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Ohjelmistojen opintosuunta

Puhdas ja laadukas koodi vaikuttaa ohjelmiston ylläpidettävyyteen koko ohjelmiston elinkaa-
ren ajalla. Sitä tulisi tavoitella jo heti ohjelmiston kehitysvaiheessa. Ohjelmistoja kehitetään ny-
kypäivänä nopealla tahdilla, jonka vuoksi on tärkeää, että ne ovat myös helposti ylläpidettäviä.
Kun koodi on helposti ylläpidettävää, pystyy sitä lähtökohtaisesti kuka tahansa ohjelmistoke-
hittäjä ylläpitämään.

Tutkielmassa suoritettiin kirjallisuuskatsaus puhtaasta ja laadukkaasta koodista. Tutkielman
tavoitteena oli selvittää, mitä on puhdas ja laadukas koodi luokka- ja funktiotasolla. Tutkiel-
massa pyrittiin kertomaan miksi puhdas ja laadukas koodi on tärkeää ja miten koodin puh-
tautta ja laatua voidaan parantaa eri työkaluilla, kuten erilaisilla mittareille, refaktoroinnilla,
koodikatselmoinnilla ja yksikkötesteillä.

Tutkielmassa suoritettiin myös kyselytutkimus ohjelmistokehittäjille. Kyselytutkimuksel-
la haettiin vastausta siihen, miten puhtaan ja laadukkaan koodin käytännöt toteutuvat
työelämässä ohjelmistokehittäjien näkökulmasta. Kyselytutkimukseen vastasi 103 ohjelmistoa-
lan ammattilaista ja vastausten perusteella 82,5 % vastaajista koki kirjoittavansa aina tai usein
puhdasta ja laadukasta koodia. Suurimmat syyt miksi puhdasta ja laadukasta koodia ei pystytä
kirjoittamaan olivat vanhan koodipohjan tuomat haasteet ja aikataulupaineet.

Koodin kirjoittaminen on hyvin inhimillistä työtä, joten on tärkeää, että ymmärrämme koodia
ja sen tarkoitusta. On tärkää, että koodi on yksinkertaista ja huolella kirjoitettua. Kun koodi on
puhdasta ja laadukasta, on sitä helpompi lukea ja ymmärtää, ja sitä kautta helpompi ylläpitää.
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Clean and high-quality code affects the maintainability of software throughout the software
lifecycle. Cleanliness and high-quality should be pursued from the software development phase.
Nowadays, the software is developed rapidly, which is why the code must be easy to maintain.
When the code is easy to maintain, it can basically be managed by any software developer.

The thesis conducted a literature review of clean and high-quality code. The thesis aimed to
find out what is clean and high-quality code in the class and function level. The purpose of
the thesis was to explain why clean and high-quality code is necessary and how the clean and
high-quality code can be improved with different tools such as metrics, refactoring, code review,
and unit tests.

The thesis also included a survey for software developers. The survey sought an answer to
how clean and high-quality code practices are implemented in working life from the perspective
of software developers. 103 software professionals responded to the survey. Based on the
responses, 82,5 % of respondents felt that they always or usually write clean and high-quality
code. The main reasons why clean and high-quality code cannot be written were the challenges
of the old codebase and schedule pressures.

Writing code is a very people-oriented job, so we must understand the code and its purpose.
The code must be simple and carefully written. When the code is clean and high-quality, it is
easier to read and understand, and thus easier to maintain.
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Tekijä — Författare — Author

Työn nimi — Arbetets titel — Title

Ohjaajat — Handledare — Supervisors

Työn laji — Arbetets art — Level Aika — Datum — Month and year Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages
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1 Johdanto

Puhdas ja laadukas koodi vaikuttaa ohjelmiston ylläpidettävyyteen koko ohjelmiston elin-
kaaren ajalla. Ohjelmistojen nopean kehityksen vuoksi koodin puhtauteen ja laatuun tu-
lisikin kiinnittää erityistä huomioita. On sanottu, että 80 %, tai jopa enemmän, ohjelmis-
ton koodaamisesta on ohjelmiston ylläpitoa [Mar09], eli ohjelmiston korjaamista ja uusien
ominaisuuksien luomista. Ylläpitovaiheessa jatkuva refaktorointi ja puhtaan koodin kir-
joittaminen helpottaa koodin ymmärrettävyyttä ja mahdollistaa pidemmän elinkaaren
ohjelmistolle.

Puhdasta ja laadukasta koodia tulisi tavoitella jo heti ohjelmiston kehitysvaiheessa, jot-
ta ohjelmiston ylläpidettävyys helpottuisi ja tekninen velka jäisi pienemmäksi. Tekninen
velka on Ward Cunninghamin [Cun92] vuonna 1992 esittämä konsepti, jolla viitataan seu-
rauksiin huonosta ohjelmistokehityksestä. Kun koodia ensimmäisen kerran kirjoitetaan,
voidaan ottaa velkaa laadullisista seikoista, minkä avulla voidaan nopeuttaa ohjelmiston
kehitystä. Tällaisia velkaan johtavia laadullisia seikkoja voi olla esimerkiksi se, että koo-
dissa esiintyy duplikaatioita tai se, että koodi itsessään on vaikeasti ymmärrettävää. Tämä
velka tulee kuitenkin maksaa takaisin mahdollisimman pian kirjoittamalla koodi uudel-
leen. Jos velan takaisin maksua ei suoriteta, syntyy vaara siitä, että jokainen minuutti
ei-niin-oikein kirjoitetulla koodilla kasvattaa velan korkoa. Tämä johtaa automaattisesti
siihen, että ohjelmistoa on vaikea ylläpitää. Pahimmassa tapauksessa velka kasvaa niin
suureksi, että ohjelmiston kehitys hidastuu [TAV13], ja se synnyttää suuria pidemmän
aikavälin ongelmia, kuten kasvattaa ohjelmiston ylläpidon kustannuksia [Bro+10].

Puhtaan koodin kirjoittamiseen auttaa hyvä kooditaju (code sense). Kooditajua voidaan
verrata taulun maalaamiseen [Mar09]. Suurinosa ihmisistä osaa sanoa, onko taulu maa-
lattu hyvin vai ei, mutta sen huomaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen itse
osaisi maalata taulun. Sama pätee puhtaan koodin kirjoittamiseen. Pelkästään se, että
osaa sanoa onko koodi hyvin kirjoitettu vai ei, ei tarkoita sitä, että henkilöllä olisi hyvä
kooditaju. Hyvän kooditajun omaava henkilö näkee myös sen, miten huonosti kirjoitet-
tu koodi kirjoitetaan puhtaammin. Hyvän kooditajun saavuttamiseen auttavat erilaiset
periaatteet ja säännöt, joista muutamia käydään tässä tutkielmassa läpi.

Puhtaalle ja laadukkaalle koodille ei ole yhtä eksplisiittistä määritelmää, sillä koodin kir-
joittaminen on inhimillistä työtä. Ohjelmistokielet ovat kieliä aivan kuten muutkin kielet,
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joita käytämme kommunikointiin toistemme kanssa. Kaikilla kielillä on omat kielioppinsa
ja kieliä voidaan käyttää usealla eri tavalla ilmaisemaan samaa asiaa. Tämä tarkoittaa,
että jokaisella ohjelmistokehittäjällä voi olla oma näkemyksensä puhtaasta ja laadukkaas-
ta koodista ja siitä, miten me sen ymmärrämme. Hyvänä yleisenä periaatteena on käyttää
olemassa olevia suunnittelumalleja, jotka luovat kehykset kirjoitettavalle koodille. Ne kui-
tenkin antavat vain perustuksen rakennettavalle ohjelmistolle. Ohjelmistokehitystä voisi
verrata talon rakentamiseen - arkkitehti suunnittelee ja määrittelee mallit ja tavat rakentaa
talo, mutta jotta talo olisi käytännöllinen, pitää sen jokaisen yksityiskohdan olla selkeästi
toteutettu. Eli vaikka talo olisi ulkopuolelta kaunis, ei se ole käytännöllinen, jos pisto-
rasiat on asennettu patterien taakse. Aivan kuten koodissakin jokaisen luokan ja funktion
tulisi olla mahdollisimman kuvaava ja helposti ymmärrettävä. Puhtaan koodin tulisi olla
kuin hyvä novelli [Mar09] - puhtaan koodin tulisi selkeästi ilmaista, miten se ratkaisee on-
gelman ja sen tulisi antaa lukijalle oivalluksen tunteen, jotta lukija voi ajatella, että näin
tietysti tämä ongelma pitää ratkaista.

Tässä tutkielmassa puhdas koodi on määritelty seuraavalla tavalla [Mar09]:

Puhdas koodi on yksinkertaista. Siinä luokat ja funktiot tekevät yhtä asiaa kerrallaan
ja niitä on helppo käyttää uudelleen.

Puhdas koodi on luettavaa. Luokat, funktiot ja muuttujat ovat nimetty kuvaavasti ja
koodia on helppo lukea kuin hyvin kirjoitettua proosaa. Koodi ilmaisee itsensä hyvin.

Puhdas koodi on minimaalista. Luokkien ja funktioiden tulisi olla pieniä eikä dupli-
kaatiota saisi olla missään.

Puhdas koodi on huolella kirjoitettu. Sen nähdessään ei huomaa mitään, mitä koo-
dissa pitäisi parantaa.

Puhdas koodi ei yllätä. Kun luet koodia, se on lähes sitä mitä odotitkin. Se on selkeää,
helppoa ja mukaansatempaavaa, eikä sen ymmärtämiseen tarvitse nähdä suurta vaivaa.

Sana laatu on erittäin laaja käsite, ja sillä on useita eri määritelmiä. Tässä tutkielmassa
koodin laatu määritellään kansainvälisen standardointijärjestö ISO:n määritelmän [IST11]
mukaan. ISO on määrittelyt ohjelmiston laatuominaisuuksiksi muun muassa käytettävyyden,
luotettavuuden ja ylläpidettävyyden. Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että käyttäjät
pystyvät käyttämään ohjelmistoa saavuttaakseen määritellyt tavoitteet tehokkaasti ja
asianmukaisesti. Tämä pitää sisällään sen, että ohjelmiston käyttöliittymä on esteetti-
sesti miellyttävä, ohjelmisto on käyttäjälle helposti opittava ja ohjelmisto estää käyttäjiä
tekemästä virheitä siihen [IST11]. Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että ohjelmisto suo-



3

rittaa sille määritellyt toiminnot määritellyssä ajassa. Ohjelmiston tulee olla saatavilla
käyttäjille ja vikatilanteen sattuessa sillä pitää olla hyvä elpymiskyky. Ylläpidettävyydellä
tarkoitetaan sitä, että ohjelmisto on ylläpitäjille muokattavissa ja että sitä voidaan muo-
kata ilman, että ohjelmiston laatu huononee tai siihen tulee muokkauksen jälkeen viko-
ja. Ohjelmiston tulee olla rakennettu niin, että yksittäisten komponenttien muutos ai-
heuttaa mahdollisimman vähän muutoksia muissa komponenteissa ja sen komponentteja
pitää pystyä käyttämään uudelleen [IST11]. Koodin puhtaus vaikuttaa vahvasti koodin
ylläpidettävyyteen. Tässä tutkielmassa sana laatu liittyy vahvasti ylläpidettävyyden laa-
tuominaisuuteen.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä tarkoitetaan puhtaalla ja laadukkaalla koo-
dilla, ja minkälaisia työkaluja sen saavuttamiseen on olemassa. Tutkielmassa koodilla tar-
koitetaan implementoitua koodia ja syvennytään koodin puhtauteen ja laatuun luokka- ja
funktiotasolla. Tutkielman tavoitteena on antaa näkemys siitä, miksi puhdasta ja laadukas-
ta koodia kannattaa tavoitella. Tutkielman tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus ja
Internetissä suoritettava kyselytutkimus alan ammattilaisille. Kyselytutkimuksen tavoit-
teena on saada käsitys siitä, miten ohjelmistokehittäjät näkevät puhtaan ja laadukkaan
koodin ja miten sen käytännöt toteutuvat työelämässä.

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat:

TK1. Mitä on ”puhdas koodi”?

TK2. Miksi koodin puhtaus ja laatu on tärkeää?

TK3. Miten parantaa koodin puhtautta ja laatua?

TK4. Miten puhdas ja laadukas koodi toteutuu käytännön työssä

ohjelmistokehittäjien näkökulmasta?

Tutkielman rakenne on seuraava: luvussa kaksi käsitellään koodin puhtautta luokka- ja
funktiotasolla ja luku perustuu pitkälti Robert C. Martin kirjaan Clean code : a hand-
book of agile software craftsmanship [Mar09], joka on alalla hyvin tunnettu teos. Luvussa
kolme keskitytään koodin puhtauden ja laadun parantamiseen eri työkalujen avulla ja
neljännessä luvussa esitellään tutkielmassa suoritettu kyselytutkimus ja sen tulokset. Vii-
dennessä luvussa pohditaan kyselytutkimuksen tuloksia, aikaisempia tutkimuksia, vasta-
taan tutkimuskysymyksiin ja kerrotaan tutkielman validiteettiuhista. Viimeisessä luvussa
esitellään tutkielman johtopäätökset ja kerrotaan mahdollisista jatkotutkimusaiheista.



2 Puhdas koodi

Koodin puhtaudella on suuri vaikutus siihen, että ohjelmistokehittäjinä ymmärrämme,
mitä koodi tekee. Koodin luettavuus on yhtä tärkeää kuin se, että koodi on suoritettavaa
[Mar09]. Easier to Change (ETC) [TH19] viittaa siihen, että koodin pitää mukautua muu-
toksiin. ETC-periaate nähdään enemmänkin oppaana puhtaan ja laadukkaan koodin kir-
joittamiseen, minkä mukaan ohjelmistokehittäjien olisi aina hyvä miettiä, onko kirjoitettu
koodi helposti muokattavissa vai ei. Suurin osa suunnitteluperiaatteista mukailee ETC:tä.
Suunnitteluperiaatteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi seuraavissa aliluvuissa
esiteltäviä Single Responsibility Principle ja DRY-periaatteita. Myös nimeämisen tärkeys
mukailee ETC-periaatetta - merkitykselliset nimet tekevät koodista helpommin luettavaa
[TH19]. Tällöin myös muutosten teko niihin on helpompaa, sillä ennen muutosta meidän
täytyy ymmärtää, mitä koodi siinä kohtaa ohjelmistoa tekee.

Martinin kirja [Mar09] kertoo koodin puhtaudesta ja laadusta koko ohjelmiston tasolla.
Tähän tutkielmaan olen valinnut keskeisimmiksi aiheiksi nimeämiskäytännöt, luokkien ja
funktioiden kirjoittamisen sekä koodin muotoilun ja kommentoinnin, jotka käydään seu-
raavissa aliluvuissa läpi. Nämä aihealueet auttavat kirjoittamaan puhdasta ja laadukasta
koodia luokka- ja funktiotasolla.

2.1 Nimeämiskäytännöt

Merkityksellisten nimien antaminen luokille, funktioille ja muuttujille helpottavat koodin
luettavuutta ja sen ymmärtämistä. Hyvä nimeämiskäytäntö on, että nimi paljastaa heti,
mitä koodi tekee siinä kohtaa ohjelmaa. Nimen tulisi kertoa miksi se on olemassa, mitä se
tekee ja miten sitä käytetään [Mar09]. Hyvä nimeäminen viittaa suoraan puhtaan koodin
määritelmiin: puhdas koodi on luettavaa ja puhdas koodi ei yllätä.

Tehokkaana nimeämiskäytäntönä nähdään se, että puetaan sanoiksi mitä luokka, funk-
tio tai muuttuja tekee. Yleensä juuri tämä lause on paras ja kuvaavin nimi sille [Mar09;
McC04]. Hyvä muistisääntö on myös se, että luokkien nimien tulisi olla substantiiveja
ja funktioiden nimien verbejä [Mar09]. Nimien tulisi olla myös helposti äännettäviä, jot-
ta ihmisen on helpompi ymmärtää niiden tarkoitus. Tällöin myös luokasta, funktiosta ja
muuttujasta on helpompi keskustella muiden ohjelmistokehittäjien kanssa. Merkityksel-
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lisien nimien keksiminen voi olla aikaa vievää, mutta nykyajan ohjelmointiympäristöillä
uudelleen nimeäminen on tehty helpoksi, joten nimiä kannattaa muuttaa aina silloin, kun
keksii vielä kuvaavamman nimen.

Nimien merkityksellisyys nähdään yhtenä tärkeimpänä tekijänä, ja sen vuoksi nimet saavat
olla pitkiä, jos nimen merkitys sitä vaatii. Pitkä nimi nähdään parempana vaihtoehtona
kuin pitkä kuvaileva kommentti nimen merkityksestä [Mar09]. Ohjelmiston debuggauk-
sen tarve vähenee, kun muuttujien nimet ovat tarpeeksi kuvaavia, eikä yhden tai muu-
taman kirjaimen mittaisia [McC04]. Yhdysvalloissa tehdyssä kokeellisessa tutkimuksessa
[Law+06] tutkittiin, miten muuttujien nimet vaikuttavat funktion ymmärrettävyyteen.
Tutkimuksessa käytettiin kolmea versiota jokaisesta kahdestatoista funktiosta: yksi versio
täydellisillä muuttujien nimillä, toinen versio lyhenteillä ja kolmas versio yhdellä kirjaimel-
la. Tutkimukseen osallistui yli 100 tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa ja ammattilaista, ja
heitä pyydettiin kuvaamaan jokaisen funktion version tarkoitusta. Tutkimuksen tulokset
osoittivat, että pidemmät nimet johtivat parempaan koodin ymmärtämiseen.

Yleensä yksikirjaimiset nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia. Poikkeuksena ovat kuitenkin
pienet for-loopit, joissa voidaan käyttää loopin laskentaan lokaaleja i, j ja k muuttujia,
koska niistä on tullut ajan mittaan vakiintunut käytäntö [Mar09]. Tällöin yleensä olete-
taan, että muuttujaa ei käytetä loopin ulkopuolella [McC04]. Hyvänä tapana kuitenkin
nähdään, että loopin laskennalliset muuttujatkin nimettäisiin mahdollisimman kuvaaviksi
jos mahdollista [Mar09].

Nimien tulisi aina olla merkityksellisiä, ja melusanoja (noise words) tulisi välttää. Kuvitel-
laan ohjelma, jossa on luokat Account, AccountInfo ja AccountData. On mahdotonta sanoa
ilman debuggausta, mitä näistä luokista tulisi käyttää, jos haluaisimme lisätä ohjelmaan
uuden käyttäjän. Sanat Info ja Data ovat epäselviä melusanoja aivan kuten englannin
kielen artikkelit a, an ja the [Mar09], joita harvemmin nimiin sisällytetään. Melusanoiksi
mielletään myös muuttujien tyypit - muuttujan nimeksi on turha antaa nameString, kun
pelkällä name sanalla ymmärretään sen tarkoitus [Mar09]. Harvemmin myöskään name
muuttuja voisi olla mitään muuta tyyppiä kuin String.

Nimien ei tulisi olla harhaanjohtavia. Nimissä tulisi välttää sanoja, joiden merkitys poik-
keaa aiotusta merkityksestä. Esimerkiksi hypotenuusan lyhentäminen hp:ksi on muuttu-
jalle harhaanjohtava nimi [Mar09], koska siitä voi tulla mieleen muutakin, kuten Hewlett-
Packard. Tapauksessa, jossa halutaan tallentaa kaikkien tuotteiden nimet, ei ole mielekästä
nimetä muuttujaa nameList, vaan pelkkä names riitää, sillä siitä tiedetään, että muuttuja
sisältää useita nimiä. Myös, jos muuttuja ei ole tyypiltään List, on nimi nameList erittäin
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harhaanjohtava. Koodiesimerkissä 2.1 on esitetty esimerkkejä huonosta nimeämisestä ja
kuinka korjata ne.

St r ing n ; // kirjain n voi tarkoittaa mitä tahansa
Date ymdhms ; // vaikea lausua
L i s t t h e L i s t ; // mitä tietueita taulukko ylläpitää?

// ylläolevat voitaisiin korjata esimerkiksi näin:
St r ing name ;
Date timestamp ;
L i s t names ;

Koodiesimerkki 2.1: Esimerkkejä huonosta nimeämisestä ja kuinka korjata ne.

Nimissä kannattaa välttää yksittäisiä pieniä L kirjaimia, mitkä helposti sekoitetaan suu-
reen I:hin, sekä suuren O:n kirjoittamista, minkä sekoittaa helposti nollaksi [Mar09]. Ku-
ten koodiesimerkissä 2.2 huomataan, on koodista vaikea nähdä verrataanko if -lauseessa
numeroita vai kirjaimia, ja lisätäänkö muuttujiin numerot 01 vai kirjaimet Ol.

int a = 1 ;
S t r ing l = lO ;
i f (O == l ) {

a = 01 ;
} else {

l = Ol ;
}

Koodiesimerkki 2.2: Disinformaatiset nimet [Mar09].

Hyvänä nimeämiskäytäntönä nähdään johdonmukaiset sanat abstrakteille konsepteille
[Mar09]. Yhden sanan tulisi tarkoittaa samaa asiaa koko ohjelmistossa. Luokkien funk-
tioilla tulisi olla samanlainen käytäntö esimerkiksi datan hakuun. On epäjohdonmukaista,
jos jokaisella luokalla on erilainen nimi datan hakuun, esimerkiksi fetch, retreive ja get.
Tällöin on vaikea muistaa mitä termiä kukin luokka käyttää hakufunktiolle. Johdonmu-
kainen sanasto abstrakteille konsepteille helpottaa koko ohjelmistokehitystiimiä. Tätä kut-
sutaan ”one word per concept” säännöksi [Mar09]. Tärkeintä säännössä on se, että se on
semanttisesti samanarvoinen kaikkien tapausten kanssa. Esimerkiksi jos ohjelmistossa on
monia luokkia, joissa sana add luo uuden arvon lisäämällä kaksi arvoa yhteen, on sanan
add semanttinen merkitys kahden arvon lisäämistä yhteen, minkä tuloksena on uusi arvo.
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Nyt, jos yksittäisessä luokassa on funktio, joka esimerkiksi lisää funktiolle annetun para-
metrin luokan omaan kokoelmaan, ei funktion nimessä voida käyttää sanaa add, sillä sen
semantiikka on erilainen - yhden arvon lisäämistä kokoelmaan. Tämän funktion nimenä
on parempi käyttää esimerkiksi sanaa insert tai append [Mar09].

2.2 Luokat ja funktiot

Luokkien ja funktioiden tulisi olla pituudeltaan lyhyitä [Mar09]. Luokkien ja funktioiden
koodin on oltava siis minimaalista. Luokkien pituutta lasketaan sen vastuista, kun taas
funktioiden pituutta mitataan koodirivien määrästä [Mar09]. Luokan pituuden määrittämi-
nen selviää yleensä luokan nimestä, jonka pitäisi kuvata vastuut, jotka luokka täyttää. Jos
luokasta ei voida helposti johtaa kuvaavaa nimeä, on luokka todennäköisesti liian suuri.

Puhtaan luokan tulisi toteuttaa Single Responsibility Principle (SRP) periaatetta, eli sillä
pitäisi olla vain yksi syy muuttua [Mar09]. Periaatteen mukaisesti luokkiin pitäisi kerätä
yhteen ne asiat, jotka muuttuvat samoista syistä. Näin luokkien koodista saadaan yk-
sinkertaista. Tavoiteltu piirre ohjelmistoissa on, että luokkien koheesio on korkea. Ko-
heesiolla tarkoitetaan, että luokat ovat itsenäisiä ja toteuttavat yhtä hyvin määriteltyä
toiminnallisuutta [TH19]. On kuitenkin huomattu, että SRP-periaatetta laiminlyödään
hyvin useasti [Mar09]. Yhtenä syynä tähän nähdään se, että useasti ohjelmistokehittäjät
ajattelevat koodin olevan valmis, kun koodi toimii, ja he jatkavat seuraavaan tehtävään
ilman, että koodia refaktoroitaisiin. Toinen syy on, että pelätään useiden pienten luokkien
olevan vaikeita ymmärtää suuremmassa mittakaavassa [Mar09]. Yleensä juuri koheesion
ylläpitäminen synnyttää useita pieniä luokkia. Kuitenkin ohjelmistoilla, joilla on monia
pieniä luokkia, ei ole sen enempää liikkuvia osia kuin ohjelmistoilla, joilla on muutama
suuri luokka [Mar09].

Funktioiden olisi hyvä olla alta 20 rivin pituisia [Mar09], jotta niitä olisi helpompi lu-
kea. Funktioiden lyhyys mahdollistaa myös hyvin sen, että funktiot ovat yksinkertaisia ja
tekevät vain yhtä asiaa yhdellä abstraktiotasolla. Monien abstraktiotasojen sekoitus funk-
tiossa tekee funktiosta vaikeamman ymmärtää. On siis hyvä pitää esimerkiksi web-sivujen
HTML-kutsut ja tietokannan muutokset omina funktioinaan. Yksi hyväksi todettu tapa
tarkistaa tekeekö funktio useampaa asiaa kuin yhtä on, jos funktiota voidaan refaktoroida
niin, että siitä saadaan toinen funktio nimellä, jonka tarkoitus eroaa alkuperäisestä funk-
tiosta [Mar09]. Koodiesimerkistä 2.3 nähdään, kuinka funktio addAccount tekee kolmea
asiaa:
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1. tarkistaa account:in validoinnin

2. jos virheitä ei ilmene, lisää account:in accounts-listaan ja palauuttaa arvon true

3. muussa tapauksessa palauttaa arvon false

1 . public void handleAccount ( ) {
2 . ... haetaan kaikki account:in tiedot
3 . i f ( addAccount ( account ) ) {
4 . ...
5 . }
6 . }
7 .
8 . public boolean addAccount ( Account account ) {
9 . i f ( account != null && ... muut validoinnit ) {
10 . accounts . add ( account ) ;
11 . return true ;
12 . }
13 . return fa l se ;
14 . }

Koodiesimerkki 2.3: Funktiot tekevät useampaa asiaa.

Koodiesimerkistä 2.3 nähdään heti pieniä asioita, joita voitaisiin parantaa koodiesimerkin
2.4 tavalla. Validointi ja sen virheiden käsittely voidaan erottaa omiin funktioihin, missä
validate hoitaa mahdollisten virheiden käsittelyn ja validateAccount account:in validoinnin.
Funktioiden puhtautta ja sujuvuutta edistää myös se, että funktiokutsut ovat lähekkäin
ja järjestyksessä niin, että kutsuja on kutsuttavan funktion yläpuolella [Mar09].

Ideaalein tilanne koodin puhtauden kannalta on, kun funktio ei tarvitse ollenkaan argu-
mentteja [Mar09]. Kuitenkin funktioiden argumentteja tarvitaan, ja niiden määrä olisi
suotava olla enimmillään kaksi, sillä kolmesta ylöspäin ne vaikeuttavat funktion luetta-
vuutta. Ongelma tulee vastaan funktion kutsuvaiheessa, kun lukijan täytyy tulkita ja
muistaa, missä järjestyksessä argumentit kuuluu antaa funktiolle [Mar09]. Esimerkiksi
JUnit API:n assertEqual(message, expected, actual) funktiossa täytyy aina muistaa, että
virheviesti täytyy olla ensimmäinen argumentti, jonka jälkeen annetaan odotettu ja todel-
linen arvo [Mar09; API20]. Näiden järjestys voi helposti mennä sekaisin ilman tarkistusta.
Funktiota voisi olla helpompi käyttää, jos se olisi nimetty esimerkiksi assertMessageExp-
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tectedEqualsActual(message, expected, actual), jolloin argumenttien järjestystä ei tarvitsisi
muistaa.

1 . public void handleAccount ( ) {
2 . ... haetaan kaikki account:in tiedot
3 . v a l i d a t e ( account ) ;
4 . addAccount ( account ) ;
5 . }
6 .
7 . private void v a l i d a t e ( Account account ) {
8 . try {
9 . va l idateAccount ( account )
10 . }
11 . catch ( Exception e ) {
12 . ...virheiden käsittely
13 . }
14 . }
15 .
16 . private void val idateAccount ( Account account ) throws Exception {
17 . ...account:in validointi
18 . }
19 .
20 . private void addAccount ( Account account ) {
21 . this . accounts . add ( account ) ;
22 . }

Koodiesimerkki 2.4: Funktiot tekevät yhtä asiaa.

Funktioiden tulisi joko tehdä jotain tai vastata johonkin, ei molempia yhtä aikaa [Mar09].
Koodiesimerkissä 2.3 funktio addAccount lisää account:in ja palauttaa arvon true, jos
lisääminen onnistui, tai arvon false, jos account:ia ei voitu validoinnin takia lisätä. Funk-
tion addAccount kutsu rivillä kolme tekee lauseesta vaikeasti ymmärrettävän. Siitä ei käy
ilmi, missä tilanteissa addAccount funktio palauttaa arvon true ja missä tilanteissa ar-
von false. Funktion addAccount tekeminen jää epäselväksi, sillä nimen perusteella voisi
ymmärtää, että funktio vain lisää account:in. Funktio ei siis tee sitä, mitä voisi olettaa.

Duplikaatio luokissa ja funktioissa vaikeuttaa suuresti ohjelmiston ylläpitoa. Duplikaa-
tioita pidetäänkin yhtenä suurimpana ongelman alkuna ohjelmistoissa [Mar09]. Jokaisella
ohjelmiston toimintaa kuvaavalla osalla tulisi olla yksiselitteinen toteutus ohjelmistossa,
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mitä muut ohjelmiston osat voivat tarvittaessa käyttää. Luokkien ja funktioiden tulisi
noudattaa Don’t Repeat Yourself (DRY) periaatetta [TH19]. DRY-periaate ei tarkoita
pelkästään sitä, että koodirivejä ei saisi kopioida ja liittää muihin osiin ohjelmistoa. Se
tarkoittaa myös sitä, että ohjelmiston toimintoja ei saisi ohjelmoida useampaan kertaan
ja useammalla eri tavalla, eri puolille ohjelmistoa [TH19]. Parhain tapa varmistaa, että
luokat ja funktiot toteuttavat DRY:tä on, kun koodin johonkin osaan tehdään muutos,
ja jos sama muutos pitää tehdä useampaaan kohtaan ohjelmistoa, ei koodi tällöin nouda-
ta DRY:tä. Koodiesimerkissä 2.5 luokka Line ei toteuta DRY:tä. Siinä Line-luokalla on
muuttujina viivan alkupiste start, loppupiste end ja näiden pisteiden erotus length. Jos
jompaa kumpaa Point-arvoa muutetaan, täytyy myös length-arvoa muuttaa. Eli muutos
täytyy tehdä kahteen kertaan.

public class Line {
private Point s t a r t ;
private Point end ;
private double l ength ;

public Line ( Point s ta r t , Point end , double l ength ) {
this . s t a r t = s t a r t ;
this . end = end ;
this . l ength = length ;

}
}

Koodiesimerkki 2.5: Luokka Line ei toteuta DRY:ta [TH19].

Koodiesimerkin 2.5 DRY-ongelman voisi ratkaista koodiesimerkin 2.6 tavalla lisäämällä
luokkaan calculateLength-funktion, joka pitää huolen length-arvon laskennasta.

Duplikaatioiden huomaaminen luokissa ja funktioissa voi olla ajoittain hankalaa, kun tii-
missä on useita ohjelmistokehittäjiä [TH19]. Voi käydä niin, että useampi ohjelmistoke-
hittäjä toteuttaa saman toiminnon ilman, että he huomaavat, että joku muu tiimistä
on sen jo toteuttanut. Keskustelutaito ja tiimin avoimuus on suuri apu duplikaatioiden
välttämiseen. Esimerkiksi päivittäiset palaverit tiimin kesken, erilaiset foorumit, dokumen-
taatio ja koodikatselmoinnit [TH19] auttavat saavuttamaan tietoisuutta muiden tekemistä
muutoksista ohjelmistoon.
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public class Line {
private Point s t a r t ;
private Point end ;
private double l ength ;

public Line ( Point s ta r t , Point end ) {
this . s t a r t = s t a r t ;
this . end = end ;
ca l cu la t eLength ( ) ;

}

private void ca l cu la t eLength ( ) {
this . l ength = this.start distance to this.end

}
}

Koodiesimerkki 2.6: Luokka Line toteuttaa DRY:ta [TH19].

2.3 Koodin muotoilu ja kommentointi

Koodin muotoilu auttaa sen luettavuuteen, ja ohjelmistokehitystiimien olisikin hyvä so-
pia yhteiset pelisäännöt siihen, millaista muotoilutyyliä ohjelmiston koodissa käytetään
[Mar09]. Sovittavat säännöt voivat olla esimerkiksi seuraavia: sisennetäänkö koodirivejä
kahdella vai neljällä välilyönnillä, tuleeko aaltosulku heti luokan tai funktion nimen perään
vai omalle riville ja käytetäänkö tyhjiä rivejä erottamaan funktiot toisistaan. Nykyään
koodin muotoilun apuna voidaan käyttää ohjelmointiympäristön tarjoamia työkaluja ja
erillisiä ohjelmistokielispesifioituja kytkentöjä (plugin) [SDK20]. Näiden avulla ohjelmis-
toympäristö ilmoittaa heti vääristä sisennyksistä ja muista virheellisistä tyyliseikoista aut-
taen parantamaan koodin muotoilua ja luettavuutta.

Koodin kommentointi nähdään hiukan ongelmallisena. Kommentteja on vaikea ylläpitää,
ja ne vanhentuvat hyvin nopeasti koodin muuttuessa. Kommentit voivat rikkoa DRY-
periaatetta, koska koodi itsessään on kuitenkin ainoa paikka, joka kertoo mitä se tekee
[Mar09; TH19]. Koodin kommentointi pitäisi olla viimeisimpiä keinoja, sillä yleensä tar-
peaksi kuvaavilla nimillä voidaan välttää turhat kommentit [Mar09]. Sitä voidaan pitää
myös yhtenä mittarina siihen, onko toteutettu koodi liian vaikeasti ymmärrettävää. Tällöin
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parempi keino on refaktoroida koodia ymmärrettävämmäksi kuin lisätä siihen komment-
teja. Nykyään erilaiset versionhallinnat ovat myös vähentäneet kommentoinnin tarvetta.
Enää ei tarvitse esimerkiksi ylläpitää kommenteissa muutoslokeja tai kommentoida koo-
dia pois [Mar09], vaan koodi voidaan suoraan poistaa, sillä poistettu tieto säilyy aina
versionhallinnassa.

On kuitenkin olemassa niin sanottuja hyviä kommentteja, joita suodaan olevan koodissa.
Tällaisia ovat esimerkiksi todo-kommentit, dokumentointitarkoituksella kirjoitetut kom-
mentit, varoittavat kommentit ja kommentit, jotka painottavat jonkin koodiosan tärkeyttä
[Mar09]. Todo-kommentteja tulisi käydä aina tietyin väliajoin läpi, eikä niitä saisi käyttää
tekosyynä huonolle koodille [Mar09], sillä ne kasvattavat helposti teknistä velkaa, jolloin
ohjelmiston ylläpidettävyys kärsii. Koodin kommentointia voidaan käyttää apuna ohjel-
miston dokumentoinnissa. Tietyissä tapauksissa voi olla hyvä kommentoida luokkia ja
funktioita muiden ohjelmistokehittäjien avuksi [TH19]. Kommenttien tulisi kertoa, miksi
koodinosa on tehty ja mikä on sen tarkoitus ja tavoite [TH19]. Jokaista luokkaa ja funk-
tioita ei tarvitse kommentoida, jos niiden nimet ovat jo tarpeeksi kuvaavia. Kommenttien
ei tulisi sisältää selitystä, miten luokka tai funktio on tehty, koska koodin pitää itsessään
kertoa se [Mar09; TH19].



3 Puhtauden ja laadun parantaminen
eri työkaluilla

Tässä luvussa käydään läpi muutamia erilaisia tapoja, joilla voidaan parantaa luokka- ja
funktiotason koodin puhtautta ja laatua. Laadun mittareissa esitellään erilaisia mittareita,
joilla voidaan mitata luokka- ja funktiotason koodin laatua. Aliluvussa 3.2 tutustutaan re-
faktoroinnin periaatteisiin ja kuinka se parantaa koodin puhtautta ja laatua. Aliluvussa 3.3
tutustutaan koodikatselmointiin ja sen hyötyihin. Viimeisenä käydään läpi yksikkötestejä
ja kuinka kirjoittaa niitä puhtaasti.

3.1 Laadun mittarit

On olemassa erilaisia mittareita, joilla voidaan mitata koodia ja sen perusteella arvioi-
da laatua. Ylläpidettävyyden mittaamiseen käytetään yleensä sellaisia mittareita, jotka
laskevat ohjelmiston kokoa ja kompleksisuutta [RMT09]. Nämä mittarit sopivat hyvin
Martinin kirjan oppeihin.

On kuitenkin muistettava, että laadun mittarit ovat suuntaa antavia, eikä niihin voi ai-
na yksimielisesti luottaa. On olemassa esimerkiksi mittari LOC (number of lines of co-
de), joka laskee ohjelmiston koodirivien määrän lähdekoodista. Sitä voidaan käyttää koko
ohjelmistoon tai luokka- ja funktiotasolla. LOC-mittarin mukaan koodirivien määrä kor-
reloi ohjelmiston kompleksisuuteen - mitä enemmän koodirivejä on, sitä kompleksisempi
ohjelmisto [BM14]. Toisaalta Martinin oppien mukaan esimerkiksi funktioiden tulee olla
kooltaan pieniä ja tehdä yhtä asiaa. Tämä voi vaikuttaa siihen, että funktioita on ohjel-
mistossa enemmän, mikä taas kasvattaa koodirivien määrää. Koodiesimerkissä 2.3, jossa
funktiot tekevät useampaa asiaa kerrallaan, voidaan nähdä rivimäärien perusteella, että
sen LOC on pienempi kuin korjatussa koodiesimerkissä 2.4. Kuitenkin koodiesimerkki 2.4
on helpommin ymmärrettävä ja sitä kautta helpommin ylläpidettävä.

Yksi tunnetuimmista mittareista kompleksisuuden mittaamiseen on syklomaattinen komplek-
siivisuuden mittari [McC76; Ebe+16]. Sen avulla voidaan mitata ohjelmiston lähdekoodin
kompleksisuutta. Mittari laskee lähdekoodin polkujen määrän ja mitä enemmän polkuja
on, sitä kompleksisempi koodi. Pienin arvo mittarilla on 1, jolloin lähdekoodissa ei ole
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yhtään polkuja. Syklomaattinen kompleksisuuden mittari käy hyvin esimerkiksi funktioi-
den kompleksisuuden laskentaan. Mitä suurempi mittarin luku on, sitä todennäköisemmin
funktio ei toteuta yhtä asiaa ja funktion on liian pitkä.

Luokissa on tärkeää, että niiden koheesio on korkea [Mar09]. Korkea koheesio on haluttu
tila, sillä se estää ohjelmiston kompleksisuutta. Tämän mittaamiseen voidaan käyttää
Chidamberin ja Kemererin kehittämää LCOM (Lack of Cohesion in Methods) mittaria
[CK91]. Mitä suuremman tuloksen LCOM antaa, sitä pienempi luokan koheesio on. Se
laskee luokan koheesion metodien avulla, joilla on yhteisiä attribuutteja, eli metodeista,
jotka liittyvät toisiinsa [CK91; Tri18]. Jos LCOM-mittari antaa tulokseksi 0, tarkoittaa
se sitä, että luokan metodien välillä ei ole koheesiota ollenkaan. Tämä merkitsee yleensä
sitä, että luokka kannattaa jakaa kahteen tai useampaan luokkaan [CK91].

Kuva 3.1: WTFs per minute [Hol08].

Yhtenä koodin laatumittarina voitaisiin myös käyttää mittaria, joka laskee huoneessa
esiintyvien wtf-lausahdusten määrän minuutissa. Tämä Thom Holwerdanin [Hol08] pilke
silmäkulmassa piirtämä kuva 3.1 on alalla tunnettu ja se kuvastaa hyvin sitä, kuinka
tärkeää koodin puhtaus ja ymmärrettävyys on.

On siis hyvä muistaa, että erilaiset koodia mittaavat mittarit ovat työkaluja ja niihin ei tu-
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le sokeasti luottaa. Parhaimmassa tapauksessa ne kuitenkin antavat hyvää informaatiota
ohjelmiston koodin tasosta. Edellä mainituille mittareille on olemassa valmiita automaat-
tisia työkaluja, kuten SonarQube [Son]. Tällaiset staattisen analyysin työkalut analysoivat
myös monia muita hyödyllisiä koodin puhtaus- ja laatuseikkoja [SSL14].

3.2 Refaktorointi

Refaktorointi on prosessi, jossa olemassa olevaa koodia muutetaan siten, että se ei muu-
ta koodin ulkoista käyttäytymistä. Koodin muutos koskee vain sen sisäistä rakennetta,
mitä refaktoroinnilla on tarkoitus parantaa. Refaktorointi on siis koodin uudistamista
[TH19]. Ideaalein tilanne ohjelmistotuotannossa on ensin suunnitella ohjelmisto hyvin ja
sen jälkeen kirjoittaa koodi suunnitelman mukaisesti. Käytännössä tämä kuitenkin on
melkeinpä mahdotonta muuttuvien vaatimusten, ohjelmistojen kompleksisuuden ja ohjel-
mistokehittäjien eri osaamistasojen vuoksi. Tämän vuoksi refaktorointi on avainasemassa
koodia kirjoittaessa. Refaktoroinnin avulla koodi voidaan ensin kirjoittaa toimivaksi huo-
nolla sisäisellä rakenteella ja sen jälkeen lähteä korjaamaan koodin sisäistä rakennetta pa-
remmaksi. Refaktorointi auttaa löytämään tasapainon koodin kirjoittamiseen, sillä koodin
rakenteen suunnittelu on jatkuvaa toimintaa ohjelmiston kehityksen aikana [FB00].

Martin Fowler on yksi tunnetuimmista refaktoroinnista kirjoittaneesta kirjailijasta ja var-
sinkin kirjalla Refactoring : Improving the Design of Existing Code [FB00] on ollut suuri
vaikutus ohjelmistokehityksen maailmassa [Fow]. Hän summasi refaktorointia helpottavat
periaatteet kolmeen askeleeseen [FB00; FS00]:

1. Älä refaktoroi ja lisää uusia toimintoja samaan aikaan. Aseta selkeä ero näiden
kahden toiminnon välille.

2. Pidä huoli siitä, että sinulla on hyvät testit ennen kuin aloitat refaktoroinnin. Aja
testitapaukset mahdollisimman usein. Näin huomaat nopasti, jos jokin muutoksistasi
rikkoi jotain koodissa.

3. Ota pieniä ja harkittuja askelia: käy rauhassa luokka luokalta koodia läpi, jaa me-
todeja ja nimeä uudelleen muuttujia. Jos pidät vaiheet pieninä ja testaat jokaisen
vaiheen jälkeen, vältät pitkäaikaisia debuggaus-sessioita.

Mutta mistä tiedetään milloin koodia pitäisi refaktoroida? Ainakin siitä kun näkee, että
koodi ei ole puhdasta. Kent Beck ja Martin Fowler [Fow06] esittelivät termin koodiha-
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ju (code smell), jonka avulla voidaan huomata tiettyjä rakenteita koodissa, jotka kielivät
syvemmistä ongelmista ohjelmistossa. Se on jotain, joka on nopeasti havaittavissa, kuten
liian pitkä funktio. Se ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että ohjelmistossa on ongelma - jos-
kus tietyt funktiot joutuvat koodin puhtaudestakin huolimatta olemaan pitkiä. Koodihaju
auttaa löytämään mahdollisia vikoja koodista ja tekemään siitä puhtaampaa. Koodiha-
jun avulla voidaan löytää koodista kohtia, joissa nimet ovat epäselviä, luokalla on liikaa
vastuita, koodista löytyy duplikaatioita tai on huonosti kirjoitettuja kommentteja, ja niin
edelleen. Kun löytää edellä mainitun pahan koodihajun (bad code smell), tietää silloin,
että koodia pitää refaktoroida.

Tarkastellaan koodiesimerkkiä 3.1. Siinä Order-luokka ylläpitää tuotteen nimeä, hintaa ja
asiakkaan tietoja. Tällainen luokka tuo heti pahan koodihajun. Order-luokalla on aivan
liikaa vastuita. Tilauksella jokainen tuote ja asiakas on sidonnainen vain siihen tilaukseen.
Tällaisella ratkaisulla ei voitaisi esimerkiksi katsoa yhden asiakkaan kaikkia tilauksia tai
laskea, kuinka monta kertaa tiettyä tuotetta on tilattu. Luokan muuttujat ovat myös ni-
metty huonosti. Mistä tiedetään mihin name ja name2 viittavaat? Mitä address tarkoittaa
tässä yhteydessä? Huomioitavaa on myös se, että tilauksella on price-muuttuja. Jos tilauk-
sella olisi useampi tuote, ei yhden tuotteen hintaa voitaisi selvittää mitenkään. Esimerkin
luokka ei ole millään tasolla hyvä, eikä sen koodi ole puhdasta ja laadukasta.

public class Order {
private List <Str ing > names ;
private double p r i c e ;
private St r ing name2 ;
private St r ing address ;
. . .

}

Koodiesimerkki 3.1: Paha koodihaju.

Order-luokan voisi refaktoroida koodiesimerkin 3.2 tavoin. Siinä Product ja Customer on
tehty omiksi luokiksi. Näin lisäämme luokkien koheesiota suuremmaksi, kun jokaisella
luokalla on oma vastuunsa. Luokat toteuttavat nyt haluttua SRP-periaatetta. Luokkien
muuttujien nimet ovat nyt kuvaavammat. Luokka Order saa viitteet Customer ja Product
luokkiin. Nyt voimme laskea kaikki asiakkaan tilaukset ja sen, kuinka monta kertaa tiettyä
tuotetta on tilattu. Ohjelmiston ylläpito helpottuu huomattavasti.
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public class Customer {
private St r ing name ;
private St r ing address ;
. . .

}

public class Product {
private St r ing name ;
private double p r i c e ;
. . .

}

public class Order {
private List <Product> products ;
private Customer customer ;
. . .

}

Koodiesimerkki 3.2: Refaktoroitu versio koodiesimerkistä 3.1.

Refaktorointi nähdään tarpeellisena työkaluna koodin puhtauden ja ylläpidon suhteen.
Yhtenä apuna refaktorointitarpeen huomaamiseen ovat laadun mittarit. Kuten edellisessä
kappaleessa kerrottiin, laadun mittareiden avulla voidaan huomata esimerksi kompleksi-
sia funktioita. Kuitenkin useamman tutkimuksen mukaan ohjelmistokehittäjät eivät käytä
laadun mittareita pääasiallisena välineenä refaktorointiin, vaan he luottavat enemmän
omaan intuitioon ja koodihajuihin. Koodin laadun ja refaktoroinnin välistä suhdetta tut-
kineessa tutkimuksessa [Bav+15] tutkittiin kolmen avoimen lähdekoodin Java-projektin
kehityshistoriaa, jossa laatumittarit tai koodihajut ehdottivat refaktoroinnin tarpeesta.
Tuloksista ei nähty selvää suhdetta laatumittareiden ja refaktoroinnin välillä, mutta 42 %
analysoiduista refaktoroinneista liittyi koodihajuihin. Samanlaista tulosta laatumittareista
antoi myös Suomessa tehty tutkimus [Lep+15], jossa haastateltiin 12 senior-tason arkki-
tehtiä ja ohjelmistokehittäjää yhdeksästä suomalaisesta ohjelmistoyrityksestä. Haastatte-
luista nousi esiin enemmänkin intuitio ja konkreettiset ongelmat refaktoroinnin aloittami-
seen kuin laatumittareiden käyttö. Kuitenkin haastatellut ajattelivat mittareiden olevan
hyödyllisiä esimerkiksi asiakasprojekteissa. Asiakasprojekteissa voi olla vaikea vakuuttaa
asiakasta refaktoroinnin tarpeesta, sillä sen hyötyjä on vaikea näyttää asiakkaalle, kun
ohjelmiston ulkoinen käyttäytyminen ei muutu. Mittareiden avulla voidaan paremmin va-
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kuuttaa asiakas siitä, että ohjelmistoa tulee refaktoroida sen laadun parantamiseksi.

3.3 Koodikatselmointi

Koodikatselmointi on tehokas tapa löytää virheitä implementoidusta koodista ja näin pa-
rantaa koodin laatua [ABL89]. Virheiden korjaaminen myöhäisemmässä vaiheessa on kal-
liimpaa kuin niiden korjaaminen kehitysvaiheessa [Fag76]. Koodikatselmoinnit auttavat
estämään virheiden syntyä heti varhaisessa vaiheessa ja se on yleisesti käytetty työvaihe
ohjelmistokehityksessä. Koodikatselmointi on staattista testaamista, missä koodia ei suo-
riteta, vaan sitä tutkitaan ja analysoidaan ohjelmistokehittäjien toimesta. Sen tavoittee-
na on löytää varhaisessa vaiheessa mahdollisia puutteita tarkasteltavasta koodista. Näin
ennaltaehkäistään kalliita korjauksia ohjelmiston jatkokehityksessä [SSL14].

Koodikatselmointi prosessin kehitti Fagan [Fag76] vuonna 1976 osaksi ohjelmistokehitystä.
Siinä katselmointi tapahtui useassa palaverissa tiimin kesken ja koodia tutkittiin huolelli-
sesti rivi riviltä. Faganin kehittämää koodikatselmointia kutsutaan enemmänkin formaa-
liksi tarkastukseksi (formal inspection) ja se perustuu viiteen eri vaiheeseen:

1. Yleiskatsaus, koko tiimi (overview) - Suunnittelija (designer) selittää yleisen tarpeen
koodille, jonka jälkeen suunnittelija kertoo tarkemmin suunnitelluista rakenteellisis-
ta ratkaisuista, kuten logiikasta ja riippuvuuksista. Dokumentaatio suunnitelmasta
jaetaan kaikille osallistujille.

2. Valmistautuminen, yksilö (preparation) - Osallistujat tutustuvat dokumentaatioon
yrittäen ymmärtää sen suunnitelman, tarkoituksen ja logiikan.

3. Tarkastus, koko tiimi (inspection) - Koodin implementoija kertoo omin sanoin, mi-
ten hän aikoo implementoida suunnitelman. Samaan aikaan muut tiimiläiset etsivät
suunnitelmasta virheitä. Tärkeänä huomiona tässä on, että tarkastajat etsivät vain
virheitä, eivätkä lähde miettimään miten virheet tulisi korjata.

4. Uudelleen työstäminen (rework) - Tarkastus vaiheessa raportoitujen virheiden rat-
kaisu suunnittelijan ja/tai koodin implementoijan toimesta.

5. Seuranta (follow-up) - Tässä vaiheessa on välttämätöntä, että kaikki ongelmat, huo-
let ja virheet ovat ratkaistuja. Muuten ongelmien ratkaisu voi olla moninkertaisesti
kalliimpia korjata myöhäisemmässä vaiheessa.
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Koodikatselmoinnit eivät ole tänä päivänä enää niin virallisia, kuin ne olivat alkuaikoina
70- ja 80-luvuilla [BB13]. Koodikatselmointeja tutkittiin vuonna 2013 Googlen, Micro-
softin ja AMD:n projekteista [RB13], joista huomattiin, että nykyajan koodikatselmoin-
nit ovat kevyitä, joustavia ja perustuvat pienten muutosten toistuvaan tarkastamiseen.
Samaan lopputulokseen päädyttiin myös Saksassa tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2016
[Bau+16a], joka tutki koodikatselmointiprosesseja. Tutkimuksessa haastateltiin 19 yrityk-
sen ohjelmistoinsinöörejä ja näitä tuloksia täydennettiin havainnoilla 11 yrityksen tiedois-
ta, jotka löydettiin puolisystemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Lopputuloksena oli,
että koodikatselmoinnit suoritetaan muutospohjaisesti. Kevyemmän ja jatkuvan koodi-
katselmoinnin syyksi nähdään ketterien menetelmien ja avoimen lähdekoodin suosio viime
vuosikymmenenä [RB13; Bau+16a].

Nämä kevyemmät ja nykyaikaiset koodikatselmoinnit sisältävät pääpiirteittäin seuraavat
kolme vaihetta [RB13; Bau+16a]:

1. Tekijä tekee muutoksen koodiin ja toimittaa sen tarkastettavaksi. Koodi voidaan
toimittaa tarkasteluun joko implementoinnin jälkeen tai kesken implementoinnin.

2. Ohjelmistokehittäjät keskustelevat ja tutkivat muutosta lukemalla lähdekoodia. He
ehdottavat siihen mahdollisia korjauksia. Muutos voidaan toimittaa useampaan ker-
taan ehdotettujen korjausten valmiiksi saattamiseksi.

3. Yksi tai useampi katselmoija hyväksyy muutoksen ja muutos lisätään päähaaraan
repositorion versionhallinnassa. Muutos voidaan myös hylätä.

Miten koodikatselmoinnit auttavat koodin puhtauteen ja laatuun? Microsoftilla tehtiin
vuonna 2013 tutkimus [BB13], jonka yhtenä tavoitteena oli tutkia, mitä hyötyjä koodikat-
selmoinneista on. Tutkimuksessa suoritettiin kyselytutkimus Microsoftin johtajille ja oh-
jelmistokehittäjille. Samantapainen tutkimus [Bau+16b] tehtiin myös vuonna 2016 pienille
ja keskisuurille ohjelmistoyrityksille Saksassa, jossa haastateltiin 24 ohjelmistoinsinööriä
19 yrityksestä. Molemmista tutkimuksista nousi esiin seuraavat aiheet, jotka nähtiin ole-
van hyödyllisiä koodikatselmoinneista [BB13; Bau+16b]: virheiden löytäminen koodista,
koodin parantaminen, vaihtoehtoiset ratkaisut koodille, tekijän ja katselmoijan oppiminen
sekä tiimin tietoisuus ja avoimuus.

Virheiden löytäminen koodista

Koodikatselmointien yhtenä tärkeimpänä tekijä nähtiin virheiden löytäminen koodista.
Varsinkin virheet, jotka ovat vaikeita löytää testien avulla, ovat tärkeitä löytää koodikat-
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selmoinneilla [Bau+16b]. Tällaisia ovat esimerkiksi virheet, jotka koskevat koodin logiik-
kaa, samankaltaisuutta tai suunnitteluperiaatteita [BB13; Bau+16b].

Parempi koodin laatu

Koodikatselmoinneilla nähtiin olevan positiivinen vaikutus koodin sisäisen rakenteen laa-
tuun ja ylläpidettävyyteen. Katselmoinneilla nähtiin myös olevan ennaltaehkäisevä vai-
kutus, mikä sai ohjelmistokehittäjät kiinnittämään enemmän huomiota koodin laatuun
[Bau+16b]. Katselmointien avulla pystytään myös seuraamaan, että koodin tyyli noudat-
taa tiimin yleistä tapaa kirjoittaa koodia. Toisaalta tämä nähtiin myös huonona asia-
na, sillä joskus katselmoijat saattavat kommentoida vain koodin tyylillisistä seikoista,
mitkä ovat usein nopeasti nähtävissä. Tällöin katselmoinnin palautteesta voi jäädä pois
syvemmät ongelmat implementoidussa koodissa, kuten esimerkiksi tietoturvallisuusasiat
[BB13].

Vaihtoehtoiset ratkaisut koodille

Koodikatselmoitavan koodin implementointitapaan voidaan ehdottaa uusia ideoita tai pa-
rempia ratkaisutapoja [BB13; Bau+16b]. Varsinkin, jos katselmoitava koodi on implemen-
toitu tavalla, jota on vaikea ylläpitää tai ymmärtää, voidaan korjausliike tehdä heti kehi-
tysvaiheessa. Koodikatselmointien yksi perusideoista on juuri puutteiden löytäminen ai-
kaisessa vaiheessa, jolloin niiden korjaaminen on halvempaa kuin ylläpitovaiheessa [Fag76].

Tekijän ja katselmoijan oppiminen

Koodikatselmoinnit ovat hyviä oppitunteja koodin kirjoittajalle ja koodikatselmoijille.
Siinä tietoa siirtyy molemmille puolille esimerkisi parhaista käytännöistä kirjoittaa koodia,
API:en käytöstä ja erilaisista ”koodikikoista”. Koodikatselmoinnit nähdään myös hyvänä
tapana opettaa uudet tiimin jäsenet tiimin tavoille [BB13; Bau+16b]. Säännölliset kat-
selmoinnit tasapainottavat ohjelmistokehittäjien taitoja tiimin sisällä [Bau+16b]. Katsel-
mointien avulla voidaan harjoittaa ohjelmistokehittäjien kooditajua.

Tiimin tietoisuus ja avoimuus

Koodikatselmointien avulla saavutetaan tietoisuutta tapahtuineista muutoksista tiimin
sisällä. Se auttaa ohjelmistokehittäjiä huomaamaan uudet muutokset, jolloin he voivat
myös itse käyttää kyseistä toimintoa [BB13]. Koodikatselmoinneilla voidaan siis vähentää
riskiä duplikaatioista koodissa. Kun ollaan tietoisia siitä, mitä muut tiimiläiset tekevät,
vältetään turhien samankaltaisten luokkien tai funktioiden kirjoittamista.
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Koodikatselmoinneilla on positiivinen vaikutus koodin laatuun. Tutkimuksessa [BR15],
jossa tehtiin empiirinen analyysi kolmelle suurelle avoimen lähdekoodin ohjelmistolle, huo-
mattiin, että katselmoiduilla koodimuutoksilla on parempi luettavuus kuin koodimuutok-
silla, joita ei ole katselmoitu. Tästä voidaan ajatella, että kun koodikatselmoinnit ovat
jatkuva työnkuva tiimin sisällä, aiheuttaa se ryhmäpainetta ohjelmistokehittäjissä ja näin
parantaa kirjoitetun koodin puhtautta ja laatua.

3.4 Yksikkötestit

Yksikkötestit ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä ohjelmiston ylläpidettävyyden kannalta.
Yksikkötestit vaikuttavat suoraan koodin laatuun eli sen ylläpidettävyyteen. Ne pitävät
koodin joustavana, ylläpidettävä ja uudelleenkäytettävänä [Mar09]. Yksikkötestit ovat
dynaamista testaamista, jossa testattavalle koodin osalle toimitetaan testidata, minkä
jälkeen testitapaus suoritetaan [SSL14].

Yksikkötestien ideana on nimensä mukaan testata tiettyä yksikköä koodissa. Yksikkötesteillä
voidaan siis testata ohjelmiston osaa, joka voidaan loogisesti eristää muusta koodista ku-
ten tiettyä luokkaa tai yksittäistä funktiota. Jos yksikkötestit ovat kunnossa, ei tarvitse
pelätä sitä, että tuotannon koodiin tehdyt muutokset rikkoisivat jotain muuta osaa ohjel-
mistossa, koska yksikkötestit ilmoittavat siitä heti. Yksikkötestien avulla koodin jatkuva
refaktorointi on riskittömämpää, mikä parantaa koodin puhtautta ja laatua [Mar09].

Yksikkötestit ovat yhtälailla tärkeitä kuin tuotannon koodikin, ja ne vaativat hyvää suun-
nittelua ja ylläpitoa. Yksikkötestien koodi pitää pitää yhtä puhtaana kuin tuotannon
koodi [Mar09]. Luettavuus on yksikkötestien yksi tärkeimmistä tekijöistä. Martin sanoo
jopa, että luettavuus on yksikkötesteissä tärkeämpää kuin tuotannon koodissa [Mar09].
Yksikkötesteissä luettavuutta auttavat samat asiat kuin tuotannon koodissa eli niiden
pitäminen selkeinä ja yksinkertaisina. Yksikkötesteissä on tärkeää pystyä ilmaisemaan
mahdollisimman paljon muutamalla ilmaisulla. Hyvä tapa puhtaiden yksikkötestien kir-
joittamiseen on, kun testataan yhtä konseptia per testi ja assertien käyttö pidetään mini-
missään [Mar09].

Otetaan esimerkkinä Calculator-luokka, jonka vastuuna on laskea erilaisia laskutoimituk-
sia. Luokalla on add-funktio, joka laskee yhteen kaksi annettua int-tyyppistä kokonaislu-
kua. Kun teemme add-funktiolle yksikkötestit, voisi olla hyvä testata esimerkiksi kahden
positiivisen luvun lisäämistä, kahden negatiivisen luvun lisäämistä ja yhden positiivisen ja
negatiivisen luvun lisäämistä. Tämä voitaisiin ajatella niin, että tehdään yksi testitapaus
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funktiolle add, kuten koodiesimerkissä 3.3.

public class Calcu la torTest {

@Test
public void testAddFunction ( ) {

Calcu la to r c a l c u l a t o r = new Calcu la to r ( ) ;

int r e s u l t = c a l c u l a t o r . add (2 , 2 ) ;
a s s e r tEqua l s (4 , r e s u l t ) ;

int r e s u l t 2 = c a l c u l a t o r . add(−3 , −10);
a s s e r tEqua l s (−13 , r e s u l t 2 ) ;

int r e s u l t 3 = c a l c u l a t o r . add(−5 , 1 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (5 , r e s u l t 3 ) ;

}
. . .
}

Koodiesimerkki 3.3: Yksikkötesti add-funktiolle.

Testitapaus on kuitenkin vaikealukuinen. Testistä ei käy heti ilmi, mitä tapauksia funk-
tiosta testataan. Testitapaus selvästi testaa useampaa konseptia. Puhtaampi ja luetta-
vampi tapa on tehdä jokaisesta konseptista oma testinsä koodiesimerkin 3.4 tapaan. Huo-
mioitavaa on myös se, että Calculator-luokan esittely on eristetty @Before-annotoituun
setUp-funktioon, jota voi jokainen testitapaus käyttää. Näin vähennämme duplikaatioi-
den määrää testeissä, niin ettei jokaisen testitapauksen tarvitse esitellä luokan Calculator
ilmentymää erikseen.

public class Calcu la torTest {

@Before
public void setUp ( ) {

Calcu la to r c a l c u l a t o r = new Calcu la to r ( ) ;
}
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@Test
public void testAddPosit iveNumbers ( ) {

int r e s u l t = c a l c u l a t o r . add (2 , 2 ) ;
a s s e r tEqua l s (4 , r e s u l t ) ;

}

@Test
public void testAddNegativeNumbers ( ) {

int r e s u l t = c a l c u l a t o r . add(−3 , −10);
a s s e r tEqua l s (−13 , r e s u l t ) ;

}

@Test
public void testAddNegativeAndPositiveNumbers ( ) {

int r e s u l t = c a l c u l a t o r . add(−5 , 1 0 ) ;
a s s e r tEqua l s (5 , r e s u l t ) ;

}
. . .
}

Koodiesimerkki 3.4: Puhtaammat yksikkötestit add-funktiolle.

Martin kehitti F.I.R.S.T. säännön [Mar09], jota yksikkötestien tulee noudattaa puhtaiden
yksikkötestien saavuttamiseksi:

Fast - Yksikkötestien tulee olla nopeita. Mitä hitaampia ne ovat, sitä todennäköisempää
on, ettei niitä suoriteta tarpeeksi usein.

Independent - Yksikkötestien tulee olla riippumattomia muista testeistä. Yksikkötestejä
pitää olla mahdollista suorittaa erikseen ja missä järjestyksessä tahansa.

Repeatable - Yksikkötestien tulee olla toistettavia missä tahansa ympäristössä - ne eivät
saa olla riippuvaisia esimerkiksi tietokannasta tai nettiyhteydestä. Näin varmistetaan se,
että jos testi ei mene läpi, on syy lähdekoodissa eikä missään muussa.

Self-validating - Yksikkötestien pitää palauttaa boolean-tyyppinen tulos, eli joko testi
meni läpi (true) tai se epäonnistui (false). Yksikkötestien tulkintaa ei pidä tehdä ma-
nuaalisesti, esimerkiksi lukemalla lokitiedostoja läpi. Yleensä yksikkötesteissä käytetään
assert-tarkistuksia, jotka palauttavat boolean-arvon.

Timely - Yksikkötestit tulisi kirjoittaa ennen tuotannon koodia. Jos yksikkötestit kirjoite-
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taan tuotannon koodin jälkeen, on vaarana se, että yksikkötestejä ei kirjoiteta ollenkaan.
Näin tapahtuu varsinkin silloin, kun tuotannon koodi on kompleksista ja vaikeasti testat-
tavaa.

F.I.R.S.T. säännön viimeinen kohta Timely, ajoitus, voidaan saavuttaa, kun lähdetään
kirjoittamaan koodia Test Driven Development (TDD) periaatteella [TH19]. Siinä kirjoi-
tetaan yksikkötestit ennen tuotannon koodia. Tarkoituksena on paloitella haluttu toimi-
nallisuus pieniin osiin ja kirjoittaa tälle osalle testi, joka menee läpi kun ominasuus on
implementoitu. Kun testi on kirjoitettu, ajetaan kaikki yksikkötestit ja varmistetaan, että
juuri kirjoitettu testi epäonnistuu. Tämän jälkeen kirjoitetaan juuri sen verran tuotannon
koodia, että kirjoitettu yksikkötesti menee läpi. Kun testi menee läpi, refaktoroidaan tuo-
tannon koodi tarvittaessa paremmaksi samalla varmistaen, että kaikki yksikkötestit me-
nevät läpi. TDD-periaatteen mukaisesti kirjoitetulla koodilla yksikkötestejä kirjoitettaisiin
koko ajan, ja silloin ne kattaisivat koko tuotannon koodin [Mar09]. Kun yksikkötestit kat-
tavat koko tuotannon koodin, se parantaa koodin laatua, kun muutoksia voidaan tehdä
ilman pelkoa. TDD-periaatteen ongelma on kuitenkin se, että siihen voi niin sanotusti so-
kaistua. Pahimmassa tapauksessa kirjoitetaan useita hiukan turhiakin yksikkötestejä vain
helpoimmille ongelmille, ja unohdetaan oikea syy, minkä takia koodia alettiin alunperin
kirjoittamaan [TH19]. Tasapaino TDD:n kanssa on tärkeää ja se, että pidetään mielessä
koko ajan haluttu lopputulos.



4 Kyselytutkimus

Tämän tutkielman yhtenä tutkimusmenetelmä oli Internetissä suoritettava kyselytutki-
mus. Kyselytutkimus suoritettiin käyttämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tut-
kimusmenetelmää [Toe16]. Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla voidaan kysymys-
ten vastaukset muuttaa numeroiksi ja laskea niitä tilastollisesti. Tällaisia kysymyksiä
ovat ne, joille on ennalta annettu vastausvaihtoehdot. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän
päämääränä on ymmärtää taustalla olevat syyt, mielipiteet ja motivaatiot. Tämän avul-
la kyselytutkimuksesta saadaan syvällisempiä tietoja. Tällaisia kysymyksiä ovat ne, jotka
ovat avoimia kysymyksiä.

Internetissä suoritettavien kyselytutkimusten vastausprosentti on yleensä melko pieni.
Internet-kyselyjen vastausprosenteista ei löydy viime vuosilta tarkkaa tieteellistä tutki-
musta. Eri kyselytutkimusalustojen palveluntarjoajien omien tutkimusten perusteella voi-
daan kuitenkin päätellä, että realistisena odotusarvona voidaan pitää 10 - 15 % vastauspro-
senttia [Sur; App19; Peo], kun kyselytutkimus suunnataan henkilöille, joita ei ennestään
tunneta.

Kyselytutkimuksen päämääränä oli vastata tutkimuskysymykseen:

TK4. Miten puhdas ja laadukas koodi toteutuu käytännön työssä

ohjelmistokehittäjien näkökulmasta?

4.1 Valmistelu

Kyselytutkimuksen kysymyset pohjautuvat tässä tutkielmassa esitettyihin aiheisiin. Ky-
selytutkimuksen kysymyksiä jouduttiin rajaamaan ja vähentämään valmisteluvaiheen yh-
teydessä. Yleensä pidemmillä kyselytutkimuksilla on pienempi vastausprosentti [LW17].
Tärkein asia oli keskittyä siihen, mihin kysymykseen tutkimuksella halutaan vastaus. Ky-
selytutkimuksen tarkoituksena oli saada vastaus siihen, miten puhtaan ja laadukkaan koo-
din menetelmät toteutuvat käytännön työelämässä. Suurimmalla osalle kysymyksistä oli
annettu valmiit vastausvaihtoehdot, sillä ne ovat mielyttävämpiä vastata ja niitä on hel-
pompi mitata. Kysymyksissä oli myös muutama avoin kysymys, joilla pyrittiin saamaan
mielipiteitä kysyttävästä aiheesta. Avointen kysymysten määrä oli kuitenkin pidetty pie-
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nenä, sillä avoimet kysymykset koetaan usein hankalina ja työläinä [SR16], ja vastaajat
pyrkivät ohittamaan ne aina kun mahdollista.

Tutkimuskysymyksen mukaan kyselytutkimuksen vastaajiksi soveltuvat kaikki sellaiset
henkilöt, jotka kirjoittavat työkseen koodia. Tämän joukon tunnistamiseen käytettiin
www.itewiki.fi -sivuston tarjomaa hakupalvelua, jolla voidaan etsiä suomalaisia IT- ja oh-
jelmistoalan yrityksiä. Hakupalvelun kautta saatiin tunnistettua joukko yrityksiä ja yritys-
ten yhteyshenkilöt etsittiin yritysten omien kotisivujen kautta. Muutama yritys valittiin
tutkimukseen aikaisempien suhteiden perusteella. Yhteyshenkilöiksi pyrittiin löytämään
yrityksen ohjelmistokehittäjiä tai IT-puolen johtajia. Kaikissa tapauksissa tämä ei toteu-
tunut, jolloin yhteyshenkilöksi valittiin HR-henkilöitä. Jokaisesta yrityksestä valittiin yksi
yhteyshenkilö.

Kyselytutkimus suoritettiin Internetissä Helsingin yliopiston e-lomakkeella∗, jolloin kyse-
lytutkimuksen linkille saatiin helsinki.fi loppuinen verkkotunnus. Tämä luo turvallisuuden
tunnetta, kun linkki on luotettavasta lähteestä. E-lomakkeelle tallennetut vastaukset py-
syvät Helsingin yliopiston omilla palvelimilla. Kyselytutkimus toteutettiin niin, ettei siinä
kysytty henkilöiden henkilökohtaisia tietoja, jolla varmistettiin, että GDPR-vaatimukset
säilyivät. Helsingin yliopiston e-lomake mahdollistaa myös vastausten raportoinnin, joten
niiden keräämiseen ei tarvittu ylimääräistä ohjelmaa.

Kyselytutkimuksen alussa oli ohje siitä, miksi kyselytutkimus on laadittu, ketkä ovat po-
tentiaalisia vastaajia tutkimukseen, ja mitä puhdas ja laadukas koodi tässä yhteydessä
tarkoittaa (liite A.3). Vastaajia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin sen perusteella, mi-
ten he ovat koodanneet viimeisimmässä projektissaan. Kyselytutkimuksen kysymykset
olivat englanniksi, jotta vastaajiksi saatiin mahdollisimman kattava joukko. Kyselytutki-
mus kokeiltiin ensin testihenkilöillä, joiden palautteiden perusteella kysymysten muotoa
ja kieliasua korjailtiin vielä hiukan.

4.2 Suorittaminen

Kyselytutkimus suoritettiin 30.9.2020 - 14.10.2020 välisenä aikana. Kyselytutkimuksessa
oli 22 kysymystä, joista kuusi kysymystä liittyi vastaajan taustatietoihin ja 16 kysymystä
liittyi puhtaan ja laadukkaan koodin käytäntöihin (liite A.3). Kyselylomakkeen saatekir-
je (liitteet A.1 ja A.2) lähetettiin sähköpostitse 104 yhteyshenkilölle, joita ei ennestään

∗https://elomake.helsinki.fi/
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tunnettu. Yhteyshenkilöitä pyydettiin välittämään viesti edelleen kaikille heidän tunte-
milleen henkilöille, jotka kirjoittavat koodia työkseen. Tällaista lähestymistapaa kutsu-
taan lumipallo-otannaksi [SR16]. Siinä pyritään ensin tunnistamaan yksi osallistumisvaa-
timukset täyttävä henkilö ja tätä ensimmäistä henkilöä pyydetään lähettämään tutki-
mussähköposti edelleen toiselle henkilölle, ja tätä toista henkilöä pyydetään välittäämään
tutkimussähköposti edelleen kolmannelle henkilölle, ja niin edelleen. Lumipallo-otantatapa
toimi hyvin tämän kaltaisessa kyselytutkimuksessa, jossa pyrittiin tunnistamaan hen-
kilöitä ryhmästä, jossa jäsenet tuntevat toisensa [SR16]. Tässä tapauksessa ryhmä oli
yritys ja jäsenet olivat yrityksen työntekijöitä.

Kyselylomakkeen tavoitteeksi asetettiin saada 25 vastausta, jotta kyselytutkimuksella olisi
painoarvoa. Tämä tarkoitti noin 24 % vastausprosenttia 104 henkilöstä, jos oletetaan ettei
kukaan henkilöistä välittänyt kyselylomakkeen linkkiä edelleen. Tavoiteltu 24 % vastaus-
prosentti oli optimistinen, sillä eri kyselytutkimusalustojen mukaan realistisena vastaus-
prosenttien odotusarvona voidaan pitää 10 - 15 % vastausprosenttia [Sur; App19; Peo].
Täydellistä vastausprosenttia ei voida laskea, sillä saatekirjeessä pyydettiin välittämään
kyselylomakkeen linkkiä eteenpäin niille henkilöille, jotka soveltuvat kyselyn vastaajiksi.

Kyselytutkimus sai osakseen paljon positiivista palautetta. Muutama yhteyshenkilö kertoi
jakaneensa kyselytutkimusta organisaationsa omissa sisäisissä kanavissa, kuten Slackissä
ja Teamsissä. Yhdelle yritykselle tehtiin kyselylomakkeesta kopio, jonka avulla he pys-
tyivät saamaan yrityskohtaista tietoa tuloksista. Nämä tulokset yhdistettiin alkuperäisen
kyselylomakkeen tulosten kanssa ja tulosten raportointi hoidettiin Google Driven Google
Sheets:lla. Eräs yhteyshenkilöistä jakoi linkkiä laajalle verkostolleen LinkedIn:ssä. Kyse-
lylomakkeeen lumipalloilmiö toteutui hyvin.

4.3 Tulokset

Kyselytutkimukseen saatiin 103 vastausta, joka ylitti selkeästi asetetut tavoitteet. Vas-
tauksia tuli tasaiseen tahtiin koko kahden viikon aikana. Kuvissa 4.1 - 4.26 esitetään
graafisesti kyselytutkimuksen vastausten tulokset. Kyselytutkimuksen kysymykset olivat
englanniksi ja vastaajat vastasivat avoimiin kysymyksiin englanniksi, suomeksi ja ruot-
siksi. Tuloksissa esitetyt kysymykset ja vastaukset on suomennettu. Kysymysten 7 - 22
avoimet vastaukset löytyvät liitteistä B.
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Vastaajien taustatiedot

Kysymykset 1 - 6 liittyivät vastaajien taustatietoihin. Taustatiedoilla pyrittiin selvittämään,
kuinka vastaajien tausta vaikuttaa puhtaan ja laadukkaan koodin mieltämiseen. Ensimmäisenä
kysymyksenä kysyttiin vastaajan koulutustaustasta (kuva 4.1). Toinen aste sisältää lukion
ja ammattikoulun, alempi korkeakoulututkinto sisältää ammattikorkeakoulu- ja kandi-
daattitutkinnot ja ylempi korkeakoulututkinto sisältää ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnot ja maisteritutkinnot. Muu-kohta sisältää vastauksia, joita ei voitu luokitella edellä
mainuttuihin, kuten ”joitain yliopistokursseja”, ”yliopisto” ilman tietoa, onko tutkinto
kandidaatti- vai maisterivaiheen ja ”ammatillinen pätevyys”.

Kuva 4.1: Vastaajien koulutustausta.

Toisessa kysymyksessä kysyttiin vastaajan kokemusta ohjelmoinnista vuosina (kuva 4.2).

Kuva 4.2: Vastaajien kokemus ohjelmoinnista vuosina.
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Kysymykset 3 - 6 liittyivät vastaajan työelämään. Kolmannessa kysymyksessä (kuva 4.3)
vastaajien ammattinimikkeet luokiteltiin viiteen kategoriaan, joista muu-kohta sisältää
ammattinimikkeet: Technology Manager, Specialist, Head of Mobile Development ja Softwa-
re Specialist.

Kuva 4.3: Vastaajien ammattinimikkeet.

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan yrityksen kokoa (kuva 4.4) ja viidennessä
kysymyksessä kysyttiin vastaajan tiimin kokoa kuva 4.5. Viidennen kysymyksen muu-
kohta sisältää tiimit, joiden koko skaalautui laajemmin, kuten vastaukset ”2 - 8”, ”1 - 5”,
”4 - 10”, ”1 - 10”ja ”3 - 10”.

Kuva 4.4: Yrityksen koko. Kuva 4.5: Tiimin koko.

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin osallistuuko vastaaja enemmän projekteihin, jotka
tuottavat ohjelmistopalveluita yritykselle itselleen vai asiakkaalle (kuva 4.6).
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Kuva 4.6: Ohjelmistopalveluiden tarjonta.

Vastaajien koodaustapa

Kysymykset 7 - 16 liittyivät vastaajien koodaustapoihin. Vastaajaa pyydettiin ajattele-
maan viimeisintä projektia, johon hän on osallistunut, ja vastaamaan kysymyksiin sen
perusteella.

Seitsemännessä kysymyksessä tutkittiin, miten vastaajat toimivat, kun luokan tai funk-
tion tarkoitusta kuvaava nimi on pitkä (kuva 4.7). Luettavuuden kannalta on tärkeää,
että luokille ja funktioille annetaan niiden tarkoitusta kuvaava nimi. Nimet saavat olla
pitkiä, jos nimien merkitys sitä vaatii. Kommentin antaminen tässä yhteydessä on on-
gelmallista, sillä jatkossa myös kommenttia täytyy ylläpitää. Kommentti voi myös rikkoa
DRY-periaatetta, sillä koodi itsessään on ainoa paikka, joka kertoo mitä se tekee [Mar09;
TH19]. Kohdan d) muina vastauksina 15 ilmaisi, että valitsisivat vaihtoehdon a), mutta
ennen sitä yrittäisivät vielä miettiä, kuinka sanoa tarkoitus lyhyemmin. Neljä kohdan d)
vastaajista kirjoitti, että tilanteessa voisi olla epäilys pahasta koodihajusta ja parempana
ratkaisuna nähtiin luokan tai funktion refaktorointi pienempiin osiin. Toiset neljä vastaa-
jaa vastasivat molemmat edellä mainitut tavat. Kohdan d) vastaajista 23 ilmaisivat siis
toimivansa puhtaan koodin periaatteiden mukaisesti, eli nimeämällä luokan tai funktion
sen tarkoituksen mukaan tai poistamalla pahaa koodihajua koodista. Näin ollen voidaan
sanoa, että vastaajista 90 kappaletta (87,4 %) kertoi toimivansa puhtaan koodin peri-
aatteiden mukaisesti, kun huomaavat, että luokan tai funktion tarkoitusta kuvaava nimi
on pitkä. Loput viisi kohdan d) vastauksista kertoivat lisäävänsä selittävän kommentin,
jos eivät keksi tapaa kirjoittaa tarkoitus lyhyemmin, poistavat vähiten tärkeimmän sa-
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nan nimestä, ja että tapa vaitelee paljon asiakkaiden mukaan. Kaikki d) kohdan avoimet
vastaukset löytyvät liitteestä B.1.

Kuva 4.7: Luokan tai funktion nimen pituus.

Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin vastaajan tapaa luoda uusi luokka (kuva 4.8).
Tällä kysymyksellä mitattiin, miten vastaajat toteuttavat Single Responsibility Principle
-periaatetta. Vastaajista 81 kappaletta (78,6 %) vastasi työskentelevänsä noudattaen SRP-
periaatetta. Kohdan c) muina vastauksina annettiin tapaa a):n ja b):n väliltä, ja että pie-
nemmät luokat ovat haluttuja mutta todellisuudessa ”quick and dirty” ratkaisuja joudu-
taan tekemään. Vastauksissa myös mainittiin mieltymyksestä isompiin luokkiin, joilla on
selvä jaottelu vastuissa. Kohdan c) avoimet vastaukset löytyvät liitteestä B.2.

Kuva 4.8: Luokan koko.
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Yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin kuinka useasti vastaaja kokee, että hänen työstämällään
luokalla on korkea koheesio (kuva 4.9). Ennen kysymystä luokan koheesiolle annettiin seu-
raava määritelmä: Kun luokalla on vähän instanssimuuttujia ja suurin osa luokan funk-
tioista käyttää ainakin yhtä niistä, ovat instanssimuuttujat ja funktiot riippuvaisia toisis-
taan. Tällöin luokan koheesio on korkea ja luokalla on selkeä vastuualue. Vastaajista 65
% mielsi, että työstetyllä luokalla on aina tai usein korkea koheesio.

Kuva 4.9: Luokan koheesio.

Kymmenennessä kysymyksessä kysyttiin kuinka useasti vastaaja jää pilkkomaan funktiota
pienemmäksi, jos huomaa sen olevan yli 20 riviä pitkä (kuva 4.10). Tämä kysymys liittyi
funktioiden luettavuuteen, sillä lyhyempiä funktioita on helpompi lukea ja ymmärtää.
Vastaajista 56,5 % vastasi jäävänsä aina tai usein pilkkomaan funktiota pienemmäksi.

Kuva 4.10: Pitkän funktion pilkkominen pienemmäksi.
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Kysymyksessä 11 kysyttiin, miten vastaaja järjestää funktiot luokan sisällä (kuva 4.11).
Tällä kysymyksellä tutkittiin luokan sisäistä luettavuutta. Puhtaassa koodissa mielletään,
että koodia tulisi lukea ylhäältä alaspäin [Mar09]. Vastaajista 57,3 % vastasi järjestävänsä
funktiot usein niin, että niitä voi lukea ylhäältä alaspäin. Kohdan d) muina vastauksina
kerrottiin muun muassa, että tapa riippuu kielestä, julkiset ja suljetut funktiot kirjoitetaan
omiksi joukoiksi, ja että tärkeintä on johdonmukaisuus, jossa noudatetaan koodipohjan
vakiintunutta käytäntöä. Kohdan d) avoimet vastaukset löytyvät liitteestä B.3.

Kuva 4.11: Funktioiden järjestys luokan sisällä.

Kysymyksessä 12 kysyttiin, kirjoittaako vastaaja kommentteja koodiin (kuva 4.12).

Kuva 4.12: Kommenttien kirjoittaminen.
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Vastaajista 91,3 % vastasi kirjoittavansa komennetteja. Kolmastoistakysymys kysyi, minkä-
laisia kommentteja vastaaja kirjoittaa, jos hän vastasi edeltävään kysymykseen kyllä. Avoi-
mia vastauksia tuli 92 kappaletta, ja ne voitiin luokitella 10 kategoriaan (kuvat 4.13 ja
4.14). Kuvan 4.14 prosenttiosuus kertoo, kuinka monta prosenttia annetuista vastauksista
käsitti kyseisen kategorian asian. Muina vastauksina annettiin, että vastaaja kommen-
toi funktion parametrit, palautusarvot ja poikkeukset, ja toinen vastaajista kertoi kuinka
käyttämällä kolmea kauttaviivaa voidaan kirjoittaa VS:ssä (Visual Studio) kommentteja,
jotka näkyvät, kun laittaa hiiren kursorin kyseisen koodin päälle. Kaikki kysymyksen 13
avoimet vastaukset löytyvät liitteestä B.4.

Kuva 4.13: Minkä tyyppisiä kommentteja kirjoitetaan.

Kuva 4.14: Kuvan 4.13 pylväiden selite.
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Neljästoistakysymys kysyi, kuinka useasti vastaaja jää refaktoroimaan koodia, kun haluttu
toiminnallisuus on valmis ja koodi toimii ulkoisesti (kuva 4.15). Vastaajista 70,9 % vastasi
jäävänsä aina tai usein refaktoroimaan koodia, kun haluttu toiminto on valmis.

Kuva 4.15: Kuinka usein vastaaja jää refaktoroimaan koodia, kun haluttu toiminallisuus on valmis.

Jos vastaaja vastasi kysymykseen Joskus, Harvoin, En ikinä, pyydettiin kysymyksessä 15
selventämään syitä, miksi vastaaja ei jää refaktoroimaan. Kysymykseen 15 tuli 27 avointa
vastausta ja ne voitiin luokitella kuuteen kategoriaan (kuvat 4.16 ja 4.17). Kuvan 4.17
prosenttiosuus kertoo, kuinka monta prosenttia annetuista vastauksista käsitti kyseisen
kategorian asian. Kaikki kysymyksen 15 avoimet vastaukset löytyvät liitteestä B.5.

Kuva 4.16: Miksi vastaaja ei jää aina tai usein refaktoroimaan koodia, kun haluttu toiminnallisuus on
valmis.



36

Kuva 4.17: Kuvan 4.16 pylväiden selite.

Kohdan f) muina vastauksina yksi vastaajista kertoi, että refaktoroi yleensä monimutkaista
koodia mutta helpommissa koodeissa saatta jättää refaktoroinnin tekemättä. Yksi vastaa-
jista vastasi, että kun koodi on valmis, sitä ei tarvitse tehdä nätimmäksi sillä yleensä ku-
kaan ei katso sitä jälkikäteen. Kuitenkin, jos on aikaa, koodia refaktoroidaan näyttämään
paremmalta. Loput kohdan f) vastaajista ilmaisivat, että koodin pitää olla puhdasta kun
se lähetetään asiakkaalle, yritykset eivät maksa refaktoroinnista ja asiakkaan määrittelyt
muuttuvat.

Kuudestoistakysymys kysyi vastaajilta, kirjoittavatko he yksikkötestejä yhtä puhtaasti
kuin tuotannon koodia (kuva 4.18). Vastaajista 58,3 % vastasi kirjoittavansa yksikkötestit
yhtä puhtaasti kuin tuotannon koodia.

Kuva 4.18: Yksikkötestien puhtaus.

Vastaajien tiimistä ja sen työskentelytavoista

Kysymykset 17 - 19 liittyivät vastaajien tiimin työskentelytapoihin. Kysymyksessä 17 ky-
syttiin, onko vastaajan tiimissä sovittu yhteisistä tavoista nimetä abstrakteja konsepteja
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(kuva 4.19). Tällä kysymyksellä tutkittiin sitä, kuinka one word per concept sääntö to-
teutuu ohjelmistokehitystiimissä. Sanojen semanttisten merkitysten samanarvoisuus hel-
pottaa koodin luettavuutta. Vastaajista 46,6 % vastasi, että tiimissä on sovittu yhteisistä
tavoista nimetä abstrakteja konsepteja.

Kuva 4.19: Tiimissä sovittu yhteinen tapa nimetä abstrakteja konsepteja.

Kysymyksessä 18 kysyttiin, onko vastaajan tiimissä sovittu yhteisistä tavoista muotoilla
koodia (kuva 4.20). Tällä kysymyksellä mitattiin sitä, kuinka johdonmukaista koodin kir-
joitustyyli on ohjelmistossa. Vastaajista 77,7 % vastasi, että tiimissä on sovittu yhteisistä
tavoista muotoilla koodia.

Kuva 4.20: Tiimissä sovittu yhteinen tapa koodin muotoiluun.
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Kysymyksessä 19 kartoitettiin sitä, että tehdäänkö vastaajan tiimissä koodikatselmointeja
(kuva 4.21). Vastaajista 78,6 % vastasi, että tiimissä tehdään koodikatselmointeja.

Kuva 4.21: Tekeekö tiimi koodikatselmointeja.

Lopuksi

Kysymyksessä 20 kysyttiin kuinka vastaaja kokee, että kirjoittaako hän puhdasta ja laadu-
kasta koodia (kuva 4.22). Vastaajista 82,5 % koki, että kirjoittaa puhdasta ja laadukasta
koodia aina tai usein.

Kuva 4.22: Kokeeko vastaaja kirjoittavansa puhdasta ja laadukasta koodia.
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Jos vastaaja vastasi Joskus, Harvoin, En ikinä, pyydettiin kysymyksessä 21 selventämään
syitä, miksi vastaaja kokee näin. Avoimia vastauksia kysymykseen 21 tuli 18 kappaletta.
Avoimet kysymykset voitiin luokitella kuuteen kategoriaan (kuvat 4.23 ja 4.24). Kuvan 4.24
prosenttiosuus kertoo, kuinka monta prosenttia annetuista vastauksista käsitti kyseisen
kategorian asian. Kaikki kysymyksen 21 avoimet vastaukset löytyvät liitteestä B.6.

Kohdan e) koodin käyttötarkoituksella vastaaja ilmaisi, että koodin käyttötarkoitus vai-
kuttaa siihen, kuinka paljon aikaa kannattaa käyttää koodin puhtauteen ja laatuun.
Esimerkiksi jos halutaan nopeasti toiminnallinen demo ohjelmiston myyntiä varten, ei
välttämättä kannata käyttää liikaa aikaa koodin puhtauteen ja laatuun. Kohdan f) muina
vastauksina kerrottiin, että React-kieli ei ole kaunista ja sen seuraaminen on vaikealu-
kuista, ja että funktionaalinen koodi antaa paljon paremman suorituskyvyn raudalle kuin
olio-ohjelmointi.

Kuva 4.23: Miksi vastaaja ei koe aina tai usein kirjoittavansa puhdasta ja laadukasta koodia.

Kuva 4.24: Kuvan 4.23 pylväiden selite.
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Viimeinen kysymys 22 oli avoin kysymys, jossa annettiin vastaajalle mahdollisuus kertoa
omia mietteitä kyselyn aiheesta. Avoimia vastauksia tuli 45 kappaletta, joissa oli erittäin
hyviä pohdintoja aiheeseen liittyen. Vastaukset voitiin luokitella kahdeksaan kategoriaan
(kuvat 4.25 ja 4.26). Kuvan 4.26 prosenttiosuus kertoo, kuinka monta prosenttia annetuista
vastauksista käsitti kyseisen kategorian asian. Kaikki kysymyksen 22 avoimet vastaukset
löytyvät liitteestä B.7.

Kuva 4.25: Vastaajien muita ajatuksia aiheesta.

Kuva 4.26: Kuvan 4.25 pylväiden selite.
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Kohdan a) staattisina työkaluina mainittiin Linter, SonarQube ja Checkstyle. Kohdas-
sa b) kerrottiin muun muassa, että puhtaan koodin kirjoittaminen on vaikeaa silloin, jos
kaikki tiimistä eivät kiinnitä huomiota puhtauteen, jolloin puhtaan koodin kirjoittaminen
jää vain harvojen kehittäjien harteille. Kohdan e) vastauksissa erimielisyyttä herätti muun
muassa se, että koodin duplikaatioiden poistamista tietyissä asioissa ei nähdä hyödyllisenä.
Esimerkiksi samanlaista koodia voi olla hyvä käyttää useassa mikropalvelussa, mikä mah-
dollistaa sen, että niitä voidaan muuttaa itsenäisesti ilman, että se vaikuttaa kaikkiin mui-
hin palveluihin. Myös funktioiden pituus herätti mielipidettä siitä, että funktio saa olla
pitkä, kunhan se on luettava ja yhdellä abstraktiotasolla. Monien pienten funktioiden lu-
keminen ja niiden riippuvuusten seuraaminen nähtiin myös vaikeana. Joidenkin vastaajien
mukaan puhdasta koodia ei ole mahdollista kirjoittaa olio-ohjelmoinnissa (Object-oriented
programming). Kohdan f) jatkotutkimuksiksi ehdotettiin puhtaan koodin tutkimista funk-
tionaalisessa ohjelmoinnissa, kuinka vapaasti ohjelmistokehittäjä tuntee voivansa muuttaa
jonkun muun kirjoittamaa koodia, ja kuinka tiimin ja tuotteen päälliköt näkevät puhtaan
ja laadukkaan koodin. Kohdan g) omana kertomuksena siitä, miten mieltää puhtaan koo-
din annettiin muun muassa seuraavat vastaukset: ”Code is like humor. When you have to
explain it, it’s bad.” ja ”Coding is the art of telling another human being what you want the
machine to do.”. Kohdan h) muina vastauksina kerrottiin muun muassa, että yksi vastaa-
jista kokee hieman epävarmuutta omasta koodistaan, koska saa vain harvoin palautetta
kollegoiltaan. Kyselytutkimuksen aihetta myös kiiteltiin ja kerrottiin sen olevan tärkeä
aihe.



5 Pohdinta

Tässä luvussa esitellään pohdintaa kyselytutkimuksen tuloksista, tutustutaan aikaisem-
piin tutkimuksiin aiheesta, vastataan tutkimuskysymyksiin ja esitellään tutkimuksen va-
liditeettiuhat.

5.1 Pohdinta kyselytutkimuksen tuloksista

Kyselytutkimuksen tuloksissa oli mielenkiintoista, että vain 56,5 % vastaajista vastasi
jäävänsä aina tai usein pilkkomaan funktiota pienemmäksi, kun huomaa sen olevan yli 20
riviä pitkä. Funktioiden luettavuuden kannalta funktioiden olisi hyvä olla rivimäärältään
pieniä. Funktion tulisi aina joko tehdä jotain tai vastata johonkin, mutta ei molempia
yhtä aikaan. Joskus jokin tietty algoritmi voi olla implementoituna rivimäärältään pitkä
ja se on hyväksyttävää, sillä silloin funktion tehtävänä on suorittaa algoritmin toiminto.
Avoimissa vastauksissa kerrottiin, että funktioiden pilkkominen pilkkomisen vuoksi saattaa
myös tehdä koodista kompleksisempaa, sillä joskus liian pilkottuja pieniä funktioita voi olla
vaikea seurata. Tämä kuitenkin vaikuttaa olevan mielipideasia. Joidenkin mielestä pieniä
ja lyhyitä funktioita on helpompi lukea ja toisten mielestä taas suurempia funktioita.

Luokan sisäistä luettavuutta mitannut kysymys funktioiden järjestyksestä 57,3 % vastaa-
jista vastasi järjestävänsä funktiot usein niin, että niitä voidaan lukea ylhäältä alaspäin.
Puhtaalle koodille annetussa määritelmässä sanotaan ”[puhdasta] koodia on helppo lukea
kuin hyvin kirjoitettua proosaa”. Tämä lause implikoi sitä, että luokan funktioita on mie-
lekästä lukea ylhäältä alaspäin ja tätä tapaa suositellaan luettavuuden kannalta [Mar09].
Kuitenkin omasta mielestäni tärkeintä tässä on johdonmukaisuus. Tärkeintä luettavuuden
kannalta on se, että jokaisessa luokassa funktiot on järjestetty samalla tavalla. Se, miten
funktiot on järjestetty, on vain hienosäätöä.

Kommenttien kirjoittaminen koodiin nähdään hiukan ongelmallisena koodin puhtauden
kannalta, sillä niitä on vaikea ylläpitää kun koodi muuttuu. Kommenttien kirjoittami-
nen koodiin on kuitenkin hyvin yleinen tapa ja tietyt kommenttityypit nähdäänkin hy-
vinä kommentteina. Avointen vastausten kategorioista (kuva 4.14) taulukon 5.1 kategoriat
nähdään hyvinä kommentteina:
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Taulukko 5.1: Hyviksi koetut kommentit.

Kategoria Selite %
b) Note, todo, fix this- typpiset kommentit 12,0%

d)
Esimerkin antaminen vaikeasti ymmärrettävästä arvosta
tai Regex:in vastaavuudesta

3,3 %

e)
Dokumentointi tarkoituksella kirjoitettu kommentti,
kuten JavaDoc ja julkisen API:n dokumentointi

18,5 %

f)
Kommentti, joka vastaa kysymykseen miksi -
miksi on päädytty tähän ratkaisuun

35,9 %

g) Varoittava kommentti 2,2 %

h)
Linkki tikettiin, dokumenttiin, wikiin tai muuhun
vastaavaan

7,6 %

Taulukon 5.2 kategoriat mielletään huonoiksi kommenteiksi:

Taulukko 5.2: Huonoiksi koetut kommentit.

Kategoria Selite %

a)
Selventävä tai kuvaileva kommentti vain silloin, jos koodi
ei ilmaise itseään hyvin

54,3 %

c) Selventävä kommentti siitä, mitä koodi tekee 8,7 %
i) Selitys siitä, miten käyttää kyseistä koodia 4,3%

Kun koodille joudutaan antamaan kommentti, joka selittää koodin toimintaa tai miten
koodia tulee käyttää, kertoo se vahvasti siitä, että koodi on liian vaikeasti ymmärrettävää.
Kun koodi on vaikeasti ymmärrettävää, se ei ole puhdasta. Parempi keino olisi miettiä mi-
ten koodista saadaan helpommin ymmärrettävää kuin se, että lisätään siihen kommentti.

Vastaajista 18 kappaletta kertoi, ettei kirjoita yksikkötestejä. Näin ollen kaikista vastaa-
jista 85 vastaajaa (82,5 %) kertoi kirjoittavansa yksikkötestejä, ja näistä 29,4 % vastasi,
ettei kirjoita yksikkötestejä yhtä puhtaasti kuin tuotannon koodia. Näinkin suuri prosent-
timäärä 29,4 % oli mielenkiintoista huomata, sillä yksikkötestit ovat yksi tärkeimmistä te-
kijöistä ohjelmiston laadun ja ylläpidettävyyden kannalta. Kun tuotannon koodiin tehdään
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muutoksia, tulee myös yksikkötestejä muuttaa sen mukaan [Mar09]. Mitä vaikeampi yk-
sikkötestejä on ymmärtää, sitä vaikeampi niitä on ylläpitää. Jos yksikkötestit ovat ni-
metty huonosti, tai ne ovat epäselviä, vaikuttaa se suuresti siihen, että duplikaatioiden
määrä yksikkötesteissä kasvaa. Duplikaatioiden määrä taas tekee koodista vaikeammin
ylläpidettävämpää. Jos yksikkötestien määrä lisääntyy, hidastaa se kehitystyötä, sillä koo-
din rakentaminen (build) kestää pidempää, kun siinä vaiheessa suoritetaan kaikki yk-
sikkötestit. Mitä enemmän ohjelmistossa on vanhoja ja ei-niin-ymmärrettyjä yksikkötestejä,
hidastaa se kehitystyötä myös siinä, kun nämä vanhat yksikkötestit alkavat epäonnistumaan.
Tästä voi helposti syntyä kierre, että yksikkötestejä aletaan pelkäämään ja joitain yk-
sikkötestejä ruvetaan ohittamaan, jotta yksikkötestit menisivät läpi ja ohjelma saadaan
rakennettua. Tällöin kaikki muutokset tuotannon koodiin ovat riskialttiimpia, kun ei ole
yksikkötestejä joihin luottaa. Kun ohjelmiston yksikkötestit ovat kunnossa, on ohjelmis-
toon helpompi tehdä muutoksia ja esimerkiksi refaktorointi on turvallisempaa, kun yk-
sikkötestien avulla voidaan varmistaa ettei rikota muuta osaa koodista. Yksikkötestit tu-
lee kirjoittaa yhtä puhtaasti kuin tuotannon koodia.

Vastaajien tiimeissä on hyvin harvakseltaan sovittu yhteisistä tavoista nimetä abstrakteja
konsepteja, vain 46,6 % vastaajista kertoi näin tapahtuvan. Yhteisesti sovitut sanat tietyil-
le toiminnoille tekevät koodista johdonmukaisempaa [Mar09]. Koodia on helpompi lukea,
kun tiedetään heti mitä sanan tarkoitus tarkoittaa ohjelmistossa, eikä sen merkitystä tar-
vitse lähteä selvittämään syvemmin koodista. Yrityksillä on useasti omia liiketoimintaan-
sa liittyviä sanoja ja konsepteja, joita olisi hyvä käyttää johdonmukaisesti myös koodissa.
Tällainen yhteisesti sovittu sanasto myös helpottaa uusia tiimin jäseniä ymmärtämään
koodia paremmin.

Mielenkiintoinen huomio tiimin toimintatavoista liittyvissä kysymyksissä oli, että seit-
semän vastaajista ei tiennyt, onko heidän tiimissä sovittu yhteinen tapa nimetä abstrakteja
konsepteja ja viisi vastaajista ei tiennyt, onko heidän tiimissä sovittu yhteinen tapa koodin
muotoiluu. Edellä mainituista huomiosta on poistettu yksi vastaus, koska yhden vastaa-
jan tiimi käsitti vain yhden henkilön, eli vastaajan itse. Hän kertoi avoimissa vastauksissa
vastanneensa En osaa sanoa, sillä kysymyksessä ei ollut muita sopivia vaihtoehtoja. Tästä
herää kysymys tiimien avoimuudesta, käytännöistä ja siitä, kulkeeko tieto tiimin sisällä
hyvin. Koodikatselmointien vaillinainen suorittaminen tai puute voi olla yksi syy tähän,
ettei tiimin sisällä tiedetä kaikista sovituista käytännöistä. Kuva 5.1 esittää, kuinka vas-
taajat, jotka olivat vastanneet En osaa sanoa, vastasivat kysymykseen tehdäänkö heidän
tiimissä koodikatselmointeja. Vastaajien pienen määrän vuoksi ja ilman jatkokysymyksiä
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on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöstä siitä, että koodikatselmoinnin suorittaminen tai
sen suorittamatta jättäminen olisi syynä tähän. Kuitenkin puhtauden ja laadun kannalta
on huonoa, jos kaikki tiimistä eivät toteuta yhteistä tapaa kirjoittaa koodia. Koodikatsel-
moinnit ovat hyvä tapa varmistaa se, että tiimissä noudatetaan yhteisiä tapoja.

Kuva 5.1: Vastaajan vastaus kysymykseen 19 koodikatselmoinneista, kun vastaaja oli vastannut En osaa
sanoa kysymykseen 17 ja/tai 18.

Kyselytutkimuksen vastaajien taustatiedoista ei pystytty tekemään sen suurempia joh-
topäätöksiä. Vastaajien koulutustausta, yrityksen koko tai tiimin koko ei vaikuttanut tut-
kimuksen tuloksiin. Ainoastaan pientä eroa kokemuksen perusteella voitiin nähdä siinä,
kuinka hyvin vastaaja itse kokee kirjoittavansa puhdasta ja laadukasta koodia. Vastaa-
jista 10,7 % kertoi ohjelmointikokemuksen olevan 0 - 3 vuotta ja heistä 63,6 % vastasi
kokevansa, että kirjoittaa usein puhdasta ja laadukasta koodia. Vastaajista 63,1 % oli oh-
jelmointikokemusta yli 10 vuotta ja heistä 86,2 % vastasi kokevansa, että kirjoittaa aina tai
usein puhdasta ja laadukasta koodia. Tästä voidaan päätellä, että kokemus tuo varmuutta
puhtaan ja laadukkaan koodin kirjoittamiseen.

Kyselytutkimuksen avoimista vastauksista nousi muutama asia esiin, minkä takia vastaa-
jat kokivat etteivät aina pysty kirjoittamaan puhdasta ja laadukasta koodia. Yksi näistä
oli vanha koodipohja, joka ei ole puhdasta ja laadukasta. Yksi vastaajista kirjoitti:

Olemassa oleva, jonkun muun (tai muiden) tekemä massiivinen vanha koo-
dikanta opettaa nöyryyttä, koska refaktorointi ei aina ole aikataulupaineitten
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kourissa mahdollista. Luettavuudeltaan huonolaatuista koodia on myös hidasta
refaktoroida, koska virheiden mahdollisuus on suuri.

Toinen vastaaja kirjoitti asiasta seuraavasti:

I think that clean code would also be to honor the code base you are working
with and follow the rules in the existing code base. If you participate in an old
project and start to code in a very different style than the original code base
then the cleaniness of the code as whole may also get smaller even if the code
you write is clean.

Herää kysymys, kuinka paljon vanhaa koodipohjaa kannattaa refaktoroida puhtaammak-
si. Milloin on järkevämpää tehdä koko koodipohja alusta alkaen uusiksi? Tai tyytyä van-
haan koodipohjaan ja kunnioittaa sen käytäntöjä ja koodaustyyliä. Johdonmukaisuus on
varmasti yksi hyvä tekijä koodin puhtauden kannalta.

Toinen asia, joka nousi avoimista vastauksista enemmän esiin oli aikataulu. Vastaajista
19 ilmaisi jossakin avoimessa vastauksessa, että kiireen vuoksi ei pysty aina kirjoittamaan
niin puhdasta ja laadukasta koodia kuin haluaisi. Aikataulupaineiden ja projektin budjetin
vuoksi joistain asioista joudutaan tinkimään, jotta projekti saadaan loppuun.

Avoimissa vastauksissa mainittiin, että koodin käyttötarkoitus myös vaikuttaa siihen,
kuinka puhtaasti ja laadukkaasti ohjelman koodi kirjoitetaan, esimerkiksi tilanteissa, jois-
sa on tarkoituksena tehdä nopealla aikataululla toiminnallinen demo projektin myyntiä
varten. Tämä on hyvä huomio, sillä jos tiedetään, että ohjelma on kertaluontoinen eikä sitä
tulla ylläpitämään, niin silloin ei ole välttämättä mielekästä käyttää paljoa aikaa koodin
puhtauteen ja laatuun. Varsinkin, jos on tiukat määräajat, on silloin tärkeämpää saada
ohjelmiston toiminnallisuus valmiiksi kuin se, että ohjelmisto on puoliksi valmis puhtaalla
ja laadukkaalla koodilla.

Avoimista vastauksista ilmeni, että osa kyselytutkimuksen vastaajista työskenteli funktio-
naalisen ohjelmoinnin parissa. Funktionaalisessa ohjelmoinnissa ei käytetä luokkia, vaan
siinä toiminta perustuu funktioihin. Funktionaalisen ohjelmoinnin ydinajatuksena on, että
minimoidaan ohjelmakoodin suorituksesta johtuvat sivuvaikutukset. Funktiot eivät muu-
ta ohjelman sisäistä tilaa ja funktioiden palauttama arvo on aina sama samoilla para-
metreilla. Funktiot tulee pilkkoa tarpeeksi pieniksi, jotta ne toteuttavat yhtä asiaa. Funk-
tionaalisen ohjelmoinnin määritelmä oikeastaan pakottaa funktioiden olemaan puhtaita.
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Funktionaalisessa ohjelmoinnissa ideana on myös käyttää rekursiota loopien sijaan, jo-
ka pienentää funktioiden kompleksisuutta [ASS96]. Funktionaalisen ja olio-ohjelmoinnin
samanaikainen käyttö ohjelmistoissa nähdään hyvänä tapana maksimoimaan koodin puh-
tautta, ylläpidettävyyttä, testattavuutta ja yksinkertaisuutta [Mar18].

5.2 Aikaisempi tutkimus

Alalta ei löydy montaa tutkimusta, joka koskisi koodin puhtautta ja laatua. Kyselytut-
kimuksen avointen vastausten perusteella aihe nähdään todella tärkeänä mutta sitä on
kuitenkin tutkittu hyvin vähän.

Skotlannissa suoritettiin tutkimus [SW18], jonka tarkoituksena oli tutkia ohjelmistoke-
hittäjien päivittäisessä työssä käyttämiä tekniikoita olio-ohjelmien laadun näkökulmasta.
Tutkimuksessa suoritettiin kyselytutkimus Internetissä, johon vastasi 102 ohjelmistoalan
ammattilaista, joista puolet olivat Iso-Britanniasta ja loput muualta maailmasta. Kyse-
lytutkimuksessä kysyttiin muun muassa kuinka tärkeänä vastaajat näkevät luokkien ja
metodien koon. Suurinosa vastaajista piti luokkien ja metodien koon pienuutta yhtenä
tärkeimmistä tekijöistä ohjelmiston laadun kannalta. Tässäkin tutkimuksessa noin 10 %
vastaajista taas eivät pitäneet sitä tärkeänä. Luokkien ja funktioiden koko jakaa selvästi
jonkin verran mielipiteitä. Tutkimuksessa päädyttiin myös siihen, että ohjelmiston laadun
kannalta pidetään tärkeänä nimeämiskäytäntöjä, yksinkertaisuutta ja kattavia testejä.
Tutkimuksessa myös huomattiin, että aikataulupaineet vaikuttavat siihen, että esimerkik-
si refaktorointia koodin laadun kannalta ei ehditä tekemään.

Saksassa suoritettiin empiirinen tutkimus [RSR18] puhtaan koodin hyväksynnän ja tuen
puutteista käytännön työelämässä. Tutkimuksessa haastateltiin 12 ohjelmistoalan ammat-
tilaista puhtaan koodin käytänteistä ja yksi tutkimuksen tutkimuskysymyksistään oli sa-
mankaltainen kuin tässä tutkimuksessa: Kuinka puhdas koodi on implementoitu ja var-
mistettu käytännön työssä. Tutkimuksessa ilmeni muun muassa, että aikataulupaineet
vaikuttivat testien kirjoittamiseen ja vanhan koodin refaktoroimiseen, sillä ne ohitettiin
järjestelmällisesti, kun oli kiire saada muita toimintoja valmiiksi. Tutkimus suositteli, että
koodin laadun tulisi saada paljon suurempi prioriteetti organisaatioissa, jotta laadulle
tärkeitä vaiheita ei ohitettaisi ohjelmistokehityksessä. Tutkimuksessa ehdotettiin, että koo-
dikatselmoinnit, refaktorointi ja testaaminen tulisi tehdä pakolliseksi ohjelmistokehityk-
sessä.
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5.3 Tutkimuskysymyksiin vastaus

Tutkielman perusteella tutkimuskysymyksiin voidaan vastata seuraavasti:

TK1. Mitä on ”puhdas koodi”?

Termille ”puhdas koodi” ei ole yhtä tiettyä vastausta, sillä koodin kirjoittaminen on hyvin
inhimillästä työtä. Tämän tutkielman perusteella voidaan kuitenkin saada näkemys siitä,
mitkä tekijät tekevät koodista puhdasta. Puhdas koodi on yksinkertaista ja sitä on helppo
käyttää uudelleen. Puhdas koodi mukautuu muutoksiin ja muutosten tekeminen koodin
on sujuvaa. Puhdasta koodia on vaivatonta lukea ja se ilmaisee itsensä hyvin. Puhdas
koodi on hyvin minimaalista, jossa luokat ja funktiot ovat pieniä ja duplikaatioita ei ole
missään. Puhdas koodi on kirjoitettu hyvin ja sitä lukiessa ei tule mieleen mitään, mitä
siinä pitäisi muuttaa. Näin ollen puhdas koodi ei yllättä, vaan se on selkeää ja helposti
ymmärrettävää.

TK2. Miksi koodin puhtaus ja laatu on tärkeää?

Puhdas ja laadukas koodi on helposti ymmärrettävää. Kun koodi on helposti ymmärrettävää,
on sitä myös helpompi ylläpitää. On sanottu, että ohjelmistojen koodaamisesta jopa 80 %
on ohjelmistojen ylläpitoa [Mar09]. Kun koodi on puhdasta, voi sitä lähtökohtaisesti kuka
tahansa tiimin sisällä ylläpitää. Näin ollen ei ole pelkoa siitä, että jos koodin alkuperäinen
tekijä jättää projektin tai organisaation, ei kukaan muu pystyisi ylläpitämään koodia.

Kun koodi on puhdasta, on sen uudelleen käyttö myös vaivattomampaa. Kun käytämme
koodia uudelleen, estämme duplikaatoiden synnyn koodissa ja ohjelmiston koko ei kasva
duplikaatioiden vuoksi. Koodin uudelleen käyttö myös säästää aikaa, kun yhden ongelman
ratkaisua ei tarvitse keksiä uudelleen moneen kertaan.

TK3. Miten parantaa koodin puhtautta ja laatua?

Koodin puhtauden ja laadun parantamisen huomaamiseen voidaan käyttää erilaisia laa-
tumittareita. Koodirivien määrää voidaan mitata LOC-mittarilla, kompleksisuutta syklo-
maattisen kompleksisuuden mittarilla ja koheesiota LCOM-mittarilla. Näille mittareille
on olemassa automaattisia staattisen analyysin työkaluja, jotka mittaavat myös muita
puhtaus- ja laatuseikkoja [SSL14; Son]. On kuitenkin hyvä muistaa, että mittareihin ei
tule yksinomaa luottaa, vaan ne ovat suuntaa-antavia. Esimerkiksi LOC-mittarin mukaan
mitä enemmän koodirivejä on, sitä kompleksisempaa koodi on [BM14]. Toisaalta taas pien-
ten funktioiden määrä kasvattaa koodirivejä enemmän verrattuna siihen, että funktiot oli-
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sivat kooltaan suuria. Pienempiä funktioita on kuitenkin helpompi lukea ja ymmärtää ja
se vaikuttaa suuresti koodin puhtauteen.

Koodihajun avulla voidaan löytää koodista kohtia, joissa nimet ovat epäselviä, luokalla on
liikaa vastuita, koodista löytyy duplikaatioita tai on huonosti kirjoitettuja kommentteja.
Heti kun koodista huomataan edellä mainuttuja pahoja koodihajuja, on silloin syytä refak-
toroida koodia paremmaksi. Koodin jatkuva refaktorointi on hyvä tapa vaikuttaa koodin
puhtauteen ja laatuun.

Koodikatselmointi on yksi suurimmista tekijöistä, jonka avulla voidaan parantaa koo-
din puhtautta ja laatua. Koodikatselmoinneissa tapahtuva kommunikaatio tiimin jäsenten
välillä edesauttaa tiedon välittämistä tiimin sisällä. Mitä avoimenpi tiimi on, sitä tietoi-
sempia tiimin jäsenet ovat toistensa töistä, joka vähentää toisteisuutta koodissa. Koo-
dikatselmoinneilla pystytään huomaamaan sellaiset virheet, mitä testit eivät huomaa ja
pystytään ehdottamaan parempia vaihtoehtoisia ratkaisuja implementoidulle koodille. Ko-
keneemmat kehittäjät pystyvät auttamaan nuorempia kehittäjiä ja uusien tiimin jäsenten
on helpompi päästä koodiin sisään, kun heidät laitetaan koodikatselmoimaan ohjelmis-
ton koodia [BB13; Bau+16b]. Koodin puhtaus ja laatu paranee, kun säännöllisesti tehdyt
koodikatselmoinnit aiheuttavat positiivista ryhmäpainetta tiimin sisällä.

Kattavat yksikkötestit vaikuttavat suoraan koodin laatuun ja sen ylläpidettävyyteen. Ne
pitävät koodin joustavana, ylläpidettävänä ja uudelleenkäytettävänä [Mar09]. Kun yk-
sikkötestit ovat kattavat, voidaan koodiin tehdä muutoksia pienemmällä pelolla, että muu-
tokset rikkovat jonkin muun osan koodista. Yksikkötestit tulee myös kirjoittaa yhtä puh-
taasti ja laadukkaasti kuin tuotannon koodia. Jos yksikkötestit eivät ole kirjoitettu puh-
taasti ja laadukkaasti, on niitä vaikeampi ymmärtää ja näin ollen ylläpitää. Yksikkötestejä
ei pitäisi ajatella toisen luokan kansalaisina, joita tehdään ja päivitetään vain silloin, kun
on aikaa. Yksikkötestejä tulee pitää yhtä tärkeinä kuin tuotannon koodikin, sillä ne ovat
vankka tuki tuotannon koodille.

TK4. Miten puhdas ja laadukas koodi toteutuu käytännön työssä ohjelmistokehittäjien

näkökulmasta?

Kyselytutkimuksen perusteella 82,5 % vastaajista koki kirjoittavansa puhdasta ja laadu-
kasta koodia aina tai usein. Vastaajista 87,4 % pitivät tärkänä luokkien ja funktioiden
nimeämisessä sitä, että nimi kuvaa luokan tai funktion tarkoitusta. Luokan luominen
kunnioittaen SRP-periaatetta oli työskentelytapana 78,6 % vastaajista. Vastaajista 65 %
mielsi, että työstetyllä luokalla on aina tai usein korkea koheesio. Yli 20 riviä pitkien funk-



50

tioiden pilkkomista pienemmäksi vastasi jäävänsä 56,5 % vastaajista. Vastaajista 70,9 %
vastasi jäävänsä aina tai usein refaktoroimaan koodia paremmaksi, kun haluttu toiminto
on valmis. Yksikkötestien kirjoittamista yhtä puhtaasti kuin tuotannon koodia vastasi kir-
joittavansa 58,3 % vastaajista. Vastaajien tiimeissä oli 46,6 % sovittu yhteinen tapa nimetä
abstrakteja konsepteja ja 77,7 % sovittu yhteinen tapa muotoilla koodia. Koodikatselmoin-
teja suoritti 78,6 % vastaajista. Suurimmat syyt, miksi puhdasta ja laadukasta koodia ei
pystytä kirjoittamaan olivat vanhan koodipohjan tuomat rajoitteet ja aikataulupaineet.

5.4 Validiteettiuhat

Tutkielman aihe perustuu pitkälti Robert C. Martinin kirjoittamaan kirjaan [Mar09] puh-
taasta koodista. Puhtaasta koodista ei ole tarkkaa määritelmää ja ihmisillä on monia
mielipiteitä siitä, mikä on heidän mielestään puhdasta koodia. Sen vuoksi absoluuttista
totuutta aiheesta ei voida antaa.

Tutkimuskyselyn avointen vastausten perusteella huomattiin, että tiimin keskeisistä toi-
mintatavoista olevat kysymykset 17 - 19 eivät sisältäneet vastausvaihtoehtoa siitä, että tii-
min koko olisi vain yksi henkilö. Näihin kysymyksiin olisi pitänyt antaa vastausvaihtoeh-
toksi myös se, että tiimi käsittää vain yhden henkilön tai tehdä kysymyksistä ei-pakollisia
vastata. Yhden henkilön tiimejä kyselyyn vastanneista oli 2 kappaletta eli 1,9 % kaikista
kyselytutkimukseen vastanneista.

Avoimista vastauksista huomattiin myös, että osa vastaajista mielsi kysymykset koskevan
enemmän olio-ohjelmointia kuin funktionaalista ohjelmointia. Neljä vastaajista kertoi, että
kaikki kysymykset eivät tämän takia kohdistuneet heille hyvin. Funktionaalisessa ohjel-
moinnissa ei käytetä luokkia, joten kyselytutkimuksen kysymykset, jotka liittyivät luok-
kiin, eivät kohdistuneet oikein funktionaaliseen ohjelmointiin. Muut kysymykset liittyen
nimeämiskäytäntöihin, funktioihin ja tiimin käytäntöihin soveltuivat hyvin myös funktio-
naaliseen ohjelmointiin.

Yksi vastaajista ilmaisi, että jotkut ihmiset kokevat, että laadukkaan koodin kirjoittami-
nen olio-ohjelmointikielellä ei ole mahdollista. Mielestäni puhtaan ja laadukkaan koodin
kirjoittaminen soveltuu kaikkiin ohjelmointiparadigmoihin - on vain tärkeää, että puhtaan
ja laadukkaan koodin periaatteita mukautetaan ohjelmointiparadigmaan sopivaksi.

Tutkimuskyselyyn vastanneista 94,2 % osallistui projekteihin, jotka tuottavat ohjelmis-
topalveluita asiakkaille. Vain 5,8 % vastaajista kertoi osallistuvansa projekteihin, joissa
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ohjelmistopalveluita tuotetaan yritykselle itselleen. Tämän vuoksi kyselytutkimuksesta ei
voitu selvittää sitä, miten ohjelmistopalveluiden tuottaminen yritykselle itselleen vaikut-
taa koodin puhtauteen ja laatuun ohjelmistokehittäjien näkökulmasta.

Kyselytutkimuksesta tehtiin eräälle yritykselle oma linkki, jotta yritys sai yrityskohtais-
ta tietoa vastauksista. Heidän kyselylomakkeeseen tuli 40 kappaletta vastauksia, eli 38,8
% koko kyselytutkimuksen vastauksista. Nämä vastaukset yhdistettiin alkuperäisen ky-
selylomakkeen vastausten kanssa. Toisaalta, koska kyselytutkimuksen linkkiä pyydettiin
jakamaan edelleen, ei muista vastauksista voida tietää kuinka monta vastausta on tullut
tietyn yrityksen sisältä.



6 Johtopäätökset

Tässä tutkielmassa kerrottiin, mitä tarkoitetaan puhtaalla koodilla luokka- ja funktiotasol-
la, ja kuinka koodin puhtautta ja laatua voidaan parantaa. Tutkielmassa suoritettiin kyse-
lytutkimus, jonka avulla selvitettiin, miten puhdas ja laadukas koodi toteutuu käytännön
työelämässä ohjelmistokehittäjien näkökulmasta.

Puhtaalle koodille luokka- ja funktiotasolla annettiin määritelmä, jonka mukaan puhdas
koodi on yksinkertaista, luettavaa, minimaalista, huolella kirjoitettua ja se ei yllätä luki-
jaa. Vaikka puhtaalle koodille ei ole olemassa tiukkoja sääntöjä, voidaan kuitenkin tämä
määritelmä nähdä hyvänä ohjenuorana. Kun ohjelmiston koodi on puhdasta ja laadu-
kasta, on siihen helpompi lisätä uusia toimintoja ja sitä on helpompi ylläpitää. Helposti
ylläpidettävä koodi myös estää sen, että sen ylläpito olisi vain koodin tekijän vastuulla.

Tärkeä tekijä puhtaan ja laadukkaan koodin saavuttamisessa on se, että koko tiimi on
sitoutunut sen toteuttamiseen. Tämän vuoksi koodikatselmoinnit ovat erittäin hyvä tapa
varmistaa, että koodi on puhdasta ja laadukasta. Koodikatselmointien avulla tietoisuus tii-
min sisällä kasvaa. Kyselytutkimuksen perusteella huomattiin pieni yhteys siinä, että kun
koodikatselmointeja tehdään satunnaisesti tai ei ollenkaan, voi se aiheuttaa epätietoisuutta
siitä, mitä yhteisiä käytänteitä tiimin sisällä on sovittu. Koodikatselmoinneilla nähdään
myös olevan positiivinen vaikutus nuorempien ohjelmistokehittäjien kehityksessä, kun he
saavat palautetta vanhemmilta ohjelmistokehittäjiltä.

Koodia voidaan parantaa kattavilla yksikkötesteillä ja jatkuvalla refaktoroinnilla. Koo-
diin on helpompi tehdä muutoksia silloin, kun yksikkötestit pitävät huolen siitä, ettei
koodissa mikään muu osa mene muutoksesta rikki. Yksi tärkeimmistä huomioista tässä
tutkielmassa oli, että yksikkötestit tulee kirjoittaa yhtä puhtaasti kuin tuotannon koodi-
kin. Yksikkötesteille pätevät aivan samat säännöt, kuin muullekin koodille ohjelmistossa.
Niiden pitää olla myös helposti ylläpidettäviä. Jatkuva refaktorointi pitää koodin eheänä
ja mukautuvaisena. Refaktoroinnin huomaamiseen voidaan käyttää staattisen analysiin
työkaluja, jotka mittareiden avulla kertovat esimerkiksi kompleksisesta funktiosta. Kui-
tenkin nämä mittarit ovat vain suuntaa-antavia, eikä niihin tule sokeasti luottaa.

Tutkimuksessa toteutetun kyselytutkimuksen avoimista vastauksista huomattiin, että van-
ha koodipohja hankaloittaa suuresti puhtaan ja laadukkaan koodin kirjoittamista. Tästä
nousee esiin kysymys siitä, kuinka paljon on järkevää käyttää aikaa vanhan koodipohjan
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refaktoroimiseen puhtaammaksi. Ideaalein vaihtoehto olisi tehdä koko koodi uudestaan
uusimmilla tekniikoilla ja heti puhtaasti kirjoittaen. Tähän vaihtoehtoon vaikuttaa kui-
tenkin suuresti aikataulu ja budjetti, joiden puute nousi myös esiin kyselytutkimuksessa.
Vanhan koodipohjan kanssa voikin olla järkevämpää, että kunnioitetaan sitä ja kirjoite-
taan uutta koodia vanhan koodipohjan tyylillä, mutta puhtaan koodin periaatteita mukail-
len, jolloin koodi pysyy johdonmukaisena. Johdonmukaisuus on mielestäni tärkeä tekijä
puhtaan ja laadukkaan koodin kannalta.

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia, miten vanhan koodipohjan tuomat haas-
teet olisi järkevintä ratkaista puhtaan ja laadukkaan koodin kannalta. Olisi hyvä mita-
ta esimerkiksi sitä, kuinka kauan kestää uuden toiminnallisuuden lisääminen vanhaan ja
kompleksiseen koodipohjaan ja verrata sitä aikaa siihen, että ohjelmisto olisi kokonaan kir-
joitettu puhtaasti uusiksi ja lisäys tehtäisiin uuteen koodipohjaan. Puhtaan ja laadukkaan
koodin tutkimusta olisi myös hyvä tehdä johtajille suunnattuna ja tutkia, kuinka hyvin he
sisäistävät koodin sisäisen laadun tärkeyden. Mielenkiintoista olisi myös tutkia sitä, miten
tiimin ja organisaation avoimuus vaikuttaa puhtaan ja laadukkaan koodin kirjoittamiseen.
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[RSR18] P. Rachow, S. Schröder ja M. Riebisch. ”Missing Clean Code Acceptance and
Support in Practice - An Empirical Study”. Teoksessa: 2018 25th Australasian
Software Engineering Conference (ASWEC). ID: 1. 2018, s. 131–140. isbn:
1530-0803.

[SDK20] IntelliJ Platform SDK. Code Formatter. https://www.jetbrains.org/

intellij/sdk/docs/reference_guide/custom_language_support/code_

formatting.html. vierailtu: 2020-07-07. 2020.

[Son] SonarQube. Metric Definitions - Docs 8.4. https://docs.sonarqube.org/

latest/user-guide/metric-definitions/. vierailtu: 2020-08-26.

[SR16] Valerie M. Sue ja Lois A. Ritter. Conducting online surveys. Los Angeles:
SAGE, 2016. isbn: 9781506335186.

[SSL14] Hans Schaefer, Andreas Spillner ja Tilo Linz. Software testing foundations: a
study guide for the certified tester exam : foundation level, ISTQB compliant.
Rocky Nook, 2014. isbn: 1937538427.

[Sur] SurveyMonkey. Kyselytutkimuksen otoskoko. https://fi.surveymonkey.

com/mp/sample-size/. vierailtu: 2020-09-16.

[SW18] Jamie Stevenson ja Murray Wood. ”Recognising object-oriented software
design quality: a practitioner-based questionnaire survey”. Software quality
journal 26.2 (2018), s. 321–365.
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Liite A Kyselytutkimus



 
 
 
 
 
 
 
 
Otsikko: Pro gradu kyselytutkimus aiheesta Puhdas ja laadukas koodi 
 
Moi! 
 
Olen Suvi Sipilä ja olen opiskelija Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolta. Teen 
pro gradu -tutkielmaani aiheesta Puhdas ja laadukas koodi luokka- ja funktiotasolla ja siihen 
kuuluu kysely, jonka tarkoituksena on selvittää, miten puhtaan ja laadukkaan koodin 
käytännöt toteutuvat työelämässä ohjelmistokehittäjien näkökulmasta.  
 
Lähetän tämän viestin sinulle, koska toivoisin, että sinä voisit auttaa minua 
kyselytutkimuksen linkin jakamisessa eteenpäin. Toivoisin, että voisit lähettää tämän viestin 
edelleen yrityksenne/tiiminne sisällä, jotta saisin mahdollisimman kattavan aineiston 
analysoitavaksi. Kyselyn vastaajiksi soveltuvat kaikki sellaiset henkilöt, jotka kirjoittavat 
työkseen koodia. Ehkä olet myös itse potentiaalinen vastaaja tähän kyselyyn? 
 
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä vastaajan henkilöllisyyttä pystytä 
jäljittämään vastausten perusteella. Kysely sisältää 22 kysymystä ja vastaamiseen kuluu 
aikaa noin 10 minuuttia. Kyselyn kysymykset ovat englanniksi, mutta avoimiin kysymyksiin 
voi myös vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kysely on avoinna 30.9.2020 - 14.10.2020 
seuraavan linkin kautta {URL} 
 
Tutkielmani ja analyysi saaduista kyselytutkimuksen vastauksista julkaistaan vuoden 2021 
alkupuolella.  
 
Kiitos ajastasi! 
 
Terveisin, Suvi Sipilä 
suvi.sipila@helsinki.fi 
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Otsikko: Master's thesis survey on the topic of Clean and quality code 
 
Hi, 
 
My name is Suvi Sipilä, and I’m a Computer Science student at the University of Helsinki. I’m 
doing my Master’s thesis on the topic of Clean and quality code in the class and function 
level. It includes a survey, the purpose of which is to find out how the practices of clean and 
quality code are implemented in working life from the perspective of software developers. 
 
I’m sending this message to you because I wish you could help me to share this survey link 
further. I hope you could forward this message within your company/team so that I could get 
comprehensive material for analysis. People whose job is to write code are suitable 
respondents to this survey. Perhaps you are also a potential respondent to this survey? 
 
The survey is answered anonymously, and the identity of the respondent cannot be traced 
based on the responses. The survey contains 22 questions, and it takes about 10 minutes to 
answer. The questions in the survey are in English, but open-ended questions can also be 
answered in Finnish or Swedish. The survey is open from 30.9.2020 to 14.10.2020 via the 
following link {URL} 
 
My Master’s thesis and analysis of the survey responses will be published (in Finnish) at the 
beginning of the year 2021. 
 
Thanks for your time! 
 
Gratefully, Suvi Sipilä 
suvi.sipila@helsinki.fi 
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12.10.2020 E-lomake - Survey on the topic of Clean and quality code

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/107066/lomake.html 1/3

* 1. Education

0 – 3 years

4 – 6 years

7 – 10 years

over 10 years

* 3. Job title

< 10 employees

10 - 49 employees

50 - 249 employees

> 250 employees

* 5. Team size

For the company itself

To the customer

 

My name is Suvi Sipilä, and I’m a Computer Science student at the University of Helsinki. I’m doing my Master’s thesis on the
topic of Clean and quality code in the class and function level. It includes a survey, the purpose of which is to find out how
the practices of clean and quality code are implemented in working life from the perspective of software developers. People
whose job is to write code are suitable respondents to this survey.

Survey on the topic of Clean and quality code
Form is timed: publicity starts 30.9.2020 8.00 and ends 14.10.2020 23.59
 
In this survey, clean code at the class and function level is defined as follows, based on Robert C. Martin’s (“Uncle Bob”) book Clean Code:
A Handbook of Agile Software Craftsmanship.
 
Clean code is simple. Classes and functions do one thing well and are easy to reuse.
 
Clean code is readable. Classes, functions, and variables are named descriptively, and the code is easy to read - like well-written prose. The
code expresses itself well.
 
Clean code is minimal. Classes and functions should be small, and there should be no duplication anywhere.
 
Clean code is carefully written. When you see it, you don’t notice anything that should be improved in the code.
 
Clean code does not surprise you. When you read the code, it will be pretty much what you expected. It is clear, simple and compelling,
and you don’t have to see much effort to understand it.
 
In this context, quality refers to the maintainability of the software.
 
The survey is answered anonymously, and the identity of the respondent cannot be traced based on the responses. The survey contains 22
questions, and it takes about 10 minutes to answer. The questions in the survey are in English, but open-ended questions can also be
answered in Finnish or Swedish. The survey is open from 30.9.2020 to 14.10.2020.
 

BACKGROUND INFORMATION

Experience in programming

* 2.

Enterprise size

* 4.

The projects I usually participate in, provide software services:

* 6.

CODING HABITS
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I use the name that describes the purpose of class/function as it is, and I do not abbreviate the words.

I abbreviate the words of the descriptive name and write an explanatory comment on it (e.g., ExtLonDesNamNoAbb + comment).

I abbreviate the words of the descriptive name (e.g., ExtLonDesNamNoAbb).

Other

If you selected Other,
please specify

I prefer to create one large class with more responsibilities than many smaller classes (e.g. Customer-class, which maintains customer name

and address,

stores customer data in a database, prints customer data in JSON format).

I prefer to create many smaller classes with one responsibility than one large class (e.g. Customer-class that maintains customer name and

address,

PersistenceService-class that stores customer data in DB, Printer-class that prints customer data).

Other

If you selected Other,
please specify

I usually arrange the functions of the class so that they can be read from top to bottom (i.e., the called function is below the caller).

I usually arrange the functions of the class so that they can be read from bottom to top (i.e., the called function is above the caller).

I don’t pay so much attention to the textual order.

Other

If you selected Other,
please specify

The following questions relate to how you write code in your work. Think of the latest project you have participated in. The
aim is to study how the practices of writing “clean and quality” code are implemented in working life.

You are naming a class or function, and you discover that the name describing its purpose is long (more than 30 characters, e.g.,
ExtremelyLongDescriptiveNameNoAbbreviation). Which of the following best describes your action:

* 7.

Which of the following best describes your action:

* 8.

Class cohesion - When a class has a few instance variables, and most functions in the class use at least one of them, the instance variables and
functions are co-dependent. In this case, the class has high cohesion, and it has a clear responsibility.

How often do you feel that the class you are working with has a high cohesion (especially in domain classes)?

Always Often Sometimes Rarely Never Don’t know

* 9.

If you notice that a function you write or modify is long (more than 20 lines), how often do you split it into smaller ones?

Always Often Sometimes Rarely Never

* 10.

Textual order of functions inside a class - when you call a function from another function inside the class, where the called function is located from the
caller’s perspective?

* 11.

Do you write comments to your code?

Yes No

* 12.

13. If you answered Yes, what kind of comments do you usually write?

Once you have completed the required functionality for the task and the code works externally, how often do you stay refactoring the code? For
example, improve naming conventions, eliminate duplication, clarify code logic, etc.

Always Often Sometimes Rarely Never

* 14.

15. If you answered the previous question Sometimes, Rarely, Never -
why?

Do you write unit tests as cleanly as the production code? I.e., do you pay attention to naming, simplicity, duplication, etc.

Yes No I don’t write unit tests.
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* 16.

ABOUT THE TEAM AND ITS WORKING HABITS

Has your team agreed on a common way of naming the abstract concepts? This means, for example, that all classes use the same word to search
for data, such as; get, fetch, retrieve, or pick.

Yes No Don’t know

* 17.

Has your team agreed on a common way of formatting the code? For example, putting braces on the same line as the function name, the indentation
is two spaces, etc.

Yes No Don’t know

* 18.

Does your team Code review?

Yes Randomly No

* 19.

FINALLY

Do you feel that you are writing a clean and quality code?

Always Often Sometimes Rarely Never

* 20.

21. If you answered the previous question Sometimes, Rarely, Never -
why?

22. Other thoughts on the subject?

PROCEED

© Eduix Oy
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7. Muu - Avoimet vastaukset
"I use the name that describes the purpose of class/function as it is, and I do not abbreviate the 
words." but I also iterate a short while on the words used i.e. can they be simplified.
30 characters can still be fine, but if it is difficult to give a short descriptive name for a 
function/class, then maybe it should be split into smaller pieces. I never abbreviate names to make 
them shorter.
Don't abbreviate but express the thought with less words by reducing the detail level of the 
description
First I try to think if any words can be removed while still keeping the name understandable. If not 
possible, I use the full name, without a comment. I use abbreviations only when well-known (e.g. ID, 
HTTP, DTO, API), and those I always use independent of the name length.
Generally no abbreviations except for well known for domain I'm working in.
I find a shorter descriptive name. No abbreviations.
I might consider renaming it otherwise. If renaming is not an option, then it's better to use long 
name.
I try to find a way to distill the purpose of the unit into a shorter, descriptive name. If that does not 
pan out, I'll just use the original descriptive name. Anyway, no abbreviations.
I would definitely not abbreviate, but find shorter synonyms or remove low information content 
words.
Leave out the least interesting / most common parts of the names. Focus on what makes them 
different from each other (e.g. LongAbbreviation, SemiAbbreviation, SecretSslTrickAbbreviation) 
and what would best communicate their meaning in the context the classes/functions will be used 
in.  Quietly begin suspecting the codebase is a tarpit of misapplied OOP.
Nimeän funktion uudestaan lyhyemmin, mutta kuitenkin edelleen kuvaavasti.
No abbreviations, but I at least try to figure out shorter way to name the class/function if possible... 
if not, I name it as it is.
Pitää etsiä lyhyempi sanaketju. Koko tarinaa ei tarvitse tunnukseen sisällyttää.
This depends which language you're using and it's common coding conventions and practices.  For 
an example in cloud platforms you have some restrictions how you can name your services. In 
those cases you need abbreviate the words of descriptive name.  But in general I recommend to 
use the name that describes the purpose of class/function as it is, and I do not abbreviate the 
words.
Try to come up with a function that has a shorter name. :)   But if that is not an option, I would go 
with the first option.
I split the function to several more specific one.
I'm not writing a code novel. If the function does so many things that a descriptive name becomes 
impossibly long, it needs refactoring.
Long class/function names usually means the class/function is doing too much or lack of specific 
purpose, so I only abbreviate a function name as the last resort.
Too long name is a code smell from poor design. It may imply that too many things happen in that 
function. I should refactor the function into several separate functions each one responsible of only 
its own thing.
If no similar function exists, I would give it a relatively descriptive name, such as 
"doSomethingOnXCase", and add a more descriptive comment. If there is only one similar function 
(name or content wise), I would give it a simple name, such as "doSomething".
Try to shorten it instead of abbreviating and write an explanatory enough comment.
I would think of a shorter descriptive name for the function. Or I would refactor the function to have 
a narrower "scope".
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If it's long, I first check that if it's long because its trying to do many things. If it's responsibility is 
simple and clear, I don't mind that the class or function has a long name. If there is a shorter way to 
write the name without losing clarity, I would see if changing it is worth it. Also, I would not use 
abbreviation if it's not extremely clear to everyone what it means.
Mietin, pystyykö entiteetin refaktoroimaan niin, että nimeäminen helpottuisi. Jos ei, niin sitten 
yritetään karsia nimestä komponentteja pois. Viime kädessä sitten pitkä nimi eli ensimmäinen 
vaihtoehto.
When descriptive method or function name cannot be brief, it's often an indication of mixed 
responsibilities and/or wrong functionalities on wrong layers of abstraction. Initially I'll write the 
whole thing open as a long descriptive method or function name and then start splitting the 
responsibilities and reorganizing the structure.
Depends on project code
Vaihtelee paljon, eri asiakkailla on ollut erilaisia käytäntöjä tämän suhteen.
I remove the least necessary words from the name
Payoff between readability and descriptiveness
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8. Muu - Avoimet vastaukset
A bit of both so I guess I would but myself between the 2 described cases.
Asiakas yleensä on määrittänyt luokkien koot. Yleensä suosittu pienempiä, mutta jotka hoitavat 
kaiken olennaisen.
From the two original options, I prefer the one with smaller classes, but also feel that splitting code 
to classes/files that are as small as possible does not always help the readability and 
understandability of the code. Despite good IDE support in most languages nowadays, following 
the execution path may become quite cumbersome if you have to jump around multiple files. This 
is especially true when debugging (although this issue is also strongly related to how you organize 
individual functions).  I think the best initial approach to splitting code is to group it by the context 
and abstraction level of the elements in question. Minimizing the amount of places that hold some 
state of the related objects also helps.
I aim to do many smaller classes, however the nature of real life is such that sometimes things 
have to be done "quick and dirty". When having to work with legacy systems or code from someone 
else's project, there tends to be these "quick and dirty" solutions. The younger the programmer, the 
more likely.
I prefer small functions with one responsibility.
I would differentiate jobs to intent, i.e. model, data processing (/service), DB interactions 
(/repository), etc. However, if you need some simple reformatting of data, I may sometimes include 
the function [doing the formatting] in the model.
It depends on the complexity of the software. In small projects it is fine to have a Customer-
controller that does everything but over time usually there will be cases that require moving stuff 
out from there and organising code differently.
Large class for fields, printing and other data transformation. Database handling in separate dao 
classes.
Large files, but clear separation of concerns. One file handles one area of responsibilities even in 
the situation of there are lots of (similar) responsibilities.
Of these two I would prefer to create small classes with well defined responsibilities. But truly I 
prefer to go without classes.   And ss far as how long a single namespace, file, class or function 
can be there is no limit, as long as it stays at the same abstraction level and remains simple. I 
prefer a long file of simple things to spreading related code to multiple files possibly in a deep 
hierarchy of directories.
Something in between: for persistence I create a DAO/Service layer but for something like printing 
the object as JSON I create a method like Customer.toJsonString() (in Java/kotlin) But if the 
printout needs some special logic I might end up writing the mentioned Printer class.
Tässä helppo "malliratkaisu" on ensimmäinen, mutta juuri tuollainen lähestymistapa on vaarallinen. 
Ei ole oikein missään selkeää silverbullettia. Liika pilkkominenkin voi olla vaikeaselkoista.
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11. Muu - Avoimet vastaukset
Depends on language. With compiled languages the order doesn't matter, thus order from top to 
bottom is used i.e. the called function is below the caller. With interpreted languages the order 
matters, thus order from bottom to top is used i.e. the called function is above the caller.
Depends on the language. I.e. in Java you can order any way you like so I tend to prefer public 
things first, then private, and likely sort and group by purpose. For Clojure, you must write the 
called function above the caller unless you specifically pre-declare something so I almost always 
arrange the second way (called function is above the caller). I also tend to write unit tests right 
after the function so that they serve as live documentation of the use for the reader.
I like to separate public and private methods so the user of the code can easily read the methods 
he/she can access. Also usually variables in the beginning.
I try to group functions together by their signature in the following order: 1. Public instance 
methods 2. Protected instance methods 3. Private instance methods 4. Public static methods 5. 
Protected static methods 6. Private static methods (there's rarely any need for these)  Within the 
groups called functions are below the callers.
I usually arrange the called function below the caller. This is, however, project dependent, so I go 
with how the project organizes its functions and classes. Consistency is key.
I usually arrange the function of the class so that static utility functions are on the top, public 
functions after them, private utility functions last.
I usually try to group functions by the type, so that function which are doing similar things are close 
to each other.
Prefer top to bottom but I'll follow established convention for code base.
publics first since that's the class API. After that privates in a sensible order, generally order of 
appearance + more nested methods first.
The called function would be immediately below the calling function. However, I would generally 
inspect the need for a function to call another function from the same class. In some cases it 
might also be an indication for a need of another abstraction. If there would only be one caller to 
the called function, it would be inlined (and thus moved to its own abstraction).  If there would be 
multiple callers, it would reflect on duplicated tests for the logic of the called function, that would 
also indicate mixed responsibilities.
With IDE's like Intellij IDEA and Emacs, it's really easy to browse from function to function and from 
class to class. I would prefer to use the same practice that the project has. In Java world I usually 
just put the called function below the caller, but in Javascript I'd do the opposite.
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13. Minkälaisia kommentteja yleensä kirjoitat? Kategoria
- Clarifying or descriptive comments if the block itself isn't quite as self-explanatory 
or readable as it should be a)
1. If function includes complex logic or multiple stages to perform an action.  2. If 
other function calls made inside another function do not provide required level of 
feedback what is being performed. a)
Anything non-trivial thta can't be expressed in code. a)
Comments describing intention if needed a)
Comments that clarify obscure sections of code a)
Descriptive. :) It should instruct the logic or constants used etc. something that is 
not obvious if just reading the code. a)
Explaining the intent. Not explaining the functionality (the code should be clear 
enough to explain that) unless there is a complex mathematical formula or 
something complex that requires step-by-step breakdown. a)
explanations if the code itself is not descriptive enough a)
Explanations if there are complex if else structures etc. a)
I don't usually write a lot of comments, but when I do it is to clarify some 
ugly/unconventional code that is needed to counter unusually weird behavior in an 
external dependency. a)
I write comments rarely, in cases where something is not explainable in code for 
some reason a)
I write comments when the code does not document itself. a)
I write interface comments and comments that are absolutely necessary a)
In some special cases to explain something that feels weird or wrong. e.g. bugs in 
some used frameworks/libs that require some workaround that isn't clear just by 
looking at the code. a)
Jos koodissa on jotakin, joka on erityisen vaikeaselkoista tai koodirivin merkitys on 
hämärä, sillon kirjoitan selventävän kommentin. a)
Kirjoitan kommentteja koodiriveillle ja metodeille, joista ei ole helppo ymmärtää, 
mitä ne tekevät a)
Not much comments. Sometimes explations to field purposes and more 
complicated functions. a)
Only crucial "silent knowledge" that cannot be expressed by the code itself or its 
tests. a)
Only when needed for e.g. to clarify some hard-to-see-right-away logic a)
provide context information, explain algorithm short and abstracted in complex 
cases a)
rarely, usually one-line notes a)
Selityksiä, jos koodi on vaikeaselkoista, eikä siitä saa muuten ymmärrettävämpää. a)
Short overviews of what is going to happen in the code, if that's not obvious from 
looking at the code a)
Sometimes the code is not as clean, readable, minimal, careful or non-surprising as 
it could be. And sometimes leaving a comment is just about all that can be done 
about it. a)
Things that cannot be easily directly deduced from the code. a)
Very seldom, but in some rare cases where the intent of the code cannot be 
determined by e.g. the variable or function/method name. a)
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Short descriptions on certain lines to explain the logic a)
Good code comments itself generally, but sometimes a solution has to be 
outlandish so I comment what does it do and why.  I also comment code that's 
ripped from somewhere else, e.g. stack overflow also to give it context. a), h)
Jos jokin paikka koodissa vaikuttaa siltä, että se on lukijalle epäintuitiivinen tai 
odotusten vastainen, jätän selventävän kommentin ja mieluusti myös JIRA- tms. 
tiketin numeron, jonka kautta lukija voi saada taustatietoa asian ymmärtämiseksi.  
Lisäksi olosuhteiden pakosta epäintuitiivisesti nimettyihin metodeihin selventävä 
kommentti. Joskus myös tarkentavia metodikommentteja esim. paluuarvon 
yksityiskohdista tms. a), h)
Code should be readable by itself, so more comments about usage context or 
specific details for example if the code is using some rarer methods or is more 
complex. a), i)
Describe complex logic or explain usage of specific design choice. a), i)
Asioita joita itse koodia lukemalla ei helposti saa selville. TODO-kommentteja 
asioihin joita ei erinäisistä syistä voi sillä hetkellä ratkaista. a), b)
Minimal additions explaining something complicated, missing information or TODO 
for the next person who goes through the code. a), b)
Documenting functions/methods. Commenting on functionality that would 
otherwise require a bit of digging to understand, such as that a called function 
would validate the data (throw an exception), especially when the programming 
language in use does not make it obvious. a), e)
Java-/javascript-docs for classes and methods for public APIs.  Places where the 
code does something unexpected cannot always be avoided, and such behavior is 
commented extensively. a), e)
JavaDoc; otherwise comments are mainly used if code does something a little bit 
unexpected, though sometimes it's better to refactor a piece of code into a 
separate function with a descriptive name than write a long comment why 
something is done (or not done) a), e)
Javadocs and describing reasons for something if it is not obvious from first look a), e)
High level comments that describe the intent of the code. More often this is on the 
class level and maybe some high level and important functions / methods. I seldom 
comment individual functions.   I also comment code inside the function if the 
intent is not clear, but these kinds of comments serve the purpose of explaining 
things that potentially can be harder to understand when reading the code for the 
first time. In general, my rule is that the code is the best comment. a), e)
Three different types: Top-level class documentation where a brief summary on 
relatively complex class logic/purpose might be given. Second, explaining some 
business logic which might go against common intuition. Third, explaining some 
technical trickery code which is needed but is not easily readable. a), e), f)
Short comments to explain the most complex parts of the code or if something 
does not clearly make sense for some business or another reason like bug in 3rd 
party service/lib. And of course short description of the class. a), e), f)
Clarifying things that are not obvious by reading code: if there are any assumptions 
made, reasons for unorthodox solutions, etc. a), f)
Comments that describe what's actually being done (when the code is more 
arcane) and why, and if there are any caveats in doing so. a), f)
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I tend to write comments almost never, because usually it's possible to write self-
explanatory code. However, sometimes it's impossible to explain the reasoning for 
the solution solely through the code. In some cases for instance "ugly" and verbose 
low-level code is needed for performance reasons. Sometimes a 3rd party 
integration has some peculiar characteristics, which need to be addressed in the 
code, in an unintuitive way. a), f)
I write what is it's intention if it isn't apparent and my reasoning for why I did it this 
way. If I later have to return to it, I can read what was the intented purpose. Based 
on that intention, reading the code is much easier as I have "hypothesis" to which to 
evaluatue the code. I do have to mention that I'm not efficient at reading "code" as 
is because I have to learn and use multiple programming languages all the time on 
multiple projects, currently I have 8 languages on active use. So I prefer "language 
independent" comments. In greater scheme, it is more important to understand the 
intent of the code rather than the tecnicality of code. If I have a clue on its intent, 
then going through the code is easier as I have to also recall the peculiarities of the 
language in use. Interpreting through code is like having to translate restaurant 
dialogue through dictionary. So it would be preferrable to be aware of what I'm 
wanting to say before I start skimming the dictionary. a), f)
If the code may raise questions as to what is the process flow of the function, then 
only write short comments saying what stage of the flow starts at the comment. If I 
create a function that does something complex, I try my best to explain the 
reasoning behind the logic of the code. a), f)
Ones that explain complex logic or why we're doing something that has no 
immediately obvious purpose. I avoid comments that repeat what's already written 
in code. a), f)
When I feel like that the code is otherwise hard to understand based on only 
variable names etc. Or when I feel like something needs to be explained little further 
for easier usage in the future. Anyways, usually I try to write the code so that "it 
explains itself" without additional comments. a), f)
Sometimes when having a bit complex "for each" loop, I usually explain a bit what is 
happening. I also put a comment if I am coding something that seems odd but need 
to be done. I usually like to comment shortly concepts (like some Spring magic that 
happens) that are not familiar to novice coders. a), f)
When the code isn't self-explitanory or when there are business requirements 
behind curious looking choices. a), f)
Comments that provide rationale for aspects implicit in the code, things that are not 
immediately obvious to the reader. Any gotchas, side-effects, thread-safety, security 
issues etc. a), g)
References to use cases, bug tickets or documentation if a part of code is not self-
explanatory h)
When needed, explanatory commits usually linking to implementation ticket. h)
// Note! Fix this :) b)
I usually write TODO-comments for things that I do not have time to do, when 
writing the code initially. With the TODO-comments I hopefully someday come back 
to the issue which was left undone when initially writing the code. b)
Notes about special cases or fixes made to code afterwards b)
TODO or something else b)
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I try to avoid writing a comment. It is a rare case. I might write a "// todo" comment 
to pinpoint technical debt or unfinished implementation. If for some reason an 
enumeration has to contain incomprehensible magic values I might use line 
comments to translate them to human readable values. If some business rule or 
perhaps bug in some used library requires a solution that needs explaining WHY 
something is done is it has, I might add a comment. But often instead of 
commenting business rules it is better to write a descriptive unit test. b), d), f)
Docstrings and such. Why there is something special or unexpected in a piece of 
code. Also marking some improvement ideas as TODO comments. b), e), f)
Documentation  Why is this thing called here, if it's not obvious  Why have I chosen 
this implementation, if it's not obvious OR as guidance for my future self or 
someone else, since even a single line of code doesn't tell all the work that was 
needed to come up with that line.  Todo items (should obviously be avoided) b), e), f)
Explanation why we had to choose a strange implementation, TODO:s b), f)
I very rarely need comments for my code but when I have to something that looks 
weird I usually leave a comment why this is being done.  Also sometimes I leave 
TODO comments. b), f)
Purpose of line. Exceptions for possible other handling. c)
Block comment for functions. c)
Clarifying what code is doing c)
Comments to describe what the code does c)
Metodikohtaisia ja luokkakohtaisia kommentteja, mikä on tarkoitus. c)
Short and descriptive c)
Describe the functionality of the method, and answer the question of "when and 
why you should call this method" c), i)
JavaDoc tai vastine tietenkin. Lisäksi kommentoin yleisesti mitä koodin on 
tarkoitus tehdä. c), e)
Explain regex, refer links to documentation wiki & business rules.  Document a type 
if language doesn't support aliases like this string really is a HTML string ( so UI 
devs know it ).  Annotations for tooling.  Documentation for public API. d), e), h)
- To answer question "why" on cases where some abnormal solution is created 
example as a work-a-round to a bug in a 3rd party library.  - To give examples what 
some regexp match or similar. d), f)
Docblocks that describe files, classes, functions, parameters and return values. e)
Class comment with short description of functionality public methods and the most 
important class variables e)
documenation / examples of how to use functions etc. e), i)
More focus on documentation when writing APIs and some public functions. In 
private functions usually only if there is a need to answer why something is done. 
Plain comments are usually necessary only for some special cases (like using "// 
NOSONAR"), but those are rare. Plain comments are also more frequent in tests. e), f)
Explanatory comments for reasoning behind decisions and class/method level 
documentation for API. e), f)
I add comments mainly for two purposes: 1) To give a high-level view on the 
system / algorithm / etc. 2) To document reasons for some unintuitive decision. 
This may be forced  by e.g. some legacy reasons. e), f)
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Only rarely, and only a few words. Usually in order to explain why something has 
been done in a certain way, if it has been done in unexpected, nonoptimal or 
somehow bizarre way. I never explain in comments what the code does, but 
sometimes you have to explain why it has been done in a certain way. f)
seldom, short giving reason to my decisions. E.g. "we exit here already because the 
rest will be irrelevant" f)
Usually these situations are a bit unclear why something is done because of some 
integration to another system. f)
If there is something important and unusual about the code, explain the reason why 
(business requirement / technical limitation) certain code does certain things or is 
ordered in some specific way. f)
Brief description from business perspective of the functionality of function or 
procedure. f)
Very rarely, as I feel the code should comment itself. Most common usecase for 
comments is explaining why a certain approach was taken. Not to explain the code 
itself. f)
Comments about why I'm doing something the way I'm doing it. f)
Describe why something is done f)
Explaining the why. Why I had to do something out of the ordinary. Sometimes even 
if it seems obvious. f)
I add comments that clarify my intent, focusing on answering why. What can be 
read from the code. f)
I explain why this solution was chosen do solve issue X f)
Comments that give context to made decisions, possible links to discussions f), h)
Most common cases where I write a comment: - there is a business reason for 
doing something in a way that may not be apparent, a link to a discussion or 
documentation should be included here - there is an issue in a dependency (either 
internal or external) and I describe a work-around or a reason for doing things in a 
seemingly sub-optimal way + a link to documentation, ticket, etc. - I used a 
language or framework feature that is not used that often in the codebase, either 
describing the basic functionality or linking to relevant documentation - I identify a 
situation where the code "accidentally" works as intended, despite the code 
seeming suboptimal (e.g. messy, low-performance), and add a warning that 
refactoring may have side-effects f), g), h)
The triple /// in VS so the comment is visible when user puts curson on top of that 
code. j)
function parameters and return value, exceptions etc. j)
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15. Avoimet vastaukset Kategoria
At the point when it works it has usually already gone through some refactoring 
phases. a)
I answered sometimes because I feel that many times these things are done during 
the completion of the required functionality, and not specifically after the 
completion. a)
I tend to refactor the code as I write it. Sometimes it's done when it's done. a)
I try to refactor and use clear naming conventions during the implementation, so 
that I don't need to do it separately afterwards. a)
Usually the refactoring, naming conventions are already done during the main 
implementation. Additional refactoring / cleanup usually results from code review 
comments and might sometimes be implemented with a separate task. Combining 
big refactorings with bug fixes or feature implementations might cause additional 
issues and hide the root cause of the issue. a), e)
Having spent a lot of time refactoring old code and fixing reported problems by 
tools like Sonar and Checkstyle I have adopted coding style to minimize need for 
refactoring for described purposes. b)
I rarely refactor code I've written my self because I write code to the best of my 
abilities the first time. b)
I try to write complete and final code b)
It's unnecessary when you do it right the first time. b)
Yleensä ei ole tarvetta. Teen mielummin kerralla järkevää koodia. Tietenkin joskus 
myöhemmin voi huomata tehneensä jotain joka vaatii refaktorointia. b)
Because I aim to write it well from the beginning. Refactoring can usually happen 
later, when some new functionality needs to be introduced, which does not fit well 
with the existing code. b), e)
Once the code is sufficiently clear it's important to ship the code. Then if necessary, 
refactor later. Gained experience often leads to the first versions already being 
reasonably solid. b), e)
don't have enough time c)
Lack of time c)
lack of time c)
Time constraints. c)
Usually no time. Main focus is on new functionality c)
Ideally this should happen always or very often, but ometimes there isn't enough 
time, and sometimes the code is still evolving and refactoring is left to a later time c), d)
I do not refactor code immediately because often the code depends on something 
that will come later. I usually refactor code which has been written before, while I 
write new code at the same time. d)
Most often I know that the logic/code is going to change in future (due to poor 
specification or further implementation that is going to be made but which is not 
part of the task I am currently implementing) and I am aware that refactoring will be 
made during the lifecycle of a feature later. Does not always apply but often. d)
Code needs to be clean when it's sent to customers. f)
Companies never pay for refactoring ;) f)
Customers specification changes f)
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In more complicated code i do refactor the code. In simpler code parts I might skip 
that. f)
When the code is done, it's done, no need to make it prettier as usually no-one is 
going to look at it later. Sometimes the customer wants the code later and then I'll 
need to make it look better. f)
Sometimes, if the 1st round didn't quite cut it. e)
There is time and place for it later if necessary. e)
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21. Avoimet vastaukset Kategoria
"If it works, ship it" or "we'll clean it up later" has been a stance far too familiar to 
me in the past. This has improved lately since the development team is far more 
self-regulating and has a more tangible input in the development process itself, but 
there's still work to be done (including dealing with my own bad habits) a)
Aina voi parantaa. Omat tavoitteet ovat korkealla. a)
I think that I use too long variable names and sometimes make too many 
functions. Sometimes larger functions would be clearer to understand than very 
small helper functions. If the function tree becomes very nested and you have to 
track a bug or understand how the code works, it can become difficult to follow the 
flow of the code if the code is splitted up to too many small functions. a)
Me no smart a)
Well, I've found that people's opinions about clean and high quality code differ quite 
a lot. Of course I usually _try_ to create high quality code, but sometimes it's a 
compromise and often code gets thrown away etc. a)
When going back to self-written code after a while it too often is not so clean and 
easy-to-understand as I would have hoped. a)
Feelings and what happens in reality are two different things. Self-esteem plays a 
big role in this question. I want to do better code, however, it isn't my life calling. So 
I don't have real drive on wanting to "become the very best!" but instead just 
improve as professional. I don't feel like I'm a professional even though other think 
I am. There are so many different programming languages, so many different kinds 
of approaches to solving a problem, so many different kinds of people, so many 
different techs to be used and mastered, there are so many different kind of clients 
with their understood/misunderstood/misplaced/uneducated/Dunning-Krueger 
needs that projects and situations in which programming is done. To write quality 
code, you need to understand what the client wants, client needs to understand 
what they want, you need to understand the tech to be used so that you are able to 
plan how to fulfill and implement the needs of the client. Based on just these 
needs, developing with clean code is difficult. On top of this, plans change, client 
decides to change things. The code that has been already created needs to be re-
worked but you cannot push the deadline further as that is also a need of a client. 
This leads to time pressure that "this shit has to work" and now the quality starts 
deteriorating.  However! Even after big time technology changes on a week before 
planned production deployment, crunches and nervous skipping of breaks (and a 
burnout that followed) the project was just delayed by a two weeks. The system 
works on first deployment and has worked since. Not a single problem or bug has 
come to my attention in these past two years. So is it quality code as defined in the 
abstract of this questionnaire? Hell no! Does it work? Perfectly. It is my ugly child 
but it is still capable. :P a), b), e)
I'm lacking experience but the code I write is for complicated enterprise 
applications. I don't feel like I can write clean, quality code by myself. a), d)
I've been writing code for so long that I usually try to write good code in the first 
place, and have some experience on doing that. Of course sometimes things 
change and the first effort is not the best one, but there is no time to make it better 
later. b)
Aikarajoitteet, Legacy-projektin rajoitteet b), c)
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Mostly external factors prevent me from doing so. Usually has to do with a 
deprecated stack or a historical burden that has landed on my hands with the 
project I'm working on. The show must go on - if there are production issues, 
sometimes they have to be solved ad hoc by minor hacks and fixed later.  If I don't 
have any restrictions (time, money, scope), of course I write quality code :) b), c), e)
Olennainen kysymys on, mikä on riittävän laadukasta missäkin tilanteessa. Asia 
riippuu paljolti siitä mikä on koodin ja ohjelmiston käyttötarkoitus. Proof-of-
concept, demo, prototyyppi, kertaluontoinen migraatio, korjaus vanhaan 
järjestelmään vai yleiskäyttöinen komponentti tarkkaan mietittyyn tuotteeseen. Jos 
tavoitteena on esimerkiksi tuottaa mahdollisimman nopeasti toiminnallinen demo 
projektin myyntiä varten, siihen ei kannata käyttää liikaa aikaa.   Tuote- ja 
projektiliiketoiminnassa on hyvin erilaiset tarpeet koodin laatuun. 
Projektiliiketoiminnassa käytettävissä oleva aika paljon sanelee kuinka laadukasta 
koodia voi annetussa ajassa tuottaa. b), e)
existing code isn't clean c)
I don't have so much experience yet. d)
Still in learning phase. d)
It depends, if the vision is clear and understood the code is usually of higher 
quality. In cases where "definition of done" and scope keeps changing then code 
quality will suffer. e)
React isn't pretty and hooks make it feel messier and hard to follow IMO. f)
The object metaphor for code might have been a mistake. I am comfortable / used 
to using it, but pure functional code separating data and methods is testable as is 
and gives much higher performance on "iron". f)
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22. Muita ajatuksia aiheeseen liittyen? Kategoria
Formatting issues are easy to handle using linters and formatting tools. Naming is 
harder, and often require a discussion among developers and business representatives 
to arrive at the correct terminology. a)
It is worth mentioning that static analysis tools such as SonarQube and various Linters 
help our team to work coherently following the same standards. We automatically run 
the analysis before merging every pull request. Things such as long/complex methods 
or weirdly formatted code will automatically fail the PR review. a)
Company policy on mandatory code review on all code and company wide common 
code style forces to develop clean code. Also automated quality checking like Sonar 
and Checkstyle helps a lot. a)
Code reviews and mob programming are good ways to spread good coding 
conventions. a)
On the other hand, that's why we always have code reviews, where my senior goes 
through my code and gives feedback on the cleanliness and quality of my code. That 
way I'll get better at it =) a)
- We use automatic code formatting tools  - Some times we have to be flexible with 
clean code because of some external constraints. We take technical debt on purpose 
and pay it back later.  - I try to write simple and dull code instead of clever and elegant. a), b)
Quality code needs time and effort. In real world where you have deadlines and budget 
limits time in which to do the effort is limited. I do try to do my best because when I 
eventually have to return to my code later, the better it is done, the quicker I can solve 
the issue in it and get away from it. I personally write (and like to do so) very detailed, 
verbose and precise documentation on technical level so that who ever has to touch it 
next (most likely me) can quickly get the development environment running, get the 
clue what the thing does under the hood and fix the issue without having to 
unnecessary detective work (when sitting at toilet and you run out of toilet paper, it is 
nice if someone has a note next to the dispenser that more can be found in the closet 
next to your knee and it is supplied rather than having note "no paper? TODO: get more 
paper"). Good documentation just speeds up things so you can get back to the original 
task that you had to interrupt to fix some old stuff. One more thing on documentation 
(and comments on code - these are not really documentation however...): 
Documentation should always be so elaborate that there is no mitake on what to do. 
Even when you think that "it" is the most natural and simplest thing ever taking into 
account the environment, language and tech you are using; it isn't. The next person 
coming to fix it (most likely you) has had to learn a new language, new tech or updated 
version of the tech that was used in this project so the previous "clear as day" isn't that 
anymore. Documentations for the previous tech versions might have disappeared or 
become depracated etc. If you have not documented your code and its intent in such a 
detail that you could pick a man out of a forest who has been out of contact with other 
human beings for past 10 years, sit him infront of the computer and he can set-up the 
development environment just based on your documentation alone, then it is not 
detailed enough. Because that man is you. You will forget what you have done with 
your code, you will forget what was the intention of the code, you will forget what was 
your thought process when you did it. All these useful things that need to be recalled 
from your memory will give you 404 and depending on how you spent your past 10 
years then maybe even 410, 415. Good documentation saves sanity and time in future. a), b)
Modern IDEs work well and assist clarifying code, so it is not necessary to do 17-18. a), e)
I sometimes feel unsure if the code is "clean and quality code" also in other people's 
opinions, because I feel like I get rarely feedback from my code from co-workers or 
others.  This is why code reviews would be nice sometimes to actually get proper 
feedback on the implementations and coding style etc. and would probably help me at 
this early point of my developer career. a), h)
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Outside requirements (e.g. "use this barely applicable library because team Z is also 
using it") can do more damage to code quality than any individual- or team-level bad 
practice ever could. b)
It's not easy task to write definitive and clean code at once. Too often the limiting 
factor is the time available, which might later return as an extra maintenance cost. b)
Asiakkaan budjetti tai muu aikataulu vaatimus vaikuttaa siihen kuinka laadukkaaksi 
koodi ehditään/voidaan suunnitella ja toteuttaa. b)
In the software business it is often question of money and time lack of both leads to 
situation where code cannot be written as clean and effective than developer can and 
wants to. b)
Kuten muissakin asioissa, laatu maksaa. Hyvin jäsennelty ja laadukas koodi syntyy 
hitaammin kuin nopeat "quick and dirty" - ratkaisut. Toisaalta se säästää aikaa pitkällä 
aikavälillä ohjelmistotuotteen elinkaaren aikana tehdyssä jatkokehityksessä. 
Toteutuksessa pitää kuitenkin huomioida ratkaisun hinta asiakkaalle niin lyhyellä kuin 
pitkällä aikavälillä ja tasapainoilla kustannuksien kanssa. b)
The more time you have, the better code you can write. Quite there's not enough money 
in writing the best possible code, we have to focus on getting features out relatively 
quickly. b)
Clean code is great, but pragmaticism can stand in the way. Pragmaticism is loved by 
management and overly pragmatic coders equayl. For someone who advocates for 
clean code, this is a real burden, when the weight of clean code is carried by only a few. b)
Business demands tend to change and keeping the existing structure clean and 
maintainable after many years or large project teams is still hard. b), d)
Ofta hamnar man i ett förvaltningsprojekt där det redan finns en stor kodbas och man 
måste anpassa sin kod till den befintliga koden som kan se ut lite hur som helst. Inte 
alltid man får tid och möjlighet att refaktorera så mycket som man skulle vilja! b), d)
In a real project there are obviously other concerns than just writing clean code. So the 
decision about how long to go on and improve or write tests depends on the day and 
task. Some obvious refactoring is usually done right away, and after code review, but 
something must always be left undone. Most effort should be spent on the most 
valuable code. It would be wasteful to apply all the principles at the same time because 
you could be building something more important.  As far as simple code goes, I think 
the ability to reuse it is not an obviously good thing to think about while writing it. Code 
should be written to fit the current purpose and solve it simply. Only after writing the 
same thing at least three times can you begin to understand how the reuse could 
happen well. With experience you do get a good idea of how to write small functional 
pieces that can be composed together, enabling you to easily reuse existing code.  
Finally, eliminating repetition is also not often so useful as people think. Because you 
may not know in advance how close the things really are, or how the reuse would 
properly be done. If you try to eliminate all repetition you will usually go too far. 
Unrelated things may become too dependent on each other. For example, it may be 
just fine to repeat the same code for several microservices and not even use a shared 
library, because that enables each of them to be replaced and updated independently, 
which is why they exist as separate entities in the first place. b), e)
Some questions are about OO-programming which I don't like to use at all. c)
Imo these questions don't align well with serverless and micro service approaches. 
Those codebases are usually very small, preferring procedural or functional 
programming styles. c)
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The survey makes the assumption that an object oriented programming language is 
used. Some people feel that writing quality code with object oriented programming 
languages is not possible (for example domain classes often contain mutable data 
which is a no-no for quality code) so in that sense the survey is a bit ..... weird.  Also, if 
the team size is one, questions 17-19 are irrelevant. In my case I answered "Don't 
know" or "Randomly" c), e)
I write function based TypeScript so a concept like class cohesion is generally 
irrelevant.  (Unit) tests are a second class citizen in a sense that code needs constant 
rework and non-brittle tests do not. I do refactor commonly occurring patterns in tests 
at times, but the priority is much lower.  Answering "Always" to any of the questions 
should raise an eyebrow since in real world projects there are always resource 
constraints (most valuable of which is time) so "Always" isn't generally possible unless 
you force the issue, which in itself may be a mistake. c), e)
Good survey on interesting topic. But I would like to see surveys where the idea of 
"clean code" is not so entangled with OOP languages. I don't think that using OOP's 
idea of classes is requirement for clean code: I believe that clean code can also be 
achieved with functional languages as well. c), f)
Approaching the subject from a functional programming context, or both functional 
and object oriented, would be more relevant for me and my colleagues.  It might give 
interesting context to also ask about automated formatting tool usage and strongly 
typed programming language usage. (But of course there are endless things you could 
ask ^^;) c), f)
In greenfield projects executed by pre-made team, some teams are competent enough 
to produce working and maintainable quality code. The sad reality however is that the 
majority of inherited projects are "brown-field". The industry in general is riddled with 
incompetence, malpractices and codebases filled with antipatterns. It's an interesting 
find that in some developer communities certain malpractices are dominant. For 
example, a lot of Java-projects seem to be in a terrible condition, and the teams that 
have initially created the projects appear to need more Uncle Bob. Then again, in C#-
based OO-projects the teams seem to generally be much more aware of 
professionalism, clean code and pragmatic programming. d)
I think that clean code would also be to honor the code base you are working with and 
follow the rules in the existing code base. If you participate in an old project and start 
to code in a very different style than the original code base then the cleaniness of the 
code as whole may also get smaller even if the code you write is clean. d)
Olemassa oleva, jonkun muun (tai muiden) tekemä massiivinen vanha koodikanta 
opettaa nöyryyttä, koska refaktorointi ei aina ole aikataulupaineitten kourissa 
mahdollista. Luettavuudeltaan huonolaatuista koodia on myös hidasta refaktoroida, 
koska virheiden mahdollisuus on suuri. d)
I disagree (at least) on "Classes and functions should be small, and there should be no 
duplication anywhere." :)   Duplication can be OK, when e.g. two things have similar 
code but are otherwise not related. Always removing duplication can lead to 
unnecessary coupling.  Functions can be long e.g. when an algorithm is long. Splitting 
to small functions for the sake of splitting may lead to code that is difficult to follow 
and understand. e)
Tässä kyselyssä keskitytään hyvin paljon epäolennaisiin asioihin "clean code" -
mielessä. Myöskin ajatus, että voitaisiin antaa yksiselitteisiä ohjeita tähän liittyen on 
väärä. e)
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Writing short functions is not a goal. If the function needs to be long, then it can be 
long.   It's more important to write readable functions.  To achieve this I try to split the 
code into functions based on the abstraction level. A good top level function is can be 
can be read like a book without going into technical details.   So the top level function 
consists mostly of calls to another functions which have long and descriptive names. 
You shouldn't have to look at the implementation details to understand what the 
function does. e), g)
There might be interesting additional questions that could be asked from software 
developers regarding code and product ownership. Like how free the programmers feel 
about changing code that they have not written themselves? Are there some 
organizational hurdles that might limit developers capabilities to change bad code they 
see on the job, git-permissions eg.? Another interesting study could be about how 
team/product managers understand clean code. Do they see refactoring and unit 
testing as a time sink or do they see the benefits in the long term maintainability those 
provide? f)
The most promising path forward are the combination of node representation with 
code representation simultaneously. This gives the same benefits with functional code 
in terms of addjusting your architectural/detail level of observation as object paradigm 
attempted to do.The noobs can just tinker with the nodes and pro's can make new 
nodes. The node barriers provide natural points to put tests / real data for testing. At 
it's current state with unit testing object oriented code has become a mess. g)
The definition of clean code is not same with all coders. If you write code based on the 
rules on the top of the page then some coders think it is far from clean. Some coders 
are very strict about the code they write, and those 5 rules are just a good start. g)
Too often I've found that people's opinion of high quality or clean code means any code 
that they haven't written themselves. g)
Cleanliness of the code is indicative of the inherent functional quality of the code, as 
well as non-functional characteristics such as performance, algorithmic complexity, 
memory consumption etc. g)
Code is like humor. When you have to explain it, it's bad. g)
Code should read the a novel; it should be understood easily the first time it is read. Of 
course not details, but it it should immediately be clear what the purpose of the class is 
and on a high level the different functionalities it serves. g)
Coding is the art of telling another human being what you want the machine to do. g)
I think code quality is almost as important as code working g)
Here is some background to my answers. I work in a team that works with multiple 
projects simultaneously, mostly on projects deemed finished, but occasionally on new 
or unfinished projects as well. h)
I wish my team had my coding habits ;) h)
A quality issue I've often encountered with code (especially that written by more junior 
developers) is that it is not clear what the intended purpose of the code is. The end 
result may be correct, but the written code is not clearly focused to achieving that 
result, and it feels like the primary behaviour is a side-effect of what the code is 
actually doing.  Thank you for doing research on such an important and often 
overlooked topic! h)
Code quality and cleanliness is something I'm fairly passionate about. I absolutely 
loved this questionnaire! h)
Important topic h)
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