistä 

liittyen siihen, miksi organisaatio tekee asioita, 

miten se näkee asiakkaansa ja tuotteensa, 

mitkä ovat yhteisiä arvoja ja prioriteetteja, 

millaista on yhteinen etiikka. 

39. Perinteinen laatuihmisten ajatus on, 

että tuotteiden laatu syntyy toiminnan 

laadusta ja siksi pitää tarkastella toimintaa ja 

erityisesti hallita toiminnan laatua. Mutta 

toimintaakin tärkeämpää on ajattelun laatu, 

koska se synnyttää oikeanlaisen toiminnan. 

40. Ajattelusta ei ole paljoa puhuttu, koska 

laadun fraseologia on syntynyt ”prosessien 

aikakaudella”, jolloin on systematisoinnilla 

pyritty vähentämään inhimillistä elementtiä – 

niin tuotekehityksestä kuin testauksesta. 

41. Alemmalla tasolla ”prosesseja” ympäröi 

toimintajärjestelmä. Lineaaristen tai syklisten 

toimintaketjujen päällä on ”tapa toimia” – 

yhteiset normit, yhteistyö, näkemys yhteisestä 

tavoitteesta jossain toiminnossa ja koko 

organisaation tasolla. 

42. Sanotaan, että organisaatio on 

johtajansa näköinen, mutta johtajaa ei kuvata 

laatukäsikirjassa. Johtaja luo ikään kuin oman 

mikrokosmoksensa ympärilleen, viestii mikä on 

oleellista ja mikä ei, antaa resursseja tärkeisiin 

asioihin ja muihin ei. Johtaja valitsee usein 

ympärilleen samanmielisiä ja siten vahvistaa 

käsityksiään ja levittää niitä organisaatioon. 

43. Olennaista onkin se, miten löydetään 

hyvä johtaja? Alkuperäisessä Toyotan Leanissa 

niitä kasvatetaan huolellisesti vuosia ja 

vuosikymmeniä. Niin opetellaan näkymätöntä 

toiminnan aluetta ja ymmärretään toiminnan 

lainalaisuuden perinpohjaisesti. Johtajan 

astuminen uuteen yksikköön ei tuota häiriötä, 

vaan vie toimintaa taas yhden askeleen 

eteenpäin. 

44. Johtaja ja johtajuus näkyvät 

jokapäiväisessä toiminnassa. Sanaton puhe on 

voimakkaampaa kuin kirjallinen laatupolitiikka. 

Mutta laatupolitiikka on silti tärkeää kirjata. 

45. Mutta johtajuutta on useilla tasoilla. 

Keskijohto on tärkeä toimija, suuri 

mahdollisuus, mutta usein myös kehityksen 
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tulppa ja laadun haaste. Ja jokaisella johtajalla 

ovat omat paineensa. Jos paineet ovat 

tuotannollis-logistisia, kaikki päätökset 

painottuvat siihen suuntaan. 

46. Ylipäätään on hyvä miettiä kunkin 

organisaation sisäänrakennettua 

toimintalogiikkaa. 

47. Johtajuutta on myös tiimeissä. Sille on 

aina oma paikkansa ja jonkun pitää ottaa se 

paikka. 

48. Organisaation toimintatyyleistä 

puhutaan laadun yhteydessä vähän. Mutta 

kaiken toiminnan lähtökohta on se, onko 

organisaatio mekanistinen kone-organisaatio, 

luova orgaaninen olio tai jotain muuta. 

Toiminnan on tuettava organisaation tyylin 

avainpiirteitä – tämä heijastuu pienimpiinkin 

prosessien piirteisiin. 

49. Samaan liittyy kypsyystaso-ajattelu. 

Kypsyyden kasvamisen kääntöpuoli on helposti 

jäykkyys ja mekanistisuus ja prosessi-

uskovaisuus. Tämäkin voidaan hallita, jos asia 

tiedostetaan. Leanin ”emoyritys” Toyota on 

tunnettu monenlaisista ristiriitaisuuksista, 

joista yksi on kypsyyden ja ketteryyden 

yhdistäminen. Ristiriidat ovat terveitä, kun 

niistä syntyy kyvykkyyttä ja luovaa 

dynamiikkaa. 

50. Kuitenkin kypsyyttä on monenlaista. 

Prosessien kypsyyden ohella on hyvä arvioida 

johtamisen kypsyyttä ja kulttuurin kypsyyttä. 

Niiden vaikutus on usein suurempi 

kokonaisuudelle ja kokonaislaadulle. 

Tekemistä on skaalattava 

51. Ihmisillä on vain rajattu määrä aikaa ja 

se pitää kohdentaa mielekkäästi. 

52. Laatu- ja testausstandardeilla on joskus 

se vika, että niissä ei ole skaalattavuutta eikä 

räätälöitävyyttä. Isoja ja pieniä projekteja, 

triviaaleja ja haastavia kohdellaan samalla 

sapluunalla. Mutta helppoja ja pieninä 

projekteja on järkevää tehdä eri tavoilla kuin 

isoja ja liiketoimintakriittisiä. 

Laadunhallinta on riskienhallintaa 

53. Laadun varmistamisella varmistetaan 

asiakkaan tyytyväisyys, mutta samalla myös 

kontrolloidaan asiakkaan ja oman 

liiketoiminnan riskejä. 

54. Laatutoiminnan ensimmäisiä askeleita 

on syytä olla tuotteen asiakkaan toiminnan 

riskianalyysi. Siis: mikä asiakkaan toiminnassa 

on kriittistä, minkä asioiden pitää onnistua ja 

mitä seuraa, jos ne eivät onnistu? 

55. Vasta sen jälkeen on aika tuoteriskien 

analysointiin ja projektiriskien analysointiin. 

Kaikkea laatua ei tarvitse erikseen vaatia 

56. Tietotekniikan maailmassa on joskus 

ajateltu, että vain sitä toimitetaan, mitä 

erikseen pyydetään. Tämä tuottaa kelvottomia 

tuotteita, kun aivan perusasiat puuttuvat. 

57. Perusasiat ovat sellaisia, joista ei pidä 

tarvita edes puhua tai dokumentoida – paitsi 

silloin, kun niistä tingitään. 

58. Sama pätee alalla odotettuun laatuun. 

59. Ajatus tästä on onneksi saatu jo mm. 

julkishallinnon yleisiin sopimusehtoihin, mutta 
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tilanne on ollut karmaiseva. Vaativia 

järjestelmiä määritetään myyntimiehen 

logiikalla. Ei ihme, että ohjelmistokriisi on 

voimissaan. 

60. Ongelmaan pureudutaan myös 

parantamalla toimintamalleja – ketterä kehitys 

tuottaa nopeammin arvioitavaa, jossa voidaan 

nähdä puutteet jo alkumetreillä ja voidaan 

säätää paitsi vaatimuksia, myös 

ajattelumalleja. 

61. Samalla voidaan unohtaa tärkeä 

dokumentointi niissä asioissa, joissa se on 

oleellista.  

Laatua täytyy parantaa koko ajan 

62. Vanha viisaus sanoo, että jos pysyt 

paikallasi, menet taaksepäin. Ellei laatua 

paranneta koko ajan, se huononee. 

63. Tähän on kaksi syytä: toiminnan 

rapautuminen ja maailman vaatimusten 

jatkuva kasvu. 

64. Koska laatu näkyy laadun puutteina, 

sen parantaminen keskittyy suurimpiin 

puutteisiin. Tämä ei tarkoita, ettei 

vahvuuksiakin pitäisi parantaa. Niillä tehdään 

tuotteesta tai systeemistä vahvuuksiinsa 

keskittyvä. 

Tietojärjestelmää hankkivan asiakkaan 

ongelmatiikkaa 

65. Asiakkaalla ei ole helppoa. ”Avaimet 

käteen”-toimituksia ei oikeasti ole olemassa. 

Pitäisi itse ottaa vastuuta ja varmistaa 

lopputulosta, mutta kun ei ole aikaa tai 

osaamista. 

66. On kuitenkin pakko uskoa, että itse 

pitää tehdä asioita, sillä toimittajaan ei koskaan 

pidä luottaa. Lupaukset ovat aina isompia kuin 

teot. Tarvitaan ”lupausten lukutaitoa”. 

67. Hyväksymistestaus on aina tehtävä itse 

tai asiantuntijoiden auttamana. Oma 

näkökulma on aina erilainen kuin toimittajan ja 

on tärkeää saada kiinni niitä asioita, joita 

toimittaja ei ole tehnyt kunnolla. 

Unohtuuko asiakas toiminnan laajetessa? 

68. Isoja toimijoita moititaan usein siitä, 

että asiakasta ei kuunnella. Jos tuote ei vastaa 

tarpeita, parannuksia saadaan hitaasti. Tuote 

on kuin lypsylehmä, joka vain odottaa 

korvaamista uudella. 

69. Kokonaislaatu on silloin huono. Mutta 

kyse ei välttämättä ole jäykkyydestä ja 

osaamattomuudesta, vaan täysin oppikirjojen 

mukaisesta toiminnasta. Markkinat vallataan 

kuuntelemalla asiakkaita, mutta sitten ne 

paradoksaalisesti unohdetaan, kun tarvitaan 

isoa volyymiä. 

70. Samalla toki tämä prosessi tuottaa 

myös mammuttitaudin, moraalin 

heikkenemistä, laitostumista ja jossain 

vaiheessa kriisin. 

Avoimuus laadun avuksi 

71. Edelleen tietojärjestelmäprojektien 

ongelmia on ollut se, että toimittajat tekevät 

”mustia laatikoita”, eivätkä avaa 

suunnitelmiaan tai toteutuksiaan edes saman 

projektin muille toimittajille. Tällöin on 

hankalaa edes testata asioita, kun ei ole 

tiedossa, miten asioiden pitäisi toimia. 
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72. Avoimuus on tässä uusi apu. Standardit 

rajapinnat, protokollat jne. luovat jaettua 

ymmärrystä ja tehostavat laadunvarmistusta. 

73. Tietojen piilottaminen on tietenkin 

taktista, koska sillä lukitaan asiakas 

toimittajaan. Mutta tämän kääntöpuoli on 

pelon kulttuuri: kilpailijoiden pelossa ei kerrota 

oleellisia asioita edes omalle väellä tai 

asiakkaille. 

Kohti laajempaa ymmärrystä 

74. Laadun tekeminen edellyttää 

monenlaista ymmärrystä. 

75. Tuoteymmärrystä luodaan selvittämällä 

asiakkaiden olemusta ja tarpeita, joihin 

voidaan reflektoida tuotteen piirteitä. 

76. Tuotekehityksen sijaan puhutaankin 

joskus ”asiakkaan kehittämisestä”. Kun 

esimerkiksi ”Lean Startup” -toimintamallissa 

tehdään uusia versioita tuotteesta ja niitä 

testataan, sen avulla selvitetään yhtä paljon 

asiakkaaseen liittyviä tietoja kuin tuotteeseen 

liittyviä tietoja.  

77. Toinen tärkeä ymmärryksen kohde on 

oman toiminnan kokonaisuus. Kaikkien työn-

kulkujen on pyrittävä kokonaisuuden 

optimointiin, ei omaan optimointiinsa. Vanha 

viisaus sanoo, että jos jokin kokonaisuuden osa 

on sellaisenaan täydellinen, kokonaisuus ei ole 

optimaalinen. Siksi onkin virhe optimoida 

esimerkiksi jotain testausvaihetta. On 

optimoitava koko projektia ja prosessia.  

78. Testauskulttuurin suuri haaste on 

ymmärtää laatua toimintaa muustakin kuin 

toiminnallisten ominaisuuksien laadun 

kokeellisen varmistamisen näkökulmasta. On 

tiedostettava mm. ei-testaavien asioiden 

merkitys, osattava riskianalyysien käyttö, 

ymmärrettävä erityisosaamisen tarve 

esimerkiksi käyttäjätutkimusten tekemisessä ja 

käyttäjäkokemusta arvioitaessa ja testatessa 

jne.  

79. Yksi ammattilaisuuden keskeinen piirre 

onkin sen tajuaminen, milloin tarvitaan toista, 

toisenlaista ammattilaista. 

80. Tähän tajuamiseen tarvitaan erilaisten 

ihmisten dialogia ja muiden osaamisalueiden 

tekemistä näkyväksi. Dialogi ja yhteinen tietä-

myksen luominen taas edellyttää kieltä ja 

sisäistettyjä käsitteitä. Japanilaiset ulkoa 

opetellut termit, joiden sisältöä ei osata 

selittää ja liittää jo luotuun 

osaamispääomaamme, pitäisi haitallisina 

kieltää. 

Laskurin päästessä kahdeksaankymmeneen on 

aika lopettaa tällä erää. Monia tärkeitä asioita 

jäi kokonaan nostamatta esille ja usea 

sivumennen mainittu teema ansaitsisi laajankin 

käsittelyn. Toivottavasti tästä jäi sinulle, lukija, 

muutama asia hautumaan mieleesi. 
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Vastakkain-
asettelun

synty

Historia

Elämän-
hallinta

Muutos-
prosessit

Tietämys 
ja yleis-
sivistys

Kulttuuri 
ja yhteisöt

Etiikka

Vastakkainasetteluihin johtavista 

ihmisen ja kulttuurin mekanismeista 
 

Matti Vuori, Tampereen teknillinen 

yliopisto, Tietotekniikan laitos

Testauksen maailmassa on paljon 
vastakkainasetteluja, joista ihmiset ja kuppikunnat 
vääntävät innokkaasti kättä. Mietitäänpä hetki, 
mistä ne johtuvat, jotta osaisimme päästä turhista 
väännöistä eroon ja suhtautua fiksusti tärkeisiin 
vastakkainasetteluihin. 

Vastakkainasettelua on erilaisia lajeja 

Joskus koemme vahvasti, että jokin toinen 
näkökulma asiaan on kerta kaikkiaan väärä, vaikka 
sitä miten yrittäisi ymmärtää. Suhteemme siihen 
voi olla rationaalinen ja älyllinen. Voimme yrittää 
perustella toisille, miksi heidän ajattelumallinsa ei 
ole mielekäs. Ajan myötä kenties osaamme 
ymmärtää toistakin näkökulmaa ja voimme jopa 
itse omaksua sen. Joskus taas jokin asia voi olla jo 
tunnetasolla niin mieletön eli omaan mieleemme 
sopimaton, että emme halua edes kuulla siitä. 
Saamme primitiivireaktioita ja karvat nousevat 
pystyyn välittömästi. 

Mistä kaikesta nämä asiat johtuvat? 

Yksilöillä on historiansa 

Ihminen kasvattaa omaa identiteettiään liittymällä 
ilmiöihin. Haetaan yhteisyyttä toisiin, ymmärretään 
kuuluvamme johonkin. Kun kasvamme johonkin 
ilmiöön, se muovaa meitä ja tulee osaksi meitä. Se 
musiikki, jota kuulimme ja rakastimme nuorena, on 
ainoaa oikeaa, muu on vain epämusikaalista hälyä. 
Lapsuutemme jääkiekkojoukkue on aina jotenkin 
paras ja aidoin, vaikka häviäisi jatkuvasti. Sitä ei voi 
edes perustella, asiat vain ovat niin. Ihminen on 
myös aina jossain määrin yksisilmäinen. Jotta 
maailmasta saadaan luotua mielessämme 
tolkullinen, pyritään vaihtelunvaraa vähentämään 
ja olemaan jossain käsityksessä, eikä samaan 
aikaan myös toisessa.  

Ilman muuta henkilösuhteet vaikuttavat. Kun 
meille tärkeä ihminen omaksuu jonkin näkökannan, 
se on meillekin luonteva valinta. Ja ihminen löytää 
aina gurunsa ja mielipidevaikuttajansa. 

Uusiin asioihin ja hypeen liittyy aina 
uutuudenviehätyksen lisäksi muuta glooriaa. 
Tuntuu, että uusi buzzword sisältää kaikki 
ihanteemme. Siihen on siksi helppo yhtyä. Niin 
saamme myös itsellemme kaikki ne hienot piirteet. 
Tulemme paremmiksi vain valitsemalla leirimme. 
Mutta kun opimme asioita, pitää oppia pois 
vanhasta. Kun siteet katkeavat, tulee 
rekyylivaikutus ja voimme vihata mennyttä ja 
haluta tuhota sen. 

Muutoksen aiheuttamat pelot 

Uuteen liittyy aina pelkoja. Työelämä on 
epävarmuuden maailma. Vanhassa maailmassa 
olemme löytäneet paikkamme ja perustelun sille 
vanhassa ajattelussa. Kaikki uusi on uhka, joka 
ravistelee kenties koko tulevaisuuttamme. 



 

LAATU JA TESTAUS  Sivu 7 

Pärjäämmekö enää uudessa ajattelu- ja 
toimintamallissa? Menetämmekö asemamme? 
Onko osaamisemme vanhentunutta ja olemme 
hetkessä aivan epäuskottava? Tulevaisuus on 
monille muutenkin ”ikävä paikka”, kun koetaan, 
että työpaikoista on pulaa ja vuosia tulee 
”matkamittariin” koko ajan lisää. Jos suhteemme 
tulevaisuuteen on epäluuloinen, se on sitä myös 
kaikkiin tulevaisuutta edustaviin asioihin. 

 

 

Uhkia ei hyväksytä, vaan niitä tietenkin torjutaan – 
muu olisi useimmiten typerää. Ja uutta aina 
liioitellaan – sekä sen puolustajat että vastustajat 
esittävät sen karikatyyrinä. Ei ihme, että syntyy 
ristiriitoja. Mutta voi olla myös toisinpäin – 
voimme odottaa tulevaisuutta innolla ja 
vastaanottaa uudet ilmiöt hyvän tulevaisuuden 
airueina. Tietenkin myös unelmien toteutumisen 
mahdollisuus voi pelottaa. Hyväkin muutos voi 
vaatia ihmiseltä liikaa. 

Yhteisödynamiikan ilmiöitä 

Yhteisöt vetävät aina ihmisiä – sosiaalisia eläimiä – 
puolelleen. Uuden yhteisön ajatukset ovat hienoja, 
kirkkaita, kiehtovia. Ne on helppo omaksua Ja 
omaksumiseen on paine, jotta tulemme yhteisön 
hyväksymiksi. Samalla olemme yhteisön 
kollektiivisen mielen vedätettävissä ihan mihin 
tahansa. Yhteisöihin liittyykin aina hysteriaa. 
Varsinkin sosiaalisen median yhteisöissä ”mikä 
tahansa ajatus” voi muuttua totuudeksi, olipa siinä 
perää miten vähän tahansa. 

Mutta kun yhteisö kehittyy, se ei ole enää 
lintukoto, vaan taistelukenttä. Alkaa valtataistelu ja 
politikointi. Syntyy klikkejä, jotka tekevät eroa 
toisiin. Syntyy vastakkainasettelua asioiden ja 
ihmisten välillä. Kysytään: ”Kenen joukoissa 
seisot?” 

Yhteisöillä on aina johtajia. Yhteisö luo itse gurunsa 
ja henkiset johtajat. Heidän ajatuksensa ovat 
painavia ja sitovia – ja yleensä tekevät pesäeron 
jonkin muun yhteisön johtajan ajatuksiin. 

Joskus kahden eri ajattelun substanssilla ei ole 
kauhean suurta eroa, mutta sitä tehdään 
tarvittaessa vaikka sanastopelillä. Yhteisön 
yhteinen kieli ja sanasto ovat sitä kiinteyttävä 
voimavara, 

Yhteisöt syntyvät usein jossain kulttuurissa tai 
dominoivalla toimialalla. Niissä pätevät tietyt 
periaatteet, jotka helposti nähdään yleisiksi ja 
haluttaisiin saada kasvuun muuallakin. Siitä syntyy 
kitkaa ja ristiriitoja. Kulttuurit ovat muutenkin usein 
yksiparadigmaisia. Yhteisöön mahtuu vain yksi 
vallitseva ajattelutapa. Tämä pätee niin pienessä 
kuin suuressa mittakaavassa. Esimerkiksi Suomen 
tasolla ajatellaan, että aina on vain yksi vallitseva 
johtamisparadigma tai yksi parhaaksi koettu 
näkemys ohjelmistokehityksen elinkaarimallista. 
Positiivisesti ajatellen voi usein sanoa olevan kyse 
koulukunnista. Termi antaa ymmärtää, että 
ajattelun taustalla on harkintaa ja valintoja. Usein 
voi kyse olla kulttuurin synnyttämästä 
”luonnonvalinnasta”. 

Kaupallisuus herättää vastustusta 

Monet ammattilaisalat ovat ei-kaupallisesti 
suuntautuneita. Kun niiden parissa nousee 
kaupallisia ilmiöitä, sitä katsellaan karsaasti. 
Kaupallistajien ajatuksia ei oteta mielellään 
vastaan. Ajatellaan, että kaupallistajat ovat 
myyneet sielunsa ja pettäneet toiset. 

Kaupallistajat tietysti pyrkivät myymään asiansa 
jokaiselle, olipa siitä ostajalle etua tai ei. Asiat 
yksinkertaistetaan ja brändätään ja sama tehdään 
ihmisille – konsulteille ja kouluttajille. Oman 
kauppatavaran ulkopuolelle jääville asioille ei 
anneta arvoa. Se herättää vastustusta, joka on 
samaan aikaan eettistä, asiallista ja kulttuurista. 

Vallan anastaminen 

Joillakin uusilla asioilla käytetään suoraa tai 
epäsuoraa valtaa toimijoihin. Esimerkiksi halutaan 
luoda järjestelmä, jossa ”kaikkien ammattilaisten” 
oletetaan hankkivan todistus osaamisestaan ja 
päivittävän sen säännöllisesti ”omaksi ja koko 
ammattikunnan eduksi”. Kun tällainen järjestelmä 
luodaan ilman ammattikunnan riittävää 
vaikutusvaltaa prosessiin, se on helppo kokea lähes 

Nykyisyys – tuttu, 
hallittu, turvallinen

Tulevaisuus – vieras, 
hallitsematon, 

epävarma?

Tukevat 
ajattelumallit

Uutta 
edustavat 

ajattelumallit

Suhde

Suhde
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vallan anastamisena ja vähintään väärinkäyttönä. 
Jos tällaiseen samalla yhdistyy kaupallinen 
elementti, jolla ”joku muu” kerää tuotot, ei tarvitse 
ihmetellä vastustusta. 

Ihminen ei ole enkeli 

Ihmisellä on myös pimeä puolensa. Leirit voidaan 
valita siksikin, että voidaan olla eri mieltä muiden 
kanssa! Kaikki eivät halua uusia asioita 
kehitellessään kaikille hyvää – oma ego, oma 
pankkitili tai muu menestys voi olla tärkeämpää. 
Oma napa on joskus lähinnä ja muusta ei ole niin 
väliä. Tämä pätee kaikenkokoisissa konteksteissa. 

Tietämättömyys 

Ihmisten tietämys maailman asioista, muista 
toimialoista ja kulttuureista, on rajallinen. Ihminen 
näkee aina oman kontekstinsa kaikenkattavana. 
Silloin nähdään sen kontekstin pelisäännöt 
parhaina mahdollisina ja ihmetellään, miten jossain 
muualla joku voi ajatella ja toimia toisin. 

Jotta näkisimme oman ja toisten ajattelun taakse, 
käsitteitä ja ilmiöitä pitäisi abstrahoida ja taas 
konkretisoida. Miettiä, mikä merkitys asioilla on, ja 
millä tavoilla se asia voidaan saada aikaan eri 
asiayhteyksissä. Niin voisimme ymmärtää asioita 
aidosti. Muuten tarkastelemme asioita 
”kirjaimellisesti” ja kun sanat eroavat, luullaan 
ajattelun ja totuuksienkin olevan erilaisia. 

Totuudet toki voivatkin olla erilaisia! Vähitellen 
alamme ymmärtää, että eri kulttuureissa 
maailmankuvat ja käsitykset voivat olla hyvin 
erilaisia. Tämä pätee sekä globaalisti että 
lähipiirissämme. Silloin ei ole mitään ristiriitaa, kun 
näemme, että jossain ajatellaan toisella tavalla ja 
se ajattelutapa sopii siihen ympäristöön. Mutta jos 
se erilainen ajattelutapa tuodaan omaan 
ympäristöön, pitää tietysti olla varovainen ja 
pohtia asioiden ”lokalisointia” huolella. 

Ihmisen vastuullisuus 

Joskus ihminen voi kerta kaikkiaan kokea jonkin 
ilmiön niin haitallisena ja vaarallisena, että sille 
pitää löytää vastavoima. Pitää aloittaa suorastaan 
sota sitä vastaan. Sellainen vastuullisuus on 
ihailtava eettinen piirre. Ammatillinen identiteetti 
ja etiikka ovatkin usein läsnä uuden 
vastustamisessa. Uusi perustuu kenties 
uudenlaisiin ajattelumalleihin, joissa ei aina ole 
nähtävissä tuttuja professionaalisuuden 

elementtejä. Voi puuttua vaikkapa 
systemaattisuutta tai dokumentointia, jotka voivat 
monille olla kirkkaimpia ammattilaisuuden 
kulmakiviä. Silloin on ammattilaisen etiikan 
mukaista vastustaa asiaa, joka ei näytä täyttävän 
alan vakiintuneita standardeja. Kaikkein 
eettisimmät ihmiset voivat olla samalla 
intohimoisimpia asiassaan ja vastustus on tällöin 
aina voimakasta. 

Abstrahoinnin ja yleistämisen ongelmia 

Emme elä ideaalimaailmassa. Harva asia toimii kuin 
oppikirjoissa. Moni organisaatio on toiminnassaan 
kovin epäkypsä ja tuottaa negatiivisia kokemuksia 
jostain toimintamalleista. Tällöin yksittäinen 
kokemus yleistyy ihmisen mielessä kategoriseksi 
asian vastustamiseksi ja muututaan sen 
vastustajaksi aina ja kaikkialla. Tällöin unohtuvat 
huonosti toimivien asioiden taustalla olevat 
pyrkimykset eikä osata edes etsiä vaihtoehtoisia 
tapoja toteuttaa sama asia paremmin. Joskus siihen 
huonosti toimivaan asiaan liitetään kaikki 
mahdolliset negatiiviset piirteet. Se muuttuu 
huonoksi koetun kulttuurin ikoniksi kasvaen ja 
vahvistuen omassa mielessä. 

Maailman muuttumisen yleisperiaatteet 

Maailman ilmiöt eivät aina muutu vähitellen, 
huomaamatta, vaan myös isoina rysäyksinä. 
Olemassa olevalla on niin suuri inertia, että sen 
murtaminen onnistuu vasta, kun uusi asia on 
kehittänyt riittävästi voimaa taakseen. Silloin asiat 
uudistuvat kerralla ja väkivaltaisesti. Ja välittömästi 
nähdään uusin silmin se, mistä on juuri luovuttu, 
näkemättä siinä enää mitään hyvää ja osaamatta 
oppia siitä kaikesta, mitä on opittu aiemmassa 
vaiheessa. Lapsi heitetään menemään pesuveden 
mukana. Toki poisoppiminen sinänsä on tärkeää ja 
ihmisen vaikeimpia taitoja. 

Muutoksiin liittyy usein toimijoiden 
sukupolvenvaihdos. Uusi sukupolvi edustaa uutta 
ajattelua ja toimintaa. Uuden sukupolven 
kuuluukin aina ”tappaa” edeltäjänsä. Mutta kun 
samalla tapahtuu paradigmanmuutos, entinen 
”body of knowledge” jää hyödyntämättä. Tätä on 
tapahtunut agilen käyttöönotossa ja ennen sitä 
mm. käytettävyysihmisten esiinmarssissa. 

Maailman muutosten yhteydessä voi tapahtua 
samalla yhtä asiaa ja elämänaluetta laajempia 
muutoksia. Koko kollektiivinen asenne vaikkapa 
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työelämään voi muuttua. Esimerkiksi uusi 
projektinohjausparadigma voi heijastella 
yhteiskunnallista muutosta ja kaikkia pienempiä 
muutoksia sen myötä, esimerkiksi 
johtamiskulttuurin – kenties toivottua – muutosta. 
Tämä merkitsee samalla sitä, että näkemyksiin 
toiminnasta ohjelmistotuotannossa vaikuttavat 
näkemykset yhteiskunnan toiminnasta – aatteet, 
arvot, poliittiset kannat. 

Silloin muutos saa samalla laajemman 
merkityssisällön: se merkitsee ”kaikkea”. Ei ihme, 
että syntyy intohimoa, niin hyvässä kuin pahassa – 
eli patologista yksisilmäisyyttä ja liioittelua. 

Testauksen kypsyys osaamisalueena, 
kollektiivinen tietämys 

Onko lujuuslaskennassa tai talojen 
rakennesuunnittelussa koulukunta-eroja? Ei. Miksi 
testaus on erilaista? Testaus on vielä epäkypsä 
toiminnan muoto. Mekaanisia insinööritieteitä on 
harjoitettu tuhansia vuosia, mutta 
ohjelmistokehitystä ja ohjelmistojen testausta 
vasta muutama vuosikymmen. Asia tulee varmasti 
kehittymään. Vähitellen saadaan myös parempia 
faktoja siitä, miten asiat oikeasti onnistuvat 
parhaiten.  

Toimintaympäristö on toistaiseksi ollut myös varsin 
dynaaminen. Lujuuslaskentaa tehdään tekniikan 
kontekstissa, mutta testausta aina ihmisten 
vuorovaikutuksen kontekstissa, eli ”suhdanteet 
vaikuttavat”. Silloin on helppo rakentaa uusia 
asioita, mutta niiden luonne voi olla yhteisöllinen 
konstruktio, heijastuma toiveista ja haaveista, eikä 
perusteltu näkemys siitä, mikä todella olisi 
hyödyllistä nyt ja tulevaisuudessa, jokaisessa 
kontekstissa, käytännön monenlaisissa haasteissa 
ja silloin, kun niitä asioita tekemässä eivät ole 
intohimoiset lipunkantajat, vaan tavalliset ihmiset 
arkisissa organisaatioissa. Lipunkantajat ja 
edelläkävijäyritykset ovatkin kaksiteräinen miekka. 
Toisaalta ne vievät kehitystä eteenpäin, mutta 
toisaalta niissä mikä tahansa uusi onnistuu 
ihmisten intohimon vuoksi ja sen uuden todellinen 
arvo jää kuitenkin vielä arvailujen varaan ja 
”Siperian opettamiselle” jää aina tilaa. 
Näkisimmepä tulevaisuuteen, niin lopulliset 
totuudet paljastuisivat… 

 

Mutta niin ei tule tapahtumaan, sillä maailma 
muuttuu ja toimintaympäristöt muuttuvat tavoilla, 
joita ei voida ennustaa. Nykyiset trendit ja 
ajattelumallit tulevat muuttumaan toisiksi. Kaikki 
se, mitä nyt pidetään järkevänä, tulee näyttämään 
hassulta jossain vaiheessa. 

Muutokset organisaatiotasolla 

Organisaatioiden uudistusten yhteydessä puhutaan 
usein muutosvastarinnasta. Termillä on joskus 
negatiivinen leima. Ajatellaan, että vaikka johto 
esittää todella hyviä ajatuksia, niitä vastustetaan 
ihan vain vastustamisen vuoksi ja koska ajatusten 
hyvyyttä ei ymmärretä. Vähitellen on oivallettu, 
että ajatusten hyvyyskään ei riitä, vaan tärkeää on 
se, miten niihin päädytään. Onko henkilöstöä 
otettu mukaan prosessiin, onko suunniteltu 
yhdessä? Jos ei, vastustus on varmaa. 
Muutosvastarinta on hyvää riskienhallintaa! 
Jokainen työkontekstikin on niin kompleksinen, 
että sitä ei voi ymmärtää ulkopuolelta – ja 
osallistumattomuus kelpaa siksi kategorisen 
vastustamisen syyksi. Muuten syntyisi ongelmia 
huonosti mietittyjen uudistusten kanssa. 
Esimerkiksi prosessi- ja työkalumuutokset voidaan 
tehdä paremmin oikean suuntaisiksi, jos niitä 
tehdään yhdessä. Silloin, kun tarvitaan 
konsernitason valintoja, tämä on tietysti vaikeaa. 
Mutta nykyaikaisen ammattilaistenkin pitää 
ymmärtää omaa toimintaympäristöään ja 
konsernielämän reunaehtoja. Nykyään puhutaan 
usein osa-optimoinnin vaarallisuudesta ja se tulee 
esille tässä: asioiden pitää tukea kokonaisuutta eikä 
vain sen sitä osuutta, joka näkyy yhdelle tiimille tai 
yksilölle. Silloin pitää sovittaa yhteen monia 
erilaisia näkökulmia. 
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Vastakkainasettelun positiivinen voima 

Vasta kun jollekin asialle tehdään vastakkainen 
asia, vaikka väkisin, osaamme määrittää sen 
todellisen luonteen. Vastakkainasettelun prosessi 
pakottaa tunnistamaan asioiden keskeisiä piirteitä, 
joita muuten ei huomaisi. Ja jotta ne korostuisivat 
kohinan keskellä, niitä korostetaan. Piirretään 
sanallisesti karikatyyrejä ja pilakuvia. Niiden avulla 
päästään arkisesta laimeasta dialogista (”no ei se 
nyt aina ihan noin tapahdu”) tasolle, jossa ilmiöt 
näkyvät kirkkaina. Ja kun ilmiöt näkyvät kirkkaina, 
niitä voidaan tarkastella yhdessä ja miettiä 
suhdettamme niihin. Maailma selkeytyy, tiedetään 
minkä kanssa ollaan tekemisissä, osataan valita 
toiminnan kohteita, kyetään tekemään valintoja. 
Päästään rikkomaan arjen sumuverho ja näkemään 
kauas. 

Vastakkainasettelulla onkin siis myös etuja! Mutta 
ihmisille ja yhteisöille ei ole hyväksi olla vain 
harmonia-hakuisia tai vain vastakkain-asettelijoita. 
Hyvälle hedelmälliselle ajattelulle ja toiminnalle 
sopii se, että erilaiset ajattelutavat ovat tarpeen 
mukaan löydettävissä ja käytettävissä omassa 
”työkalupakissa”. 

Mitä tästä kaikesta voisi päätellä? 

Vastakkainasetteluun liittyy monia tekijöitä ja 
monet niistä ovat ihmisenä olemisen aivan 
perustekijöitä. Asioiden vastustuksen ja 
vastakkainasettelun taustalla voi olla rationaalista 
järkeä, tunteita tai vaikka vain tottumuksen voima 
– niin yksilön kuin yhteisön tasolla. 

Kovin harvoin tehdään millekään uudelle asialle 
kelvollista tarkastelua, jossa voisimme ottaa 
käsittelyyn sen todellisen luonteen ja todellisen 
merkityksen. Pyrkimys laajempaan rationaaliseen 
tarkasteluun on utopiaa, mutta ainakin ns. 
asiantuntijoilta pitäisi sellaista voida odottaa. 

Tämä rationaalisuus ei kuitenkaan merkitse, että 
kuvamme organisaatiosta ja ihmisten toiminnasta 
olisi vain rationaalinen. Myös irrationaalista, 
merkityssisältöjen verkostoista koostuvaa kaaosta 
voidaan miettiä rationaalisesti – ja nimenomaan 
sen irrationaliteettien rationaalinen tarkastelu on 
tärkeää. 

Turhat vastakkainasettelut ovat tarpeettomia, 
mutta vastakkainasettelut ovat joskus myös 
terveitä, koska niiden avulla voidaan kirkkaammin 
nähdä ilmiöiden luonne – kärjistäminen kirkastaa 

näkemään sen, mille muuten olemme arjessamme 
sokeita. 

Matti Vuori on toiminut laatuun ja toiminnan kehittämiseen 
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90 ajatusta testitapauksista 
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yliopisto, Tietotekniikan laitos 

Testitapaus on klassisin testien määrittelyn kon-
struktio ja niitä suunnitellaan ja suoritetaan joka 
hetki valtavia määriä. Jossain mielessä testitapauk-
set ovat joskus maailman tärkein asia ja toisaalta 
liiallinen keskittyminen niihin saattaa aiheuttaa 
monen muun aivan oleellisen asian ohittamisen. 
Testitapausten luonne on ehdottomasti miettimi-
sen arvoinen. Luokaamme siis pieni katsaus niihin 
erilaisista näkökulmista. 

Perusidea 

1. Testitapauksessa etsitään jokin testattava asia, 
jonka toimintaa koetellaan jollakin täsmällisellä 
tavalla, usein ”syötteellä”. Syötteen antamisen 
jälkeen katsotaan, miten järjestelmä käyttäytyi 
ja oliko käyttäytyminen odotettua. Stereotyyp-
pisesti vertaillaan todellista tulosta odotet-
tuun. 

2. Suoritus tehdään hallitussa tilanteessa ja siksi 
tapauksen määrittelyyn liittyykin kohteen sopi-
va alustus ja koko ympäristön saattaminen 
otolliseen tilaan. 

3. Samoin sen suorituksen jälkeen systeemi pa-
lautetaan usein johonkin tilaan – esim. siivo-
taan pois luodut tiedostot – jotta muille testi-
tapauksille on sopivan ”puhdas” alkutilanne. 

4. Ja vaikka stereotyyppisesti katsellaan vain ”tu-
loksia”, käytännössä pitää katsella kaikkia koh-
teen reaktioita ja systeemin muutoksia ja ha-
vaintoja kokonaisuuden toiminnasta.  

5. Jos testitapaus suoritetaan automaatiolla, ha-
vainnointi on vaikeampaa kuin silloin, jos tes-
tauksen tekee ihminen. Toisaalta automatiikka 
näkee paremmin systeemin sisäisiä asioita, 
esim. tapahtumia tietokannassa. 

6. Se tapa, jolla testitapaus suoritetaan, on käsit-
teellisesti usein erotettu ”testiproseduuriksi”, 
mutta käytännössä esitellään suoritustekniik-
kaan sidottuja askeleita, joihin kaikkiin voi liit-
tyä omia tarkistuksiaan. 

7. Testitapauksen suoritustapa on siis ”vapaasti” 
valittavissa. Ajatus on hieno, koska sama ta-
paus voidaan laittaa ihmisen, instrumen-
toidun automaation tai vaikka robotin suori-
tettavaksi täsmälleen samanlaisena. 

8. Klassisesti ajatellaankin, että testitapauksia 
suoritetaan ensin manuaalisesti ja sitten, kun 
niiden toistotarve ilmaantuu, testaus voidaan 
automatisoida.  

9. Tämä on järkevää erityisesti regressiotestaus-
ta varten, mutta samalla tietysti menetetään 
läsnä olevan ihmisen havainnointikyvyn käy-
tön mahdollisuus. 

Testitapauksella on monta roolia 

10. Testitapaus on luonnollisesti testisuun-
nittelun arkifakta ja sellaisena osa testiarkki-
tehtuuria. 

11. Se on testaajan ajattelun ja tahdon ilmenty-
mä. 

12. Se on testauksen työmäärän yksikkö ja kus-
tannustekijä. 
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13. Se on testauslogistiikan seurattava elementti. 
Niitä ajetaan testauksen kohteelle virtana, eri-
laisina paketteina. 

Standardin määritelmä 

14. Uusi standardi ISO/IEC/IEEE 29119-11 
määrittää testitapauksen näin: “set of test case 
preconditions, inputs (including actions, where 
applicable), and expected results, developed to 
drive the execution of a test item to meet test 
objectives, including correct implementation, 
error identification, checking quality, and other 
valued information”. 

15. ISTQB:n sanaston uusin versio2 määrittää sen 
näin: “ test case: A set of input values, execu-
tion preconditions, expected results and exe-
cution   postconditions,  developed  for  a  par-
ticular  objective  or  test  condition,  such  as  
to  exercise  a particular program path or to 
verify compliance with a specific requirement. 
[After IEEE 610].].” 

 
16.  ISTQB:n sanasto erottelee lisäksi kaksi testita-

pauksen abstraktiotasoa: a) high level test 
case: “A test case without concrete (implemen-
tation level) values for input data and expected  
results.  Logical  operators  are  used;  instanc-
es  of  the  actual  values  are  not  yet  defined 
and/or available. See also low level test case.”  
Synonyymejä: abstract test case, logical test 
case. b) low level test case: “A  test  case  with  
concrete  (implementation  level)  values  for  
input  data  and expected results. Logical oper-
ators from high level test cases are replaced by 
actual values that correspond to the objectives 
of the logical operators.” Synonyymi tälle on 
“concrete test case”. 

Historia 

17. En tiedä, kuka keksi käsitteen, mutta sitä käyt-
tivät ainakin jo Herbert Leeds ja Gerald Wein-
berg vuonna 1961 kirjassaan ”Computer prog-
ramming fundamentals”. 

18. He eivät määritelleet testitapaukselle raken-
netta tai muutakaan formaalia – vain sen mihin 
niillä pyritään ja testataan (normaalitilanteet, 
äärirajat, poikkeukset). 

                                                           
1
 ISO/IEC/IEEE 29119-1 Software and systems engineer-

ing -- Software testing -- Part 1: Concepts and definitions 
2
 Standard Glossary of Terms used in Software Testing. 

Version 2.4. International Software Testing Qualifica-
tions Board ISTQB. 50 p. 

19. ”Määrittelyjen” aikakausi alkoi myöhemmin, 
kun pyrittiin tiukasti standardoimaan testi-
tapaustenkin rakenne – ja yhdenmukaista-
maan kaikki muukin testauksen määrittely ja 
dokumentointi. 

20. Tämä työ tuotti alan gurujen kirjoissaan esit-
tämiä kuvauksia ja myöhemmin IEEE 829:n 
ensimmäisen version3 määrittelyt testi-
tapaukselle ja testiproseduurille. 

21. Standardoitu rakenne auttaa testitapausten 
kuvauksen harmonisointia organisaatioissa, 
niiden suunnittelun systematisointia, suun-
nittelun mahdollistamista kaikenlaisella työ-
voimalla, testitapausten auditoitavuutta ja 
potentiaalia niiden suorittamisen automati-
sointiin. 

22. Koska testitapaus on ollut toiminnallisen tes-
tauksen ydintä ja toiminnallinen testaus on 
ollut dominoiva testityyppi, on selvää, että 
testitapauksilla on ollut erittäin vahva rooli 
testauskulttuurissa.  

23. Kautta vuosikymmenten on tehty paksuja 
kirjoja tekniikoista, joilla testitapauksia suun-
nitellaan. 

24. Testauksen opetuksessa ne ovat usein kurssi-
en ensimmäisiä asioita. 

Vahvoja merkityksiä 

25. Testitapauksella on vahvoja merkityksiä oh-
jelmistokehityksen ja teollisuuden kulttuuris-
sa. 

26. Heti kun sana edes mainitaan, syntyy assosi-
aatio, että nyt otetaan laatu vakavasti ja on jo 
pohdittu tarkasti, miten systeemiä aiotaan 
koetella. Testitapaus on aivan eri asia kuin 
abstrakti ”testaus”. 

27. Termiä käyttävä henkilö todistaa sillä oman 
ammattilaisuutensa. 

28. Samoin termiin liittyy magiaa. Testitapauksen 
olemassaolo varmistaa laatua symbolisesti. Se 
on kuin Mustanaamion hyvä merkki ohjelmis-
ton leuassa. 

29. Ja koska se on hyvä merkki sinänsä ja hyvään 
liittyy kulttuurissamme se, että enemmän on 
parempi kuin vähemmän, mitä enemmän tes-
titapauksia on, sitä paremmin asioiden koe-
taan olevan. 

                                                           
3
 IEEE 829-1983 - IEEE Standard for Software Test Doc-

umentation 
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30. Testitapauksella on siis kulttuurinen rooli mo-
nella tasolla: se on osa retoriikkaa, osa usko-
musjärjestelmää ja osa arkista toimintaa. 

31.  Jos laatukulttuuri ei organisaatiossa ole vah-
vaa, voi puheella hämätä itseään ja toisia. 

32. Mutta puhe oikeilla termeillä tukee laatukult-
tuurin kehittymistä. 

Yksin ja joukossa 

33. Testitapauksella on yksilöllinen luonne. Jokai-
nen niistä tekee aivan tiettyä asiaa, jolla on jo-
kin selkeä tarkoitus. 

34. Mutta samaan aikaan ne ovat kuin parvi, jonka 
voima tulee siitä, että pieniä asioita on kenties 
valtava määrä.  

35. Testitapaukset ovat kuin ansoja, joihin odote-
taan bugien astuvan. 

 

36. Tämä on erilainen taktiikka kuin tutkivassa 
testauksessa, jossa testaaja on kuin villipetoa 
aktiivisesti jäljittävävä metsästäjä. 

37. Sellainenkin metsästäjä voi jättää regressio-
loukun sopivaan paikkaan, jos peto vaikka pa-
laisi aiempaan ruokapaikkaansa... 

38. Ja tietenkin, jos metsää ansoitetaan, kannat-
taa ensin tehdä ansoja isoimmille saa-
liseläimille – pienempiä pyydetään sitten 
myöhemmin. 

Kaikella on hintansa 

39. Jokaisen testitapauksen suunnittelu, toteutus, 
ylläpito ja suorittaminen maksaa.  

40. Siksi kannattaa laatia vain sellaisia testitapa-
uksia, jotka tuottavat relevanttia tietoa tai 
muuta hyötyä. 

41. Joskus se kustannus tulee ajasta, sillä aika on 
rahaa. Testitapausten suorittaminen ja pa-
lautteen saaminen on tärkeää olla nopeaa, 
että asiat etenevät. 

Käytöstä mittarina 

42. Testitapausten läpäisyn tai läpäisemättömyy-
den on arveltu olevan hyvä laadun mittari. 

43. Tässä on perää silloin, kun jokainen testitapa-
us uniikisti testaa jotain relevanttia asiaa re-
levantilla tavalla, mikä ei ole missään nimessä 
varmaa. 

44. Yksikkötestauksen tasolla testitapauksilla on 
historiallisesti enemmän relevanssia kuin 
ylemmillä testaustasoilla, koska matalalla ta-
solla ei oikeasti vielä ”tiedetä”, millaisen to-
dellisen virheen läpäisemätön testitapaus ai-
heuttaisi käyttäjän tai prosessien toiminnas-
sa. 

45. Mutta samalla tämä koettu merkitys on tuot-
tanut patologioita, joissa testitapausten mää-
rää on pidetty testauksen laadun mittarina, 
mitä on nykyisin opittu kritisoimaan. 

Luonteen kritiikkiä 

46. Testitapaukset ovat kuin maalilaukaukset 
jääkiekossa ja niiden harjoittelu. Ollaan ikään 
kuin kontekstivapaasti sopivassa paikassa 
maalin edessä ja pyritään laukaisemaan kiek-
ko maalivahdin ohi valitsemalla se "syöte" (eli 
mihin ammutaan) sopivasti. Mutta maailma ei 
aina ole sellainen, eikä maali ole niin selkeä. 
Ja jääkiekostakin on 1960-luvun jälkeen ym-
märretty paljon muuta kuin tuo elementti. 
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47. Niinpä nykyään korostetaankin joukkuepeliä, 
pelitapaa jne. keskeisempänä. Niiden elementti-

en avulla päästään useimmin siihen tilanteeseen, 
että kiekko saadaan maaliin lähes luonnostaan. 
Kun luodaan hyvä pelitilanne (skenaario, käyt-
tötapaus, tarina – testiympäristössä) ja tarkka 
silmä avoimille paikoille (ymmärrys siitä mitä 
testataan, test conditions), oikea laukaus ("rat-
kaiseva syöte") löytyy lähes suunnittelematta, 
ikään kuin edellä kehitellyn väistämättömänä 
jatkumona. Kyse ei silloin ole laukaisutaidosta, 
vaan osaamisesta olla oikeaan aikaan, oikeassa 
valmiustilassa maalin edessä paikassa, johon 
kiekko tulee. 

Maailmankuvan ikoni 
48. Testitapausten maailmankuva on analyyttinen. 

Siinä kaikki voidaan jakaa ja palastella aina vain 
pienempiin kohteisiin ja toiminta kohdistaa 
löydettyyn jakamattomaan asiaan. Tehdään 
systeemin jäsennystä, jonka perusteella sen 
piirteet jaetaan. Niistä tunnistetaan kohteita, 
joita voisi testaaja ja relevantteja testattavia 
asioita. Funktionaalisille kohteille mietitään 
sopivia syötteitä ja tapoja suorittaa se syötteen 
syöttäminen. Alimmalla tasolla tehdään kaikki 
mahdollinen ja sitten luodaan katsaus ylem-
pään kokonaisuuden tasoon. 

49. Joskus tämä maailmankuva on niin vahva, että 

ajatellaan, että mitään muuta ei tarvita laa-
dun näkemiseen kuin testitapausten tarjo-
amia fragmentteja toiminnasta. Se on sama 
kuin kehittäisi tiimiä vain kehittämällä yksilöi-
tä, kiinnittämättä huomiota tiimin toimintaan 
tiiminä. 

50. Testitapausten ajattelutapa on myös idealis-
tinen. Niissä näkyy teknologia puhtaana ja il-
man ulkoisia vaikutuksia. Tapahtuu ajattelun 
puhdistumista mennessä alimmille testaus-
tasoille, joissa vain puhdas suorituslogiikka on 
tarkastelun kohteena. 

51. Puhtauteen liittyy myös se, että periaatteessa 
testiproseduuri on erotettu testitapauksesta.  

52. Systeeminen ajattelu tulee toki esille testauk-
sen kokonaisuudessa, jossa ylemmillä testaus-
tasoilla otetaan koko järjestelmän toiminta 
huomioon ja realismia tuodaan mukaan joka 
kerroksella huipentuen hyväksymistestauksen 
ja järjestelmän validoinnin näkökulmaan, jos-
sa olemassa oleva todellisuus on systeemin 
toiminnan referenssi. 

53. Maailmankuvaan liittyy myös deterministisyy-
den ajatus. Kaikki on päätettyä ja harkittua. 
Sattumalla ei ole sijaa ja se pyritään karsi-
maan pois testauksestakin. 

Estetiikasta 

54. Edellä mainitut puhtaus ja ideaalisuus ovat 
selkeitä testitapauksen esteettisiä periaattei-
ta. 
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55. Yksinkertaisuus on myös tärkeää. Yksinker-
tainen testitapaus, jolla on selkeä tarkoitus on 
kuin hyvä työkalu, hyvä kirves tai puukko. 

56. Toisaalta testitapauksiin liittyy myös rumuutta. 

Kun testitapauksessa ollaan erityisen kovakou-
raisia – esimerkiksi ”vedetään töpseli irti”, se ei 
ole kaunista, vaan melkein hirvittää testaajaakin. 
Toisaalta silloin on jo mukana väistämättömyy-
den ja kohtalon kauneutta. 

57. Näistä esteettisistä periaatteista on paljon 
todellista hyötyä, sillä ne luovat testitapauksille 
tavoitteellisuutta, tehokkuutta, ylläpidettävyyt-
tä ja auditoitavuutta. 

The case of the case 

58. Termissä on kaksi osaa: testi ja tapaus. Tapaus 
on maailmassamme monessa käytössä: oikeus-
tapaus, sairaustapaus, tapaustutkimus, käyttö-
tapaus. 

59. ”Tapaus” on yhdentyyppisen asian yksilöllinen 
ilmentymä, joka muussa käytössä paketoi kai-
ken ilmentymään liittyvän: tilanteen, ongel-
man, tiedot, kohteen, ratkaisun, mukana ole-
vat toimijat, historian. 

60. Se on kuin pienoismaailma, jonka puitteissa 
asia otetaan esille, käsitellään ja ratkaistaan. 

61. Yhden tapauksen puitteissa ei käsitellä muita 
tapauksia. 

62. Käsitteen avulla saadaan siis asia hienosti hal-
littavaksi. 

63. Toisaalta se antaa asioista liian hyvin pake-
toidun kuvan: jo yksikin testitapaus luo assosi-
aation, että sen ratkaisu on jotain oleellista. 
Tämä näkyy mm. tilanteissa, joissa vaaditaan, 
että jokaista vaatimusta varten pitäisi olla ai-
nakin yksi testitapaus. Yksikin niistä ”riittää”! 

64. Voisiko miettiä muita käsitteitä? 
65. Tilastollisesta ja diagnostisesta näkökulmasta 

jokainen testitapaus on vain näyte. Siis testi-
näyte, laatunäyte, näyte käyttäytymisestä. 

66. Se käsite antaa ymmärtää, että yksi näyte on 
vain yksi monista, vaihtoehtoinen muille, eikä 
yksinään kerro vielä mitään. Sen avulla ei voida 
luoda minkäänlaista varmuutta systeemin toi-
minnasta tai laadusta. 

67. Näytteenotto on kuitenkin ”observoivaa” – 
siinä vain tarkkaillaan asioita, eikä pyritä vai-

kuttamaan kohteeseen. Puuttuu hyvän testi-
tapauksen ”tappamisen meininki”… 

68. Entä testitarina? Elämmehän aikaa, jolloin 
suositaan tarinoita niiden kertovuuden ja rik-
kauden ja vuoksi. Tarina olisi kuitenkin selväs-
ti jotain testitapausta suurempaa – pieni ske-
naario jossain testipisteessä. Mutta sehän 
kuulostaisi hyvin mielekkäältä.  

69. Vähän tätä lähellä ovat skenaariot ja käyttö-
tapausten testaus, mutta ne ovat toiminnan 
maailmasta lähteviä termejä. 

Fokusmekanismeja eri testityypeissä 

70. Testitapaukset ovat tyypillisiä systemaattises-
sa toiminnallisuustestauksessa. Siinä testaus 
huipentuu siihen, että ihminen suunnittele-
malla löytää syötteen, jonka sitten syöttää 
testauksen kohteeseen ja tarkistaa mitä ta-
pahtui.  

71. Siihen päästään luomalla jäsennys jostakin 
näkökulmasta (mm. toiminta, rakenne, sto-
ry/työnkulku, tietovirta, vaatimukset) ja tun-
nistamalla niiden kautta sopiva ”testipiste”, 
josta päästään tarttumaan kohteeseen – 
vaikkapa tiedon syöttö lomakkeelle. Siitä on 
helppo tunnistaa testattavia asioita ja suunni-
tella testitapauksia ja niiden syötteitä.  

72. Kohdetta havainnoidaan ennen ja jälkeen ja 
havaintojen "erotus" kertoo siitä, mitä on ta-
pahtunut. Erityisesti pyritään usein keksimään 
syötteitä vastaava ”odotettu tulos”, jonka 
vertailu todelliseen on hyvä mittari testin on-
nistumiselle.  

73. Tutkivassa toiminnallisuustestauksessa teh-
dään samanlaista jäsennystä, mutta testausta 
ohjaa suoraviivaisten testipisteiden sijaan jo-
kin strategia kohteen käyttäytymisen selvit-
tämiseen. Sen puitteissa tehdään dynaami-
sesti ohjattua kokeilua, saadaan siitä havain-
toja ja iteroidaan, kunnes käyttäytyminen on 
kylliksi ymmärretty.  

74. Kokeilu on lähellä testitapausten ”just-in-
time”-suunnittelua, mutta siitä puuttuu men-
taalista painolasti odotettujen havaintojen ja 
tilanteen kontrollin suhteen. 
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75. Suorituskykytestaus ja kuormitustestaus ovat 
luonteeltaan tästä erilaisia. Testauksen fokuk-
sena ei ole mikrotapahtuma, vaan laajempi 
skenaario – käytön volyymi, ympäristö, tausta-
kuorma, tilanne kokonaisuutena. Siihen kon-
tekstiin suunnitellaan mielenkiinnon (tiedon-
tarpeen) kohteena olevia käyttötapauksia 
(tms.), jotka suoritetaan hallitusti ja samalla 
tehdään mittauksia. Mittaustuloksia ei hyväk-
sytä suoraan, vaan ne vaativat analyysiä ja tul-
kintaa. 

76. Mallipohjainen testaus lähtee testattavan käyt-
täytymisen rajauksesta ja testimallin laadinnas-
ta. Usein tässä testauksessa ei ole testitapauk-
sia, vaan ohjelmaa suoritetaan kaikki relevant-
teja suorituspolkuja pitkin ja suoritusta vertail-
laan mallin antamaan ”oikean” käyttäytymisen 

referenssiin. 
77.  Mallipohjainen testaus on yksi esimerkki 

testauksesta, jossa myös sattumalla on sijaa – 
sekä yhden systeemin toiminnassa että sys-
teemien vuorovaikutuksessa. 

78.  Toinen tapa tuoda testaukseen satunnaisuut-
ta on ”monkey”-testaus, jossa ohjelmaa käy-
tetään käyttöliittymästä täysin satunnaisella 
tavalla. Siihen maailmaan ei testitapausten 
käsite istu luontevasti. 

79. Fuzz-testaus soveltaa myös usein satunnai-
suutta testidatan muuntelussa. Onko jokai-
nen muunnos testitapaus? Ei ole aivan mie-
lekkäintä ajatella niin. Muuntelutaktiikka on 
tärkein alimman tason määrittely. 

80. Tietoturvatestaus alkaa riskianalyysillä ja sen 
osana uhkamallinnuksella. Konkreettista tes-
tausta tukee hyökkäysvektorien tunnistami-
nen. Niiden avulla voidaan tunnistaa testipis-
teitä ja tehdä testausta toiminnallisuustesta-
uksen logiikalla. 

81. Tietenkin tietoturvatestauksen osana – tai 
vahvasti synergisenä parina – on esimerkiksi 
käytettävyystestaus, koska käyttäjän näkö-
kulma ja virheet ovat kriittinen alue tietotur-
vassa. 

82. Käytettävyystestauksessa lähdetään yleensä 
laajemmilta vesiltä. Testattavana on ihminen-
teknologia-järjestelmän toiminnan jokin ta-
voitteellinen skenaario, jonka annetaan kul-
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kea ihmisen tahdon mukaisesti. Tärkein läsnä 
oleva ihminen on koehenkilö, joka tekee tehtä-
väänsä sen tavoitteisiin pyrkien yrittämättä 
tehdä mitään erityisen testaavaa. Testisuunnit-
telija miettii etukäteen skenaariot ja luo olo-
suhteet sellaisiksi, että mahdollisiin ongelmiin 
tullaan tekemisen kuluessa törmäämään. Ske-
naarioita suoritetaan suhteellisen kontrol-
loiduissa oloissa, tehdään havaintoja koehenki-
lön ”pärjäämisestä” ja niitä analysoidaan.  

83. A/B-testauksen lähtökohtana on jokin käyttäjä-
tarina, jonka puitteissa tutkitaan eri toteutus-
vaihtoehtojen paremmuutta. Keskeistä on siis 
muutaman vaihtoehtojen suunnittelu ja mie-
lekkään testiasetelman laatiminen – missä tär-
keää on miettiminen, millaisilla mittauksilla pa-
remmuutta mitataan. Eri vaihtoehtojen tar-
joaminen eri populaatioille ohjelmiston julkai-
sulla on testin valmistelun ydintä. Data hanki-
taan mittaamalla versioiden käyttöä ja sitä 
analysoidaan testin aikana ja jälkeen. 

84. Näissä kaikissa näkyy kuitenkin samanlainen 
jatkumo: testattavan tilanteen skouppaus, 
miettiminen mitä arvoa systeemiltä odotetaan, 
fokusoituminen keskeiseen, olosuhteiden luo-
minen, jonkinlainen tilanteen toteuttaminen ja 
havaintojen tekeminen sekä havaintojen arvi-
ointi. 

 

Johtopäätöksiä 

85.  Testitapaus on erinomainen käsitteellinen ja 
käytännöllinen väline varsinkin ”tekniseen” 
testaukseen, jossa kohdetta ”pommitetaan” 
erilaisilla syötteiden variaatioilla. 

86. Sillä on myös keskeinen asema kulttuurisena 
konstruktiona, mihin liittyy riskejä organisaa-
tioissa, joissa laatukulttuuri ei ole kypsää. 

87. Liiallinen asioiden näkeminen testitapauksina 
on vaarallista – erilaiset asiat tarvitsevat eri-
laisia käsitteitä. 

88.  Testauksen maailmassa on paljon testityyp-
pejä, joissa testitapauksen käsite ei ole miele-
käs. 

89. Ja aivan sama haaste on muussakin testauk-
sen kehittämisessä... toiminnallisuustestauk-
sen kulttuurihistoria ei riitä enää toiminnan 
ohjenuoraksi. 

90.  Kannattaa miettiä ja kehitellä käsitteistöä 
edelleen, jotta se muuttuvassa maailmassa 
pysyy mahdollisimman ilmaisuvoimaisen. 

 
 

Matti Vuori on toiminut laatuun ja toiminnan kehittämiseen 
liittyvien asioiden parissa jo neljällä vuosikymmenellä tutki-
jana, konsulttina, kouluttajana ja opettajana ja ehtinyt näh-
dä ja miettiä monia erilaisia vastakkainasettelun lajeja. 
Nykyisin hän on töissä Tampereen teknillisellä yliopistolla. 
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Suhteestamme uuden teknologian 

laatuun ja sen varmistamiseen 
 

Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos

Maailmassa on joka hetki joitakin tärkeiksi tulevia 
uusia teknologioita tai tuotteiden piirteitä. Joskus 
ne ovat vanhojen asioiden uusia ilmentymiä, kuten 
esineiden Internet, joskus pitkään kypsyneitä 
paradigmoja, kuten tekoäly, joka on vähitellen 
kypsynyt ja on nyt mullistamassa monia tuote-
ryhmiä. Samaan aikaan toimintaympäristömme 
muuttuu. Kaikki tämä tuottaa haasteita tuotteiden 
ja järjestelmien testaamiseen ja siksi onkin aika 
luoda katsaus tähän kokonaisuuteen.  

Teknologia toteuttaa unelmia 

Uusi teknologia toteuttaa aina jotain yhteisiä haa-
veita. Kännykät yhdistävät ihmisiä, teollinen Inter-
net tekee samaa koneille, robotit korvaavat ihmi-
sen vaarallisissa töissä. Ja tietysti uusi teknologia 
on myös kuin myyttinen Sampo, joka tuottaa 
vaurautta soveltajilleen.  

 

Akseli Gallen-Kallela: Sammon taonta, 1893 

Niinpä teknologiaan suhtaudutaan 
lähtökohtaisesti positiivisesti ja mikään muu ei 
mahdollistaisikaan innovaatioiden syntymistä. 

Joskus tästä seuraa sokeaakin hypetystä ja 
unohtuu riskien ja potentiaalisten ongelmien 
arviointi. Pahimmillaan ongelmat voivat olla tabu, 
mistä ei sovi puhua alan yhteisössä.  

Kypsässä organisaatiossa on siksi hyvä olla erilaisia 
ihmisiä ja näkökulmia. Testausihmiset edustavat 
riskien näkökulmaa ja ovat dialoginen vastapainoa 
innovaattoreille ja tuotepäälliköille. Hyvä tulos 
syntyy ihmisten yhteispelillä. Unelmia pitää kuvata 
skenaarioilla ja tarinoilla (ja joidenkin ihmisten 
nimenomaan pitääkin intoilla!), mutta niiden 
vastapainoksi on tehtävä riskianalyysejä eri näkö-
kulmista – uuden teknologian asiakkaat ja käyttä-
jät, teknologia, liiketoiminta. Riskejä voidaan 
paljastaa konkreettisemmin, kun teknologiaa 
toteuttavista tuotteista tehdään prototyyppejä ja 
niitä arvioidaan ja testataan. Jos joskus on kuultu, 
että ”testaus on kuollut”, niin uusien teknolo-
gioiden tapauksessa on päivänselvää, että erityis-
osaavaa testausta tarvitaan paljon enemmän 
kuin aikaisemmin. Yksi testauksen haaste on 
osoittaa, milloin uudesta konseptista ei olekaan 
markkinakelpoiseksi. Kun se tajutaan mahdolli-
simman aikaisin, säästyy valtavasti rahaa ja aikaa.  

Koska teknologia sinänsä on äärimmäisen kiehto-
vaa, uusia teknologiaan perustuvia tuotteita kehi-
tetään helposti teknologiavetoisesti ja unohtuu 
käytön ja kulttuurin näkökulma. Teknologialla on 
suuri itseisarvo! Mietitään, voisiko teknologiaa 
käyttää, eikä mikä olisi paras keino toteuttaa ih-
misten tarpeita. Tässä ei ole mitään väärää, mutta 
se vaatii täydentäviä näkökulmia tuotekehityksen 
kuluessa – testauksen puolelta edes käytettä-
vyystestausta.  

Teknologialähtöisyys ei ole mitenkään hype-tekno-
logioiden soveltamisen ominaispiirre. Jopa perin-
teisiä tietojärjestelmiä kuvataan joskus luokka-
kaavioilla sen sijaan, että kuvattaisiin liike-
toimintaprosessien ja käyttäjien maailman 
muutoksia.  
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Teknologioiden kypsyminen 

Klassinen esitys teknologioiden kypsymiselle on 
konsulttiyritys Gartnerin ”hype cycle”1. Alla on 
kaavio, johon on poimittu muutamia tämän 
lehden kannalta relevantteja asioita (käännökset 
kirjoittajan).  

 

Hypekäyrä 

  

Teknologiat kohtaavat siis kivikoita matkan varrel-
la. Kaavio kuvaa globaalia tilannetta ja yksittäisistä 
teknologioiden sovelluksista voi tietysti tulla me-
nestyksiä, mitä yleensä edistää niiden tekeminen 
tarkkaan mietittyyn käyttötarkoitukseen. Ja erilai-
set testaukset ja arvioinnit auttavat sellaisten 
menestystarinoiden luomisessa.  

Prototyypitys ja prototyyppien arviointi ja testaus 
on perinteinen tapa tutkia uutta teknologiatuo-
tetta. Testausta voidaan tehdä pilottiasiakkailla tai 
loppukäyttäjillä. Olennaista on käyttökokemuksen 
testaus, sillä se ratkaisee paljon. Tuotteet tarvi-
tsevat aina jonkin referenssin, mihin niitä verra-
taan. Vain siten voi ostaja ymmärtää tuotetta ja 
tehdä valintoja. Siksi on tärkeää tehdä vertailu-
testejä kilpailijatuotteisiin. Huomattakoon, että 
kilpailijan ei tarvitse toteuttaa samaa konseptia, 
kunhan liittyy samaan tarkoitukseen, jolloin voi-
daan arvioida tuotteen kykyä suoriutua jostain 
käyttäjän tavoitteesta – ja verrokin voivat siten 
olla asiakkaille mittatikkuna. Mikä sitten on 
verrokki markkinoilla, on osin valmistajan itse 
päätettävissä ja viestittävissä mainonnassa.  

Nykyään on oivallettu, että yrityksen ei kannata-
kaan olla ensimmäinen markkinoilla uudessa 
tuoteryhmässä juuri sen takia, että ostajat tarvit-

                                                           
1
 http://www.gartner.com/newsroom/id/2819918 

sevat selkeän verrokin. Laadun kannalta tämä on 
hieno asia, sillä markkinoiden ensimmäinen auttaa 
kehittäjiä ymmärtämään konseptia ja toimii 
mittatikkuna vertailussa omaan tuotteeseen.  

Innovaatioiden polku markkinoille 

Teknologioiden odotetaan kulkevan markkinoille 
erilaisilla tavoilla teknologiaan suhtautuvien 
ryhmien kautta. Niiden klassinen kuvaus on 
Rogersin2 jäsennys erilaisista innovaatioiden 
käyttöönottajista, joiden oletetaan omaksuvan 
asioita järjestyksessä.  

Käännös alla poimittu Wikipediasta3: 

 Innovoijat (innovators) – 2–3 % väestöstä: 
uskaliaita, koulutettuja, omaavat useita 
informaation lähteitä; 

 Varhaiset omaksujat (early adopters) – 10–
15 % väestöstä: sosiaalisia johtajia, suosittuja, 

koulutettuja; 

 Varhainen enemmistö (early majority) – 30–
35 % väestöstä: vastaanottavaisia tultuaan 
vakuuttuneiksi innovaation omaksumisen 
hyödyistä, useita eri sosiaalisia kontakteja; 

 Myöhäinen enemmistö (late majority) – 30–
35 % väestöstä: skeptisiä, perinteisiä, alempi 
sosio-ekonominen asema; 

 Hitaat omaksujat (laggards) – 10–20 % 
väestöstä: vastustavat aktiivisesti uusia 
innovaatioita, naapurit ja ystävät pääasiallinen 
tiedonlähde, pelkäävät velkaantumista.  

                                                           
2
 Rogers, Everett M. (2003) [1962]: Diffusion of 

Innovations. 5. edition. Free Press, New York 
3
http:/fi.wikipedia.org/wiki/Innovaatio 

Innovaation 

laukaisin

Paisuteltujen 

odotusten 

vuorenhuippu

Pettymysten 

aallonpohja

Valaistumisen ylämäki Tuottavuuden 

ylätasanko

Odotukset

Älykkäät robotit

Puheen kääntäminen

puheeksi

Autonomiset

ajoneuvot

Aivot-tietokone-rajapinta

Esineiden Internet

Puettavat käyttöliittymät

Big data

Pelillistäminen

Pilvilaskenta

NFC

Virtuaalitodellisuus

Puheentunnistus

Kuluttajien telematiikka

Innovaation omaksujat 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2819918
http://fi.wikipedia.org/wiki/Innovaatio
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Teknologiasta innostuneille ei tietenkään ole 
traditionaalisella laadulla väliä. Olennaista on se, 
että uusi teknologia suunnilleen toimii, että voi-
daan yhdistyä sen lupaukseen ja saada osviittaa 
tulevasta. Tämäkin on ensimmäisen tuotetoteu-
tuksen laatua, mutta luonteeltaan hyvin erilaista 
kuin se, mitä normaalisti tarkoitetaan laadulla – 
vähävirheistä, oikeaa toimintaa, käytettävyyttä, 
turvallisuutta jne.  

Mutta kun tavoitellaan massamarkkinoita (varhai-
nen enemmistä) laatuvaatimukset kasvavat radi-
kaalisti. Teknologian on toimittava niin hyvin kuin 
tuotteet yleensä ja paremmin kuin kilpaileva van-
ha teknologia. On tehtävä muunnos unelmista ja 
estetiikasta arvoksi. Tässä vaiheessa tarvitaan 
hyvää toiminnallisuutta, luotettavuutta, käytettä-
vyyttä ja turvallisuutta. Eli tarvitaan niiden suun-
nittelua ja toteutusta ja testausta, jolla tuotetaan 
niihin liittyvää tietoa ja voidaan selvittää, miten 
hyvin kehittämisessä on onnistuttu.  

Tämä vaatimusten kasvu ei ole aina ollut itsestään 
selvää. On usein ajateltu, että kunhan polun al-
kuun pääsee, kaikki sujuu ”lähes itsestään kovalla 
työllä”. Moni yritys ajattelee, että kun kaksi tuttua 
avainasiakasta ovat tyytyväiset heille tehtyyn 
räätälöityyn sovellukseen, se kelpaa kaikille muil-
lekin, kunhan vain tehdään siitä esite. Mutta pääsy 
varhaisen enemmistön suosikiksi on hyvin vaati-
vaa. Geoffrey Moore on käsitellyt tätä teemaa kir-
jassaan Crossing the Chasm, josta ilmestyi vuonna 
2013 kolmas painos. Se on hyvin suositeltavaa 
lukemista asiasta kiinnostuneille.  

Tämä haaste on samankaltainen kuin startupeilla, 
jotka muutaman avainasiakkaan jälkeen haluavat 
skaalata tuoteliiketoimintansa suuremmalle asia-
kaskunnalle. 4 Silloin huomataan, että laadun 
”varmistamiseen” tarvitaankin enemmän aktivi-
teettia ja osaamista. Haastetta korostaa se, että 
monella startupilla voi tuotteen ytimessä olla 
aivan uutta teknologiaa, joka on kenties vielä 
kypsymässä. Silloin pitää todella herätä asiaan ja 
uudistaa tuotekehitys ja tuotteiston hallinta 
vastaamaan yrityksen seuraavan vaiheen vaati-
muksia.  

                                                           
4
 Startupin haasteista ks. ” Software Startup Patterns - 

An Empirical Study” 
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22067 

Kaivataan siis monenlaista uudistusta: 

 Tuotteen seuraavan vaiheen menestys-
tekijöiden tunnistaminen.  

 Kompetenssien ja toimintamallien arviointi.  

 Testauksen ja muun ”laadunvarmistuksen” 
kohteiden laajentaminen ja fokuspisteiden 
uudelleenarviointi.  

 Henkilöstön virittäminen uusiin tarpeisiin. 5 
Johtajuutta, viestintää, teknologiakoulutusta, 
erityistehtäviä.  

Kaikki tällainen ajattelumallien muuttaminen on 
vaikeaa.  

                                                           
5
 Olin kirjoittamassa ”uusiin haasteisiin”, mutta 

kulttuurissamme se tarkoittaa uuden työpaikan 
etsimistä... 

Uusi teknologia eri rooleissa 

Mahdollistaja 

 Disruptiiviset tuotteet, jotka luovat 
avainpiirteiltään erilaisen tuoteryhmän ja 
uuden markkinan. 

 Uudenlaiset toiminnot. 

 Parempi suorituskyky, laatu. 

 Uusien ekosysteemien luominen. 

 Uudet yhteydet systeeminen välillä. 

 Oman organisaation uudistaminen, uusi 
alku, henkilöstön herättäjä. 

Rationalisoija 

 Geneerisempi ja tehokkaampi tuotteiden 
kehitysalusta (esim. geneerinen 
käyttöjärjestelmä, Internet-teknologiat). 

 Suuremman valmiusasteen komponentit. 

Houkuttelija 

 Asiakkaiden ja käyttäjien unelmien 
täyttymys. 

 Markkinointiin uusi kärki. 

 Signaali markkinoille ja investoijille. 

Markkinapakko 

 Pakollinen asiakasvaatimus. 

 Kilpailijatkin soveltavat. 

 

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22067
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Fokusoinnille on erityistä tarvetta kolmessa eri 
tilanteessa: 

1. Tuotteen konseptia ja piirteitä etsittäessä.  
2. Muutostilanteessa, kun suunnitellaan 

tuotteen tai tuotteiston laajentamiseen.  
3. Suuremman volyymien tilanteessa – 

enemmän asiakkaita, enemmän 
toimituksia, enemmän ominaisuuksia.  

Iso osa fokusointia on sen ymmärtäminen, mitä EI 
kannata tehdä. Kun vasta haetaan konseptia tai 
pyritään saamaan ensimmäinen tuote ulos, ei sitä 
työtä todellakaan nopeuta jatkuvan käyttöönoton 
putken automaattisen testausinfrastruktuurin 
rakentaminen. Sen sijaan sitä nopeuttaa älykäs 
testaus, jolla selvitetään, mitä tuotteessa pitäisi 
olla ja miten tuotteesta ja sen liiketoiminnasta 
saadaan skaalautuva. Testiautomaation aika on 
vasta myöhemmin.  

Insinöörityötä ja tuotekehitystä 

Teknologiatuotteiden kehittäminen on yleensä 
implementoivaa insinöörityötä. Sille työlle on 
tyypillistä fokuksen kohdentuminen matalan tason 
teknologiaan ja testauksen tekeminen minimi-
vaivalla. Uusien hype-teknologioiden kypsyttä-
misessä tarvitaan matalan tason fokusta, jotta 
järjestelmistä saadaan robusteja, mutta keskitty-
minen siihen merkitsee vähäisempää keskitty-
mistä muihin asioihin. Jo alussa mainitsimme 
käyttäjien maailman, mutta yleisemmin on kyse 
tuotetason suunnittelusta, parhaiden konseptien 
löytämisestä. Silloin nähdään paremmin myös 
tarvittavat testattavat asiat. Tätä muutosta edis-
tää ketterän kehittämisen kulttuuriin kuuluva 
heterogeenisten tiimien ajatus. Kun tiimissä ei ole 
vain viittä samanlaista koodaajaa, vaan myös 
ihmisiä, jotka pohtivat tietoturvallisuutta ja 
käyttäjäkokemusta, nämä ”uudet” asiat saadaan 
helpommin työlistalle. Ei sorruta niin helposti 
siihen, että markkinoiden mullistajaksi suun-
nitellun uuden teknologian tuotteen käytettävyys 
”varmistetaan” tekemällä liian myöhään käytet-
tävyystestaus (jonka perusteella ei enää ehdi 
tehdä parannuksia), mutta ei mitään muuta.  

Toinen tärkeä ajattelutavan muutos – mikä ei siis 
ole vain retoriikkaa – on Minimum Viable 
Product -ajattelu yhdessä Lean Startup -mene-

telmän kanssa6. Perusidea on tehdä ”pienin 
tolkullinen tuote”, jota sitten testataan ja siten 
opitaan ymmärtämään, mitä asiakkaat ja käyttäjät 
odottavat ja millainen tuote voisi olla hyvä. Tämä 
on oleellista, sillä uuden teknologian disruptiivisia 
tuotteita ei koskaan ymmärretä riittävästi ja ilman 
ymmärryksen luomista kehitystyö menee met-
sään. Oikeastaan on väärin puhua tuotteiden ym-
märtämisestä, sillä se mitä kaivataan on asiakkai-
den ymmärtäminen: mitä he tarvitsevat ja halu-
avat ja miten luodaan tuote joka vastaa tarpeita ja 
haluja. Siksi yksi tuotekehityksen uusista käsitteis-
tä onkin ”customer development”7.  

Jatkokehitystä tehdään variaatioiden ja niiden 
testaamisen avulla. Tämä kuulostaa perinteiseltä 
prototyypitykseltä, ja jossain määrin onkin sitä 
uudelleen paketoituna – jos puhutaan hyvin mää-
ritellystä ”tieteellisestä” prototyypityksestä, mitä 
yritysten arki ei aina ole. Prosessia ohjaamassa on 
selkeitä hypoteesejä ja näkemys siitä, mistä asiois-
ta halutaan saada lisää ymmärrystä. Testaukselle 
tämä tuottaa monia uusia mahdollisuuksia ja 
osaamishaasteita.  

                                                           
6
 Ks. Erik Ries. 2011. Lean Startup ja UX-kehittämiseen 

liittyen Jeff Gothelf & Josh Seiden. 2013. Lean UX. 
7
 Ks. tiiviissä muodossa Brant Cooperin ja Patrick 

Vlaskovitsin kirja The Enrepreneur’s Guide to Customer 
Development – A ”cheat sheet” to The Four Steps to 
the Epiphany (joka on paksu Gary Blankin kirja). 

Tuotekehityksen tyylien tasoja 
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Teknologia monimutkaistaa maailmaa 

Teknologiset innovaatio harvemmin korvaavat 
vanhaa teknologiaa, vaan tulevat sen lisäksi. 
Tuloksena on seuraavanlaisia vaikutuksia: 

 Tuotteet ja järjestelmät monimutkaistuvat.  

 Teknologioiden ja eri järjestelmien 
vuorovaikutukset kasvavat.  

 Tuotteiden kehittäjät ovat koko ajan 
oppimiskäyrällä.  

 Uusi teknologia ei ole kypsää ja siksi uudet 
tuotteet ovat epäkypsiä.  

 Olemassa oleviin tuotteisiin tulee uusia 
piirteitä uuden teknologian myötä.  

 Joskus uuden teknologian avulla uudistetaan 
tuoteparadigmoja ja koko organisaation on 
uudistettava ajatuksiaan. Esimerkiksi koneen-
rakentajat voivat löytää olemuksensa metalli-
osien kokoonpanijan sijaan logistisen järjes-
telmän tekijästä.  

 Joskus uusien teknologioiden tuottamat 
tuotteet ovat niin erilaisia, että suhdetta niihin 
on vaikea määrittää. Onko esimerkiksi älykäs 
ihmisenkaltainen robotti ”väline”, vai sosiaa-
linen toimija.  

Joskus usea hype-teknologia esiintyy yhdessä ja 
samassa paketissa. Esimerkiksi älykkäissä robo-
teissa yhdistyvät uusi anturitekniikka, vuoro-
vaikutusteknologiat, tekoäly ja tiedonhallinnan 
uudet tuulet. Sellainen kokonaisuus on erityisen 
haastava.  

Joskus harvoin hype-teknologiat yksinkertaistavat 
maailmaa. Funktionaaliset ohjelmointikielet ovat 
olleet pitkään tulossa ja nyt ne näyttäisivät 
tulevan hieman lähemmäksi valtavirtaa. Niiden 
avulla pitäisi esimerkiksi rikkaan datan käsittelyn 
olla aiempaa helpompaa tietojärjestelmissä.  

Haasteita testaukselle 

Tämä kaikki aiheuttaa monenlaisia haasteita 
testaukselle. Tässä niistä muutamia: 

 Älykkäiden järjestelmien testaus edellyttää 
testauksen lähtökohtien muutosta. 
Testattavaa kohdetta ei voida nähdä 
deterministisenä automaattina, vaan 
älykkäänä subjektina, jonka käyttäytymisen 
selvittäminen edellyttää psykologisia ja 
sosiologisia taitoja. Kuitenkaan testaaja ei saa 
kunnioittaa sellaisia kohteita samoin kuin 
älykkäitä ihmisiä, vaan edelleen pitää pyrkiä 

”rikkomaan” kohteet eli löytämään niiden 
käyttäytymisessä olevat virheet ja ongelmat.  

 Kun järjestelmien välinen vuorovaikutus 
lisääntyy vaikkapa kodeissa, tulee tarvetta 
tehdä testausta kokonaisjärjestelmälle. Muu-
ten ei vuorovaikutuksen ongelmia löydy. Tämä 
on haaste testiympäristöille – miten raken-
netaan ympäristö, jossa on kaikki tarvittava 
muu laitteisto. Samoin se on haaste testi-
automaatiolle – miten kyetään rakentamaan 
sellainen testausjärjestelmä, joka pystyy 
”rääkkäämään” heterogeenistä 
kokonaisuutta? 

 Kun alustojen ja teknologioiden diversiteetti ja 
järjestelmien kokoonpanon dynaamisuus 
lisääntyy, ne ovat herkempiä ongelmille. 
Elementeistä pitää tehdä nykyistä robus-
timpia, minkä vuoksi jo yksittäisten element-
tien testauksen on oltava perinpohjaisempaa. 
Se nostaa työmäärää ja kuluja kaikilla testaus-
tasoilla. Mutta sama vaatimus koskee koko-
naisjärjestelmiä. Jos mikroaaltouunin data-
liikenne sekoaa päivityksen myötä tai se alkaa 
tehdä palvelunestohyökkäyksiä kodin jär-
jestelmiin, tilanne on voitava hallita.  

 Jos kaikki tavarat ovat kytkettyjä Internetiin 
joko suoraan tai keskuslaitteiden kautta, 
tietoturvallisuuden merkitys on valtava. 
Kräkkeri voi halvaannuttaa yksilön, perheen 
tai kodin koko elämän. Tietoriskejä pitää 
analysoida jokaisen tuotteen osalta, tutkia 
ratkaisuja ja testata niiden turvallisuus. Ja 
päivittää tilanne, kun systeemin muuttuvat. 
Riskit koskevat sekä selvästi luottamuksellista 
dataa, mutta kaikkea muutakin – kodin 
laitteiden käyttöprofiilista on rikollisten 
mukava selvittää perheen elintapoja.  

Olennaisiksi testauksen periaatteiksi voisi 
muotoilla: 

 Riskipohjainen asenne. Ollaan tekemisissä 
uuden asian kanssa, johon liittyy monenlaisia 
riskejä niin liiketoiminnan kuin teknologian 
tasolla. On tunnistettava ne, jotta niitä 
voidaan hallita.  

 Uusi teknologia sitoo aina ihmisiä enemmän 
teknologiaan. Siksi käyttäjien ja asiakkaiden 
riskien analysointi on yhtä tärkeää kuin 
valmistajan riskien analysointi. Mitä tapahtuu, 
jos teknologia ei toimikaan? 
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 Uuden teknologian toimintaa ei ymmärretä. 
Siksi sitä pitää selvittää avoimin mielin 
tutkivalla testauksella.  

 Koska erilaisia vuorovaikutusilmiöitä ja 
ympäristön muun tekniikan laatua ei tunneta, 
on jokaisesta komponentista testauksen avulla 
tehtävä mahdollisimman robusti.  

 Kaikkeen uuteen teknologiaan liittyy uusia 
tietoturvahaasteita. Haasteita on analysoitava 
ja ratkaisuja tutkittava ja testattava.  

 Uusi tekniikka on dynaamisempaa. Tarvitaan 
enemmän elinkaariajattelua testaukseenkin. 
Asennuksen ja käyttöönoton lisäksi on 
testattava omien tuotteiden päivitykset ja 
reagointi muutoksiin ympäröivän teknologian 
muutoksissa.  

 Kaikkiaan on hyvä olla sopivan 
vainoharhainen… 

 Uudenlaisten tuotteiden menestys on usein 
kiinni käyttäjäkokemuksesta. Siksi sitä on 
suunnittelun ohella tärkeää testata hyvin.  

Entäpä testauksen hypet? 

Testaus on myös täynnä uudenlaisia hypejä ja jos 
yritys on profiloitunut teknologian hyödyntämisen 
etulinjaan, on suuri psykologinen paine myös so-
veltaa uusimpia testausteknologioita. Siinä tietysti 
mennään helposti metsään. Esimerkiksi testiau-
tomaatiota tärkeämpää uusia konsepteja arvioi-
taessa on käyttökokemuksen testaus ja tutkiva 
testaus, joiden avulla voidaan ymmärtää uutta 
tuotetta, teknologiaa ja sen käyttäytymistä. Auto-
maatioon panostaminen tulee relevantiksi vasta 
hieman myöhemmin. Samoin nettisysteemin 
pienten variaatioiden A/B-testaus mittaamalla on 
relevanttia vasta sitten, kun palvelun kokonais-
konsepti on oikein suunniteltu. Ei kannata opti-

moida jotain, mikä ei peruspiirteitään vastaa 
parhaiten asiakkaiden ja käyttäjien tarpeita. Pie-
net resurssit pitää aina kohdentaa sinne, missä 
niitä eniten tarvitaan. Tällä periaatteella ei luoda 
prosessivelkaa, vaan juuri sellainen tapa toimia, 
jota tarvitaan kussakin tilanteessa.  

Ymmärryksen luominen 

Uuden teknologian käyttöönotto edellyttää 
yhteisen ymmärryksen luomista, jonka pohjalta 
voidaan tehdä päätöksiä, ohjata tuotekonseptien 
kehittämistä ja niiden laatuun liittyviä toimia.  

Oma analyysi ja ajattelu on tärkeää, sillä tietenkin 
uuden teknologian markkinoijat esittävät vain sen 
positiivisia puolia (Coke add life vs. Coke rots your 
teeth and makes you fat!).  

Hypen lukutaito onkin tärkeää. On hyvä osata 
lukea markkinaviestien rivien välistä. Muutamia 
avainsanoja: 

 Uusi = Kypsä vasta jonkin ajan kuluttua, 
käyttäjäkunnalle vieras. Ei sovi kulttuuriin.  

 Monipuolinen = Kompleksinen. Vaikea.  

 Älykäs = Sisältää tietoturvariskejä. Vaikea.  

 Integroitu = Kokonaisuuden toiminta on 
haastavaa.  

 Nopeampi = Kalliimpi. Vie enemmän virtaa 
akkulaitteista.  

  [Brändi] = Sidottu tiettyyn ekosysteemiin ja 
suljettuun teknologiaan. Ei toimi yhteen oman 
puhelimesi kanssa.  

Tässä vaiheessa on syytä muistuttaa, että uuden 
teknologian tuotteissa on kolme tärkeää tasoa: 

1. Uusi teknologia abstraktilla tasolla, 
unohtaen vielä sen implementaatioiden 

Hypen 
lukeminen 

Teknologian 
ymmärtäminen 

Soveltuvuus 
omaan 

tuotekehitykseen 

Tuotekehitys yrityksen 
tilanteeseen sopivalla 

fokuksella 

Mitä sanotaan ja 
miten? Mitä ei 
sanota? 

Tiedonhankinta 

Analysointi 

Komponenttien tarjooma  

 

Uudet mahdollisuudet 

Rajoitukset 

Muutostarpeet 

 

Kokeilu, testaus 

 

Moninäkökulmainen riskianalyysi 

Käyttäjäkokemus 

Robustius 

 
Vaiheita uuden teknologian soveltamiseen ryhdyttäessä 
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laadut. Tällä tasossa näkyvät sen yleiset 
piirteet, tärkeys, houkuttelevuus, riskit ja 
yleinen tilanne markkinoilla nyt ja 
jatkossa.  

2. Tarjolla olevat komponentit ja 
implementaatiot. Niiden kypsyys, 
saatavuus ja sovellettavuus omissa 
tuotteissa.  

3. Omat tuotekonseptit ja tuotteet, jotka 
soveltavat uutta teknologiaa.  

Näitä kaikkia tasoja kannattaa arvioida 
systemaattisesti. Tämä arviointityö yhdistää 
kaikkia tuotteen parissa toimivia. Esimerkkejä: 

 Teknologioiden kartoittaminen. Mikä on 
potentiaalisten teknologioiden tilanne? Miten 
ne kypsyvät? Millaisia sovelluksia on tulossa 
saataville teknologiatoimittajilta? Ovatko 
väitteet eduista luotettavia? Missä tilanteissa 
ne pätevät? Millaisia ongelmia on tiedossa? 
Onko asiantuntijoiden piirissä vaihtoehtoisia 
mielipiteitä?  

 Soveltuvuuden analysointi. Miten teknologia 
soveltuu omaan tuotepalettiin? Mitä kaikkea 
pitää uudistaa sen soveltamiseksi? Tuottaako 
se lisäarvoa vai monimutkaisuutta? Riittääkö 
oma osaaminen vai tarvitaanko apua? 
Sopivatko sen lisenssit? Vastaavatko edut 
lisäkustannuksia? Onko tiedossa ristiriitoja 
avoimen lähdekoodin lisenssien kanssa? Jne.  

 Teknologian riskianalyysi käytännön näkökul-
masta osana omaa tuotekonseptia. Ottaen 
huomioon sen ymmärtäminen, kypsyys, 
luotettavuus, haluttavuus asiakaskunnassa, 
turvallisuus, skaalautuvuus, tuotteiden 
elinkaaren eri vaiheet jne.  

 Tarjolla olevien implementaatioiden kartoitus 
ja arviointi. Ostetaan vaikka sitä soveltavia 
tuotteita ja testataan niitä.  

 Kokeiluprojekti, jossa testataan käytännössä 
teknologian toimivuutta omassa 
teknologiapaletissa ennen sen viemistä 
tuotteisiin.  

 Ja sitten järkevä tuotekehitys, jossa 
teknologialla ei ole itseisarvoa, vaan vain 
tuotteiden kokonaislaadulla. Nyt tarvitaan 
kaikenlaisten ominaisuuksien testausta ja 
arviointia. Olennaista ja usein unohdettua on 
vertailu tuotteen verrokkeihin markkinoilla, 
sillä laatu on aina suhteellista ja hankintapää-
tökset ovat valintoja vaihtoehtojen välillä.  

 Käyttäjäkokemuksen analysointi ja testaus on 
tässä vaiheessa keskeistä. Tuotteen teknisessä 
analysoinnissa on hyvä tutkia arkkitehtuuria ja 
teknologiavalintoja, jotta ymmärretään 
tuotteen skaalautuvuus joko erilaisiin 
variaatioihin tai toiminnallisuuden 
suurempaan määrään.  

Lopuksi… 

Teknologia on aina kiehtovaa, mutta siinä juuri 
siksi vaaransa. On hyvä ymmärtää teknologian 
luonne ja haasteet ja millaisia toimia sen 
hyödyntäminen edellyttää kussakin yrityksen ja 
tuotteiden elinkaaren vaiheessa. Uuden tekno-
logian tuotteiden kehittäminen äärimmäistää 
monia testauksen perusperiaatteita ja samalla 
korostaa erilaisia testauksessa tarvittavia kom-
petensseja. Riskit pitää ottaa todella vakavasti. 
Erittäin kriittinen asenne on tarpeen. Käyttäjä-
kokemuksen selvittämiseen on todella panos-
tettava. Tarvitaan toimintaa korkealla koodin 
nippelien ja yksikkötestauksen tason yläpuolella. 
Mutta samaan aikaan on ”konepellin alle” luotava 
robustiutta. Laadukkaiden uuteen teknologiaan 
perustuvien tuotteiden aikaansaaminen on haas-
tavaa ja siinä tarvitaan ”laadunvarmistuksen” 
panostusten kohteiden tarkkaa harkintaa, jossa on 
otettava huomioon myös yrityksen ja sen tuotteis-
ton elinkaaren nykyinen ja seuraavat vaiheet – 
millaisia kohderyhmiä kulloinkin tavoitellaan? 
Hyvä uutinen on se, että haasteet vaihtelevat 
tilanteen mukaan ja järkevästi toimiva 
organisaatio ei ylikuormitu halutessaan tehdä 
asiat hyvin.  

Erilaiset näkökulmat korostavat erilaisten ihmisten 
tarvetta tunnistamaan asioita, toimimaan niiden 
eteen ja käymään dialogia valinnoista. Ja ennen 
kaikkea yhteistyötä.  

Matti Vuori on toiminut laatuun, testaukseen ja 
tuotekehitykseen liittyvien asioiden parissa pitkään ja 
aikoinaan tutkinut mm. tulevaisuuden tuotteiden 
kehittämistä ja tuotekehityksen riskienhallintaa ja konsulttina 
tehnyt teknologiaselvityksiä. Nykyisin hän on töissä 
Tampereen teknillisellä yliopistolla.  

 

Jutun englanninkielinen käännös on osoitteessa 
http://www. mattivuori. 
net/julkaisuluettelo/liitteet/vuori_relation_to_quality_
of_new_technology. pdf

http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/vuori_relation_to_quality_of_new_technology.pdf
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/vuori_relation_to_quality_of_new_technology.pdf
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/vuori_relation_to_quality_of_new_technology.pdf
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Erilaisia etiikoita toimittajalukituksen 

mekanismeissa 

 

Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 

 

 

Toimittajalukitus on monimuotoinen ilmiö, johon 
liittyy erilaisia strategisia ja eettisiä ilmiöitä. Luo-
daanpa niihin pieni katsaus tarkastelemalla luki-
tuksen erilaisia mekanismeja, jotka voivat olla 
teknisen ohella myös kulttuurisia ja psykologisia. 
Pohditaan samalla mekanismien suoria ja 
epäsuoria vaikutuksia laatuun. 

Ammattiryhmien ja yritysten etiikasta 

Etiikassa on kysymys "hyvästä elämästä". Oman 
identiteetin mukaisesta toiminnasta siten, että on 
sopusoinnussa itsensä, muiden ihmisten ja toimi-
joiden sekä ympäristön kanssa. Siitä, että toimii 
"oikein". Perusteellinen esitys asiasta löytyy mm. 
Internet Encyplopedia of Philosophystä 
(http://www.iep.utm.edu/ethics/) 

Eri ammattialojen eettisiä ohjeita onkin tehty mm. 
tutkijoille, lääkäreille, journalisteille, insinööreille, 
ohjelmistotestaajille, valokuvaajille ja ICT-ammat-
tilaisille. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan si-
vuilla on linkkejä moniin ohjeisiin 
(http://www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut/muita-
eettisi%C3%A4-ohjeistuksia). Tekniikan alan oh-
jeistuksia on listattu Tekniikan etiikan tietopan-
kissa 
(http://www.tek.fi/tekniikanetiikka/saanto/saanto
.htm) ja tietotekniikan alalla on yksi esimerkki 
TIVIA:n ohje (http://www.tivia.fi/julkaisut/etiikan-
ohjeet). Ohjelmistokehittäjien kansainvälisesti 
tunnetuin eettinen ohjeisto on ACM:n Software 
Engineering Code of Ethics and Professional 
Practice (https://www.acm.org/about/se-code), 
jonka pääperiaatteet ovat: 

1. Public – Software engineers shall act consis-
tently with the public interest. 

2. Client and employer – Software engineers shall 
act in a manner that is in the best interests of 
their client and employer consistent with the 
public interest. 

3. Product – Software engineers shall ensure that 
their products and related modifications meet the 
highest professional standards possible. 

4. Judgment – Software engineers shall maintain 
integrity and independence in their professional 
judgment. 

5. Management – Software engineering managers 
and leaders shall subscribe to and promote an 
ethical approach to the management of software 
development and maintenance. 

6. Profession – Software engineers shall advance 
the integrity and reputation of the profession 
consistent with the public interest. 

7. Colleagues – Software engineers shall be fair to 
and supportive of their colleagues. 

8. Self – Software engineers shall participate in 
lifelong learning regarding the practice of their 
profession and shall promote an ethical approach 
to the practice of the profession. 

Eettisiä periaatteita on tietysti laadittu myös 
testaajille. ISTQB:n eettiset säännöt testaajille 
löytyvät perustason serifikaattisisällöistä 

http://www.iep.utm.edu/ethics/
http://www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut/muita-eettisi%C3%A4-ohjeistuksia
http://www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut/muita-eettisi%C3%A4-ohjeistuksia
http://www.tek.fi/tekniikanetiikka/saanto/saanto.htm
http://www.tek.fi/tekniikanetiikka/saanto/saanto.htm
http://www.tivia.fi/julkaisut/etiikan-ohjeet
http://www.tivia.fi/julkaisut/etiikan-ohjeet
https://www.acm.org/about/se-code
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(http://www.fistb.fi/sites/fistb.ttlry.mearra.com/fi
les/FL%20Syllabus%2020101123_0.pdf).  

Tuoreita kotimaisia ajatuksia aiheesta kertoo 
eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja TIVIA:n 
etiikan ryhmän julkaisu Silmät auki IT-etiikkaan 
(https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta
/julkaisut/Documents/tuvj_12+2014.pdf), jossa 
mm. ”negatiivisin anekdootein” esitellään 
TIVIAN:n ohjeiden noudattamisen arkea ja esitel-
lään tulevaisuuden ICT:n eettisen kehittämisen 
malli ja paljon muuta. Julkaisu on hyvin suositel-
tavaa lukemistoa. 

Tietoinen etiikka osoittaa kypsyyttä 

Ryhtyminen etiikkakeskusteluun jollain alalla 
onkin merkki ammatinharjoittamisen kypsy-
misestä, siirtymisestä vaiheeseen, jossa oma 
identiteetti on ammatinharjoittajien yhteisössä 
ymmärretty ja ymmärretään tarve kehittää sitä 
tietoisesti. 

Kun tämän jutun kirjoittaja toimitti testaus-
koulutuksia yrityksille ja uudelleenkoulutuksena, 
ajatus oli silloin, että testaajan etiikka on ensim-
mäisiä asioita, joita kursseilla pitää käsitellä (ks. 
kalvosetti aiheesta 
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liittee
t/testaajan_eettiset_periaatteet.pdf) 

Ammattiryhmien etiikasta yritysten 

etiikkaan 

Vasta viime vuosikymmeninä on ammattiryhmien 
lisäksi alettu puhua yritysten etiikasta. Tämä kes-
kustelu on lähtenyt kansainvälisten suuryritysten 
toiminnasta, mutta asia koskee myös pk-yrityksiä 
– teemat vain ovat erilaisia. 

Kaikkien yritysten on tunnistettava omaan toi-
mintaympäristöön liittyvät etiikan elementit. 
Mitkä ovat tärkeimpiä vastuullisen toiminnan 
elementtejä? Nykyaikaisen yritysetiikan element-
tejä voivat olla esimerkiksi huolehtiminen toi-
meentulosta, työn laadusta, asiakkaiden tyyty-
väisyydestä ja kaikkien hyvinvoinnista. 

 

On syytä muistaa, että organisaation toimintaa 
ohjaavat muutkin asiat kuin etiikka: 

 Yrityksen perustarkoitus on tehdä 
liiketoimintaa ja sen avulla voittoa 
omistajilleen. 

 Työelämän tavat ovat muotoutuneet 
vuosituhansien kuluessa ja niitä ohjaavat 
yhteiset vahvat tottumukset, lait ja sopi-
mukset.  

 Eettiset periaatteet eivät aina toteudu, mutta 
ne ovat mukana näkökulmana päätöksen-
teossa, toiminnanohjauksessa ja kehittä-
misessä. 

 

Etiikka on toiminnan laatua 

Etiikka on periaatepohja, joka tuottaa myös opera-
tiivisen toiminnan laatua ohjaamalla tekoihin ja 
tuloksiin, jotka ovat arvoltaan eheitä sidosryhmien 
eli toisten mielestä. Samalla se tuottaa motivoivia 
merkityssisältöjä työhön, mikä nostaa työn asia-
kaslähtöistä laatua ja tuottavuutta. Toisaalta taas 
etiikan puutteet heijastuvat monilla tavoin teke-

Ohjelmistoyrityksen 

etiikan elementtejä

Ohjelmisto-

kehittäjän

ammattietiikka

Asiakas-

lähtöisen 

liiketoiminnan 

etiikka

Yhteiskunta-

vastuu

Työsuojelu

Laatuyrityksen

pelisäännöt

Sidosryhmä-

suhteet

Yksilön

kunnioittaminen

Työelämän 

periaatteet, 

perinteet, tavat 

ja sopimukset

Etiikka, ajatus 

hyvästä 

elämästä

Liitetoiminta - 

tavoitteena 

saada 

toimeentuloa ja 

varallisuutta

http://www.fistb.fi/sites/fistb.ttlry.mearra.com/files/FL%20Syllabus%2020101123_0.pdf
http://www.fistb.fi/sites/fistb.ttlry.mearra.com/files/FL%20Syllabus%2020101123_0.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_12+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_12+2014.pdf
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/testaajan_eettiset_periaatteet.pdf
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/testaajan_eettiset_periaatteet.pdf
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miseen, olipa kyse järjestelmien toimittajasta tai 
hankkijasta. 

On siis selvää, että tietojärjestelmien ja muiden 
ratkaisujen kehittämisessä on kaikkien osapuolten 
etiikan syytä olla eheää. Kun se on lähtökohtaises-
ti kunnossa, on mahdollisuus toteuttaa tervettä 
liiketoimintaa, kilpailuja ja kehittymistä. 

Etiikka on iso osa kulttuuria 

Kulttuurissa on kyse yhteisistä tavoita, yhteisestä 
ajattelusta, yhteisistä käsityksistä maailmasta, 
toiminnasta ja sopivista tavoista. Etiikka on selväs-
tikin iso osa tätä. Kulttuuri kuvaa tietyssä mielessä 
sen, mistä ei tarvitse puhua ja niinpä jokaisen kult-
tuurin osana onkin eettisiä periaatteita, vaikka nii-
tä ei kukaan koskaan lausuisi ääneen. Etiikka on 
siis pitkälti hiljaista tietoa. 

Yrityksen johdon retoriikka, jossa kerrotaan yrityk-
sen olevan asiakaslähtöinen ja kohtelevan kaikkia 
tasavertaisesti osataan lukea vain seremonialli-
sena retoriikkana, jolla ei ole merkitystä ennen 
kuin toiminta osoittaa sen todeksi. Silloin siitä voi 
tulla aitoa johdon johtajuus- ja laatupuhetta. 

Kulttuurin ymmärryksen merkitys on kasvanut 
viime vuosina ja nykyään ymmärretäänkin esimer-
kiksi, että ”kulttuuri syö prosessit aamupalaksi”. 
Se merkitsee sitä, että jos kulttuurissa on vinou-
mia, niitä ei voi korjata vaikkapa tuotekehityksen 
asiakaslähtöisiksi muotoilluilla prosesseilla tai 
katselmoinneilla. Kulttuurin ongelma on se, että 
sitä on vaikea ja hidas muuttaa ja niinpä organi-
saation etiikkaakin on vaikea muuttaa. 

Lisälukemistoa kulttuurista ja laadusta löytyy 
kirjoittajan kalvosetistä ” Organisaatiokulttuurin 
ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä” 
(http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitte
et/organisaatiokulttuurista_laatutoimijalle.pdf) 

Eri osapuolilla saa olla ristiriitoja 

Etiikassa on kyse hyvästä toiminnasta, mikä ei aina 
merkitse kaikille yhteisten hyveiden kunnioitta-
mista. Kaikilla toiminnan osapuolilla on oman-
laisiaan etiikoita ja ne voivat joskus olla keskenään 
ristiriidassa – ja postmodernissa maailmassa 
hyväksytään tämäkin maailman luonne. Kun koko 
yhteiskunta perustuu erilaisiin ihmisiin ja roolei-
hin, sen erilaisuuden on pakko olla hyvä asia! On 
siis hyvä, että myyjät esittävät asiat hieman 

positiivisesti ja taas laatuihmiset ovat joskus raa-
dollisia ajattelussaan. Tämä välttämätön dialogin 
dynamiikka vie asioita eteenpäin. 

Ajattelu muuttuu ajan kuluessa 

Etiikat myös muuttuvat ajan kuluessa, varsinkin 
jos niissä on kyse arvoista ja hyveistä. Esimerkiksi 
testaajan hyveet ovat jossain määrin erilaisia ny-
kyisin kuin vuosikymmeniä sitten. Käsitys hyvästä 
kauppatavastakin muuttuu. Vasta viime vuosina 
on alettu julkisemmin puhua siitä, että toimitta-
jalukitus on huono idea. Yleinen etiikka on siis 
jossain määrin muuttunut, minkä taustalla ovat 
elinkeinoelämän muutokset, kyvykkäiden 
toimijoiden määrän kasvu ja avoimen lähdekoodin 
kulttuurin voimakas vahvistuminen. Syntyneillä 
käytännöillä on kuitenkin aina vahva inertia. 

Kun ajatellaan toteutuvaa ja näkyvää etiikkaa, sen 
taustalla on monia pitkäaikaisia tekijöitä: 

 Yhteiskunnan lausutut normit ja 
lausumattomat käsitykset. 

 Toimialan historia, käytännöt ja ajattelumallit. 

 Yritykset historia ja kulttuuri. 
 Liiketoimintajohdon henkilökohtainen 

historia. 

 Jne… 

Toimittajalukituksen tyyppejä 

Toimittajalukituksessa on ideana se, että yritys ei 
voi vaihtaa yleensä järjestelmiensä toimittajaa, 
kun haluaa uudistaa niitä – vaihtaa järjestelmän 
teknologisesti tai toiminnallisesti ajantasaiseen 
kokonaisuudessaan tai joltain osin, integroida sen 
muiden järjestelmien kanssa tai tehdä muita 
elinkaaren aikana vastaan tulevia asioita. Lukitus 
voi olla absoluuttista tai koostua vain yhdestä tai 
useammasta pienemmästä loukusta, jotka rajoit-
tavat asiakkaan omia tai muiden toimittajien 
toimintamahdollisuuksia. Esimerkkejä pienistä ja 
isommista loukuista ovat: 

 Tietojärjestelmä on monoliittinen kokonai-
suus, jonka osia ei voi vaihtaa tai josta ei saa 
dataa sisään tai ulos muuten kuin sen tuke-
mien prosessien syötteenä tai tuloksena. 

 Lukittuminen tiettyyn tietokantatuotteeseen. 

 Lukittuminen tiettyyn pilveen (pilvipalvelujen 
tarjoajaan) tai hostaussopimukseen. 

 Lukittuminen ylläpitosopimukseen. 

http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/organisaatiokulttuurista_laatutoimijalle.pdf
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/organisaatiokulttuurista_laatutoimijalle.pdf
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 Lukittuminen tiettyyn käyttöjärjestelmään. 

 Lukittuminen tiettyyn tietokone- tai muuhun 
laitekantaan. 

 Lukittuminen tiettyyn mobiililaitekantaan. 

 Tuki vain tietyille tiedostoformaateille. 

 Lukittuminen tiettyyn tekniseen kokonais-
järjestelmään tai ekosysteemiin, jossa 
tietokannat, palvelimet, sovellukset, 
sähköpostijärjestelmät ja muut ovat osa tietyn 
valmistajan valikoimaa eivätkä tue mitään 
muuta. 

 Sopimustekninen lukinta yhteistyöhön. 

 Jne. 

Asiakkaiden lukitseminen omaan tarjontaan on 
toimittajan strateginen tavoite tuotekehityksessä 
ja myynnissä. Harvoin se on vahinko. Osaltaan se 
on myös historiallisen jatkumon tulosta. Yhteis-
kunnan aiemmassa tilanteessa, jossa päteviä 
järjestelmätoimittajia ei ollut suurta määrää, ei 
ollut mitenkään ihmeellistä sitoutua yhteen toi-
mittajaan hamaan tulevaisuuteen. Samoin vanha 
”kansanviisaus” sanoo, että tietotekniikkaa ja 
tietojärjestelmiä on ostettu samalla 
mentaliteetilla kuin toimistokalusteita, ottamatta 
huomioon niiden erityispiirteitä – koska vanhat 

tavat ovat toiminnan pohjana. Niinpä historia on 
tuottanut toimintamalleja, joista on muodostunut 
kulttuuri ja kun on päästy kulttuurin tasolle, ei 
asioita ole enää tarvinnut ajatella – ennen kuin 
tapahtuu jotain niin suurta muutosta, että ajattelu 
tulee välttämättömäksi. Näin on käynyt 
vuosituhannen vaihteen jälkeen. 

Positiivisia muutoksia ovatkin mm.: 

 Kustannukset eivät ole tarjouskilpailuissa 
ainoa tai määräävin kriteeri. 

 On opittu tarkastelemaan kokonaiskus-
tannuksia ja elinkaarikustannuksia. 

 On ymmärretty järjestelmien integroinnin ja 
laajentamisen haasteita. 

 Potentiaalisten toimittajien kenttä on 
laajentunut. 

 Avointen teknologioiden mahdollisuudet on 
tiedostettu. 

 Avoimet teknologiat ovat osoittautuneet 
teknologisesti päteviksi (ml. tietokannat, 
käyttöjärjestelmät, palvelinohjelmistot). 

 On opittu olemaan kriittinen toimittajien 
lupausten suhteen. 

 Yleinen osaamistaso on noussut tietotekniikan 
soveltajien puolella. 

Millaisia etiikoita liittyy 

toimittajalukitukseen? 

Mietitäänpä sitten, millaisia etiikoita liittyy toi-
mittajalukituksen erilaisiin mekanismeihin. 
Seuraavassa käydään läpi siinä näkyviä erilaisia 
teemoja ja mietitään, mitä etiikkaa niihin liittyy ja 
miten se vaikuttaa lopputulokseen eri osapuolille. 

Myyjän tavoite on myydä 
Keskeinen periaate kaiken taustalla on tietysti se, 
että myyjän tavoitteena on myydä. Myyjän – niin 
organisaation kuin yksilön – etiikkaa on olla hyvä 
myyjä, olla sitä koko sielullaan ja kaikissa toimis-
saan. Hyvä myyjä ei kuitenkaan ole manipuloija. 
Olennaista on se, että noudatetaan hyvää kauppa-
tapaa eikä ohjata asiakasta vääriin valintoihin. Jos 
myynnillä saadaan tietämätön asiakas huijattua 
suljettuun ratkaisuun, myynti ei ole enää eettisesti 
eheää. Tietämätön asiakas ampuu itseään väistä-
mättä jalkaan, ellei häntä auteta välttämään sitä. 
Ja myyjä on tilanteessa neuvovan ”aikuisen” 
roolissa. Siihen rooliin kuuluu kertoa, mihin 
kaikkeen ostaja lukittuu päätöksillään. 

Alan historia 

Kulttuuri 

Oma tausta 

Etiikka, arvot 

Paineet 

Osaaminen 
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Ammattilaisuuteen kuuluu eheys ja jos asiakasta 
ohjataan epäoptimaalisiin valintoihin yhdessä 
asiakokonaisuudessa, voi herätä perusteltu epäi-
lys, että täysin riittävää viestintää ja neuvontaa ei 
anneta kaikissa muissakaan asioissa, esimerkiksi 
liittyen tuotteen virheettömyyteen ja muuhun 
laatuun. 

Suomessa on yksi ongelma se, että suomalainen 
oletusarvoisesti luottaa myyjiin, toisin kuin monis-
sa muissa maissa. Siihen ei ole tietotekniikka-
hankinnoissa varaa. Asiakkaat tarvitsevat tervettä 
epäluuloisuutta ja sitä tukemaan ”toimittaja-
lukutaitoa”. Kalvosarjassa ”Menestyksekäs hyväk-
symistestaus” 
(http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitte
et/menestyksekas_hyvaksymistestaus.pdf) 
luonnostelin aikoinaan, mitä myyjien lausumat 
joskus tarkoittavat: 

 Meillä on kattava testausprosessi = Joissakin 
projekteissa saatetaan testatakin jotain. Onko 
näyttää muutakin kuin prosessikaavioita? 
Testiraportteja, vikatilastoja? 

 Toimintamme vastaa ISO 9001:n vaatimuksia  
=  Se ei kerro paljonkaan ohjelmistoproses-
sista; kysykääpä onko 90003 tuttu? 

 Perusohjelmiston toimivuus on todistettu 
useilla asiakkailla = Tarjouksia on tehty 
kymmenen, jokainen kahdesta toteutuneesta 
toimituksesta on ollut yhtä vaikea. Saako 
asiakkailta kysyä? 

 Käytettävyyteen panostetaan tuotekehi-
tyksessä erityisesti = Graafikko laati softalle 
uuden väripaletin ja ikonin. Osoittakaa toimia 
käytettävyyden varmistamiseksi. 

 Toimintojen määrä on kilpailijatuotteita paljon 
laajempi =  Ok, mutta ovatko ne oikeat toimin-
nallisuudet? 

 Ohjelmisto on helposti räätälöitävissä  
=  Pienikin muutos vaatii vuoden projektin ja 
tuottaa ison määrän muita ongelmia.  

 Ohjelmisto on tehty pk-yritysten tarpeisiin  
=  Sillä voi tehdä vain perusasiat, jotka eivät 
riitä meille 

 Ohjelmiston viimeisessä versiossa on sen 
luotettavuuteen panostettu =  Ohjelmistossa 
on ollut kauheasti vikoja ja niitä riittää 
edelleenkin 

 Ratkaisu perustuu valmisohjelmaan =  Räätä-
löinnit ja integroinnit ovat poikkeuksellisen 

vaikeita; käyttöliittymää ei voida muuttaa, 
vaikka se on hyvin epästandardi ja huono 

 Projektin riskit ovat seuraavat = Ette ole 
koskaan miettineet kanssamme järjes-
telmäprojektin riskejä meidän kannaltamme 

 Ohjelmisto perustuu XXX, YYY ja ZZZ –
teknologioihin = Kaikki nämä ovat uusia 
teknologioita. Osaatteko ne ihan oikeasti? 

 Olemme asiakaslähtöinen toimittaja = 
Kehittäjämme eivät ole koskaan tavanneet 
yhtään loppukäyttäjää 

Asiakaslähtöisyys 
Meanwhile  in Twitter: 

 

Muutaman vuosikymmenen ajan on arveltu, että 
yritysten on hyvä olla asiakaslähtöisiä ja tarjota 
asiakkailleen asioita, jotka oikeasti ovat heille 
paras vaihtoehto. Äärimmillään tämä merkitsee 
sitä, että ei myydä omaa tuotetta, vaan ohjataan 
asiakas kilpailijalle. Asiakaslähtöisyyden arvellaan 
olevan pitkällä tähtäimellä järkevä, sillä muulla 
tavalla toimiessa asiakassuhde saattaa loppua 
lyhyeen. Tämä on siis liiketoimintastrategia, mutta 
samalla vahva eettinen periaate, joka antaa koko 
toimittajan yrityksen henkilöstölle vahvoja merki-
tyksiä: me teemme asioita muiden hyväksi emme-
kä omistajien rikastuttamiseksi. Se on vahva, 
kantava eettinen pohja. 

Asiakaslähtöisyyteen kuuluu väistämättä sen 
miettiminen, onko asiakkaan lukinta itseemme 
asiakkaan edun kannalta paras vaihtoehto. Samal-
la se motivoi antamaan asiakkaalle neuvoja muus-
ta hankinnan edellyttämästä toiminnasta – osal-
listumisesta ratkaisun kehittelyyn, oman testauk-
sen tekeminen jne. 

Jos toimittaja ei ole asiakaslähtöinen miettiessään 
asiakkaan liiketoiminnan tulevaisuutta, voiko se 
olla sitä nykyhetken suhteen, vai syntyykö 
kompromisseja: 

 Asiakastarpeiden aitoon ymmärtämiseen ja 
kokemiseen tunnetasolla sekä niiden 
viestimiseen sisäisesti. 

 Asiakasta parhaiten palvelevan 
kokonaisuuden suunnitteluun ja 
ehdottamiseen. 

http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/menestyksekas_hyvaksymistestaus.pdf
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/menestyksekas_hyvaksymistestaus.pdf


 

Laatu ja testaus  Sivu 9 
 

 Toteutuksen laatuun. 

 Kustannuksiin. 

Tietämätön asiakas on vaarallinen 
itselleen 
Lainaus aiemmin mainitusta eduskunnan tule-
vaisuusvaliokunnan julkaisusta (s. 95): ”Konsult-
tien kultaisella 1980-luvulla eräs konsultti Laukaal-
ta loi sanonnan, että it-maailma on ala, jossa 
maailman taitavimmat myyjät myyvät maailman 
surkeimmille ostajille. Tämä pitää edelleen paik-
kansa.” 

ICT-asiakkaan etiikkaa on suojella omaa organi-
saatiota ja omia asiakkaita olemalla hyvä ostaja: 
tietämällä mitä on tekemässä ja vaatimalla myyjil-
tä riittävät tiedot päätöksenteon tueksi. Tässä 
yhdistyy etiikka kompetenssiin. Etiikan pitäisi 
herättää hankkimaan osaamista, ellei sitä ole. Ja 
osaamisen pitäisi herättää miettimään omaa 
vastuuta organisaation suuntaan, eikä vain tehdä 
lyhytnäköisiä hankintoja. Tietojärjestelmien 
hankkija, joka ei ajattele akuuttia hätää pidem-
mälle, tuottaa organisaatiolleen helposti vahinkoa. 

Tietämättömän asiakkaan ongelma korostuu, jos 
organisaatioissa ei ymmärretä, että hankinnoissa 
pitää olla kaikkien osapuolten, yksiköiden, toimin-
tojen yhteistyötä. Jos vaikka epäkypsä IT-yksikkö 
tekee yksinään hankintoja, voi lopputulos olla mitä 
tahansa. 

Asiakkaat tarvitsevat siis apua, ja siksi onkin 
tarjolla mm. konsultteja, joiden kasvattamiseen on 
viime vuosina ollut koulutusjärjestelyjäkin. Pätevä 
konsultti tietää, miten tehdään hyviä hankintoja ja 
osaa tuoda osaamista koko prosessiin: 

 Tarpeiden selvittäminen ja hankinnan 
määrittely. 

 Markkinaselvitykset. 

 Tarjouskilpailu. 

 Osaamisen tuominen neuvotteluihin 
toimittajien kanssa – hänellä on kenties 
vahvempaa osaamista kuin myyjillä. 

 Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu. 

 Integrointien koordinointi. 

 Toimittajayhteistyön koordinointi. 

 Hyväksymistestaus. 
 Käyttöönottoprosessin suunnittelu. 

Säästäväisyys on hyve 
Ostajan utilitääristä etiikkaa on rahan säästämi-
nen. Siihen liittyy kokonaiskustannusten ottami-
nen huomioon – ei vain ostohintaa, vaan oman 
palvelun miettiminen pitkälle eteenpäin. 

Julkishallinnon etiikkaa on muistaa, että ollaan 
toisten varojen välittäjänä. Niitä rahoja pitää 
käyttää huolellisesti pyrkien minikulutukseen ja 
hankittujen asioiden uudelleenkäyttöön. Minimi-
kulutuksen ymmärretään tietojärjestelmien 
tapauksessa tarkoittavan elinkaarikustannuksia. 
Jokaisen ostajan mielessä pitäisi olla se, että 
systeemeillä on elinkaari, niitä ja niiden osia 
integroidaan toisiin, uudistetaan, laajennetaan ja 
korvataan toisilla. 

Julkishallinnon vastuu elinkeinoelämälle 
Julkishallinnon ostajan oltava oikeudenmukainen 
ja tasapuolinen, katsottava, että elinkeinonharjoit-
tajat saavat bisnestä oikeilla perusteilla, samanlai-
sin mahdollisuuksin. Tämä koskee myös osallistu-
mista järjestelmäkokonaisuuden jatkokehittämi-
seen. Julkishallinnon ostaja ei ylipäätään saa mani-

Eettiset ja 
muut 
periaatteet. 

Merkitys-
sisällöt 

Motivaatio Laadukas 
tuloksellisuus 

Tyytyväisyys 

Vahvistus 

Hyvä etiikka tuottaa hyvää työtä, joka vahvistaa etiikkaa. 
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puloida markkinataloutta; elinkeinoelämän 
terveyttä. 

Aikaperspektiivin uudelleenarviointi 
Yksi tietotekniikan alkuvuosikymmenten harhoja 
on ollut se, että järjestelmien elinkaari on kuiten-
kin arvioitu kohtuullisen lyhyeksi ja arveltu, että 
ne on sitten helppo vaihtaa kokonaan toiseen. Ny 
on kuitenkin huomattu, että keskeiset järjestelmät 
voivat olla käytössä vuosikymmeniä ja sinä aikana 
ne liimataan yhteen kenties kymmenien muiden 
järjestelmien kanssa. Vaihtaminen on silloin kovin 
vaikeaa, jos hankittaessa on tehty vääriä valintoja. 
Onkin syytä opetella näkemään kauemmas tule-
vaisuuteen valintoja tehdessä. Vastuu omaa 
organisaatiota kohtaan ei saa laueta negatiivisesti 
silloinkaan, kun itse ollaan jo vaihdettu työpaik-
kaa. 

Järjestelmien tekeminen vaikeiksi toisille 
Laadun etiikkaa on se, että toimitukset tehdään 
ammattimaisella laadulla: selkeitä, dokumen-
toituja ja ylläpidettäviä. Teknologian tahallinen 
vaikeuttaminen on selvästi ohjelmistokehittäjien 
etiikan vastaista. Vaikeuttamisen keinoja ovat 
esimerkiksi salaiset rajapinnat, monoliittiset 
jakamattomat systeemit, puuttuva dokumentaatio 
ja kelvoton tai obfuskoitu lähdekoodi tai piirteet, 
jotka tarpeettomasti rajoittavat ohjelmien, 
rajapintojen tai datan käyttöä. Esimerkiksi obfus-
kointi voi toki olla perusteltua koodin suojaa-
miseksi ulkopuolisten silmiltä, mutta tilanne on 
toinen, jos se tehdään erityisesti rajoittamaan 
asiakkaan räätälöintiä ja integrointeja. Samalla, 
kun ne kaventavat järjestelmää ymmärtävien 
piiriä, ne tuottavat asiakkaan kokonaisjärjestel-
mien kehittämiselle, integroinneille ja testaukselle 
vaikeuksia ja altistavat väistämättä myös ylimää-
räisille tietoturvariskeille, koska koodin ongelmia 
on vaikea havaita.  

Jos ammattilaiset kulttuurisesti tai käskien pako-
tetaan tällaiseen työhön, se on hyvin demora-
lisoivaa ja vahingollista niin yksilöille kuin organi-
saatioille. Jos taas heitä ei tarvitse pakottaa, he 
eivät toimi ammattilaiselta odotetulla tavalla. 

Suojattu teknologia 
Avoimesti suuntautuneiden softakehittäjien etiik-
kaa on avoimuus, systeemien tekeminen, joita 
asiakkaat voivat käyttää ja laajentaa kuten halua-
vat. Koodia ihmisille! Tämän kääntöpuolena on 
tietysti omien IPR:ien suojelu ja siten omien kilpai-
luetujen ja elinkeinon varjelu. Tämäkin voidaan 
tehdä hallitusti. Järjestelmistä voidaan tehdä 
modulaarisia, rajapinnoiltaan standardeja noudat-
tavia ja helposti vaihdettavia. Tällöin ne voidaan 
vaihtaa meriittien perusteella – jos toinen vaihto-
ehto on asiakkaalle parempi, vaihtakoon toiseen. 
Se on tervettä kilpailua, joka kannustaa kaikki 
toimittajat dynaamiseen tuotekehitykseen. 

Ristiriitoja toimittajan eri ammattiryhmien 
välillä 

Toimittajan päätöksissä näkyvä etiikka on 
yhdistelmä eri ammattiryhmien etiikoista. 
Pitäisikö niiden olla harmoniassa keskenään? 
Kyllä. Vaikka organisaation ajattelussa on tärkeää 
olla diversiteettiä, on eettisten periaatteiden hyvä 
olla sopusoinnussa. On vaikea kuvitella hedel-
mälliseksi tilannetta, jossa vaikkapa myynti ja 
ohjelmistokehittäjät ajattelevat eri tavalla kaupan-
teon periaatteista, asiakasviestinnän pyrkimyk-
sistä ja järjestelmien avoimuudesta. Sellaiset 
ristiriidat ovat luultavimmin tuhoisia. Dialogia on 
parempi käydä tuotekonsepteista, toiminto-
valikoimista, julkistuskypsyydestä ja muista 
vastaavista asioita. 

Terveissä organisaatioissa ja toimintajärjestel-
missä onkin sen virheitä korjaavia mekanismeja ja 
toiminnan tasoja. Jos tuotekehitys tai myynti 
miettii jotain uutta konseptia, joka tuottaisi asia-
kassuhteille tai omalle organisaatiolle ongelmia, 
asia paljastuu dialogissa muiden kanssa (perin-
teiset katselmoinnitkin ovat dialoginen meka-
nismi). Samoin, jos organisaation ostaja on hankki-
massa järjestelmää, jossa on riskejä pitkällä aika-
välillä, joku väistämättä huomaa asian keskus-
teluissa, hankintaprojektin tai kokonaisarkki-
tehtuurin katselmoinneissa. Näin siis tilanteessa, 
jossa toiminta on ammattitaitoista eikä organi-
saatiossa ole patologisia ongelmia, joiden vuoksi 
jokin henkilö voisi tehdä päätöksen yksinään. 
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Ja organisaation ammattimaisuuden puutteiden ja 
patologioiden poistaminen (tai siihen pyrkiminen) 
on asia, jota hyvän ammattilaisen etiikka 
edellyttää. 

Etiikka on toiminnan laatua 
Etiikka on periaatepohja, joka tuottaa myös opera-
tiivisen toiminnan laatua ohjaamalla tekoihin ja 
tuloksiin, jotka ovat arvoltaan eheitä sidosryhmien 
eli toisten mielestä. Samalla se tuottaa motivoivia 
merkityssisältöjä työhön, mikä nostaa työn asia-
kaslähtöistä laatua ja tuottavuutta. Toisaalta taas 
etiikan puutteet heijastuvat monilla tavoin teke-
miseen, olipa kyse järjestelmien toimittajasta tai 
hankkijasta. Etiikka on siis laatua ja eettinen 
kyvykkyys on osa organisaatioiden ja yksilöiden 
kyvykkyyttä. 

On siis selvää, että tietojärjestelmien ja muiden 
ratkaisujen kehittämisessä on kaikkien osapuolten 
etiikan syytä olla eheää. Kun se on lähtökohtaises-
ti kunnossa, on mahdollisuus toteuttaa tervettä 
liiketoimintaa, kilpailuja ja kehittymistä. 

Terve ”lukitus” luomalla ylivoimainen tuote 
Lukitus voi olla myös sitä, että tehdään ylivoi-
mainen tuote ja ollaan ylivoimainen toimittaja. 
Lukitus tapahtuu asiakkaan rakastumisella! Tässä-
kin on kaksi puolta: irrationaalinen ihastuminen 
toimittajan brändiin on sekin ihan tervettä, mutta 
ei saa vaikuttaa valintojen rationaalisiin kritee-
reihin. Ostajan on oltava tietoinen tunnesiteis-
tään. 

Lopuksi… 

Toimittajan etiikassa on keskeinen elementti 
asiakaslähtöisyys. Se toteuttaa vastuuta 
tuotteiden ja palvelujen maksajaa kohtaan ja 
samalla on arveltu yleensä järkeväksi 
liiketoiminnan tuloksen kannalta. Mekanismit 
tässä ovat selvät: 

 Aito asiakkaan etujen miettiminen pakottaa 

kohtaamaan asiakkaan todellisuuden, 
tavoitteet ja toiminnan tunnetasolla. 

 Se taas on edellytys sellaisten järjestelmien, 
tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle, jotka 
todella sopivat asiakkaalle ja vastaavat sen 
tarpeita ja toiveita. 

 Kun pyritään asiakkaan kannalta hyvään 
tulokseen, tuotetaan kokonaislaatua – niin 
toiminnallisesti kuin teknisesti hyviä 
kokonaisuuksia. Tämän tukena on asiakkaan 
kannalta priorisoitu testaus ja muu 
laadunvarmistus. 

 Sama syvällinen ajattelu tuottaa sen, että 
asiakkaita autetaan ymmärtämään omia 
tarpeitaan ja arvioimaan tarjolla olevia 
vaihtoehtoja. Näin asiakasta autetaan mm. 
suunnittelemaan uusien järjestelmien pätevä 
hyväksymistestaus. 

Tuotteiden hankkijoilla taas on vastuu omaa 
organisaatiotaan kohtaan. Se merkitsee sitä, että 
ymmärretään oikeasti organisaation tarpeet, myös 
tulevaisuutta ja järjestelmien kokonaisuutta 
tarkastellen. Tämä suuntaa reflektiiviseen ja 
dialogiseen toimintaan ja eri näkökulmien ja 
sidosryhmien huomioon ottamiseen. Ei osteta sitä, 
mikä on kaupan, vaan sitä, mikä parhaiten tukee 
onnistumista pitkällä tähtäimellä. Ostajien taito ei 
aina riitä, mutta osaamista kannattaa kasvattaa 
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja käyttää 
apuna vaikkapa osaavia konsultteja. Tällöin 
vältetään toimittajalukituksen ansan ohella iso 
nippu muitakin ongelmia. 

 

Matti Vuori on konsulttina ja kouluttajana miettinyt useaan 
otteeseen eri osapuolten eettisiä periaatteita – niin testaajien 
kuin tietojärjestelmätoimittajienkin. Nykyisin hän on töissä 
Tampereen teknillisellä yliopistolla.  

Idea, jossa 
eettinen 

ongelma 

Dialogi 
organisaa-

tiossa 

Uudelleen-
arviointi 

Oppiminen 

Organisaation dialogi auttaa saamaan eettisiä ongelmia kiinni ja oppimaan niistä. 
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Muutama sana johtajuudesta ja 

ihan vain johtamisesta
 

Matti Vuori 

 

 

Johtajuus on kiehtova termi. Jokainen toivoisi itsel-
lään olevan sitä ja saavansa itseensä karismaat-
tisen johtajan hehkua. Mutta onko koko johta-
juuden ideassa mitään mieltä vai onko se vain 
kangastus ja unelma? Pitäisikö sanaa suosia vai 
välttää? Mikä on käsitteen rooli kulttuurissamme?  
Aihe on oleellinen, koska puhe johtajuudesta 
tuntuu vain lisääntyvän kaikenlaisissa ICT-
maailmoissa ja myös testauksen ympärillä niin 
meillä kuin muualla. Jutussa katsellaan asiaa ensin 
yleisemmästä näkövinkkelistä ja sitten myös 
laatuun liittyvän johtajuuden kannalta. 

Monissa muissa maissa on kaksi johtamisen 
tyyppiä: management ja leadership, joissa 
management on asioiden hoitamista ja toinen on 
johtajuutta, vision ja merkitysten antamista 
ihmisille ja heidän johtamistaan tekoihin. Kään-
nettynä johtajuus merkitsisi vain sitä johtajaolo-
muodon syvyyttä ja leveyttä, joka ihmisellä on 
toimiessaan johtajana. Mutta koska johtamis-
käsitys on käsitteen syntymaissa ollut kapea, 
sanalle on tullut kapea merkitys.  Suomessa 
puhutaan yleensä vain asioiden ja ihmisten 
johtamisesta ja vaatimattomassa maassa on 
johtajuus jätetty suurmiehille. Tehtaan johtajilla ei 
ole yleensä ollut johtajuutta, mutta poliittisilla 
hahmoilla on. Urho Kekkosen aikaa kaivataan 
usein, mutta silloin ei oikeasti kaivata johtajuutta, 
vaan vahvaa johtamista, vahvaa johtajaa, joka 
pakottaa kansan jämäkäksi ilman mitään muuta 
ideologiaa kuin pärjääminen ja sääntöjen noudat-
taminen. 

Kanadalainen johtamista vuosikymmeniä tutkinut 
Henry Mintzberg kirjoittaa vuonna 2009 kirjassaan 
Managing managing:n ja leadership:n eroista: 
”Frankly, I don’t understand what this distinction 
means in the everyday  life of organizations. Sure, 
we can separate management and leadership 
conceptually, but can we separate them in 
practice?” Ja käytäntö ratkaisee. Voiko esim. 
ihmisiä valmentaa tuntematta asiaa, johon 

valmennetaan? Olisiko mitään järkeä johtaa 
muutosta, jonka substanssissa ei ole suvereeni? 
Voisiko tiimissä olla mielipidejohtaja, jos mieli-
piteet perustuvat vääriin tietoihin? Asiat ja ihmis-
ten teot ja niihin vaikuttaminen kulkevat käsi 
kädessä. 

Amerikassa riittää johtajuutta! 

Liike-elämään johtajuusajattelu on tullut paljolti 
ulkomaisista vaikutteista, kun on katseltu karis-
maattisten johtajien toimintaa (Applen Steve Jobs 
ja GM:n Jack Welch). Heissä on nähty mekanismi, 
jossa johtajaan henkilöityy yrityksen ideologia ja 
tapa toimia, mistä yrityksen henkilöstö ja asiak-
kaat saavat sitoutumis- ja matkimiskohteen. Ja 
kun huippuyrityksillä on näkyvä keulakuva, aja-
tellaan, että sellainen on menestyksen edellytys ja 
aiheuttaja. Kuitenkaan ei ole mitään näyttöä, että 
sellainen johtamistyyli korreloisi yrityksen pitkä-
jänteisen menestyksen kanssa. Mutta vain onnis-
tuneet ennustukset muistetaan. Helposti on 
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nähtävissä esimerkiksi se, että karismaattisen 
johtajan poistuessa organisaatio menee pitkäksi 
aikaa aivan sekaisin ja joko toipuu tai ei. Johta-
juuteen "johtamismenetelmänä" voikin suhtautua 
epäillen. Joskus johtajuuteen pyrkiminen on päälle 
liimattu ideaali, joka kertoo enemmän johtajan 
epävarmuudesta ja itsensä ja organisaation tilan 
heikosta oivaltamisesta. Tietenkin johtajuus on 
sankaruutta: sen avulla johdetaan kansa luvattuun 
maahan, sotilasjoukkue voittoon tai pelastetaan 
pulassa oleva yritys. Kukapa ei sellaista roolia ha-
luaisi. Sehän on kuin lottovoitto. 7 oikein johta-
juutta. Niinpä johtajuus on helppo myyntiartik-
keli, kaikki haluavat sitä, olivatpa missä tehtäväs-
sä tahansa. Siksi se on konsulttien mieliteemoja.  

 

Kaikki haluavat olla sankareita, mutta johtajien 
ohella mm. dominoivat sankarikoodaajat on vuo-
sien varrella huomattu haitallisiksi korvikkeiksi 
hyvin toimivalle organisaatiolle. Itse he tietysti 
arvelevat tuovansa toimintaan teknistä johta-
juutta ja johtavansa toisia esimerkillään, tiedoil-
laan ja taidoillaan. 

Yksilöllisyyttä korostavissa kulttuureissa 
sankaruuden ansa vaanii eniten. Mintzberg toteaa 
kirjassaan, että USA:ssa johtajuus on lähes 
pakkomielle! Johtajuusajattelu sopii maahan, 
jossa ei vielä ymmärretä pohjoismaista 
yhteisöllisyyttä tai tiimidynamiikan voimaa. 
Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa 
organisaatioissa on myös vallan etäisyys ICT-
työläisistä suuri. Se ohjaa johtajuuskeskeiseen 
toimintaan. Kun ei tehdä tai edes voida tehdä 
joustavaa yhteistyötä, syntyy ajatuksia 
johtajuudesta. Mutta kun se onnistuu, voidaan 
keskittyä tekemiseen, toki erilaisissa rooleissa. 
Useimmat viime vuosikymmenten uudet 
organisoitumis- ja yhteistyömallit tukevat tätä  – 

agilesta holokratiaan. Houkutuksistaan huolimatta 
johtajuusajattelu edustaa enemmän historiaa kuin 
tulevaisuutta.  

Johtajuutta voi olla kaikkialla 

Johtajuus ei välttämättä ole johtajan tai päällikön 
tekemän johtamisen luokka tai tyyli, vaan sitä voi 
esiintyä kaikkialla organisaatiossa. Nykyään oival-
letaan, että organisaatioita on kaksi: virallinen ja 
epävirallinen. Teoriassa kuvitellaan, että virallisen 
organisaation johtaja edustaa kirkkaimmin organi-
saation arvoja ja siten tarjoaa muille johtajuutta, 
mutta joskus se "johtotähti" voi löytyä muusta 
henkilöstä, johon organisaation identiteetti kulmi-
noituu. Hän voi olla vaikka teknologiajohtaja, 
tunnettu tuotekehittäjä (vaikkapa nykyään Applen 
Jonathan Ives) tai kuka muu tahansa. Sama pätee 
tiimitasolla. Tiimien vetäjillä on rooli asioiden 
pyörittämisessä, mutta joku muu tiimissä antaa 
moraalillaan, ahkeruudellaan, ideoillaan tms. 
muille mallin ja suunnan. Voisi toisaalta ajatella, 
että jokaisella tiimin jäsenellä olisi jotain erityistä, 
että suunta ei synny yhdestä vaan yhdessä. Tiimi 
ei ole tasapainoinen, jos sillä on yksi kantava 
voima.  Johtajuus onkin aina polarisoitunutta. Jos 
jollain on sitä, muilla ei ole. Eihän kaikilla voi olla 
johtajuutta! Muiden on pakko olla johdettavia. 
Tuollainen ajatus kuulostaa kovin vieraalta 
nykyajan asiantuntija-organisaatioissa. Ei kaikkien 
tarvitse olla jotain toista huonompia. 

Tiimeissä johtajuus ei ole samanlaista kuin 
johtajan tekemistä, vaan enemmän esimerkin 
antamista omilla teoilla ja niiden tuottamalla 
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tuloksella. Siis ryhdikästä toimintaa, jonka kutsu-
misella johtajuudeksi kadotetaan jotain oleellista. 

Johtajuuden malleja etsitään jääkiekkojoukkueista 
ja sotaelokuvista. Jääkiekossa johtajuutta voi olla 
kokeneilla kaiken nähneillä konkareilla, jotka jo 
olemuksellaan ja moraalillaan vetävät muut mu-
kaan suorituksiin. Sen sijaan kaiken osaavilla nuo-
rilla tähdillä on harvoin sitä ominaisuutta. He voi-
vat joukkueen voimauttamisen sijaan tehdä itses-
tään keskipisteen ja tuloksena on epä-johtajuutta, 
joka heikentää kokonaisuutta. 

 

Ihmisten johtamisesta 

Palataan ihmisten johtamiseen. Se ei ole lipun 
kantamista taistelukentällä, vaan tavallista 
johtamista, jossa otetaan ihmiset huomioon, 
autetaan heitä pärjäämään ja kehittymään 
yksilöinä ja tiimeinä. Tärkeää tässä on nykyään 
valmentava ote, jolla autetaan varsinkin dynaa-
misissa oloissa ja tietotyössä toimivia. Mutta tässä 
ei ole kyse johtajuudesta, koska keskiössä ovat 
alaiset - ellei sitten kehitetä johtajuutta. Periaate 
on aivan sama kuin kertomusten mukaan mui-
naisilla Kiinan keisareilla, jotka näkivät, että ovat 
onnistuneet tehtävässään, kun kansalaiset koke-
vat itse tekevänsä uudistukset ja keisarin olevan 
turhan. 

Niin pitää olla kaikissa tapauksissa. Johtajuutta 
täynnä oleva johtajakin onnistuu vain, jos muissa 
on tahtoa. Silloin johtajuus ei ole toimintaa, vaan 
johtaja muuttuu sen yhteisen tahdon ikoniksi. 
Onko se enää johtajuutta, vaan olemista keula-

koristeena? Koskaan ei pidä unohtaa, että 
kulttuuri tarvitsee monia tasoja. Toiminnan ohella 
tarvitaan symbolien tasoa ja rituaalejakin. Johtaja 
voi olla merkittävä ollessaan vain rituaalisessa 
roolissa – siksipä kuninkaatkin ovat tärkeitä 
monessa maassa, vaikkei heillä enää olisikaan 
mitään valtaa.  

 

Johtopuhe 

Jos ja kun johtajuutta on johtajilla, sen keskeisiä 
välineitä on puhe. Puheella viestitään organisaa-
tion sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäinen puhe on tässä 
yhteydessä oleellisempi. ”Johdon tuki” on kaikessa 
toiminnassa ollut kautta aikojen kriittistä ja se 
annetaan puhumalla tarpeen mukaan. Puhumalla 
muistutetaan vahvuuksista ja varoitetaan heik-
kouksista. Sillä tehdään avauksia uudistuksiin ja 
tuetaan muiden tekemiä avauksia. Puheella 
luodaan intoa ja tasoitetaan sitä. Sillä herätellään 
laitostunutta organisaatiota – kunhan se ei herä-
tessään aivan koe olevansa palavalla öljylautalla... 
Johtopuhe nostaa esille yrityksen mission ja 
merkityksen, jotka arjessa unohtuvat, koska 
toiminta on usein hieman abstraktia ja hektistä. 
Puhe ylläpitää ryhtiä ja toivoa. Johtopuhe on 
tietysti rationaalista viestintää, mutta yhtä paljon 
symbolista, missä johtajaan tiivistynyt yhteinen 
ideaali ja tiedostus tehdään kuuluvaksi ja sen 
vuoksi voidaan toimia. Johtaja voi aina sanoa sen, 
mitä muut eivät. Kun johtaja puhuu yhteisiä aja-
tuksia ja on niiden kasvattamisen katalysaattori ja 
valmentaja, tilanne on yleensä parempi kuin jos 
johtaja yrittäisi puheella pakottaa muut omaan 
ajatteluunsa. Ja karismaattiselle johtajalle ei uskal-
la sanoa vastaan tai kertoa hänelle huonoja uutisia 
projektin aikataulusta tai tuotteen laadusta. Jos-
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kus se voi olla tekijä, joka vie organisaation vähi-
tellen tuhoon. 

 Vision näyttäminen 

Visiosta puhutaan aina paljon. Ajatellaan, että 
johtajalle tulee suunnilleen unessa näky (visio), 
jonka hän sitten välittää alamaisilleen (alaisilleen). 
Tätä sanotaan strategiaprosessiksi. Onneksi jo 
vuosikymmeniä on ymmärretty, että jotta strate-
giasta tulee hyvä ja henkilöstö sitoutuu siihen, 
strategiaprosessin pitää olla osallistuva. Tämä aut-
taa siinä, että dynaamisessa maailmassa henki-
löstö toimii erilaisten signaalien tuntosarvina ja 
näin se tieto saadaan käsittelyyn. Tässä mallissa 
on johtajuudesta vain haittaa. Enemmän tarvitaan 
esimerkiksi toimintaympäristön tulkintaan liit-
tyvää tietämystä ja sen tunnistamista. 

Johtajuuteen perustuvassa strategian luomisessa 
on suuria vaaroja. Strategian on aina hyvä olla 
uniikki ja visionäärinen – tai siis niin ajatellaan... 
Tämä johtaa johtajan henkilökohtaisiin fantasi-
oihin tai etsimään erottumista ja ajan hermolla 
olemista uusimmasta hypestä. Niillä ei välttämättä 
ole potentiaalia oman organisaation kontekstissa. 
Tähän omiin ideoihin keskittymiseen liittyy tietysti 
väistämättä kuurous organisaation viesteihin. 

Sensemaking – tolkunsaaminen 

Nykyajan muotitermejä käyttäen osa johtajuutta 
onkin yhteisen mentaalisen avaruuden eheänä 
pitämisen ja tolkunsaamisen tukeminen olemalla 
sen tiivistäjä, puhekone ja katalysaattori. Tärkeä 
osa mentaalisen avaruuden eheyttä on vaarallisen 
groupthinkin välttäminen. Tiimeissä pitää siksi olla 
kriitikon rooli, mutta johtajalla on siitä vastuu 
isommassa mittakaavassa. 

Muutosjohtaminen 

Kun jotain muutetaan, muutetaan ennen kaikkea 
ihmisten ajatuksia. Jotta muutokseen tulee 
pakottava tarve, koko organisaation pitää tulla 
"sairaudentuntoon" ja ennen kaikkea näin pitää 
käydä johtajalle, joka omistaa ja sponsoroi 
muutosta eli mahdollistaa sen antamalla fyysistä 
(aikaa, resursseja) ja henkistä tukea muutokselle. 
Mutta varsinainen muutosagentti - henkilö, joka 
johtaa muutosta, luo keskeisimmin näkymät 
muutoksen lopputulemaan ja sen iloihin sekä 
muutoksen reittiin. Muutoksen tiellä on monia 

karikoita, sillä tie menestykseen maksetaan aika 
sillä, että muutoksen aikana ja sen jälkeen 
suorituskyky on heikompaa kuin ennen muutosta 
ja vasta vähitellen saadaan edut poimittua. Tällä 
tiellä tarvitaan uskoa ja sen luomisessa ja 
ylläpidossa johtajuutta. 

Johtajuuden keinoja ovat perinteisesti puhe, 
esimerkki, teot. Teoissa johtaja punnitaan. Miten 
visioiden eteen painitaan silloin, kun organisaatio 
on uhattuna ja tarvitsee tukea? Retoriikan läpi 
nähdään helposti ja se herättää joskus vain epä-
luottamusta. Mutta kun se todistetaan teoilla 
oikeaksi, se on tärkeä symbolien ja rituaalien taso. 
Jokainen organisaatio ja kulttuuri tarvitsee myös 
symboleja ja rituaaleja. 

 

Laatujohtajuus 

Tämän lehden kontekstissa laatujohtajuus ansait-
see erityistä huomiota. Johtamisguru Peter 
Drucker on sanonut: "Management is doing things 
right; leadership is doing the right things". Se on 
ensimmäinen laatujohtajuuden tunnusmerkki. Jos 
tuote on väärä, ei muutta laadulla ole mitään mer-
kitystä. Suomessa ollaan perinteisesti kohtalaisen 
hyviä tekemään asiat oikein, koska se on insinööri-
kulttuurimme peruspilari. Nykyisin ketterä kult-
tuuri tukee juuri sitä. Mutta oikean tuotteen teke-
minen edellyttää toiminnan tason nostoa insinöö-
rin tasolta ylemmäs: visioiden, tarpeiden ja kon-
septien tasolle. Yleensä se taso on organisaatioissa 
osa johdon puhetta, mutta laatuorganisaatio 
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tarkastelee teknistä laatua valvomalla, mittaa-
malla tai prosessiparannuksilla. Se ei ole johta-
juutta. 

Laatujohtajuus on tiimeissä tarvittava näkökulma, 
jonka avulla ylläpidetään hyviä käytäntöjä, saa-
daan ihmiset keskittymään oikeisiin asioihin, 
saadaan heidät tunnistamaan laatuongelmia ja 
parantamaan asioita. Se muistuttaa niistä teki-
jöistä, jotka ovat tärkeitä menestykselle, ylläpitää 
muistia menneistä sudenkuopista, ylläpitää dialo-
gia laadusta, auttaa ihmisiä oppimaan laadusta ja 
miten sitä tehdään. Se edellyttää orientoitumista, 
motivaatiota, visiota, sisäistä tulta, osaamista. 
Mutta mistä rooleista / töistä sellaista voisi löy-
tyä? Vastaus tähän kysymykseen on tärkeämpi 
kuin koskaan ja se tärkeys vain kasvaa. Vastaus voi 
olla: mistä tahansa. On enemmän kiinni organisaa-
tiokulttuurista, miten laatujohtajuus saadaan 
näkyväksi ja eläväksi, vai pidetäänkö sitä vakan 
alla. Mutta eikö tuollainen laatujohtajuuskin ole 
vain yksi psykologinen rooli, joka vain odottaa 
täyttymistään jollain sopivalla ihmisellä. Miksi sitä 
pitäisi kutsua johtajuudeksi?  

Esimerkin näyttäminen ja aktiivisuus ovat eri asia 
kuin sankarikäyttäytyminen. Sankarikäyttäyty-
minen on omaa sankaruutta ja roolia varjelevaa. 
Siihen ei kuulu yhteinen asioiden ja ongelmien 
dialoginen käsittely, ongelmista oppiminen ja 
osaamisen siirto toisille.  

Laatujohtajuutta subjektiivisena ”näkemisenä” voi 
jossain mielessä pitää faktoihin perustuvan joh-
tamisen vastakohtana. Jos ei ole yksilön intuitiota, 
käytetään metriikoita, jotka objektiivisesti ja 
aukottomasti kertovat, missä mennään. Vaarana 
on aina se, että väline vie organisaatiota ja toisin-
päin. ”Laatu” ei koskaan mahdu sitä kuvaaviin 
numeroihin. Mutta laadun uusia piirteitä ei löyde-
tä johtajuudella, vaan ammattimaisuudella, jossa 
ymmärretään heikkoja signaaleja muutoksesta , 
tunnistetaan asioita ymmärtävät tolkuntekijät 
(ihmiset, jotka ymmärryksellään tai vaikka 
käyttämillään menetelmillä pystyvät luomaan 
selkeyttä sinne, missä sitä tarvitaan)  ja luodaan 
yhteistyössä uusi yhteinen ymmärrys. 

Kolmas laatujohtajuuteen liittyvä teema on orga-
nisaation mindsetin pitäminen avoinna muutok-
sille. Kun otetaan käyttöön uusia teknologioita tai 
aletaan tuottaa uudenlaisia tuotteita, pitää koke-
musmaailma purkaa ja rekonstruoida laatuun ja 

sen tekemiseen liittyvät ajatukset. Koska ihmiset 
ja tiimit ovat kiinni historiassaan ja inertialla on iso 
voima, tämä on haastavaa. Mutta tämäkin on 
koko organisaatiota koskeva kulttuurinen piirre. 

Yksi asia, mitä ei saa unohtaa, on liiketoiminta-
ajattelun jakaminen. Nykyään on tärkeää, että 
testauksessakin ymmärretään liiketoimintaa, sen 
pelisääntöjä, tilanteita ja sen prioriteetteja. Sen 
tiedon jakamiseen tarvitaan johtajia. Sen viestin-
nän ei tarvitse kaikilta osin olla ”johtopuhetta”, 
kunhan on perille menevää puhetta. 

Organisaation herättely 

Organisaatioilla on aina vaarana tulla sokeiksi 
itselleen. Ryhmäajattelu tukee konsensusta ja 
kokemukset ruokkivat toimintaa ja ajattelua 
samoin kuin ennenkin. Tällöin organisaatio 
laitostuu, ajattelu yksipuolistuu ja syntyy 
patologioita, jotka pitää rikkoa. Siinä ajatellaan 
tarvittavan johtajuutta: kykyä ajatella itsenäisesti 
ja sanoa asiat ja paljastaa todellisuus rohkeasti. 
Johtajuus on tässäkin turhaan käytössä terminä. 
Olennaista on vain ajattelu ja sanominen, jotta 
voidaan yhdessä herätä todellisuudelle. Jo uuden 
suunnan tunnistaminen on enemmän yhteinen 
asia. Herättelyä kaipaavia tilanteita voivat tämän 
lehden kontekstissa olla esim.: 

 Vähitellen rapautuva laatukulttuuri. 

 Asiakkaiden tarpeiden unohtuminen ja 
muuttuminen toimittajalähtöiseksi. 

 Ympäristön tarkkailun unohtaminen. 

 Dominoiva uusi hype yksipuolistaa ajattelua ja 
toimintaa. 

 Näkyy patologista painetta luottaa vain 
testiautomaatioon. 

 Toimitusnopeus korostuu laadun sijaan. 

 Unohdetaan konseptisuunnittelu ja 
käyttökokemusta ja suoraviivaistetaan 
tuotekehitystä vaarallisesti. 

 Vaihdetaan toimialaa tekemättä kotiläksyjä 
sen piirteistä, kulttuurista ja vaatimuksista. 

Innovatiivisuuden johtaminen 

Innovatiivisuus edellyttää kykyä disruptioon 
tuotteissa ja sen aikaansaamiseksi tarvitaan kykyä 
disruptioon ajattelussa. Pitäisi siis ajatella eri 
tavalla kuin ennen, eri tavalla kuin toiset. Mutta 
johtajuus tyypillisesti pyrkii harmonisointiin: kaikki 
katsovat samaan tapaan horisonttiin, jossa 
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visiomme katsoo takaisin. On vain yksi totuus ja 
yksi ajattelumalli, joka toki kehittyy ja täydellistyy 
yhtä tiettyä polkuaan pitkin – kunnes ajautuu 
umpikujaan maailman muuttuessa tai sen 
kehityskaaren tullessa loppuunsa. 

 Kun organisaatio on enemmän itseohjautuva, se 
pääsee rakentamaan uusia ajattelumalleja, suun-
nittelemaan uusia ratkaisuja ihan tuosta vaan. 
Voidaan olla ketteriä kaikenlaisilla tavoilla – ajatte-
lussa ja toiminnassa, konkreettisella ja metatasol-
la. Tätä voidaan kehittää myös valmentavalla 
johtamisella. Niinpä valmentava johtaminen on 
tietyllä tapaa johtajuuden vastakohta!  

Johtajuus siis heikentää innovatiivisuutta. Syste-
maattinen kulttuurin kehittäminen, diversiteetin 
ja disruptiokyvyn kehittäminen ja ihmisten val-
mentaminen ovat puolestaan jälleen asioita, joita 
ei ole mitään syytä kutsua johtajuuden ilmenty-

miksi. Taas kerran ne ovat vain ihan tavallista 
tavoitteellista organisaation johtamista.  

Kulttuuri ratkaisee taas 

Koska kulttuuri mahdollistaa sen johtajuuden 
näkymisen tai toisaalta sammuttaa sen, johtajuus 
on lopulta symbolista. Se on organisaation yhtei-
sen ajattelun ilmentymä, joka vain tulee näkyville 
jonkun ihmisen kautta. Rooli odottaa täyttymis-
tään, aivan kuin tiimeissä jostain tulee vaikkapa 
aloitteentekijä tai rohkaisija (ks. pitkä lista rooleja 
http://www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ry
hmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_teh
taeviae_12219.htmlhttp://www2.amk.fi/mater/vi
estinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaese
nten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.html). 

Palataanpa ihmisten johtamiseen 

Johtajuus kadottaa ihmisen johtamisesta monta 
tärkeää elementtiä. Fokusoituessaan suunnan 
näyttämiseen, se jättää varjoonsa vaikkapa 
testaustiimin ja sen jäsenten valmentamisen, 
hyvinvoinnista huolehtimisen, työntekijöiden 
voimauttamisen, kulttuurin kehittämisen, tiimin 
monimuotoisuuden ja diversiteetin kehittämisen, 
tiimin kehittämisen tiiminä, yhteisen oppimisen, 
laajemman organisaation toiminnan kehittämisen, 
uudistamisen, toiminnan laadun ja tehokkuuden 
parantamisen, tiimin puolustamisen ja verkotta-
misen. Mikään näistä aivan kriittisistä asioista ei 
ole johtajuuden unelmien kenttää, eikä toimintaa 
niiden parissa kutsuta kulttuurissamme johtajuu-
deksi. Onneksi. 

Johtajuus on joskus kangastus 

Kulttuuri on siis tärkeä, ja sitä on vaikea muuttaa, 
joten se pitää luoda huolella organisaatioon ”pie-
nestä pitäen” – ottamalla mukaan oikeanlaisia 
ihmisiä ja huolehtimalla osaamisen kehittymi-
sestä. Se on ihan normaalia johtamista. Ja kun 
organisaatio on kunnossa muu ”johtajuus” kum-
puaa ammattimaisesta toiminnasta vuorovaikut-
teisessa ja läpinäkyvässä organisaatiossa. Niinpä: 
enemmän kuin johtajuutta, organisaatiot tarvit-
sevat eheää kulttuuria ja tasapainoista, kokonais-
valtaista johtamista ja ammattimaista toimintaa 
kaikilla tasoilla, tekemistä ja valmentamista. 
Johtajuus käsitteenä on asia, joka kannattaa 
joskus kokonaan unohtaa, koska se suuntaa 
huomion rajattuihin asioihin kapeakatseisesti ja 

Alternatives for leadership in English 

As the English term “leadership” is so essential 
here, here as some alternatives that might be 
more appropriate in various situations: 

 Coachership. 

 Empoverership. 

 Teambuildership. 

 Takealongership. 

 Examplegivership. 

 Initiatorship / actiontakership. 

 Ideatorship. 

 Strenghship. 

 Helpership. 

 Catalysatorship. 
 Roletakership and roleplayership. 

 Knowership. 

 Informationproducership. 

 Wisepersonship. 

 Disruptorship / waker-up-ship. 

 Trustworthysership. 

 Questionership. 

 Critiquership. 

 Celebratorship. 

 Somethingelseship. 

 

http://www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.htmlhttp:/www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.html
http://www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.htmlhttp:/www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.html
http://www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.htmlhttp:/www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.html
http://www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.htmlhttp:/www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.html
http://www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.htmlhttp:/www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.html
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vaarallisesti. Voisi jopa sanoa, että jos 
organisaatiossa puhutaan johtajuudesta ja 
kaivataan sitä, organisaatio on kriisissä. Silloinkin 
juurisyyt ovat muualla kuin johtajuuden 
puutteessa. Jos esimerkiksi organisaatio on 
laitostunut ja unohtanut asiakaslähtöisyyden tai 
päästänyt laadun rapautumaan, ongelma on siinä 
johtamisessa, joka päästi näin käymään. 

Useimmat organisaatiot onneksi eivät ole kriisissä! 
Sanat ovat tärkeitä. Johtajuutta ei terminäkään 
kannata käyttää, ellei todella ole kyse siitä. 

Kannattaakin siis tarkkaan harkita, missä tätä 
vieraan kulttuurin vanhakantaista sanaa käyttää 
ja missä ei. 

 

Matti Vuori ei voi väittää olevansa minkäänlainen johtamisen 
tai johtajuuden asiantuntija, mutta on yrittänyt perehtyä 
organisaatioasioihin monesta näkökulmasta yrittäessään 
ymmärtää tuotekehitystä, riskienhallintaa, työpaikkasuun-
nittelua ja laadunhallintaa. Tällä hetkellä hän on töissä 
Tampereen teknillisellä yliopistolla.  
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Mitä ihmettä on systeeminen 

testaus?
 

Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 

 

 

Joitakin aikoja sitten Amazon.co.uk lähetti minulle 
mainoskirjeen kirjasta "Systemic Software 
Testing", jonka arveli kiinnostavan minua. Kävi 
ilmi, että sen nimistä kirjaa ei ollutkaan, vaan 
kirjan tietoihin kaupassa oli tullut kirjoitusvirhe. 
Oikea kirjan nimi oli Systematic Software Testing. 
Mutta mitähän sellainen systeeminen testaus 
olisi? Kehitelläänpä asiaa ja tehdään siitä vaikka 
uusi hype! 

Systeeminen testaus terminä viittaa testaukseen, 
jossa liittyy systeemeihin eli järjestelmiin. Käytäm-
me tässä jutussa useimmiten englanninkielistä 
termiä, koska samaa käyttää systeemiajattelukin 
ja tässä onkin kyse testauksesta, joka soveltaa 
eräänlaista systeemiajattelua. 

Systeeminen testaus testaa aina ohjelmaa osana 
systeemiä tai tarkkaan ottaen se ei testaa ohjel-
maa, vaan systeemiä, jonka osana on ohjelma. 
Eikö sitten tavallinen "järjestelmätestaus tee 
sitä"? Järjestelmätestauksessa on kontekstissa 
ohjelman järjestelmä, joka koostuu siihen integ-
roiduista palasista. Systeemisessä testauksessa se 
integroitu kokonaisuus on osa jotain muuta 
järjestelmää. 

Tämä on tärkeää, sillä mikään ohjelma ei koskaan 
toimi yksinään, vaan on aina osa jotain kokonai-
suutta. Se kokonaisuus voi olla laajempi tekninen 
järjestelmä, työpaikan sosiotekninen järjestelmä, 
liiketoimintaa pyörittävä järjestelmä, kulttuurinen 
järjestelmä tai jokin muu. 

Merkkejä systeemisyydestä 

Tavanomaisessa testauksessa on merkkejä systee-
misyydestä ja ne merkit ovat samalla hyvän tes-
tauksen tunnusmerkistöä. Tietojärjestelmien 
todellinen hyväksymistestaus käyttäjäorganisaa-
tiossa ei tarkastele ohjelmaa toimintojen tasolla, 
vaan osana ihmisten arkea ja työprosesseja. Siis 
osana heidän sosioteknistä järjestelmäänsä. Sen 

täydellinen ajatuksellinen vastakohta on ohjel-
maan ”an sich” keskittyvä ATDD, Acceptance Test 
Driven Development. Käytettävyystestauksen 
suhteen on pitkään oivallettu, että siinä ei testata 
ohjelmaa, vaan ohjelman ja käyttäjän välistä 
suhdetta jossain käytön kontekstissa. Kyse on siis 
ihminen-tietotekniikka-järjestelmän testaaminen. 

Hyvässä tietojärjestelmien end-to-end -testauk-
sessa päästään lähelle tietotekniikan arkkitehtuu-
risen kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessien 
muodostamaa järjestelmää.  

Käyttäjäkokemuksen testaamisessa on läsnä 
sipulimainen systeemi, jossa on alimpana ihminen 
ja tietotekniikka, sitten ihmisen toimintajärjestel-
mä ja sen päällä kulttuurinen järjestelmä.  

Toiminnallisuustestauksessa käyttäjätarinat ovat 
perinteistä ”toiminnallista” vaatimusmäärittelyä 
systeemisempi lähestymistapa, mutta vasta ske-
naariot ja persoonat herättävät systeemin tasot 
henkiin ”suorittamisesta”.  
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Tietoturvatestauksen pitäisi aina olla systeemistä, 
sillä siinä ei koskaan mielenkiinto ole viimekädessä 
komponentissa, jossa on haavoittuvuus tai muu 
puute, vaan niissä tietosysteemin palasissa, joiden 
toiminta tai tiedot vaaraantuvat sen haavoittuvuu-
den kautta.  

Asynkronisia järjestelmiä, joissa on monen aktorin 
vuorovaikutusta, pitää tarkastella kaoottisena 
systeeminä, jossa voi tapahtua mitä tahansa! 

Voisi sanoa, että kaikissa näissä esimerkkitapauk-
sissa hyvin tehdyn testauksen ja huonon sellaisen 
lähtökohdat erottaa juuri systeemisyys. Samalla 
voidaan huomata, että mitä ylemmäs testauksen 
abstraktiotaso nousee, sitä enemmän testaukseen 
tulee systeemisyyttä. 

Kokonaisuuksien huomioon ottaminen 

Systeemisyyden merkitystä korostavat monet 
seikat. Ensinnäkin tuotekehitys eroaa insinööri-
työstä juuri siinä, että se ottaa kokonaisuuksia, 
systeemejä huomioon ja juuri sitä tarvitaan ns. 
näinä aikoina. Toisaalta, ympäristö on digitaalisten 
verkkojen ansiosta täynnä erilaisia yksittäisistä 
elementeistä koostuvia systeemejä ja jokaista 
elementtiä täytyy tarkastella osana kokonaisuutta, 
jotta voidaan tunnistaa ja käsitellä sen erilaiset 
vaikutukset, joista keskeisimpiä ovat tietotur-
vallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvät 
seikat. 

Näihin liittyy se systeemisyyden yksi ajatus, että 
systeemeitä on eri tasoisia ja on oltava tietoinen 
siitä, millä tasolla toimitaan. Tietoisuus siitä auttaa 
tekemään oikeita asioita ja optimoimaan kokonai-
suutta, eikä osia. Tämä tarve liittyy sekä kehitet-
täviin asioihin että kehittämisen toimintatapoihin. 
Jos ymmärretään, että ollaan systeemissä, joka 
tuottaa hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle, ymmär-
retään asiakkaan etu systeemin keskeiseksi tavoit-
teeksi ja osataan tehdä oikeita ja perusteltuja 
kompromisseja esim. teknisen laadun ja aikataulu-
jen välillä. Aikoinaan sellaiset kompromissit on 
nähty heikkona laatuajatteluna, mutta silloin ei 
ole oivallettu, että väärä mentaalinen malli 
systeemitasosta tuottaa vääriä tulkintoja: mikä on 
insinöörityön laadussa heikkous, voi olla asiakas-
palvelun laadussa vahvuus. Ja asiakas ei osta 
insinöörityötä, vaan sitä, mistä kokee saavansa 
eniten hyötyä. 

Systeeminen testausajattelu ei ole helppoa, koska 
testauksella on niin vahva asioiden eristämisen 
kulttuuri ja samalla taipumus tarkastella asioita 
vain tekniseltä kannalta, toki myös teknisenä 
järjestelmänä eikä vain sen elementteinä. 

Tarve uudelle ymmärrykselle 

Ajattelun uudistamisessa tarvitaan niiden 
systeeminen ymmärtämistä ja mallinnuskykyä. 
Miten voi testata laadukkaasti skenaarioita, ellei 
ole kykyä luoda hyviä sellaisia? Miten testataan 
liiketoimintajärjestelmän kokonaisuutta, ellei 
ymmärretä liiketoimintaa. Yhteistyö, monijalkai-
nen osaamisprofiili ja toiminnan analysoinnin ja 
mallintamisen taidot ovat arvossaan. Niiden 
takana tarvitaan teknologiarealismia, ”maail-
mallisia tietoa” ja riski- ja luotettavuusajattelua. 

Kuulostaa siltä, että systeeminen testaus on 
äärimmäisen tärkeä paradigma, joka kuuluu 
jokaisen testaavan mentaaliseen apparaattiin! 

 

Matti Vuori tekee parhaillaan testausosaamiseen liittyvää 
väitöskirjaa Tampereen teknillisellä yliopistolla. Siinä on iso 
rooli erilaisilla kontekstien ja toimintajärjestelmien malleilla. 

 

Systeemisyyden tunnusmerkkejä: 

 ”Ekosysteemin” tunnistaminen. 

 Asiakkaan systeemin, kontekstin ja 
tilanteen ymmärtäminen. 

 Kokonaisuuden ajattelu. 

 Oikealla abstraktiotasolla toimiminen. 

 Arviointi yhtä pykälää toteutusta 
ylemmällä tasolla. 

 Toiminnan tarkastelu, ei tekniikan. 

 Realismi, vuorovaikutusten tarkastelu, ei 
harhaluuloja hallinnasta. 

 Egoton globaalin optiminen hakeminen, ei 
paikallisia optimointeja. 

 Ymmärrys, että optimaalisen 
kokonaisuuden yksikään osa ei ole 
optimaalinen sinänsä. 

 Riski- ja luotettavuusajattelu. 
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Ajatuksia digitalisaatiosta laadun 

näkökulmasta 
 

Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 

 

Digitalisaatio on jossain määrin kotimainen hype. 
Vaikka sitä näkee muuallakin, se on puheena 
Suomessa poikkeuksellisen vahvistunut. Digitali-
saatiossa on lähinnä kyse prosessien, viestinnän ja 
liiketoiminnan muuttamista käyttämään digitaa-
lista tekniikkaa ja sen ohella kaikenlaista auto-
maatiota. Tavoite on täsmälleen sama kuin mihin 
automaattisella tietojenkäsittelyllä ja tietotek-
niikalla on pyritty kautta aikojen. Ainoa ero on 
siinä, että perinteinen "ATK" on ollut tarveläh-
töistä kehittämistä eikä pakonomaista digitaali-
suuden puskemista jokaiseen paikkaan ja sen 
itseisarvottamista. Digitalisaation ideaa on nyt 
maisteltu muutamia vuosia ja koska se ei vielä ole 
kuollut, on hyvä katsella, mitä se merkitsee laadun 
ja testauksen näkökulmasta. 

Digitalisaatio on monenlaista 

Digitalisaatiossa yhtyy monenlaisia ilmiöitä. 
Teknologian kannalta kaikki laitteet ja järjestelmät 
digitalisoituvat ja samalla potentiaalisesti verkot-
tuvat keskenään. Maailmankuvallisesti digitalisaa-
tiossa on kyse siitä, että tietotekniikka valtaa kaik-
ki elämänalueet ja kaiken toiminnan. Sosiaalisena 
ilmiönä se viittaa ihmisten töiden siirtymiseen 
roboteille ja ohjelmistoautomaatiolle, mikä muut-
taa yhteiskunnan rakenteita. Samalla se uudistaa 
käsityksiä kansalaistaidoista, joihin jo oletetaan 
kuuluvan monia digitaalisia taitoja ohjelmoinnista 
sosiaalisen median käyttöön. Informaationäkökul-
masta se viittaa kaikkialla aina saatavissa olevaan 
tietoon. Mobilisaatiolla on iso rooli digitalisaa-
tiossa. Saatavilla oleva tieto kattaa myös tietoja 
ihmisistä ja heidän käyttäytymisestään. Digita-
lisaatio onkin samaan aikaan neutraali maailman 
muuttumisen ilmiö, mahdollisuuksien tarjoaja ja 
myös uhka. Riippuu näkökulmasta, mitä se on 
kulloinkin eniten. Tässä jutussa meitä kiinnostaa 
eniten sen merkitys liiketoiminnassa, jossa 
digitalisaatio uudistaa tuotteita ja palveluja 
monin tavoin. 

Hype tuottaa huonoja ratkaisuja 

Usein unohtuu se, että teknologia on "helppoa", 
mutta liiketoiminta vaikeaa. Teknologiset ideatkin 
ovat helppoja, mutta niiden muuttaminen parem-
maksi maailmaksi tai liiketoiminnaksi vaatii työtä 
ja vastinparikseen ihmisten tarpeita tai haluja. Jos 
tarvetta tai halua ei ole, halutaan työntää käärme 
kiväärin piippuun, missä ei ole mieltä. Jos se onnis-
tuu, ei kiväärillä tee enää mitään ja käärmekin on 
kuollut prosessissa. 

Hypetys tuottaa aina pakonomaisuutta. Pakon-
omaisesti toimivat aivot eivät tee hyvää suunnit-
telua, jossa puntaroidaan asioiden tärkeyttä ja 
pohditaan erilaisia ratkaisuja. Pakonomaisesti 
valitaan se ratkaisu, joka on eniten digi, eikä se, 

Kuva: Edward Munchin Huudon pohjalta Matti Vuori 
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joka palvelisi tavoitteita kokonaisvaltaisesti par-
haiten. Uuden tuotteen tai palvelun konseptin 
laatu kärsii ja juuri siinä on kaiken laadun lähtö-
kohta. Huolellisella toteutuksella tai tiukalla 
testauksella ei voi parantaa kehnoa konseptia. 

Luovuus on tärkeää nykyään ja vielä enemmän 
jatkossa. Pakonomaisuus vähentää erityisesti 
luovuutta. Hyvä tavoitteiden skouppaus ja rajaus 
on eri asia – se helpottaa luovuutta. 

Teknologiahypessä mennään teknologia eikä tar-
peet edellä. Usein se on virhe, mutta tuotekehi-
tyksessä ilman muuta myös tapa etsiä mahdolli-
suuksia ja sattumiakin – "kokeillaan tätä ja katso-
taan, mitä syntyy". 

Ihmisillä ei ole alussa omakohtaista suhdetta 
hypeen kuin median ja konsulttien kautta. On 
helppoa uskoa epäpäteviä konsultteja. Kun aihe-
piiri on uusi, esillä on vain medianäkyvyys osaa-
misnäytön sijaan. Tämä vaara on sitä suurempi, 
mitä vähemmän ICT-sivistynyt yritys on, koska 
silloin ei yrityksellä ole omaa kompetenssia tilan-
teen arviointiin. Ja luonnollista onkin se, että digi-
talisointia tarjotaan nimenomaan niille organi-
saatioille, jotka eivät jo ole tehneet sitä. 

Organisaatiot haluavat luonnollisesti päästä mu-
kaan hypeen ja luoda rituaalisia merkkejä siitä, 
että ovat uuden kulttuurin eturintamassa. 
Digijohtajan palkkaus on sellainen. Eikö se ole 
hyvä asia? Ei välttämättä. Erillinen johtaja pitää 
uuden asian erillisenä eikä integroi sitä tarpeen 

mukaan liiketoimintaan. Vastaava tilanne oli aiem-
min laatujohtamisessa. Yksiköiden johdolla ei ollut 
aikaa kehittää laatua, mutta asiasta "vastaavalta" 
johtajalta tai päälliköltä puuttui vaikutusmahdolli-
suuksia ja todellista näkemystä yksiköiden sisäisiin 
asioihin. 

Erittäin ikävä olisi tilanne, jossa havaittaisiin, että 
näköpiirissä ei olekaan kannattavia digitalisointi-
hankkeita! Niinpä sellaisia pitää keksiä, vaikka 
väkisin. Tiedetään kuitenkin, että kulttuuri syö 
kaiken – päälleliimattu ei elä. Kannettu vesi ei pysy 
kaivossa. Hypet ovat usein kannettua vettä. 
Kenties kannattaisi sijoittaa johtotehtäviin osaajia, 
jotka ymmärtävät liiketoiminnan haasteita ja 
osaavat kohdentaa parannuksia muutoksia 
oikeisiin kohtiin – ja hyödyntää eri aihepiirien 
todellisia osaajia. 

Kun resursseja on aina liian vähän, hypetys vie 
niitä pois muilta asioita. Organisaation ajattelu ja 
toiminta yksisilmäistyy. Ja kun hype vaihtuu toi-
seen, ollaan taas tyhjän päällä, ilman suuntaa. 

Hypeen liittyy usein "posin kautta" -ajattelu, eli 
halutaan etsiä vahvuuksia ja heikkouksien näkijät 
leimataan muutosvastarintaisiksi, Se on kriittisen 
ajattelun tuho. Hypen vallassa halutaan aina olla 
nopeita ja liiallinen nopeus suunnittelussa ei ole 
koskaan positiivista. Terve tekemisen meininki on 
eri asia kuin muutosten nopeusennätysten 
tavoittelu. 
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Vanhoissa sananlaskuissa vara 

parempi, sanotaan 

Jo vuosikymmeniä sitten sanottiin, että jos 
halutaan kehittää toiminnan tehokkuutta, ei pidä 
alkaa kehittää toiminnan tehokkuutta, vaan pitää 
kehittää toiminnan laatua. 

Samaan tapaan voidaan sanoa, että jos haluaa 
kehittää digitalisointia, ei pidä kehittää digitali-
sointia, vaan organisaation asiakaslähtöisyyttä. 
Kun löydetään asioita ja tapoja, joita kehittämällä 
asiakkaita voidaan palvella paremmin, löydetään 
myös digitaaliset keinot, jotka tukevat sitä tavoi-
tetta. Ja koska ne on löydetty tarve- ja tavoite-
lähtöisesti, ne ovat päteviä ja kestäviä ja samalla 
tukevat organisaation keskeisiä merkityssisältöjä. 

Hype on eri asia kuin vahva visio 

Digitaalisuuden maailmassa ei ole vain onttoa 
hypeä, vaan myös harkittuja visioita, jotka antavat 
toimijoille ideaalin ja kehityksen suunnan. 

Saksalaislähtöinen "Industri 4.0" on sellainen. Sen 
pohjalla on jatkumo nykyisestä teollisuudesta ja 
tehtaiden toiminnasta, joka voitaisiin laajemmalla 
automaatilla päivittää lähes uudenlaiseksi paradig-
maksi. Industri 4.0 antaa kehittämiselle raamit ja 
sopivan haastavat tavoitteet, joiden sisällä on 
liikkumavaraa kunkin liiketoiminnan uniikeille 
tavoitteille ja tarpeille. Samanlaisia visioita on 
hiljaisempana monilla teollisuusyrityksillä – esim. 
muutos tuotteiden myyjästä palvelujen myyjäksi, 
ja siinä auttaa mm. nykyaikainen tietotekniikka, 
jolla kerätään erinomaisessa, asiakaslähtöisessä 
ennakoivalla palvelutoiminnassa tarvittavaa dataa. 
Niissä on tunnistettu yhden toimintaparadigman 
aikakauden päättyminen ja tarve ja mahdollisuus 
löytää uusi toimintatapa. Sellaiset rajattujen 
kontekstien vahvat ja pureksitut visiot ovat aina 
terve lähtökohta kehittämiselle. Ilman kontekstia 
ja tavoitetta tilanne on yhtä hassu kuin jos 1700-
luvulla olisi hätiköity, että jokaisen yrityksen pitää 
välittömästi alkaa käyttää höyrykonetta. 

Harkitsemattoman digitalisoinnin 

vaarat 

Vanha kansanviisaus tietää, että sellaista ei pidä 
digitalisoida, mikä ei toimi. Joskus tuntuu, että 
organisaatiot haluavat nimenomaan muuttaa 

toimimattomat asiat toimiviksi digitalisoinnin 
magialla (vrt. testiautomaatio). 

Organisaatiot usein kärsivät siitä, että niillä on 
kymmeniä huonoja tietojärjestelmiä. Harkitse-
maton digitalisointi tuottaa niitä taas muutaman 
lisää. Jokainen niistä edellyttää muutoksia ja työtä, 
tuottaa lisää ongelmia ja vaivaa. Ja tietty osa ei 
koskaan toteuta potentiaaliaan. 

Kun halutaan pakonomaisesti kehittää netti-
palveluja tai mobiililaitteiden sovelluksia, sorru-
taan kikkailuun, joka tuottaa asiakkaille monimut-
kaisuutta, lisäsysteemejä, jotka eivät toimi kun-
nolla ja lyhytikäisiä ratkaisuja, joista joudutaan 
luopumaan nopeasti. Palvelujen poistuminen taas 
tuottaa voimakasta asiakastyytymättömyyttä. 
Liian tuttuja ovat isojenkin toimijoiden palvelut, 
jotka lopetetaan parin vuoden päästä. 

Jos palveluja saadaankin aikaan, niitä leimaa usein 
huono käytettävyys ja käyttäjäkokemus ja monen-
laiset tekniset puutteet. Joskus niiden kautta 
asiakkaat sidotaan sosiaalisen median palveluihin, 
joita heillä ei muuten olisi mitään tarvetta tai 
halua käyttää. 

Olemme jo nyt erittäin riippuvaisia tietoteknii-
kasta. Riippuvaisuuden lisääminen lisää haavoittu-
vuutta. Jo palvelujen alustat ja tietoliikenne ovat 
haavoittuvaisia ja jokainen uusi palvelu lisää 
riippuvaisuuttamme ja haavoittuvuuttamme, jos 
palvelu koskee jotain relevanttia tarvetta. Jos taas 
ei koske, palvelu on tarpeeton. Viihdekin on rele-
vantti tarve. Digitalisointiin liittyvät aina keskeisinä 
kyber- ja tietoturvallisuus sekä yksityisyydensuoja. 
Jokainen digitaalinen systeemi lisää uhkapinta-
alaa. 

Digitalisointi lisää liiketoiminnan mekanistisuutta 
ja tekee siitä datavetoista. Data on tärkeä päätök-
senteon tukiväline, mutta ei silloin, kun se peittää 
luovuuden ja herkkyyden tai kun se perustuu 
vanhentuneisiin käsityksiin asioista. 

Erilaisia digitalisointitilanteita 

Digitalisaation maailmaan mahtuu paljon erilaisia 
tapauksia. Palveluprosessien digitalisointi on 
perinteistä tietojärjestelmätyötä, jossa tilanne 
ymmärretään yleensä suhteellisen hyvin (jos 
asialla on tiimi ammattilaisia). Testauksen ja 
laadunvarmistuksenkin rooli on ihan sama kuin 
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aina ennen. Sama pätee vaikkapa teollisuuden 
normaaliin käsityön automatisointiin jäykällä 
tuotantotekniikalla tai tavallisilla roboteilla. 

Disruptiivisissa, radikaalisesti ajatuksia ravisut-
tavissa projekteissa on uuden konseptin arviointi 
analyyttisesti ja kokeellisesti oleellista. Niissä ei 
ole mielekästä toimia perinteisillä toimintamal-
leilla. Joskus niissä on asiakkaan konteksti tuttu, 
mutta joskus ajateltu kehitysaskel vie komplek-
siseen tai kaoottiseen tilaan ja ensin on kokeile-
malla eli testaamalla selvitettävä uudet lainalai-
suudet. Vaikkapa älykkäiden ihmisenkaltaisten 
robottien tuominen sosiaalisiin konteksteihin on 
tällaista. Niiden testauksessa on siis pääpaino 
konseptin arvioinnissa ja käyttäjäkokemuksenkin 
testaus ulottuu yhteisökokemukseen. Ollaan siis 
haastavilla alueilla. 

Joskus on ideana vain asiakkaiden yhteisöllistä-
minen, osallistaminen ja voimauttaminen. Siinä 
tarvitaan erilaista osaamista kuin toiminnan- tai 
tuotekehityshankkeissa. Oleellisempaa kuin digi-
taalitekniikka on yhteisöpsykologian, viestinnän ja 
brändisemantiikan hallinta niin suunnittelussa 
kuin niiden testauksessa. 

Digitalisaatiolle ei aina tarvita sen suurempaa 
motiivia kuin datan saaminen prosesseista, jotta 
isolla tai pienemmällä datalla voidaan paremmin 
analysoida asiakkaiden ja käyttäjien (ja tekniikan) 
toimintaa, oppia uusia asioita ja tehdä proaktii-
vista suunnittelua – sekä joskus luoda uusia pal-
velukonseptejakin. Datan keruu vaatii omia järjes-
telmiään ja korostaa tietoturvan ja yksityisyyden-
suojan hallintaa. 

Tarvitaan todellista osaamista 

Kaikki edellä mainitut uudistustyypit ovat haasta-
via ja niiden laadukas toteuttaminen vaatii todel-
lista osaamista eikä vain tittelien vaihtoa. Organi-
saatiotasolla kaivataan yhteistä orientaatiota ja 
tahtoa uudistukseen ja sen ytimeen. Uudistuksen 
toteuttajien ja sen jälkeiseen toimintaan osallis-
tujien on ymmärrettävä muutos perusteellisesti ja 
osattava myös käytännössä toimia muutoksessa ja 
sen jälkeen. Muuten käy kuin "entiselle kirjakau-
palle", jonka asiakas ihmetteli, miten digitaalinen 
kirja oli kaupasta loppu ja uuden erän saaminen 
veisi muutamia päiviä.  

Digitalisoinnin myötä palvelupäälliköistä voi maa-
gisesti tulla palvelumuotoilijoita, joilla ei ole palve-
lumuotoiluun mitään kompetenssia.  

Tuotekehitysosaaminen taas korvataan viestintä-
toimistojen tai teknologistien kapealla oman 
palvelunsa myyntiin tähtäävällä pintakerroksella. 

Kun uusia palveluja tuotetaan, korostuu organi-
saation kokonaisarkkitehtuuri. Organisaatiot kär-
sivät liian monista systeemeistä ja niiden integ-
raatio on aina vajavaista. Uudet palvelut ovat 
helposti irrallisia ja fragmentoivat kokonaisuutta. 
lisäävät työtä ja teknisiä ongelmia ja vähentävät 
systeemien yhteentoimivuutta. Tähän liittyy se, 
että uudet toimijat väheksyvät vanhoja käytän-
töjä. Saatetaan esimerkiksi käyttää NoSQL-tieto-
kantoja, jotka "rakenteettomassa rakenteessaan" 
voivat helpottaa pienen rikkaan palvelun kehittä-
mistä, mutta eivät lainkaan sovi yhteen muiden 
tietokantojen kanssa ja joiden korjaaminen on 
ongelmatilanteissa vaikeaa. Arkkitehtuurin 
arvioinnissa on keskeinen periaate tunnistaa 
vastaan tulevia skenaarioita ja järjestelmän kykyä 
selvitä niistä. Tietokannan rikkoutuminen on yksi 
esimerkki sellaisista. 

Jokainen uusi digitalisointitapaus tuottaa uusia 
tietoturvariskejä ja niiden osaamista tarvitaan 
suunnittelussa ja testauksessa. 

Etiikkakin on oma osaamisalueensa. Systemaat-
tinen uuden palvelun tai tuotteen eettinen arvi-
ointi on hyvä harjoitus organisaatiolle, joka on 
suunnittelemassa itselleen tai asiakkailleen uudis-
tusta. Laadin vuosituhannen vaihteessa VTT:llä 
tarkistuslistan " Tuotteiden, palvelujen ja järjes-
telmien eettisyyden tarkistuslista", joka löytyy 
netistä osoitteessa 

http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/ 
liitteet/eettinen-arviointi.pdf 

Oikean suunnan löytäminen 

Asiakaslähtöinen kulttuuri auttaa torjumaan 
suurimman hypen. Asiakaslähtöisyys on vasta-
paino toimittajalähtöiselle digitykselle. Sen kautta 
arvioidaan uudistuksia niiden asiakasarvon kannal-
ta. Se auttaa tekemään asiakkaalle näkyvästä 
kokonaisuudesta yksinkertaisemman, eikä frag-
mentoidun digihässäkän. Se voimauttaa asiakkaita 
eikä sido niitä uusiin käytäntöihin. Sen avulla 
parannetaan puutteita eikä toteuteta uusia 

http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/eettinen-arviointi.pdf
http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/eettinen-arviointi.pdf
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kiiltokuvia. Sen muuttaminen käytännöksi 
edellyttää asenteiden ohella aitoa 
kehitysosaamista. 

Oman identiteetin ymmärtäminen on keskeistä. 
Millainen organisaatio olemme? Onko ytimessäm-
me digiä vai jotain muuta? Jos havaitaan, että 
käsillä on aidosti mahdollisuus toteuttaa yrityksen 
transformaatio vaikkapa konepajasta logistiikan 
palvelutaloksi, tarvitaan aitoa muutosjohtamista, 
jossa käsitellään koko organisaation olemus. 
Tähän liittyy organisaation tarkoitus. Ihmiset 
tarvitsevat työssään merkityssisältöjä. Harvan 
organisaation tarkoitus on digitalisoida asioita. 
Taustalla on mieluummin, kenties vielä piilevänä, 
ajatus jostain, jolla esim. tehdään asiakkaiden 
maailma paremmaksi. Sellainen auttaa työnte-
kijöitä vapauttamaan motivaationsa teoiksi. 

Kokeilukulttuuri hyvin hallittuna on hyväksi. 
Kokeilu ei positiivisesti ajatellen merkitse kaiken 
ideoidun toteuttamista, vaan kokeilua, jolla 
opitaan uudesta asiasta ja jonka kokeilun eli 
testauksen jälkeen osataan päättää, aletaanko 
tavoitteelliseen kehittämistyöhön vai ei. Ei:n 
sanominen kuulemma erottaa menestyjät muista, 
vaikka konsultit luulevat asian olevan toisinpäin. 
Tuota "ei":n korostusta on epäilemättä vahvis-
tanut tarina Steve Jobsista, joka toisella Apple-
urallaan radikaalisti karsi tuotevalikoimaa ja 
palautti muotoilunkin takaisin yksinkertaisuuteen 
– ja liiketoiminnan menestykseen. Testauksen 
tarkoitus kokeiluissa ei ole verifioida prototyyp-
pejä, vaan auttaa luomaan ymmärrystä uudesta 
tilanteesta (engl. sensemaking). Sellainen on 
äärimmäisen tärkeää astuttaessa uusille alueille. 
Mutta samalla testauksen on tärkeää auttaa 
tunnistamaan kehnot konseptit. 

Joskus ydinorganisaatio on kyvytön muuttumaan, 
jolloin tarvitaan avuksi vaikkapa sisäisiä startupe-
ja, jotka toteuttavat sen murroksen, johon muu 
organisaatio toivottavasti yhtyy myöhemmin. 

Medialukutaito on tärkeää varsinkin johdolle. Mitä 
ollaan myymässä, kun digitalisaatiota kaupataan 
yritykseen? Onko sille perusteluja ja todisteita? 
Onko ideana tuottaa rahaa konsulteille vai 
menestystä liiketoiminnalle ja sen asiakkaille? 

Testiautomaation analogia 

Testausväelle on tuttu asia testiautomaation 
vuosikymmeniä kestänyt hypetys, jossa koneen 
hopealuoti muuttaisi testauksen maagisesti 
huippunopeaksi, tehokkaaksi ja vaikuttavaksi. 

Ideaaleissa ja unelmissa kaikki testaus on auto-
matisoitu ja pitää vain painaa nappia, niin kaikki 
on kunnossa. Todellisuus ei ole ihan sellaista. 
Testiautomaatio on saavuttanut paljon, mutta 
edelleen sen merkitys on suurin regressiotestauk-
sessa ja sen sokeat pisteet ovat uusien toiminto-
jen nopeassa testauksessa, konseptitason testauk-
sessa ja käyttökokemuksen ja käytettävyyden 
testauksessa. Uudet liiketoiminnat ja startupit 
tarvitsevat nimenomaan jälkimmäisiä. Niissä ei 
automaatio toimi, eikä sen käytössä ole mitään 
järkeä, koska havaintojen tulkinnassa tarvitaan 
ihmistä ja testaus lisää ihmisten ymmärrystä 
omasta tuotteestaan. 

Hyvä uutinen on se, että monet yritykset ymmär-
tävät, että testiautomaation ei ole tarkoituskaan 
tehdä kaikenkattavaa testausta, vaan sen isoin 
potentiaali on ihmisten ajan vapauttaminen 
hyvään, luovaan testaukseen.  Tämäkin onnistuu 
vain, jos testien digitalisaatio tehdään hyvin, eikä 
kaikkia resursseja käytetä testisettien ja testivä-
lineiden ylläpitoon. 

Testauksen pätevässä digitalisoinnissa näkyy 
tällaisia periaatteita: 

 Sellaisten asioiden digitalisointi, jotka sopivat 
digitalisoitaviksi. 

 Tekniikka on ihmisten apuna ja poistaa 
ihmisiltä ikäviä ja jopa haitallisia toistotöitä. 

 Tekniikka ei korvaa ihmisiä 
kokonaisprosessista, vaan vapauttaa heidät 
tekemään järkeviä tehtäviä, joihin ei aiemmin 
ole ollut aikaa. 

 Käytössä on koeteltuja käytäntöjä, robusti 
infrastruktuuri ja yhteentoimivia työkaluja. Ei 
luoteta uskoon ja toivoon, vaan kokemukseen 
ja tietoon kokonaisuuden toiminnasta. 

 Kokonaisuuden rakentavat työprosessit ja 
tekniikan tuntevat ammattilaiset itselleen ja 
kollegoilleen. 

 Kehitystyöllä on selvät tavoitteet ja 
ymmärretyt suorituskyvyn ja vaikuttavuuden 
mittarit. 
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 Digitalisointia tehdään vaiheittain, tekniikoita 
sovittaen ja kokonaisuutta säätäen. 

 Jos digitalisointia ei ole tehty hyvin, lopputulos 
on ihmisille huono ja toiminta on tehotonta ja 
laadutonta. 

 Jos se tehdään lyhytnäköisesti, se ei mukaudu 
toiminnan muutoksiin (ml. tuote- ja 
kehitysteknologian muutokset). 

Yhteenveto 

Digitalisaatio on hype ja heikosti professionaaleille 
organisaatioille sellainen on aina riski. Riski on sitä 
suurempi, mitä perinteisempi organisaatio on ja 
mitä enemmän se on irti hypen teknologia- ja 
puhekulttuurista. 

Uusi digitaalinen tekniikka on aina mahdollisuus, 
mutta ideat muuttuvat innovaatioiksi vain teke-
mällä oikeita valintoja ja suunnittelemalla ratkai-
sut asiakaslähtöisesti ja järkeviksi liiketoiminnan 
kannalta. 

Testauskulttuuri auttaa asiassa. Palvelu- ja tuote-
konseptien arviointi ja testaus parantavat päätök-
siä. Sisäinen ja kumppanien kanssa tehtävä pilo-
tointi auttaa rakentamaan ratkaisut tuotantokun-
toon. Erilaiset riskianalyysit ovat avainroolissa 
uudistuksia mietittäessä. 

Tämä testausosaaminen ei ole perinteistä funktio-
naalisen testauksen ja testitapausten maailmaa, 
vaan kumpuaa koesuunnittelusta, pätevästä 
prototypoinnista sekä käyttäjäkokemuksen ja 
käytettävyyden testauskulttuureista. 

 

Matti Vuori tekee parhaillaan testausosaamiseen liittyvää 
väitöskirjaa Tampereen teknillisellä yliopistolla. Siinä 
analysoidaan osaamistarpeiden taustaksi erilaisia 
toimintaympäristömme muutoksia. 
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Diversiteetin monimuotoisuutta (!) 

testauksessa
 

Matti Vuori 

 

Diversiteetti on pehmeä asia ja aikamme kova 
sana. Monimuotoisuuden tarve ja samanlaisuuden 
heikkoudet dynaamisessa maailmassa on vihdoin-
kin alettu tunnistaa, vaikkakin juhlapuheiden ja 
organisaatioiden käytännön kuilu on vielä olemas-
sa. Mutta mitä kaikkea erilaista diversiteettiä 
löytyy? Onko se vain ihmisten erilaisuutta vai 
kenties jopa enimmäkseen jotain muutakin? 
Olisiko diversiteetissäkin diversiteettiä? 

Ihmisten erilaiset näkökulmat ja 

ajattelutavat – erilaisia tartuntapintoja 

Nykypuheessa korostuu ihmisten erilaisuuden 
merkitys luovuudelle, koska erilaiset näkökulmat 
avaavat aina uusia reittejä yhteiseen ajatteluun ja 
innovointiin. Tällaista luovuutta tarvitaan monen-
laisissa tehtävissä ja myös testauksessa, alkaen 
testausasetelmien rakentamisesta käyttökoke-
muksen testaukseen. Mutta kyse ei ole vain luo-
vuudesta. Kaikilla meillä on oma todellisuutemme 
ja tulkintapintamme asioihin, erilainen kokemus-
maailma ja erilaiset sisäiset mallit. Siksi erilaiset 
ihmiset tuntevat, ymmärtävät ja kokevat testauk-
sen kohteet eri tavoilla, tuottavat erilaisia testejä 
– isolla ja pienellä tasolla – ja siten paljastavat eri-
laisia ongelmia ja myös erilaisia positiivisia asioita. 
Monimuotoinen ryhmä on yleisesti ottaen älyk-
käämpi ryhmänä. Kun on vähemmän yhteisiä vah-
voja uskomuksia, tietoja käsitellään harkitummin 
eikä uskota mitä tahansa.  

Muuttuva maailma – ja testauskin 

Maailman muuttuessa jälkiteolliseksi ja tarvemaa-
ilman kehittyessä tarvitaan erilaisia taitoja ja näke-
mys niistä muuttuu. Parikymmentä vuotta sitten 
vallitseva näkemys testauksesta – ja ohjelmisto-
kehityksestäkin – oli tehdasmainen. Kun tehdään 
aina samanlaisena toistuvia kognitiivisesti yksin-
kertaisia tehtäviä, on eduksi, että ihmiset ovat 
samanlaisia ja siihen työhön ”optimoituja”: 

ymmärtävät säännöt samalla tavalla, tuottavat 
samanlaista jälkeä, ja ovat samalla tapaa tehok-
kaita ja tarkkoja. Mutta kun tehdasnäkemys kor-
vautuu asiakas- ja käyttäjätarpeita ja kulttuureja 
ymmärtävillä moniosaajien tiimeillä, vanhat  ste-
reotypiat murenevat ja ymmärretään, että testaa-
jienkin ideaalit ovat erilaisia. Nyt tarvitaankin asi-
oiden ymmärtämistä eri tavoilla (vaikka missio 
olisikin yhteinen) ja erilaisia, toisiaan täydentäviä 
taitoja ja tietoja. 

Maailman muutoksia, jotka tukevat monimuotoi-
suutta ovat mm: 

 Lisääntyvä ulkoisen maailman monimuotoi-
suus edellyttää enemmä tartuntapintoja. 

 Järjestelmien kasvava määrä ymmäettyjä 
laatuominaisuuksia. 

 Globalisaatio ja globaalit markkinat ja sen 
myötä tarve ymmärtää erilaisia kulttuureja. 

 Toimintaympäristössä on enemmän dyna-
mikkaa ja uusia kehittämisen konteksteja ja 
erilaisia kehittämisen tilanteita. 

 Tarvitaan kehittämisen absratiotason 
nostamista yksitotuuksisesta insinöörityöstä 
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innovatiiviseen ja asiakastarpeinta ja -haluja 
ymmärtävään tuotekehitykseen. 

 On tarve  ymmärtää asioita enemmän verti-
kaalisesti – disaineista käyttäjiin, 
kulttuureihin, liiketoimintaan. 

 Uuudenlaiset systeemit tarvitsevat erilaisia 
taitoja – tekoälyn kanssa tarvitaan uudenlaisia 
diagnoositaitoja, UX edellyttää antropologisia 
ja tuotepsykologisia taitoja enemmän kuin 
ennen. 

 Yhä pienempiin tiimeihin on saatava enem-
män riittävää osaamista. 

 Työelämän ja yritysten houkuttelevuus 
edellyttää terveitä ja kiinnostavia työyteisöjä 
ja töitä. 

 Yhteiskunnassa katsotaan karsaammin 
kaikenlaista yksipuolisuutta ja syrjintää. 

 Luokkaerojen purkautuminen tuottaa 
sosiaalista sekoittumista. 

Yhteistä ja erilaista osaamista 

Monimuotoisuus kaipaa kuitenkin aina oheensa 
jotain yhteistä, samanmuotoista. Osaamispohjan 
yhteydessä puhutaan usein T:n muotoisesta pro-
fiilista, jossa pystylinja kuvastaa tiukkaa osaamis-
alueen hallintaa, mutta vaakalinja osaamisen 
ulottuvuutta muutamaan muuhunkin asiaan. Se 
mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin ja yhteis-
työn. Ja yhteistyöstä on kyse maailmassa, jossa 
ihmiset tiimeissä, heimoissa ja muissa tasa-arvoi 

sissa, itseohjautuvissa ja dynaamisissa koostumuk-
sissa tekevät luovaa työtä jatkuvassa muutokses-
sa. Erilaiset ihmiset tarjoavat jokaiseen uuteen 
tilanteeseen juuri siihen sopivan tarttumispinnan 
ja kokonaisuudessaan laajemman ymmärryksen 
asioista. Tuotekonsepteja tajuavat ihmiset osaavat 
käsitellä radikaaleja uutuustuotteita, teknologia-
ihmiset osaavat luoda testaustavat haastavaan 
tekniikkaan konepellin alla. Joku osaa luoda testi-
asetelmia, joilla ymmärretään asioita ja joku 
toinen taas kattavaa ja tehokasta regressiotes-
tausta. Joku saattaa jopa olla joskus käyttänyt 
kehitettävää systeemiä asiakasorganisaatiossa.  

Koulutustason jakauma tarkoitti aiemmin sitä, että 
enemmän koulutetut ovat automaattisesti päälli-
köitä ja vähemmän koulutetut tekevät suorittavaa 
työtä – kuten rutiininomaista testausta päivästä 
toiseen. Tämä tilanne on onnekkaasti muuttunut, 
vaikka koelaatiota edelleen olisikin. Tämä edistää 

suunnittelun ja toteutuksen, työn ja prosessi-
kehityksen, sekä tuotekehityksen ja liiketoiminnan 

Hahmontunnistusta: 

1) Monimuotoi-
nen todellisuus 

 

2) Homogeeni-
sen tiimin 
näkemä 

 

3) Heterogeeni-
sen tiimin näke-
mä 

 

Diversiteetin etuja 

 Terve työyhteisö. 

 Ketteryys tarttua kaikenlaisiin tilanteisiin 
liiketoiminnassa, tuotekehityksessä ja 
testauksessa. 

 Toimintaympäristön ymmärtäminen 
useista näkökulmista. 

 Vähemmän alttiutta vinoumiin ja ryhmä-
ajatteluun. 

 Bisneksen tukeminen. 

 Kehittymis- ja uudistumiskyky. 

 Luovuus testaustapojen kehittämisessä 
uusiin tilanteisiin. 

 Toiminta- ja tuoteriskien väheneminen. 
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yhteistyötä, puhumattakaan työelämän rikastumi-
sesta, mikä edistää ihmisten kehittymistä, voimau-
tumista ja liikkuvuutta. 

*Vanhassakin vara parempi – yhdessä 

nuoren kanssa 

Ikädiversiteetti on mielenkiintoinen ilmiö. Uudet 
yritykset tuntuvat joskus painottuvan nuoriso-
kulttuuriin olemuksessaan ja rekrytoinnissaan. 
Tilanne tietysti muuttuu vuosien ja vuosikym-
menten kuluessa, mutta kaikki merkit viittaavat 
siihen, että jo alkumetreillä olisi hyvä huolehtia 
sopivasta ikäjakaumasta. Ikä ei ole kumpaankaan 
suuntaan itseisarvo. Ikä merkitsee usein kokemus-
ta tuotteista, niiden laadun ongelmista ja vähem-
män teknologiapainottunutta suhtautumista tuo-
tekehitykseen. Kokeneilla ei ole painetta vaihtaa 
tuoteteknologiaa juuri viikko sitten julkaistuun, 
koska Siperia on opettanut. Tämä on juuri alalle 
tulleille vaikeaa.  

Samoin arvellaan iän lisäävän viisautta. Joskus  
onkin näkynyt mm. tällaisia perusteltuja lausumia: 
"viisikymppisenä on ammattilainen parhaim-
millaan", "alle 50-vuotiaiden ei saisi antaa suun-
nitella arkkitehtuureja". Tätäkään ei pidä yleistää 
liikaa, sillä testauksenkin maailmassa on nähty 
pitkiä työuria hyvin stabiilissa työprofiilissa, jolloin 
on saatettu jumittua yksipuoliseen teknologia-
osaamiseen ja testauskäsitykseen. Tilanne ei ole 
hyvä, jos se vanhentunut kokemusmaailma on 
sitomassa organisaation dynamiikkaa. 

Ryhmädynamiikka luo rooleja 

Sitovuutta ja rauhoittavuutta tarvitaan aina. 
Monille on tuttu ryhmädynaaminen ajatus, jossa 
ryhmiin syntyy erilaisia rooleja. Joku on ryhmän 
moottori, joku kriitikko, joku muu jotain muuta. 
Tietysti on hyvä, jos ryhmässä on sopivia ihmisiä 
täyttämään ne roolit (ja että ylipäätään on ryhmä, 
joka voi kehittyä ajan kanssa). Ihmisistä on onnek-
si moneksi. Ryhmädynamiikan idea on se, että 
roolit täyttyvät aina, ellei niitä tukahduteta. Asiaa 
auttaa tietoisuus rooleista, mutta niiden korosta-
minen puolestaan jäykistää asetelmia ja tiimien 
uudistumista. 

Intro- ja ekstroverttejä tarvitaan 

Introverttius on viime vuoden aikana ollut paljon 
esillä vastapainona kaikenlaiselle hypetykselle, 
jonka on koettu jättävän introvertimmat henkilöt 
toissijaiseen rooliin. Stereotyyppisessä ajattelussa 
testaaja on ollut juuri introvertti bugeja miettivä ja 
tarkasti kirjaava puurtava. Ketterässä maailmassa 
on esille noussut omaa rooliaan ottava, suveree-
nisti viestivä aloitteellinen työelämä-atleetti. Ste-
reotypiat aina liioittelevat. Selvää on vain se, että 
kaikenlaisille luonteille löytyy oma paikkansa, joka 
rikastaa kokonaisuutta. 

Vammaiset normaalisti töissä 

Vammaisten työllistämiseen suhtaudutaan usein 
syrjimisnäkökulmasta, eli että vammat eivät saa 
olla este työllistymiselle. Se on osa tasapainoista 
tasa-arvoisuutta. Joskus on esitetty vammaisten 
palkkaamista aivan itseisarvoisenakin asiana – 
kärjistynyt esteellisyys toisi työpaikalle korostu-
nutta arjen realismia ja aivan erilaisia näkemyksiä 
osaan asioista. Arjen realismia tarvitaan juuri 
laatutyössä. Erään yrityksen kasvavasta tiimistä oli 
juuri kuva sosiaalisessa mediassa. Kuvassa oli 
joukko samanikäisiä ja saman painoisia nuoria 
miehiä, joilla oli samanlaiset kasvonpiirteet ja 
samanväriset hiukset. Äkkiseltään asetelma ei 
tunnu otolliselta vaikkapa uusien sote-järjestel-
mien kehittämiseen. 

 

Kohtaavat kansalliset kulttuurit 

Samaa ulkomaailman näkyvyyttä tuovat ulkomai-
set ja vieraskieliset henkilöt, joilla voi olla terve-
tulleita tietoja eri kulttuurien tavoista. Se ei 
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tietenkään riitä kunnolliseen suunnitteluun eri 
markkina-alueille, mutta apu se on pienikin apu. 

Vaihtelevat sukupuolet 

Sukupuolista tasapuolisuutta työyhteisössä on 
itsestäänselvänä asiana vaikea pitää nykyään 
monimuotoisuutena. Sukupuolijakauma on jaka-
maton asiaintila, jossa ei ole yksi- tai monimuo-
toisuutta. Sukupuolten kuvitteellisesti erilaiset 
ajattelumallit ovat kuitenkin jossain määrin kan-
sanperinnettä, jolle ei ole kunnollisia perusteluja. 

Ihmisten erilaisuuden vaatimus ei onneksi kai-
paakaan detaljitason perusteluja, vaan sellaiseksi 
riittää pohjoismainen filosofia, jonka mukaan 
terve työyhteisö tekee pidemmän päälle parem-
paa jälkeä kuin epäterve. Ja normaalin elämän 
"demografiset vaihtelut" ovat juuri tätä terveyt-
tä. 

Erilaiset menetelmät täydentävät 

toisiaan 

Kaikessa teknologian arvioinnissa tiedetään, että 
jokaisen menetelmän kattavuus on rajallinen ja 
siksi menetelmät ja lähestymistavat täydentävät 
toisiaan. Niinpä on hyödyllistä olla käytössä erilai-
sia testausstrategioita ja menetelmiä. Suuntau-
tuminen erilaisiin testaustapoihin voi olla para-
digmaista – joku suosii testiautomaatiota ja joku 
hyvin vapaata tutkivaa testausta. Paradigmojen 
sisälläkin syntyy eroja riippuen siitä, millaiset tavat 
ja miten ihminen on oppinut. Lähestymistavat on 
voitu saada muilta työssä oppien, kurssilla tai vaik-
ka sertifikaattikoulutuksessa. Jos ylipäätään arvos-
tetaan sertifikaatteja, on organisaatiotasolla ole-
massa vahvat perusteet sille, että niitä on hyvä 
olla erilaisia. 

Monipuoliset käytännöt ja 

toimintamallit 

Testaus ja laadunvarmistus on kerroksittaista. Sitä 
tehdään mm. tuotekonsepteille, tietotekniselle 
arkkitehtuurille, protokollille ja koodin pienimmille 
elementeille. Yksi kohde ei riitä. Eri kohteet tarjoa-
vat erilaisia näkökulmia ja mahdollistavat erilais-
ten taktiikoiden ja tekniikoiden soveltamisen. 

Toimintamallien kokonaisuudessakin on toivotta-
vasti monimuotoisuutta. Projektin kriittisyystaso 

määrittää usein projektinhallintatavan ja käytet-
tävien laatukäytäntöjen tiukkuuden. Operatiivises-
sa työkalupakissa on hyvä olla erilaisia perusku-
vioita, joista valitaan projektille järkevin – sen si-
jaan, että jokainen projekti vietäisiin läpi saman-
laisella Scrum-putkella.  

Oleellista monimuotoisessa organisaatiossa on 
kuitenkin se, että jokaisessa tyyppitilanteessa on 
yhteinen, sovittu toimintatapa (vaikka se olisikin 
sovittu ketterästi tiimin kanssa, kun projekti 
alkaa), koska se sitoo kaiken muun diversiteetin 
toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Erilaista ajattelua eri ajattelun tasoilla 

Osana testauksen prosesseja, on testauksen koh-
detta aina tarkasteltu eri abstraktiotasoilla. Stan-
darditkin usein erottelevat esim. kokonaistuot-
teen, ohjelmistojärjestelmän ja sen alla moduulit. 
Kokonaistuotteessakin voidaan erotella se toimin-
nallisena järjestelmänä ja tuotekonseptin tasolla. 
Kaikki tämä erottelu mahdollistaa helikopterinäon 
kohteeseen, sopivaa vaihtelua käsitteissä ja ajat-
telumalleissa, erilaisten menetelmien käytön ja 
erilaiset testiympäristöt. Kaikki tämä vaihtelu on 
hyvin tervettä. 

Testaajat ovat kriittinen osa monimuo-

toisuutta 

Testauksessa ei ole kyse vain siitä, kuka ”osaa” ja 
kuka ”voi” testata, vaan ennenkaikkea siitä, keillä 
on sopiva organisaatiodynaaminen asema tehdä 
sitä. On vanha viisaus, että tuoteomistajilla 
ja -päälliköillä on aina paine julkaista jotain, ja 
kehittäjillä on aina paine tehdä seuraavaa asiaa ja 
saada nykyiset työt hyväksyttyä minimivaivalla. 
Niille näkökulmille tarvitaan vastapainoa, ja 
testaajat antavat juuri sen. 

Organisaatiokulttuuri on sulatusuuni 

Monimuotoisuudessa on kyse kaikesta siitä, mitä 
voi olla yhdessä organisaation toiminnallisessa 
osassa. Voiko siellä olla erilaisia organisaatio-
kulttuureja? Sellaisia voisi hyödyntää jakamalla 
tehtävät tiimiin, jonka kulttuuri sopii tehtävään. 
Yleisesti ottaen kulttuuri on suuri sulatusuuni, ja 
jos tiimitasolla on oikeasti erilaisia kulttuureja, 
organisaation kulttuuri on epäonnistunut. 
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Konseptien testaus on ihan eri asia 

kuin yksikkötestaus 

Testauksesta puhutaan usein oudon geneerisenä 
toimintana, vaikka tuoteymmärrystä kartuttava 
konseptien testaus on aivan erilaista kuin pienen 
koodinpätkän yksikkötestaus. Korkeimman abst-
raktiotason testaus on joskus luonteeltaan jonkin 
asian ymmärtämistä. Miten käyttäjät ajattelevat? 
Miten he toimivat? Testaus on paljon muuta koin 
verifioiva tai validoiva toiminnallinen testaus, joka 
usein toimii testauksen stereotyyppinä. Kokeel-
lisesti selvitettävien asioiden rikkaus tuottaa mo-
nenlaiset silmälasit tuotteen tarkasteluun. Sitä 
rikkautta ei saa vähentää, vaikka rationalistit niin 
ajattelisivatkin. Erotetut testityypit eivät ole 
"hukkaa", vaan investointia. 

Tekemisen tyylien syklinen dynamiikka 

Toimintatapojen vaihtelu on oleellista kaikessa 
henkisessä työssä. Päätoimiset testaajatkin teke-
vät testauksen stereotyyppisen ytimen ohella 
miljoonaa muuta asiaa ja työssään testaavilla on 
luonnollisesti pääpaino muissa asioissa. Tutkivalla 
testauksella on joskus maine testauksena, jossa ei 
paljoa suunnitella, mutta senkin onnistumista pa-
rantaa tutkimisen taktiikoiden suunnittelu ennen 
testausta. Yleisesti ottaen tekemisen hyvässä 

dynamiikassa koostuu sykli suunnittelu – toiminta 
– reflektointi. 

Viestintäympäristö – kuplat ja 

kaikukammiot aina läsnä 

Laadun tekeminen elää vahvassa viestintäympä-
ristössä. Kuunnellaan asiakaskunnan viestejä, tie-
toja markkinoista. Kaikki informaatio suodattuu 
henkilökohtaisten suodattimien ja oman "tieto-
kuplan kautta". Ihmisten samanlaisuus kutistaa 
sitä kuplaa; otetaan vastaan aina vain enemmän 
omien ajatusten kaltaisia viestejä ja oma ajattelu 
ja puhe alkaa mukautua kuplan ajattelun mukai-
seksi. Tätä tuottaa patologisia ryhmäajattelun 
ongelmia ja haittaa kehittymistä. Ongelmia voi-
daan vähentää pitämällä tietoisesti huolta vies-
tinnän eri kerrosten diversiteetistä – tiimi, yksikkö, 
yritys.  

Monimuotoisuus on riskien vähentä-

mistä 

Diversiteetti vähentää kaikenlaisia vinoutuneen 
ryhmä-ajattelun ongelmia ja heikentää viestintä-
kuplia – mukaan pääsee aina hieman jotain uutta 
ja erilaista. Monimuotoisessa organisaatiossa 
ollaan valmiita kaikkeen, kaiken aikaa. Ei tehdä 
niin helposti patologisia virheitä isoissa ja pienissä 
asioissa. Se vähentää projekti- ja tuoteriskejä.  

Robotit ovat kuuma sana. Testaus-
roboteissakin on diversiteettiä: 

 Koko. 

 Älykkyys. 

 Monipuolisuus kohteen 
käsittelyssä. 

 Peruskonsepti teollsuusrobotista 
humanoidiin. 

 Työkone tai ihmisen joustava 
työtoveri. 

 

(Kuvan kahvinkeitin ei ole robotti, ku-
ten eivät ole pelkät ohjelmistotkaan. 
Robotin määritelmään kuuluu fyysi-
syys. Diversissä maailmassa ei voida 
toimia ilman yhteisiä käsitteitä ja 
kieltä. 
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Oikein hyödynnettynä diversiteetti vähentää 
inertiaa synnyttämättä säntäilyä ja estää sen lai-
tostumista. Organisaatio, jossa kaikki on saman-
laista, kokee kaiken samanlaisena. Näköalat 
kutistuvat. Aletaan taantua. Mikään ei kehity 
ennenkuin syntyy iso kriisi ja pahimmillaan liike-
toiminta tuhoutuu. Divergentti organisaatio pys-
tyy muuttumaan jatkuvasti ja siten välttämään 
katastrofit. 

Diversiteetti on kaikki...  

Testauksen toimintajärjestelmän kaikissa elemen-
teissä on paljon vaihtelua ja juuri se on testauksen 
ydintä. Yhden paradigman, käytäntöjään vain kiin-
teyttävät organisaatiot tai konferenssit, jotka ko-
koavat yhteen samanmielisiä, kuulostavat vaikut-
tavilta, mutta eivät toimi mielekkäästi. 

...hetkinen, onko diversiteetti joku 

hopealuoti? 

Monimuotoisuus on kuitenkin vain mahdollistaja. 
Työelämän tutkijat tietävät, että toimintajärjes-
telmän elementtien pitää olla toistensa kanssa 
sopivia. Niitä elementtejä ovat esim. kehittävän 
työntutkimuksen kolmiomallin nurkat yksilö, väli-
neet, työn kohde, työyhteisö, säännöt ja työnjako. 
Kyse on kokonaisuudesta. Jossain elementissä 
olevan diversiteetin pitää tukea kokonaisuutta. 
Ihmisten erilaisuus ei auta, jos heillä ei ole sellaisia 
työnkuvia ja yhteistyön muotoja, joissa erilaisuus 
voi olla etu. Toisaalta taas kyse on työyhteisön 
kulttuurista. Jos se ei tue diversiteettiä, ei ”kan-
nettu vesi kaivossa pysy”. Ja koska kulttuuria on 
muuttaa, se pitää heti alussa rakentaa 
monimuotoisuutta tukevaksi. Ja jos organisaa-
tiossa on tässä mielessä tukeva perusta, sen 
ihmistä koostuvia elementtejä voidaan rakentaa 
diversisti, mikä puolestaan mahdollistaa 

monipuoliset toimintatavat ja kyvyn käsitellä 
vaihtelevia tehtäviä tehokkaasti ja laadulla. 

 

Ja toisinpäin. Jos organisaation lähtökohtainen 
kulttuuri on esim. koodauskeskeinen, se palkkaa 
koodauskeskeisiä työntekijöitä ja rakentaa heille 
koodauskeskeiset toimintamallit. Niissä toimimi-
nen puolestaan vahvistaa koodauskeskeistä kult-
tuuria. Tuloksena on yksipuolistava kierre, josta on 
vaikea murtautua ulos. 

Yksi osa diversiteetin mahdollistamista on valmi-
uksien luominen kouluttamalla. Kansainväliseen 
toimintaan siirtyvät yritykset tiedostavat kulttuuri-
koulutuksen tärkeyden. Jos testausmenetelmien 
toivotaan olevan monipuolisempia, on selvää, että 
henkilöstölle on hyvä luoda valmiudet tehdä 
muutakin testausta kuin esimerkiksi mihin ohjel-
mistokehityksessä on yleisesti totuttu (siis mata-
lan tason toiminnallista testausta ja mielellään 
automatisoiduilla testitapauksilla). On mahdo-
tonta, että vaikkapa relevanttia käyttäjäkokemuk-
sen testausta tehtäisiin ilman sen tärkeyden ym-
märtämistä, periaatteiden ja käytäntöjen tunte-
musta ja valmiuksia testien organisointiin. 

 

Matti Vuori on pitkään toiminut laatuasioiden parissa eri 
näkövinkkeleistä. Häneltä tullee pian ulos väitöskirja testaus-
osaamisen tarpeista lähitulevaisuuden Suomessa, missä 
tarvitaan mm. konseptitason osaamista liiketoiminnan 
tukemiseksi eri tavalla kuin ennen. Jutun julkaisuhetkellä  hän 
on etsimässä töitä Tamperee

Kulttuuri

Ihmisten 
diversiteetti

Toiminnan 
diversiteetti
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Ohjelmistotuotekehityksen 

laatuajattelun kehittymisestä
Matti Vuori 

"Laatu" on asia, jota yritetään saada tuotteisiin 
kaikin keinoin – kuhunkin tilanteeseen sopivassa 
määrin. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa ja miten 
käsityksemme siitä on muuttunut? Tässä lyhyessä 
jutussa katsellaan hieman laatuajattelun kehitys-
kaaria aikojen kuluessa ja annetaan osviittaa 
ajattelutavoista tulevaisuuden suhteen. 

Laatukäsityksemme heijastelee aina ympäröivää 
yhteiskuntaa ja teknologian roolia siinä. Laatu 
käsitteenä, tuotteiden jonkinlaisena attribuuttina, 
nousi esille, kun ymmärrettiin, että teknisten sys-
teemien komponentit eivät saa olla mitä tahansa, 
vaan niille pitää olla jonkinlainen "standardi", 
yhteisesti sovittu laatutaso. Ensimmäisessä vai-
heessa oli kyse teknisestä laadusta. Pultin pitää 
kestää, mitä sille on luvattu. Samaan tapaan ohjel-
mistotuotteiden laatuajattelussa on painottunut 
tekninen näkökulma. Puhutaan koodin laadusta ja 
testataan koodia, ohjelmistojen pultteja ja mut-
tereita. 

Kuka päättää, mikä on laadukasta? 

Teknisen laadun rinnalla on toki kulkenut asiakas-
lähtöinen laatuajattelu, joka on ollut tarvepoh-
jaista. ISO 9000 -maailma lähtee siitä, että systee-
mien toimittajien pitää tuntea asiakkaiden tarpeet 
ja laadun mitta on se, miten hyvin tuote vastaa 
tarpeita ja vaatimuksia. Tämä voidaan lukea 
suppeasti siten, että laadun mitta on vaatimus-
määrittelyn kuvaamien asioiden laadukkaassa 
toteutuksessa, mutta laajemmin ajateltuna – 
todellisen kokonaislaadun kannalta – asiakas 
määrää absoluuttisesti mikä on tärkeintä. Ja jos 
aikataulu on tärkeämpi kuin tekninen laatu, hyvää 
laatua on teknisesti puutteellisen tuotteen 
tekeminen aikataulussa. 

Tässä nousee esille tärkeä asia: tuote ei ole vain 
tekninen ydintuote, vaan kaikki siihen liittyvä 
toiminta ja palvelu sen elinkaaren aikana, eli siis 
myös kehittämispalvelujen, toimituspalvelujen ja 

ylläpitopalvelujen laatu. Elinkaariajattelu onkin 
myöhemmän laatuajattelun avainasioita. 

  

Mansikka on Suomessa laadun symboli. 

Laatukriteerien laajeneminen 

Laatuajattelu on siis kehittynyt tässä suhteessa. 
Teknisestä laatuajattelusta on laajennettu mietti-
mään sitä, miten asiat sujuvat toiveiden mukaan 
koko elinkaaren aikana kaikkien osapuolten kan-
nalta.  

Näkemys niistä asioista kasvaa koko ajan. Ohjel-
mistojen laatua on alkuun katseltu lähinnä toimin-
nallisen laadun kannalta – toimiiko ohjelma oikein 
ja luotettavasti jne. Myöhemmin, kun systeemit 
laajenivat ja saivat uusia käyttäjäryhmiä, tulivat 
vastaan mm. ohjelmistoergonomia, tietoturval-
lisuus ja ylläpidettävyys. 

Tietoturvallisuus ja tietosuoja olivat aiemmin 
lähinnä pankkien ja viranomaisten järjestelmien 
laatutekijöitä, mutta nykyisin pitää ilmaisesti jaet-
tavien mobiilisovellusten ottaa nämä asiat hyvin 
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vakavasti. Kotien esineiden liittyvyys mahdollistaa 
paitsi tietovarkaat, myös kotien fyysisen turval-
lisuuden vaarantumisen. Koriste-esineiden tieto-
tekniikkaa pitää kehittää yhtä vakavasti kuin 
ennen teollisuuslaitoksen järjestelmiä.  

 

 

Lähitulevaisuuden leivänpaahdin vuonna 1997. 

 

Ohjelmistoergonomia oli dominoiva paradigma 
teollisella aikakaudella, jolloin ihminen oli tuotan-
tokoneiston osa, biometrinen ja kognitiivinen toi-
mija, jonka käyttämille välineille piti löytää saman-
laisia suunnittelun ja samalla laadun kriteerejä 
kuin koneiden hammaspyörille.  

 

Antropometria on ergonomian perustaa 

Vasta 1990-luvun vaihteessa ymmärrettiin ihmisen 
erityisrooli subjektiivisena toimijana ja käytet-
tävyyden (usability) käsite kuvasti tätä uutta 
laadun dimensiota. Se oli edelleen rationaalisen 
maailman käsitteistöä ja tuorein kehityskaari on 
käyttäjäkokemus, joka katselee ergonomian ja 
toiminnan kontekstin ohella laajempaa ihmisen 
kokemusmaailmaa, kulttuuria, arvoja, intohimoja 
yms. Viime aikoina on asiakaskokemus tullut 
samanlaiseen systemaattisen suunnittelun rooliin. 
Tälle on selkeä syy: siinä, missä käytettävyyden 
kulta-aikana ihminen oli tietotekniikan hyödyn-
täjä, nyt hän on tietotekniikan avulla koko ajan 
kuluttajan roolissa. Näin maailman ja teknologia-
kulttuurin muuttuminen muuttaa laatuajattelua. 

Mitä standardit sanovat laadun kriteereistä? 
Esimerkkinä ISO/IEC 25010 

 Toiminnallinen soveltuvuus: 
Toiminnallinen kattavuus, toiminnallinen 
oikeellisuus, toimintojen oikeanlainen 
suunnittelu ja toteutus 

 Suorituskyky: Aikakäyttäytyminen, 
resurssien käyttö, kapasiteetti 

 Yhteensopivuus: Yhteiselo toisten 
järjestelmien kanssa, yhteentoimivuus 

 Käytettävyys: Tarkoitukseen 
soveltuvuuden tunnistaminen, opittavuus, 
operoitavuus suojaus käyttäjän virheiltä, 
käyttöliittymän esteettisyys, saavuttavuus 

 Luotettavuus: Kypsyys, saatavuus, 
vikasietoisuus, toipumiskyky 

 Tietoturvallisuus: Luottamuksellisuus, 
eheys, kiistämättömyys, tarkastettavuus, 
autentikointi 

 Ylläpidettävyys: Modulaarisuus, 
uudelleenkäytettävyys, analysoitavuus, 
muunnettavuus, testattavuus 

 Siirrettävyys: Sovitettavuus, 
asennettavuus, korvattavuus 

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software 
engineering – Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) – 
System and software quality models.  

Tämä on korvannut monille tutun ISO 9126:n. 
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Asiakkaan eri olemukset heijastuvat myös siihen, 
mitkä laatutekijät ovat kulloinkin tärkeitä. Tuotet-
ta lanseerattaessa korostuvat erilaiset asiat kuin 
pitkän käyttöjakson arjessa. Ensimetreillä pitää 
asiakas (tai sijoittaja) hurmata konseptin laadulla 
ja käyttäjäkokemuksella. Arjen koittaessa mita-
taan luotettavuutta ja tukipalveluja. 

Tekniset systeemit ja yhteensopivuus-

haasteet 

PC-tietokoneiden maailmassa tuli vastaan uusi 
ilmiö: yhteensopivuus. Tietokoneita alettiin 
valmistaa erilaisista komponenteista ja yhdessä 
tietokoneessa saattoi olla paljon eri ohjelmia ja 
vanhojen ohjelmien jäänteitä. Ohjelmistojen piti 
pärjätä siinä sekamelskassa ja toimia toistensa 
kanssa (yhteentoimivuus) ja vielä pärjätä joskus 
keskeneräisten teknologioiden kanssa (esimerkiksi 
aikoinaan Bluetooth oli pitkään hyvin haastava). 
Älypuhelimilla haaste konkretisoituu, kun vaikkapa 
erilaisia Android-laitteita eri käyttöliittymäversioi-
neen on valtava kirjo. 

On aina ollut kiva, jos tiedostoformaatit toimivat 
ristiin vaikkapa Applen ja Windows-tietokoneissa 
ja eri ohjelmissa. Nykyisin tämä korostuu netti-
maailmassa, kun dataa avataan ja systeemejä ka-
sataan pienistä palveluista. Ja kun IoT-ympäris-
tössä on ziljoona toistensa kanssa vuorovaikutteis-
ta, on yhteentoimivuus aivan uudenlainen haaste. 

Yhteensopivuus ja -toimivuus on tietysti myös 
ekosysteemi-poliittinen kysymys. Ekosysteemien 
omistajat näyttävät tietoisesti tekevän ekosystee-
miensä ohjelmistoista ja palveluista sellaisia, että 
ne eivät toimi yhteen toisen ekosysteemin teknii-
kan kanssa. Asiakkaan on silloin valittava leirinsä.  

Tuotteista palveluihin 

Toisaalta kuluttajan rooli merkitsee sitä, että tuote 
ei ole käyttäjän elämän väline, vaan rajapinta, 
käyttöliittymä palveluihin. Palvelunäkökulmassa ei 
ole oleellisinta välineen suunnittelu, vaan palvelun 
suunnittelu. Kyse on siis palvelun laadusta ja sen 
kautta myös palvelusuunnittelun laadusta. Tie-
tenkin välineen ideaali on aina ollut olla rajapinta 
ihmisen tekemiseen, mutta tuotteilla on aina 
myös itseisarvo ja arvo kulttuurisina artefaktoina. 
Palvelujen käyttöliittymissä sen itseisarvon pitää 
minimoitua, parasta käyttöliittymän laatua on se, 

että käyttöliittymää ei edes ”huomaa”, vaan fokus 
on palvelun käyttämisessä. 

Bittejä kuin sähköä pistorasiasta 

Tietotekniikan alkumetreillä ei ohjelmistojen käyt-
tövarmuus ollut iso ongelma, koska niitä käytettiin 
harvemmin kuin nykyään – palkkojen eräajo ker-
ran kuussa onnistui aika varmasti. Mutta nykyään, 
kun nettikauppa on aina auki ja sähkölamputkin 
odottavat verkkoyhteyttä, olemme riippuvaisia 
tekniikan toimivuudesta kaiken aikaa. Tekniikan 
rajallinen luotettavuus tuottaa toimintaan ja pal-
veluihin keskeytysriskejä. 

Laatua kaikille 

Perinteinen tuotekehitys segmentoi asiakkaita ja 
pyrkii priorisoimaan asiakas- ja käyttäjäryhmiä. 
Käytettävyyden yksi strategia on ollut tehdä tuot-
teista hyvin käytettäviä kaikille. Sen filosofian 
laajennus on esteettömyys, minkä idea on se, että 
tuotteiden ja palvelujen pitää todellakin olla 
sopivia ihan kaikille, ml. eri tavoilla vammaiset 
ihmiset. Tämä on periaatteellisesti olennaista 
julkisille palveluille. Kaupallisille palveluille ja 
tuotteille kyse on eettisistä valinnoista. Etiikan 
pitäisi tietysti olla läsnä kaikessa tuotekehityk-
sessä eri muodoissa: tuotteen etiikka, lupaukset 
päämiehelle, toimittajaloukku, piilokustannukset 
yms. 

Onko laatu subjektiivista? 

Käytettävyys on aina yksilön kannalta subjek-
tiivista ja se saa ihmiset ajattelemaan, että kaikki 
suunnitteluratkaisut ovat yhtä hyviä... Tämä on 
ilmiselvästi huonoa ajattelua. Vaikka käytettävyys 
on kiinni kontekstista, on tuotteelle aina jokin 
keskimäärin paras konsepti ja sen toteutus, jonka 
asiantuntijat pystyvät osoittamaan vaihtoehtojen 
joukosta. Sama periaate pätee laatutekijöiden 
keskinäiseen painotukseen. Laatu on siten myös 
objektiivista. 

Liikkuva maali 

Laatu on aina liikkuva maali ja vaatimustaso 
nousee. Kun ”pakollisissa” laatuominaisuuksissa – 
kuten vaikka niiden pulttien kestävyys – saavu-
tetaan riittävä taso, aletaan muilta ominaisuuk-
silta vaatia enemmän. Saako se pultti ruostua? 
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Onko sen muoto miellyttävä? Uusien tuoteryh-
mien tullessa niiden käytettävyys voi olla puutteel-
lista, koska tärkeintä on saada nauttia uudesta 
hyödystä. Mutta sitten rima alkaa nousta. 

Muistellaanpa taas historiaa. Niinä aikoina, kun 
ensimmäiset ATK-laitteet tulivat tehtaisiin ja 
pankkeihin, ne korvasivat kankeaa manuaalista 
työtä, jota tehtiin laskukoneilla ja paperiarkeilla. 
Vaikka uudessa työnkulussa käyttöliittymänä 
olisikin reikäkorttikone, eikä graafisesta käyttö-
liittymästä osattu edes unelmoida, parannus oli 
huikea. Jonain päivänä ihmetellään nykyisten 
käyttöliittymien alkeellisuutta. 

Olennaista on kuitenkin, että tuotteiden kilpailu-
tilanteessa ei ole koettuja heikkoja alueita, sillä 
ostotilanteessa usein tehdään lopullinen valinta 
tunnistamalla heikkouksia – jopa hakien tekosyytä 
sille, että jotain ei valita. Ja heikkoudet ovat 
vahvuuksien tapaan suhteellisia. Tuote X on 
huonompi kuin Y. Ajatus hyvyydestä skaalataan 
aina tiedossa olevien vaihtoehtojen tarjoaman 
tiedetyn tai kuvitellun laadun perusteella. Siksipä 
uusien tuotteiden laatua on vaikea hahmottaa 
ennen kuin niille ymmärretään – tai valmistaja itse 
määrittää – kilpailevan tuotteen. Vertailu tekee 
mahdolliseksi arvottaa myös ominaisuuksia, joita 
ei muuten osaa hahmottaa. 

Ylilaatua? 

Fyysisillä tuotteilla on aina mietityttänyt ylilaadun 
käsite. Siis, että tehdään parempaa kuin tarpeen, 
vaikkapa silta, joka on kuormaansa nähden aivan 
liian kestävä tai peltikatto, joka kestäisi tuhansia 
vuosia. Ongelmana ei ole laadun hukkaaminen, 
vaan rahankulutus. Teknisesti liian hyvä tuote on 
liian kallis valmistaa ja ostaa. Voi olla parempi 
mitoittaa peltikatolle lyhyempi kestoikä ja vaikka 
pitää ihan kohtuullisena, että sitä on tarpeen kun-
nostaa kymmenen vuoden välein. 

Ohjelmistoilla ei laatu useimmiten vaikuta valmis-
tuskustannuksiin. Bittien kopiointi maksaa ihan 
saman toteutuksen laadusta riippumatta. Liialli-
nen panostus johonkin osa-alueen kuitenkin kulut-
taa ohjelmistoprosessin aikana aikaa ja rahaa. Toi-
saalta pilvipalvelujen hostauksessa myös laatu 
maksaa. Tämän kaiken johdosta on laatua edel-
leenkin optimoitava eikä maksimoitava. 

Entä tasalaatuisuus? 

Tasalaatuisuudessa on kysy pysymisessä spekseis-
sä tai tuotteen tyylissä toleranssien välissä. Niistä 
poikkeaminen tuottaa ongelmia – jos voiteluöljyn 
viskositeetti vaihtelee, laitteet hajoavat ja epävar-
muutta asiakkaalle. Jos IKEA:n huonekalun osat 
eivät sovi yhteen, kokoonpanevalla kuluttajalla on 
ongelma käsissään – tai siis olohuoneen lattialla. 
Tietotekniikan eksaktissa maailmassa tilanne on 
vähän erilainen, mutta analoginen tilanne on vaik-
kapa tietoliikenteen nopeudessa. Tietynlaista 
suunnittelun toivottua tasalaatuisuutta on se, että 
käyttöliittymä on konsistentti kaikkialla sovelluk-
sessa, eli toimii samoilla periaatteilla kaikissa toi-
minnoissa. 

Toisaalta asiakaspalvelun poikkeava hyvyys, johon 
ei voida vastata säännöllisesti, nostaa asiakkaan 
odotuksia ja tuottaa myöhemmin pettymystä, kun 
niihin ei voida aina vastata. Asiakaspalvelun 
laadun on oltava hallittua siksikin, että se voidaan 
silloin tällöin ihan pikkuisen ylittää ja tuottaa 
mukava yllätys. 

Systeemisempää ajattelua 

Käytettävyysajattelun tärkeimpiä huomioita oli se, 
että kyse ei ole tuotteen laadusta, vaan tuotteen 
ja käyttäjän välisen suhteen laadusta. Mikään 
tuote ei ole laadukas sellaisenaan, vaan aina vain 
jossain kontekstissa, jossain systeemissä, jossain 
vuorovaikutuksessa. Eli oikeastaan onkin kyse sen 
toiminnan laadusta, jossa tuotetta käytetään 
(mikä on eri asia kuin se toiminnan laatu, jolla 
tuote saadaan aikaiseksi). Eli miten hyvää on se 
tietotyö, jossa tuotetta käytetään? 

Tämän vuoksi laatukriteerejä ei voida luetella 
missään standardeissa. Niinpä laatumallistan-
dardien klassikko ISO 9126 muistuttikin johdan-
nossaan, että kehitettävän tuotteen kriteerit pitää 
miettiä itse, mutta standardia kannattaa käyttää 
tarkistuslistana. Jokaisen tuotteen ja varsinkin 
uuden konseptin kohdalla pitääkin heti alkumet-
reillä miettiä, että mikä tämän tuotteen käytöstä 
hienoa. Siitä sitten juontuvat tuotteen kriteerit. 

Palataanpa laadun määritelmään... 

Tähänastisessa tekstissä olemme huomanneet 
laadun kuvaavan vastaavuutta tarpeisiin, vaati-
muksiin ja toiveisiin, olipa kyse sitten hallitusta 
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tasalaatuisuudesta tai ilon kyynelistä käyttäjä-
kokemuksen vuoksi. Laadulle on vaarallista antaa 
yhtä määritelmää, koska se riippuu aina kontek-
stista. Laatu mittaa kuitenkin aina käsillä olevan 
artefaktan läheisyyttä ideaaliinsa ja juuri se ideaali 
voi olla monenlaista. 

Mitä laatuominaisuuksia on nousussa? 

Mitkä ovat tulevien vuosien vahvoja laatukritee-
rejä? Otetaanpa esille energiankulutus, mikä on 
kasvava ongelma. Viime aikoina on nostettu esille, 
että Bitcoin-valuuttajärjestelmä kuluttaa kauhe-
asti sähköä. Sellaiset yllätykset ovat odotettavia 
systeemeille, jotka tehdään ilman kokonaisvaltais-
ta suunnittelua. Pienen marginaaliyhteisöjen jär-
jestelmien laatukriteerit ovat erilaisia kuin yhteis-
kunnan ja globaalin tason järjestelmien. Toisessa 
kontekstissa mobiiliteknologiat ovat akkujensa 
vuoksi nostaneet esille energiankulutuksen kysy-
myksiä. Akkujen pitää kestää paremmin kuin nyky-
ään. Milloin päästään siihen, että osana ohjelmis-
tojen testausta niiden funktioiden energiankulutus 
mitataan säännönmukaisesti?  

Data on tähän asti ollut ”pientä” dataa. Vaikkapa 
yhden asiakkaan dataa käsitellään hänen omassa 
kontekstissaan ja sen datan laatu on ollut helppoa 
huolehtia. Testauksessa on jouduttu miettimään 
datan laatua – edustavuutta, likaisuutta... 

Mutta big data ja tekoäly tekevät datasta kiinteän 
osan järjestelmiä ja datan laatuun joudutaan kiin-
nittämään paljon huomiota. Kriteerejä ovat mm. 
datan oikeellisuus, vinoumat, siirrettävyys eri 
järjestelmien välillä yms. 

Lähellä dataa ovat API:t, joilla dataa haetaan jär-
jestelmistä. Niiden laatuun on syytä kiinnittää 
paljon huomiota. Mm. API:en käytettävyys on 
laiminlyöty alue. 

Toiminnan laatu 

Yksi laatuajattelun peruspilareita on ajatus, että 
hyvä tuotteiden laatu kumpuaa hyvästä toiminnan 
laadusta. Jo tietotekniikan alkuaikoina tekeminen 
ohjelmistotuotannossa oli käsityömäistä ja toimin-
nan laatu oli kiinni yksittäisen työntekijän osaami-
sesta ja kurinanalaisuudesta. Prosessimaisen 
toiminnan kulta-aikana oli oleellista laadun synty-
miselle, että toimittiin sovitun prosessin ja oh-

jeiden mukaan. Jos virheitä syntyi, ne voitiin jäljit-
tää ohjelman toteutukseen, suunnitteluun, mää-
rittelyyn tms. vaiheeseen ja estää jatkossa ko. 
vaiheen toimintaa parantamalla jämäkäyttämällä. 

Toiminnan laadun maailman yksi perusidea on 
jämäkkyys tehdä asioita sovituilla hyvillä tavoilla, 
mutta maailman muuttuessa dynaamisemmaksi, 
siinä korostuu kyky valita toimintamallit tehtävän 
mukaan. Yksi prosessimalli ei ole paras kaikille 
projekteille, eikä kaikissa projekteissa pidä tehdä 
prosessimallin puitteissa samoja asioita. Tämä on 
metatason ketteryyttä, mikä puuttuu tehdas-
maisesta ”perus-scrummailusta”. 

Mutta sosiotekninen ja kulttuurinen näkökulma 
muistuttaa, että laadussa ja sen ongelmissa on 
kyse koko toimintajärjestelmästä – ihmisten 
toiminnasta, yhteistyöstä, prosesseista, välineistä, 
kommunikoinnista jne... Kun virheitä löydetään-
kin, haetaan prosessivaihetta tärkeämpänä 
vaikuttavia tekijöitä toimintajärjestelmän eri 
elementeistä. 

Olipa mentaalimallimme hyvästä toiminnasta 
millainen tahansa, kannattaa organisaation toi-
minnan laatuun panostaa. ISO 9000 ja erilaiset 
kypsyystasomallit (CMMI yms.) panostavat juuri 
tähän. Toiminnan laadun pitäisi antaa hyvä ennus-
te tuotteiden laadulle ja tuleville riskeille ja siksipä 
tämä ajattelumalli on tärkeä vaikkapa alihankin-
toja suunniteltaessa. Jos toimittajan toiminta on 
hyvää, on hyvä ennuste systeemin laadulle. "Toi-
minta" ei tietenkään tarkoita vain määriteltyjä 
prosesseja, vaan myös sitä, mikä on organisaation 
yleinen lähestymistapa laatuun (laatupolitiikka) ja 
miten osaavaa henkilöstö on. 

Toiminta heijastelee aina tuotenäkemystä. Jos 
tuotenäkemys on tekninen, tehdään tekniseen 
laatuun vaikuttavia toimia ja optimoidaan koko-
naisuutta niiden ratkaisemiseen. Jos taas ollaan 
käyttäjälähtöisiä, toimitaan sen ajattelutavan 
abstraktiotasolla – koodin ja komponenttien sijaan 
tehdään työtä käyttäjäkokemuksen eteen. Ja 
toiminnan laadun kehittämisen pitää samalla 
tavalla pureutua valittuun lähestymistapaan. 

Operatiivisen toiminnan taustalla on aina 
organisaation toiminta organisaationa, sen 
johtaminen, liiketoimintakonseptien valinta, 
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liiketoiminnan suunnittelu ja strategiat. Niiden 
laatu on kaiken muun lähtökohta. 

Mutta organisaation keskiössä on tietysti yksilö. 
Hyvän työn piirteet ovat olennainen työn teke-
misen laadun elementti ihmisen toiminnan tasolla. 
Siihen liittyvät mm. itsenäisyys, palautteen saa-
minen, hyvät työvälineet, turvallisuus, mahdolli-
suus vaikuttaa työtapoihin jne. Viime vuosina on 
työssä noussut esille työntekijän kokemus samaan 
tapaan kuin käyttäjä- ja asiakaskokemus. Varsinkin 
palvelutoiminnassa työntekijäkokemus määrittää 
lopputuloksen laatua ja linkittyy siihen suoraan 
kokonaisvaltaisen palvelumuotoilun kautta. Kui-
tenkin, työntekijäkokemuksen etsimiseen vaikut-
taa vahvasti organisaatiokulttuurin vallitseva 
ihmiskuva – tuetaanko esim. nuorisokulttuurin 
pinnallisia elementtejä vai organisaation syvällistä 
oppimista ja kehittymistä. 

 

Työn piirteet kannattaa miettiä huolella. 

 

Näin kokemuksellisuudesta on syntynyt 
kaikenkattava sateenvarjo ihmiskeskeiselle 
laadulle. Sen alla ovat tietysti aina perinteiset 
alemmat tasot perusergonomiasta alkaen. 

Brändi ja laatu 

Liiketoiminta muistuttaa siitä, että tuotteen taus-
talla olevan organisaation brändi vaikuttaa laa-
tuun monilla tavoilla. Kun brändi on vahva, tuote, 
eli sen laatu koetaan aina positiivisempana kuin 
jos brändi on heikko. Toisaalta tuotteen pitää 
tukeutua brändin ideoihin, saada niistä tukea ja 
vahvistaa niitä. 

Brändillä on kaksi luonnetta. Toisaalta se on valin-
ta ja suunnittelun tulosta. Silloin silläkin on oma, 
hyvin tärkeä laatunsa. Toisaalta se on asiakaskoke-
muksen tuottama asia ja siten heijastaa laatua. 
Brändi on siis myös asiakaskeskeisen laadun 
mittari. 

Disruptiivisen toiminnan laatu? 

Nykyisin kaivataan disruptiivisia tuotteita ja 
haasteena onkin silloin tehdä disruptiivista 
konseptikehitystä hyvin. Disruption taustalla on 
uusi, uniikki tuoteajattelu ja erottuminen enti-
sestä. Keksinnön laadun perusidea, uusi idea, ei 
tietenkään riitä sinänsä tuotteen tai järjestelmän 
laaduksi, vaan pitää saada aikaan asia, johon edel-
läkävijä-asiakkaat ihastuvat riittävän vahvasti 

Mitä kaikkea tuotteen laatu on? 

 Tuotteen attribuutti. 

 Tuotteen ja käyttäjän / asiakkaan välisen 
suhteen attribuutti. 

 Suunnittelun tulosta. 

 Käytön tuottama kokemus, osa käyttäjä- ja 
asiakakokemusta. 

 Ei valmistajan päätettävissä. 

 Subjektiivisesti koettu asia, mutta 
suunnittelijalle objektiivinen eikä koskaan 
makuasia, ellei ole kyse ruokatavaroiden 
laadusta. 

 Joskus näkyy positiivisesti tunnetasolla 
(liikuttuminen) ja joskus taas on täysin 
näkymätöntä. 

 Käsite tuotteen hyvyydestä puhumiseen ja 
hyvyyden jäsentämiseen. 

 Läsnä jokaisessa hetkessä ja koko tuotteen 
elinkaaren. 

 Koskee asiakkaan ohella muitakin tuotteen 
sidosryhmiä. 

 Historiallisesti muuttuva asia ja hieman 
erilainen erilaisissa paradigmoissa. 

 Yksittäisenkin tuotteen ominaisuuden 
kohdalla liikkuva maali. 

 Eri asia kuin tuotteen komponenttien 
”sisäinen” laatu, mutta silläkin on 
merkitystä. Laadulla on ”pino” teknisistä 
detaljeistä valmistajan brändiin. 
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vaihtaakseen entisen toiseen. Vähän parempi 
”objektiivinen” hyöty ei riitä mihinkään. 

Kokeilutoiminnan laatu on silloin yksi avainkysy-
mys. Miten kokeilu- eli testausasetelmat suun-
nitellaan ja kokeilut tehdään siten, että ne 
auttavat ymmärtämään tuotekehitystilannetta ja 
prototyyppien hyvyyttä? Miten muuten ajatuksia 
koetellaan? 

Disruptio ja uusien konseptien laadun "varmista-
minen" muistuttaa laadun suhteesta liiketoimin-
taan. Hyvän laadun pitää aina olla suhteessa pitkä-
jänteiseen menestykselliseen liiketoimintaan. 
Tämä on yksi laadun perusteluja ja niinpä liike-
toiminnan onnistuminen onkin mukana esimer-
kiksi laatupalkintomalleissa. Silloin onkin kyse 
organisaation toiminnan kokonaislaadusta ja sen 
osana liiketoiminnan laadusta. Kokonaisuuden 
ohella erilaiset arviointijärjestelmät mittaavat 
standardien avulla yritystoimintojen laatua, 
lähinnä laadun riittävyyden näkökulmasta.  

Muillekin kuin asiakkaille 

Esimerkiksi turvallisuus, tietosuoja ja ekologisuus 
ovat laatua liiketoiminnalle – argumentteja, 
riskien vähentämistä ja mahdollistavat pääsyn 
markkinoille – mutta myös laatua yhteiskunnan ja 
yhteisön suuntaan. Ne liittyvät myös liiketoimin-
nan ja tuotteiden eettisyyteen. Lakien, EU-ase-
tusten, pakollisten standardien ja ylipäätään 
julkisen vallan vaatimusten täyttäminen on 
tärkeää laatua. 

Muutkin sidosryhmät kuin asiakkaat ja yhteiskunta 
ovat tärkeitä. Tuotteita tehdään joskus korostaen 
jälleenmyyntiketjun preferenssejä. Se onkin joskus 
tärkeää, jos jälleenmyyjillä on keskeinen rooli liike-
toiminnassa. Jälleenmyyjien on hyvä ihastua tuot-
teeseen myydäkseen sitä hyvin ja tuotteen on 
oltava sellainen, että sen tukeminen on miellyt-
tävää ja kustannustehokasta. 

Kuka tekee laatua? 

Yksi osa toiminnan laatua on ajatus siitä, kuka 
laatua tekee ja varmistaa. Käsityöläisempinä 
aikoina (ml. ohjelmistotuotannon alkuajat) oli 
selvää, että ohjelman tekijä vastaa laadustaan ja 
muilla ei ole mitään osaa siinä, paitsi toki ohjel-
man kokeilu. Laaduntarkastus-ajattelussa tekijät 
tuottavat asioita ja joku toinen tarkastaa ja kenties 

testaa asiat sen jälkeen mahdollisesti useassa 
vaiheessa. Tätä ajattelumallia ovat toteuttaneet 
monet ohjelmistokehittäjät, jotka arvelevat, että 
testaajat kyllä testaavat ja valittavat sitten, jos 
ohjelmassa on vikaa. Samaan aikakauteen kuuluu 
ulkoinen prosessien määrittely ja määritettyjen 
prosessien toteutumisen valvonta.  

Tiimimäinen ajattelu on aina ollut tuttua suoma-
laisessa insinööriajattelussa. Siinä ammattilaiset 
itse ja tiimissä tekevät laatua ja "varmistavat" sen 
mahdollisimman hyvin itse. Tässä korostuu laatu-
ajattelun tärkeä piirre: laatu on paitsi tuotteen 
attribuutti myös sen tekijöiden identiteettiä mää-
rittävä tekijä. Tiimimäinen toiminta on saanut ket-
terässä kehittämisessä lisäpontta, samoin myös 
ajatus, että koko konsernissa ei tarvitse harmo-
nisoida tiimienkään toimintatapoja. Siinä toteutuu 
kontekstuaalinen ajatus: jokaisen organisaation 
pitää löytää omat toimintamallinsa ja sama vapaus 
mahdollistaa tiimeillekin voimaantumisen, kehitty-
misen ja reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. Olen-
naista on tällöinkin varmistaa, että toiminnan 
rajapinnat ulospäin – muuhun organisaatioon ja 
asiakkaisiin – ovat kunnossa. 

 

Mitä kaikkea kuuluu työhön? 

Tuotteen ja palvelun skaalautuminen 

Tuotteen sisäistä laatuakaan ei pidä unohtaa. 
Dynaamisessa tuotekehityksessä tuotteen kehitet-
tävyys ja myöhemmin ylläpidettävyys ovat tär-
keitä asioita. Jos tuote kehitetään vuodessa, sen 
jatkokehitys ja korjaava ylläpito voi jatkua par-
haimmillaan vuosikymmeniä. Testattavuus ja 
havainnoitavuus tuotannossa ovat tähän liittyviä 
laatutekijöitä. 



 

Laatu ja testaus  Sivu 11 
 

Nämä liittyvät myös liiketoiminnan skaalautuvuu-
teen. Korkean jalostusarvon tuotteissa ja palve-
luille tehdään asiakaskohtaisia räätälöintejä ja 
konfigurointeja. Miten hyvin tämä onnistuu ilman, 
että kokonaisuuden kompleksisuudesta tulee hal-
litsematonta, on usein kriittisen tason kysymys. 
Aihe mietityttää varsinkin startupeja, joiden pitäisi 
alun harjoittelun jälkeen kasvattaa 
asiakaskuntaansa. 

Arkisempaa skaalautumista on käyttäjämäärän 
suuri kasvu suorituskykymielessä. Se on yksi tee-
ma palvelun arkkitehtuurin laatua arvioitaessa ja 
suorituskyky tietysti yksi testattavia asioita ke-
hitysvaiheessa ja syytä mitata tuotannonkin aika-
na. Palvelua rajusti kuormittavat palvelunesto-
hyökkäykset ovat tässä eri asia. Ne menevät käsit-
teellisesti tietoturvallisuuden tai palvelun saata-
vuusriskien puolelle. 

Kypsän laatuajattelun etuja 

Palataanpa siihen, mitä hyötyä koko laadun käsit-
teestä on. Ensinnäkin käsitteet mahdollistavat 
laadusta ajattelun kielellisesti ja ihmisten ja osa-
puolten välisen keskustelun – tällä kertaa siitä, 
miten hyviä tai huonoja asiat ovat. Laadun käsite 
mahdollistaa jäsentyneen tuotteiden arvioinnin, 
mikä on tärkeää mm. liiketoiminnassa, juridiikassa 
ja tuotekulttuurissa. Tuotekehityksessä käsitteistö 
mahdollistaa tuotteen kehitysalueiden jäsentämi-
sen ja niihin liittyvien riskien käsittelyn ja myös 
jäsentyneen tuotteen virheiden käsittelyn. Joskus 
laadun käsitettä halutaan metafysioida, mutta se 
on erinomainen käytännöllinen ja käytännöllis-
teoreettinen väline. 

Laatuajatteluun liittyy tietysti muutakin kuin 
laadun olemuksen jäsentäminen. Jäsentämisestä 
ei ole hyötyä, ellei ole laatuun liittyviä arvoja, eli 
mielellään sitä, että hyvää laatua pidetään niin 
suuressa arvossa, että sen eteen toimitaan 
pitkäjänteisesti. Organisaatiotasolla se arvostus ja 
toiminnan luonne muodostavat laatupolitiikan 
ytimen. Laatupolitiikka on yksi laadunhallinta-
järjestelmästandardin ISO 9001:n avainasioita. Sen 
puitteissa yrityksiä kiinnostaa usein politiikan fiksu 
kirjoittaminen auki, mutta olennaista on politiikan 
perusteellinen miettiminen ja tukeminen kaikessa 
toiminnassa. 

Kypsää laatujattelua on moninäkökulmainen, tuot-
teesta ja kontekstista kumpuava ajattelu, joka tun-
nustaa laadun moninaisuuden ja sen taustalla ole-
van toiminnan piirteiden tärkeyden. Se antaa 
hyvät mahdollisuudet loistavien tuotteiden ja jär-
jestelmien kehittämiseen. Kypsä laatuajattelu ei 
siis tarkoita esimerkiksi ISO 9001:n periaatteita 
täysin toteuttavaa laatuprosessiajattelua. 

Laatuajattelu ei ole helppoa, sillä siinä tarvitaan 
ymmärrystä tuotekonsepteista, asiakkaista ja 
käyttäjistä, psykologiasta, ohjelmistokehityspro-
sesseista, riskienhallinnasta ja monesta muusta. 

Kaikki muuttuu 

Tietotekniikan maailma on muuttunut kovasti sen 
alkumetreistä. Tekniikka on valloittanut kaikki 
paikat ja prosessit, se on tullut hyvin monimut-
kaiseksi ja verkottuneeksi ja siltä odotetaan 
enemmän ja erilaisempia asioista. 

Laatunäkemykset siis muuttuvat ja ei ole syytä 
olettaa, että muutos loppuisi tähän. Muutokset 
tulevat aina hiipien. Moni organisaatio edelleen 
ymmärtää puheessaan ja sisäisissä prosesseissaan 
laadun kuin 1970-luvulla – simppelinä toiminnalli-
sena laatuna, ”koodaamisen” laatuna. Sellainen 
tuotenäkemys ei mahdollista huipputuotteiden 
kehittämistä. 

Organisaatioiden toiminnan laadulle on aina 
eduksi se, että tunnistetaan muutoksia herkällä 
silmällä ja korvalla ja ollaan toiminnassa ja toimin-
nan kehittämisessä mieluummin viisi vuotta etu-
kenossa kuin nojallaan taaksepäin. Tämä merkit-
see myös sitä, että ymmärretään laatukriteerien 
monimuotoistuvan jatkossakin ja että sen johdos-
ta tarvitaan myös monimuotoisempaa ja ajattelua 
ja muutakin toiminnan laadullista parantamista. 

 

Matti Vuori on pitkään toiminut laatuasioiden parissa eri 
näkövinkkeleistä – työkaluergonomiasta tulevaisuuden 
tuotteiden kehittämiseen. Häneltä tullee (toivottavasti) pian 
ulos väitöskirja, jossa on aiheena toimintaympäristömme 
erilaiset muutokset ja se tekeminen ja osaaminen, mitä 
lähitulevaisuuden Suomessa tarvitaan laadun tuottamiseksi ja 
”varmistamiseksi”, kun laadun painopisteet muuttuvat. Jutun 
julkaisuhetkellä hän on etsimässä töitä Tampereella.
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Inhimillisistä virheistä ja niiden 

mahdollisuuksien analysoinnista
 

Matti Vuori 

Inhimillisten virheiden estäminen hyvällä systee-
mien suunnittelulla on yhä tärkeämpää, koska 
riippuvuutemme tietotekniikasta ja automaat-
tisista systeemeistä kasvaa koko ajan. Jutussa 
luodaan pieni katsaus haasteisiin ja virheiden 
välttämisen mahdollisuuksiin. Tekemistä tällä 
saralla on paljonkin, sillä koko ajan kuulee ihmisiä 
syytettävän huonosta suunnittelusta johtuvista 
virheistä. Tarkastelutasona on yksilön toiminta 
työtehtävässä vuorovaikutteisen tietotekniikan 
kanssa. Esimerkiksi varsinainen työn muotoilu ja 
projektitason suunnitteluvirheet jätetään 
käsittelemättä. 

Usein puhutaan inhimillisistä virheistä, kun 
vahinko- ja onnettomuustilanteissa joku henkilö 
toimii väärin. Yleensä ei ole kuitenkaan kyse 
inhimillisestä virheestä, vaan sellaisesta systee-
minen käyttöliittymän suunnittelusta tai työteh-
tävän suunnittelusta, joka johdattelee ihmisen 
vaaralliseen toimintaan. Tämä on oleellinen ero, 
sillä ihmisen syyllistäminen tuottaisi ajatuksia 
tarkkaavaisuudesta ja huolellisuudesta – ja 
potkuista – kun taas huomion kiinnittäminen 
systeemin suunnitteluun auttaa kehittämään 
tekniikkaa ja työtä paremmiksi. Tammikuussa 
2018 media täyttyi uutisesta, jossa Havaijilla oli 
hälytys saaristoa lähestyvästä ballistisesta ohjuk-
sesta. Lausumaton viesti oli siis suunnilleen, että 
iso osa ihmisistä kuolee kohta ydinpommin räjäh-
dyksessä. Tietenkin kohta uutisoitiin, että hälytys 
oli väärä, ja että syynä oli inhimillinen virhe. Mutta 
pian selvisi, että käyttöliittymässä oli vierekkäin 
hälytyssysteemin testauspainike ja hälytyksen 
lähetyspainike. Tuollaiset suunnitteluvirheet voi-
vat saada aikaiseksi ydinsodan, tehtaan pysähty-
misen, ihmisen varallisuuden katoamisen ja paljon 
muuta. Siksi pitää vähitellen oppia tekemään ja 
ostamaan parempia käyttöliittymiä. Virheiden 
ymmärtäminen ja virhemahdollisuuksien 
tunnistaminen kehittämisen aikana analysoimalla 
ja testaamalla ovat välttämättömät lähtökohdat 
parempaan. 

Käytön virheettömyys on yksi käytettävyyden osa-
alue ja niinpä arvioinnin ja testauksen kohteena ei 
nytkään ole tuote tai järjestelmä sinänsä, vaan 
tekniikan ja ihmisen muodostama kokonaisuus. 
Lähtökohtana ei ole tekniikan piirteiden tarkaste-
lu, vaan kaikki lähteen ihmisen ymmärtämisestä ja 
ihmisen ja tekniikan välisen suhteen ja vuorovai-
kutuksen ymmärtämisestä. 

Ihmisen toiminnan kolme kognitiivista 

tasoa 

Virheitä on monenlaisia. Jens Rasmussen (1982) 
on jakanut ne taito-, sääntö-, ja tietopohjaisiin 
virheisiin: 

 Taitopohjaiset virheet ("lipsahdukset") – 
esimerkiksi kaksi painiketta lähellä toisiaan, 
jolloin väistämättä joskus klikataan väärää. 
Hahmontunnistus- ja lukemisvirheet menevät 
tähän luokkaan. 

 Sääntöpohjaiset virheet – käyttäjällä on tietty 
käsitys toiminnasta, joka ei ko. tilanteessa 
olekaan soveltuva 

 Tietopohjaiset virheet – järjestelmä antaa 
tietoja, joiden perusteella päätellään oikea 
toiminta. Päättelyssä tehdään virhe. 

Uudessa toiminnassa ollaan ensin tietopohjaisella 
tasolla. Kun käyttäjä ensimmäistä kertaa konfi-
guroi kotonaan reititintä, ollaan tällä tasolla. 
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Jokainen määritys pitää miettiä moneen kertaan ja 
hakea tietoa koko ajan netistä ja käyttöohjeista. 
Mutta jatkossa toimintaan on selvät säännöt. Tie-
detään mitä pitää konfiguroida ja mistä se suun-
nilleen löytyy. Jossain vaiheessa homma on jo ihan 
rutiinia, mutta siltikin painetaan joskus vahingossa 
väärää nappia ja syötetään joku koodi vahingossa 
väärään kenttään. Ne ovat taitopohjaisen tason 
lipsahduksia. 

Oleellista on suunnittelussa tukea näitä tasoja, 
koska käyttäjät toimivat niillä ja uusilla tuote-
konsepteilla tullaan käyttäjiksi tietopohjaisen ta-
son kautta. Tietopohjaisella tasolla pitää suun-
nittelun lähteä siitä, että ymmärretään käyttäjän 
mentaalimalli suhteessa tuotteeseen, tehdään 
tuotteen konsepti näkyväksi, jotta siihen saadaan 
järkevä tartuntapinta. Tätä voidaan konsepti-
vaiheessa tutkia käytettävyystesteillä ja analy-
soimalla konseptin piirteitä. Käyttäjien "antro-
pologinen mallinnus" antaa tärkeää lähtötietoa – 
siis persoonien tunnistaminen ja miettiminen 
millaiset tiedot käyttäjillä on tuotteesta ja sen 
tekniikasta ja miten heidän kulttuurinsa asemoi 
tuotteen. Suunnittelun edetessä käytettävyys-
testaus auttaa varmistamaan, että ensikäyttö 
toimii hyvin ja analyysit antavat täydentävää 
tietoa. 

Tuotteen mentaalinen asemointi on juuri tärkeää. 
Esimerkiksi IoT-tuotteen konfigurointia ei tehdä 
huolella, jos se koetaan leluksi, mutta jos se ym-
märretään vaaralliseksi hyötylaitteeksi, jaksetaan 
laitteen asetukset käydä kunnolla läpi. Hyvä tuote 
paljastaa aina olemuksellaan luonteensa. 

Sääntöpohjaisella tasolla on jo kyse käyttöliitty-
män suunnittelusta tukemaan käyttäjäkunnan 
mielessä olevia odotuksia ja yleisiä ergonomisia 
periaatteita. Erilaiset heuristiikat (esim. toimiiko 
käyttöliittymä konsistentisti kaikkialla) ja konk-
reettisten käyttöliittymäratkaisujen tarkistuslistat 
(esim. ovatko "Yes" ja "No"-napit oikeassa järjes-
tyksessä) ovat tärkeitä analyysityökaluja. Käytet-
tävyystestauksessa on tärkeää käydä kokonaisia 
työnkulkuja läpi – tai palvelupolkuja – sillä aiem-
mat käytön vaiheet paljastavat ne mentaaliset 
polut, joille käyttäjät kulkevat. Tämä onkin perin-
teinen työnanalyysin lähestymistapa, joka on pa-
laamassa kunniaan palvelumuotoilukulttuurissa. 
Mutta testaus ei nosta ongelma esiin riittävästi, 
sillä se ei kata kylliksi käytön variaatioita. Lähinnä 

se paljastaa tyypillisimmät käyttötavat ja 
karkeimmat ongelmat, mutta ei poikkeuksia. Siksi 
analyysit ovat hyvin tärkeitä. Useinhan kaikki 
sujuu hyvin niin kauan, kunnes jotain pientäkin 
muuttuu, joka muuttaa tilannetta, keskeyttää 
mielessä olevan prosessin tms. 

Taitopohjainen taso jatkaa edellisestä, mutta nyt 
tarkastellaan ergonomisia asioita. Analysoinnissa 
arvioidaan esim., ovatko vaaralliset ja rutiineissa 
käytettävät painikkeet liian lähellä toisiaan. Hiiri 
voi aina lipsahtaa! Entä onko teksti riittävän 
selkeää, ettei viestejä ymmärretä siksi väärin? 
Testaus ei tuota näistä asioista riittävää tietoa, 
mutta auttaa näkemään konkreettisia käyttötapo-
ja ja tilanteita, joita pitää analysoida tarkemmin ja 
verrata havaintoja työn vaatimusten ja olosuhtei-
den ohella ihan ergonomiseen käsikirjatietoon. 

 

Kaikki toiminnan tasot ovat tietysti useimmiten 
samaan aikaan läsnä. Ihminen tekee aina taito-
pohjaisia lipsahduksia olipa ajattelu muuten miten 
tietoista tahansa. Ja jokaisen mielessä on aina 
nippu sääntöjä, jotka vain odottavat laukaisemis-
taan jollain syyllä tai tekosyyllä. 

Käyttäjien tyylit vaihtelevat 

Mainitut persoonat ovat oleellisia myös virhemah-
dollisuuksien analyysissä, sillä erilaisilla käyttäjillä 
on erilainen toimintatyyli, mikä tuottaa myös eri-
laisia virheitä. Tehokäyttäjät ovat nopeita ja nope-
assa käytössä voi hiiri lipsahtaa väärään paikkaan. 
Kokematon käyttäjä taas voi kokeilla asioita ja 
tehdä ihan mitä tahansa. Analyyseihin sopii hyvin 
tyyli, jossa tehdään muutamia mentaalisia skenaa-
rioiden suorituksia erilaisilla mielessä olevilla 
käyttäjätyypeillä. Samanlainen varioinnin tarve 
liittyy käyttöympäristöihin ja -tilanteisiin. Niiden 
kirjoa on mietittävä ja otettava huomioon hanka-
limmat tilanteet. 
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Daniel Kahnemanin (2011) kirja "Ajattelu nopeasti 
ja hitaasti" muistutti laajaa lukijakuntaansa siitä, 
että ihmiset toimivat arjessaan aika lailla auto-
maattisesti silloinkin, kun arvelevat olevansa hyvin 
tietoisia. Joskus onkin iso haaste herättää ihmisen 
siitä automaatistaan tekemään vahvasti tietoisia 
päätöksiä. Perinteiset hyvät suunnittelutavat tuke-
vat tätäkin – vaaralliset asiat pitää merkitä sellai-
siksi. Ikävä kyllä, käyttöliittymäsuunnittelijat suosi-
vat estetiikkaa yli turvallisuuden ja toimivuuden. 

Systemaattinen analyysi tehtävien 

vaihe vaiheelta  

Turvallisuuskriittisillä tuotteilla on välttämätöntä 
yleisen käytettävyyden arvioinnin ohella käydä 
virhemahdollisuuksia erityisesti läpi käyttöteh-
tävien vaihe vaiheelta. Mitä voisi mennä pieleen? 
Yksi erityismenetelmä tähän on toimintovirhe-
analyysi (Vuori, 2010), jossa käydään tilanne 
tilanteelta läpi erilaiset käyttäjän toiminnot, 
miettien mitä voisi mennä vikaan: 

 Toiminto jää suorittamatta. 

 Toiminto myöhästyy. 

 Toiminto liian aikaisin. 

 Toiminto on väärä tai puutteellinen. 
Avainsanoja: liian paljon, vähän, pitkä, lyhyt, 
nopea, hidas, väärä suunta. 

 Toiminto tehdään väärälle kohteelle. 
Avainsanoja: samaa tyyppiä, samannäköinen, 
yhteensopiva, samanlaisessa ympäristössä, 
vieressä, väärät vihjeet, väärät ohjeet, tuttu. 

 Oikean toiminnon lisäksi tehdään jokin 
haitallinen, ylimääräinen toiminto. 

Analyysit ovat tärkeitä. Sekä toiminnallisuus- että 
käytettävyystestauksessa suoritetaan skenaarioita 
ja katsotaan, mitä tapahtuu. Sen kattavuus erilai-
sille häiriöille ei ole korkea. Analyysi katselee asioi-
ta toisinpäin: onko tällaiselle ongelmalle mahdol-
lisuus ja jos niin käy, mitä tapahtuu. Tietoturva-
testaus on testauskäytännöissä sukua turvallisuus-
analyyseille, koska se katselee mahdollisia haa-
voittuvuuksia. Inhimilliset virheet ovat "kogni-
tiivisia haavoittuvuuksia"!  

Analyysien näkökulma on aina systeeminen. Tar-
kastelussa ei ole ihminen tai tekniikka erikseen, 
vaan ihminen ja tekniikka ja työ vuorovaikutuk-
sissa toistensa kanssa toimintajärjestelmässä ja 
kulttuurissa. 

Riippuu analyysin kontekstista, miten sen systee-
misyyden huomioon ottaminen onnistuu. Jos ei 
ole riittäviä työkontekstin tietoja, niitä pitää 
kehitellä hypoteeseina (miten käyttöskenaario 
voisi kulkea) tai tyytyä vain ergonomisen tason 
arviointiin. Tietojärjestelmiä tai teollisten proses-
sien välineitä kehitettäessä pitäisi olla hyvä 
ymmärrys työnkuluista ja välineiden käyttäjistä. 

Historiallinen huomio: "Ennen vanhaan" yksi osa 
analyysin sisältöä oli tarkastaa, että jokaiselle 
vaaralliselle toiminnolle on varmistus "Oletko 
varma, että haluat...", mutta nykyään tiedetään, 
että sellaisiin suhtaudutaan useimmiten, että "nyt 
näytöllä on jotain, mihin pitää klikata 'kyllä'". Ja 
turvallisuuden lisäämisen sijaan ne luovat virheel-
listä turvallisuuden tunnetta. Analyysin pitää siis 
olla paljon syvällisempää. 

Kompleksisemmassa kontekstissa 

Ajatus työnkulkujen etenemisestä jossain määrin 
vaiheittain ja ihmisestä suvereenina toimijana 
siinä kokonaisuudessa, on hyödyllinen mentaa-
linen yksinkertaistusperiaate, joka ohjaa olennai-
suuksiin ja helpottaa asioihin tarttumista toimin-
taa analysoidessa.  

Tosielämässä toiminta on toki kaoottisempaa ja 
läsnä on erilaisia muita toimijoita, vaikkapa 
älykkäitä robotteja. Silloin on pohdittava 
kokonaisuutta systeemisemmin. Millaisia 
vuorovaikutuksia on olemassa ja voi syntyä? 
Millainen kokonaisuus on luonteeltaan? Jos 
kokonaisuutta ollaan suunnittelemassa itse, se 
pitää tietysti suunnitella ymmärrettäväksi ja 
robustiksi. Jos se on ”annettu”, on testauksella 
(ml. roolipeli) iso arvo systeemin ymmärtämisessä 
jo alkuvaiheena sen vuorovaikutussuunnittelulle ja 
analyysille. Kyse ei ole enää ergonomian tai ihmi-
sen skenaarioiden ymmärtämisestä, vaan pääs-
tään sosioteknisen dramaturgian pariin. 

Älykkään robotin tekemiin virheisiin pitää 
suhtautua paljolti samoin kuin ihmisen tekemiin 
inhimillisiin virheisiin! Kummatkin niistä ovat 
tulosta kokonaisuuden toimivuudesta.  

Tahallinen väärinkäyttö 

Tunnettu virhemaailman guru, James Reason 
(1990 ja 2009), jakaa virheet lipsahduksiin, ereh-
dyksiin ja rikkomuksiin. Rikkomukset ovat tietoisia 
ja tahallisia ja siis enemmän "systeemisiä virheitä" 
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kuin käyttövirheitä. Niitä ovat mm. oikaisut, jäte-
tään jokin vaivalloinen prosessin vaihe tietoisesti 
väliin; jännityksen hakeminen tai optimointi – 
esim. ei asennetakaan käyttöjärjestelmän haavoit-
tuvuuden päivitystä, koska se laskee systeemin 
suorituskykyä. Joskus pitää toimimattomia ohjeita 
rikkoa omalla päätöksellä, jotta joku työ saadaan 
tehtyä. Kaikissa näissä on työyhteisön laatu- ja 
turvallisuuskulttuurilla iso merkitys. Se tuottaa 
ryhmäajattelua ja toimintatyylin. Miten vakavasti 
esimerkiksi suhtaudutaan valvontakeskuksen 
vuoronvaihdon yhteydessä tehtävään ohjushä-
lytyksen testaamiseen? Onko se tiukka tarkis-
tuslistalla ohjattu rituaali, vai vasemmalla kädellä 
hoidettu hutaisu? 

Kaikenlaiset systeemien väärinkäytön mahdol-
lisuudet on aina arvioitava tuotesuunnittelussa ja 
se pätee kaikenlaisiin digitaalisiin tuotteisiinkin. 
Väärinkäytön virhekategoria on hyvin tärkeä 
erilaisten autonomisten tuotteiden suunnitte-
lussa. Millä kaikilla tavoilla voisikaan kotirobottia 
käyttää, joihin sitä ei ole suunniteltu, ja miten ne 
tavat voisi estää? Cyberrikollisuus on tietysti osa 
tietotekniikan väärinkäyttöä ja tietoturvallisuuden 
analysointi ja testaus on tärkeää rikkeiden karsi-
miseksi. Hyvä tietoturvallisuus vähentää myös 
tahattomia virheitä, koska siihen kuuluu esimer-
kiksi peruskäyttäjien pääsyn rajoittaminen vaaral-
lisiin systeemin toimintoihin. 

Erilaajuisilla toiminnan 

kokonaisuuksilla ja työnkuluissa 

Inhimillisiä virheitä tehdään monella toiminnan 
tasolla, vaikka huomio onkin usein työn 
"käyttöliittymään mahtuvalla" tasolla.  

 Ryhtyminen työhön tai palveluun. 

 Menetelmän valinta. 

 Menetelmän toteutustavan valinta. 

 Virheet menetelmän vaiheissa. 

 Ihmisen havainto- ja toimintovirheet. 

Ylemmät tasot ovat työn tai palvelun muotoilun 
peruskysymyksiä, jotka tulevat vastaan, kun 
systeemin kokonaiskonseptia mietitään. Isoissa 
asioissa tehdään isompia virheitä ja niiden mer-
kitys kasvaa, kun organisaatioissa ollaan laajem-
min itseohjautuvia. Silloin kasvaa vaara, että 
ihmiset tekevät asioita, joihin heillä ei ole val-
miuksia. Korkeimmalla tasolla ei ole myöskään 
kyse vain yksilön toiminnasta, vaan ryhmien 
toiminnasta ja kulttuuristakin, sillä isommat 
valinnat syntyvät aina jonkinlaisessa ihmisten 
vuorovaikutuksessa ja mukana on aina yhteisiä 
ajattelun vinoumia – eli kulttuurin peruskäsityksiä 
asioista. Esimerkiksi autokorjaamon mekaanikko 
voi kuvitella olevansa osien vaihtaja, mutta asiakas 
kokee hänen olevan asiakaspalvelija ja ongelman-
ratkaisija. Silloin mekaanikko tekee kenties rooli-
näkemyksessään kaiken oikein, mutta samalla 
kaiken täysin väärin...  

Mutta kaikki potentiaaliset tapahtumaketjut on 
pysäytettävä mahdollisimman aikaisin. Työn 
muotoilussa ei kuitenkaan ole kyse vain 
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ajattelusta, vaan kaikesta työn suunniteltua, 
ideaalista tekemistä haittaavista asioista – työn 
keskeytyksistä, stressistä, liian matalasta vireys-
tilasta jne., joiden vuoksi asioita ei huomata, 
unohdetaan, jätetään tekemättä, tehdään uudes-
taan jne... 

Mutta silloinkin on vielä aikaa, jos on painettu vää-
rää painonappia. Ajattelumalli on nykyisin, että 
systeemien pitää sietää kokeilua, jotta niiden toi-
minnallisuus selviää käyttäjälle ja toisaalta varoi-
tusdialogit ("Oletko varma, että ...") ovat tehot-
tomia. Niinpä lähdetään siitä, että systeemin pitää 
hallita tilansa ja antaa käyttöliittymässä vain rele-
vantteja mahdollisuuksia ja toiminnot on voitava 
perua tai keskeyttää – joko niiden käynnistyksen 
jälkeen tai jos peruminen ei onnistu, vaikkapa 
viivelaskurilla ("formatointi alkaa 5 sekunnin pääs-
tä"), jonka aikana toiminnon voi perua. Peruminen 
tietysti edellyttää, että on saatu palaute tai status-
tieto siitä, että jotain on käynnistetty ja että ken-
ties on tehty virhe, jolle pitäisi tehdä jotain. Niinpä 
tarkastelu pitääkin viedä erilaisten poikkeus-ske-
naarioiden loppuun asti. Jutussa mainitussa ohjus-
hälytyksessä ei kenties ollut helppoa keinoa vää-
rän hälytyksen perumiseen, koska se kesti kym-
meniä minuutteja – siis asia, jonka operaattori 
olisi voinut huomata heti ja kuitata heti virheeksi. 

Kenen näkökulmasta virheitä 

katsellaan? 

Inhimillinen virhe on klassisesti ihmisen toiminnan 
poikkeama oikeasta työ- tai toimintaprosessista. 
Se on neutraali ajatus ja sopii hyvin työhön ja työ-
välineisiin. Mutta vaikkapa nettikaupoissa tilanne 
ei ole niin selvä. Kauppias haluaa joskus käyttö-
liittymän erilaisilla tempuilla (”dark patterns”) 
saada asiakkaan ostamaan enemmän, mikä voi 
olla vastoin ihmisen etua. Ihminen tekee selvästi 
virheen tullessaan manipuloiduksi, mutta kaup-
piaan näkökulmasta toimii täysin suunnitellusti. 
Virheen olemassaolo riippuu nyt näkökulmasta ja 
virhe ei ole pelkästään matalan tason kognitiivisen 
prosessin tai fysiologisen toiminnan ongelma, 
vaan myös eettinen kysymys, johon tuotteen 
arvioijakin joutuu ottamaan kantaa. 

Perusstrategiat 

Kaikessa tuotekehityksessä on tärkeintä oikea 
"mindset" systeemiin ja sen kehittämiseen. Inhi-
millisten virheiden näkökulmasta korostuvat mm- 
seuraavat periaatteet: 

 Ihminen tekee aina virheitä, mutta systeemin 
pitää sietää niitä. 

 Useimmiten ihmisen virheen taustalla on 
huono tekniikan, työn tai sosioteknisen 
järjestelmän suunnittelu. 

 Systeemien pitää sietää kokeilua, koska niin 
ihmiset oppivat sen käytön. 

 Väärinkäyttömahdollisuudet on tunnistettava. 

 Systeemien käyttöliittymän perustana pitää 
olla käyttäjän ajattelutapa, ei tekniikan tai 
suunnittelun. 

 Mitä turvallisuuskriittisempi järjestelmä, sitä 
enemmän on panostettava vuorovaikutus-
suunnitteluun. 

 Toimivuuden pitää mennä brändi-estetiikan 
edelle. 

 Yksinkertaisuus ja automatisointi vähentävä 
mahdollisuuksia virheille. 

Yhteenveto analysointi- ja testaus-

tavoista 

Tällaisia käytäntöjä pitää ja kannattaa käyttää 
systeemin ja sen parissa toimimisen arviointiin: 

 Konseptin arviointi – onko konsepti soveltuva 
tarkoitukseen, käyttäjille, käyttötapoihin ja -
olosuhteisiin? 

 Nykyisten ja kilpailijaratkaisujen käytettävyys-
testaus käyttäjien ajattelu- ja toimintamallien 
selvittämiseen. 

 Väärinkäyttömahdollisuuksien analyysi. 

 Käytettävyysanalyysit – heuristiikat, työn-
kulkujen analyysi, tarkistuslistojen käyttö. 

 Prototyyppien käytettävyystestaus. 

 Inhimillisten virheiden mahdollisuuksien 
tarkempi analyysi. 

 Tietoturva-analyysi ja -testaus. 

 Toiminnallinen testaus – tilojen ja syötteiden 
robusti käsittely. Kaikkea satunnaisesti 
testaava apinatestauskin on tärkeää, jotta 
selvitetään, miten systeemi pärjää mistä 
tahansa. Jalostuneempi mallipohjainen 
testaus on tärkeää turvallisuuskriittisille 
järjestelmille, jotta harvinaisetkin tilanteet 
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testataan kattavasti. Mutta tutkiva testaus on 
aina avainroolissa tutkittaessa uutta 
toiminnallisuutta (tietopohjaisesti!). 

Haastavaa, mutta kriittistä 

Inhimillisten virheiden mahdollisuuksien analy-
sointi on mielenkiintoinen laadunvarmistuksen 
osa-alue, koska se yhdistää monenlaisia haasteita 
ja osaamisalueita. Mukana on käytettävyysosaa-
mista ja toiminnallisen laadun ymmärtämistä, 
mutta myös turvallisuusanalyysin taitoja ja tieto-
turvallisuustietämystä. Nykyaikainen systeemien 
laatu on tällaista. Olennaista on se, että systee-
mien suunnittelija ei pysty analysoimaan omaa 
suunnitelmaansa, vaan siihen tarvitaan osaava 
analysoija tai joskus analysoijaryhmä (analysointi 
ryhmätyönä on tavallista turvallisuus- ja luotetta-
vuusanalyyseissä). 

Osaamishaasteet on otettava vakavasti, jotta 
saamme aikaan sellaisia systeemejä, jotka eivät 
tuota onnettomuuksia tai isomman tai pienem-
män mittakaavan vaaratilanteita – eivätkä 
myöskään tyytymättömiä asiakkaita vähemmän 
kriittisissä tilanteissa. Ai niin, osaaminen ei riitä, 
vaan analyyseistä pitää tehdä yhtä normaaleja 
kuin FMEA:sta tekniselle järjestelmälle (ok, ei 
niitäkään tehdä kyllin usein). 

Tässä jutussa on tarkasteltu ihmisen ja tietotek-
niikan vuorovaikutusta. Se on taso, jolla toimitaan 
tuotekehityksen laadunvarmistuksessa ja muussa 
tuotteiden arvioinnissa. Mutta sen päällä on työn-
teon, tiimityön ja palvelumuotoilun taso, joilla 
pitää virheiden mahdollisuuksia tunnistaa yhtä 
aktiivisesti. Nythän on esimerkiksi työn kehittä-
minen Lean-periaatteilla ja työntekijäkokemuksen 
parantaminen muotia. Kehittäminen kaipaa aina 
parikseen tiukkaa arviointia, ettei hyvätahtoinen 
asioiden muuttaminen tuota uusia riskejä. Ne 
asiat ovat omien juttujensa aiheita. 
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LIITE: Mitä robottien pitäisi tietää ihmisten kyvyistä ja puutteista?

Nyt, kun yhteistoiminnalliset robotit (vaihtelevalla 
"älyllä") tulevat vähitellen ihmisten työympäris-
töön, kannattaa miettiä, mitä niille pitäisi kertoa 
ihmisten kyvyistä – eli mitä ihmisiltä voi odottaa ja 
mitä ei. Samalla opimme jotain roboteistakin... 

– Matti Vuori 

 

Ihmismieli 

Ihminen tekee usein virheitä. Sinun pitää vain 
pärjätä niiden kanssa. 

Ihminen unohtelee helposti asioita, varsinkin, jos 
häntä häiritään. Älä siis häiritse ihmistä turhaan ja 
pidä sinä lukua tehtäviden etenemisestä. 

Ihminen on rutiinien orja ja olettaa, että asiat 
sujuvat niinkuin ennenkin ja kuin muuallakin. Yritä 
olla aina samanlainen kuin ennenkin ja kuin muut 
robotit. 

Ihminen on tunteellinen. Jos se suuttuu, se voi 
tehdä vaikka mitä – vaikka rikkoa tai myydä sinut. 
Pidä ihminen tyytyväisenä. 

Viestintä ja aistit 

Näytä selvästi, oletko päällä vai suljettu tai vaikka 
lepäät latausta varten, ettet yllätä ihmistä. Jos 
ihminen yllättyy, se voi tehdä mitä tahansa! 

Anna ihmiselle tietoja työstä, mutta vain sen 
verran kuin kulloinkin tarvitaan. Ihminen ei pärjää 
monimutkaisten näyttöjen ja tietotulvan kanssa. 
Ihmisellä on hyvä tietokone päässään, mutta se on 
erilainen kuin sinulla. 

Jos olet yhtään ihmisen näköinen, ihminen voi 
kuvitella että ajattelet kuin ihminen, eikä ymmär-
rä, että olet rajoittunut kone. Tai ymmärtää kyllä, 
mutta itserakas ihminen tykkää nähdä ihmisyyttä 
kaikessa. 

Ihminen ymmärtää eri värit eri tavoilla. Jos on 
hätä, näytä punaista valoa, mutta muista, että 
ihmisillä on värisokeutta, eli pelkkään väriviestin-
tään ei voi luottaa. Ja eri kulttuureissa ja väreillä 
on erilaisia stereotypioita. 

Ihminen näkee vain eteenpäin ja tarkasti vain 
suhteellisen kapealla alueella. Sinä voit tarjota 
kameroillasi näkemiseen parannusta mihin 
tahansa suuntaan. 

Ihmisen puhe on epäselvää ja välillä vähän sekoi-
levaa. Suhtaudu varoen puhekäskyihin. Käytä 
rajattua sanavarastoa ja tunnista puhuja huolella. 
Älä tottele ketä tahansa! Neuvo tarvittaessa 
ihmistä ja kerro millaista kieltä ymmärrät. 

Sama pätee ihmisen eleisiin. Ihminen voi elehtiä 
sinulle vahingossa päätään raapiessaan tai käyttää 
väärää elettä. Ole tarkkana ihmisen kanssa! 

Motoriikka 

Ihminen on motorisesti epätarkka. Se painaa 
helposti väärää nappia. Joillain on jopa pakko-
liikkeitä. Toivottavasti säätimesi ovat ihmiselle 
sopivia. 

Ihminen voi aina horjahtaa, kompastua, liukastua, 
pysähtyä äkillisesti ja vaikka mitä hassua, mitä 
hyvin suunniteltu robotti ei tekisi. 

Ihmisen voimat vaihtelevat, joten älä oleta niistä 
mitään. 

Ihminen myös väsyy päivän mittaan, toisin kuin 
sinä. 

Ihminen on joskus kipeä ja silloin kehon ohella sen 
mieli toimii vajavaisesti. 

Yhteistyössä 

Usein joko sinun tai ihmisen pitää olla "ohjaimis-
sa". Tee selväksi kumpi se on ja tee roolin vaihto 
helpoksi kun siihen on tarve. 

Ihminen on konetta parempi ymmärtämään epä-
määräisyyttä, mutta silti sinun pitää olla eksakti. 
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Muista, että ihminen on hyvä eri asioissa kuin 
sinä. Paikkaa ihmisen heikkouksia vahvuuksillasi.  
Anna ihmisen käyttää vahvuuksiaan, niin se pysyy 
tyytyväisenä. Pidä oma roolisi yhteistyössä. 

Ihminen tylsistyy toistotyössä ja tekee sitten hel-
posti virheitä. Huolehdi sinä tylsistä rutiineista. 

Ihminen on hyvä ymmärtämään työnteon koko-
naisuutta, joten kysy ihmiseltä ellet ole ihan 
varma mitä pitää tehdä. 

Ihmisiä liikkuu usein laumassa. Ole silloin hyvin 
varovainen. 

Ihmisiä on montaa sorttia, joten se, mihin olet 
oppinut yhden kanssa, ei toimi toisen kanssa. Älä 
yritä mitään liian fiksua" 

Älä pakota ihmistä pakkotahtisuuteen. Odota 
ihmistä rauhassa tarvittaessa pitkäänkin. Se voi 
vaikka käydä välillä syömässä ja sen jälkeen pitää 
hommien taas sujua. 

Ihminen on sinulle huono renki, mutta hyvä 
isäntä! 

Erilainen historia 

Ihminen tietää enemmän ja osaa tunnistaa asioita 
enemmän kuin sinä, sillä ihmisellä on pitkä histo-
ria ja kokemuksia erilaisista tilanteista. Sinä tiedät 
vain sen, mitä sinulle on opetettu tehtaalla tai 
työhön valmistellessa tai olet itse tehtävässäsi 
oppinut. Sillä ei aina pärjää.  

Poikkeustilanteiden hallinta 

Älä koskaan kuvittele, että ihminen on rationaali-
nen ja toimii järkevästi. Ihminen voi koska tahansa 
tehdä mitä tahansa. 

Jos huomaat, että tilanteessa on jokin erilailla kuin 
ennen, varoita ihmistä, sillä se voi olla rutiiniensa 
unessa. 

Ihminen ei osaa päättää. Se voi haluta pysäyttää, 
keskeyttää tai peruuttaa toimenpiteen ilman 
järjevää syytä. Katso, että se sujuu turvallisesti. 

Ihminen on utelias. Se voi kokeilla sinua ja työntää 
sormensa vääriin paikkoihin. Ole valmis mihin ta-
hansa ja varo, jos ihmisen keho on vaarallisessa 
paikassa.  

Ihminen haluaa aina esitellä uutta laitettaan 
toisille. Silloin näytetään ja räplätään kaikkea, 
mutta ihminen ei vielä tunne sinua kunnolla. 
Tarkkana, ettet sekoa ja ettei käyttäjä tee mitään 
hassua. 

Ihminen voi yrittää tehdä sinulla asioita, joihin 
sinua ei ole lainkaan suunniteltu. Sano silloin 
tiukasti ei! 

Sinä olet ihmisen turvajärjestelmä. Voit sensoreil-
lasi huomata vaaroja paljon ennen ihmistä ja rea-
goida niihin nopeasti. Ihmisen aistit ovat paljon 
huonommat kuin sinun ja reaktioaika tosi pitkä. 
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Sata ajatusta riskeistä ja niiden 

hallinnasta
 

Matti Vuori 

Olemme ajassa, jolloin epävarmuus on hyväksytty 
maailman luonteeksi ja olemme oppineet tunnis-
tamaan erilaisia konteksteja erilaisiksi tässä suh-
teessa. Se merkitsee riskien läsnäolon tervettä 
hyväksymistä. Tällöin myös riskien käsittely erilai-
sissa toiminnoissa saa osin uudenlaisen tarpeen ja 
uudenlaisia mahdollisuuksia. 

Mitä riskit ovat? 

1. Riskeissä on kyse hallitsemattomista tapahtu-
mista, joiden vuoksi lopputulos ei ole toivottu. 

2. Silloin jokin laatu on heikompi kuin on sovittu, 
toivottu tai odotettu tai tapahtuu jotain vielä 
pahempaa – vaikkapa todellinen onnetto-
muus. 

3. Riskiajattelun historia onkin "missioissa", 
joiden onnistumista jokin uhkaa – ei kenties 
päästäkään kuuhun, vaan raketti räjähtää. 

4. Nämä vahinkoriskit johtuvat siitä, että jokin ei 
toimikaan kuin ajateltiin, tulee jokin hallitse-
maton ulkoinen häiriö, suunnitelma ei vastaa-
kaan todellisuutta, kuva todellisuudesta on 
väärä tai se muuttuukin matkan varrella. Tai 

ihmiset laiminlyövät jostain syystä asioita. 
Syitä on monia. 

5. Toisaalta on positiivisten riskien olemus. Sil-
loin on kyse liiketoiminnasta ja innovaatioista. 
Onnistuminen on epävarmaa lisäarvoa. 
Liikeriskeillä on myös positiivinen syy: otta-
matta riskejä ei menesty. Mutta jos liikeriskejä 
otetaan hallitsemattomasti... 

6. Erilaisista riskeistä puhutaan riskilajeina – on 
projektiriskejä ja tuoteriskejä, vahinkoriskejä 
ja liikeriskejä, tietoturvariskejä, keskeytys-
riskejä ja poliittisia riskejä jne... Ajattelun ja 
toiminnan konteksti määrittää relevantit 
riskilajit. Samoin se, kenen kannalta asiaa 
katsellaan. 

7. Riskejä on aina kaikilla toiminnan tasolla. 
Ohjelmoijaa mietityttää, että toimiiko joku 
ohjelmanpätkä oikein. Asiakasta uuden tieto-
järjestelmän toimivuus muiden järjestelmien 
kokonaisuudessa. 

8. Yhden toimijan ykkösprioriteettiriski on toisen 
sekundäärinen nippeliasia. 
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9. Vahinkoriskien perusmatematiikka kuuluu: 
riskin suuruus vahingollisen tapahtuman 
vahingon suuruuden ja todennäköisyyden 
tulo. Niinpä riskien maailma on lähellä luotet-
tavuustekniikkaa, jonka ydintä todennä-
köisyydet ovat. 

10. Todennäköisyydet riippuvat tietysti konteks-
tista. Globaalia ohjelmistovalmistajaa kiinnos-
taa se määrä, jolla ohjelman asennus epä-
onnistuu koko käyttäjäkunnassa, mutta 
yksittäisen käyttötapauksen yhteydessä 
kiinnostaa sen onnistumisen todennäköisyys. 

11. Riskimatematiikka on yleensä karkeaa ja luon-
teeltaan laadullista – kumpaakin elementtiä 
arvioidaan esim. sopivalla 1-5 skaalalla. Kui-
tenkin se auttaa jäsentämään riskien suuruut-
ta yksinään ja suhteessa toisiin. Siten voidaan 
keskittyä isoimpiin riskeihin ensimmäisenä ja 
hyväksyä vähäpätöiset riskit – tai sellaiset, 
joille ei voi tehdä mitään. 

12. Hyvää riskeissä on se, että ne tulevat ja mene-
vät. Teknologiariski on läsnä epätietoisuudes-
sa, mutta kun teknologia validoidaan testauk-
sella, sen riski vähenee. Ja Y2K-riskit häipyvät, 
kunhan kaikki kellot ovat reilusti uudella 
vuosituhannella. 

13. Joskus riskit tietysti "laukeavat", eli muuttuvat 
vahingoiksi... Silloin punnitaan suunnitelmat 
niiden hallitsemiseksi. 

Riskeistä voi ajatella eri tavoilla 

14. Riskeissä on kyse epävarmuudesta ja 
epätäydellisyydestä. Kun nämä hyväksyy, 
riskien olemassaolon ja niistä puhumisen 
kokee luontevana. 

15. Toisaalta, moni ajattelee, että riskeihin ei voi 
vaikuttaa. Silloin ei riskeistä kannata murehtia.  

16. Ammattilaisen lähtökohta on kuitenkin, että 
useimmiten ja suurimpaan osaan riskejä voi 
vaikuttaa jollain toiminnan tasolla: välttäen, 
todennäköisyyttä tai seurauksia minimoiden, 
heikkojakin indikaattoreita seuraten, hypäten 
vaihtoehtoiseen toimintamalliin jne... Silloin 
riskeistä kannattaa puhua kokonaisvaltaisina 
skenaarioina. 

17. Se, millainen on kuvamme ihmisistä ja organi-
saatioista, vaikuttaa keskeisinä koettuihin 
riskeihin ja myös käsitteisiin. 

18. Joku organisaatio huolehtii "avainhenkilö-
riskeistä" ja tärkeiden henkilöiden vaihtu-
vuudesta, toinen taas henkilöstökokemuk-
sesta ja yhteisen kasvamisen uhista. Yhtä 
huolestuttaa innovointiin kuluva rahamäärä, 
toista taas se, mitä tapahtuu, jos organisaatio 
jämähtää paikalleen eikä osaa uudistua ja 
disruptoitua. 

19. Joku yritys huolehtii tietoturvariskeistä oikeus-
juttujen ja maineen näkökulmasta, toinen taas 
pohtii asiakkaille aiheutuvia ongelmia. 

20. Nämä ovat eri ajattelun ja aikakauden ajatte-
lumalleja ja strategioita. 

21. Esiintyy myös tietämättömyyttä, joka rajoittaa 
koettua riskien avaruutta. 

22. Yleinen maailman ja teknologian muuttumi-
nen muuttaa riskien kenttää. Aiempina vuosi-
kymmeninä ei tietoturvasta ja tietosuojasta 
tarvinnut kantaa määräänsä enempää huolta, 
mutta nyt ne ovat ykkösasioita.  

23. Ja valtioidenkin tilanteet vaihtelevat. Poliitti-
nen riski voi tulla ajankohtaiseksi maassa, 
jossa sitä ei hetki sitten koettu relevantiksi. 

24. Lintukodossa ei tarvitse miettiä kybersabo-
taaseja, mutta käärmeiden pesässä pärjää 
vain, jos on kaikkeen varautunut ja kaikkea 
vastaan suojautunut. 

25. Teollisessa yhteiskunnassa huolestuttivat 
tapaturmat ja työperäiset sairaudet, mutta nyt 
työpaikan kiinnostavuus työmarkkinoilla. 
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26. Mediayhteiskunnassa on maineriski aina 
läsnä. Hutilointi vaikkapa tietoturvassa ei 
aiheuta vain tietovahinkoja. 

27. Ihmiset ovat aina sokeita riskeille ja näkevät 
vain asioita, jotka ovat tuttuja omassa kon-
tekstissa ja omassa historiassa. Se on "men-
taalista kiertotaloutta". Uusien kontekstien ja 
tulevaisuuden ympäristön riskejä on vaikea 
käsitellä. 

28. Posin kautta -ajattelu on riskiajattelun ja 
todellisen suorituskyvyn vihollinen. 

29. "Mokailun hyväksyminen" ja siitä oppiminen 
pitää myös ymmärtää oikein. Hölmöily on 
hölmöä, mutta virheet ovat väistämättömiä 
vähänkään ei-triviaalissa toiminnassa ja 
liiketoimintariskejä on pakko ottaa. 

30. Riskiajattelu on läsnä kaikissa organisaation 
toiminnoissa ja ajattelumalleissa – johtami-
nen, liiketoiminta, uudistuminen, laatu, 
tietohallinto, etiikka... jne... 

Riskien ja laadun suhde 

31. Laatua voidaan aina ajatella riskien kautta. 
Joskus se on dominoiva näkökulma, joskus 
siinä vain vieraillaan välillä tekemällä vaikkapa 
riskianalyysi. 

32. Teollisessa palvelutoiminnassa on variaatiokin 
riski ja palvelun muuta laatua kannattaa alen-
taa, jotta variaatio saadaan kuriin, sillä negatii-
viset poikkeamat odotuksista ovat aina ikävä 
vahinko. 

33. "Pakollinen laatu" muodostaa perinteisen 
laaturiskin, jota hallitaan hyvällä suunnittelulla 
ja toteutuksella. 

34. "Ylimääräinen laatu" on jotain, mikä erottaa 
kilpailijoita. Sen onnistuminen, innovaatioiden 
onnistuminen, muodostaa liiketoimintariskin, 
jota ei ole niin helppoa hallita, sillä uusi ja 
erilainen on aina vähän hallitsematonta. 

35. Liiketoimintariskien ottaminen edellyttää 
laadukasta perustoimintaa – vanhaa pohjaa, 
joka kannattaa kurotellessa. 

Elämme hypen ajassa 

36. Elämme hypen ja uuden aikaa. Disruptoivia 
teknologioita tarjotaan koko ajan. Organi-
saatio- ja projektimallitkin muuttuvat. Start-
upien pitäisi mullistaa oma alansa uusilla 
liiketoimintamalleilla. 

37. Kaikki hype on iso riski. Mitä on uusi asia ei 
toimikaan? 

38. Hypen epäily ei ole uuden vastaisuutta, vaan 
tervettä järkeä. 

39. Mitä, jos vaikka tekoäly ei toimikaan 
luotettavasti? Miten se voisi vikaantua? Miten 
vahdimme sen toimintaa? 

40. Robotiikan ensimmäisessä teollisessa käyt-
töönottovaiheessa (muutama vuosikymmen 
sitten), niiden riskianalyyseissä oli oleellista 
tunnistaa uudella tavalla liikkuvan mekaniikan 
vaaroja (tein itse korkeakoulussa erityistyön 
robottien turvallisuudesta – ikävä kyllä sitä ei 
ole tallella) ja toisaalta automaation keskey-
tysriskejä. 

41. Nykyään tiedostetaan, että älykäs robotiikka 
on dataintensiivistä ja tietoriskit ovat mukana 
riskien paletissa. Mutta kun kuvioihin tulee 
humanoidirobotteja, paletti laajenee ja sosiaa-
liset riskit kontekstissa – työpaikka, laitos, koti 
– ovat hyvin olennaisia.  

42. Riskienhallinnan ensiaskel on kriittinen 
ajattelun uusista asioista ja uuden idean 
kokonaisvaltainen analysointi. 

 

Riskienhallinnasta 

43. Riskien kanssa pitää tehdä töitä, jotta ne eivät 
laukea. 

44. Riskienhallinta on omanlainen paradigmansa, 
jossa järjestelmällisesti, yleensä ryhmätyönä, 
riskejä tunnistetaan, niiden suuruutta arvioi-
daan, mietitään niiden kontrollointia ja jae-
taan vastuita. Ja sitten seurataan ja välillä 
katselmoidaan tilannetta ja päivitetään 
käsityksiä. 
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45. Riskienhallinta on ammattilaisuutta ja merkki 
eettisestä toimijasta – yksilöstä ja organisaa-
tiosta. Se on vastuullisuutta. Ja riskienhallin-
nasta tinkiminen on vastuuttomuutta. 

46. Riskeissä on kuitenkin kyse tärkeistä asioista – 
liiketoiminnasta, työpaikoista, terveydestä ja 
jopa hengestä tai yhteiskunnan 
tulevaisuudesta. 

47. Riskienhallinnalla myös hallitaan vastuuta. Kun 
projektin riskit tunnistetaan, projektipäällikkö 
siirtää henkilökohtaisen riskinsä pykälää 
ylemmäksi. 

48. Riskienhallinta ei ole excelien täyttämistä, 
vaan ajattelua. 

49. Kun riskejä tunnistetaan ryhmässä, jossa on 
eri ammattiryhmien ihmisiä, ulkoistetaan ja 
prosessoidaan erilaisia käsityksiä kohteesta ja 
toimintaympäristöstä. Se on nykyaikaista 
yhteiskehittämistä. 

50. Riskeihin pitää sitoutua. Niiden hallinta pitää 
myydä. Se onnistuu parhaiten tunnistamalla 
ne yhdessä ja sopimalla yhdessä niiden 
hallinnasta. 

51. Tämän ohella tarvitaan johtajuutta ja johto-
puhetta, jotta organisaation yhteiset riskit 
saadaan käsittelyyn. 

52. Riskienhallinta on tietojohtamista. Riskitietoa 
jaetaan, käsitellään ja sen perusteella 
toimitaan. 

53. Riskien tunnistaminen on luovaa skenaarioi-
den kuvittelua lähtien jostain kohdasta, ei 
väliä mistä: puute/vaikutus -> häiriö -> 
tapahtuma -> seuraus. 

54. Esim.: murtautuminen järjestelmään -> 
tietokannan kryptaus -> palvelunesto -> 
liiketoiminnan keskeytys. Riskin jäsennys 
voidaan aloittaa mistä kohdasta tahansa, 
menetelmästä ja mindsetistä riippuen. 

55. Riskien tunnistaminen on hieno mahdollisuus 
oppia järjestelmän toiminnasta. Joskus se teh-
dään rutiininomaisesti, vaikka olisi mahdol-
lisuus tehdä avauksia uudelle ymmärrykselle 
ja ajattelulle. 

56. Niinpä järjestelmän suunnitteluvaiheessa 
tehdyt analyysit ovat tärkeä suunnittelu-
prosessin osa. Kun riskejä ja potentiaalisia 
ongelmia tunnistetaan, nähdään mahdol-
lisuuksia parantaa suunnitelmia. Suunnit-
telussa on aina reflektiivinen osa ja systee-

meillä, joihin liittyy todellisia riskejä, reflek-
tioon tarvitaan moninäkökulmaista yhteistä 
prosessia.  

57. Monenlaisia etsittäviä asioita: Riskit uhkaavat, 
vaarantavat, tuottavat lauetessaan vahinkoa. 
Ongelmat haittaavat, estävät, vähentävät 
kokemusta. Puutteet estävät jotain, haittaa-
vat, voivat olla ongelma. Virheet tuottavat 
ongelmia ja riskejä. Häiriöt ovat tilapäisiä 
ongelmia. On suunnittelun tai toiminnan laa-
dun puutetta, jos häiriöitä ei hallita. Vaarat 
aiheuttavat turvallisuusriskin. Haavoittuvuu-
det ovat alemman tason syitä tietoturvaris-
keille – monen muun muassa. Jne... 

58. Joskus mietitään, että onko joku asia niin iso, 
että se on riski ja että siitä kannattaa puhua? 
Ei kannata miettiä rajoja, vaan tunnistaa 
mahdollisia ongelmia. 

59. Asian suuruus tulee relevantiksi vasta, kun 
mietitään, miten siihen suhtaudutaan? 
Yritetäänkö se kiertää (uusi suunnitelma, 
komponentin vaihto), voiko sitä vähentää 
(parempi disaini, turvajärjestelmä), voisiko 
riskin siirtää (vaikka alihankkijalle) tai onko 
asia sellainen, että sen kanssa pitää vain elää – 
asia, johon ei voida vaikuttaa tai pieni riski. 

60. Hyvä riskianalyysi tarkastelee aina asioita 
useasta näkökulmasta ja tyylillä – elementit, 
toiminta; yleiset ongelmat, simulointi. 
Varsinainen työ tehdään tietenkin muualla 
kuin analyysisessioissa – arkisessa työssä. 

61. Riskianalyysikin on riski! Mikään ei olisi 
kyberrikolliselle arvokkaampi kuin tietoriski-
analyysi, joka paljastaa organisaation 
käsityksen sen suurimmista uhista! Niinpä 
pitää tarkkaan katsoa, miten riskilistoja 
jaellaan. 

Projektitoiminnassa 

62. Klassikkosanonta: "Risk management is how 
adults manage projects" – Tim Lister and Tom 
DeMarco. Riskienhallinta on projektinhallin-
nan ydintä. Samalla se muodostaa laadunvar-
mistuksen ison osan. 

63. Kun vahinkoriskit hallitaan, voidaan ottaa 
innovaatioriskejä. 
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64. Koska riskejä on monen tasoisia, on projek-
teissakin tehtävä riskienhallintaa kaikilla 
tasoilla.  

65. Painotus vaihtelee. Liiketoimintariskejä 
mietitään eniten alussa projektin skouppia 
miettiessä ja taas myöhemmin sen tuloksia 
käyttöönottaessa. Sillä välillä keskitytään 
projektiriskeihin ja tuoteriskeihin – ml. 
teknologiariskeihin. 

66. Projektinhallinnan taso on kuitenkin avoin 
kaikenlaisille riskeille – vain projektiriskit ovat 
aina vakioelementtinä mukana. 

67. Niinpä projekteihin pitää riskienhallinta 
rakentaa projektin tavoitteiden ja skoupin 
mukaan. 

68. Koska toiminnan eri tasot vaikuttavat toisiinsa, 
on niihin luotava näkyvyyttä ja kytkentöjä. 
Pienetkin systeemien toteutusten tekniset 
valinnat vaikuttavat liiketoimintariskeihin. 
Ilman ylätason asioiden miettimistä ei voi 
tehdä hyvää suunnittelua eikä hallita riskejä. 

69. Toimittajan kannalta riskit ovat joko omia tai 
asiakkaan tai yhteiskunnan (yleisemmin 
ympäristön) riskejä. 

70. Oma lehmä on aina lähinnä katsetta ja siksi 
toimittaja miettii ensin omia riskejään: saako 
toimitettua halutun asian riittävän hyvin. 
Mitkä asiat voisivat uhata sitä? Miten niiltä 
suojaudutaan? 

71. Turvallisuuskriittisissä sovelluksissa onnetto-
muus- ja tapaturmariskit ovat tietysti keskei-
set ja edellyttävät turvallisuussäädösten 
ja -standardien mukaisia menettelyjä systee-
min kehittämisessä. Mutta niilläkin riskien 

maailma kattaa paljon muuta eikä esim. 
testaus saa perustua vain pakollisten 
vaatimusten täyttämiseen ja sitä myöten 
markkinakelpoisuuteen. 

72. Vaikutustenarviointi on monien asioiden 
yhteydessä nimitys tietynlaiselle edellytetylle 
riskianalyysille. Esim. tietosuoja-asetus 
edellyttää sellaista. 

73. Se on hyvä idea tehtynä tavalla, joka auttaa 
ymmärtämään kokonaissysteemiä, sen 
toiminnan muuttumista, mahdollisia ongelmia 
ja myös uusia mahdollisuuksia. Vaikutusten 
pitäisi tietysti olla myös positiivisia...  

74. Sosioteknisen järjestelmän dynamiikka on 
sellaista että vaikutusten analysointi ei saa olla 
suoraviivaista ja keskittyä vain muutettavaan 
systeemin elementtiin. 

75. Sanotaan, että inkrementaaliset projektimallit 
ovat hyviä riskienhallinnalle. Näin on vain, jos 
niissäkin muistetaan tehdä hyvää kokonai-
suuden suunnittelua konseptitasolla, eikä 
sorruta koodauskulttuuriin. 

76. Inkrementaalinen toiminta on tärkeää vähän-
kin kaoottisessa ympäristössä, koska edes 
sellaisen riskejä ei osata tunnistaa ennakolta. 
Inkrementit antavat ymmärtämismahdollisuu-
den kontekstille, tilannepäivityksen ja uusien 
mentaalisten "hälyttimien asentamisen". 

77. Joskus sanotaan, että vasta testaus paljastaa 
tuotteen riskit. Testaus viittaa yleensä ja 
silloinkin toiminnalliseen testaukseen. Se tes-
taus paljastaa testattavan version julkaise-
misen riskit. 
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78. Konseptin testaus prototyypeillä ja MVP-
versioilla paljastaa koko tuoteliiketoiminnan 
riskit. 

79. Paljon puhutaan käyttäjä- ja asiakaskoke-
muksista. Käytettävyys- ja käyttäjäkokemus-
testaus auttaa näkemään niihin liittyviä 
riskejä. 

80. Turvallisuusriskit paljastetaan turvallisuus- ja 
luotettavuusanalyyseillä ja niihin liittyvien 
tilanteiden hallinnan testeillä. 

81. Järjestelmän käyttöönoton ja hyväksynnän 
riskien viimeinen testausportti on hyväksy-
mistestaus. 

82. Lanseerauskampanjan riskien välttämistä 
auttaa kuormitustestaus. 

83. Tietoturvariskit arvioidaan analyyttisesti ja 
testaus selvittää vain niiden hallinnan tason. 

84. Mutta kypsä toimittaja miettii asiaa asiakkaan 
kannalta. Miten toteutettava asia muuttaa 
asiakkaan toimintaa? Mitä riskejä liittyy 
muutokseen, uuteen? Silloin pitää tehdä 
asiakkaan toiminnalle riskianalyysi. 

85. Hektisessä toiminnassa tarkastellaan nyky-
hetkeä, mutta tulevaisuus on aina tuleva 
vastaan joskus. Siksi on mietittävä, miten 
järjestelmä toimii tulevaisuuden skenaarioissa. 
Onko sen muuttaminen triviaalia, vai isoriski-
nen remontti? Onko perusta luja, vai 
juoksuhiekkaa? 

86. Arkkitehtuurin skenaariopohjainen arviointi 
on riskianalyysiä. 

Tapahtumista oppiminen 

87. Joskus riskit laukeavat. Silloin on paikka 
katsoa, mitä tapahtui ja oppia siitä. 

88. Tietenkin kunnollinen analyysi kannattaa 
tehdä vain tietyn rajan ylittäville tapahtumille. 
Yleensä raja menee jollain tavalla vahingon 
suuruudessa. 

89. Tapahtuneitakin asioita pitää käsitellä 
toiminnan eri tasoilla. Tiimeissä, projektien ja 
toimintojen johdossa, organisaation johdossa. 

90. Olennaista on oppia menneestä tulevaisuutta 
varten, ei etsiä syyllisiä, vaan syitä. 

91. "Syyt" ovat harvoin kausaalisia syistä. Kaiken 
taustalla olevia "juurisyitä" ei ole. On vain 
joukko tapahtuneeseen vaikuttavia asioita. 

92. Vaikuttavat tekijät toimivat joko systeemin eri 
elementtien tai erilaisten mekanismien kautta. 

93. Mitä systeemisempi konteksti on, sitä 
enemmän pitää miettiä systeemin eri osien 
erilaisia vaikutuksia. Sosioteknisten 
järjestelmien yhteydessä on mietittävä esim. 
ihmisiä, välineitä, yhteistyötä, sääntöjä ja 
normeja, työnjakoa, tiedonkulkua jne... 

94. Oppiminen siis edellyttää jo hieman 
oppineisuutta: sitä ymmärrystä, että 
toimintajärjestelmä ei ole aina niin simppeli 
kuin miltä se näyttää. 

Lopuksi 

95. Riskien maailma on monimuotoinen kehikko.  
96. Mitä enemmän olemme riippuvaisia 

tietotekniikasta, sitä enemmän siihen liittyvät 
riskit voivat vaikuttaa elämäämme. 

97. Niinpä riskejä pitää systemaattisesti tunnistaa 
ja hallita perusteellisemmin kuin aiemmin. 
Tunnistamisessa tarvitaan moninäkökulmai-
suutta (toimijat, toiminnot; systeemien 
rakenne ja toiminta; tutut ja vieraat asiat), 
systeemisyyttä (vuorovaikutteiset systeemin 
elementit ja eri systeemit) ja kokonaisvaltai-
suutta (toiminnan ylätaso aina näkyvillä). 

98. Niiden taustalla on kontekstin ja sen luonteen 
oikea asemointi ja ymmärtäminen. 

99. Kaikki tämä on sellaista ajattelua, jota muu-
tenkin tarvitaan nykymaailmassa. Siksi riskien-
hallinnan tilaa ja käytäntöjä kannattaa juuri 
nyt arvioida jokaisessa organisaatiossa. 

100. Iso osa sitä on toiminnan aikuinen, kriittinen 
kulttuuri ja läsnä oleva riskiajattelu – kaikkien 
ei tarvitse olla riskienhallintaihmisiä, mutta se 
elementti pitää olla vastapainona sopivalle 
intoilulle. Diversiteetti ja dynamiikka ovat 
päivän sanat. 

 

Matti Vuori on tehnyt riskien parissa töitä varsinkin tutkijana 
ja kehitellyt organisaatioille välineitä riskienhallinnan tueksi. 
Jutun julkaisuhetkellä hän on etsimässä töitä Tampereella. 
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Millaisiin laatuihin EU:n tietosuoja-

asetus liittyy? 
 

Matti Vuori 

EU:n tietosuoja-asetus on kovasti puhuttanut tänä 
vuonna. Sen uusiden vaatimusten käytännön toteu-
tuksista on väännetty kättä ja kauhisteltu mahdol-
lisilla rikkomusten seurauksilta. Keskustelu on 
vähän samanlaista kuin työturvallisuuden osalta 
sen lainsäädännön kehittyessä vuosikymmeniä 
sitten. Mutta vähemmän on puhuttu GDPR:n 
vaikutuksesta järjestelmien laatuun ja mieluiten 
vielä konseptitasolla. Kenties kannattaakin miettiä, 
millaiseen organisaation ja palvelujen laatuun 
GDPR liittyy. Tässä yhteydessä: laatu on mitta sille, 
miten hyvin jokin asia vastaa relevantteja tarpeita.  

Tolkullisuutta asian positiointiin 

Asetuksen vaatimusten täyttäminen on organi-
saation "juridista laatua" ja kertoo, miten julkisen 
vallan vaatimukset tunnetaan ja täytetään. Uusi 
panostus tietosuojaan sen sijaan on organisaation 
asenteiden ja etiikan laatua, jos ja kun se suuntaa 

asenteet kulttuurisesti arvokkaisiin asioihin (huma-
nismi on pop) tai toteuttaa asenteita entistä 
paremmin (asiakaslähtöisyys ideasta vahvemmin 
näkyväksi toiminnaksi). 

Kyvykkyys vaatimusten analysointiin ja priorisoin-
tiin omassa toimintakonteksissa kertoo liiketoi-
minnan laadusta – mitä asiat tarkoittavat oman-
tyyppisessä toiminnassa ja mitkä asiat ovat toisia 
tärkeämpiä. 

Muutosten tekemistä 

Kyvykkyys toteuttaa vaatimuksia muutoksia suun-
nittelemalla ja implementoimalla on operatiivista 
toiminnan laatua. Sitä on myös kyky tehdä organi-
satorisia muutoksia ja toteuttaa asioita vanhoissa 
ja uusissa rooleissa. 

Joskus vaatimukset voivat vaatia liiketoiminnan 
muutoksia – ehkä sitä dataa ei enää voikaan myydä 
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ilmaiseksi ja salaa. Se varsinkin on liiketoiminnan 
kehittämisen laatua. 

Tietoturvallisuus on tietosuojassa isossa roolissa ja 
turvallisuus on iso laadun osa-alue. 

Kyky suunnitella ja toteuttaa teknisten järjestelmän 
muutokset on tuote- ja järjestelmäkehityksen 
toiminnan laatua ja toteutukset puolestaan 
järjestelmän laatua. Se laatu on osin toiminnallista 
ja ei-toiminnallista – uusien piirteiden tietotur-
vallisuus ja käytettävyys ja syntyvä käyttäjä- ja 
asiakaskokemus. Se on asiakkaan kannalta 
palvelujen laatua. Työntekijäkokemus taas kattaa 
ihmisten toiminnan asiaan liittyvissä käytännöissä 
– ml. testaaminen tavoilla, joissa varjellaan systee-
mien asiakkaiden tietoja (mm. testidatassa). 

Brändin varjelua 

Muutokset tuottavat viestintää asiakkaille. Sen 
viestinnän pitää substanssin tasolla olla oikeellista, 
kattavaa jne. Se on normaalia viestinnän laatua. 
Mutta viestinnän pitää myös luoda oikeita mieli-
kuvia. GDPR-viestintä voi hetkessä saada organi-
saation vaikuttamaan byrokratian huipentumalta – 
tai sitten se voi korostaa mielikuvaa asiakkaistaan 
huolehtivasta organisaatiosta. Tämä on brändin 
laatua. Brändin laatua on myös kaikesta toimin-
nasta sisään ja ulospäin heijastuva työnantaja-
mielikuva – onko firma byrokraattinen virasto vai 
paikka, jolla on asiakkaiden suhteen missio ja 

arvopohja? Sama tilanne on käytännön proses-
seissa. Niissä on mahdollisuus luoda vaikkapa 
omien tietojen saamisesta 1970-luvun virasto-
mainen kokemus tai sitten iloinen avoimuuden 
kokemus. 

Metsän näkeminen puilta ja 

metsänhoitaminen 

Kokonaisuuden johtaminen on johtamisen laatua. 
Koska sitä toteutetaan toimintajärjestelmän eli 
laatujärjestelmän kautta, se on laatujohtamisen tai 
organisaation "metalaadun" aluetta. Samaa laatua 
on toiminnan ja systeemien valvonta ja kehittä-
minen. Toiminnan laatua ja johtamisen laatua on 
myös kyky hallita tilanteita, jos tapahtuu rikkomuk-
sia – ja varsinkin, jos niiden vuoksi joudutaan medi-
aan tai korvauksiin. 

Uusien asioiden omaksumisessa on kyse tärkeästä 
oppimisen ja kehittymisen laadusta. Ylipäätään 
organisaation koko konseptin käsittely systeemi-
sesti edellyttää ajattelun laatua. 

Tästä kaikesta alkaa vähitellen vähitellen tulla olo, 
että GDPR ei ole juridinen ongelma eikä tekninen 
ongelma, vaan koko organisaatiota ja sen laatua ja 
laaduntuottokykyä koskeva kysymys. Siis ajattelun 
ja toiminnan kehittämisen kysymys. Ja siis myös 
laadunhallintakykyä ja laadunvarmistuskykyä 
koskeva kysymys. 
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Laadukkaasta ohjelmistorobotiikan 

soveltamisesta 
 

Matti Vuori 

 

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

Spoiler! 

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

Milloin robotti on robotti? 

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

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

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



 

Laatu ja testaus  Sivu 5 

 

Oppia testauksen maailmasta 

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

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

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

...Mutta kaikki oppi ei ole siirrettävissä 

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

Parempaa organisaation 

kokonaislaatua 

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

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

Inhimillistämisen riskejä 

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

 

Kuva 2. Softarobotti vai humanoidi? 

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

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

Muita automaation välillisiä eettisiä 

riskejä 

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

Ihmisen korvaamisen mekanismeja 

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

 

Kuva 3. Ohjelmistorobotin sovelluksen peruskuvio 

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

Vaarana huono automaatio 

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

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

Vain hallittu prosessi kannattaa 

automatisoida – ensin asiat kuntoon 

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

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

Validia dataa? 

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

Kuka sen rakentaa ja ylläpitää?  

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

Osaamiskulttuuria saarekkeen sijaan 

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

Muutos ei ole aina mahdollisuus – 

ylläpidettävyys kriittistä 

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

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

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

Robottipuheesta 

Laatu alkaa kielestä, sanoista ja käsitteistä. 
Niiden avulla: 

 Jäsennetään käyttäjien ja asiakkaiden 
maailmaa. 

 Ymmärretään tuotteen, palvelun, 
järjestelmän piirteitä. 

 Viestitään asioita ihmisten välillä, tietämystä 
jakaen ja ketjuttaen. 

 Opitaan asioita ja luodaan sisäisiä malleja 
asioista. 

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

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

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

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

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

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

Robotisointi on myös ohjelmisto-

kehitystä 

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

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

Teknistä anatomiaa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ohjelmistorobottien vapausasteista 

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

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

1 Horisontaalinen. Kyky siirtää dataa systeemien 
välillä yms. 

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

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

 

Kuva 4. Erään ohjelman tiedosto. 

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

5 Evolutionäärinen muutos. Oppiva systeemi. 

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

Mitä muutetaan? 

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

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

automatisoitavuuteen 

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

Sivistyneisyyttä ja koko elinkaaren 

laatua 

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

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

Organisationaalinen laatu 

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

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

Orientoituminen ja perehtyminen 

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

Kokeiluvaihe – proof of concept, työn 

muotoilu, käyttäjäkeskeinen 

suunnittelu 

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

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

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

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

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

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

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

Kokeilut tärkeää työn muotoilulle 

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

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

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

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

Tarvitaan monenlaista osaamista 

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

 Työntutkimus ja työn muotoilu. 

 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu – 
antropologiasta käytettävyystestaukseen. 

 Automatisoitavan työnkulun syvällinen 
tuntemus. 

 Automatisointi. 

 Toiminnallinen testaus. 

 Tietojärjestelmäosaaminen. 

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

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

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

 

Kuva 6. Eri robotisointitilanteiden haastavuus 
vaihtelee. 

Ei hopealuoteja 

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

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

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

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

 

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

arvioinnista  
 

Matti Vuori 

 

Kaikki toiminta perustuu arviointiin. Kyllä, sillä 
maailma on täynnä ideoita ja impulsseja. Toiminta 
lähtee siitä, kun niitä puntaroidaan ja tehdään 
valintoja. Tuotekehityksestäkin sanotaan, että 
ideat eivät ratkaise, vaan niiden toteutus. Aiheen 
käsittely yleisellä tasolla on tärkeää siksi, että eri 
tilanteissa tarvitaan erilaisia toimintamalleja. 
Parhaita käytäntöjä ei ole. Niinpä on osattava 
leipoa uniikkiin toimintatapaan juuri sille parhaat 
arvioinnin tavat. Siihen tarvitaan arvioinnin 
syvällistä yleistä ymmärrystä. 

Monenlaista arviointia 

Matkalla ideasta lopputulemaan tarvitaan 
monenlaista tietoista tai tiedostamatonta 
arviointia, esim.: 

 Olisiko tämä idea sopiva meille? 

 Vastaako idea asiakkaiden tarpeita? 

 Mitä vaikutuksia sillä on? 

 Onko aikaansaannoksemme laatu hyvää? 

 Mitä pitäisi parantaa? 

 Täytämmekö pakolliset vaatimukset? 

 Missä on riskejä? Miten suuria? 

Ja organisaation elämässä on samoin monenlaisia 
kysymyksiä: 

 Miten fiksu on tapamme toimia? 

 Täytämmekö laatu- tai turvallisuusstandardin 
vaatimukset? 

 Miten selviämme tästä kriisistä? 

Arviointi tukee aina jotain tavoitetta ja sen luonne 
riippuu arvioinnin kontekstista. Käsityöläinen 
arvioi työnsä jälkeä ja työn kohteen muotoutu-
mista jatkuvana taitopohjaisena prosessina. Riski-
analyysin tekijällä taas on toisenlainen, tietopoh-
jainen näkökulma, jossa systemaattisesti käydään 
läpi kohdetta eri näkökulmista formaalina proses-
sina. Kriittinen ajattelu on aina lähtökohta arvioin-
nille ja jo sen piilevä muoto. 

 

Arvioinnin avulla eteenpäin. 

Erilaisia lopputulemia 

Arvioinnin arvo isoin arvo on sen lopputuloksessa. 
Projektitoiminnassa ja arvioivassa konsultoinnissa 
syntyy usein halutut tiedot sisältävä määrämuo-
toinen ja -kielinen raportti. Joskus asioista anne-
taan virallinen lausunto tai tehdään epävirallinen 
lyhyempi arvio. Joskus vain asioita kommentoi-
daan. Viimeisessä tapauksessa ei taustalla yleensä 
on systemaattista arviointia. 

Taiteiden alueilla kirjoitetaan usein "kritiikki", joka 
on vapaamuotoinen ja saattaa olla itsessään lähes 
kaunokirjallinen teos. Sellainen tukee diversin 
ajattelun esilletuloa. Kritiikkejä pitäisikin kirjoittaa 
enemmän muillakin toiminnan alueilla. 

Lopputulema ei toki ole vain artefakta, vaan siihen 
liittyy asian esittely – arvioinnin kokonaisproses-
sista riippuen – jolla voi olla suurempi merkitys 
kuin dokumenteilla. Arvioinnin tuloksena syntyy 
aina jotain ajatuksia, jotka ehdotetaan pantavaksi 
toimeen tai annetaan ainakin ymmärtää niin. Sii-
hen ei riitä pelkkä neutraali raportointi, vaan 
lopputuloksen pitää "myydä" ajatukset ja herättää 
tai jopa muuttaa ihmisten tunteita. Presentaatio ja 
keskustelu antavat siihen aina hyvän mahdollisuu-
den. Arvioinnin kokonaisprosessin viimeinen vaihe 
onkin se, kun saadaan yhteinen signaali seuraavis-
ta stepeistä tai muu yhteinen kokemus uudesta 
ymmärryksestä. 
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Arvioinnin sisältö on ymmärrettävä 

oikein 

Joskus näkee kerrottavan, että esim. organisaation 
tietoturva-auditointi on kyllä tehty ja siksi onkin 
yllätys, että kräkkerit iskivät. Silloin on ymmärretty 
arvioinnin skooppi väärin. Laatujärjestelmänkin 
auditointi arvioi vain laatutoimintaa, mutta se ei 
vielä kerro yhtään mitään siitä, onko jonkin 
nimenomaisen tuotteen testaus ollut pätevää. 

Tämä on arvioijan ja tilaajan yhteine haaste: pitää 
viestiä ja ymmärtää, mitä ollaan arvioimassa ja 
mitä ei, ja mistä siis arvioinnin tulo kertoo.  

Monikriteeristä rikkautta 

Valitun skoopin sisällä hyvä arviointi on monikri-
teeristä ja tarkastelee kaikkia relevantteja tekijöitä 
valitussa skoopissa ja valitulla abstraktiotasolla. 
Niinpä käyttöliittymän arviointiin ei riitä käytettä-
vyyden arviointi eikä projektisuunnitelman arvi-
ointiin sen toteutettavuuden ja riskien arviointi. 
Monikriteerisyys paljastaa arvioijan ymmärryksen 
ja tarjoaa arvioinnin hyödyntäjille rikkaan 
kokemuksen sekä oppimista. Kun toiminta perus-
tuu aina suurimmalta osalta historiaan, voi 
arviointi olla yksi katalyytti uusien asioiden 
tuomiseen mukaan ajatteluun. Tietoturvalli-
suuskin oli alkuun uusi juttu, jota ei ole helpolla 
saatu projektien agendaan. 

Tietenkin monikriteerinen arviointi voidaan 
palastella, jolloin saadaan kriittisiin asioihin 
fokusoitu ote. Mutta vaikka käyttöliittymästä 
arvioitaisiinkin käytettävyyttä, saavutettavuutta ja 
toiminnallista laatua, pitää katsoa kokonaisuutta 
ja huolehtia, ettei kokonaisuuden arviointiin jää 
reikiä. 

Arviointi on oppimistilaisuus 

Samalla, kun arviointi tukee primääriä tavoitet-
taan, sillä on muita etuja. Arviointi on tilaisuus 
oppia tekemisen kohteesta tai tekemisestä syväl-
lisesti. Kun vaikka tietoteknisen systeemin arkki-
tehtuuria arvioidaan pienessä ryhmässä, siinä 
käydään yleensä läpi systeemin toimintaa ja 
erilaisia sen kohtaamia skenaarioita koko 
systeemin elinkaaren aikana. Luodaan siis jo 
kytkentää tulevaisuuteen. 

Arviointi on sateenvarjo monenlaisille 

aktiviteeteille 

Arviointi on käsitteenä oleellinen. Esim. testaus-
kulttuurissa puhutaan paljon vain testauksesta, 
vaikka haasteena on tuotteen arviointi, missä 
testauksella on oma roolinsa, mutta vain oma 
roolinsa. Tarvitaan muutakin: analyysiä, tarkasta-
mista, tekijöiden subjektiivisen näkemyksen 
selvittämistä, mittausta, jne. Sama pätee työelä-
män kokeilutoimintaan. Kokeilu on vain yksi tapa 
viedä asioita eteenpäin. Toiminnallisena se on 
tärkeä murros monen organisaation byrokraat-
tiseen kulttuuriin, mutta kehityksen soisi johtavan 
rikkaampaan ja syvällisempään asioiden arviointiin 
- ja kokeilunkin tekemiseen laadukkaasti. 

Arvioinnin sisäanatomiaa 

Arvioinnissa arvioija tarkastelee kohdetta tai sen 
representaatiota. Representaatio korvaa kohteen 
jollain esityksellä, mallilla, kuvauksella, suunnitel-
malla jne... ja samalla siihen liittyy tietoa kohteen 
toiminnasta. "Korvikkeita" on monenlaisia. Toi-
minta kuvautuu kenties vain tiettyjen skenaarioi-
den kautta. 

Taulukko: Eri asioiden korvaavia esityksiä. 

Asia Esitys, korvike 

Tavoitteen määrittely Informaatio 

Tuote, järjestelmä, 
kohde 

Representaatio (malli, 
kuvaus) 

Ympäristö Representaatio (malli, 
kuvaus) 

Käyttäjä Syntetisaatio 
(persoonat, 
stereotyypit, 
roolikuvaukset) 

Toiminta Skenaario, simulaatio 

 

Tarkastelu on välineellistä ja erityisiä välineitä ovat 
arviointitekniikat, tarkistuslistat, testausmenetel-
mät, metriikat jne... Kaikki tämä tapahtuu organi-
saation ja kontekstin lausuttujen ja lausumatto-
mien sääntöjen ja oletusten puitteissa. Ne voivat 
määrittää "sallitut" arviointitavat, odotetun 
yhteistyön prosessissa, asiat joita tarkastellaan - 
ml. organisaation tabut, joista ei saa tai osata 
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puhua. Yleensä on niin, että mitä ammatti-
maisempaa toiminta on, sitä enemmän arvoste-
taan systemaattista asioiden arviointia. 

Arviointi on exploroivaa 

Arviointi voi joskus kulkea mekaanisesti A:sta 
Ö:hön, mutta silloinkin pitää kussakin luokassa 
löytää todisteita ("evidenssiä") asioiden tilasta 
tarttumalla pieniin johtolankoihin ja antamalla 
niiden kuljettaa tarkastelua eteenpäin. Tilanne on 
saman tyyppinen organisaatiokulttuuria arvioiden 
ja tehdessä tietokoneohjelman tutkivaa testausta. 
Joskus väitetään, että se havaintojen teko juontuu 
kokemuksesta, mutta pätevässä, luotettavassa 
arvioinnissa se perustuu metodiseen lähestymis-
tapaan: onko tilanteessa jotain erityistä, risti-
riitoja, puuttuuko näyttöä, esiintyykö häiriöitä, 
onko jotain keskittymiä... Eri tilanteisiin on havain-
tojen tueksi omia heuristisia periaatteitaan. 

Tarkistuslistojen etuja 

Tarkistuslistat ovat oleellisia, sillä ihmisen mieli on 
hatara ja kaikki olennainen ei aina pysy mielessä. 
Tarkistuslistan käyttö auttaa siinä. Ryhmätyössä 
toisaalta tarkistuslista auttaa orientoitumaan sii-
hen, minkä tyyppisiä asioita ollaan etsimässä. 
Haasteena on sitten se, ettei rajoituta vain listalla 
oleviin. Siihen auttaa tarkastelun näkökulman ja 
tekniikan vaihtaminen, eli... 

Tarkistuslistoja on tietysti erilaisia. Heuristiikat 
muodostavat oman tarkistuslistansa. Tuotteiden 
arvioinnissa pitää olla konseptitasolla omat listan-
sa ja detaljisuunnittelua varten toinen setti. 

Riippumattomuus 

Arvioinnin perusidea on "objektiivisuus". On 
oleellista, että arvioija pystyy mentaalisesti 
irtautumaan kohteesta ilman, että antaa omien 
haasteiden tai paineiden vaikuttaa arviointiin. 
Esimerkiksi tietosuojaa koskevaan arviointiin ei 
saa vaikuttaa se, että ohjelmoijille ovat tietokan-
toihin liittyvät asiat vähän vieraita. Ja jos tehdään 
uutuustuotetta, tiimissä voi olla vääristynyt kuva 
sen hyvyydestä, mikä voi tuottaa arvioijalle 
vinoutuneen lähtökohdan, jolloin arviointia ei 
tehdä asianmukaisesti ja sen tuloksia tulkitaan 
väärin. 

Joskus arviointia käytetään vakavien asioiden 
hyväksymiseen – onko esimerkiksi systeemi 

riittävän turvallinen – ja silloin on arvioijan syytä 
olla riittävästi irti kohteen tuottavasta organi-
saatiosta. Siihen on olemassa eri tasoja, riippuen 
kohteen riskeistä. 

Riippumattomuutta vaativissa tilanteissa, joihin 
kuuluvat myös erilaiset organisaation toiminnan 
sertifioinnit, tehdäänkin yleensä oma esiarviointi, 
jonka pitäisikin olla olennaisempi, sillä ulkopuo-
linen arvioija kannattaa kutsua vasta sitten, kun 
on suhteellisen varmaa, että arviointi tulee 
menemään läpi. 

Näkökulma rajaa ja antaa 

perspektiivin 

Arvioinnilla on aina jokin näkökulma, mikä antaa 
sille raamit. Selvitetään esim. toiminnallista laatua 
ja tietoturvallisuutta. Tämä auttaa keskittymään 
asiaan, mahdollistaa asiantuntemuksen hyödyn-
tämisen ja ennen kaikkea: on tiedossa, mitä on 
arvioitu ja mitä ei. Samalla se merkitsee sitä, että 
tarvitaan aina jonkinlainen teoria siitä, millaista 
olisi hyvä kohde, esim. hyvä projekti, hyvä käyttö-
liittymä. Ne teoriat vaihtelevat. Kypsyysmalleilla 
on erilainen teoria kuin ketteryydestä lähtevällä 
arvioinnilla. Ja kummassakin tapauksessa teorian 
on syytä olla pätevä ja tilanteeseen sopiva. Kyse 
on siis tarkasteltavan asian laadun elementtien 
ymmärtämisestä kontekstissa.  

Arvioinnille on aina eduksi, jos se käyttää erilaisia 
menettelyjä, koska ne aina paljastavat kohteesta 
jotain erilaista. Esimerkiksi projektiriskejä arvioita-
essa on hyvä käyttää tarkistuslistoja ja toisaalta 
käydä projektin suunnitelmaa läpi vaihe vaiheelta. 
Testauksessa on sama juttu. Testauksessa erilaiset 
testaustekniikat täydentävät toisiaan. 

Arviointi edellyttää kokonaisuuden 

eloon herättämistä 

Käytettävyyttä ei voi arvioida tarkastelemalla vain 
käyttöliittymää, sillä on kyse sen ja käyttäjän suh-
teesta. Eikä sekään riitä, sillä se suhde on relevant-
ti vain tavoitteellisessa toiminnassa. Siksi tarvitaan 
skenaarioita, joissa käyttöä tarkastellaan. 

Sama pätee tietotekniikan toiminnallisuuteen. 
Tarvitaan skenaarioita, joissa liikkuu dataa realisti-
sella tavalla ja jossa käyttäjällä on tietynlainen 
tavoite ja tapa. Tutkiva testaus perustuu usein 
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juuri tähän (eli on löytänyt käytettävyystestauksen 
ikivanhoja oppeja...).  

Arkkitehtuuriakaan ei voi arvioida tarkastelemalla 
staattista oliota, vaan on mentaalisesti altistettava 
se erilaisille skenaarioille. 

Ja ratikkatyömaan vaikutuksia voi arvioida vain 
miettimällä, mitä kaupungissa tapahtuu, kun 
remontti jossain alkaa, jatkuu, ja toivottavasti 
joskus loppuu. 

Eloon herättämiseen tarvitaan ennen kaikkea 
ajattelua. Aikajanan, ympäristön ja 
vuorovaikutuksen mallintamista, kuvittelua. Ja 
sitten simulointia. Mutta simulointi ei auta, ellei 
sitä käytetä pätevästi. 

Arviointi on aistillista 

Arvioinnin oletetaan aina perustuvan järkeen ja 
logiikkaan. Mutta siinä on aina aisteilla iso rooli. 
Tutkivassa testauksessa testaajan on tarkkana 
oireille: jokin näyttää hassulta, tuntuu, että 
ohjelma hidastuu jossain, kovalevyn ääni kertoo 
oudosta kuormittumisesta. Moni testaustekniikka 
vertailee systemaattisen prosessin osana saatuja 
tuloksia visuaalisesti johonkin referenssiin 
(oikeaksi tunnetut tulokset). Käyttäjäkokemuksen 
testauksessa reflektoidaan koehenkilöiden 
aistinvaraisia ja tunnetason kokemuksia. 
Datapohjaisessa testauksessa (ml. koneoppivien 
systeemien testaus) pitää jo silmällä arvioida miltä 
data näyttää. Siinä se "ihmisoppiva" systeemi 
havainnoi asioiden luonnetta. Toiminnan laatua 
arvioidessa etsitään nenällä huonojen tapojen 
"lemuja" (ok, tässä se ilmaus on lähinnä 
vertauskuvallinen). Toiminnan virtausta 
tarkasteltaessa osaava silmä näkee, missä virtaus 
pätkii. Organisaatiokulttuurin tuntee kaikilla 
aisteilla. 

Ihmisen aistit ovat aina asioiden arvioinnissa 
vahvassa roolissa, olipa käytössä mitä menetelmiä 
tai välineitä tahansa. 

Olemme tapojen ja 

maailmankuvamme vankeja 

Historia ja perinne ohjaavat ajatteluamme. Esi-
merkiksi ohjelmistotuotteiden laadunvarmistus on 
alkanut toiminnallisuudesta ja vasta myöhemmin 
ovat mm. käytettävyys ja tietoturvallisuus tulleet 
mukaan. Uudet asiat ovat aina mukana viiveellä ja 

vähän lisäkkeinä ja niiden arviointiin panostetaan 
liian vähän. 

Menetelmien valinta riippuu arvioijan maailman-
kuvasta. Esimerkiksi yhteiskunnan systeemien 
vaikutusten arvioinnissa talousihmiset haluavat 
vääntää kaiken numeroiksi, olipa sille pohjaa tai ei. 
Ja arviointiin päätyy vain asioita, joita osataan 
vääntää numeroiksi. Jos taas arvioija olisi systee-
misesti ajatteleva sosiologi, arvioinnin genre ja 
tyyli olisivat hyvin erilaiset. Oliko esim. Tampereen 
ratikan vaikutustenarvioinnissa käsitelty pitkän 
työmaa-ajan vaikutuksia kaupungin vetovoimaan, 
kansalaisten viihtyvyydelle ja keskustan liike-elä-
mälle? Ei. Vaikutusten arviointi on riskianalyysiä ja 
siinä pitää olla samantyyppinen ote. 

Laatuarvioinneissa meitä rajaa laatukäsityksem-
me. Laadun maailma laajenee koko ajan ja organi-
saatioajattelu on aina yhden pykälän jäljessä. 
Toiminnallinen laatu on laadun stereotypia ja 
esim. käyttäjäkokemuksen syvällisiä tasoja 
hallitaan huonosti. 

Testaustoimintaa arvioidessa voi vastinpintana 
olla jokin kypsyysmalli, vaikka organisaatiotutki-
muksessa on pitkään ymmärretty, että jokaisen 
organisaation pitää löytää omaan tilanteeseen 
parhaat tavat. Niinpä arvioinnin vastinpintana 
pitäisikin olla syvällinen ymmärrys organisaation 
kontekstin tarpeista ja mahdollisuuksista. Se toi-
saalta edellyttää arvioijaa ja kypsää organisaa-
tiota, jotka pystyvät näkemään niitä mahdolli-
suuksia – niitä ei voida nyt lukea arviointimene-
telmän manuaalista. On ikävää, jos arviointi 
panostaa yksikkötestauksen menetelmiin eikä 
kokeilutoiminnan ja innovoinnin testauskäytän-
töihin tai käyttäjäkokemuksen testaukseen, jos 
organisaation menestys on enemmän kiinni niistä. 

Tällaiset käsitysten kuplat ovat vaarallisia 
arvioinnille ja sen kohteelle. 

Diversi osaaminen tarpeen 

Näkökulmia lisää aina arvioijaan liittyvä diversi-
teetti. Eli siis se, että kun arviointia tehdään 
ryhmätyönä, on hyvä, jos ryhmässä on erilaisia 
ihmisiä. Osaltaan se syntyy jo siitä, että mukana 
on ihmisiä, jotka edustavat eri näkökulmia – joku 
tuottajaa, joku asiakasta, joku ympäröivää infraa, 
jne... 
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Yksilötyönä tehtävässäkin arvioinnissa pitää 
hyväksyä ihmisten erilaiset ajattelutavat. Kun 
arvioijalla on päässään teoria kohteesta, niitä 
teorioita on erilaisia. Ja hänellä on myös teoria 
arvioinnista. Jollekin tuote on selkeä kokonaisuus, 
josta järjestyksessä ruksataan standardin 
luettelemat piirteet arvioinnissa läpi. Toiselle se 
on lähtökohtaisesti uniikki olio, jonka olemus 
täytyy ensin tunnistaa ja sitten tarttua ensin 
olennaisuuksiin. 

Pitää tiedostaa ja hyväksyä, mikä on arvioijan 
teoria, kun hänet päästää töihin. Tosi asiantuntija 
osaa katsella asiaa muutamankin teorian kautta. 

Jos arviointia tehdään asiantuntijatyönä, on olen-
naista asiantuntijan substanssiosaaminen. Esim. 
käytettävyyden analysointi on usein tällaista. Mut-
ta ryhmätyö-arvioinnissa on tärkein taito proses-
sin fasilitointi; substanssiasiantuntemus löytyy 
silloin ryhmästä. 

Onko arviointi tieteellistä? 

Arviointi soveltaa osin tieteen saavutuksia käyttä-
essään jotain teoriaa ohjaamaan ymmärrystä 
arvioitavista asioista ja arviointiprosessista. Mutta 
varsinaisten asioiden suhteen on yhtä tärkeää 
unohtaa tieteellisyyden rajat ja käyttää kaikkia 
havainnoinnin, ajattelun ja johtopäätösten kykyä, 
mitä ihmisestä ja ryhmästä löytyy. 

Misstä tunnistan hyvän arvioijan? 

Jos ajatellaan, että arvioinnissa korostuu 
monenlainen asiantuntemus, voi arvioijan piirteitä 
suhteuttaa asiantuntijan piirteisiin (muistettakoon 
kuitenkin, että arvioinnissa tarvitaan yleensä myös 
muunlaisia piirteitä). Vanha juttuni "Mistä 

tunnistat asiantuntijan": 

https://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitte
et/mista_tunnistat_asiantuntijan.pdf 

Tekoäly arvioijana 

Tai siis nykyään koneoppiva systeemi, joka tietysti 
voi hyödyntää sääntöpohjaisuuttakin, mitä ei enää 
aina tykätä kutsua tekoälyn kenttään kuuluvaksi. 
Kutsutaan näitä kumpaakin nyt kuitenkin teko-
älyksi. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmasta 
kone voi helposti tarkastaa, että kaikki olennaiset 
osuudet ovat mukana, eli että mitään olennaista 
ei puutu. Tämä onnistuu sääntöjä ja luonnollista 
kieltä prosessoimalla. Seuraava taso on tarkastaa, 
että asioiden kuvaukset ovat sellaisia kuin aiem-
missa hyvissä suunnitelmissa. Mutta! Siihen tarvi-
taan paljon dataa. Jokainen liiketoiminta-suunni-
telma on uniikki – uniikki aika, idea, ympäristö; 
uniikit assetit, uniikit riskit. Ja jokainen suunni-
telma liikeideaksi ja sitä toteuttavaksi toiminta-
järjestelmäksi pitää aina sovittaa olosuhteisiin ja 
organisaatioon. Pitää siis olla uniikki, kenties jopa 
luova. Luovien ratkaisujen arviointiin ei tekoäly 
pysty. Sillä ei ole kylliksi dataa eikä perspektiiviä 
eteenpäin. Kaikki data on historiasta. 

Arviointiin tarvitaan uniikkiudelle herkkä, osaava 
ihminen. 

Tekoäly voi suunnilleen tarkastaa asioiden vastaa-
vuuden pakollisiin vaatimuksiin – kunhan se on 
niidenkin suhteen ajantasalla on hallitsee niiden 
tulkinnat, eikä vain kirjainta. 

Ensin asia kartalle 

Arvioinnilla on usein prosessi, joka kulkee tarkas-
teltavan prosessin rinnalla. Sen ensimmäinen 
askel on asemointi: millainen tehtävä, prosessi, 
tilanne on kyseessä? Onko se uudenlainen, riski-
altis, vanha tuttu? Sen luokittelun perusteella 

Arvioinnin mikrosysteemi 

https://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/mista_tunnistat_asiantuntijan.pdf
https://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/mista_tunnistat_asiantuntijan.pdf


 

Laatu ja testaus  Sivu 9 

 

voidaan päättää, millaista arviointia tarvitaan 
jatkossa. Esimerkiksi projektien alussa ne "laite-
taan kartalle" ja sovitaan sitten millaista riskien-
hallintaa, ml. riskianalyysit, tullaan tekemään. 
Myöhemmin tilannekatsaukset toistuvat toisen 
tyyppisinä. 

Prosessiin liittyy näkökulmien ohella monitasoi-
suus. Turvallisuuskriittisiä järjestelmiä arvioidaan 
usealla tasolla, jotka myös vastaavat  systeemin 
rakenteellisia tasoja. Katsellaan koodia, softa-
rauta-järjestelmää, käyttöliittymää ja kokonais-
tuotetta sen käyttöympäristössä. Tällainen taso-
rakenne auttaa jäsentämään ajatuksia ja luomaan 
lopputulos, jossa mahdollisilla ongelmilla on 
monta turvaverkkoa. 

Samalla se merkitsee sitä, että asioilla on erilaisia 
rytmejä. Kokonaisuutta ei arvioida jatkuvana 
prosessina, vaan rytmisesti, pysähtyen ja keskit-
tyen. "Miten elefantti syödään? Pala kerrallaan" – 
niinpä, mutta elefantin "elefanttiutta" ei voida 
arvioida pala kerrallaan. 

 

Tartuntapintoja kohteeseen. 

Arvioinnin organisatorinen taso 

Edellä on ollut kyse arvioinnin ydinprosessista tai 
tiedollisesta prosessista. Yhtä oleellinen on 
arvioinnin organisatorinen prosessi. Esim. toimin-
nan laatua arvioitaessa pitää organisaation olla 
mukana arvioinnissa, jotta se on hedelmällinen. 

Organisatorinen prosessi lähtee arvioinnin tar-
peen huomaamisesta jonkin signaalin, rutiinin tai 
oivalluksen, perusteella. Sitten pitää organisoitua. 
Joskus arvioinnit ovat erikseen projektoituja ja 
silloin sovitaan tehtävät ja huolehditaan resurs-
soinnista ja viestinnästä. Arvioinnin jälkeen taas 
palataan vahvasti organisaatiotasolle, kun mieti-
tään, mitä arvioinnin tulosten perusteella pitäisi 
tehdä. 

Arvioinnin menestystekijöitä 

 Pätevä arviointiperusta. 

 Osaava arvioija. 

 Toteutus tilanteeseen sopivan nopeasti 
(palautesykli arvioinnin tarvitsijoille). 

 Resurssien käyttö. 

 Tulosten hyödynnettävyys. 

 Muutama eri menetelmä tai näkökulma. 

 Riittävä psykologinen riippumattomuus. 

Arvioinnin uhkia 

Arviointi ei aina ole ihan priimaa. Sille on 
monenlaisia uhkia, esim. tällaisia: 

 Heikko laatukulttuuri. Arviointia ei tehdä tai 
tehdään vain tavan vuoksi. 

 Heikko etiikka. Arviointi tehdään 
valkopesemään asia. 

 Heikko arviointiosaaminen. 

 Heikko substanssiosaaminen. 

 Arvioijan sellainen substanssiin liittyvä 
ajattelutapa, joka ei vastaa kohteen haasteita. 

 Vain yksi menetelmä. 

 Kapea skouppi. 

 Arviointi ei lähde kohteen olennaisista 
piirteistä tai yritä tunnistaa niitä. 

 Liian raskas tai hidas prosessi. 

 Liian pintapuolinen ja kevyt prosessi. 

 Väärä ajoitus. Tehdään liian myöhään. 

 Arviointien tuloksia ei osata hyödyntää. 

 Ei ole rutiinia ja arviointi on kiinni ihmisistä. 

 Kriteerit piilotetaan. 

Arvioinnin pitää olla avointa 

Joskus arvioinnin kriteerit pidetään salassa. Tätä 
esiintyy silloin, kun arviointi on kaupallistettu ja 
kriteerit ovat liikesalaisuus. Mutta esimerkiksi 
työpaikan arviointi on merkityksetöntä, ellei 
arviointiperustaa kerrota. Toinen avoimuuden 
alue on arviointiprosessi. Vaikkapa tutkivaa tes-
tausta on vaikea pitää luotettavana ja hintansa 
arvoisena, ellei sen palvelukuvaukseen ja loppu-
tuloksiin kuulu esittely siitä, mitä tullaan teke-
mään, millä perusteluilla, ja mitä oikeasti tehtiin. 
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Esimerkki arvioinnin rikkaudesta – 

käytettävyyden arviointi 

Esimerkkinä arvioinnin monimuotoisuudesta 
olkoon tuotteen kehittämisen aikainen käytet-
tävyyden arviointi, millä on monia tapoja ja 
tavoitteita. 

Referenssi, standardi: Kilpailijatuotteiden 
arvioinnilla päästään kartalle. Käytettävyys, sen 
elementit, odotettu taso ja mahdollisuudet ovat 
aina suhteellisia ja sen suhteellisuuden maailma 
paljastuu nykyisten kilpailijatuotteiden 
arvioinnilla. 

Konsepti, kokonaisuus: Konseptivaiheessa ja 
vaatimusmäärittelyssä arvioidaan analyyttisesti ja 
katselmoiden perusideoita ja sitä, mitä ollaan 
hakemassa. 

Arviointiperustan jalostus: Kun ymmärretään, 
mitä suunnilleen ollaan tekemässä, syntetisoidaan 
arviointinäkökulmien pohjaksi käyttäjiä 
mallintavat persoonat ja käyttöä mallintavat 
skenaariot. 

Toteutuskonseptien vertailu: Varhaisessa 
vaiheessa luonnostellaan muutama vaihto-
ehtoinen konsepti, joita vertaillaan – siis 
arvioidaan erillisesti tai suhteessa toisiin – ja 
yhden kanssa jatketaan. 

Ulkoinen ääni: Focus group päästetään kenties 
arvioimaan ideoita. 

Suunnittelun arviointi: Luonnoksia ja 
prototyyppejä arvioidaan käyttämällä eritasoisia 
tarkistuslistoja, heuristiikkoja ja työn analyysin 
kaltaista skenaarioiden systemaattista analyyttistä 
läpikäyntiä. Testausta tehdään kokonaisuudelle ja 
yksittäisille asioille (esim. symbolien preferenssi- 
ja ymmärrettävyystestit). 

Toimijoiden jatkuva reflektio: Muotoilijat ja 
käyttöliittymäsuunnittelijat arvioivat itse 
jatkuvasti työtään ja käyvät dialogia suunni-
telmista ja toteutuksista. 

Toteutusten jatkuva arviointi: Uusien toimintojen 
käytettävyyttä analysoidaan ja testataan ainakin 
kevyesti. Systeemin vähän kypsyessä kokonai-
suuden käytettävyystestejä jatketaan (mutta niin 
varhain, että voidaan vielä muuttaa suunnitelmia). 

Erityisalueet: Saavutettavuutta on tarkasteltu 
alusta asti. Ennen julkistusta sen vastaavuus 

vaatimuksiin (julkishallinnon käytössä) vielä 
tarkastetaan. 

Ulkoinen ääni: Pilottiasiakkaat saavat kokeilla 
systeemiä ja kertoa siitä palautetta. Pilotti-
asiakkaiden kanssa tehdään käytön havainnointia 
ja kerätään käytöstä lokia, joita analysoidaan. 

Porttitilanteet: Ennen julkistusta tehdään 
julkistuskatselmointi, jossa arvioidaan tuotteen 
julkistusvalmius. 

Käytönaikainen arviointi: Käyttäjäpalautetta ja 
mediaseurantaa tehdään ja saatua arvioidaan. 

Jne... 

Esimerkisssä näkyy kokonaisuus, jossa arviointi on 
koko ajana läsnä. Sen muoto vain vaihtelee sen 
mukaan, mitä kulloinkin tarvitaan, mikä tuo 
rytmiä, mille aika on kypsä. 

Lopuksi 

No niin, jutussa on ihmetelty arviointia eri suun-
nista ideana tukea arvioinnin yleistä ymmärrystä, 
jotta uudistuvassa maailmassamme osattaisiin 
tehdä uusenlaisille kohteille, uudenlaisissa 
ympäristöissä oivia arviointeja. 

Arviointi näyttää usein simppeliltä ja sitä se voi 
ollakin professionaalisessa kulttuurissa, mutta kun 
arviointia tehdään uudenlaisissa konteksteissa 
perusasiat saattavat unohtua. 

Toivottavasti juttu muistutti arvioinnin olennai-
suuksista ja antoi impulsseja lukijan oman 
ympäristön arviointitoiminnan kehittämiseen. 

 

Matti Vuorella on kokemusta monenlaisesta asioiden 
formaalista arvioinnista: teollisuuden turvallisuusanalyysit, 
tuotteiden käytettävyyden arviointi, laatujärjestelmän 
arviointi, projektiriskien arviointi, tieteellisten julkaisujen 
arviointi, opinnäytteiden arviointi jne... Hän on paitsi tehnyt 
arviointia, myös kehittänyt siihen menetelmiä ja niiden tueksi 
eksaktisti ziljoonia tarkistuslistoja ja kouluttanut näitä asioita. 

 

Liite: Arviointiin liittyvä luokituslistoja 

Tavoitteita 

 Tarkastaa vastaavuus vaatimuksiin, lakeihin, 
direktiiveihin, standardeihin 

 Hyväksyntä, akkreditointi, sertifiointi 

 Saada todenne 



 

Laatu ja testaus  Sivu 11 

 

 Laadun arviointi 

 Perustason luominen kehittämiselle 

 Vertailu 

 Oppiminen, kehittyminen, parantaminen 

 Edistymisen mittaus 

Menettelyjä 

 Tarkastaminen, auditointi 

 Näytteenotto 

 Empiirinen testaus 

 Hyväksymistestaus 

 Kokeilu 

 Itsearviointi 

 Mittaus 

 Pilotointi 

 Havainnointi 

 Kysely, haastattelu 

 Oma kokemus 

Arviointiperusta 

 Lait, direktiivit, standardit 

 Arviointimalli 

 Kypsyysmalli 

 "Parhaat käytännöt" 

 Vaatimukset, määrittelyt 

 Kontekstin implisiittiset vaatimukset 

 Tavoitteet 

Kohteita – ylipään jonkin konseptin kaikki 

elementit 

 Organisaation strategia, toiminta, 
liiketoiminta, toiminto, viestintä 

 Arvot, politiikat, kulttuuri, ilmapiiri, etiikka 

 Kyvykkyys, suorituskyky, tuottavuus 

 Projekti 

 Palvelu 

 Tuote, prototyyppi, MVP 

 Teknologia 

 Artefakta, suunnitelma, malli, kuvaus 

 Idea, ajatus, ehdotus 

Arviointi osana toimintaa 

 Työn kiinteänä osana 

 Prosessin vaiheena 

 Prosessin näkökulmana 

 Prosessia tarkastelevana 

 Tilattuna arviointina 

 Toiminnan kokonaisuuden tarkastamisena 

 Katselmuksena, katselmointina 

Rytmi 

 Jatkuva 

 Prosessin rytmin mukainen 

 Vuosikello 
 
 
 



 

Muistojen tiellä... ensimmäinen 

kohtaamiseni testiautomaaton 

kanssa 
 

Matti Vuori 

Ensimmäinen oma kokemukseni testiautomaatiosta oli noin kolme vuosi-

kymmentä sitten. Kehittelin silloin VTT:llä ohjelmaa, joka teki työtapa-

turmatiedoista erilaisia tilastoja varsinkin erilaisten pylväsdiagrammien 

muodossa. Usealle firmalle tehtiin palvelutoimintana kerran vuodessa nippu 

raportteja. Alustana oli MS-DOS ja ohjelmointikielenä C. Siihen aikaan ei 

ohjelmistotestaus ollut kauhean tunnettua, osattua tai edes puhuttua. Ja 

jos puhuttiinkin, se ei kuulunut kauas, kun viestinnän maailma oli aika-

lailla erilainen, joten käytettävissä ei ollut kauheasti niitä kuuluisia 

parhaita käytäntöjä tai framewörkkejä. Siihen aikaan minäkään en ymmär-

tänyt softien oikeaoppisesta testaamisesta yhtään mitään. 

 

Raporttien tekeminen oli robottimaista touhua, kuten sen ajan tehokkailla 

tekstipohjaisilla käyttöliittymillä yleensäkin. Puolisokkoja valikoista 

valinta kursorinäppäimillä, enter ja taas takaisin. Eli siis fyysistä 

toistotyötä. (Sellainen käyttöliittymä olisi optimaalinen robotisoitava.) 

Ensimmäinen askel automaatioon tuli, kun tein ohjelmaan makrosysteemin, 

jolla sai tehtyä ison nipun raportteja nappia painamalla. Sillä oli näp-

pärä ajaa diagrammeja asiakkiden ohella testidatalle, kun ohjelmaa 

kehiteltiin. Toinen askel oli huomia, että regressioita oli helppo huomata 

visuaalisesti vertaamalla hyväksi tiedettyjä kaavioita juuri tulostet-

tuihin (ei, regressio-termi ei ollut käytössä)! Ei tarvitse vertailla 

numeroita, kun silmällä näkee erot suoraan. Näppärää, mutta alkeellistako? 

Itse asiassa nykynäkökulmasta kenties modernia: 

* Taustalla robusti sovellukseen rakennettu automaatio erillisen härvelin 

sijaan. 

* Ei tarvetta monimutkaiselle verifiointikomponentille - "oikein tehtynä" 

kaavioita vertailtaisiin jollain työkalulla, jollainen vaatisi kohtalaisen 

paljon kehittämistä ja psykologisista syistä muuttuisi pian isoksi 

työkaluprojektiksi. 

* Ihmisen ja koneen kykyjen hyödyntäminen tilanteessa tarkoituksen-

mukaisella tavalla. 

* Testauksen vanhan esteettisen ideaalin mukaan vertailtaisiin graafeille 

tuotettua dataa näytteinä ja graafinpiirtoa erikseen ja sellaisten testien 

rakentamisessa on aina oma iso ja turhauttava työnsä - nykyisin moni 

pitääkin tolkullisena kokonaisvaltaisempaa verifiointia, mitä näemmä 

kutsutaan mm. approval-testeiksi. Tuloksena on testien minimointi ja oikea 

maksimaalisesti hyödyttävä testauspiste. 

Oppeina siis: yksinkertaisuus, tilanteeseen sopiva automatisoinnin taso, 

yhdistetään koneen ja ihmisen kyvykkyyksiä tasapainoisesti, lähtökohtana 

testattavuuden parantaminen muutenkin toimintaa hyödyntävillä tavoilla.
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Parempaan perfektionismiin
 

Matti Vuori 

 

Perfektionismi on eräänlainen laatuun liittyvä, 
tinkimättömyyden ideaali. Toisaalta perfektionis-
milla on huono maine. Uutiset kertovat, että se ei 
olekaan hyvä asia organisaatiolle ja se voi polttaa 
ihmisiä loppuun. Onko sillä mitään roolia nyky-
maailmassa? Pitäisikö sitä ajatella vähän uusiksi ja 
fokusoida uusiin asioihin? Mietitäänpä. Jutun 
lähestymistapaa voisi luonnehtia laatufilosofiseksi 
ja se on kaukana täydellisestä. 

Aloitetaan raamituksella 

Mitä perfektionismi on? Wikipedian määritelmä 
on: 

"Perfektionismi tarkoittaa psykologiassa joko 
halua tehdä asiat mahdollisimman hyvin taikka 
uskomusta, että täydellisyyttä kuuluu tavoitella. 
Perfektionismin patologiseen eli epäterveenä 
pidettyyn muotoon kuuluu uskomus, että mitään 
täydellisyyttä huonompaa ei voi hyväksyä." 

Psykologia ei riitä meille. Kaikki ilmiöt ovat 
kulttuurisia, sosiaalisia ja liittyvät johonkin 
inhimillisen toiminnan alueeseen. Niinpä nyt 
katsellaan tätä käsitettä kokonaisvaltaisesti, 
laadun tekemisen ja laadukkaan toiminnan 
näkökulmista. 

Täydellisyys on aina suhteessa asian 

konseptiin ja perfektionistin 

mentaalimalliin asiasta 

Perfektionismi on täydellisyyden tavoittelua. 
Täydellisyys on tietysti yleensä vain ideaali, niinpä 
perfektionismissa joudutaan usein vain tavoitte-
lemaan sitä. Täydellisyys kattaa mielellään tietyn 
konseptin kaikki piirteet. Huippuluokan mekaa-
ninen kello on siitä yleinen esimerkki. Siinä 
toteutuu äärimmäisen tarkka, kompromissiton 
mekaniikan suunnittelu. Materiaalit ovat parhaat 
mahdolliset. Muotoilu kuvastaa kaikkea tätä 
äärimmäisen hienostuneesti. Mutta ihan taval-
linen hernekeitto on yhtä lailla täydellistä, kun se 
saavuttaa loistavasti kulttuurisen olemuksensa ja 
on hernekeittona täydellinen! Samoin vanha 
tavara voi täydellistyä sopivasti patinoituna. 

 

Hernekeittotuotekin voi olla täydellinen 
kokonaisuus 

Olennaista täydellistämisessä on kohteen ymmär-
tämisen ohella kohteen kunnioitus. Asia on sen 
arvoinen luonteeltaan ja merkityssisällöiltään, että 
sen täydellistäminen on tärkeää. 

Eettinen valinta 

Perfektionismi on siis tietyn ammattitaidon hui-
pentumaa teoissa ja ideaaleissa. Se on tietyn-
lainen eettinen valinta ja myös esteettinen valinta 
silloin, kun asioiden äärimmäistäminen ei palvele 
mitään käytännöllistä, vaan on vain ajatusten 
ikoni. 

Perfektionismia harjoittaa ihminen, perfektionisti. 
Hänellä on perfektionismin edellyttämä filosofia, 
näkemys tekemisen kohteesta ja tarvittavat taidot 
ja välineet täydellisyyden toteuttamiseen. Kaikki 
erittäin hyvää työtä tekevät eivät toki ole perfek-
tionisteja – heiltä vain homma sujuu ("koitetaan 
tehdä hyvää, mutta pakkaa tulemaan priimaa"). 
Perfektionistille on oleellista täydellinen tietoisuus 
omasta tekemisestä. Normaali hyvän työn tekijä 
voi toimia enemmän rutiininomaisesti. 

Tekeminen on muutenkin olennaista. Sillä on 
merkitystä miten täydellisyys saavutetaan. Täydel-
lisyyden ajatus ja työtapojen ajatus kumpuavat 
siitä, miten ammattirooli ja oma identiteetti 
koetaan. 

Perfektionismi on laadun huipentamista, mutta 
aina vain niissä puitteissa, jotka määrittävät 
perfektionistin käsitys työn kohteen konseptista ja 
sen konseptin määrittävistä laatutekijöistä. Jos 

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Perfektionismi
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laatukäsitys on tekninen, optimoidaan tekniikkaa. 
Jos laatukäsitys on toiminnallinen, optimoidaan 
käytännöllistä suorituskykyä ja käytettävyyttä 
jne...  

 

 Mistä syntyy näkemys siitä, mitä asioita pitää täydellistää? 

Yllä oleva kuva näyttää prosessia lähtökohtana 
olevasta maailmankäsityksestä siihen, mitä asioita 
koetaan täydellistämisen kohteiksi. Niihin lähtö-
kohtiin vaikuttaa myös näkemys siitä, mitä ideaa-
leja tietyn ammatin harjoittamiseen liittyy ja 
millaisiin asioihin siinä kuuluu vaikuttaa. Ammatti-
identiteetti vahvistaa alttiutta perfektionismille! 

Luovuuden haaste 

Perfektionismi pohjautuu kollektiivisiin käsityksiin 
jonkin tekemisen luonteesta. Siksi se perustuu 
helposti vanhentuneisiin käsityksiin ja stereo-
typioihin. Olisi parempi, jos perfektionismi perus-
tuisi käsitykseen toiminnan tulevaisuudesta. Toki 
joskus perinne kantaa pitkälle ja suojelee hypeltä 
– vaikkapa turvallisuusasioissa. 

Mutta yleisesti ottaen perfektionismi on luovuu-
den vihollinen, koska se ei anna sijaa uudelle, vaan 
täydellistää vakiintunutta käsitystä ja stereotypioi-
ta. 

Brändin osana 

Joskus perfektionismi on tärkeä osa brändiä. Steve 
Jobsin perfektionismi Applen tuotteiden muotoi-
lussa oli jo itseisarvo sinänsä, täysin tuotteista 
riippumatta! Samalla täydellisyydestä tuli myytti. 
Kun tuotteet nähtiin perfektionismin tuotoksina, 
asiakkaatkin katsoivat tuotteita vaaleanpunaisilla 
silmälaseilla, valmiina sulkemaan silmänsä tekni-
siltä puutteilta ja kokemaan kokonaisvaltaista 
esteettistä iloa tuotteista lähes kultin kaltaisesti. 

Palataanpa määrittelemään 

täydellisyyttä 

Yleisemmin ottaen täydellisyyden määritelmällisiä 
piirteitä ovat: 

 Täydellisyys kuvaa asian laatua suhteessa 
ideaaliin. 

 Täydellisenä jokin asia on niin hyvä kuin 
teoriassa on mahdollista. 

 Asiat piirteet ilmentävät sen konseptia 
mahdollisimman kattavasti. 

 Täydellisyys on kokemus hetkessä ja 
kontekstissa: tästä ei voi parantaa. 

 Täydellisyys on esteettinen käsite. 

 Täydellisyys on aina suhteessa asian 
konseptiin. 

 Täydellisyys on suhteessa annettuihin rajoihin 
siihen liittyvissä asioissa ja mittareissa, joilla 
subjektitkin rajaavat toimintakenttää, osin 
maagisesti ("perfect score" – asetelmassa, 
jossa se on mahdollista). 

 Täydellisyys on usein "katsojan silmässä" ja 
tekijän silmässä. 

Perfektionismi on myös itseilmaisua 

Täydellisyyden tavoittelu on itseilmaisua. Työn 
kohde on itsen luomus ja laajennus. Pyrkimällä 
täydellisyyteen kohteessa ihminen täydellistää 
jotain itsensä osaa. Kun japanilainen maalari-
mestari tavoittelee siveltimellään täydellistä 
ympää, on ympyrä sinänsä täysin merkityksetön 
asia (ja senhän voisi piirtää harpilla paljon 
"paremmin"). 

Siksipä perfektionismiin liittyykin myös positiivi-
nen työn imu. 

Huonosta perfektionismissa on usein 

kyse kapeasta fokuksesta 

Perfektionismi on sinänsä kulttuurinen hyve ja 
perfektionisteja arvostetaan. Hyveet ovat jo 
Aristoteleen mukaan keskitie jollain akselilla, jossa 
hyvettä reunustaa kaksi pahetta. Silloin, kun 
perfektionismi on hyve, sen voi vielä liian pitkälle 
ja tuloksena on esimerkiksi kapeakatseinen pakko-
mielteisyys. Taas liian vähäisenä lopputuloksena 
on laatu, joka ei vastaa korkeita odotuksia – Rolls-
Royce, jonka maalipinta on epätasainen. 
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Yleinen huonon perfektionismin tyyppi on "nys-
väys", missä hierotaan yksittäistä asiaa, kunnes se 
on täydellinen. Riittävän hyvä ei riitä! Aikaa palaa 
ja muut asiat eivät etene, kun odotetaan asian 
täydellistymistä. Asiaa pahentaa se, että hierot-
tavaa ei usein haluta näyttää keskeneräisenä, 
joten työn suuntautumiseen ja tulokseen ei voi 
vaikuttaa ennen kuin on myöhäistä. 

 

Pilkunviilausta. 

Tämä ymmärretään yleisesti huonoksi perfektio-
nismiksi. Tekemisen avulla kohde voi lähestyä 
täydellistä vain asymptoottisesti. Täydellisyys on 
vain haavekuva, jota ei voi saavuttaa vaikka miten 
kauan yrittäisi. Ja sillä aikaa tarpeet ja maailma 
ehtivät muuttua. 

 

Täydellisyyden saavuttaminen vaatii aikalailla 
työtä. 

Joskus tämä huono perfektionismi on neuroottista 
ja pakonomaista, mutta sellaista diagnoosia ei 
pidä tehdä kevyin perustein, sillä erinomaisuudelle 
on tuotteita ja toimintaa parannettaessa aina 
olemassa hyvät perustelut. 

Hämäystä yhteisellä sopimuksella 

Aina, kun johonkin keskitytään enemmän, 
keskitytään johonkin muuhun vähemmän. Jos 
ohjelmistokehitysporukka korostaa koodia, se 
samaan aikaan vähentää muiden asioiden 

painoarvoa. Joskus se voi olla yhteinen sanaton 
sopimus, jolla vältellään tarttumista toisiin, 
vieraisiin, uusiin ja vaikeisiin asioihin. Mitä 
enemmän läsnä on siihen yhteiseen asiaan kohdis-
tuvaa perfektionismia, sitä helpommin siihen voi 
liittyä tällaisia ilmiöitä. 

Ongelmaa lisää se, että kun halutaan täydellisyyt-
tä, sitä voidaan tavoitella kahdesta suunnasta: 1) 
teoilla tai 2) raamittamalla ongelma uudelleen – 
eli redusoimalla asia siten rajattuun mentaalimal-
liin, jonka puitteissa asia on mahdollista ymmärtää 
ja osata mahdollisimman hyvin! Tietenkään tämä 
redusointi ei ole tietoista. 

Move fast and break things? 

Otsikko oli Facebookin slogan jossain vaiheessa ja 
röyhkeä ilmoitus käyttäjille ja kehittäjille, että ei 
pidä odottaa minkään toimivan kunnolla ja jos 
toimii, kohta taas hajoavan, sillä on niin kovin kiire 
olla nopea, olla voittaja! No, tuolla ajatuksella oli 
aikansa, mutta sellaiset meemit edustavat kärjis-
tettynä vaarallista ajattelua, jossa hyvällä laadulla 
ei ole sijaa, puhumattakaan perfektionismista! 

Kokonaisuuksien laatua 

Käytännön perfektionismi on usein tuotteen ja 
toiminnan osa-optimointia, joka heikentää koko-
naisuutta. Virhe tässä on ensinnäkin se, että työn 
kohde on ymmärretty väärin. 

Kohteena pitäisi olla kokonaisuus. Esimerkiksi 
ohjelmoija saattaa jäädä jumiin tekemään ikuista 
koodin refaktorointia ja epärelevanttien funkti-
oiden parantamista. Suorituskyvyn täydellistäjä 
parantaa algoritmin toteutusta välittämättä 
toteutuksen ylläpidettävyydestä. Perfektionismi 
voi joskus muuttua pakkomielteisyydeksi ja silloin 
sitä ei enää aja pyrkimys hyvään, vaan neuroosi. 

Komponentit toteutuksessa on kuitenkin kyse sen 
kaikkien ominaisuuksien tasapainoisesta toteutuk-
sesta ja optimoinnin kohteena on vaatimusten 
toteutumisen ja laatuominaisuuksien hyvyyden 
summa. Ja se on vasta alkua. Yksikään kompo-
nentti ei elä itsenäistä elämää. Sillä ei ole itseis-
arvoa. Se on aina osa jotain kokonaisuutta, jotain 
systeemiä. 

Ohjelmistokehitykseen on joskus kaivattu craft-
manshipiä, käsityöläisen asennetta ja ammatti-
ylpeyttä. Käsityöläinen on fokusoitunut omaan 
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tuotokseensa, missä on hyvää, mutta myös iso 
haaste, koska silloin tavoite ei ole kokonaisuu-
dessa. Käsityöläisyys on monessa ympäristössä 
menneen maailman ammattilaisuutta. 

Formula ykköset ovat stereotyyppinen perfektio-
nismin alue. Kun auton pitää olla muita puoli 
sekunnin kymmenystä parempi viiden kilometrin 
ratakierrokselle, kaiken pitää olla priimaa! Mutta 
sielläkään ei anneta moottori-insinöörin optimoi-
da moottorin tehoa sellaisenaan, vaan osana 
auton kokonaissysteemiä: miten se moottori 
paketoidaan runkoon siten, että se ei lisää ilman-
vastusta, miten se on osa kantavaa rakennetta, 
miten jäähdytys hoidetaan, onnistuuko moottorin 
vaihto nopeasti, jne... Ja auto pitää saada valmiiksi 
ekaan kilpailuun mennessä, muuten ei hyvä heilu! 

Perfektionismin luonne voi muuttua. Jääkiekkoilija 
Patrik Laine oli laukaisuperfektionisti ja se taito oli 
hänen ikoninsa. Maaleja syntyi, mutta moni muu 
osaamisalue oli heikossa tilassa. Mutta sitten hän 
suuntasi perfektionisminsa kokonaisvaltaiseen 
pelaamiseen ja muuttui paljon hyödyllisemmäksi 
joukkueelleen. Tässä kannattaa huomata, että 
vahvuuksilla pelaamisen (ja "posin kautta") 
filosofia olisi jatkanut laukaisutaidon kehittämistä 
ja vienyt kokonaisuuden aivan metsään. Liian 
fokusoitunutta perfektionismia ei paranneta 
vahvuuksien kautta, vaan heikkouksia kehittä-
mällä. 

Toiminnan kohteena on siis se systeemi, jonka 
tuloksellisuus ratkaisee. Tästä on monia hyötyjä 
toisellekin perfektionismille. Se on sitä, että 
ihminen vaatii itseltään liikoja ja polttaa itsensä 
työmäärällään loppuun. Kokonaisuuden parissa 
toimiminen estää katoamisen oman egon syöve-
reihin, luo realismia antavia kontakteja, rikastaa 
työtä ja auttaa jaksamaan. Hyvä työ ei fokusoi 
oman työn ytimeen 110 %, vaan 80 % ja loppu 
ajattelu defokusoidaan siitä muihin teemoihin. 
Mikroskooppinäköä tärkeampää on helikopte-
rinäkö (tai ketterämpi drooninäkö). 

Yksi kiva perfektionismia lähellä oleva toiminnan 
tyyli on yleisjämäkkyys, missä kaiken pitää olla 
jämptisti kunnossa. Sillä pidetään kunnossa niin 
tuotteet kuin toiminta. Se on usein myös ryhmä-
dynaaminen rooli – jonkun pitää ajautua jämptiksi 
aikuiseksi, jotta hommat toimivat. 

Perfektionismi voi olla kehityksen ajuri 

tai este 

Perfektionismi voi johtaa kehitykseen silloin, kun 
se tähtää lopputuloksen, vaikkapa asiakaskoke-
muksen, täydellistämiseen keinoista välittämättä. 
Silloin perfektionisti etsii koko ajan uusia keinoja 
parantaakseen lopputulosta. Joskus taas perfek-
tionisti haluaa optimoida olemassa olevaa raken-
netta tai prosessia ja ei ole silloin altis ottamaan 
uutta vastaan. Kypsyysmalleissa on tällainen 
ajattelumalli. Tietty tapa toimia omaksutaan kaikil-
ta osin eri kypsyystasojen läpi ja korkeimmalla 
tasolla optimoidaan ja viilataan. Siksipä kypsyys-
mallit eivät tue uudistumista ja kehittymistä ja 
voivat olla monessa tapauksessa vahingollisia. 

Priorisointia rajallisilla resursseilla 

Kyse on aina siitä, että kun on rajoitetusti aikaa, 
pitää miettiä mihin sen käyttää. Parantaako 
työllään koodin ylläpidettävyyttä, vai hakeeko 
sellaista eleganttiuden estetiikkaa, joka ei käytän-
nössä avaan koodin tarkoitusta. Perfektionismiin 
vaikuttaa siis se henkilökohtainen esteettinen 
suuntaus: jollekin on tärkeää logiikan tiivistyminen 
minimaalisimpaan ilmaisuun, toiselle taas jokin 
muu -- vaikkapa robustius (sen tavoittelu onkin jo 
parempaa perfektionismia!). Realistinen perfektio-
nisti panostaisi niihin asioihin, joiden kehittäminen 
tuottaa suurinta arvoa. Silloin pitää koodi jättää 
syrjään ja pohtia kokonaistuotetta: mitä asiakas 
tarvitsee? Pitäisikö käyttöliittymää kehittää? 
Riittääkö dokumentaatio? Onko tuotos turval-
linen? 

Teknisestä laatuajattelusta 

asiakaslähtöiseen 

ICT-maailmassa perfektionismi on elänyt teknisen 
laatuajattelun muodossa. Kaiken pitää olla ihan 
priimaa! Mutta kun ajatellaan laatua asiakaskes-
keisesti, ymmärretään, että vaikkapa asioiden 
saaminen käyttöön aikataulussa ja käyttöliitty-
mien laatu, ylläpito ja moni muu asia ovat tärke-
ämpiä kuin tekniset detaljit (kunhan ne ovat 
riittävän hyvällä tolalla). Hyvä perfektionismi ottaa 
tavoitteeksi parhaan tuloksen asiakkaan kannalta, 
mikä asiakaslähtöisessä ajattelussa korreloi 
omankin menestyksen kanssa. 

Nettigraafikkokin kiroaa, kun responsiivisuus ja 
mobiilin priorisointi tuottaa kompromisseja 
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saittien laatuun. Eipä tuotakaaan, vaan se juuri 
parantaa saitin tavoitteiden toteutumista ja antaa 
vain suunnittelulle uuden kehyksen. Omaan sisäi-
seen maailman malliin perustuva toiminta ei tuote 
perfektiä, vaan pahasti viallisen lopputuleman. 

Työn kohteena oleva systeemi on siis laajentunut 
annetusta tehtäväkentästä ydintuotteen kokonai-
suuteen, siitä siihen toiminnan ja työn kontekstiin, 
jossa kokonaistuote toimii, ja samalla liiketoimin-
nankin systeemiin. 

Klassinen perfektionismi ei usein ole lainkaan 
perfektionismia, vaan imperfektionismia, kompro-
missismia, joka tuottaa kehnon kokonaisuuden! 

Oman aikansa kuva vai 

jälkeenjäänyt? 

Laatukäsityksen toivottu laajeneminen on perus-
teltua siksikin, että näin seurataan aikaa. Laadun 
maailmankuvamme on laajentunut teollisen ajan 
alusta, kun piti ensin saada materiaali- ja valmis-
tustekniikka kuntoon. Nyt laadun olemus laajenee 
jatkuvasti. Olisi vähän onnetonta perfektionismia, 
jos se roikkuisi vuosikymmeniä perässä! 

Hallinnan tahto ja illuusio 

Perfektionismi on pyrkimys hallita asioita omassa 
mentaalisessa kehyksessä. Mutta esim. Cynefin on 
uudistanut ihmisten maailmankuvia kattamaan 
senkin, että on alueita, joita ei voi hallita tai ei 
edes kunnolla ymmärtää. Ole siinä sitten perfek-
tionisti! Yhdessä mielessä se on vapauttavaa. Jos 
ei voi hallita, ei kannata yrittääkään liikaa. Ehkä se 
voi olla taas tapa suunnata paras panos toisaalle: 
alkaa perfektionistiksi asioiden jäsentämisessä ja 
luokittelussa! 

Samaan tapaan koneoppiminenkin muistuttaa 
siitä, että useisiin ilmiöihin voi suhtautua uudella 
tavalla, luopuen logiikan ylivallasta ja tarkastellen 
todennäköisyyksiä ja toistuvia tai näkyväksi 
vähitellen tulevia kaavoja. Perfektionismihan on 
usein sääntöpohjaista ja liiallinen sellainen on 
kahlitsevaa. On hyvä, jos joskus vähentää 
proseduraalisia sääntöjä ja yrittää kehittää 
herkkyyttä asioissa näkyville ilmiöille; mikä niitä 
määrittää, mikä on oleellista ja mikä kohinaa, joka 
on hyvä suodattaa mentaalisissakin malleissa. 

Johtamisen perfektionismista 

Luin juuri jutun Mercedeksen F1-tallin johtajasta 
Toto Wolffista (F1 Racing, January 2020, ja se 
antoikin impulssin tähän juttuun). Häntä kehuttiin 
perfektionistiksi, jonka toiminta on yksi iso pala-
nen mahtavan menestyksen takana. Johtajan hyvä 
perfektionismi onkin juuri systeemistä. Johtaja ei 
saa esim. maksimoida ihmisten työaikaa, vaan hän 
maksimoi organisaation menestyksen pitkällä 
tähtäimellä. Silloin hän mm. huolehtii ihmisten 
jaksamisesta ja kehittymisestä. 

Toisenlainen perfektionisti on FIA:n johtaja Alain 
Todt. Jutussa, jossa käsitellään F1-kauden 
rasittavuutta, hän lausuu hassuja: 

"(...)Todtia myös ihmetyttää, miksi jaksaminen 
olisi ongelma sellaisille ihmisille, jotka tekevät 
unelmiensa työtä. – Kaikki F1:ssä mukana olevat 
ovat etuoikeutettuja. Totta kai silloin on myös 
velvollisuuksia, Todt sanoi taannoin Autosportin 
mukaan. – Kun olin aikanaan Ferrarin tallipääl-
likkö, tein 18-tuntisia työpäiviä kuutena tai 
seitsemänä päivänä viikossa, koska minulla oli 
intohimo ja halusin tuloksia. Siinä tapauksessa 
perhe, rakastava perhe, ymmärtää kyllä. Ei sitä 
jatku koko elämää." 

Kun jokin sopii itselle, tietenkin se sopii kaikille! 
Kyllä elämänsä pystyy sotkemaan viidessäkin 
vuodessa. Tämä perfektionismi näkee ihmiset 
koneina, jotka tallin työkalujen tapaan kestävät 
aikansa ja sitten korvataan. Taas palataan siihen, 
miten perfektionismi suhtautuu kohteen konsep-
tiin. Tässä ei ole läsnä kantava ajatus hyvästä 
nykyajan organisaatiosta. Siksi tällainen perfektio-
nismi hylätään kelvottomana. 

Julkaisutoiminnan detalji 

Julkaisuilla on monenlaisia laatutekijöitä. Yksi 
niistä on julkaisuaikataulun pitävyys. Jos perjan-
taina ilmestyvä viikkolehti ei saavukaan, on 
viikonloppu pilalla. Aamun sanomalehden 
myöhästyminen on raivostuttavaa. Mutta entä 
harvemmin ilmestyvä lehti? Muistaako kukaan 
milloin sen pitäisi saapua? Voi olla tuntuma siitä, 
mutta tarkka päivä ei ole tiedossa. Sähköisesti 
ilmestyvän lehden aikatauluun ei ainakaan posti 
vaikuta. Tämän lehden julkaisu myöhästyi hieman. 
Onko sillä väliä? Sisällöllisesti se vaikutti niin, että 
mukaan ei tullut aprillipilaa, mutta onko muuten 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/f1-varikolle-on-pesiytynyt-vakava-ongelma-josta-juuri-kukaan-ei-ole-uskaltanut-puhua-williamsin-ex-tyontekija-harkitsi-itsemurhaa-gp-viikonloppuna-olin-pelkka-haamu/7708082
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kyse vain aikatauluestetiikasta ei täysin turhasta 
prosessiperfektionismista? Ei, sillä lehden subs-
tanssissa on kyse laadusta ja laatuajattelu pun-
nitaan myös detaljeissa. Se on toiminnan sym-
bolista tasoa. Siksi myöhästyminen ei ole triviaalia 
kosmetiikkaa, mutta ei silti kauhean iso asia 
suhteessa muihin. 

Testauksen perfektionismeja 

Tässä lehdessä on tarpeen käsitellä testauksen 
perfektionismin muotoja. Klassista perfektionismia 
on täydellisen testikattavuuden tavoittelu. Sekin 
on esteettistä ja taktista, sillä kattavuus on aina 
suhteessa siihen, mitä katetaan ja miten sitä 
mitataan. Täydellinen matalan tason koodikatta-
vuus (jollain tietyllä mittarilla) on puhdasta este-
tiikkaa, sillä se ei takaa vielä mitään systeemin 
osien vuorovaikutuksesta. Jo pitkään on muuten-
kin ymmärretty, että ohjelmistojen täydellinen 
testaus on mahdottomuus, koska erilaisten tilojen, 
datan variaatioiden ja systeemien vuorovaiku-
tusten määrä on niin valtava. Kun tämän ymmär-
tää, osaa rentoutua ja alkaa etsiä oleellisia testat-
tavia asioita ilman syyllisyyden tunnetta. 

Täydellinen automatisointi on tavoitteena saman-
kaltainen. Se edellyttää sellaista mentaalista 
laatumallia, jossa laatu kattaa vain niitä asioita, 
joiden verifiointi tai validointi on mahdollista 
automatiikalla. Mutta esim. käyttäjäkokemuksen 
arviointi ei onnistu siten. 

Prosessi-perfektionismi on prosessien aikakauden 
oireyhtymä. Prosessit ovat tärkeä osa toiminnan 
laatua, mutta niitä pitää myös osata soveltaa. Yksi 
prosessi ei sovi kaikkiin tilanteisiin. 

Hyvää perfektionismia on laadun optimointi katta-
vasti eri näkökulmia tasapainottaen. Silloin ei 
täydellistetä yksittäisiä asioita, vaan arvioidaan 
kokonaisuuden toimintaa, tasapainottaen vaikka-
pa systeemin robustiutta ja ylläpidettävyyttä tai 
käytettävyyttä ja tietoturvallisuutta. Kun systee-
min arvioijalla on tätä tukeva mentaalimalli työn 
kohteesta, on perfektionismillekin oivia mahdolli-
suuksia. 

Testauksen palvelutoiminnassa mukana optimoi-
tavassa paletissa on myös mm. prosessin nopeus 
ja tulosten toimitusajat. 

Psykologiaa ja kulttuuria 

Yksi teema on jäänyt käsittelemättä ja se on 
perfektionismin yksilöpsykologia. Perfektionismin 
yksi syy väitetään olevan ihmisen riittämättömyy-
den tunne, jonka paikkaamiseksi yritetään olla niin 
täydellisiä työssä kuin mahdollista. Kaikki tehdään 
täydellisesti, mistään ei tingitä ja otetaan kaikki 
työt vastaan, vaikka aika ja osaaminen eivät riit-
täisi. Tämä ajaa ihmisiä ongelmiin ja sairastumi-
siin. Burnoutit syntyvät usein siitä, että välitetään 
liikaa asioista, otetaan liikaa vastuuta ja ollaan 
(koetusti) sillä asialla yksi.  

Niinpä pitää suunnata katse organisaatioon ja sen 
kulttuuriin, joka ei huomaa ongelman oireita. 
Helppoahan se ei ole, sillä päällepäin energinen ja 
osaava ihminen on arvokas ja hyvä asia. Mutta 
asiassa auttaa kulttuuri, joka on terveesti laatu-
tietoinen ja tekee yhteistyötä ja fiksua työnjakoa. 

Miten perfektionismille saisi 

elinvoimaa? 

Hyvä perfektionismi siis tulkitsee kohdetta laaja-
alaisesti ja välttää osaoptimointia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että konseptisuunnitteluun ja työn kohtee-
seen liittyvien tarpeiden viestintään pitää panos-
taa. Konseptisuunnittelu tuottaa ymmärryksen 
tekemisen kohteesta ja siitä, millaiset asiat ovat 
tärkeimpiä. Näin tiedetään mitä pitäisi optimoida. 

Pienemmissä asioissa kannattaa kiinnittää huomi-
ota työn muotoiluun ja välineisiin. Abstraktiotason 
nosto ajatuksissa ja puheissa siirtää huomiota 
oikeisiin asioihin. 

Standardointi auttaa aina. Kun jokin asia on 
vakioitu, ei tarvitse jokainen kerta miettiä, miten 
se optimoidaan. Six Sigman ajattelussa täydelli-
syyttä on variaation minimointi. Hyväkin hetkit-
täinen "parannus" voi olla haitallinen, ellei siihen 
kyetä seuraavalla kerralla tai toisen tekemänä. 
Laatu on aina suhteellista ja vertautuu odotuksiin 
ja kokemuksiin. 

Yksinkertaistaminen auttaa aina. Yksinkertaisissa 
konsepteissa ja rakenteissa on vähemmän hiotta-
via mentaalimallin nurkkia. (Ja erinomaisuus näkyy 
selkeämmin.) 

Jos auton maalauksessa käytetään sähköisesti 
varattuja pulverimaaleja, jää subjektiivinen 
maalipinnan säätäminen vähemmälle. Kun vaikka 
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ICT-työn työvaiheita automatisoidaan, vähenee 
jatkuva säätäminen. Jos viestinnässä ja vaikka 
nettisivuille on hyvät mallineet, ei niitä tarvitse 
optimoida joka kerta uudestaan.  

Korkean tason kielillä ja kirjastoilla ei aikaa voi 
käyttää algoritmien ikuiseen optimointiin. 

 

Konseptien yksinkertaisuus on hyväksi 
perfektionismille. 

Perfektionistinen kokonaisssysteemi 

Applella oli Steve Jobsin sitä johtaessa hyvä tuote-
kehityksen kokonaissysteemi perfektionismin 
kannalta. Sen olennaisia piirteitä olivat (omaa 
tulkintaa): 

 Riittävän hyvä ei riitä – haetaan erinomai-
suutta. 

 Löydä tuotteen, brändin ydin. Se on se, mitä 
vasten täydellistetään. 

 Think different. Erotu eduksesi. 

 Yksinkertaista, yksinkertaista ja yksinkertaista 
– tuotteita, valikoimia, toimintaa. 

 Tee hyvä ja houkutteleva käyttäjille; tekniikka 
ei ole se juttu. Optimoidaan sitä, mikä antaa 
arvoa. 

 Muotoile erinomaisesti. 

 Onnistuminen on laadullinen kysymys. 

Näissä on hyvää alustaa perfektionismille varsinkin 
tuote, palvelu- ja järjestelmäkehityksessä, mutta 
2020-luvun näkökulmasta myös työpaikkasuun-
nitteluun. Tuollainen kokonaisuus mahdollistaa 
sen, että kaikki voivat suhtautua työhönsä perfek-
tionistisesti. 

Perfektionismin tulevaisuus 

Perfektionismilla on tulevaisuutta, mutta siihen 
tulevaisuuteen ei kuulu klassinen perfektionismi, 
vaan systeeminen perfektionismi, jossa otetaan 
tasapainoisesti huomioon asioiden laaja kokonai-
suus ja myös ns. pehmeät asiat. 

Perfektionismissahan on kyse siitä, miten tekemi-
sen kohde koetaan, ja miten koetaan oma rooli ja 
identiteetti työssä. Niistä kummankin pitää 
muuttua ajan ja tarpeiden muuttuessa. 

Muutoksessa tarvitaan eri asioiden konseptien ja 
systeemiluonteen ymmärtämistä ja niistä kummu-
ten erilaisten laatujen ymmärtämistä: mikä on 
pakollista ja mikä plussaa, mihin kannattaa 
panostaa kokonaisuuden kannalta. 

Perfektionismi ei ole yksilön asia, vaan hyvä 
sellainen kumpuaa ja huonoa sellaista hallitaan 
työpaikan kulttuurista ja osaamisesta. Niinpä 
pitääkin kiinnittää huomio organisaation 
toimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

Matti Vuori katselee perfektionismia laatuasioiden asian-
tuntijan silmälaseilla ja yrittää suhteuttaa filosofiaa käytän-
nön maailman haasteisiin.. 
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Mitä koronavirus-epidemia opettaa 

softabugeista? 
 

Matti Vuori

Lehden julkaisuhetkellä eletään koronavirus-
epidemian kourissa. Kriisit ovat aina mahdollisuus 
reflektoida maailmaa ja analogioiden kautta oppia 
yleisiä asioita. Virusepidemia on aikamoinen 
yhteiskunnan bugi ja niinpä nyt kannattaakin 
katsoa, onko sen hallinnalla jotain suhdetta softa-
bugien hallintaan. Virusepidemian hallinnassa on 
mitä suurimmassa määrin kyse riskienhallinnasta 
yksilön ja yhteiskunnan tasoilla ja se on myös 
laadunhallinnan yksi olennainen piirre, eli saman-
laisella kartalla ollaan, vaikka maasto onkin 
erilainen. 

Sanoitetaanpa tätä väistämätöntä analogiaa. Eli 
mitä koronavirus-epidemian hallinta opettaa 
softabugeista? 

Valmistautuminen ja suunnittelu 

Epidemioiden käsittelyn pelisäännöt pitää miettiä 
etukäteen. Kun tilanne on päällä, on toiminnalla 
kiire. Pitää tehdä systeemeille riskianalyysejä ja 
miettiä erilaisia skenaarioita. 

Populaatioissa ja softissa on muita kriittisempiä 
elementtejä. Ne pitää tiedostaa ja niitä pitää 
suojella muita enemmän. Priorisointi ei ole 
syrjintää, vaikka voi olla joskus raakaa. Kaiken 
testaamiseen "täydellisesti" ja parantamiseen ei 
riitä resursseja. 

Pandemioiden ja bugien hallinta edellyttää kaikkien 
toimia ja asian omistajuutta kaikilta. 

Toimijat ja osaaminen 

Kaikki ovat asiantuntijoita epidemiologiassa ja 
laadussa. NOT! Kriiseissä pitää kuunnella 
experttejä.  

Herkkyys ilmiölle 

Jo ennen selvää sairastumista voi herkkä testaaja 
huomata pienistä oireista, että nyt ei ole kaikki 
kunnossa, ja voi siten osata tutkia asiaa tarkemmin. 
Testiautomaatti ei sitä osaa.  

Metriikat 

Virallinen bugimäärät ovat ihan eri asia kuin 
todellinen, koska testaus voi puuttua tai olla 
kehnoa. 

Bugien määrää oleellisempaa on uusien 
löytymistahti – se kertoo, miten kuralla ollaan. 

Reagointi ja vaikutukset 

Kyllä, bugiepidemia haittaa bisnestä ja muuttaa 
suunnitelmia, mutta niin sen pitääkin.  

Kun buildi on sairastunut, se pitää jättää eristyksiin 
eikä julkaista, muuten se systeemeissä ja 
systeemien systeemeissä heti vikaannuttaa kaikki 
muut.  

Päätös alueen sulkemisesta tai softan julkaisun 
siirrosta on aina kompromissi ja poliittinen päätös, 
jossa vaikuttavat monenlaiset asiat. Kaikki niistä 
eivät ole rationaalisia. 

Buginen softa ei parane itsestään, vaan tarvitaan 
asiantuntijoiden voimakkaita toimia, muuten on 
kohtalo kehno. 

Oleellista ei ole etsiä syypäitä vaan tervehtymistä. 

 

 

Jutun versio on julkaistu LinkedIn:ssä maaliskuun 
puolivälissä. 
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Ajattelumalleja, joilla saadaan 

robustimpia systeemejä
 

Matti Vuori 

 

Me kaikki olemme riippuvaisempia tekniikasta 
kuin koskaan ja se riippuvaisuus vain lisääntyy 
kaikilla elämänalueilla. Samaan aikaan sosiotek-
ninen ympäristömme muuttuu monimutkaisem-
maksi kaikilla abstraktiotasoilla. Tarvitaan entistä 
luotettavampaa tekniikkaa, jota uhkaavat entistä 
useammat ja haastavammat häiriöt, poikkeamat 
ja odottamattomat tapahtumat. Tarvitaan siis 
laitteiden, ohjelmistojen, systeemien ja infrastruk-
tuurin vahvaa robustiutta. Kysymys kuuluukin, että 
miten se saadaan aikaan tai ainakin millaiset 
ajattelumallit edistävät tätä? 

Hyvä tekniikka on robustia, eli kestää luotettavasti 
millaista käyttöä tahansa ja toimii millaisissa olo-
suhteissa tahansa.  Eli ei häiriinny tapahtuipa 
käytössä tai ympäristössä melkein mitä tahansa. Ja 
jos vähän häiriintyykin, osaa toipua siitä tyylik-
käästi. 

Ja tietenkin tämän pitää onnistua systeemin tai 
tuotteen koko elinkaaren ajan. Mutta robustiuden 
haasteet muuttuvat ajan myötä. Hajautetussa 
ATK:ssa on aina se haaste, että toimivatko kaikki 
systeemin komponentit kunnolla – tai toimiiko 
kukin komponentti edes itse. Ja ennen kaikkea se, 
että käyttäjä tietäisi, että systeemi ei toimi. Ns. 
kaikille on tuttua se, että pilven levytilapalvelu ei 
ole päivittänyt tiedostoja, sähköpostiohjelma ei 
ole hakenut uusia meilejä tai koronatutka ei 
olekaan toiminut kännykän tausta-ajossa. Ja 
mikään niistä softista ei kerro tästä, vaan 
teeskentelee, että kaikki on hyvin. 

Tällaisten softien suunnittelijoiden mentaalisista 
suunnittelumalleista puuttuu selvästi ajatus 
häiriöiden hallinnasta, systeemin paranoidista 
epäilystä ja aktiivisesta toiminnan valvonnan 
tarpeesta. Pohditaanpa asiaa hahmotellen 
robustiudelle otollista mindsettiä ja käytäntöjä 
systeemien kehittämisessä. Eli millaiselle ajat-
telulle olisi tarvetta (toinen haaste on sitten se, 
miten sitä ajattelua saataisiin synnytettyä). 

Ymmärrys ongelmien vaikutuksista 

Ketä kiinnostaisi robustius, ellei ole tieto- ja 
tunnetasolla ymmärrystä siitä, mihin häiriöt ja 
ongelmat vaikuttavat. Kyse on siis riskien 
ymmärtämisestä. Liiketoiminnan tasolla on kyse 
vahinko- ja keskeytysriskeistä, vastuuriskeistä ja 
muusta. Yksilön tasolla vähän muunlaisista asiois-
ta. Tämä ymmärrys kokonaissysteemien roolista 
liiketoimintojen ja ihmisten maailmoissa ohjaa 
suunnittelustrategioita ja saa tekemään riski-
analyysiä potentiaalisten ongelmien tunnista-
misen lähtökohdaksi. Asiakaslähtöinen riskiana-
lyysi on riskienhallinnan lähtökohta. 

Konkreettinen, realistinen 

mentaalimalli ja ymmärrys tekniikasta 

Systeemien ja niiden ajoympäristön tekniikassa on 
aina rajoituksia, variaatioita ja virheitä. Kun sen 
ymmärtää, voi suunnitella systeemejä, jotka 
pärjäävät rajoituksissa (esim. nopeus, muisti), 
variaatioissa (data, ajurit, kirjastot, toiminta) ja 
virheissä (rikkinäinen data, häiriöherkkä tieto-
liikenne). Tietoliikenne on erityinen rajoitusten 
alue. Systeemien kehittäjillä on aina huippunopea 
verkko, jossa ei ole katkoja, ei viiveitä, ei kytkeyty-
misongelmia. Käyttäjillä on tilanne aivan toinen. 

Kuormitusrealismi on tärkeää. Silloillakin pitää olla 
varmuuskerroin ja digimaailmassa mitään ei pidä 
käyttää maksimikapasiteetilla, jos siltä toivotaan 
kykyä reagoida muutoksiin. Tämä pätee niin 
tekniikkaan kuin ihmisiinkin. Tietenkään se ei riitä 
vaikkapa nettisaittien palvelunestohyökkäyksissä, 
mutta arkipäivän ongelmia on paljon enemmän. 

Tarkkuuden tarve on vaarallista. Systeemit 
hyötyvät aina toleransseista. Jos mekaaninen 
tekniikka täytyy tehdä kovin pienillä toleransseilla, 
joskus ne menevät umpeen ja systeemi ei toimi. 
Tietotekniikassa tiukat aikatoleranssit ja jopa 
reaaliaikavaatimukset ovat haastavia – aina niitä 
ei voida saavuttaa. 
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Systeemit ovat likaisia. Suunnittelijat elävät joskus 
ideaalisessa maailmassa, jossa kaikki on uutta ja 
kaikki on tarjolla vain heidän tuotteelleen. 
Reaalimaailmassa vanhassa tietokoneessa on 
myös vanha käyttöjärjestelmä, kolmannen 
osapuolen virustorjunta ja kymmeniä muita 
ohjelmia, joiden kaikkien kanssa pitäisi toimia 
hyvässä sovussa. Jopa testaajillekin on perin-
teisesti annettu tuorein tehomylly, joka vieläpä 
tyhjennetään aina ennen uusia testauksia. 

Ymmärrys, että kaikki muuttuu 

Jatkuvan muutoksen hyväksyminen on oleellista. 
Systeemit muuttuvat jatkuvasti. Jolleivat niiden 
valmistajat muuta keksi, niin muutetaan edes 
käyttöliittymää. Silloin pitää joko olla muutosta 
edellä tai tehdä ratkaisuja, jotka sietävät muu-
tosta. Käyttöliittymäpohjainen ohjelmistorobo-
tiikka on tunnetusti kovin fragiilia ja robustiutta 
toivova välttää sellaisia ratkaisuja. 

Systeemin elementti ei aina kestä edes omia 
muutoksiaan. Robustiuden isoin uhka voi olla se 
rikkoutuminen hyvää tarkoittavissa muutoksissa, 
siis regressioriski. Siksi systeemin pitäminen 
jatkuvasti hyvässä kunnossa ilman "laatuvelkaa" 
on olennaista. 

Konfigurointi tuottaa muutoksia. Ihmiset tykkää-
vät säätää asioita. Konfiguroinnilla voidaan sovit-
taa systeemi ympäristön piirteisiin, mutta myös 
saada se huonoon kuntoon. Joskus systeemejä 
pitää voida konfiguroida, joskus on parempi että 
ei. Joskus se, että asioita ei voi konfiguroida, joh-
tuu siitä, että suunnittelijoilla on väärä käsitys 
käyttäjien ympäristöistä, niiden homogeenisuu-
desta, kyvyistä yms. 

Muutosta pitää hallita. Muutosten vaikutuksia on 
analysoitava ennakolta ja selvitettävä muutoksen 
tekemisen jälkeen empiirisesti. Missä muutos ei 
tuota hyötyä, sitä ei pidä tehdä. 

Uusi tekniikka on riski 

Tekniikka kypsyy vähitellen. Uusi tekniikka on aina 
aluksi raakile ja ennen kuin sillä voidaan oikeasti 
saavuttaa robustiutta, tarvitaan uusia versioita ja 
aikaa – kenties vuosia. Uusi tekniikka on valitetta-
vasti myös monimutkaista ja huonosti dokumen-
toitua, joten vaikka tekniikka sinänsä toimisikin 
hyvin, sitä ei osata käyttää parhaalla mahdollisella 

tavalla. Tutoriaalit ja tietokirjatkin esittävät naii-
veja suunnittelu- ja ohjelmointimalleja jättäen 
tuotantokelpoiseen robustiuteen vaadittavat asiat 
lukijan selvitettäväksi. Ja uuden elinkaari saattaa 
olla lyhyt. JavaScript-kirjastojakin syntyy varmaan 
joka tunti useita uusia... Teknologiavalinnat on 
syytä tehdä hyvin huolella, hypeen uskomatta. 

Ongelmia on aina tiedossa 

Sopiva vainoharhaisuus tervettä. Isoin osa ele-
menttejä missä tahansa systeemissä on jonkun 
toisen tekemiä. Niiden toiminnasta ei ole var-
muutta ja ne saattavat päivityksissä muuttuakin 
koska tahansa – vaikkapa viallisiksi tai vihamie-
lisiksi. Siksi niitä pitää epäillä ja varmistaa kaikkien 
operaatioiden todellinen ongelma ja sivuvaiku-
tukset. 

Osa vainoharhaisuutta on systeemin abstraktio-
tasojenkin erottaminen ja suhtautuminen epäillen 
kaikkeen, mitä tapahtuu muilla tasoilla (ja toki 
samallakin) – sama pätee kaikkiin muihinkin 
systeemin käsitteellisiin jäsennyksiin. Epäily 
merkitsee mm. sitä, että kaikkien funktiokutsujen 
onnistuminen tarkistetaan, olipa tilanne miten 
triviaalilta vaikuttava tahansa. 

Ihmiset tekevät paljon virheitä. Hyvä suunnittelu 
vähentää virheiden määrää, mutta systeemin 
näkökulmasta pitää lähteä siitä, että ihminen voi 
tehdä mitä tahansa ja jättää tekemättä mitä 
tahansa. Silloin pitää havaittavissa olevat virheet 
käsitellä ja/tai tehdä mahdolliseksi perua vir-
heelliset operaatiot. Työssä on tietysti automati-
sointi tapa vähentää ihmisen tekemiä virheitä. 
Ihmiset tekevät myös omituisia asioita. Tuotteen 
tai systeemin käyttö tavalla tai tarkoitukseen, 
johon sitä ei ole suunniteltu, on aina asia, johon 
pitää mahdollisuuksien mukaan varautua. Ja 
kyberrikollisuus on aina mietittävä asia. Nämä 
kaikki edellyttävät omanlaistaan riskianalyysiä. 

Ymmärrys volyymien variaatiosta – keskiarvo ei 
ole suunnitteluperusta. Isot systeemien käyttö-
volyymit kampanjoissa ja kriiseissä tuottavat aina 
haasteita systeemien toiminnalle, koska niihin ei 
ole varauduttu. On mietitty vain keskimääräisiä 
käyttäjämääriä normaalissa arjessa. Samoin voi 
olla yllätys ihan arkinen tilanne, että sisäisiä 
tietojärjestelmiä käytetään aina vaikkapa kaikki 
samaan aikaan päivän päätteeksi. 
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Meta-epäonnistumisen taso 

Onnistuminen ja epäonnistuminen ovat robustiu-
den yhteydessä tärkeimpiä konseptien suunnit-
telussa ja valinnassa. Se on taso, jolla tehdään 
kokeiluja ja jolla ideat saavat epäonnistua, jotta 
voidaan löytää se vaihtoehto, joka toimii parhai-
ten käytännössä. 

Lokakuussa oi taas kansallinen epäonnistumisen 
päivä (https://fi.wikipedia.org/wiki/ 
Kansallinen_ep%C3%A4onnistumisen_p%C3%A4iv
%C3%A4). Keskustelu aiheesta on vähitellen 
saanut myös onnistumisia ja ymmärretään yhä 
useammin ja jäsentyneemmin, että epäonnistu-
minen ei aina ole kehumisen paikka. Jokainen 
päivä onkin meta-epännistumisen päivä. Meta-
tasolla reflektoidaan toimintaa ja epäonnistu-
misia. Sillä tasolla tapahtuu mm. tällaisia: 

 Kontekstin ja tilanteen asemointi ja tolkun 
saaminen. Millainen juttu on kyseessä: ihan 
rutiini vai hallitsematon kaaos? Onko epäon-
nistuminen iso riski vaiko vain kokeilun tietoa 
tuottava tulos? 

 Toiminnan suunnittelu, toimintamallien ja 
tukisysteemien rakentaminen. 

 Riskienhallinta – riskien tunnistaminen, 
seuranta, korjausliikkeet, toipumissuunnittelu. 

 Oppimisprosessi – kaikenlaisista 
onnistumisista ja epäonnistumisista. 

 Kulttuurinen prosessi, suhde onnistumiseen, 
toiminnan laatuun, virheisiin, kehittymiseen ja 
ihmisiin. 

Jämäköissä organisaatiokonteksteissa tämän nimi 
voisi olla vaikka holistic failure management. 

You may run fast, but don't break 

things 

Oma työ vaikuttaa aina muihin ja potentiaalisesti 
vaarantaa aina kokonaisuuden robustiuden. Jos 
rajapintoja tai toimintalogiikkaa muutetaan, muu 
systeemi ei kenties toimikaan kuin pitäisi. Sama 
pätee tietorakenteisiin, tietomalleihin, datatyyp-
peihin ja muihin. Yhden tietorakenne on usein 
toisen API. Jo vikojen korjaaminen on riskialtista, 
koska koko muu maailma saattaa olla rakennettu 
oletukselle niistä vioista. 

Niinpä robustius ei olekaan systeemin elementin 
ominaisuus, vaan sen suhteen toisiin ominaisuus, 

joskus vuorovaikutuksen ominaisuus ja kokonais-
systeemin ominaisuus. 

Joskus testauksenkin tärkein tavoite ei ole löytää 
vikoja niiden korjausta varten, vaan ymmärtää 
systeemin käyttäytyminen kaikissa tilanteissa. 

Esteettinen silmä voi katsoa väärin 

Klassinen robustiuden estetiikka on peräisin 
maataloudesta – kirves on hyvä kapine ja sen 
päätä ei juuri saa rikki. Sillä silmällä katsottuna on 
monoliittinen systeemi viehättävät. Mutta silloin 
silmä voi nähdä väärin. Oleellista on miten monta 
ongelmavektoria kohdistuu systeemin element-
tiin. Silloin on yhden palvelimen iso tietojärjestel-
mä huono ajatus. Kun se palvelin on missä tahansa 
ongelmissa, mikään ei toimi. Mutta kun systeemi 
jaetaan useille palvelimille ja hajautetaan, yksi 
palvelin on vähemmissä haasteissa ja jos se on 
poissa pelistä, kokonaisuus toimii vielä. Geneet-
tinen mentaalinen malli pitää silloin kiven ja 
kirveen sijaan etsiä sienirihmastosta... 

Oleellista on tekniikan luontainen robustius – 
sellaisen perustekniikan löytäminen, joka sopii 
kohteeseen parhaiten. 

Matalan tason ATK-asioissa yksinkertaisessa 
lähdekoodissa algoritmit näkyvät kirkkaina, 
elegantisti, mutta jokainen parametrien ja 
funktiokutsujen tarkistus lisää monimutkaisuutta, 
tuo "kohinaa" koodin luettavuuteen ja ei ole 
"kaunista", mutta sen sijaan lisää varmistamisen 
estetiikkaa. 

Ihmisten maailmassa estetiikka on joskus robus-
tiuden esteenä. Silloin, kun muotoiluidea perustuu 
minimalismiin, voivat hallintalaitteet olla hyvän 
kokoisia, käyttäjän mentaalimallin mukaisia jne., 
mutta jos esteettinen idea lähtee määrästä ja 
siihen liitetään vähävärinen painonappien merk-
kaus, on tulos virhealtis. Niinpä "senioripuhelin-
ten" viehättävyys on nuorelle teknologiajohtajalle 
usein vähäinen. 

Sosiotekninen systeeminen näkemys 

Kun ihmiset toimivat tekniikan kanssa yhdessä, ei 
robustius synny tarkastelemalla kumpaakin 
elementtiä erikseen, vaan pitää katsoa koko-
naisuutta, vuorovaikutusta. Sosioteknisyyttä on 
tietysti monella tasolla laitteiden käytöstä isojen 
systeemien hallintaan. Kaikilla tasoilla on tärkeää 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallinen_ep%C3%A4onnistumisen_p%C3%A4iv%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallinen_ep%C3%A4onnistumisen_p%C3%A4iv%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallinen_ep%C3%A4onnistumisen_p%C3%A4iv%C3%A4
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ymmärtää ihmisen ja tekniikan oikea työnjako. Jos 
ihminen tekee koneen töitä, se on tunnetusti 
usein virhealtista. Joskus automaatio jääkin 
puolitiehen ja lopputulos on surkea. 

Uusi tekniikka on usein avuksi. Älykkäät toimi-
laitteet, älykkäät turvasysteemit ja ihmiselle 
tarjottava tukiäly voivat olla tärkeä etu monessa 
tilanteessa. 

Saavutettavuuskin on robustiutta tuottava osa-
alue, sillä systeemin pitää toimia luotettavasti 
kaikenlaisten ihmisten käyttämänä. Tietojärjes-
telmillä taas ihmisen rooli on edelleen seurata 
systeemin toimintaa ja reagoida tarvittaessa 
havaintoihin. Silloin on systeemin havainnoitavuus 
oleellista ja kokonaisuuden robustiuden tuottajia 
ovat mittarit, dashboardit, hälytykset ja ope-
raattorin käytössä olevat välineet – vaikkapa 
kyberhyökkäyksen aikana. 

Systeemien systeemejä 

Aina on läsnä useita systeemejä. Kokonaisjärjes-
telmä on aina systeemien systeemi. Siinä on 
ydinsysteemi, jota hallitaan toisella systeemillä, ja 
joista kumpikin on suhteessa useisiin muihin 
systeemeihin. Kokonaisvaltainen systeemien 
tunnistaminen ja huomioon ottaminen on tärkeä 
ajattelumalli.  

Ratkaisujen löytäminen ja arviointi 

tarvitsee analyyttisyyttä 

Muotoilusilmä on tarpeen. Robustiutta arvostava 
ymmärtää yksinkertaisuutta ja ymmärrettävyyttä. 
Jos arkkitehtuurikaaviota ei ymmärrä helposti, ei 
siitä synny eikä se ole hyvin toimiva. Mutta 
yksinkertaisessa pitää olla mukana kaikki tarvit-
tava: tarvittavat varmistukset, monitorointi ja 
kaikki muu. 

Suunnitelmien analyyttinen arviointi on usein 
välttämätöntä. Ongelmia voidaan tiedostaa 
kokemuspohjaisesti, mutta se ei riitä. Ammatti-
laiseen ajatteluun kuuluu luotettavuusanalyysien 
tekeminen tyyliin vika- ja vaikutusanalyysi, jossa 
mietitään miten jokin systeemin komponentti voi 
vikaantua ja mitä siitä seuraa. Siitä alkaa sitten 
kokeellinen osuus, jossa robustius todennetaan 
testaamalla. Robustiutta hakeva mieli pohtiikin 
heti, että mitenkäs tätä voisi koetella ja mielellään 
heti ja helposti. 

Determinismi on hyvä asia, koska siinä ei ole 
sattumia. Sattumiin liittyy aina yllätyksiä ja niitä on 
vaikea testata. Sama pätee rinnakkaisuuteen, 
reaaliaikaisuuteen jne. Mitä vähemmän synkronoi-
tavaa, mahdollisuutta että järjestykset menevät 
solmuun tai jonnekin kohdistuu samaan aikaan 
operaatioita, sen parempi. Mutta kaikella on 
puolensa ja puolensa. Synkroniset toiminnot 
voivat puolestaan jumittaa muutakin kuin itsensä, 
kun asiat eivät suju. Koneoppivat systeemit eivät 
siksi ole kivoja, että niissä on kyse todennäköi-
syyksistä, jotka vielä muuttuvat oppimisen myötä. 

Mutta determinismi on joskus harhaa. Luotetta-
vuusanalyysit perustuvat usein deterministiseen 
ajatteluun tapahtumaketjuista, mutta systeemit 
ovat täynnä asioita, joita ei ymmärretä tai odoteta 
ja jotka tapahtuvat satunnaisesti. Niinpä systeemit 
pitää testattaessa altistaa satunnaisuudelle joko 
reaalimaailman kaltaisissa oloissa tai satunnai-
suutta synnyttäen. 

Mainitut koneoppivat systeemit ovat myös siksi 
haastavia, että niitä on tapana opettaa vähän 
epätasapainoisesti, vinoutuen kehittäjien lähi-
maailman piirteiden mukaisesti. Siksi niillä voi olla 
haasteita muissa ympäristöissä. 

Aika on ystävä ja vihollinen. Aika muuttaa asioita, 
tuottaa uusia ilmiöitä ja paljastaa olemassa 

olevaa. Siksi systeemien arviointi testauksessakin 
tarvitsee myös aikaa, mutta koska sitä ei ole, sitä 
pitää nopeuttaa sopivilla testausjärjestelyillä 
(esim. nopeuttamalla systeemin tapahtumia, 
simuloimalla aikariippuvia asioita pitkälle tulevai-
suuteen). 

Kivi on varsin robusti esine. 
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Käytäntö on eri asia kuin abstrakti 

kuvaus 

Abstraktissa tekniikassa kaikki sujuu aina hienosti. 
Käytännössä prosessit jumittuvat, dataliikenne 
hidastuu, on muistivuotoja. Siksi pitää valvoa mitä 
systeemissä tapahtuu. Tämä on tietojärjestelmien 
hostauksessa tuttua, mutta harvinaisempaa vaikka 
kännykkäpohjaisissa systeemeissä. 

"Mitä jos?" Systeemien elinkaaressa tapahtuu 
monenlaista ja joskus systeemit vikaantuvat. 
Systeeminen robustius edellyttää miettimistä mitä 
silloin tehdään? Voiko vikaantumisen nopeasti 
korjata, vaihtaa elementin toiseen, rajata 
ongelman erilleen muusta systeemistä jne... 
Pitääkö elementti tai koko systeemi jopa 
kahdentaa? Tässä korostuu hyvän arkkitehtuurin 
merkitys. Ja varasuunnitelmat ovat tärkeitä. 

Aiemmin on viitattu luotettavuusanalyyseihin. 
Arkkitehtuurin arviointi on myös elinkaarta käsit-
televä luotettavuusanalyysi, koska siinä yleensä 
tarkastellaan erilaisia systeemiin vaikuttavia ske-
naarioita – käyttäjien lisääntyminen, systeemin 
elementtien vaihtaminen, uusien ominaisuuksien 

kehittäminen jne... (ja myös vikaantumisia ellei 
niitä ole analysoitu erikseen). 

Testauksen pitää olla monipuolista 

Testaus on oppimiskokemus. Systeemien testaus 
nähdään usein välttämättömänä pahana, jonka 
keskeisin tehtävä on olla häiritsemättä softan 
tuotannon työnkulkuja. Silloin testauskin on joko 
karkeaa tai tai pieniin asioihin lokalisoitua ja ei 
oikeasti koettele systeemejä. Tässä ajattelussa 
unohtuu testauksen simulointinäkökulma: 
laitetaan systeemi pyörimään hallitusti, mutta sitä 
erilaisilla asioilla tiukasti koetellen. Näin opitaan 
miten systeemi toimii oikeasti silloinkin, kun 
olosuhteet eivät ole ideaaliset. 

Testauksen robustiuden arviointiin keskittyviä 
keinoja ovatkin mm.: 

 Tutkiva testaus, jossa luova mieli koettelee 
systeemiä. 

 Mallipohjainen testaus, jossa käydään läpi 
kaikki systeemin tilat satunnaisestikin. Mutta 
yhtä tärkeää on mallintaa ja simuloida systee-
min ympäristöä, jotta voidaan selvittää, miten 

Systeemityyppejä 
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systeemi käyttäytyy suhteessa ympäristön 
erilaisiin tiloihin ja tapahtumiin. 

 Fuzz-testaus, jossa kokeillaan, miten systeemi 
pärjää rikkinäisenkin datan kanssa. 

 Kaikki "negatiivinen" testaus eri abstraktio-
tasoilla. 

 Riskiperusteinen testaus, jossa riskiavaruuden 
syötteenä on luotettavuusanalyysi. 

 Yhteensopivuus ja yhteentoimivuustestaus. 

 Testaus erilaisissa ympäristöissä ja niiden 
konfiguraatioissa (emulaattoritestauksessa ja 
virtuaalikoneilla voi testiympäristön konfi-
guraatioita käydä näppärästi läpi ison 
määrän). 

 Käytettävyystestaus. 

Hetkinen, piti olla puhe ajattelumalleista ja nyt 
luetellaan testaustyyppejä! Testauksessa on 
olennaista tunnistaa softan tyyppi ja siitä kumpua-
vat vaatimukset ja nähdä heti suunnilleen tarvit-
tava paletti. Sitä alkuarvausta on vaikea muuttaa. 
Mutta kuitenkin: ketterään maailmaan kuuluu se, 
että vaikka alustava testaussuunnitelma sanoisi 
mitä tahansa, ajatuksia sopii säätää, jos uudet 
asiat vain sopivat projektiin – eli maksajalle eli 
asiakkaalle. 

Vain amatöörit uskovat hopealuoteihin 

Lean-ajattelu kai nyt ainakin on varmasti hopea-
luoti robustiuteenkin? Leanilla on monta olemusta 
ja kaikki Leaniksi mainittu ei ole Leania nähnyt-
kään. Yksi Leanin kulmakivi on asioiden syvällinen 
oppiminen yhdessä ja ongelmien ratkaisun syste-
matiikka. Asiakastarpeiden osalta Leanin idea 
näkyy QFD:ssä (Quality Function Deployment), 
jossa jäsennetään asiakkaan arvoon johtavia 
tuoteominaisuuksia, niihin vaikuttavia tekijöitä ja 
näin ohjataan tuotesuunnittelua. Tuotteen robus-
tius on silloin tasapainoisessa asemassa kaiken 
muun kanssa ja loppu on kiinni on vain 
tuotekehityksen osaamisesta. 

DevOpsin Ops-puolella ovat robustius-asiat tutum-
pia ja pitääkin toivoa, että DevOps-muodin levi-
tessä Ops-osaston järjestelmänhallinnan ajattelu-
mallit saavat tilaa ja näkyvät sekä suunnitte-
luratkaisuissa että niiden muun elinkaaren aikai-
sissa operaatioissa, eikä DevOps redusoidu kehit-
täjien lisätöihin. Jo kehittäjien tuominen tiiviisti 
palvelujen jakelun yhteyteen edistää heidän omaa 
ymmärrystään systeemien haasteista.  

Ketterän kehittämisen pitäisi olla realismipoh-
jaista, mutta käytännössä se on usein ollut "koo-
dauspohjaista" ja sitä on moitittu puutteista 
arkkitehtuurisuunnittelussa ja vuorovaikutus-
suunnittelussa. Hyvin sovellettuna ketterä kehit-
täminen on robustiuden etu, kun systeemejä 
kehitetään rinnan niiden ymmärtämisen kanssa, 
empiriaa hyödyntäen. 

Tekoälyn yksi ideaali on systeemien tekeminen 
luotettavammiksi, koska koneoppimiseen perus-
tuvat sellaiset ovat hyviä näkemään kaavoja 
asioissa ja voivat siksi joustavasti säätyä olosuh-
teiden mukaan ja ennakoida tulevia haasteita. 
Haasteena tässä on tietysti se, että miten systeemi 
pärjää aivan uudenlaisten asioiden kanssa. 
Yksiteknologisuus on aina innostava asia, mutta 
käytännössä tarvitaan ratkaisujen diversiteettiä 
samassakin kohteessa ja asiassa. 

Yhteenvetoa ajattelumalleista 

Tärkein ajattelumalli on riskien miettiminen, sillä 
siitä juuri on kyse robustiuden relevanttiudessa. 
Sitä ei mietitä huvin vuoksi. Riskitietoisuus antaa 
orientaation ja mahdollistaa teot riskien tunnista-
miseksi ja hallitsemiseksi. 

Toiseksi olennaisin ajattelumalli on uuden systee-
min kohtaaminen avoimin silmin ja sen todellisen 
luonteen, piirteiden ja haasteiden kokeminen. 
Ihmisillä on aina kokemuksista kumpuavia men-
taalimalleja, jotka muovaavat ajatusta siitä millai-
nen on "mobiilisovellus" tai "tietojärjestelmä". 
Niitä mentaalimalleja pitää haastaa itse ja yhdes-
sä, koska ne voivat mäpätä uuden kohteen ihan 
väärään malliin tai ne voivat olla vanhentuneita: 
robustiuden uhat muuttuvat jatkuvasti ja samoin 
vaatimukset robustiudelle. 

Kyse on aina myös systeemiajattelusta, sillä sys-
teemien elementit eivät koskaan elä eristyksissä ja 
juuri vasta vuorovaikutuksessa robustius on 
relevantti käsite. Ja se vuorovaikutus alkaa jo 
systeemien konseptoinnissa, suunnittelijoiden 
kesken. Ja systeemi on kaiken päälle aina jossain 
määrin sosiotekninen. 

Robustiuden taustalla on vaihtoehtoisista amma-
tillisista etiikoista eniten insinöörin etiikka, koska 
työ tapahtuu tietyn konseptin puitteissa, tekni-
sellä tasolla, tinkimättömästi – tai ainakin tinkien 
mahdollisimman vähän. Heikolla luotettavuudella 
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ei haeta kaupallisia pikavoittoja. (Tietysti robusti 
estetiikkakin on ihan relevantti käsite, mutta sillä 
saralla robustius liittyy enemmän ilmeen teknisiin 
toteutuksiin.) Insinöörin etiikan julistuksissa on 
aina ykkösasiana vastuullisuus tekniikan hyödyn-
täjiä kohtaan, eli siinä ei ole tekniikka itseisarvo. 
Jos jollekin on, hän ei ole oikea insinööri. 

Tämä on myös robustia ajattelua, joka ei hätkähdä 
pienistä, vaan osaa jäsentää jokaisen uudenkin 
tilanteen piirteet hahmottaen konseptin ja sen 
olennaisuudet, potentiaaliset ongelmat, suunni-
telmien heikot lenkit, ja tavat parantaa ratkaisuja.  

Edellä on esitelty joitakin robustiuteen liittyvän 
mindsetin elementtejä. Olennaista tässä on niiden 
kokoaminen yhteen holistiseksi kokonaisuudeksi, 
jossa ovat tasapainoisesti mukana systeemin ja 

sen ympäristön (kokonaisjärjestelmän) ymmärtä-
minen, hyvä suunnittelu, systeemin arviointi ja 
testaus ja oppiminen. Tämä kaikki on mielellään 
työpaikan ja alan kulttuurin piirre ja sitä esiin-
tyykin monessa turvallisuuskriittisten systeemien 
kehittämisen organisaatiossa. Mutta muualla ovat 
painopisteet muualla: ohjelmoinnissa, kehittä-
misvälineissä, automaatiossa.  

 

Matti Vuori katselee robustiutta laatuasioiden ja 
riskienhallinnan asiantuntijan silmälaseilla ja yrittää 
suhteuttaa filosofiaa käytännön maailman haasteisiin..Mitä 
muuta hän on kirjoittanut? Tsekkaa 
https://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo 
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