
Martti Nordling SFS (5v) 

• 

• 

• 

• 

• 

Laatu- ja Tietohallintopäällikkö (sertifiointi) 
- sertlfiolnnln operatiivisen tiedon hallIntasovellus 

SERITI, LAPTOpn paloneKu hajautelIu lletokanla 

Pääarvioija I toimialavastaava 
- Tietotekniikka 

- financlallntermedlatlon (tllnolmlslot, pankn, 
vakuutus, jne...) 

arviointeja >400 päivää (>280 pääarvioijana) 

Ekonomi, tietotekniikka, IBM, exVTKK 

Ticket arvioija, Spice arvioiija 

Esitys sisältää 

• Laatuarvioinnissa tarkasteltavia 
perusilmiöitä 1011113-5 

• ISO 9001 kohdittain lisättynä 9000-3 
tarkennuksilla 

• kommentteina mihin arvioija kiinnittää 
huomiota 

LAATU 

• Vaatimusten mukaisuutta 

• Mitä asiakas haluaa 
» siis sitä mitä asiakas luuli haluavansa 

• SW erityispiirteet 
» abstrakti lopputulos alkuvaiheessa 

» Asiakkaan oppiminen 

» asiakas ja toimittaja käsittävät maailman eri 
termeillä I 10'llo Ihmisistä ajanelee johdonmukaisesti 

» mitä ovat hyvät ohjelmointikäytännöt (nykyajan 
käsityötaitoako) 
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PONe (price ofnonconfonnance) 

• Sahlayskulu 
» David Huching prosessi johtaminen 

• Aerospace 32% 
• Food manufacturing 44% 

• Transport 25% 

• Machines 20% 

• Yleensä puhutaan 20% 

• 
• 

• 

• 

• 

Ohjaaminen 

Miss3 ollaan 
Mihin ollaan menossa 

Suunnitelma 
resurssien yms 
varaamiseksi 

tarkastetaan ajoittain 
ollaanko menossa 
oikeaan suuntaan 

tehda3n tarvittavia 
ko~auksia 

4.1 Johdon vastuu 

• Tavoitteet ja sitoutuminen laatuun 
-Iulee olla milallavla laatutavoille~a 

• Organisaatio 
-va~uudell vastuul (rrltl mel"" 0001.....) 

• Resurssointi 
- milliä eväillä (kehitUmel. osaaminen jne., tunnetaanko kehIttimlen 

raja"ms.) 

• Johdon edustaja 
• Johdon katselmukset 
• ItJhtökohta on asiakastalVe 
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9000-3 lisäys 

• Ostajan johdon vastuu 
» Ostajan tulisi nimetä henkilö, jolla on vastuu 

toimittajan kanssa käsitelt3vistä 
sopimusasioista. 

» Tällä henkilöllä tulisi olla tarvittavat valtuudet 
käsitellä sopimusasioita mukaanlukien 
seuraavat, mutta ei niihin rajoittuen. 

Ostajan vastuu 
9000-3 4.1.2 

•	 Toimittajan kysymyksiin vastaaminen 
•	 Toimittajan ta~ousten hyväksyminen 
•	 Ostajan vaatimusten määritteleminen toimitajalle 

•	 Sopimusten tekeminen toimillajan kanssa 
•	 Varmistaa, että ostajan organisaatio on tietoinen 

tehdyistä sopimuksista 

•	 Hyv3ksymiskriteerien ja menettelujen 
määrittäminen 

•	 Käyttöön soveltumattomiksi havaittujen ostajan 
ohjelmisto osien käsittely 

4.2 Laatujärjestelmä 

• Dokumentoitu laatujarjestelma 
- Jos pystytään laatimaan menetlelyohJeet on aJate~u 

m~ätehdään 

• Kommunikoidaan oikeat menettelytavat 

• Tehokkaat menettelyt (wtlal."'" SpIoo thaI maybe) 

• Laatusuunnittelu 
» miten tavoitteet saavutetaan 
» näyttöä suunnittelusta ei välttämättä 

menettelyä 
» esim varasuunnitelma jos kehitin ei toimikkaan 
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Laatusuunnitelman sis. 9000-3 

• Laatutavoitteet mitattavassa muodossa 
• eslm helppokAytlOlsyys on eplmUrAlnen kasIte 

• kunkin kehittämisvaiheen lähtö ja 
tulostiedot 

• suoritettavat testaus ja todentamistehtävät 

• vastuut 
» ennalta suunnitellut katselmukset ja testaukset 

» tuotteenhallinta ja muutokset 

» laatupoikkeamien valvonta ja ko~aavatImpt 

4.3 Sopimuskatselmus 

• Vaatimukset on riittävällä tavalla ilmaistu 
» molemmat osapuolet tietävät mihin ollaan 

ryhtymässä 

• Toimittajalla on kyky tuottaa emo palvelu 
» toimittajan lupaus perustuu realismiin 

• PyriUUJn siihen efta tilaus on heti oikein 

4.3 9000-3 mukaan 

• Ohjelmiston kehittämisessä tulisi noudattaa 
jtkn elinkaarimallia 

• Laatuun liittyvät toiminnot tulisi suunnitella 
ja toteuttaa emo elinkaarimallin luonteen 
mukaisella tavalla 
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Sopimuskatselmus (9000-3) 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

Sopimuksen kattama alue ja vaatimukset on määritelty ja 
dokumento~u 

Mahdolliset satunnaistekIjät ja risk~ on yksllMy 
Tiedot joihin liittyy omlstuoikeus on suojattu rimavästi 
Kaikki tarjouksesta poikkeavat vaatimukset selv~etään 

Toimittaja pystyy täyttämään sopimuksessa es~etyt 

vaatimukset 

Toimittajan vastuu alIhankintatyön suhteen on määritelty 
Käytetyt term~ on hyväksytty molempien osapuolien 
toimesta 

Sopimuskatselmus (9000-3) laatu.. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

Hyväksymlskriteerit 
Ostajan vaatimuksia koskevien muutosten käsittely 
kehitystyön aikana 
Hyväksymisen jälkeen havaittujen ongelmien käsittely 
Ostajan toimesta suor~ettavat tolmenp~eet, erityisesti 
ostajan rooli vaatimusten määrittelyssä, asennuksessa ja 
hyväksymisessä 
Ostajan järjestämä toimintaympäristö. työkalut ja 
ohjelmiston rakenneosat 

Käytettävät standard~ ja menettelyohjeet 
Kopioiden tekemisen vaatimukset 

4.3 palvelukeskuksessa 
.. 

• palvelun tyyppi ja taso mMritelty, SLA 

• Kontakti henkilöt 
• Sopimuksen p~ivitysmekanismit 

• menettelyt erityistilanteissa 
» päivystys, hätätyö. backup palautus 

virheselvittelyt jne .. 

• Tietoturva järjestelyt 
•...... 
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Standards Relationships (2) 

Procal I:lIICIIMl'nl 

.(.)c Conlnct m1ew Prootu Improvanml 
.(.20SlaUlClnJ Icdullqua C.pabllllY dere-nnillllion 

I ISO 9001 SPICE IS504 I 

~~/
 
7.1 ProuuEJ••blblunCIII I ISOIIEC 11107 I ~:~=:.;=~ 

UkqckproCIeUC:I 
-prhul)'
.",,,."111& 
-orpllha&-.I 

IS0900 1 Requirement 

Clause 4.3.2.c (Contracl Review) 

Belore submission 01 a tender. or the acceptance 01 a 
contract or order (statement 01 requirement), the tender, 
contract or order shall be reviewed by the supplier to 
ensure that the suppller has the capabllily to meet the 
contractor order requirements 

4.4 Suunnittelu 

• lahtö tiedot 
• Organisointi 
• suunnittelumenetelma 
• suunnittelukatselmointi lahtötietoihin 

• suunnittelu veritiointi 
• suunnittelun validointi 
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4.4 Suunnittelu (IT) 

• Elinkaarimalli 
• sopivat ohjelmointi yms std:t 

• katselmoinnit eri vaiheiden lopuksi ja ennen 
siirtymista seuraavaan (.uunnMeUusll. hyvllksymlskrileeril) 

• Testaussuunnitelma ,testitapaukset, 
testilokit. 

• kokoonpanojen hallinta 
• Lähtökohta on ostajan vaatimusmaarittely 

Katselmointi nimenomaan lahtötietoja 
vastaan 

4.5Asiakirjojen ja tietojen hallinta 

• Laatudokumentaation hallinta 

• Tietojen hallinta 
• Ulkopuolista alkuperää olevat dokumentit 

• Ulkopuolista alkuperaa olevat tiedot 

• Kaytetaan oikeaa tietoa I oikeassa 
paikassa 

• huom. tietojen tulee olla helposti saatavilla 

4.6 ()stotoirninta 

• Alihankkijoiden valinta 
- alIhankkijan laadunluottokyky 

• Alihankkijoiden valvonta 
- jokin syslemalllkka 

• Koko toimintoketjun hallinta 
• Toimittaja vastaa myös alihankkijoiden 

laadusta 
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4 7 Asiakkaan toimittamaUuo,ttf"~t 

• Tulee tunnistaa ja luoda menettelyt 

• Miten eri asiakkaiden (omat sovellukset tai 
sovelluksen osat erotetaan) 

• Erityisesti jos asiakkaan koodia on 
sovelluksessa miten todetaan sen taso 
ja oikeellisuus 

4.8 Tuotteen tunnistus ja 
jäljitettävyys 

• tuote tulee tunnistaa, ja tuotteen eri osat 
» nimiöintistandardit, versiomenettelyt 

• Erityisesti (IT) mitä palvelua on luvattu eri 
sopimuksille (asiakkaille) 

• jos jäljitettävyys on vaatimus tulee olla 
menetelmät 
» jos tulee tehdä takaisin veto tms. 

4.9 Prosessin hallinta 

• Valvotut prosessimenettelyt 
- miten kaikkia työhön vaikuttavia menettelyjä valvotaan 

•	 Sopivat tuotanto menetelmät (työkalujen 
versiohallinta) 

• Työnlaadunkriteetit 

•	 Eskalointimenettelyt 

•	 Varmistusmenettelyt 

•	 Hätävarmistusmenetelmät 

•	 perusidea: perusprosessi tulee olla hallittu: miten 
tuotetaan toistettavasti samankaltainen palvelu 
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Projektin hallinta 9000-3 

• Projektin maärittely ja suunnittelu 

• Projektin resurssointi 

• Tarvittavat Iisi:lsuunitelmat kuten, 
tuotteenhallinnan suunnitelmat, 
integrointisuunitelmat jne.. 

• Johtaminen 
» edistymisen valvonta 

» toimenpiteet työn edetessä eri vaiheissa 

Ylläpito 9000·3 

• Ylläpito tulisi mäaritelli:l sopimuksessa 

• Ylläpidossa tulisi erottaa 
» ongelmien ratkaisu (virhetilanteet) 

» toimintojen lisääminen (muuttaminen) 

» liillymien muuttaminen 

• Tuotteen alkutilan toteaminen Gos tehdäan 
ylli:lpitosopimus olemassa olevaan) 

• Ylli:lpito-organisaatio ja ylli:lpitomekanismit 
(muutospyynnöt jne.. ) 

4.10 Tarkastus ja testaus 

• Vastaanotto tarkastus 
• Tarkastus ja testaus prosessin aikana 

• Lopputarkastus 
• IT tarkastetaan SW kehityksen yhteydessa 

4.4 elinkaarimalliin liittyvien katselmointien 
yhteydessa 
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Testaus 9000-3 

• Testisuunnitelmat, peilaten asiakasvaatimuksia 

• Suoritettavien testien tyypit 

• Testiymparistö 
• Kriteerit, joiden perusteella testit voi 

hyväksyä 

• Testausfilosofia 
» SW sisältää aina vimeitä oleellista on löytää 

pahimmat 
» must know the issues 

4.11 Tarkastus, testaus ja 
mittausvälineiden valvollta 

• Määritellä tarvittava mittaustarkkuus 
• Määritellä tarkistusmenettelyt, joilla 

mittalaitteiden käyttötarkkuus riittää emo 
tarkoitukseen 

• Tietty aineisto, jonka raportointitulos on 
tunnettu olisi tällainen 

• Ei ole esiintynyt IT saralla kovinkaan usein 

4.12 Tarkistus ja testaustila 

• Tulee käydä ilmi jotenkin 
» on voitava helposti todeta onko jokin tarkastus 

tehty vai ei 
» on voitava todetan jälkeenpäin millä perusteella 

jokin testi on hyväksytty 

• tarkoitus on vähentää sekaannuksia 
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Testaustila 9000-3 

• Onko testi OK vai EI 
• Mitä testauksessa tapahtui ja korjattiinko 

nimenomaan havaittu virhe (testiloki) 

• Uusinta testaus korjauksen jälkeen 

• vaikuttiko korjaus muihin osiin 

• Ylläpidossa 
» ylläpitopyynnöt ja niiden tila 

il3=Poikkeavan tuotteenvaL\(on1a

• Tunnistus ja pMtökset käytöstä 

• Menettelyt jos luvattua palvelutasoa ei 
pystytä tuottamaan 
» Tuotteen versiovaihdon jälkeen kaikki luvatut
 

ominaisuudet eivät toimi, mutta tuotetta voi
 
käyttää
 

• tarkoitus on es(lUI heikompilaatuisen 
tuotteen tahaton kaytto 

4.14 Korjaavat ja ehkäisevät 

F=====-~t.::..o=im=...:..:en:.::!pc..,:i:.:.te.:...:e:...:.t__-====9 

• Tuote ja menettelypoikkeamat tulee havaita 
I kirjata 

• Poikkeamat korjata 
• Poikkeamat tulee analysoida 
• Tulee määritellä todelliset korjaavat
 

toimenpiteet
 

• Ehkäisevät toimenpiteet
 
» miten esteUlän virheen uusiutuminen
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4.15 Pakkaus, varastointi ... 

• Menettelyt tuotteen laadun säilyttämiseksi 
prosessin aikana 

• Toimittaminen, kopion valmistaminen 

• Miten varmistetaan, että versiossa on 
» oikeat osat 

» oikea dokumentaatio 

» oikea media 

• Asennus 

4.16 Laatutiedostot 

• Kaikki laatutilanteen osoittajat (records) tulee 
tunnistaa 

• jälkeenpäin voidaan analysoida ja tehdä 
havaintoja tilanteesta 

• esim: sopimukset, testaukseen liittyvät 
dokumentit, palvelutasomittaukset, 
asiakasvalitukset, omat parannusiJmoituksel... 

• Sovittu mitll talletetaan ja mitll ei, ei ole 
tarpeen sllilyttllll dokumentaatiota 
varmuuden vuoksi 

4.17 Sisäiset auditoinnit 

• Laajuus kattavuus 
• Riippumattomat auditoijat 

» Toimiiko organisaatio niin kuin oli tarkoitettu 

» Miksi organisaatio ei toimi niin kuin oli tarkoitus 

• Johdon apuväline organisaation toiminnan 
toteamiseen 

• Pitäisi olla tehokas menetelmä 
kehityskohteiden toteamiseen 
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4.18 Koulutus 

• Menettelyt koulutustarpeen toteamiseen 

• Erityisesti pätevöitymistä edellyttävät työt 

• IT kuinka hyvin osaa todellisuudessajnkn 
työvälineen
 
» guru (saa aikaan jtkn)
 

» lukenut manuaalin
 

» kuulut nimen
 

4.19 Huolto· 

• Jos huolto ja ylläpito kuuluu alkuperäiseen 
sopimukseen 

• Menettelytavat 
• Yleensä käsitelty takuutyönä 

4.20 Tilastolliset menetelmät 

• Menettelyn käyttömahdollisuus tulee
tunnistaa 

• Jos käytetään menetelmä tulee hallita 

• pyritaan tarkempiin korjaus liikkeisiin 

• SW tuoteen bugit (minkälaisia virheitä
tapahtuu) 

• vasteaika I palvelutasot I katkot 
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