MENESTYSTÄ TARJOUSKILPAILUISSA
CSC ja Consultor solmivat it-konsultoinnin puitesopimuksia
CSC – Tieteen tietotekniikan Oy ja Consultor ovat
solmineet 2-vuotisia puitesopimuksia korkeakoulujen opintohallintoon liittyvästä it-konsultoinnista. Puitesopimukset solmittiin kolmelle osaalueelle; projektinhallintapalveluihin, määrittely- ja
arkkitehtuuripalveluihin
sekä
käyttöliittymäsuunnitteluun ja -toteutukseen.
ELY-keskusten ja Consultorin yhteistyö jatkuu
Etelä-Savon ELY-keskus on valinnut Consultorin
jatkamaan tietohallinnon konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden toimittajana. Hankinta kilpailutettiin Hanselin teknisen IT-konsultoinnin tietokanta- ja integraatiopalvelujen osa-alueella. Hankinnan kohteena on asiakaslähtöisten sähköisten
palvelujen tai niitä tukevien ratkaisujen toteuttaminen tehtäväalueille.

Toimitusjohtajan terveiset
Consultor täytti kahdeksan vuotta 1.10.2012 ja sai
ansaitsemansa huomion perinteisen juhlalounaan
merkeissä. Sinänsä lyhyeen historiaan on mahtunut monenlaista, mutta päällisin puolin takana on
hienoja hetkiä. Hyvillä mielin katsomme tulevaa
syksyä, etenkin kun meihin on kohdistunut merkittävää luottamusta asiakkailtamme.
Vastuunkantoa laajoista hankkeista
Consultorin suurin yksittäinen hankekokonaisuus
liittyy Yrityssuomi.fi -verkkopalveluun, jonka
kehittämisen olemme juuri aloittaneet. Verkkopalvelu koostuu useista osakokonaisuuksista,
joita toteutamme ketterästi ja tiimien osalta
hajautetusti. Samalla kun tämä on tuonut meille
haasteita toimittajana, on se antanut hienon tilaisuuden näyttää, että osaamme kantaa vastuun
laajemmistakin hankkeista. Tähän mennessä
olemme mielestäni onnistuneet hyvin ja uskon
vahvasti, että pystymme yllättämään asiakkaam-

me positiivisesti tulosten osalta jatkossakin.
Laadukkaalla palvelulla menestykseen
IT-yritykset eivät ole paistatelleet julkisuudessa
pelkästään positiivisissa merkeissä, eikä ongelmia
ole syytäkään lakaista maton alle. Olen kuitenkin
sitä mieltä, että haluamalla palvella asiakasta hyvin on jo valinnut oikean tien. Consultorissa olemme kiinnittäneet tähän huomiota ja uskomme
palveluhalukkuuden tuottaneen hedelmää menneinä vuosina ja jatkossa sen merkitys kasvaa.
Ilmapiiri on innostava ja odottava, vaikka syksy on
ollut täynnä matalapainetta. Toivottavasti
onnistumme tartuttamaan positiivisuuden myös
asiakkaisiimme sekä kumppaneihimme.
Hyvää syksyä toivottaen,
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601

Verohallinto ja Consultor solmivat palvelusopimuksen

Laadunvarmistus ketterässä projektissa

Verohallinto ja Consultor ovat solmineet vuoteen
2016 asti ulottuvan palvelusopimuksen integraatiokonsultoinnista. Asiantuntijoiden vastuulla on
mm. Verohallinnon integraatiojärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon ohjaaminen ja koordinointi,
integraatiojärjestelmän arkkitehtuurin kehittäminen ja uusien integraatiopalveluiden kehittäminen
sähköisen asioinnin tarpeiden muuttuessa.

Ketterät ohjelmistokehityksen menetelmät tarvitsevat rinnalleen myös ketterän testauksen, mutta
ongelmiksi saattavat muodostua mm. testauksen
järjestelmällisyys ja kattavuus suuremmassa
kokonaisuudessa. Eikä sovi unohtaa testauksen
jäljitettävyyttä mahdollisissa myöhemmissä ongelmien selvityksissä kun tuote on jo luovutettu.

NIMITYSUUTISIA
Consultorin seniorikonsulteiksi on nimitetty
10.9.2012 alkaen Jari Kaskikallio, 19.9.2012 alkaen
Anne Laakso ja 1.10.2012 alkaen Mika Muurinen.
Kaskikallio on kokenut laadunvarmistuksen ja
testauksen ammattilainen. Laaksolla on pitkä
kokemus mm. testauksesta, SCRUM-projekteista
sekä palveluväylistä. Muurinen on kokenut
projektinhallinnan ammattilainen ja hänen erityisosaamistaan ovat mm. ketterät projektit, testaus
sekä integraatioprojektit.

AJANKOHTAISTA
Consultorin 007 Skyfall -elokuvailta
Consultor järjestää elokuvaillan asiakkailleen ja
yhteistyökumppaneilleen torstaina 8. marraskuuta.
Ilmoittautumalla tilaisuuteen, näet kanssamme
uusimman James Bond 007 Skyfall -elokuvan!
Ilmoittaudu elokuvailtaan: http://bit.ly/QjpO6o tai
seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä.
Consultor juhli 8-vuotista taivaltaan
Consultorin perustamisesta tuli maanantaina 1.10.
kuluneeksi 8 vuotta. Yritys on kasvanut tasaisesti
koko olemassaolonsa ajan, eikä tämäkään vuosi
tule näillä näkymin olemaan poikkeus. Kiitämme
lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista vuosista ja toivomme
lukuisia menestyksekkäitä vuosia lisää!

Testaus tärkeää ketterissäkin projekteissa
Scrumin mukaan testauksella ei ole asemaa
pyrähdyksessä (sprint) tai kehitystiimissä, mutta
se ei tee testauksesta tarpeetonta. Tiimissä voi
olla mukana testaukseen erikoistunut jäsen,
mutta usein törmätään aikataulukysymyksiin kun
testaus ei ehdi pyrähdyksen aikataulussa suorittamaan kaikkia tehtäviään. Monesti ratkaisuna on
jättää varsinainen testaus tiimin ulkopuolelle ja
siirtää yksikkö- ja integrointitestauksen vastuut
kehitystiimille, joka suorittaa testauksensa ketterän testauksen sääntöjen mukaisesti. Pyrähdyksen päätyttyä testauksella on paremmin aikaa

käydä perinteisemmän testauksen menetelmin
tarvittavat asiat läpi, kehitystiimin rakentaessa
seuraavaa pyrähdystään.
Menetelmien yhdistelmällä paras lopputulos

Testauksen havaitsemat korjauskohteet palautetaan kehitystiimin arvioitaviksi ja päätetään korjataanko ne kuluvan pyrähdyksen aikana vai jätetään ”velaksi” seuraavaan pyrähdykseen. Projektin tehtävälistalle (backlog) näitä korjaustarpeita
ei kuitenkaan tulisi kirjata, sillä kyse ei ole uusista
toiminnallisuuksista, vaan olemassa olevien
kuntoon saattamisesta. Uskallankin väittää, että
projektikohtaisesti soveltamalla sekä ketterän
että perinteisemmän testauksen menetelmiä,
saamme lopputuloksena virheettömämpiä ja sitä
kautta myös laadukkaampia ohjelmistotuotteita.
Jari Kaskikallio
Seniorikonsultti, QA
Puh. 050 346 4416

Consultorin ”Avaimet onnistuneeseen projektiin” -seminaari
lokakuussa – ilmoittaudu tilaisuuteen nyt!
Consultorin ”Avaimet onnistuneeseen projektiin
-aamiaisseminaari järjestetään torstaina 25.10.
Ravintola G.W. Sundmansilla. Seminaari on
suunnattu niin julkishallinnon kuin yksityissektorinkin edustajille. Seminaarista saat hyviä vinkkejä
ja käytännön esimerkkejä onnistuneen projektin
ja projektimenetelmistön luomiseen. Kokeneet
projektinhallinnan ammattilaiset johdattavat
osallistujat projektityöskentelyn pariin.
Mielenkiintoisia puheenvuoroja
Seminaarissa tullaan käsittelemään projektityöskentelyä monipuolisesti – niin teorian tasolla
kuin käytännön esimerkkienkin avulla. Projektinhallinnan kokenut ammattilainen, Jouko Vaskimo

Aalto Prosta johdattelee kattavasti projektityöskentelyn maailmaan. Projektityöskentelyyn
tutustutaan käytännönläheisemmällä tasolla
case-esimerkin avulla, kun Markku Satulehto
kertoo Patentti- ja rekisterihallituksen kehitystyömallista.
Projektityöskentely
ketterin
menetelmin kasvattaa suosiotaan – Consultorin
projektinhallinnan kokenut ammattilainen Hannu
Blomqvist, opastaa ketterien menetelmien
käyttöönotossa. Ilmoittaudu seminaariin täällä:
http://bit.ly/TYxpqL.
Tiina Härjämäki
Markkinointipäällikkö
Puh. 045 323 1090
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