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$$$  Raha ratkaisee  €€€

• On vaara rakastua tekniikkaan, myös asiakkailla
• Kaikki pitää pystyä perustelemaan taloudellisesti

– Projektin toteutus yleensä -> voidaan jättää toteuttamatta, 
jos ei maksa itseään takaisin (kilpailu vaikuttaa)

– Tekniset valinnat -> voidaan valita haluttua huonompi 
ratkaisu, koska hiukan parempi maksaa moninkertaisesti

– Toiminnan kehittäminen -> Täytyy pystyä perustelemaan 
kannattavuus taloudellisesti säästönä, kilpailuetuna ym.

• Taloudellinen arviointi erilaista projektitoiminnassa 
kuin ohjelmistotuotteita tuotettaessa
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$$$  Raha ratkaisee  €€€

• Esimerkkipohdintaa webbipalvelua rakennettaessa:
– Saadaanko palvelulla karsittua kustannuksia 

asiakaspalvelussa?
– Saadaanko lisää asiakkaita niistä, jotka toimivat vain netin 

kautta?
– Väheneekö asiakkaat kilpailutilanteessa, jos ei toteuteta 

palvelua?
– Minkälainen palvelu oikeasti tukee liiketoimintaa?
– Jos ei ole varaa hyödylliseen palveluun, kannattaako 

rakentaa huonoa?
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Ohjelmistotuote

Muutakin kuin pelkkä ohjelma:
• Toimiva ohjelma
• Dokumentaatio
• (Lähdekoodi)

• Koulutus
• Ylläpito
• Laitteisto (esim. Sovelluspalvelimet)
• Tuki
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Ohjelmistotekniikan määritelmä

Ohjelmistotekniikka (Software Engineering) 
tarkoittaa pätevien insinööriperiaatteiden 
vakiinnuttamista ja käyttämistä siten, että 

voidaan tuottaa taloudellisesti ohjelmisto, joka 
on luotettavaa ja toimii tehokkaasti todellisissa 

koneissa.
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Mitä ohjelmistotekniikka on?

• Ei ainoastaan teknologioiden hyödyntämistä
• Menetelmät, joilla pyritään parantamaan 

ohjelmistojen tuotantoprosessin tuottavuutta, 
taloudellisuutta tai laatua

Ohjelmistotuo-
tantoyritys ASIAKASOMISTAJA
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PROSESSIN KEHITYS, KOULUTUSPROSESSIN KEHITYS, KOULUTUS

ANALYYSI

SUUNNITTELU

TOTEUTUS

TESTAUS
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PROJEKTIN
HALLINTA

LAADUN
HALLINTA

Ohjelmistotuotantoprosessi

SYÖTE TUOTOS
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OT tänään (vrt. 60-luku)

• Krooniset ongelmat jatkuvat
• Nyrkkisääntö (1994):

“Jopa hyvin suunnitellut ohjelmistohankkeet ylittävät
budjettinsa keskimäärin 25 % ja aikataulunsa 50 %”

• OT ei ole vieläkään yhtä kehittynyt kuin monet muut
insinööritieteet

• CMM:n tilastoissa 65 % viimeisen viiden vuoden
aikana luokitelluista yrityksistä on jäänyt alle tason
kolme (tasot 1-5)
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Ohjelmistotekniikan erityispiirteitä 1/2

• Ohjelmistot ovat abstrakteja, eivät fyysisiä
-> joustavuus, monimutkaisia

• Ohjelmistojen käyttäytyminen on epäjatkuvaa -> ei 
voida tehdä oletuksia, sillä pienikin virhe voi kaataa 
koko järjestelmän

• OT ei skaalaudu projektin koon mukana – pieniin 
projekteihin tarvitaan erilaiset menetelmät kuin 
suuriin

• Ohjelmisto kehitetään, sitä ei koota 
peruskomponenteista
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Ohjelmistotekniikan erityispiirteitä 2/2

• ”ohjelmistotehdas” tuotekehitysosasto
• Menetelmiä on vaikea siirtää sellaisenaan 

organisaatiosta toiseen 
• Ohjelmistojen monistaminen on halpaa
• Ei varastotavaraa – ohjelmistot räätälöidään 

asiakaskohtaisesti
• Ohjelmat eivät kulu, mutta ylläpito voi johtaa 

ränsistymiseen. Varaosia ei ole, kuten fyysisissä 
tuotteissa.
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Ongelmien lähteitä

• Ohjelmistotekniikalta odotetaan liikaa:
– Tekniikka on kehittynyt nopeammin kuin

ohjelmistotuotannon tehokkuus
– Kompleksisuus on samalla kasvanut – sovellusten

monimuotoisuus

Kompleksisuus

Internet
PC:n suori-

tuskyky

Mobiilipääte-
laitteet

Laatuvaatimukset Tietoturva

Integrointi
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Ongelmien lähteitä

• Teknologiasiirron hitaus
– Ala on nuori ja uudet menetelmät siirtyvät käytännön 

ohjelmistotyöhön jopa 10-20 vuoden viiveellä
– Idea -> menetelmän kuvaus -> testataan toimivuus 

käytännössä -> kehitetään ideaa -> testataan taas -> 
opitaan soveltamaan  -> käyttö yleistyy

• Liian suuret laatuvaatimukset
– Täysin virheetöntä ohjelmaa on vaikea tehdä
– Kuka välittää mm:n kokoisesta värivirheestä auton 

bensatankin korkissa? - vastaava virhe ohjelmassa voi 
kaataa koko ohjelman
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Vaikeudet OT:ssa (Brooks 1987)

• Monimutkaisuus:
– Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat
– Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa
– Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä
– Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet
– Turvallisuuriskit

• Yhteensopivuus, mukautuvuus
– Suhteellisen yksinkertainen tehdä muutoksia

-> Muutoksia myös vaaditaan usein
– Periaatteessa ohjelmistoja voidaan koota olemassa olevista

komponenteista – käytännössä joudutaan mukauttamaan
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…Vaikeudet OT:ssa (Brooks 1987)

• Muuttuvuus
– Ohjelmistotuotteeseen tehdään jatkuvasti muutoksia

-> Luotettavuuden säilyminen haastavaa
– Muutoksen kustannuksia ei ymmärretä kuten fyysisissä

tuotteissa

• Näkymättömyys
– Ohjelma on abstrakti, siitä ei voi tehdä kolmiulotteista mallia

-> Ohjelman kokonaisuutta on vaikea hahmottaa
-> Haittaa myös kommunikointia
-> Projektin eteneminen ei ole konkreettisesti näkyvissä
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Monimuotoisuus on haaste!

Ohjelmistotyyppejä:
• Systeemiohjelmisto
• Reaaliaikaohjelmistot
• Tieteellinen ohjelmisto
• Hallinnollinen ohjelmisto
• Sulautettu ohjelmisto
• Henkilökohtainen

ohjelmisto
• Tekoälyjärjestelmät

Sovellusalueet:
• Pankit
• Vakuutusyhtiöt
• Elektroniikkateollisuus
• Vapaa-aika
• Sotateknologia
• Yms.

Vaaditaan erityisosaamista ohjelmistotyypistä 
ja sovellusalueesta!
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…Monimuotoisuudesta

• Erilaisten ohjelmistojen tuottaminen on erilaista, on 
vaikea löytää yleistettäviä tehokkuutta kasvattavia 
menetelmiä
– esim. hallinnollisissa ohjelmissa komponenttipohjainen 

kehitys toimii, mutta sulautetuissa vaaditaan tehokkuutta

• Laatuvaatimukset vaihtelevat erilaisissa sovelluksissa 
-> sairaalakoneet tai peli
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Keskeiset ongelma-alueet

• Vaatimusmäärittely
– Vaatimusten oikeellisuus on tärkeää lopputuotteen 

tehokkuuden ja laadun kannalta.
• Kompleksisuus
• Integraation tarve

– Standardit
• Projektitoiminnan tarve (Windows 95 – 200 

työntekijää)
• Muutostarpeet – tekniikka ja ympäristö kehittyy
• Tuotteen hallinta
• Ylläpito
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Weinbergin teesit 1/2

1. Parhaiten menestyvät ne, jotka eivät luota liikaa 
uusiin ”poppakonsteihin”, mutta ovat valmiita 
kokeilemaan uusia ideoita.

2. Mikään ei korvaa ratkaistavan ongelman 
perusteellista ymmärtämistä

3. Mikään ratkaisutapa ei sovi kaikkiin tehtäviin. 
Jossain tapauksessa paras ratkaisu voi olla toisessa 
tapauksessa huonoin

4. On monia hyödyllisiä lähestymistapoja, jotka ovat 
toimineet useammassa kuin yhdessä tilanteessa, 
joten kannattaa tutustua sellaiseen, mikä on 
toiminut aikaisemmin
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Weinbergin teesit 2/2

5. Ongelman ratkaisun niksi ei ole pelkästään miten 
menetelmiä sovelletaan (know-how), vaan 
mieluummin milloin niitä sovelletaan (know-when)

6. Riippumatta siitä, kuinka hyvin taitaa edellisen 
kohdan miten ja milloin, on olemassa ongelmia, 
jotka ovat nykytietämyksellä mahdottomia ratkaista 
tai joiden perimmäisistä syistä kukaan ei ymmärrä 
riittävästi.
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Ohjelmistotekniikan myyttejä (johto)

• Meillä on dokumentoidut toimintatavat. Eivätkö 
työntekijät näe siitä kaiken tarpeellisen?

• Työntekijöillä on uusimmat kehitysvälineet – miksi ei 
synny parempaa tulosta?

• Jos jäämme aikataulusta jälkeen, voimme korjata sen 
lisäämällä ohjelmoijia.
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Ohjelmistotekniikan myyttejä (asiakas)

• Yleinen tavoitteiden määrittely riittää, jotta ohjelmien 
kirjoittaminen voidaan aloittaa – yksityiskohdat 
voidaan täydentää myöhemmin.

• Projektin vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, mutta 
muutokset voidaan toteuttaa helposti, koska 
ohjelmisto on joustavaa (vrt. laitteistot).
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Vaatimus-
määrittely

Suunnittelu Koodaus Kehitys-
Testaus

Hyväksymis-
Testaus

Käyttöönotto,
Ylläpito

Virheen suhteellinen kustannus (Boehm
1981)
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Ohjelmistotekniikan myyttejä (työntekijä)

• Työ on tehty, kun olemme kirjoittaneet ohjelman, 
joka toimii.

• Ennen kuin saan ohjelman pyörimään en voi 
mitenkään arvioida sen laatua

• Onnistuneen projektin ainoa toimitettava tuotos on 
toimiva ohjelma 


