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Laadunvarmistus ostajan tukena
Rami Sivonen/ 26.05.2009



Ongelmia 
järjestelmähankinnoissa

• ”Kotkan sähköinen resepti myöhästyy, Turku ehtii juuri 
ja juuri” - Tietoviikko

• ”Turun moottoritien lopullinen avaaminen myöhästyy 
viikoilla” - HS

• ”eHOPS-projektissa oli vielä myöhästymistä aiheuttavia 
laatuongelmia” – Helsingin kaupunki

• ”AKE:n tietojärjestelmäprojekti myöhästyy kahdeksalla 
vuodella” - Verkkouutiset

• ”Uuden apteekkijärjestelmän käyttöönotto ei toteutunut 
sairaanhoitopiirissä ohjelmiston myöhästymisen vuoksi” -

VSSHP



Voidaanko ongelmia 
ennaltaehkäistä?

• Mitä on laatu?

• Mitä on laadunvarmistus?

• Prosessien noudattaminen

• Prosessien arviointi ja kehittäminen

• Katselmoinnit

• Testaus

• Muuta?

• Miten laadun puute näkyy?



Haasteet hankinnoissa

Tiedetäänkö mitä tarvitaan?

Osataanko pyytää sitä? 

Ymmärtääkö tarjoaja, mitä pyydetään?

1.  Tiedetäänkö mitä tarvitaan?

•Osataanko pyytää sitä? 

•Ymmärtääkö tarjoaja, mitä pyydetään?

2. Osataanko määritellä oikeat tarjouksen valintaperusteet?

3. Onko ostajalla riittävästi resursseja ja aikaa valmisteluun ja hyväksyntään?

4.  Tekeekö tarjoaja parhaansa laadun varmistamiseksi?

5. Ostetaanko laadunvarmistus toimittajalta – puolueellisuus?

6. Kannattaisiko laadunvarmistus hankkia kolmannelta osapuolelta?



Hankintailmoituksen laadinta

• Sitä saa mitä tilaa – vai saako?

• Valmistelevien tehtävien haasteet: osaaminen, aikataulu ja resurssit

• Vaatimusten haasteet

• Tarjouksen valintaperusteiden määrittäminen – miten tarjouksia 

oikein pitäisi verrata?

• Tarjoajien kelpoisuusvaatimukset?

• Tunteeko toimittaja loppukäyttäjän prosessit ja toimintamallin?

• Kuinka hankintailmoitus ja vaatimukset olisi määritettävä, jotta 

saataisiin juuri loppukäyttäjälle sopiva tuote?



Tarjouksen valintaperusteiden 
määritys

Vertailukelpoisuus

Laadullinen arviointi

• Laitteistoissa voidaan yleensä suorittaa 
vertailu johonkin referenssilaitteeseen

• Toiminnalliset vaatimukset yleensä helpompi 
määritellä vertailukelpoisiksi

• Ei-toiminnallisten vaatimusten haasteet

• Miten käytettävyyttä voidaan mitata?

• Entä luotettavuutta, ylläpidettävyyttä, 
skaalautuvuus?

• Onko huomioitu vasteajat, tietoturva, 
uusien ominaisuuksien lisääminen?



Hyvä valintaperuste

• Subjektiiviset kriteerit usein tulkinnanvaraisia

• Referenssit, henkilöstön koulutustaso, tuotteen markkinaosuus

• Mitattavissa olevat vaatimukset toimivat usein riskittöminä 

valintakriteereinä

• Pisteytysten on oltava läpinäkyvä ja tasapuolinen mutta myös 

kyettävä mittaamaan todellisia laatuun vaikuttavia asioita

• Usein käytetään referenssien lukumäärää. Kertooko se mitään toimittajan 

todellisesta osaamisesta tai tuotteen paremmuudesta?

• Entä soveltuvuudesta juuri tähän tapaukseen

• Pisteytyksen vaikutus on vastattava ominaisuuden tärkeyttä



Valintaperusteiden 
laadunvarmistus

Vertailukelpoisuus

Tarjousten valintaperusteiden 
mitattavuus 

Painoarvojen tärkeysjärjestys ja 

herkkyysanalyysi

Valintaperusteiden yksiselitteisyyden 

analysointi

Puuttuvien ehtojen vaikutus ja 
riskianalyysi



Tarjouspyynnön laadinta

• Tarjouksen sisällön määritys

• Toimitusehdot

• Tarjouksen valintaperusteet

• Vaatimukset

• Projektivaatimukset

• Arkkitehtuurivaatimukset

• Toiminnalliset vaatimukset

• Ei-toiminnalliset vaatimukset

• Laadunvarmistuksen vaatimukset



Vaatimusten määrittäminen
• Onko kaikki vaatimukset määritetty?

• Toiminnalliset vaatimukset

• Ei-toiminnalliset vaatimukset

Raportointikäytännöt

Muutostenhallinta

Testaus

Virheidenhallinta

Skaalautuvuus

Ylläpidettävyys

Integroitavuus

Testattavuus

• Muutokset maksavat ja saattavat aiheuttaa uuden kilpailutuksen 

tarpeen

• Onko myös laadunvarmistus osattu vaatia?



Hyvän vaatimuksen piirteitä 

Tarpeellinen Yksiselitteinen Selkeä

Aukoton Ristiriidaton
Todennettavissa 

oleva

Toteutettavissa 
oleva

Mikäli vaatimusta käytetään laatukriteerinä toimittajan valinnassa 

-> pisteytettävissä oleva



Laadunvarmistus vaatimusten 
määrittelyvaiheessa
• Vaatimusten laadun analysointi

• Mahdollisten puuttuvien vaatimusten 

löytäminen

• Ristiriitaisuuksien tai väärinymmärtämisen 

mahdollisuuden analysointi

• Todennusmenetelmien analysointi ns. 

testattavuus

• Laadunvarmistustoimien riittävyys

• Ovatko vaatimukset linjassa loppukäyttäjän 

prosessien ja toimintamallien kanssa?

• Muutosjohtamisen tarpeet ja fokus



Tarjousten arviointi

• Vastaako tarjottu tuote tarjouspyyntöä?

• Täyttääkö se kaikki vaatimukset?

• Tarjotaanko jotain sellaista, mitä ei ole vaadittu?

• Toimittajan ja projektin riskien arviointi

• Onko työmääräarviot ja aikataulut realistisia?

• Onko toimittaja ymmärtänyt järjestelmän monimutkaisuuden ja haasteet 

oikein?

• Miten toimittaja varmistaa toimituksen ja tuotteen laadun?

Onko tarvetta kilpailuttaa laadunvarmistus erikseen?



Laadunvarmistus tarjousten 
arviointivaiheessa

Puutteiden ja avoimien asioiden analysointi

Tarjoajan varautuminen riskeihin toimituksessa

Tuotteen riskianalyysi

Tarjouksen todennettavuus hyväksyntävaiheessa

Valintakriteerien täyttyminen

Tuotteen soveltuvuus loppukäyttäjille

Tuotteen joustavuus tulevaisuuden tarpeisiin



Tietojärjestelmän laatu

• Laatu syntyy tekemisen laadusta, valituista ratkaisumalleista 
sekä laadunvarmistuksesta

• Riskit yleensä suurempia uusilla tuotteilla

• Olemassa olevien tuotteiden riskit soveltuvuudessa, 
integroitavuudessa ja mukautumisessa tulevaisuuden 
tarpeisiin

• Testaus on vain osa laadunvarmistusta – mutta välttämätön 
osa

• Myös valmisohjelmisto tulee testata

Hyväkin tuote saattaa osoittautua toimimattomaksi, 
mikäli se ei vastaa loppukäyttäjän tarpeita. 



Virheiden hinta ja vaikutus
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Varhainen virheiden 
havaitseminen
• Virheiden synty pyrittävä välttämään

• Jaettu näkemys lopputuotteesta ja käyttötarpeesta

• Huomioitava käyttäjien toiveet ja käyettävyys

• Kunnolliset vaatimusmäärittelyt

• Katselmoinnit ovat edullinen tapa vähentää virheitä

• Toimintatapojen ja prosessien merkitystä ei sovi unohtaa

• Mikäli loppukäyttäjät eivät osallistu määritysvaiheeseen ei tuote 
välttämättä sovellu heille tai ainakin muutosjohtamisesta tulee 
haasteellinen

Mitä aikaisemmin virhe löydetään sen pienempi 

vaikutus sillä on ja sitä edullisempi se on korjata



Edistymän ja laadun seuranta

• Katselmointikäytäntöjen vaatiminen 
jo tarjouspyynnössä

• Samoin kuin yksikkötestauksen ja 
järjestelmätestauksen

• Raportointikäytännöt

• Mahdollisuus auditoida toimittaja

• Mahdollisuus käyttää ulkopuolista 
näkemystä

Miten ostaja voi vaikuttaa ohjelmistokehityksen 

aikana tuotteen ja projektin laatuun?



Toimituksen hyväksyminen

Milloin tuote on valmis?

Milloin siirrytään ylläpitovaiheeseen?

Täyttääkö toimitettu tuote kaikki vaatimukset?

Suurimmassa osalla hankkeita hyväksyntätestaus on 
ei-kenenkään maalla. Miksi?

Ulkopuolisen, objektiivisen tahon käyttäminen 
arviointiin erittäin suositeltavaa



Hyväksyntätestaus

Toimittajalta odotetaan testattua tuotetta

Varsinainen toimituksen hyväksyntä ja 
todentaminen jää kuitenkin ostajan vastuulle

Löytyykö osaamista, aikaa ja resursseja?

Hyväksyntätestauksen ulkoistaminen 
riippumattomalle taholle yleistymässä nopeaa 
vauhtia

Vaatii usein oman kilpailuttamisen



Laadunvarmistuksen rooli 
käyttöönotossa ja sen jälkeen

• Hankintasopimuksen katselmointi ja 

analyysi

• Muutostenhallinnan prosessit

• Virheidenhallinta

• Muutosjohtamisen tuki

• Käyttäjäkokemusten ja palautteiden 

kerääminen ja analysointi

• Takuukorjaus vs. muutospyyntö
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Flander

• Perustettu 1997

• Sulautettujen ja teknisesti vaativien 

ohjelmistojärjestelmien 

laadunvarmistus-, testaus- ja 

kehityspalveluita tietoliikennealan ja 

teollisuuden asiakkaille

• Liikevaihto 31 MEUR 2008

• 500 ohjelmistoalan asiantuntijaa



Flander yrityksenä

LAADUNVARMISTUS

• Projektinjohto

• Vaatimusmäärittely

• Testausstrategian 

suunnittelu

• Riskienhallinta

• Koodikatselmoinnit

• Prosessien kehitys 

(CMMI, TPI, ketterät 

menetelmät)

TESTAUS

• Testauksen suunnittelu 

ja johtaminen

• Integraatio- ja 

järjestelmätestaus

• Kenttätestaus

• Lokalisaatiotestaus

• Hyväksyntätestaus

• Offshore-palvelut

• Testikehysten ja –

alustojen kehittäminen

• Ratkaisut testauksen 

automatisointiin

• Design verification-

järjestelmät

• Tuotannon 

testausjärjestelmät

• NI LabVIEW –kehitys, 

GOOP:n kehittäjä

• Mobiili- ja telecom-
onjelmistot

• Sulautetut järjestelmät 
(Linux, RTOS)

• Teollisuuden 
ohjelmistoratkaisut 
(.NET, Qt, Java)

• Laiteajurit ja base-
porting

• Offshore-palvelut

Palvelut

TESTAUS- JA 

MITTAUS-

JÄRJESTELMÄT

OHJELMISTOKEHITYS

KOULUTUS JA KONSULTOINTI



• Vastuu suunnittelusta, projektinjodosta ja -seurannasta, sekä 

vaatimusmäärittelystä kansallisessa projektissa yhtenäisen 

lääketietokannan ja reseptijärjestelmän luomiseksi. 

• Tavoite

• Vähentää puuttellisista tiedoista ja virheistä johtuvia ongelmia ja 

kustannuksia

• Kansallinen, kustannustehokas laatujärjestelmä lääketiedoille

• Yhdenmukaiset tuotetiedot ja ohjeistus

• Helposti käytettävä ratkaisu, joka toimii käyttöjärjestelmästä 

riippumatta
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Case SIL, Ruotsin lääketietokanta

SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel )Ruotsin 

kansallinen lääketietokanta ja reseptijärjestelmä. 

www.silinfo.se

http://www.silinfo.se/


• Alecta tarvitsi uuden laskentajärjestelmän vuonna 2000

• Toimimme testauspartnerina vastaten testauksen 

johtamisesta, suunnittelusta ja toeutuksesta. Testauksesta 

toistaiseksi vastanneella Alectan omalla henkilöstöllä ei ollut 

varsinaista testausosaamista.

• Projekti sisälsi testien organisoinnin, toteutuksen 

suunnittelun, sekä testiympäristön rakentamisen (mikä 

testi voidaan toetuttaa missäkin vaiheessa, jne.)

• Toimimme myös projektinjohdossa, kun samalla toetutettiin 

uusi Internet-ratkaisu järjestelmän käyttäjille

• Ajoittain projektissa työskenteli 100 konsulttia ja 150-200 

Alectan työntekijää
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Case Alecta
Ruotsalainen yksityinen eläkelaitos Alecta on perustettu 1917 ja sen

omistaa 1.7 miljoonaa yksityis- ja 28,000 yritysasiakasta



Case Amadeus
Amadeus on maailman johtava matkailualan 
teknologiayritys ja tarjoaa ratkaisuja matkapalveluiden 
jakeluun ja sisältöön, myyntiin ja e-kauppaan ja 
liiketoiminnan ohjaukseen. 

• Amadeus tarvitsi ulkoisen kehityspartnerin suunnittelemaan ja 

toteuttamaan lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen 

varausjärjestelmään edellyttämiä tuotekohtaisia variantteja

• Toimimme laadunvarmistajan roolissa ja vastasimme vaatimusten 

keräämisestä, määrittelystä ja dokumentoisnnista

• Projekti sisälsi lisäksi testistrategian suunnittelun, järjestelmän 

suunnittelun ja toteutuksen sekä toiminnalisen testauksen ja testien 

johdon ja koordinoinnin asikkaille Norjassa ja Ruotsissa

• Aiakasyrityksissä projektinjohdolla ei aina ollut IT-osaamista, joten  

määrittelyvaiheessa tehtiin syvähaastatteluja ja käytin 

yksityiskohtaisia keskusteluja projektin määrittelemiseksi
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