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Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisesta puhutaan pal-

jon – todennäköisesti siksi, että sitä 

tapahtuu niin vähän. Ohjelmistotyös-

sä tiedolla johtaminen on, paradok-

saalisesti, pahamaineisen vähäistä.

Teollista prosessia on helppo 

johtaa tiedolla. Prosessin kulku pa-

rametrit ja dynamiikka ymmärretään 

hyvin, prosessivaihteluita on vähän 

ja prosessin kaikki vaiheet pystytään 

mittaamaan automaattisesti. Vaikka 

moni muuta väittää, myös ohjelmisto-

työssä valtaosa työvaiheista on vakioi-

tavissa ja mitattavissa.

Ohjelmistotyön johtaminen tie-

dolla ei vielä ole helppoa. Tärkeintä 

on ymmärtää, että mittaamisen tar-

koitus ei ole kytätä, vaan ymmärtää, 

mitä tapahtuu. Kun pystytään ennus-

tamaan, mitä tulee tapahtumaan, 

voidaan tehdä laadukkaita ja oikein 

ajoitettuja päätöksiä. Toiseksi tärkein-

tä on ymmärtää prosessi, jota johtaa: 

epämääräisen tai väärinymmärretyn 

prosessin johtaminen mittareilla on 

parhaimmillaan hyödytöntä ja pa-

himmillaan vaarallista. Kolmanneksi 

on ymmärrettävä käytettävissä ole-

van tiedon merkitys ja sen rajat. Et 

koskaan tiedä kaikkea etkä koskaan 

voi päätellä mittaustiedosta varmuu-

della muuta kuin sen, mitä mitattiin. 

Et myöskään voi luottaa jokaisen mit-

tauksen virheettömyyteen; siksi pieni 

määrä datapisteitä tarkoittaa epävar-

muutta. Erityisen epävarmaa mittaus 

on silloin, kun mittaustiedot ovat ihmi-

sen käsityönä raportoimia.

  Ohjelmistotyön johtamisessa 

tiedosta ei todellakaan ole pulaa. 

Sen kokoaminen, koostaminen ja 

visualisointi ymmärrettäväksi koko-

naisuudeksi reaaliaikaisesti, tai edes 

melkein, on iso haaste. Tarvitset koko-

naiskuvan, koska mikään mittari ei ole 

hyödyksi kontekstistaan irrotettuna 

ja ohjelmistotyön mittarin kontekstin 

muodostavat ohjelmistoprosessi itse 

ja prosessin muut mittarit. 

Mittaustiedolla voi johtaa vain  

toimintoja, jotka ovat vakioitavissa ja 

toistettavissa kohtuullisin vaihteluin. 

Sellainen johtaminen on ensisijaises-

ti laadun ja tuottavuuden johtamista. 

innovaatiota ja oikeasti luovia työvai-

heita ei kannata johtaa ensisijaisesti 

tiedolla – paitsi jos tietosi ovat yliver-

taiset kaikkiin muihin verrattuna.

Vanhan hokeman mukaan tie-

dolla johtaminen tuhoaa luovuuden. 

Oman kokemukseni mukaan luovuus 

kukoistaa nimenomaan niissä organi-

saatioissa, joissa on vakioitu ja tehty 

mitattavaksi kaikki, mitä voidaan. Sii-

hen on kaksikin syytä. Kun vakioi toi-

mintoja, niitä on helppo automatisoi-

da, mikä kasvattaa tuottavuutta. Kun 

toiminta tehdään vakioimalla ja mitta-

roimalla läpinäkyväksi, luottamus kas-

vaa, mikä parantaa yhteistyötä.

Haluan päättää tämän hieman 

akateemisestikin pohdiskelevan kir-

joituksen käytännön neuvoon: jos ha-

luat onnistua DevOps:ssa, johda sitä 

tiedolla.

-Esko Hannula, CEO

Teksti: Jukka Nortio
Kuvat: Juho Kuva
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Tulevaisuus-
lukutaidolla 

kohti huomista

Herkkyys havaita muutoksia sekä kyky hahmot-

taa tulevaisuuden erilaisia vaihtoehtoja autta-

vat selviytymään epävarmuuksien täyttämässä 

maailmassa. 

Tulevaisuudentutkija, professori 

Markku Wilenius katsoo tulevai-

suuteen useiden rinnakkaisten tut-

kimushankkeiden kautta. Yksi niistä 

hahmottaa biotalouden tulevaisuutta: 

miten luonnon rikkautta, sen muoto-

ja ja materiaaleja, voidaan hyödyntää 

uudella tavalla.

Toinen tutkimuskohde on oppi-

minen, jolla alalla Wilenius työsken-

telee Unesco-professorina ja kehittää 

taitoja, joilla opimme paremmin en-

nakoimaan ja vaikuttamaan tulevai-

suuteen.

Kolmatta aluettaan hän kuvaa 

sanoilla yllätysten tiede.

”Kun maailma monimutkaistuu 

ja teknologian rakenteet monipuolis-

tuvat, siitä seuraa väistämättä se, että 

systeemeihin tulee enemmän input-

teja eli syötteitä. Tulee myös paljon 

yllättäviä ja epätoivottuja muutoksia 

laukaisevia tekijöitä. Näiden rinnalla 

meillä on vielä isot muutostekijät ku-

ten ilmastonmuutos ja merien saastu-

minen.”

Suomen mittakaavassa Wilenius 

on selvittämässä muun muassa sitä, 

mitä sähkön saannin totaalinen kat-

keaminen merkitsisi yhteiskunnalle ja 

miten tällaisiin isoihin muutoksiin on 

varauduttu.

Skenaarioajattelua 
ja herkkyyttä 
muutoksille

Tulevaisuuteen ja sen mukanaan 

tuomiin monimutkaisiin muutoksiin 

voidaan varautua tulevaisuuden pa-

remmalla ymmärtämisellä. Wilenius 

kutsuu sitä tulevaisuuslukutaidoksi. 

Se on ymmärrystä siitä, miten maail-

ma kehittyy ja muuttuu, miten opim-

me muutosta lukemaan ja miten 

luomme muutokseen tuttavallisen 

suhteen.

”Kouluissa tapaamillani nuoril-

la näyttäisi olevan enemmän pelkoa 

kuin uskoa tulevaisuutta kohtaan. 

Meidän on luotava heille valmiuksia 

pelkojen maailmassa. Voimme aut-

taa heitä vahvistamalla uskoa, että he 

ovat osa maailmaa muuttavia ratkai-

suja eikä osa ongelmia.”

Maailma kuitenkin monimutkais-

tuu ja epävarmuus sekä riskit lisään-

tyvät. Miten tällaista maailmaa voi 

hallita niin, että muutokset johtavat 

parempaan, ei pahempaan maail-

maan?

”Tarvitsemme skenaarioajatte-

lua eli varautumista vaihtoehtoihin ja 

niiden aiheuttamiin muutoksiin. Ske-

naarioajattelussa meillä on perusura 

A, joka on todennäköisin. Sen rinnalla 

on skenaario B, joka poikkeaa jonkin 

verran A:sta. C on jo kaukana A:sta. 

Niiden vaikutukset pitää pystyä arvioi-

maan. Ja sitten on vielä skenaario D, 

jota emme pysty edes oikein kunnolla 

kuvittelemaan, mutta sen vaikutuksen 

voimme hahmotella.”

Skenaarioajattelu auttaa yksi-

löitä, yhteisöjä ja yhteiskuntia näke-

mään tulevaisuuden mahdollisuudet 

ja uhat. Sen avulla voidaan varautua 

muutoksiin ja muuttaa omaa toimin-

taa niin, että epätoivottujen muutok-

sien todennäköisyys pienenee.

Skenaarioajatteluun liittyy tiiviisti 

se, että yksilöllä tai yrityksellä on herk-

kyys ympäristössä tapahtuville muu-

toksille ja että kykenee reagoimaan 

niihin. Sama koskee kaikkia systee-

mejä tietojärjestelmistä organisaation 

päätöksentekoon.

”Herkkyyden kasvattaminen on 

strategista osaamista, jota organisaa-

tioiden on opittava käyttämään koko 

ajan enemmän.”

Jos yrityksen kilpailijakentässä, 

asiakaskunnassa tai alihankintaket-

jussa tapahtuu muutoksia, on sen ky-

ettävä arvioimaan, miten prosesseja, 

tietojärjestelmiä tai tuotantotapaa on 

muutettava. Yritys, joka ei kykene tä-

hän katoaa kartalta.

Monimutkaisuus 
hallintaan

Kun maailma monimutkaistuu ja tieto-

järjestelmät sen mukana, tulee niiden 

hallinta ja yhteensovittaminen koko 

ajan vaativammaksi. Wileniuksen re-

septi on yksinkertainen: kompleksis-

ta järjestelmää voi kontrolloida vain 

kompleksisella hallintajärjestelmällä. 

Hän kertoo esimerkin ajasta, kun hän 

astui saksalaisen Allianz-vakuutusyhti-

ön strategisen tutkimuksen johtajaksi.

”Kysyin heiltä, miten he voivat 

hallita lähes pelkästään saksalaisella 

johdolla yritystä, joka toimii 70 maas-

sa.” 

Monimutkaisten tietojärjestelmi-

en riskienhallinta ja kyky sietää muu-

toksia on alati vaativampi tehtävä.

Riski muodostuu sen toteutu-

misen todennäköisyydestä ja aiheu-

tuvien seurausten vakavuudesta. Jos 

riskin toteutumisen todennäköisyys 

on hyvin pieni, mutta negatiiviset vai-

kutukset suuret, pitää riskienhallinnan 

ottaa tällainen riski huomioon. Kun 

kompleksisuus kasvaa, tällaisten riski-

en määrä lisääntyy.

”Koska arviot ja laskelmat ovat 

kompleksisessa maailmassa aina epä-

tarkkoja, on meidän kyettävä ymmär-

tämään muutosten suunta ja erilaiset 

mahdolliset kehityssuunnat. Kun jo-

tain sitten tapahtuu, olemme valmis-

tautuneita erilaisiin vaihtoehtoihin.” 

Valta ja vastuu 
työntekijöille

Monimutkaistuvassa ja tietoon perus-

tuvassa maailmassa teemme työtä 

organisaatioissa, joiden toimintatapa 

periytyy teollisesta aikakaudesta. Yk-

sisuuntaisesta, hierarkkisesta mallista 

on maltettava päästää irti.

”Tarvitsemme kaksisuuntaista 

kommunikaatiota, koska se on paljon 

älykkäämpää, nopeampaa ja jousta-

vampaa ja sillä saadaan paljon enem-

män aikaan kuin teollisen kulttuurin 

yksisuuntaisella toiminnalla.”

Monimutkaisiin muutoksiin voidaan 
varautua tulevaisuuden paremmalla 
ymmärtämisellä.

Vain 10 % suomalaisyrityksistä on 
lähtenyt vakavasti modernisoimaan 

toimintatapojaan.



Toimintavarma 
verotus luo 
luottamusta

Verohallinnon tietojärjestelmät ovat 

kokeneet valtavia muutoksia parin vii-

me vuosikymmenen aikana. Vuoden 

2018 alussa kehitys- ja tietohallinto-

johtajana aloittanut Jarkko Levasma 

on nähnyt koko tämän vuosituhannen 

ajan kiihtyvän tahdin ja kasvavien 

projektien lisääntyneet vaatimukset 

sovelluskehitykselle. Erityisesti yksi 

projekti on ollut yli muiden.

”Verotuksen valmisohjelmisto-

hanke Valmis on ollut viime vuosien 

ehdottomasti suurin hanke. Val-

mis-hankkeen osana on myös synty-

nyt kansalaisten ja yritysten käyttöön 

OmaVero-palvelu”, Levasma sanoo.

Asiantuntemusta 
jättihankkeen 
testaukseen

Jo Valmis-hankkeen alkumetreillä 

Verohallinnossa havaittiin, että siinä 

on valtava määrä sekä järjestelmän 

koosta että erilaisista rajapinnoista 

johtuvia testaustarpeita. Referensse-

jä ja kokemuksia haettiin kollegoilta 

vastaavista isoista ERP-hankkeista. 

Näiden perusteella tultiin johtopää-

tökseen, että testiautomaatio on yksi 

tärkeimmistä keinoista vastata Val-

mis-hankkeen testivaatimuksiin.

”Ymmärsimme varhain, ettei tä-

mänkokoisen hankkeen regressiotes-

tausta voida tehdä kokonaan henkilö-

työnä”, Levasma sanoo.

Kilpailutuksen jälkeen, vuonna 

2015, testiautomaatiokumppaniksi 

valittiin Tietokarhu ja Qentinel. Syytkin 

olivat selkeät.

”Qentinelistä saimme hankkee-

seen tarvittavan asiantuntemuksen 

ja Tietokarhusta työvoiman sekä ve-

rotuksen tuntemuksen. Qentineliltä 

löytyi poikkeuksellisen laajaan ja jat-

kuvan muutoksen kohteena olevaan 

järjestelmäkokonaisuuteen sopiva 

Asiakkaan
silmin
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Yritykset ovat oivalta-

neet muutoksen välttämät-

tömyyden, mutta Wileniuksen 

mukaan ehkä vain kymmenisen 

prosenttia suomalaisyrityksistä on 

lähtenyt vakavasti modernisoimaan 

toimintatapojaan.

Edelläkävijäyritykset ovat koke-

neet muutoksen seuraukset. Ne ovat 

menestyneet taloudellisesti, niissä on 

erittäin tyytyväiset työntekijät ja asiak-

kaat antavat hyvää palautetta. Nämä 

menestysyritykset ovat kasvattaneet 

organisaatioidensa luovuutta tiimi-

työn avulla, kehittäneet oppimista 

kehittyneiden vuorovaikutuskeinojen 

avulla sekä lisänneet asiantuntijuu-

den ja vaikuttamisen merkitystä työ-

yhteisöissä.

”Päätöksenteko on viety 10-12 

hengen tiimeille, jotka ovat hetero-

geenisiä ja pystyvät kollektiiviseen 

päätöksentekoon. Tällaisten tiimien 

kautta organisaatio saa kaikkien ih-

misten luovuuden esiin, kun heillä on 

sekä valta että vastuu omasta työs-

tään.” 

Luovuuteen luottava ihmiskä-

sitys ja toimintatapa pitää olla koko 

organisaation ominaisuus. Siihen 

liittyvä kollektiivinen vastuu sisältää 

myös kollektiivisen kontrollin. Tiimit 

toimivat niin itseohjautuvasti ja kus-

tannustehokkaasti, ettei esimerkiksi 

projektikohtaista budjetointia tarvita. 

Ylimmän ja keskijohdon tehtävänä on 

huolehtia, että tiimit voivat keskittyä 

työhönsä, eikä niitä rasiteta hallinto-

byrokratialla.

Kommunikaatio lisää 
oppimista

Työelämässä ja toimialojen kiihtyväs-

sä muutoksessa tarvitsemme enem-

män jokapäiväistä luovuutta keksi-

mään uusia toimintatapoja. Samalla 

on opittava kokonaan uusien työväli-

neiden ja prosessien hallintaa. Uuden 

oppimisessa olemme vielä pitkään 

huomattavasti fiksumpia kuin paras-

kaan tekoäly.

”Tehokkaan kommunikaatiostra-

tegian ideana on lisätä oppimista. 

Kuinka nopeasti pystyt oppimaan uu-

sia asioita, on viime kädessä tärkein 

kompetenssi, joka yrityksessä tai or-

ganisaatiossa on.”

Tiimien toimintaa ja projekteja 

tukevat työkalut kuten pikaviestipal-

velut mahdollistavat nopean, tehok-

kaan ja kumuloituvan kommunikaati-

on tiimin jäsenten kesken. 

Tiivis vuorovaikutus, palautejär-

jestelmät ja jatkuva oppiminen ovat 

Wileniuksen mielestä tehokkaat ta-

vat kehittää kykyä hallita maailman 

kompleksisuutta ja siitä aiheutuvaa 

epävarmuutta.

Parhaimmillaan tiimien toiminta 

on silloin, kun työ tehdään tiiviisti asi-

akkaan kanssa, jopa asiakkaan tilois-

sa ja niin, että tiimeihin kuuluu sekä 

asiantuntijapalveluita toimittavan or-

ganisaation että asiakkaan edustajia.

Luovuuden ja oppimisen parival-

jakko koskettaa jokaista yritystä.

”Stora Enso on hyvä esimerkki 

yrityksestä, jossa on tehty valtavasti 

töitä, jotta nykyisestä raaka-aineesta 

ja kertyneellä tietotaidolla opitaan 

luomaan uusia tuotteita. Vielä vuonna 

2006 liikevaihdosta tuli 70 prosenttia 

paperista, viime vuonna enää 29 pro-

senttia”, Wilenius sanoo. 

Asiantuntemus 
ohittaa hierarkian

Parhaan asiantuntemuksen käyttämi-

nen päätöksenteossa on luovuuden 

ja kommunikaation korostamisen 

rinnalla kolmas keino nostaa organi-

saation toiminta uudelle tasolle. Kun 

myyjä tietää, mitä asiakas tarvitsee, 

hänellä on valta päättää, mitä tuottei-

ta tai palveluja tarjotaan.

Yrityksessä syntyy luottamuk-

sen henki, kun sen toiminta perustuu 

asiantuntemukseen ja kaikki ovat si-

toutuneet tähän toimintamalliin.

Luottamus lisää dramaattisesti 

työntekijöiden sitoutumista organi-

saatioon. Tämä heijastuu positiivisesti 

myös asiakkaiden uskollisuutena yri-

tystä kohtaan.

”Kun yritys on korkean luotta-

muksen yhteisö, jokainen voi luottaa 

siihen, että yhdessä sovitut periaat-

teet kantavat toimintaa eteenpäin. 

Jokainen tuntee olevansa yhteisössä 

tasavertainen ja tärkeä.”

Parhaimmillaan tiimien toiminta 
on silloin, kun tiimeihin kuuluu sekä 

asiantuntijapalveluita toimittavan 
organisaation että asiakkaan 

edustajia.

Verohallinto

Kuvaus

Valtion virasto, joka vastaa verotuksesta oikean 
määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimin-
tojen rahoittamiseksi.

Visio

Parasta verotusta – yhdessä.

Kuka

Jarkko Levasma, kehitys- ja tietohallintojohtaja



ratkaisu. Erityisesti ratkai-

sun muunneltavuus ja yllä-

pidettävyys verotuksen muut-

tuessa oli meille tärkeä asia.”

Yhteistyö jatkui Tietokarhun 

kanssa syksyyn 2019 ja sen jälkeen 

Verohallinto teki uuden kuuden vuo-

den sopimuksen suoraan Qentinelin 

kanssa.

Jos verotus ei toimisi…

Verohallinnolle jatkuvuuden varmis-

tus merkitsee ennen kaikkea järjes-

telmien toimintavarmuutta. Se on yksi 

Verohallinnon strategian muuttumat-

tomia kulmakiviä, joka huomioidaan 

kaikessa tekemisessä.

Ilman testiautomaatiota ja sen 

tuottamaa tietojärjestelmien parem-

paa laatua eivät verotuksen sovelluk-

set sekä niiden päällä kansalaisille ja 

yrityksille tuotetut palvelut toimisi 

sillä varmuudella, johon olemme 

tottuneet. Epävarma toiminta voisi 

johtaa esimerkiksi veronpalautusten 

maksatusten myöhästymiseen, jolloin 

yritykset joutuisivat suuriin ongelmiin. 

Tällainen voisi horjuttaa koko yhteis-

kunnan vakautta.

Verotukseen liittyvien järjes-

telmien laatu merkitsee verotuksen 

toimintavarmuutta ja luotettavaa toi-

mintaa. Kun kansalainen ja yritys voi 

luottaa verotuksen toiminnan perus-

teisiin ja häiriöttömään toimintaan, 

helpottaa se myös verojen maksua. 

Tämä näkyy myös siinä, että suoma-

laiset ovat huomattavasti tunnolli-

sempia veronmaksajia kuin esimer-

kiksi yhdysvaltalaiset.

Rohkeat 
kokeilut osana 
laadunvarmistusta

Laadunvarmistus ja jatkuvuuden var-

mistaminen liittyy Verohallinnon pal-

velukehityksen kaikkiin vaiheisiin. Se 

lähtee palveluiden suunnittelusta.

”Kokeilemme jo varhain, mitä 

mahdollisia ongelmia voi tulla vas-

taan. Fail fast -toimintatavalla luomme 

toimintavarmuutta ja luotettavuutta 

palveluiden takana oleviin järjestel-

miimme. Se on uinut nopeasti kulttuu-

riimme sisälle, koska se on ollut meille 

aidosti hyödyllinen tapa toimia.”

Verojärjestelmien arkkiteh-

tuurien suunnittelun perustana on 

toimintavarmuuden turvaaminen ja 

järjestelmien pitkä elinkaari. Ne teh-

dään kestämään vuosia ja jopa vuosi-

kymmeniä.

”Järjestelmissä on oltava selkeä, 

looginen ja modulaarinen rakenne, 

jolloin ne sopeutuvat myös ajan tuo-

miin muutoksiin. Sen lisäksi on tehtä-

vä jatkuvasti töitä jatkuvuuden turvaa-

miseksi.”

”Tärkeintä on kuitenkin oivaltaa 

se, ettet koskaan pysty täysin var-

mistamaan järjestelmien toimivuutta. 

Kun näin on, on oltava jatkuvuussuun-

nitelma: mitä tehdään, kun jotain ta-

pahtuu. Sellaisen suunnitelman huo-

lellinen tekeminen ja toimenpiteiden 

harjoitteleminen ovat jatkuvuuden 

varmistamisen ydinasioita. On pystyt-

tävä nopeasti ja määrätietoisesti sel-

vittämään kaikki ongelmat, jotka ovat 

heikentäneet järjestelmän toiminnan 

jatkuvuutta.”

Kymmeniä tuhansia 
testiajoja

Qentinelin testausautomaatio ja laa-

dunvarmistus kattavat Verohallinnos-

sa sekä jatkuvan sovellushallinnan 

että uusien sovellusten kehittämisen. 

Automaation rooli kasvaa koko ajan 

suuremmaksi, kun sovelluksiin vero-

tuksen muuttuessa tulee uusia piir-

teitä.

”Kun jotain muutetaan, joka 

harvoin on samassa paikassa kun 

edellinen muutos, pitää meillä olla au-

tomatisoitu testipatteri, jota ajamalla 

varmistamme, etteivät muutokset 

ole rikkoneet järjestelmää jossain toi-

saalla. Olemme ajaneet näitä testejä 

kymmeniä tuhansia kertoja ja näiden 

hyödyt kertautuvat, kun ajamme tes-

tejä vuodesta toiseen.”

Testiautomaatio säästää valta-

van määrän ihmistyötä. 

”Näin laajaa testausta ei voisi 

tehdä ilman automaatiota. Automaa-

tiota voidaan pyörittää koko ajan 

ilman lisäkustannuksia. Se tuo valta-

vasti lisää laatua, kun kaikki muutok-

set voidaan testata heti, kun ne teh-

dään järjestelmään.”

Verotuksen muutokset ovat Ve-

rohallinnon arkea. Valmis-ohjelmis-

toon tehdään viikoittain muutoksia, 

joiden testit ajetaan samantien. Testit 

kertovat sen, ovatko tehdyt muutok-

set rikkoneet järjestelmän toimivuut-

ta jossakin toisessa kohdassa. Jos on-

gelmia havaitaan, ne voidaan korjata 

heti.

Viiden vuoden yhteystyö Qenti-

nelin kanssa on luonut Levasmalle va-

kaan uskon myös tuleviin yhteistyön 

vuosiin.

”Olen ollut alusta saakka tyyty-

väinen Qentinelin asiantuntemukseen 

testiautomaatiokumppaninamme. 

Heidän asiantuntijansa ovat tehneet 

hyvää ja innovatiivista työtä. He ovat 

kuunnelleet, mitä me tarvitsemme 

ja osanneet ratkaista ongelmia. Olen 

lämpimästi suositellut yhteistyötä 

Qentinelin kanssa muun muassa yh-

dysvaltalaisille kollegoilleni.”

Olemme ajaneet testejä kymmeniä 
tuhansia kertoja ja hyödyt kertautuvat, 
kun ajamme testejä vuodesta toiseen.

Asiakkaan
silmin
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Korkeaa laatua
koko elinkaaren 
ajan

Finassikonserni LähiTapiola tarjoaa 

vakuutus- ja sijoituspalveluiden lisäk-

si yksityisasiakkailleen muun muassa 

autorahoituspalveluja ja yrityksille 

toimitiloja. Ryhmän vahinkovakuutus-

maksutulo oli vuoden 2019 ensipuo-

liskolla noin 812 miljoonaa euroa ja 

liiketulos 256 miljoonaa euroa. Yrityk-

sellä on 3 400 työntekijää ja 1,6 miljoo-

naa omistaja-asiakasta.

Finanssialan yrityksen liiketoi-

minnan turvaamisessa tietojärjestel-

mät ovat avainasemassa. Jos sähköt 

katkeavat yrityksen pääkonttorissa 

Espoon Tapiolassa, kiinteistössä hy-

rähtää käyntiin väkivahvat generaat-

torit turvaamaan tietojärjestelmien 

häiriöttömän toiminnan.

”Tietojärjestelmien toiminnan 

varmistaminen kattaa niiden koko 

elinkaaren kilpailutuksesta ja han-

kinnasta alkaen jatkuen ylläpitopal-

veluihin”, LähiTapiolan it–palveluissa 

palvelujohtajana toimiva Teemu 

Laukkanen sanoo.

Ennaltaehkäisyä, ei 
tulipaloja

Laukkasen työsarka on laaja: versio-

hallinnasta uusiin mobiilipalvelui-

hin ja pienkehityksestä sovellusten 

laadunvarmistukseen. Tällä hetkellä 

kehittämissalkussa on yli 80 kehitys-

projektia.

”Tärkein asia kaikessa on ennal-

taehkäisevä laadunvarmistus, eikä 

niin, että sammutamme tulipaloja. 

Laadunvarmistus lähtee kilpailu-

tuksesta, hankinnasta ja sopimuksista 

ja etenee sieltä koodaukseen, projek-

tihallintaan, tietoturvaan sekä vihdoin 

testaukseen ja lopuksi tuotantoon.

LähiTapiolan palvelukehitystä 

ohjaa selkeät laatua varmistavat toi-

mintamallit, joita kaikki kehityshank-

keisiin osallistuvat osapuolet sitoutu-

vat noudattamaan.

”Järjestelmien, teknologioiden 

ja valittujen työvälineiden pitää olla 

pitkäikäisiä. Koodin pitää olla helposti 

ylläpidettävää, suorituskykyistä ja sel-

laista, että se toimii vakaasti tuotan-

nossa”, Laukkanen sanoo.

LähiTapiolan laajat tietojärjestelmät uudistuvat ja kehittyvät 

kaiken aikaa. Tämä asettaa korkeat vaatimukset testaukselle.

LähiTapiola

Kuvaus

Vakuuttamisen ja sijoittamisen palvelut.

Visio

Tarjoata suomalaisille turvallisempaa ja terveempää 
elämää.

Kuka

Teemu Laukkanen, palvelujohtaja

Automaation rooli kasvaa koko 
ajan suuremmaksi, kun sovelluksiin 
verotuksen muuttuessa tulee uusia 
piirteitä.

Testiautomaatio on yksi 
tärkeimmistä keinoista vastata 

Valmis-hankkeen testivaatimuksiin.
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Priorisointia ja 

riittävää laatua

Laadunvarmistusta, jatkuvuuden hal-

lintaa ja sovellusten testaamista tar-

vitaan jatkuvasti yli 250 sovelluksen 

kokonaisuudessa.

Jokaisen uuden julkaisun käyt-

töönotossa varmistetaan, että kriitti-

set sovellukset toimivat muutoksista 

huolimatta moitteettomasti.

Monimutkaisessa ja alati muut-

tuvassa maailmassa ei voida koskaan 

tehdä sataprosenttisesti kestävää tes-

tausta.

”Tavoitteemme on tuottaa riit-

tävää laatua ja siinä olemme onnis-

tuneet.”

Kun täydellistä ei voi tuottaa, on 

tärkeää tuntea riskit ja tietää se, miten 

ongelmatilanteissa toimitaan.

”Jos havaitsemme palvelukehi-

tyksessä esimerkiksi, että verkkopal-

veluun voisi syntyä potentiaalinen tie-

toturvauhka, teemme sille laajemman 

tietoturvatestauksen.”

Hallintaa ja vakautta 
muuttuvassa 
ympäristössä

Finanssialan muuttuva regulaatio tuo 

oman lisänsä toimintaympäristöön, 

jossa tietojärjestelmien kehitys joutuu 

juoksemaan muutenkin sekä asiakas-

tarpeiden että toimialan kilpailuken-

tän muutosten perässä. 

Testiautomaation merkitys ko-

rostuu, kun palveluja uudistetaan 

viikoittain. Testauksessa korostuu 

kolme asiaa: tietoturva, suorituskyky 

ja regressiotestit, joilla varmistetaan 

eri järjestelmien toimivuus erilaisissa 

käyttötilanteissa. 

”Olemme luoneet parin viime 

vuosikymmenen aikana selkeän mal-

lin, miten varmistamme palvelukehi-

tyksen laadun.  Siirryimme jo varhain 

shift left -malliin. Kumppanimme vas-

taa testiautomaatiosta sovelluskehi-

tyksen varhaisesta vaiheesta alkaen ja 

me tulemme mukaan vasta hyväksy-

mistestauksessa eli testaamme, että 

varsinainen bisnesprosessi toimii.”

Laukkanen ei lähde edes arvaa-

maan testien määrää, mutta vuosit-

tainen noin 2500 muutosta viedään 

tuotantoon, mikä kertoo paljon siitä, 

kuinka paljon töitä tehdään.

Tiivistä kehitystyötä 
tiimeissä

Yhteistyö Qentinelin kanssa merkitsee 

LähiTapiolalle kumppanuutta, joka 

tarjoaa LähiTapiolan muuttuviin tar-

peisiin skaalautuvan testiautomaation 

asiantuntijapalvelun.

”Qentinel auttaa meitä paranta-

maan toimintamallejamme ja palve-

luidemme laatua tuomalla ulkopuo-

lista asiantuntemusta. Yksi oleellinen 

asia, miksi päädyimme Qentineliin oli 

se, ettemme halua lähteä perintei-

seen CV-kauppaan, vaan hankimme 

osaamista niin, että Qentinelissä osa-

taan tuottaa ratkaisuja tarpeisiimme.”

LähiTapiolassa oli ja on edelleen 

tarve sille, että heidän kumppaninsa 

pystyy ottamaan kokonaisvastuun 

testiautomaatiosta, käytännön testaa-

misesta, testauspäällikköpalveluihin 

ja testaustoiminnan kehittämiseen. 

Qentinelin asiantuntijat ovat osa 

LähiTapiolan tiimejä. 

”Halusimme alusta saakka, että 

Qentinelin asiantuntijat tulevat tänne 

kuin lähitapiolalaisina eli niin, että he 

noudattavat meidän arvojamme, me-

netelmiämme ja mallejamme.”

Yhteistyö on kehittynyt luotta-

muksen ilmapiirissä. Kun Qentinelin 

testauspäällikkö havaitsee lisäresurs-

sien tarvetta testaukseen, sellainen 

järjestyy heti.

”Qentinelin asiantuntijat tuovat 

rohkeasti esille, miten toimintaa voi-

daan kehittää meidän eduksemme. 

He tuntevat liiketoimintamme ja sen 

tarpeet ja osaavat viedä asioita eteen-

päin sen mukaan”, Laukkanen sanoo.

Testausammattilai-
nen on tiimityön 
moniosaaja

Yhteistyön vaaliminen ja luottamuk-

sen rakentaminen ovat tärkeä osa 

testausammattilaisen työtä. Myös 

kyky havaita riskejä ajoissa ja epäilevä 

luonteenlaatu auttavat onnistumaan.

Vakuutusyhtiössä työskentelemi-

nen on testausammattilaiselle monin 

tavoin poikkeuksellinen ympäristö. 

Korkeat tietoturvavaatimukset, luotta-

muksellisten henkilötietojen käsittely 

sekä toimialaa koskeva lainsäädäntö 

ja alan oma säätely pitää ottaa kaikes-

sa työssä huomioon. 

Jatkuvat muutokset 

pitävät testaajat kiirei-

sinä.

”Monet järjestel-

miin tehtävät muutok-

set johtuvat lakimuu-

toksista, joten niiden on toimittava 

paitsi teknisesti myös täytettävä lain 

kirjain”, Qentinelin LähiTapiolan tiimin 

vetäjänä työskentelevä Janne Petäjä 

sanoo.

Testauspäällikkö 
rakentaa yhteistyötä

Testaajien on oltava koko ajan toimi-

alan muutoksen valtimolla. Asiakkaan 

liiketoiminta on tunnettava tarkoin.

”Me olemme osa LähiTapio-

lan tiimiä. Teemme työtä yhdessä ja 

luomme puolin ja toisin luottamusta. 

Asiakkaamme yhteyshenkilö toisaalta 

huolehtii meistä henkilökohtaisesti. 

Se merkitsee meille hyvin paljon ja 

auttaa meitä toimimaan heidän par-

haaksi”, Janne sanoo. 

Testauspäällikkö Henni Arpo-

sella on parhaillaan menossa neljä 

LähiTapiolan henkivakuutusyhtiön 

projektia, joissa tehdään muutoksia 

olemassa oleviin järjestelmiin.

”Teen projektien aikana tiivistä 

yhteistyötä ohjelmistotoimittajien tes-

taajien kanssa. Projekteissa on useita 

toimijoita, joiden yhteistyötä koordi-

noin. Projektien päätteeksi teemme 

hyväksymistestit. On-

nistuminen vaatii, että 

saan ihmiset tekemään 

yhteistyönä oikeita asioi-

ta juuri oikeaan aikaan”, 

Henni sanoo.

Testauspäällikön arki täyttyy on-

gelmien aikaisesta havaitsemisesta 

ja niihin tarttumisesta, asioiden prio-

risoinnista sekä projektin aikataulu-

tuksesta ja resursoinnista.

Vihollisista 
kumppaneita

Janne näkee, että qentineliläisten roo-

lina on olla monessa sovelluskehitys-

projektissa LähiTapiolan liiketoimin-

nan edunvalvoja.

”Me varmistamme sen, että asi-

Tiivistä keskinäistä yhteydenpitoa, 
yhteistä ongelmien ratkaisua ja 
toisiemme tukemista.

Qentinelin asiantuntijat ovat osa 
LähiTapiolan tiimejä.

Vuosittain noin 2 500 
muutosta viedään 

tuotantoon.

Muutosten on toimittava 
paitsi teknisesti myös 

täytettävä lain kirjain.

akas saa, mitä hän on tilannut”, Janne 

sanoo.

Rooli ei ole aina helppo, koska 

testaaja on projekteissa samalla taval-

la ulkopuolinen kuin sovellustoimitta-

ja. Yhteistyön ja luottamuksen ilmapii-

rin rakentaminen projektitiimin sisälle 

on tärkeä osa testausammattilaisen 

osaamista.

”On tärkeää, että sovellustoi-

mittajan edustajat näkevät testaajan 

auttamassa heitä saavuttamaan mah-

dollisimman hyvä lopputulos”, Qen-

tinelillä LähiTapiolan asiakkuudesta 

vastaava Ari Hirvonen sanoo. 

Suhtautuminen testaajiin on 

muuttunut vuosien mittaan melkoi-

sesti. Takavuosina koodarit pitivät tes-

taajia jopa vihollisinaan, kun he paljas-

tivat koodin heikkoudet.

Nyt tilanne alkaa olla toinen, kun 

yhteistyössä tehdään asiakkaalle aina 

parasta. Kehittävä asenne ja positiivi-

nen kommunikaation auttavat yhteis-

työssä eteenpäin.

Automaatio takaa 
laadun ja nopeat 
käyttöönotot

Testiautomaatio auttaa LähiTa-

piolaa varmistamaan valtavien järjes-

telmien jatkuvien muutosten toimin-

tavarmuuden.

”Ilman automaatiota testit kes-

täisivät kauan ja työvoimaa pitäisi olla 

melkoisesti enemmän tekemässä nii-

tä käsin”, asiakasjärjestelmien laajoja 

muutoshankkeita viime aikoina tes-

tannut Mika Tapanainen sanoo.

Automaatio mahdollistaa uu-

sien ominaisuuksien laajan ja nopean 

testaamisen ennen kuin ne viedään 

tuotantoon. Tämä korostuu monitoi-

mittajaympäristössä, jossa päivityksiä 

tehdään monelta suunnalta jatkuvas-

ti. Toimittajan oma sovellus voi olla 

täysin ehjä, mutta se rikkookin järjes-

telmän kokonaisuuden.

LähiTapiolan ElämänTurva-mo-

biilipalvelun asiakkaille näkyvien 

järjestelmien testaaminen on ollut 

viimeisen vuoden aikana iso urakka. 

Qentinelin testiautomaatioasiantunti-

jat Tuomas Törmä ja Sebastian Airak-

sinen ovat varmistaneet sovellusten 

toimivuuden Android- ja iOS-järjes-

telmissä, joihin Qentinel Pace -palvelu 

taipuu samalla tavalla kuin tietokonei-

den käyttöjärjestelmille.

Antennit ylhäällä

Koska Qentinelin asiantuntijat ovat 

hajallaan eri LähiTapiolan projekteis-

sa, he eivät päivän aikana juuri näe 

toisiaan. Tiiminvetäjien tehtävänä on 

huolehtia oman tiimin yhteishenges-

tä.

 ”Meillä on tiivistä keskinäistä 

yhteydenpitoa, yhteistä ongelmien 

ratkaisua ja toisiemme tukemista. Sen 

lisäksi meillä on viikoittaiset tiimipala-

verit ja neljä kertaa vuodessa vapaa-

muotoinen tiimipäivä. Tiimin yhtey-

denpito on tärkeä, jotta muistamme 

olevamme Qentinelin työntekijöitä, 

kun asiakas on ottanut meidät lähes 

omikseen”, Mika sanoo.

Tiimiläiset pohtivat, mitä tapah-

tuisi, jos he eivät onnistuisi tehtäväs-

sään tai jos testiautomaatio lakkaisi 

toimimasta. Lista on pelottava: aika-

taulut pettäisivät, laatu alkaisi kärsiä, 

sovelluksia ei saataisi tuotantoon ja 

LähiTapiolan liiketoiminnan jatkuvuus 

alkaisi kärsiä. Testiautomaatiosta on 

siis tullut kriittinen osa jatkuvaa sovel-

luskehitystä. 

Yhteistyössä asiakkaan kanssa 

ennakoidaan riskitilanteet. 

”Tunnistamme riskit ajoissa. Täs-

sä työssä pitää olla antennit ylhäällä ja 

hieman epäilevä luonne”, Mika sanoo.

”Mahdollisimman varhain pitää 

saada tieto tai itse selvittää, mitä töitä 

on tulossa ja mitä erityistä niissä on, 

jotta osaamme varautua oikein”, Hen-

ni sanoo.

Jotta yllätyksiltä ja riskeiltä välty-

tään, Qentinelin asiantuntijat auttavat 

LähiTapiolaa kehittämään jatkuvasti 

toimintatapoja.

”Tuomme ulkopuolisen näkökul-

man projektien sisällä ja autamme 

näin asiakasta toimimaan koko ajan 

fiksummin”, Janne sanoo.
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Konecranes

Kuvaus

Nostolaitteiden valmistus ja niihin liittyvät palvelut.

Visio

Seurata reaaliajassa miljoonien nostolaitteiden 
toimintaa sekä käyttää tätä tietoa asiakkaiden 
toimintojen turvallisuuden ja tuottavuuden 
parantamiseksi.

Kuka

Vesa Hämetvaara, Agilon tuotekehityksen johtaja

Älykäs varastorobotti 
turvaa tuotannon

Konecranesin varastorobottien älykkyys takaa konepajojen 

ja sellutehtaiden häiriöttömän toiminnan.

Konecranesin Agilon-varastorobotti-

järjestelmien tuotantolaitos sijaitsee 

Tampereella, missä on tehty maail-

manluokan koneita pitkälti toistasataa 

vuotta.

Nyt laitteiden tärkein kilpailu-

tekijä on sen äly eli ohjelmisto, joka 

ohjaa, valvoo, analysoi ja raportoi lait-

teen toiminnasta sen operaattorille. 

Tämä koskee myös Agilon-robotteja.

”Ohjelmisto on laitteen kal-

lein komponentti”, Konecranesin 

Agilon-tuoteperheen tuotekehityksen 

johtaja Vesa Hämetvaara sanoo.

Hän seisoo valkoisen, suurta 

kaapistoa muistuttavan laitteen vie-

ressä. Tämän kokoluokan Agilon-lait-

teita käytetään esimerkiksi tuotan-

tolaitosten huollon pientyökalujen ja 

tarvikkeiden logistiikkakeskuksina.

Agilon on kotimaisen keksijän 

innovaation tulos, jota Konecranes on 

kehittänyt aimo harppauksin vuodes-

ta 2011 alkaen.

Asiakkaat hankkivat Agilon-jär-

jestelmät jatkuvana palveluna, jolloin 

kuukausimaksu kattaa sekä järjestel-

män että siihen liittyvät palvelut.

Konepajoilta 
verkkokauppaan

Tyypilliset Agilon-järjestelmät ovat 

kymmeniä metrejä pitkiä, jotka ulot-

tuvat tuotantolaitoksissa korkealle 

kattoon saakka. Metalliteollisuuden 

sisälogistiikkakeskuksissa ja paperi-

teollisuuden varaosakeskuksissa ne 

toimivat komponenttivarastoina. Jär-

jestelmän hallintaohjelmisto huolehtii 

siitä, että tuotannolle on aina tarjolla 

tarvittava määrä oikeanlaisia kompo-

nentteja. Näin turvataan tuotannon 

häiriötöntä toimintaa ja tuodaan var-

muutta liiketoimintaan. Suurimmissa 

Agilon-järjestelmissä on yli 10 000 

tuotenimikettä.

”Vahvuutemme on se, että jär-

jestelmämme mukautuvat hyvin 

asiakkaidemme tarpeiden mukaan”, 

Hämetvaara sanoo. Modulaarisen ra-

kenteen vuoksi Agiloneja on helppo 

sovittaa asiakkaan olemassa olevaan 

tilaan, ja tarpeiden muuttuessa, laitet-

ta on helppo muokata. 

Konecranes on kehittänyt Agilo-

nista version myös ruoan verkko-

kaupan noutopisteeksi yhdessä päi-

vittäistavarakauppaketjujen ja alan 

logistiikkatoimijoiden kanssa. 

Elintarvikejakeluun tarkoitetus-

sa laitteessa on kaksi lämpötilaosaa. 

Toisessa on jääkaappilämpötila ja toi-

sessa huonelämpötila. Molemmista 

osista tavara tulee samasta luukusta 

ulos. Ensimmäiset pilottilaiteet otet-

tiin käyttöön Järvenpäässä ja Vantaal-

la vuoden 2020 alussa.

Saamme laitteelta hälytyksen, 
kun ongelma tulee. Pääsemme 

etänä selvittämään syyn.

Etävalvonta minimoi 
häiriöt ja kutistaa 
seisokit

Ympäri maailmaa hyrräävät 

Agilon-laitteet ovat Tampereella sijait-

sevan etähallinnan piirissä. Yli sataa 

laitetta seurataan reaaliajassa ja mikä 

parasta: asiakasta autetaan ongelma-

tilanteissa.

”Saamme laitteelta hälytyksen, 

kun ongelma tulee. Pääsemme etänä 

selvittämään syyn ja kommunikoi-

maan asiakkaan kanssa, mitä pitää 

tehdä. Jos jotain on rikki, järjestäm-

me paikalle tarvittavat osat ja meidän 

huoltajamme”, Antti Taskula kertoo.

Hetken päästä Taskula näyttää, 

kuinka hän pääsee tutkimaan Intiassa 

messuilla esiteltävän Agilon-laitteen 

toimintaa: paljonko sillä on siirretty 

eri tuotteita, minkälaisia keräilylistoja 

kullakin asiakkaalla on ollut, miten eri 

toimenpiteet ovat edenneet ja mitä 

laitteen sisällä oleva videokamera nä-

kee. Kaikki tapahtuu reaaliaikaisesti ja 

kaikki laitteen data tallennetaan tule-

via käyttötarpeita varten.

Etähallinnan ja ennakoivan huol-

lon avulla minimoidaan laitteiden 

huoltotarpeet ja samalla lyhenevät 

myös seisokit. Näin Konecranes var-

mistaa asiakkaiden liiketoiminnan 

jatkuvuuden mahdollisimman tehok-

kaasti.

Tiivis yhteistyö

Agilon-järjestelmiin liittyy kolme oh-

jelmistokokonaisuutta. Yksi ohjaa jär-

jestelmän toimintaa, toinen sen etä-

hallintaa ja kolmas on asiakasportaali, 

jonka kautta Agilon-käyttäjät saavat 

monipuolisen näkymän järjestelmäs-

sä oleviin materiaaleihin ja niiden 

liikkeisiin. Tyypillisesti laitteet myös 

integroidaan asiakkaiden ja tavaran-

toimittajien toiminnanohjausjärjestel-

miin. 

Konecranes ja Qentinel ovat 

tehneet vuodesta 2016 alkaen tiivistä 

yhteistyötä sekä asiakasportaalin tes-

tiautomaation että testi-infrastruktuu-

rin ylläpidon kehittämisessä. Yhteistyö 

on ollut aidosti molemminpuolista, 

sillä Qentinel Pace-palvelun varhaisen 

vaiheen testimateriaaleina käytettiin 

Agilonin sovellusaineistoja.

Ennen Qentinelin kanssa aloitet-

tua yhteistyötä Konecranes testasi oh-

jelmistojaan omin voimin ja pääasias-

sa jälkikäteen. 

”Näimme, että testaus pitää sys-

tematisoida, siihen on oltava eri re-

surssit kuin ohjelmistokehityksessä ja 

merkittävä osa testauksesta on auto-

matisoitava. Huomasimme pian, että 

tarvitsemme työhön vahvan kumppa-

nin”, Hämetvaara sanoo.

Säästöjä ja parempaa 
laatua

Konecranes arvostaa sitä, että Qen-

tinelillä on ollut Tampereella juuri 

Konecranesin tarpeisiin sopivia asian-

tuntijoita.

”Intensiivisessä kehitysprojektis-

sa on tärkeää, että tiimi voi toimia sa-

massa paikassa. Qentinelin asiantun-

tijoiden kokemus on näkynyt muun 

muassa siinä, miten Agilonin laitteen 

sisäiseen järjestelmään kiinteästi inte-

groidun käyttöliittymän testiautomaa-

tio on onnistuttu tekemään varmatoi-

miseksi”, Hämetvaara sanoo.

Asiakasportaalin testiautomaa-

tiossa korostuu jatkuvasti päivittyvän 

tuotteen testaaminen. Ohjelmistoista 

tuotetaan vuosittain neljä versiota. 

Niiden automaattinen testaaminen on 

tuottanut Konecranesille melkoisen 

säästön verrattuna siihen, että kaikki 

testit tehtäisiin käsin.

”Asiakasportaalin testiauto-

maatio säästää meiltä kahden viikon 

testauksen per versio per selain. Kun 

meiltä tulee neljä versiota vuodessa, 

tuloksena on se, että 24 viikon työt 

tehdään automaatiolla parissa tunnis-

sa”, Hämetvaara sanoo.

Testiautomaatio pyörii Qentine-

lin Pace-palvelussa, josta testitulokset 

siirtyvät Konecranesin järjestelmiin. 

Henkilöstökuluja säästyy, kun Konec-

ranesin ei tarvitse sitoa omia resurs-

sejaan testiympäristön ylläpitoon.

Laadukkaat ohjelmistot merkit-

sevät myös sitä, ettei ohjelmistovir-

heiden korjaamiseen kulu resursseja 

vaan ohjelmistokehittäjät voivat kes-

kittyä palveluiden jatkokehitykseen.

”Testiautomaation kehittäminen 

Qentinelin kanssa on sujunut mutkat-

tomasti. Olemme aina saaneet sen, 

mitä meille on luvattu.”

Ohjelmistoista tuotetaan vuosittain 
neljä versiota. Niiden automaattinen 
testaaminen on tuottanut 
Konecranesille melkoisen säästön. 
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Ilo pinnassa

Tiimityö vaativissa asiakasprojekteissa edellyttää testiautomaation ammattilaiselta 

erinomaisia kommunikaatiotaitoja, kykyä sopeutua asiakaan muuttuviin tarpeisiin ja 

jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Kun kahdeksan testiautomaation 

ammattilaista kokoontuu yhteen, ei 

mene kuin hetki, kun vitsit leijuvat 

ilmassa, hymy karehtii suupielissä ja 

kohta useampikin purskahtaa nau-

ruun. Tämä tiimi on hitsautunut yh-

teen ja heillä on työssään hauskaa.

Qentinelin Elisa-tiimissä on yli 

neljänkymmenenvuoden kokemus 

testiautomaatiosta, kymmenistä asi-

akkaista ja sadoista projekteista. He 

työskentelevät teleoperaattorin moni-

naisten projektien parissa, pääasiassa 

niissä, jotka näkyvät Elisan asiakkaille. 

Yhdellä on syvä osaaminen mobiiliso-

velluksista, toisella projektienhallin-

nasta ja kolmannella testiautomaati-

on syvimmistä saloista.

Suunnittelua ja 
yllätyksiä

Testipäällikkö Anu Hippeläinen on 

nähnyt Qentinelin muutoksen reilun 

kymmenen vuoden ajan, kun yritys 

on kasvanut muutaman kymmenen 

henkilön yrityksestä yli sadan hengen 

mittaan.

Tänä aikana Qentinel on onnis-

tunut tuotteistamaan testiautomaa-

tion. Samanaikaisesti asiakastiimien 

työ on kehittynyt vastaamaan asiak-

kaiden alati muuttuviin tarpeisiin.

”Meillä on toisaalta omat proses-

sit, mutta samalla kyky sopeutua asi-

akkaan toimintatapoihin. Asiakkaan 

liiketoiminnan ymmärtäminen on 

onnistuneen työmme edellytys”, Anu 

sanoo.

Tuukka Nuutinen työskentelee 

palvelukehityksen tiimissä. Tiimin eli-

salaiset asiantuntijat tuntevat parhai-

ten asiakkaat ja heidän tarpeensa. He 

kehittävät palveluihin uusia ominai-

suuksia ja parantavat vanhoja. Tuukka 

varmistaa testiautomaatiolla, etteivät 

uudet ominaisuudet riko olemassa 

olevaa järjestelmää.

”On tärkeää, että tunnen pal-

velukokonaisuuden ja samalla voin 

kesktittyä työssäni siihen minkä par-

haiten osaan eli testiautomaation ke-

hittämiseen”, Tuukka sanoo.

Kyse ei ole yksin automaation 

kehittämisestä vaan jatkuvasta kom-

munikaatiosta ihmisten välillä.

”Pyrimme yhdessä ymmärtä-

mään ongelmakohtia, jotka ratkai-

semme testiautomaation avulla. On 

erittäin tärkeää, että tiedämme koko 

ajan pienimmätkin muutokset järjes-

telmissä, jotta voimme testata niiden 

toimivuuden”, parisen vuotta Qenti-

nelillä työskennellyt Mrudul Pendhar-

kar sanoo.

Palvelukehitystiimissä arjen 

työ koostuu kahden viikon suunnitte-

lujaksoista, joka antaa raamit työlle.

”Jokainen aamu on kuitenkin 

uusi ja erilainen, enkä koskaan voi olla 

ennakkoon varma, mitä päivä tuo tul-

lessaan”, Mrudul sanoo.

Suunnitelmallisuuden ja yllä-

tyksellisyyden yhdistelmä sekä eteen 

tulevien ongelmien ratkominen ovat 

qentineliläisten mielestä työn parhai-

ta puolia.

Kyse ei ole yksin automaation 
kehittämisestä vaan jatkuvasta 

kommunikaatiosta ihmisten välillä.

Tiivistä keskinäistä 
sparrausta 

Vaikka Qentinelin asiantuntijat työs-

kentelevät eripuolilla suurta organi-

saatiota, he tapaavat toisensa lähes 

päivittäin lounas- ja kahvitauoilla. 

Kaikki hyötyvät, kun eri projekteissa 

työskentelevät osaajat jakavat parhai-

ta toimintatapoja projektista toiseen.

Tämän rinnalla tiimi tapaa vii-

koittain tiimipalaverissa.

”Sekä epäviralliset että viralliset 

tapaamiset ovat tärkeitä yhteishen-

gellemme. Saamme toisiltamme val-

tavasti tukea työssämme. Jokainen on 

aina valmis auttamaan toista ongel-

mien ratkaisuissa”, tiiminvetäjä Mark-

ku Kankaala sanoo.

Toisiaan tukevan ja tietoa jaka-

van tiimihengen ylläpito on jokaisen 

vastuulla ja jokainen saa siitä iloa.

Osaamisen iloa ja 
vuoropuhelua

Jos on ongelmia, joita tiimi ei osaa 

itse ratkaista, sillä on aina Qentinelin 

koko asiantuntijajoukon osaaminen 

käytettävissä. Sieltä viimeistään löytyy 

ratkaisu ongelmiin.

Yhteydenpito on tiivistä toisin-

kin päin: kun Elisan projekteissa 

oivalletaan uusia testiautomaation 

kehitysmahdollisuuksia, ne viestitään 

Qentinelin kehitystiimille. Näin asia-

kaspalaute kiertyy notkeasti osaksi 

tuote- ja palvelukehitystä.

Tiimillä on syvällinen ymmärrys 

Qentinel Pace -tuotteen toiminnasta 

ja siitä, minne suuntaan sitä voidaan 

kehittää, koska tiimin jäsenistä Anu ja 

Mrudul ovat aiem-

min työskennelleet 

Qentinelin tuote-

kehitystiimissä.

”Työskente-

ly sekä asiakas-

projekteissa että omassa tuotekehi-

tyksessä antaa asiantuntijoillemme 

mahdollisuuden kehittyä monella eri 

tasolla. Tämä vahvistaa heidän amma-

tillista osaamistaan ja tarjoaa erilaisia 

urapolkuja”, Kankaala sanoo.

Hyväksi testiautomaation am-

mattilaiseksi ei opita yksin kirjoja luke-

malla ja luennoilla istumalla.

”Kommunikaatiokyky on tärkein 

asia. Vaikka osaisit kuinka hyvin koo-

data ja tehdä työsi teknisesti hyvin, 

muttet kuuntele muita ja kerro omas-

ta työstäsi, et voi menestyä työssäsi”, 

Mrudul sanoo.

Testaajalla on vaativa rooli tii-

missä, koska hänen tehtävänsä on et-

siä virheitä sovelluskehittäjän työstä. 

Rakentava tapa kommunikoida koros-

tuu, ja tiimidynamiikan pitää toimia, 

jotta päästään parhaaseen lopputu-

lokseen.

Työntekijöitä ja 
asiakasta varten

Qentinelin testiautomaation asian-

tuntijat huolehtivat, että ammatillinen 

osaaminen on aina ajan tasalla. Ala 

kehittyy nopeasti, kun työtavat ja työ-

välineet muuttuvat.

Työssä opitaan oivaltamaan, 

mikä sovelluksissa on keskeistä, mi-

hin suuntaan sitä kehitetään ja mihin 

kriittisiin kohtiin testauksessa pitää 

kiinnittää erityishuomio.

”Uteliaisuus ja kyky asettua asi-

akkaan ja hänen asiakkaansa rooliin 

ovat keskeisiä ominaisuuksia” Kankaa-

la sanoo.

Miksi testiautomaatiota amma-

tiksi suunnitelleiden kannattaa hakeu-

tua Qentineliin töihin?

”Työmme on hyvin paljon asi-

akkaan konsultointia. On mielen-

kiintoista oppia tuntemaan heidän 

liiketoimintaansa. Qentinelissä minua 

on kannustettu oppimaan uutta ja pi-

tämään osaamiseni ajan tasalla, Yada 

Tyni sanoo.

Työntekijöiden hyvinvoinnista 

ja ammatillisesta kehittymisestä huo-

lehtiminen takaa Qentinelin menes-

tyksen.

”Qentinel on meitä varten. Yritys 

tarjoaa joustavaa ja henkilökohtais-

ta koulutusta, hyvinvointipalveluja, 

meitä kuunnellaan, voimme toimia 

hyvin itsenäisesti ja meihin luotetaan”, 

Tuukka sanoo.

Yksi syy pestautua Qentinelille 

on aina yli muiden.

”Qentineliin kannattaa tulla töi-

hin, koska tunnemme täällä aitoa työn 

iloa yhdessä erinomaisten tiimiläisten 

kanssa”, Markku tiivistää.

Saamme toisiltamme 
valtavasti tukea työssämme.

Työskentely sekä asiakasprojekteissa 
että omassa tuotekehityksessä antaa 
mahdollisuuden kehittyä monella eri 
tasolla.



Asiakkaan
silmin

16

Tietojärjestelmien 
laatu takaa 
asiakastyytyväisyyden
Ponssen asiakas on ykkönen, jonka liiketoiminnan jatku-

vuuden varmistamiseksi rakennetaan laadukkaita tietojär-

jestelmiä.

Ponssen keltainen Scorpion King on 

vaikuttava näky talvisessa metsässä. 

Se on väkivahva työjuhta, joka tottelee 

tarkoin kuljettajansa käskyjä. Samalla 

se liikkuu ketterästi metsässä, ja sen 

kumipyörät jättävät jäiseen maastoon 

mahdollisimman vähän jälkiä. Voima 

kohtaa koneen uumenissa älyn, ja 

kokenut kuljettaja ohjaa koko komis-

tusta.

Toimintavarmuutta 
24/7

Maailman parhaiden metsäkoneiden 

suunnittelu ja tuotanto ovat Ponssen 

kovinta osaamista. Kaikkea tekemistä 

ohjaa asiakkaan liiketoiminnan tuke-

minen.

Asiakkaita ovat yhtä lailla yksittäi-

nen metsäkoneen kuljettaja, koneura-

koitsija, metsänhoitoyhdistys ja puuta 

ostavan metsäyhtiön hankintaosasto. 

Ponssen tuotekehitys huomioi työs-

sään metsätalouden arvoketjun kaikki 

toimijat.

Asiakkaan työn häiriötön jatku-

minen on Ponssen asiakaslupauksen 

ytimessä.

”Autamme asiakas-

tamme tekemään hänen 

työnsä paremmin. Kun 

onnistumme täyttämään 

asiakaslupauksemme ja 

vielä vähän enemmän, 

menestymme tulevai-

suudessa vähintään yhtä 

hyvin kuin tähän saakka”, Ponssen 

IT:stä ja digitaalisesta palvelukehityk-

sestä vastaava päällikkö Miika Soini-

nen sanoo.

Harvesterit ja metsätraktorit kes-

tävät kovia olosuhteita tropiikin hel-

teestä arktiseen kylmyyteen. Jos kone 

vaatii maastossa huoltoa tai varaosan, 

on huoltopalvelun toimittava sovitulla 

tavalla ajasta ja paikasta riippumatta. 

Jokainen seisokkitunti maksaa asiak-

kaalle euroja, dollareita, realeita tai 

ruplia.

”Jotta voimme huoltaa asiakkai-

demme koneita lupaamallamme taval-

la on varaosahallinta, varastonhallinta, 

työnohjaus ja työohjeet oltava ajan ta-

salla ja jatkuvasti saatavilla. Tehtäväni 

on varmistaa, että näitä toimintoja tu-

kevat tietojärjestelmät toimivat moit-

teetta”, Soininen sanoo.

Kymmenien järjestelmien yh-

teensopivuus ja korkea käytettävyys 

ovat tietojärjestelmäkehityksen kul-

makivet. Järjestelmien luotettavuus 

ja yhteensopivuus joutuvat kuitenkin 

jatkuvalle koetukselle, kun niitä kehite-

tään ja päivitetään.

Joustavasti jatkuvaa 
kehittämistä

Ponssen ja Qentinelin yhteistyö käyn-

nistyi vuonna 2017 EU-rahoitteisen 

Testomat-hankkeen piirissä. Qentinel 

tarjoaa Ponssen ohjelmistokehityksel-

le testiautomaation, joka parantaa so-

vellusten laatua ja kompleksisuuden 

hallintaa.

Testiautomaatiota on käytetty 

erityisesti Ponsse Manager -sovelluk-

sen kehitykseen. Sillä koneurakoitsija 

näkee muun muassa omien koneiden-

sa työtilanteet, sijainnit, huoltotarpeen 

ja historiatiedot. Yhteistyö tuotekehi-

tyksen kanssa jatkuu edelleen tiiviinä.

Ponssen koko 1800 hengen or-

ganisaation kattava liiketoiminnan 

kehityshanke sekä siihen liittyvä tieto-

järjestelmien uudistaminen on toinen 

Järjestelmien 
yhteensopivuus ja 

korkea käytettävyys ovat 
tietojärjestelmäkehityksen 

kulmakivet.

alue, jossa Ponsse ja Qentinel ovat 

tehneet tiivistä yhteistyötä. Vuoden 

2021 loppuun jatkuvassa hankkeessa 

uudistetaan ja yhtenäistetään Pons-

sen liiketoimintaprosessit niin, että 

liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden 

toimintavarmuus nousee ja laatu pa-

ranee. 

Tietojärjestelmät rakennetaan 

tukemaan uudistettuja liiketoiminta-

prosesseja myynnistä tuotantoon ja 

toimitusketjunhallinnasta huoltopal-

veluihin. Samalla luodaan jatkokehi-

tyksen toimintamalli, joka kattaa liike-

toiminnan ja tietojärjestelmien kaikki 

osa-alueet.

Testiautomaatio on kymmenien 

järjestelmien arkkitehtuurissa tehok-

kain ja nopein tapa varmistaa liike-

toimintaa tukevien tietojärjestelmien 

häiriötön toiminta ja Ponssen liiketoi-

minnan jatkuvuus.

”Pyrimme siihen, että testiauto-

maatio tukee joustavasti järjestelmien 

jatkuvaa kehittämistä. Näin voimme 

kutistaa projektivaiheen mahdolli-

simman lyhyeksi, saamme aiempaa 

nopeammin hankkeista käytännön 

kokemuksia ja sen jälkeen pääsemme 

jatkokehitysvaiheeseen”, Soininen sa-

noo.

Qentinel on ollut mukana aut-

tamassa Ponssea laajan hankkeen 

hallinnoinnissa, prosessien kehittä-

misessä, kriittisten järjestelmien tes-

tiautomaatiossa ja varmistamassa 

testiautomaation keinoin, että vanhat 

järjestelmät toimivat moitteetta jär-

jestelmäuudistuksen aikana. 

Uudistushankkeen nykytilan kar-

toitus kesti kesästä 2018 helmikuulle 

2019. Sitä seurasi määrittelyvaihe, 

joka kesti marraskuulle 2019. Loppu-

vuodesta 2019 käynnistettiin ensim-

mäiset järjestelmäprojektit, joilla on 

haettu merkittäviä kehitysaskeleita 

liiketoiminnan vauhdittamiseksi.

Vakaat verkkopalvelut

Ponssen asiakkaille näkyvien järjestel-

mien uudistaminen on oleellinen osa 

sisäisten järjestelmien kehityshanket-

ta. Testiautomaatiota on 

käytetty muun muassa 

uusien Ponsse.com-verk-

kosivuston, Ponsseshop.

com-verkkokaupan ja 

Ponsse Parts Online -va-

raosapalvelun laadunvar-

mistukseen. Korkea käytettävyys ja 

palvelun laatu takaavat sen, että asi-

akkaat pysyvät jatkossakin Ponsselle 

uskollisina ja suosittelevat kollegoil-

leen sen tuotteita ja palveluja.

”Parannamme asiakkaan käyt-

tökokemusta muun muassa inte-

groimalla asiakkaillemme tarjottuja 

digitaalisia palveluja helposti käytet-

täväksi kokonaisuudeksi. Samalla et-

simme mahdollisuuksia kehittää uusi 

digitaalisia palveluja asiakkaillemme”, 

Soininen sanoo.

Laajojen verkkosivu-uudistusten 

testiautomaatio on mahdollistanut 

manuaalitestausta laajemman tes-

taamisen ja palveluiden laajemman 

laadunvarmistuksen.

Tietojärjestelmien jatkuva kehit-

täminen ja niiden häiriötön toiminta 

takaavat Ponssen liiketoiminnan jat-

kuvuuden. Qentinelin kumppanuus 

tarjoaa tietojärjestelmien ylläpitäjälle 

rauhaisan yöunen, koska hän voi olla 

varma siitä, että järjestelmät toimivat 

moitteetta ja laadukkaasti.

”Liiketoimintaa tukevien tieto-

järjestelmien kehittäminen on osa 

ydinliiketoimintaamme, mutta testi-

automaation kehittäminen ei. Yhteis-

työ Qentinelin kanssa on meille tärkeä 

varmistus laadukkaalle toiminnallem-

me. Qentinel Pace -palvelun helppous 

ja jatkuva toiminta ovat meille erin-

omainen ja kustannustehokas toimin-

tamalli.”

Testiautomaatio tukee 
joustavasti järjestelmien 
jatkuvaa kehittämistä.

Ponsse

Kuvaus

Tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden 
valmistus ja niihin liittyvät palvelut.

Visio

Olemme toimialan halutuin yhteistyökumppani.

Kuka

Miika Soininen, IT:n ja digitaalisten palveluiden 
kehityksen johtaja
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Laadukkaat palvelut lisäävät 
luottamusta ja parantavat brändiä

Digitaalisten palveluiden saatavuus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat sen, millaisen mie-

likuvan käyttäjä luo palvelun tarjoajasta. Siksi käyttäjäkokemus on yhä tärkeämpi osa 

palveluiden laatua.

Tampereella vuonna 2002 perustettu 

digitaalisia palveluja suunnitteleva ja 

tuottava Gofore on alansa kirkkaim-

pia tähtiä. Se on rankattu vuodesta 

toiseen yhdeksi halutuimmista työpai-

koista samalla kun se yltää kaksinu-

meroisiin kasvulukuihin.

Onnistuneella strategialla saa-

vutetun orgaanisen kasvun rinnalla 

yritys on tehnyt parin viime vuoden 

aikana useita oivallisia yritysostoja, ja 

se on kansainvälistynyt muun muassa 

Espanjaan, Iso-Britanniaan, Saksaan 

ja Viroon. 

Vuonna 2018 Goforen liikevaih-

to oli 51 miljoonaa euroa, jossa oli 49 

prosentin kasvu edellisvuoteen ver-

rattuna. Työntekijöitä on noin 600. 

Käyttäjäkokemuksen 
nousu

Goforen kansainvälisen liiketoimin-

nan johtaja Ville Tuominen valottaa, 

mitä asiakkaiden liiketoiminnan jat-

kuvuuden turvaaminen merkitsee Go-

foren menestykselle. Julkiset palvelut 

ovat hyvä esimerkki tästä.

”Tuotamme asiakkaillemme pal-

veluita, joiden tulee toimia häiriöttö-

mästi, koska ne ylläpitävät sekä luot-

tamusta asiakkaisiimme että heidän 

brändimielikuvaansa. Kun kansalai-

nen haluaa esimerkiksi olla yhteydes-

sä lupapalveluun, pitää palvelun toi-

mia tai muuten kansalainen menettää 

luottamuksen palvelun tarjoajaan.”

Yritysten väliset digitaaliset pal-

velut sekä ammattikäyttäjien sovelluk-

set on toinen alue, jossa käyttäjäkoke-

mus on noussut määrittelemään sen, 

miten palvelu täyttää sille asetetun 

tehtävän. Kännykkäsovellusten toi-

minnallisuuksia vaaditaan työympä-

ristöjen digitaalisiin työkaluihin.

”Digitalisen palvelun pitää olla 

jatkuvasti ja helposti saatavilla. Ellei 

näin ole, luottamus palvelun tarjo-

ajaan horjuu. Kysymys liiketoimin-

takriittisyydestä on muuttunut ja 

laajentunut kattamaan käyttäjän ko-

kemukset”, Tuominen sanoo.

Testausta 
tuotekehityksen 
kaikissa vaiheissa

Gofore varmistaa palveluidensa laa-

dun yhteistyössä ohjelmistotestaus-

kumppaneidensa kanssa. Qentinel on 

tuonut testaukseen vuodesta 2017 al-

kaen automaation, joka nopeuttaa ja 

yksinkertaistaa testausta.  

”Qentinelissä on kiinnostavaa 

se, että testaus tuodaan automati-

soinnilla osaksi tuotteen elinkaarta. 

Tällä hetkellä meillä on parikin teolli-

suuteen suunnattua projektia, joissa 

toimimme yhdessä tai niin, että me 

käytämme itsenäisesti Qentinel Pace 

-työkalua.”

Goforen ja Qentinelin yhteistyö-

tä leimaa se, että automaattinen so-

vellustestaus ja laadunvarmistus on 

intergoitu oleelliseksi osaksi Goforen 

tuotekehitystä. Automaation ansiosta 

testiaineistoja voidaan hyödyntää tuo-

tekehityksen kaikissa vaiheissa.

”Testaaminen tuottaa meille laa-

tua, joka merkitsee asiakkaidemme 

loppukäyttäjille sovelluksen toimin-

nallisuuteen liittyviä asioita kuten sitä, 

miten kauan asioiden tekeminen so-

velluksella kestää ja miten hyvin pal-

velu on käyttäjien saatavilla. Toisaalta 

laatu on myös käyttökokemusta eli 

sitä, miten helpoksi loppukäyttäjä 

kokee palvelun käytön”, Tuominen 

sanoo.

Sovellusten lisääntyvä personoi-

tavuus haastaa sovellustestauksen. 

Kun sovelluksista tulee monimutkai-

sempia, pitää testauksen pysyä moni-

mutkaisuuden perässä.

”Samalla kun järjestelmät muut-

tuvat käyttäjille yksinkertaisemmiksi, 

ne tulevat teknisesti monimutkaisem-

miksi. Jos järjestelmä on jokaiselle 

käyttäjälle erilainen, pitää testijärjes-

telmän huomioida tämä monimutkai-

suus.” 

Automaation hyödyt 
asiakkaan asiakkaille

Käyttäjänäkökulma korostuu yhä 

enemmän sovellustestauksessa. Tuo-

tekehitysvaiheessa automatisoitu 

testaus mahdollistaa sen, että sovel-

lukset saadaan asiakkaalle ja sen lop-

pukäyttäjäasiakkaan käyttöön ajoissa 

ja laadukkaina. Testiautomaatio var-

mistaa laatua sovelluksen jatkokehi-

tysvaiheessa siten, ettei sovellusten 

käyttö häiriinny.

Laajojen tietojärjestelmäprojek-

tien yhteydessä testiautomaatio pitää 

olla yhden toimijan vastuulla. Kun 

näin on, toimijoiden välillä on oltava 

selkeät tavat kommunikoida kaikista 

järjestelmämuutoksista jo ennen kuin 

muutoksia tehdään.

”On tärkeää, että yhdellä toimi-

jalla on suunnitelma, vastuu ja kyky 

kommunikoida hankkeista niin, että 

kokonaisuuden laatu voidaan var-

mistaa pala kerrallaan aukottomasti. 

Viimeinen vaihe on järjestelmän lop-

pukäyttäjälähtöinen kokonaistestaus, 

joka voidaan tehdä Qentinel Pace -tes-

tauspalvelulla.” 

Goforen ja Qentinelin hyvin al-

kaneen yhteistyön jatkolle on selkeät 

syyt ja tavoitteet.

”Haluamme panostaa yhteistyö-

hön sellaisen kumppanin kanssa, joka 

kehittää kanssamme testiautomaatio-

ta ja jolla on resursseja kasvattaa au-

tomaation roolia. Näin voimme sekä 

parantaa asiakasarvoamme että te-

hostaa omaa palvelutuotantoamme. 

Näköpiirissä on myös koneoppimisen 

roolin lisääminen osaksi testiauto-

maatiota. Sen rooli korostuu, kun siir-

rymme staattisista palveluista dynaa-

misiin palveluihin.”

Qentinelin kokeneet asiantunti-

jat ovat tuoneet Goforen projekteihin 

parin vuoden ajan testiautomaation 

osaamista. Kokemus on merkinnyt 

sitä, että projekteissa on siirrytty erit-

täin nopeasti suunnittelusta tuotta-

vaan työhön.  

”Meille on todella tärkeää se, että 

Qentinel kehittää koko ajan testiauto-

maatiotaan eteenpäin ja haluaa olla 

oman alansa kärjessä. Uusien asioi-

den kokeileminen ja into viedä uusia 

teknologioita käytäntöön on vakuutta-

nut meidät jatkamaan kumppanuut-

tamme”, Tuominen sanoo.

Tiivistä tiimityötä asiakkaan 
organisaatiossa
Qentinelin kolmen hengen iskujoukko varmistaa yhteistyössä yrityksen omien testaajien 

kanssa, että  laaja terveydenhuollon tietojärjestelmä toimii takuuvarmasti, aina ja kaikis-

sa oloissa.

Terveydenhuollon asiakas- ja potilas-

tietojärjestelmään on integroitu usei-

ta kymmeniä sovelluksia ja tulevai-

suudessa määrä on jo satoja. Jokaisen 

sovelluksen on toimittava varmasti ja 

saumattomasti muiden sovellusten 

kanssa.

Sanna Meriläisen, Satu Benner-

tin ja Joni Vänttisen asiakkuustiimi on 

varmistanut yhteistyössä asiakkaan 

oman testaustiimin kanssa parin 

vuoden ajan, että asiakkaan kriittiset 

tietojärjestelmät toimivat häiriöittä 

kaikissa tilanteissa.

”Autamme asiakasta varmista-

maan järjestelmien laatua jo mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa 

hanketta. Mitä pidemmällä ollaan 

hanketta, sitä vaikeampaa virheiden 

korjaamisesta tulee”, Joni sanoo.

Kuin asiakkaan omaa 
porukkaa

Työ ison järjestelmähankkeen sisällä 

on kaksijakoista. Toisaalta tehdään 

selkeät ja kuukausien päähän ulottu-

vat suunnitelmat siitä, miten hanke 

etenee. Toisaalta vastaan tulee lähes 

päivittäin muutoksia, jotka vaikuttavat 

arkiseen tekemiseen.

Gofore

Kuvaus

Digitaalisten palveluiden suunnittelu ja kehittäminen.

Visio

Olla digitalisaation maineikkain muutoksen ajaja ja 
tekijä sekä tunnustettu työkulttuurin uudistaja ja 
paras mahdollinen työyhteisö.

Kuka

Ville Tuominen, kansainvälisen liiketoiminnan johtaja

Qentinelillä testaus tuodaan 
automatisoinnilla osaksi tuotteen 

elinkaarta.

Laajojen tietojärjestelmäprojektien 
yhteydessä testiautomaatio pitää olla 
yhden toimijan vastuulla.



”Tässä työssä pitää 

olla valtavan joustava, että 

pystyy vaihtamaan testejä päi-

västä toiseen ja kommunikoimaan 

ihmisille, miksi asioita pitää tehdä toi-

sella tavalla. Työssä pitää kommuni-

koida selkeästi, oltava reilu ja osattava 

avata se, miksi suunnitelmat muuttu-

vat”, Satu sanoo.

Sanna ja Satu ovat vetäneet 

useita kick-off- ja koulutustilaisuuk-

sia, joissa on käyty läpi testausten 

roolitus, käytännöt ja prosessit. Kun 

jokainen tietää, mitä heiltä odotetaan, 

asiat sujuvat helpommin.

”Viestinviejän rooli on mukava, 

kun on innostunut itse asiasta”, Satu 

sanoo. 

Jatkuva työ asiakasorganisaation 

sisällä on vaikuttanut siihen, että välil-

lä raja asiakkaan ja oman työnantajan 

välillä hämärtyy.

”Olen saanut palautetta, että 

olemme kuin asiakkaan porukkaa, 

koska olemme heidän puolellaan. 

Tämä on ihan parasta palautetta”, 

Sanna sanoo.

Työ asiakasorganisaation sisällä 

on toisaalta vaativaa, kun Qentinelin 

asiantuntijat koordinoivat parinkym-

menen eri tiimin testausta.

”Kaikkien kanssa pitää muistaa 

ja välillä muistuttaa, mikä on yhteinen 

tavoite ja mitkä ovat aikataulut, joihin 

yhdessä on sitouduttu”, Satu sanoo.

Ihmistuntemusta ja 
rohkeutta

Testauksen ammattilainen kykenee 

katsomaan testattavia järjestelmiä 

laajasti, ei pelkästään yhtä pistemäis-

tä ongelmaa. Toinen tärkeä asia on 

proaktiivisuus ja halu kehittää asioita.

”Kun huomaa, että prosessissa 

on jokin ongelma, pitää olla rohkeutta 

tuoda asiakkaalle mahdollisuuksia ke-

hittää toimintaa”, Sanna sanoo.

Koska työ on jatkuvaa ongelma-

ratkaisua projektitiimissä, pitää tes-

tauksen ammattilaisella olla hyvä tun-

tuma tiiminsä ihmisten osaamiseen.

”Meillä on asiakkaan isossa or-

ganisaatiossa isot resurssit, joiden 

kanssa työskentelemme. Kun löydän 

oikeat ihmiset tekemään oikeita asioi-

ta, työt sujuvat usein aika mukavasti ja 

helposti”, Satu sanoo.

Tiivistä yhteistyötä

Tiiviin tiimin onnistumista edesauttaa 

se, että kaikki kolme ovat koko ajan 

selvillä siitä, mitä muut tekevät. Näin 

tiimillä on myös hyvä yhteishenki ja 

kaikilla on samanlainen, kehittävä ote 

tehdä työtä.

”Teemme työtä asiakkaan hyväk-

si. Asiakaslupaus pitää lunastaa päi-

vittäin. Kun asiakas pyytää konsultin, 

hän edellyttää uusia ratkaisuja ja että 

toimintaa kehitetään koko ajan. Työn 

tekemistä on helpottanut se, että asia-

kaspalautteemme on ollut koko ajan 

hyvin positiivista”, Sanna sanoo.

Tiimin sisällä on vahva toisia 

sparraava työtapa: kaikki tehdään yh-

dessä, ei yksin. 

”Ei riitä, että on hyvä ratkaisu tai 

ehdotus. Pitää olla toisten tuki, jotta 

saamme uusia toimintatapoja eteen-

päin laajemmalla rintamalla”, Joni sa-

noo.

Hän työskentelee järjestelmäin-

tegraatioiden ja -konversioiden paris-

sa ja näkee näin koko laajan tietojär-

jestelmän vaatimukset.

Arkiseen työhön liittyy toisaalta 

paljon itsenäisyyttä.

”Olen tehnyt suorituskykytestejä 

parhaaksi katsomallani tavalla ja kii-

tosta niistä on tullut”, Satu sanoo.

Työtoverit ja 
työnantaja tukevat

Tiimityötä kehitetään Qentinelis-

sä kaikkia työntekijöitä palvelevalla 

coaching-metodilla.

”Jokaisella työntekijällä on oikeus 

varata itselleen coach, jonka kanssa 

voi pohtia luottamuksellisesti jotain 

asiaa. Coach ja coachattava hahmot-

tavat yhdessä ongelman ja coach käy 

sen jälkeen coachattavan kanssa asiaa 

läpi avoimilla kysymyksillä niin, että 

coachattavalle selviää, mitä asiassa 

kannattaa tehdä. Tämä on erittäin an-

toisa toimintatapa ratkoa ongelmia”, 

Sanna kertoo.

Pienemmät asiat ratkotaan jous-

tavasti suoraan kollegoiden kanssa.

”Voin soittaa kenelle tahansa 

kollegalle, joka osaa selvittää jonkin 

erityisasian. Heiltä löytyy aina aikaa 

ja näin pääsen asiassa nopeammin 

eteenpäin”, Joni sanoo.

Qentinel tukee työntekijöitään 

henkilökohtaisilla koulutusbudjeteil-

la. Työntekijät saavat työaikajoustoja 

opiskeluun. Jos saman aiheen kou-

lutettavia on useita, Qentinel järjes-

tää koulutukset työpaikalle. Tällöin 

kustannukset laskevat koulutettavaa 

kohden, ja samalla tulee tavattua kol-

legoita yhteisen opin äärellä.

”Konsultin työssä on erittäin 

tärkeää, että meillä on mahdollisuus 

jatkuvaan kehittymiseen. Sen myötä 

meillä on aina viimeisin osaaminen 

tarjottavana asiakkaille”, Sanna sanoo.

Kouluttautuminen on myös oiva 

porkkana, kun työ on välillä hektistä. 

”Minua on kannustanut työssä 

se, että tiedän pääseväni parin viikon 

päästä Kapkaupunkiin seminaariin, 

jossa tapaan workshopeissa paljon 

muita testaajia ympäri maailmaa”, 

Satu sanoo.

Kun Satu palaa koulutuksesta, 

hän jakaa oppimansa kollegoidensa 

kanssa tiimipalaverissa.

Tiimillä on vapaus päättää 

töidensä järjestelyistä kuten saldova-

paista, lomista ja koulutuksista. Tätä 

on edesauttanut se, että tiimin veto-

vastuu on siirretty toimistolta Sannal-

le. Kun päätöksenteko on viety tiimin 

sisälle, työntekijät tuntevat vastuun 

omasta tekemisestään ja asiat sujuvat 

jouhevasti.

”Enpä muista, että olisi ollut aa-

muja, jolloin töihin lähteminen olisi 

harmittanut. Joka päivä on halu tehdä 

asiat hieman paremmin kuin eilen”, 

Joni sanoo.
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Tiimin sisällä on vahva toisia 
sparraava työtapa: kaikki tehdään 
yhdessä, ei yksin. 

Työssä pitää kommunikoida selkeästi, 
oltava reilu ja osattava avata se, miksi 
suunnitelmat muuttuvat.

Pilvipohjainen Qentinel Pace on 

uuden sukupolven tekoälyä hyödyn-

tävä alusta ohjelmistotestaukseen. 

Qentinel Pace takaa liiketoiminnan 

menestyksen varmistamalla tärkeim-

pien päästä-päähän -prosessien toi-

minnan jatkuvasti kasvavissa ekosys-

teemeissä.

Qentinel Pacen avulla hyödynnät 

robottipohjaisen testiautomaation 

koko potentiaalin: Nopeasti skaalau-

tuva, helposti ylläpidettävä ja erittäin 

tuottava ratkaisu. Tästä syystä voit 

lisätä versioiden ja julkaisujen tahtia 

ja määrää. Samalla Qentinel Pace tar-

joaa kokonaisvaltaisen näkökulman 

DevOpsin toimivuuteen ja laatuun en-

nakoivan analytiikan avulla. Testaus 

on kattavaa ja helposti ylläpidettävää 

jopa kompleksisissa ympäristöissä.

Suurten kompleksisten järjes-

telmäkokonaisuuksien maailmassa 

jatkuvat muutokset ja päivitykset ovat 

arkinen asia. Kansainväliset konsernit 

saattavat käydä läpi jopa 5000 eri oh-

jelmistoihin liittyvää versiopäivitystä 

vuodessa. Regressiotestauksen vält-

tämättömyys korostuu, sillä kriittisten 

ydinprosessien toimivuus tulee pystyä 

varmistamaan.

Qentinel Pace auttaa tuomaan 

tehoa testaukseen.  Oli kyse sitten 

suuren järjestelmäkokonaisuuden 

prosessien varmistamisesta tai uuden 

ohjelmiston julkaisusta, Qentinel Pace 

tarjoaa uuden sukupolven lähestymi-

sen testaukseen ja laadunvarmistuk-

seen.

Monista parhaat testaajat 
ja hyödynnä AI

1. Hallitse suurta testimäärää
Tehokkuus on tuottavuuden helppoutta ja 

nopeutta sekä sitä että testitapausten ylläpito py-

syy kohtuullisena ja hallinnassa. Samat testit voi-

daan suorittaa eri alustoilla, kuten nettiselaimella, 

mobiilissa ja sovelluksissa.  Erityisesti ylläpidon 

minimointi on tärkeä lähtökohta. Qentinel Pacen 

testisuunnittelun konsepti hyödyntää “low-coding” 

periaatetta, sillä se perustuu ihmislähtöiseen ajat-

teluun ja sallii myös muiden kuin koodarien kehit-

tää testejä.

2. Monista parhaat testaajat
Qentinel Pace skaalautuu suurten komplek-

sisien järjestelmien ja organisaatioiden tarpeisiin. 

Testejä voidaan ajaa eri järjestelmille ja alustoille: 

sovelluksiin, jotka toimivat nettisivuilla, natiiveissa 

käyttöjärjestelmissä ja mobiilissa. Myös muilla fra-

meworkeillä tehtyjä olemassa olevia testitapauksia 

voidaan hyödyntää helposti. Qentinel Pace sopii 

monipuolisesti testaukseen aina kehityksestä käyt-

töönottoon asti ja se lisää tuottavuutta koko orga-

nisaation laajuisesti.

 

3. Valjasta AI testaukseen
 Qentinel Pacen ennakoiva analytiikka DevOp-

sille hyödyntää useista lähteistä kerättyä tietoa ja 

käyttää tätä koko ohjelmiston kehityskaaren mal-

lintamiseen.  Arvonluontimallin avulla osoitetaan 

kausaliteetit mittarien välillä ja yhdistetään ne lea-

ding indikaattoreiksi DevOpsin tavoitteisiin. Näin 

ohjelmiston laatu pystytään ennakoimaan mahdol-

lisimman tarkasti ja voidaan keskittyä ajankohta-

isien ongelmien ratkaisuun. 
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KONE tuntee 
asiakkaansa

Parantunut asiakastuntemus siivittää KONEtta tarjoamaan 

entistä parempaa palvelua asiakkailleen.

Hissi- ja liukuporrasyhtiö KONE tunne-

taan kaikkialla maailmassa. Sen yli 20 

000 huoltohenkilöä palvelee ympäri 

vuorokauden ja vuoden kaikkina päivi-

nä huoltamalla hissejä ja liukuportaita 

ennakkoon sekä auttamalla asiakkaita 

pulmatilanteissa. Heidän työnsä taus-

talla hyrrää Salesforcen KONEelle toi-

mittama asiakaskokemusta palveleva 

asiakashallintajärjestelmä.

”Valitsimme vuonna 2016 Sales-

forcen Service Cloudin ja Field Service 

Lightningin alustoiksi, joilla korvaam-

me vanhan kenttähuoltoamme ohjaa-

van järjestelmän. Tämä hanke on ollut 

meille ja Salesforcelle iso yhteinen 

kehitysponnistus ja samalla massii-

vinen muutos toimintatavallemme”, 

KONEen myynti- ja asiakkuusjärjestel-

mistä vastaava johtaja Mikko Leino-

nen sanoo.

Globaali myynnin tuki

KONE ja Salesforce ovat tehneet tiivis-

tä yhteistyötä vuodesta 2006 alkaen 

Salesforcen Sales Cloudin ja Marke-

ting Cloudin parissa. Näillä palveluil-

la KONE on yhtenäistänyt globaalit 

myynnin järjestelmänsä niin, että 

myyjät ovat saaneet koko myyntipro-

sessin hallittavakseen yhdellä työka-

lulla. 

KONEelle on syntynyt reaaliai-

kainen kuva globaalista myynnistä, 

markkinoista ja asiakkaistaan. Tämän 

tiedon perusteella myynnin resursse-

ja ohjataan huomattavasti kohdiste-

tummin kuin aiemmin. 

Vuosien varrella KONEen ja Sa-

lesforcen yhteistyö on laajentunut 

muun muassa digitaaliseen markki-

nointiin, asiakasportaalin luomiseen 

sekä asiakaspalvelujärjestelmän ke-

hittämiseen.

 

Kattava kuva 
asiakastarpeista

Asiakashallintajärjestelmän laajen-

nus kenttähuoltoon tulee moninker-

taistamaan Salesforcen järjestelmiä 

hyödyntävien KONEen työntekijöiden 

määrän. Tämä tehostaa merkittävästi 

asiakaspalvelua ja parantaa asiakas-

kokemusta.

Kun yli 450 000 asiakkaan huol-

toa koskevat tiedot yhdistetään myyn-

nin ja markkinoinnin järjestelmään, 

on KONEen kaikki asiakasta koskeva 

data yhdessä paikassa.

Motivaatio muutokselle lähtee 
siitä, että huoltoteknikot 

pystyvät tarjoamaan parempaa 
asiakaskemusta, kun heillä on 

käytössään parempaa asiakastietoa.

Huoltotoimintojen integrointi 
asiakashallintajärjestelmään on 
usean vuoden projekti.

”Asiakkaasta saatu tieto on aiem-

paa varmemmin oikein, sitä voidaan 

käyttää tehokkaammin ja siitä saa-

daan raportteja nopeammin”, Leino-

nen sanoo. 

Huoltotoimintojen integrointi 

asiakashallintajärjestelmään on usean 

vuoden projekti. Järjestelmää testa-

taan parhaillaan.

”Motivaatio muutokselle lähtee 

siitä, että huoltoteknikot pystyvät tar-

joamaan parempaa asiakaskemusta, 

kun heillä on käytössään parempaa 

asiakastietoa”, Leinonen sanoo.

Uuden järjestelmän käyttöönot-

to ei tapahdu ongelmitta lähes 60 000 

työntekijän organisaatiossa.

”Teknologiamuutos on paljon 

nopeampi kuin organisaation kyky 

omaksua uusia mahdollisuuksia. Ote-

taan esimerkki vaikka myynnin puo-

lelta: on selvä, etteivät kaikki myyjät 

ole heti valmiita hyväksymään, että 

asiakasjärjestelmän tekoäly osaisi tar-

jota asiakkaalle parhaimman hinnan”, 

Leinonen sanoo.

Parempi ymmärrys 
asiakkaasta

Tietojärjestelmämuutoksen tavoitteet 

ovat kiteytyneet neljään kohtaan: asi-

akastarpeiden parempaan ymmärtä-

miseen, asiakkaalta tulevien palvelu-

pyyntöjen nopeampaan hoitamiseen 

ja asiakaskommunikaation tehosta-

miseen, huolto- ja korjaustöiden jat-

kuvaan optimointiin sekä ja asiakkaan 

hissien ja liukuportaiden häiriöttömän 

käytettävyyden parantamiseen.

”Vanha tietojärjestelmämme 

ei ole mahdollistanut niitä liiketoi-

minnan muutoksia, erityisesti asia-

kaspalvelun selkeää parantamista, 

joita tarvitsemme. Liiketoimintamme 

jatkuvuuden ja toimintavarmuuden 

kannalta meille on tärkeää, että kaikki 

asiakasdatamme on oikein ja samassa 

paikassa”, Leinonen sanoo.

KONE jatkaa vahvasti sillä tiellä, 

jossa asiakas tuodaan koko liiketoi-

minnan keskiöön. Muutos vaatii Sales-

force Finlandin maajohtaja Sami Lam-

pisen mukaan sekä tietojärjestelmien 

että kaikkien yrityksen toimintojen uu-

delleenajattelua ja organisoitumista.

Tämä johtaa siihen, että tiedon-

hallinta yksinkertaistetaan muutamille 

alustoille, joiden ylläpito ja kehittämi-

nen on tehokkaampaa kuin tietojär-

jestelmien, joissa on satoja sovelluksia 

eri aikakausilta.

”Meillä on globaalit prosessit ja 

työkalut kaikissa toiminnoissa kuten 

finanssijärjestelmissä, toimitusketjus-

sa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. 

Se tuo meille ketteryyttä, kun jotain pi-

tää muuttaa”, Leinonen sanoo.

Ketteryyden lisäksi yritysten on 

saatava Lampisen mukaan tarkemmat 

tuntosarvet aistimaan, mitä asiakkaat 

aikovat tehdä ja ohjaamaan tämän tie-

don perusteella omaa toimintaansa.

Keskitetty data avaa mahdol-

lisuuden tiedon entistä monipuoli-

sempaan analysointiin moderneilla 

työkaluilla.

KONE

Kuvaus

Hissien ja liukuportaiden valmistus sekä niihin liitty-
vät palvelut.

Visio
Haluamme tarjota parhaan käyttäjäkokemuksen.

Kuka

Mikko Leinonen, myynti- ja asiakkuusjärjestelmistä 
vastaava johtaja

Keskitetty data avaa 
mahdollisuuden tiedon entistä 
monipuolisempaan analysointiin.

Tiedonhallinta yksinkertaistetaan 
muutamille alustoille, joissa on satoja 

sovelluksia eri aikakausilta.
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”Einstein-tekoälym-

me, jota myös KONE hyö-

dyntää, tekee yli kuusi miljar-

dia ehdotusta käyttäjille päivittäin 

siitä datasta, joka järjestelmiimme on 

tallennettu. Tämä ei ole mahdollista 

siilomaisissa järjestelmissä”, Lampi-

nen sanoo.

KONE hyödyntää tekoälyä myös 

KONE 24/7 Connect -palvelussa, jos-

sa hissien tai liukuportaiden sensorit 

lähettävät jatkuvasti dataa KONEen 

IoT-järjestelmälle. IBM Watson -teko-

äly analysoi tätä dataa reaaliaikaisesti 

ja pyrkii löytämän sieltä poikkeamia. 

Kun niitä havaitaan, IoT-järjestelmä 

ottaa yhteyden asiakaspalveluun, 

tai lähettää asentajalle hälytyksen ja 

tiedon minkälainen ongelma on ky-

seessä, minne hänen on mentävä, 

mitä varaosia tarvitaan ja miten on 

toimittava.

Asiakaskokemus 
ratkaisee

Hissien ennakoivassa huollossa KONE 

on jo pitkällä, mutta asiakastuntemuk-

seen perustuva asiakaspalvelu ottaa 

ensiaskeleita.

”Pyrimme siihen, että saamme 

tekoälyltä myynnillemme toiminta-

suosituksia ja saamme tietoa siitä, 

mitkä asiakkaat ovat mahdollisesti 

tyytymättömiä meihin tai jopa jättä-

mässä meidät ja miksi. Analytiikka ja 

keinoäly sekä yhtenäinen tietoalusta 

mahdollistavat meille tämän kehitys-

työn”, Leinonen sanoo.

Digitaalisuuden eturintamassa 

kulkevalla KONEella kehitetään koko 

ajan uusia tapoja asiakastuntemuk-

sen ja asiakaskokemuksen paranta-

miseen.

”Meidän on opittava kertomaan 

asiakkaalle oikealla tavalla, oikeaan ai-

kaan oikeita asioita, kun hän kiinnos-

tuu meistä. Meidän myyjämme, asia-

kaspalvelumme ja kenttähuoltomme 

saavat uusia mahdollisuuksia palvella 

asiakasta pitkän elinkaaren ajan”, Lei-

nonen sanoo. 

”Palvelubisneksessä voittajan 

ratkaisee asiakaskokemus, asiakkaan 

kokema helppous ja se, kuinka asia-

kas onnistutaan pitämään tyytyväi-

senä koko asiakkuuden elinkaaren 

ajan”, Lampinen sanoo.

Salesforce

Kuvaus

Yksi suurimmista CRM-järjestelmistä maailmassa. 
Salesforce sisältää mm. työkaluja asiakuuksien hallin-
taan, markkinoinnin automaatioon ja analytiikkaan.

Kuka

Sami Lampinen, maajohtaja

Keskitetty data avaa mahdollisuuden 
tiedon entistä monipuolisempaan 
analysointiin moderneilla työkaluilla.

Qentinel Pace ja Salesforce

”Yksittäisten järjestelmien testaaminen ei vielä 
varmista niiden toimivuutta yhdessä. Siksi päästä 

päähän testaaminen on välttämätöntä. Manuaalisesti 
toteutettuna tämä on työlästä ja hidasta.”

-Nikhil Sharma, Qentinel Product Manager

Salesforcen oma sovelluskauppa 

AppExchange tarjoaa asiakkailleen 

Salesforce.com-alustalla toimivia 

kolmannen osapuolen sovelluksia. 

Käyttäjillä on mahdollisuus ladata ja 

ostaa sovelluksia, komponentteja ja 

konsultointipalveluita helposti suo-

raan Salesforceen liitettynä. AppEx-

changein tuhansien sovelluksien skaa-

lasta voi nopeasti etsiä tarvitsemansa 

laajennukset ja lisäosat osaksi kunkin 

yrityksen omaa personoitua Salesfor-

ce-ekosysteemiä.

Salesforce on yksi suurimmista 

sovelluskehitysalustoista, jonka avul-

la yritysten on mahdollista kehittää 

omia salesforce.com:iin integroituvia 

sovelluksia yhä kiihtyvämpään tahtiin. 

Sovelluskehittäjiä tarvitaan jo nykyi-

sellään viisinkertainen määrä tarjon-

taan nähden. Tiiviin kehityksen myötä 

palvelut lisääntyvät ja monipuolistu-

vat rikastaen yritysten ekosysteeme-

jä. Muutos ja uudet sovellukset ovat 

tietysti hyvästä, mutta miten käy tes-

tauksen kanssa, kun kehitystahti kas-

vaa eksponentiaalisesti? Viisi kertaa 

enemmän ohjelmistokehitystä tarkoit-

taa 10-15 kertaa enemmän testausta, 

laskematta mukaan kaikkien eri järjes-

telmien integraatioita.

Testausta suoraan 
pilvestä

Myös Qentinel Pace on pian saatavilla 

AppExchangeissä. Se vastaa kasva-

vaan testauksen tarpeeseen teke-

mällä testauksen automatisoinnista 

yksinkertaista. Qentinel Pace on pil-

vipohjainen ohjelmistotestausalusta, 

joka on suunniteltu helpottamaan ja 

nopeuttamaan ohjelmistokehitystä. 

Sen avulla testausta voidaan suorittaa 

ohjelmistokehityksen rinnalla ja näin 

ollen testauksesta ei synny pelättyä 

pullonkaulaa kehityksen esteeksi. 

Qentinel Pace skaalautuu joustavasti 

niin suurempiin testiajoihin kuin pie-

nempiin ylläpitotehtäviin ilman tarvet-

ta palkata jatkuvasti lisää testaajia.

Testiautomaatio on tällä hetkellä 

käytössä vain noin 18 % yrityksistä ja 

Salesforcen kaltaisia kompleksisia jär-

jestelmiä käyttävien suurten yritysten 

keskuudessa luku vaikuttaa olevan 

jopa lähempänä kahdeksaa prosent-

tia. Manuaalinen testaus käy nopeasti 

kalliiksi, kun uusia päivityksiä tulee jat-

kuvasti ja ekosysteemin koko paisuu. 

Myös inhimillisten virheiden määrä 

kasvaa, kun testauksen tarve lisään-

tyy. Jatkuvista toimintakatkoista on 

auttamatta suurta haittaa liiketoimin-

nalle. Gartnerin mukaan testauksen 

automatisointi on tulevaisuudessa 

ainoa ratkaisu.

Laatua yli 
rajapintojen

Qentinel Pace on valmiiksi optimoitu 

Salesforcen kanssa yhteensopivaksi. 

Sen avulla uusien testien kirjoitta-

minen ja ajaminen onnistuu käden 

käänteessä. Kun automatisoidut tes-

tit ilmoittavat virheistä ja ennustavat 

prosessien laatua, sekä ohjelmistoke-

hitys että liiketoiminnan johto voivat 

luottaa järjestelmiin. Qentinel Pace 

antaa mielenrauhan ja varmuuden 

siitä, että Salesforcen alati kasvava 

ekosysteemi toimii saumattomasti 

sekä Salesforce.com:in sisällä että sen 

ulkopuolella. Liiketoiminnan kannalta 

kriittiset prosessit harvoin rajoittuvat 

yhteen järjestelmään.

Qentinel Pace tarkistaa konenä-

köä hyväksikäyttäen, että prosessit 

juoksevat sujuvasti järjestelmästä 

toiseen. Tekoäly auttaa myös arvioi-

maan prosessien laadun ja tulevai-

suudennäkymät. Vaikka ydinprosessit 

toimisivat juuri tällä hetkellä, Qentinel 

Pacen Quality Intelligence® avulla oh-

jelmistojen laatua voidaan ennakoida. 

Tällöin voidaan reagoida nopeasti ja 

tehdä tarvittavia korjauksia ennen 

kuin liiketoimintaprosessit kärsivät.

Valitettavan usein järjestelmien 

testaaminen ja laadunvarmistus on 

jätetty pelkästään yksittäisten järjes-

telmien toimittajille. Kun yksittäiset 

järjestelmät tuodaan osaksi suurta pa-

lapeliä, joka koostuu eri aikaan päivit-

tyvistä ja toisistaan riippumattomista 

sovelluksista, liiketoimintaprosessien 

laadunvarmistus jää lopulta yrityksen 

omille harteille. Vastuun ottaminen 

koko ekosysteemistä ja prosessien toi-

mivuudesta ei ole helppoa. Jos syväl-

linen käsitys järjestelmien komplek-

sisuudesta puuttuu eikä kontrollia 

eri sovellusten toimivuuteen ole, on 

mahdotonta onnistua varmistamaan 

prosessien toimivuus ilman apua.



Master Plan 2020:

Uskomme, että mikä tahansa yri-

tys on yhtä hyvä kuin ohjelmsito, jon-

ka varassa yritys toimii.  Tästä syystä 

vuonna 2020 panostamme asiakkai-

demme kriittisten prosessien ja ohjel-

mistojen toiminnan varmistamiseen.

Lupaamme automaattista tes-

tausta 10 x edullisemmin ja 10 x no-

peammin kuin kilpailijat. Pyrimme 

siihen, että kaiken minkä voi automa-

tisoida myös automatisoidaan.

Vuonna 2020 lupauksemme 

pitäminen vaatii testauksen ja laa-

dunvarmistuksen parantamista orga-

nisaatioiden kaikilla tasoilla yhdessä 

asiakkaidemme kanssa.

Kaikki näkemykset ovat tärkeitä 

ja välttämättömiä. Tuottavuuden käsi-

te määräytyy näkökulman mukaan. Ei 

ole yllättävää, että tuottavuuskeskei-

syys riippuu siitä, mistä olet vastuus-

sa. Haasteena on kyetä parantamaan 

kaikkia osa-alueita ja turvaamaan liike-

toiminnan kannalta kriittiset prosessit.

Keskitymme vuonna 2020 mahdollistamaan ohjelmistojen 
laadunvarmistuksen ja parantamaan tuottavuutta kaikilla 

organisaatiotasoilla.

1Ohjelmistokehittäjä pohtii ensin henkilö-

kohtaista tehokkuutta. Kehittäjälle tai testaa-

jalle tuottavuus on työn tekemistä. He esittä-

vät kysymyksiä, kuten: “Onko tekemiseni järkevää”, 

“kuinka paljon vaivaa vaaditaan”, “onko tämä vaikea 

oppia” ja “kuinka paljon vaivaa minun on käytettävä  

muiden tai omien virheiden korjaamiseen”. Tämä 

on henkilökohtaista tuottavuutta.

 

2 Johtaja on enemmän huolissaan mahdol-

lisuudesta tehdä oikeita päätöksiä oikeaan 

aikaan. Pienen joukkueen scrum master voi 

tiiminsä kanssa tietää kaiken tarvitsemansa, mutta 

useimmat johtajat kulkevat enemmän tai vähem-

män pimeässä riippumatta siitä, kuinka moneen 

viikoittaiseen demoon he osallistuvat. Nämä kaverit 

tarvitsevat enemmän avoimuutta. He ovat kiinnos-

tuneita etenemisindikaattoreista, kuten versionhal-

lintatilastoista, rakennustilastoista ja vikatilastoista.

 

3 Suuremman organisaation johtaja pohtii 

mittakaavaa. Vaikka henkilöstö tai ryhmä 

olisi erittäin tuottava yksilöllisellä tasolla, ei 

se vielä takaa ekosysteemin toimivuutta, kun tarve 

rakentaa ja toimittaa jotain yhdessä. Ylimmän kave-

rin on huolehdittava prosessien toistettavuudesta 

ja toimintojen skaalautuvuudesta.

Automaattista testausta
10x edullisemmin & 10x nopeammin.

Tuottavuuden käsite riippuu 
näkökulmasta

Teemme töitä sen eteen, että asiakkaidemme 
kriittisten prosessien ja ohjelmistojen varmistus toimii. Qentinel numeroina

Vuosi
2019
2018
2017

Myynti
12 460 k€
10 866 k€
9 543 k€

ARR
800 k€
319 k€
56 k€

Kasvu
14,7 %
13,9 %
-0,4 %

Hlö
126
114
106

14,7 %

126

12,5 M€



sales@qentinel.com
+358 75 7555 300

Alberga Business Park B
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo

Hermia 1 F 1
Hermiankatu 6-8 F
33720 Tampere

Ohjelmistojen laatu on elämänlaatua.

http://www.qentinel.com/
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