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tutkimukseen osallistuneen ohjelmistoyrityksen avulla. Tutkimuksessa kehitetty
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lähestyy elinkaarikustannusten problematiikkaa strategisesta näkökulmasta, kun taas
monet muut mallit toteuttavat tietoteknistä lähestymistapaa. Siten ohjelmistoyrityksen
johto voi ohjata tuoteliiketoimintaa osana strategista päätöksentekoa sekä tuotteen
elinkaaren kokonaiskustannusten avulla että elinkaarikustannusmallin epäsuorien
vaikutusten kautta.
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In rapidly changing competitive situations, especially the small and medium-sized
software companies are forced to make strategic decisions to gain competitive advantages
but the effects of the decisions can only be seen after a long time. Therefore, the
management needs decision-making support systems, which are both producing
information to decision-making and also helping to reduce the risks arising from the
decisions. This study was aiming to develop a life cycle cost model for enterprises to
manage the software business in order to allow the company management to evaluate
software products’ total cost of ownership throughout the life cycle.
The life cycle cost model was studied in the theoretical frameworks of both the life cycle
cost of the software and the software production processes. The empirical data of this
study was collected in the software company that participated in the research. The life
cycle cost model developed in this research differs from many other reviewed cost models
in that it approaches the problematics of the life cycle costs from a strategic perspective
while many other models take in an information technology approach. Thus, the
management of the software company can manage the product business as part of the
strategic decision-making both via the life cycle total costs of product and indirect effects
of the life cycle cost model.
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1. JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Ohjelmistoyritykset joutuvat entistä enemmän kilpailemaan sellaisilla ohjelmistomarkkinoilla, joita määrittävät kustannustehokkuus, tuotekehityksen lyhyt läpimenoaika,
ennakoimattomuus sekä markkinoiden nopeat muutokset. Ohjelmistotuotteen elinkaari on
kuitenkin tavallisesti pitkä ja yritys joutuu sitomaan sekä runsaasti pääomaa että
henkilöresursseja ohjelmistotuotteen elinkaaren alkupäässä ennen kuin tuote saadaan
myyntiin ja siitä syntyy yritykselle kassavirtaa. 2000-luvun valmistajat joutuvat paitsi
tuotteistamaan tuotteensa enenevässä määrin asiakaskohtaisesti myös kamppailemaan
tuotteidensa rajusti lisääntyneiden ominaisuuksien ja lyhentyneiden tuotekehitysaikojen
vuoksi sekä reagoimaan nopeasti markkinoilla tapahtuviin jatkuviin muutoksiin. (Du et al.
2008, s. 180)
Haikala ja Märijärvi (2004, s. 58) toteavat, että monet ohjelmistojen tuotantoprosessit eivät
ole rationaalisia, eivät noudata mitään oppikirjojen prosessimalleja eivätkä niihin liittyvät
ratkaisutkaan ole rationaalisesti perusteltuja, vaan ne perustuvat usein vain intuitioon.
Yritysjohdolla on siten sekä yrityksen sisäisistä että ulkopuolisista tekijöistä johtuen
erittäin vaikea tehtävä vertailla eri tuotekehityshankkeita keskenään, arvioida niiden
tarvitsemia resursseja ja ohjata tuoteliiketoimintaa haluttuun suuntaan. Varsinkin pienelle
tai keskisuurelle ohjelmistoyritykselle ohjelmistotuotehankkeen käynnistäminen ja sen
ohjaaminen onnistuneeseen lopputulokseen on hyvin vaativaa, ja epäonnistunut hanke voi
osoittautua taloudellisesti raskaaksi.
Ali-Yrkkö ja Martikainen (2008, s. 6) tarkastelevat IT-alan kannattavuutta yritysten
kokoluokittain ja toimialoittain. Kuvasta (Kuva 1) voi huomata, että erityisesti tietyn
kokoluokan ohjelmistoyritysten kannattavuus putoaa selvästi, kun henkilöstömäärää kohoa
30–70 henkilöön. Kirjoittajien laskelmat perustuvat 2529 yrityksen tilinpäätöstietoihin
vuodelta 2005. Tuossa aineistossa ohjelmistot–alaluokkaan kuului yhteensä 1947 yritystä,
ATK-palveluihin 145 yritystä sekä tietokanta- ja verkkopalveluihin 193 yritystä.
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Kuva 1. IT-alojen kannattavuus kokoluokittain (liikevoitto per henkilö) (Ali-Yrkkö ja
Martikainen 2008, s. 6).

Ali-Yrkön ja Martikaisen (2008, s. 6) mukaan kannattavuuden notkahdus tietyn
kokoluokan yrityksissä ei ole ainoastaan ohjelmistotoimialan piirre, vaan se on
havaittavissa muillakin toimialoilla. Ilmiöön ei kuitenkaan selvityksen puitteissa löydetty
yhtä yksittäistä selittävää tekijää, vaan syyt kannattavuuden ja kasvun esteistä jäivät
hypoteeseiksi.
Modernit tietojärjestelmät ovat usein hyvin monimutkaisia, minkä vuoksi niiden
aiheuttamia tuotekehitys- ja muita kustannuksia on vaikea arvioida ennalta. Lisäksi
tietojärjestelmät ovat yleensä keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ja uusien ohjelmistojen
kehittäminen vaikuttaa myös vanhojen tietojärjestelmien kehittämistarpeisiin. Tämä tekee
ohjelmistotuotteiden kustannusarvioiden laatimisen vaikeaksi, ja siksi päätöksenteon tueksi
tarvitaan sellaisia menetelmiä, joista on hyötyä kustannusarvioita tehdessä. (Lagerström et
al. 2011)
1.2 Tavoitteet ja rajaus
Tietojärjestelmien monimutkaisuus ja laajuus ovat kasvaneet ohjelmistotuotannon
menetelmien muuttuessa voimakkaasti 2000-luvulla. Tilanne on liikkeenjohdolle
haasteellinen,

sillä

sen

on

tuoteliiketoiminnan

strategisia

päätöksiä

tehdessään
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ymmärrettävä, millaisessa ohjelmistotuotantoympäristössä yrityksen tuoteliiketoiminta
toimii ja millaisia vaikutuksia eri tuotekehityshankkeilla voi olla yrityksen taloudelliseen
tilaan. Sen vuoksi yrityksen liikkeenjohdon on voitava arvioida niitä kustannusvaikutuksia,
joita tuotekehityshankkeet voivat aiheuttaa tuoteliiketoimintaan tuotteiden koko elinkaaren
ajalta. Tämän työn tavoitteena on kehittää ohjelmistoyritysten tuoteliiketoimintaa varten
ohjelmistotuotteiden elinkaarikustannusmalli, jonka avulla yritysjohto voi arvioida
luotettavasti ja helposti tuotteiden tai tuotelinjojen elinkaarikustannuksia. Ohjelmistoliiketoimintaan liittyvien elinkaarikustannusten selvittämisen pohjana toimivat seuraavat
neljä tutkimuskysymystä:

1. Mistä osatekijöistä ohjelmistotuotteen elinkaari muodostuu?
2. Mitkä ovat näiden elinkaaren osien kustannustekijät?
3. Miten elinkaaren kustannustekijät muodostuvat elinkaaren eri vaiheissa?
4. Miten elinkaarikustannusmallin avulla voidaan ohjata ohjelmistoyrityksen
tuoteliiketoimintaa?

Pyrkimyksenä on kehittää erikokoisille ohjelmistoyrityksille elinkaarikustannusmalli
johdon työvälineeksi. Sen avulla yrityksen johto kykenisi ohjaamaan tuoteliiketoimintaa
arvioimalla luotettavasti tuoteliiketoimintaan kuuluvien tuotteiden elinkaarikustannuksia.
Tuottoihin tai hinnoitteluun liittyvät asiat ovat mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.
1.3 Tutkimusmenetelmät
Perustava jako tutkimusten ryhmittelyssä tapahtuu teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen
välillä. Teoreettisten tutkimusten kohteena ovat tieteenalan käsitteisiin, näkökulmiin tai
teorioihin liittyvät ongelmat, ja tutkimusaineiston muodostavat niihin liittyvät aiemmat
tutkimukset. Empiirisessä tutkimuksessa tutkimuskohteena on jokin reaalimaailman ilmiö,
josta hankitaan uutta tietoa jollakin systemaattisella tiedonhankintamenetelmällä. On
vaikea vetää selvää rajaa teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välille, koska empiirisissä
tutkimuksissa on teoreettisia aineksia, ja monissa teoreettisissa tutkimuksissa on ainakin
toissijaisesti empiiristä aineistoa. (Uusitalo 1991, s. 60)
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Liiketaloustieteessä ja teollisuustaloudessa on monen tyyppisiä tutkimusalueita ja
tutkimusongelmia, joille soveltuvat eri taustatieteet ja niistä sovelletut tutkimusperinteet.
Siksi on ymmärrettävää, että tieteenalalla käytetään monia erilaisia tutkimusotteita riippuen
ongelmasta, lähtötilanteen tiedon tasosta, saatavilla olevasta aineistosta sekä tavoiteltavista
tuloksista. (Olkkonen 1993, s. 42)
Liiketaloustieteen tutkimuksia on yritetty luokitella kysymysasettelun sekä tulosten
luonteen mukaan, mikä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi piirteiden monimuotoisuuden
vuoksi. Karkean luokituksen mukaan tutkimukset voidaan jakaa kahteen tyyppiin.
Normatiivisten

tutkimusten

avulla

pyritään

löytämään

tuloksia,

joita

voidaan

suunnittelutieteen tavoitteiden mukaisesti käyttää ohjeina toimintaa kehitettäessä tai uutta
toimintaa suunniteltaessa. Deskriptiiviset tutkimukset vuorostaan pyrkivät lähinnä
kuvailemaan jotain ilmiötä luomalla kuvailevia käsitteitä, kuvaamalla prosesseja,
luokittelemalla ilmiöitä, esittämällä korrelaatioita, selittämällä kausaliteetteja tai lisäämällä
ilmiön

ymmärtämistä.

Olkkonen

viittaa

myös

Uusitalon

(Uusitalo

1991)

tutkimusongelmien jakamiseen teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. (Olkkonen 1993,
ss. 23-24)
Konstruktiivinen tutkimusote voidaan sijoittaa kuvan (Kuva 2) liiketaloustieteen
menetelmäkentässä normatiiviselle alueelle käsittäen sekä teoreettisen että empiirisen
elementin. Nykyisin yleisesti hyväksyttyä konstruktiivista tutkimusotetta voidaan lähestyä
yhtä hyvin implementointivaiheen käsittävän päätöksentekometodologisen tutkimuksen
kuin myös toiminta-analyyttisen tutkimusotteen toimintatutkimusvaihtoehdon kautta.
(Kasanen et al. 1991, s. 323)
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Kuva 2. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat (Kasanen et al. 1991, s.
317)
Kasasen

(1991,

s.

317) mukaan

sekä konstruktiivisessa tutkimusotteessa että

päätöksentekometodologisessa tutkimusotteessa on tärkeällä sijalla teoreettisluonteinen
analyysi, päättely, pohdiskelu sekä muu vastaavanlainen toiminta, jonka tuloksena
muodostuu uusi olio. Päätöksentekometodologisessa tutkimusotteessa tämä tapahtuu
analyyttis-deduktiivisesti, kun taas konstruktiivisessa tutkimuksessa korostuu luovuus,
innovatiivisuus ja heuristisuus. Näiden tutkimusotteiden välillä on selvä ero siinä, että
konstruktiivisessa tutkimuksessa edellytetään aina tutkimustuloksen toimivuuden nimenomaista todentamista käytännössä.
Konstruktiivinen tutkimusote lähestyy myös toiminta-analyyttista tutkimusotetta (Kuva 2).
Molemmissa tutkimuksen muodoissa tutkimuksen välittömällä ja käytännöllisellä
empiirisellä kytkennällä on tärkeä rooli. Toiminta-analyysin muodoista lähimmäksi
konstruktiivista tutkimusta tulee nimenomaisesti muutoksen aikaansaamiseen tähtäävä niin
sanottu toimintatutkimus. Molemmissa tutkimusmuodoissa edellytetään yhtäältä organisaattoristen prosessien syvällistä ymmärrystä, jotta tavoiteltu muutos saataisiin aikaan
käytännön tasolla, ja toisaalta tutkijan roolia organisaatiossa toimivien henkilöiden
oppimisprosessien tukihenkilönä. (Kasanen et al. 1991, s. 317)
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Konstruktiivista tutkimusta voidaan havainnollistaa jakamalla työ vaiheisiin (Kasanen et
al. 1991, s. 306).
1. Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen.
2. Esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta.
3. Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen.
4. Ratkaisumallin toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen.
5. Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen sekä tieteellisen
uutuusarvon osoittaminen.
6. Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu.
Konstruktiivisessa
normatiivisesta

tutkimuksessa
tutkimuksesta,

on
jossa

siis

kyse

yhdistyvät

ongelmanratkaisuun
ongelman

tähtäävästä

päämäärähakuinen,

innovatiivinen työstäminen, ratkaisun empiirinen, käytännön tasolla osoitettu toimivuuden
testaaminen sekä ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. (Kasanen et al. 1991, s.
318) Edellä mainituista syistä konstruktiivinen tutkimusote soveltuu tämän tutkimuksen
luonteeseen, sillä tässä työssä kehitetään ohjelmistoyrityksille soveltuvaa työkalua, jonka
avulla voidaan mallintaa ohjelmistotuotteiden elinkaarikustannuksia.

1.4 Työn rakenne
Tämän tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto, jossa esitellään tutkimustyön taustaa
sekä tutkimukselle asetetut tavoitteet ja rajoitteet. Lisäksi käsitellään tutkimusmenetelmiä
sekä valittua tutkimusotteen asemaa liiketaloustieteen metodisessa kentässä.
Luvussa kaksi tarkastellaan sekä aiempiin tutkimuksiin pohjautuen että yleisluontoisesti
tuotteiden elinkaarta ja elinkaaren hallintaan, tuotetietoon sekä elinkaarikustannuksiin
liittyviä teorioita.
Luku kolme keskittyy tuotteen elinkaareen ohjelmistoliiketoiminnassa. Luvussa käsitellään
ohjelmistoliiketoiminnassa esiintyviä liiketoimintamalleja, ohjelmistotuotannon merkitystä, elinkaareen liittyviä prosesseja sekä elinkaarikustannusten arviointimenetelmiä.
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Neljännessä luvussa siirrytään empiiriseen tutkimukseen kertomalla tutkimuksen toteutustavasta, esitellään tutkimukseen osallistunut yritys sekä määritellään yrityksen avulla
elinkaarimalliin liittyvät kriittiset kustannustekijät. Luvussa viisi määritellään elinkaarimallin toimintaperiaate sekä arvioidaan sen toteuttamiskelpoisuus ja jatkokehitysmahdollisuudet. Luvussa kuusi tehdään johtopäätökset esittämällä tutkimuksen tulokset
sekä niiden yleistettävyys, oikeellisuus sekä merkittävyys. Lopuksi luvussa seitsemän on
koottu tutkimuksesta yhteenveto.
Tutkimuksen rakenne ja lukujen kuvaukset on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3 Tutkimuksen rakenne.
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2. TUOTTEEN ELINKAARI JA SEN HALLINTA
2.1 Tuotteen elinkaaren määritelmä
Tuotteen elinkaaren määritelmä ei ole yksikäsitteinen. Eräs käytetyimmistä tuotteen
elinkaaren määritelmistä on Mooren 1990-luvun alussa esittämä teknologian omaksumisen
elinkaari (Kuva 4). Mooren mallissa keskitytään siihen, miten asiakkaat omaksuvat teknologiaan keskittyneen tuotteen alkaen teknologiaorientoituneista innovaattoreista aina
viivyttelijöihin saakka.

Kuva 4. Teknologian omaksumisen elinkaari (Moore 2001, s. 13).

Professori Pasi Tyrväinen on täydentänyt Mooren esittämää mallia ottamalla mukaan
palvelujen osuuden teknologiatuotteen elinkaaren aikana (Kuva 4). Tyrväisen (Tyrväinen
et al. 2003, s. 23) mukaan elinkaaren alussa ydintuote, joka sisältää uutta teknologiaa tai
toiminnallisuutta, vaatii paljon palveluntarjoajan henkilöstön työpanosta täyttääkseen
tuotekokonaisuutena asiakkaan edellyttämät hankintakriteerit. Toiminnallisuuden ja palveluiden tuotteistamisella tavoitellaan liikevaihdon kasvua. Lisäksi partnereita käyttämällä
pyritään lisäämään ydintuotteesta toteutusalustoja partnerien omille järjestelmille ja
toteutuspalveluille. Liikevaihto kasvaa nopeasti kun tuotekokonaisuus kattaa markkinasegmentin vaatimat ominaisuudet ja yrityksellä on riittävästi ydintuotteen ympärille
koottuja partnereiden toteutuspalveluja.
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Seuraavassa vaiheessa siirrytään oheispalvelujen vakiointiin sekä tuotteistusasteen nostoon
sovellustuotteiden ja lisätuotteiden avulla. Tällöin partnerien pienen katteet toteutusprojektit muuntuvat yrityksen suuremmaksi tuotekatteeksi. Kasvun taantuessa ja kilpailun
kasvaessa hintataso laskee ja partnerien määrä pienenee. Kun tuotekokonaisuus on
vakioitunut ja hintataso on alhainen, ei partnereilla ole enää yhtä hyviä liiketoimintamahdollisuuksia muuttuneessa toimintaympäristössä. Yrityksen on sen sijaan pyrittävä
organisoimaan olemassa olevaa asennuskantaa ja myynnin jälkeisten palvelujen parempaa
katetasoa hyödyntäviä ylläpito-organisaatioiden verkostoja. (Tyrväinen et al. 2003, s. 28)
Abramovici (1997, s 18) tarkastelee eri näkökulmia tuotteen elinkaaren määrittelemiseksi.
Abramovicin mukaan yksi näkökulma keskittyy elinkaaren loppuvaiheeseen mukaan
lukien kierrätys, tuotteen lopullinen poistaminen käytöstä sekä yleensä ympäristötekijöihin
liittyvät seikat. Toisen näkökulman mukaan tuotteen elinkaari kattaa koko sen ajanjakson,
joka alkaa suunnittelusta, valmistuksesta sekä tuotteen käyttämisestä. Abramovicin esittää,
että tuotteen elinkaari koostuu sarjasta prosesseja, joiden avulla valmistetaan, käytettään
sekä kierrätetään teollisesti valmistettuja tuotteita. Abramovici jakaa nämä prosessit
ydinprosesseihin (core processes), jalostusarvoa tuottaviin prosesseihin (business processe,
technical processes) sekä tukiprosesseihin (support processes) joihin kuuluvat muun
muassa tuotedokumentaation tuottaminen, laadun varmistaminen, dokumenttien arkistointi
sekä logistiikka (Kuva 5). Prosessit sisältävät teknisiä, hallinnollisia ja liiketoimintaan
vaikuttavia toimenpiteitä, jotka voivat toimia sekä rinnakkain, samanaikaisesti tai
useamman prosessin yhteistyönä. Tuotteen elinkaaren aikana eri henkilöt toimivat näiden
prosessien mukaan käyttäen useita, erityisesti tiettyä tarkoitusta varten kehitettyjä välineitä.
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Kuva 5. Tuotteen elinkaaren pääprosessit (Abramovici et al. 1997, s. 18).

Terzin mukaan (2010 ss. 364) tuotteen elinkaari koostuu joukosta toisistaan riippumattomia vaiheita, jotka tuote käy läpi elinkaarensa aikana. Tuotteen elinkaari koostuu
pääasiassa kolmesta eri vaiheesta:
1. Begin-of-life (BOL) sisältää tuotteen suunnittelun ja valmistuksen. Suunnittelu on
monivaiheinen tapahtuma, joka sisältää tuotteen, prosessien sekä laitteiston suunnittelemisen. Suunnittelu on rekursiivinen tapahtuma, joka sisältää monia tehtäviä:
vaatimusten tunnistamista, käsitteiden määrittämistä, yhä yksityiskohtaisempaa
suunnittelua, prototyyppien valmistamista sekä testausta.
2. Middle-of-life (MOL) kattaa tuotteen jakelun, käytön sekä tuen. Tuote on tässä
vaiheessa siirtynyt loppukäyttäjälle tai sellaiselle palveluntarjoajalle, joka toimii
loppukäyttäjien jakelukanavana. MOL-vaiheessa jakeluteihin, käyttöön, vikatilanteisiin
ja ylläpitoon liittyvä tuotehistoria voidaan kerätä ja tallentaa myöhempää tuotekohtaista
seurantaa varten. Näin voidaan järjestää esimerkiksi ennaltaehkäiseviä huoltopalveluja.
3. End-of-life (EOL) alkaa, kun tuotteet ikääntyvät eivätkä enää tyydytä käyttäjien
tarpeita. Tässä vaiheessa tuotteet joko palautetaan, osia käytetään uudelleen,
kierrätetään tai lopulta hävitetään. Tieto tuotteen arvokkaista osista tai materiaaleista
toimitetaan eteenpäin niille, jotka kierrättävät tai uusiokäyttävät tuotteita.
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2.2 Tuotteen elinkaaren hallinta
Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) on systemaattinen ja hallittu konsepti, jonka avulla
johdetaan ja kehitetään tuotteita sekä tuotteisiin liittyvää informaatiota (Sääksvuori &
Immonen 2008. s 3). Sääksvuori kuvaa (2008, s. VI) PLM:n olevan monia eri konsepteja,
teknologioita ja välineitä käyttävä holistinen lähestymistapa tuotteiden elinkaarien hallitsemiseen ja ohjaamiseen kattaen yrityksen eri toiminnot, osastot ja jopa koko toimitusketjun. Terzin mukaan (Kuva 6) tuotteen elinkaaren hallinta perustuu kolmeen peruselementtiin: prosessit, metodologia ja ICT (information and communications technology).

Kuva 6. Tuotteen elinkaaren hallinta (Terzi et al. 2010, s. 367).

Tässä mallissa prosessit käsitetään joukoksi erilaisten toimijoiden, tehtävien tai organisaatioiden tekemiä koordinoituja toimia tuotteen arvoketjussa. Reaalitaloudessa arvoketjussa syntyvä lisäarvo on peräisin yritysten myymistä tuotteista ja niiden tuottamista
palveluista. Tätä kontekstia vasten Terzi tarkastelee kahta yritystyyppiä, jotka eroavat
siinä, miten ne reagoivat markkinoilta tulevaan palautteeseen.
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a. One-of-a-kind: Tätä yritystyyppiä edustavat sellaiset yritykset, joiden ydinprosessin
vastuu lisäarvon tuottamisesta, alkaa tietyn asiakkaan tarpeiden analysoinnista. Tuote
on siten suunniteltu, valmistettu, myyty ja ylläpidetty juuri tietyn asiakkaan tarpeita
silmälläpitäen. Tällaisia yrityksiä ovat yleensä suuret sopimusvalmistajat tai pienet
yritykset, jota tuottavat asiakaskohtaisia ja erittäin räätälöityjä tuotteita ja ratkaisuja.
Näissä tapauksessa asiakkaat ovat kiinteästi mukana tuotteen kehitysprosesseissa ja
PLM mahdollistaa silloin ottaa huomioon asiakkaiden vaatimukset joustavasti ja
tehokkaasti.
b. Many-of-a-kind: Tähän yritystyyppiin kuuluvat yritykset tarjoavat tuotteitaan sellaisille
markkinoille, joiden tarpeet on etukäteen selvitetty ja joihin niillä on selvityksen perusteella valmiita tuotteita tai ratkaisuja. Näiden yritysten arvoketjuissa on Terzin (2010, s.
368) mukaan kaksi prosessia:
1. new product development (NPD) tai new product introduction (NPI)
2. operations management.
Ensimmäinen prosesseista (NPD) kattaa kaikki ne toimenpiteet, jotka liittyvät tuotteen ja
tuotannon suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Jälkimmäinen prosesseista (NPI) sisältää
kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden avulla hallitaan ja johdetaan tuotantoa, logistiikkaa,
jakelua ja tukitoimintoja. Tässä yritystyypissä asiakkaat eivät osallistu suoraan tuotteiden
ja palvelujen kehittämiseen, jolloin tuotteita ja palveluja tuottavalla yrityksellä on edellistä
yritystyyppiä paremmat mahdollisuudet järjestää toimintansa haluamallaan tavalla suuremman tehokkuuden saavuttamiseksi PLM:n avulla.
Metodologia on toimintaperiaatteista, käytännöistä ja menetelmistä koostuva järjestelmä
jonkin tietyn tiedon hankkimiseksi. Tuotteen elinkaaren eri vaiheiden erilaisista tarpeista
johtuen, tulisi elinkaaren hallintaan käyttää erilaisia metodologioita (Terzi et al. 2005).
Metodologioita käytetään tuotetiedon pohjalta, jotta saataisiin haluttua tietoa tuotteesta sen
elinkaaren eri vaiheissa. Metodologioita varten tarvitaan sekä suuri määrä PLM järjestelmän tuottamaa tuotetietoa että ihmisten tietotaitoa. Tässä mielessä saumaton yhteistyö
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eri osapuolien kesken on välttämätöntä . (Terzi et al. 2010, s. 369). Metodologiat voidaan
luokitella neljään luokkaan:
1. Menetelmät ja tekniikat, joiden avulla tuetaan tuotekehityksen ratkaisuja niin, että ne
ovat yhdenmukaisia yrityksen tavoitteiden kanssa.
2. Kokemusperäiset säännöt ja menetelmät, joiden avulla arvioidaan elinkaaren eri
vaiheissa sitä, miten tuotteeseen kohdistuvat tarpeet ja rajoitteet käsitellään.
3. Tekniikat tuotteen tarvevastaavuuden arvioimiseen elinkaaren eri vaiheissa.
4. Johtamiseen liittyvät säännöt, joiden avulla tuetaan koko yrityksen jatkuvaa
kehittymistä
Tieto- ja viestintäteknologialla ICT (information and communication technology) on
tuotteen elinkaaren hallinnassa tärkeä tehtävä. PLM muodostuu yleensä useista eri tietojärjestelmistä, tietoteknisistä ympäristöistä ja niihin liittyvistä laitteistoista. Varsinkin
tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa suunnittelu- ja kehitystehtävissä on käytettävissä paljon
erilaisia tietoteknisiä välineitä kun taas niiden osuus elinkaaren keskivaiheilla ja lopussa on
vähäisempi. Kuitenkin uudet teknologiat voivat muuttaa tilannetta ja lisätä ICT:n osuutta
myös elinkaaren keski- ja loppupäässä (Terzi et al. 2010, s. 369).
Golovatchev (2009, s. 4) pitää PLM:ää yritysten strategisena välineenä alati muuttuvassa
globaalissa liiketoimintaympäristössä. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tuottaa
asiakkailleen lisäarvoa ja siten saavuttaa kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. PLM:ää on
pidetty oleellisen tärkeänä elementtinä erityisesti telekommunikaatioon liittyvässä
liiketoiminnassa, joka kokenut merkittäviä muutoksia entistä lyhyempien innovaatiosyklien vuoksi. Viestintäverkot muuttuvat yhä enemmän monien palvelujen ja
kehittyneiden päätelaitteiden vuoksi käyttämään sijaintipaikasta riippumatonta teknologiaa.
Tulevaisuuden kommunikaatioympäristö tulee olemaan siten entistä monimutkaisempi ja
PLM:n tehtävänä on vähentää tätä monimutkaisuutta sekä lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä.
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Golovatchevin (2009, s. 4) mukaan PLM koostuu kuvan 6 mukaan neljästä pilarista, jotka
muodostavat PLM:n rungon.

Kuva 7. PLM:n neljä pilaria (Golovatchev et al. 2009, s. 4).
PLM-prosessi ja organisaatio-pilari helpottaa prosessien välistä yhteistyötä
(suorituskykytavoite) sekä ohjaa yrityksessä tapahtuvat toiminnot noudattamaan yrityksen
strategisia päämääriä (tehokkuustavoite). Tuotteen meta-mallin-pilari mahdollistaa
tuotteen komponenttien uudelleen käytettävyyden määrittelemällä rajoitteet ja säännöt,
joiden avulla tuote voidaan hajottaa järkeviin moduuleihin yhtenäisen tietomallin avulla.
PLM IT-arkkitehtuuri-pilari lisää PLM prosessin suorituskykyä parhaiden ITjärjestelmien ja niiden liitännäisten avulla. Elinkaaren arvon hallinta-pilari varmistaa,
että tuote, palvelut sekä markkinointi ovat yhdessä suuntautuneet koko ajan vastaamaan
sekä olemassa olevilta että potentiaalisia markkinoilta tulevia vaatimuksia ja kysyntää.
2.3 Tuotetiedon hallinta
Yritysten toimiessa globaalisti, on tuotetiedon hallinnasta (PDM) tullut entistä tärkeämpää.
Yritysten pyrkimys kasvattaa tai vain pelkästään säilyttää markkinaosuuksia, aiheuttaa
jatkuvasti uusien innovaatioiden tarvetta markkinoilla. Työskentely yrityksissä on usein
organisoitu niin, että työtä tehdään samaan aikaan maantieteellisesti hajautettuna, useissa
projekteissa yhtä aikaa ja lisäksi monikulttuurisissa ympäristöissä. Tämä johtaa
tilanteeseen, missä yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota varmistaakseen tuotetietojen (PD) virheetön ja nopea siirtyminen, mieluummin automaattisesti, kaikkien
tuotteen arvoketjun toimijoiden kesken (Gimenez et al. 2008).
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PDM:n tarkoitus on auttaa yrityksiä hallitsemaan toimintaansa mahdollisimman
rationaalisesti ja tehokkaasti käyttäen hyväksi automaattista tietojen vaihtoa (KropsuVehkapera et al. 2009). Tuotetiedon hallinta yhdistää ja hallitsee kaikkea sitä tietoa, joka
määrittelee tuotteen sen suunnittelusta ja valmistuksesta loppukäyttäjän tukipalveluihin
saakka (Liu et al. 2001). Sääksvuori ja Immonen (2008, s. 249) määrittelevät PDM:n
systemaattisesti ohjatuksi menetelmäksi, jolla hallitaan ja kehitetään teollisesti valmistettavaa tuotetta. Heidän mukaansa käsitteiden PLM ja PDM merkitys on toisiaan hyvin
lähellä ja eroavat toisistaan lähinnä sisällön kattavuuden ja toteutuksen perusteella. Myös
Kropsu-Vehkapera pitää näitä käsitteitä toisiaan lähellä olevina (2009, s. 4). Yleisen
käsityksen mukaan PLM on vallitseva konsepti, joka sisältää PDM:n osajoukkona. Hyvän
PLM järjestelmän tulisi sisältää ainakin yksi PDM prosessi, sillä PDM on yhä perusta PLM
järjestelmälle vaikka toisinaan PLM:n katsotaan jo nykyisin korvaavan kokonaan PDM –
konsepti.
Tuotetiedoksi voidaan määritellä kaikki se informaatio, joka liittyy tuotteeseen (Sääksvuori
& Immonen 2008, s. 7). Tuotetieto voidaan Sääksvuoren mukaan jakaa kolmeen ryhmään:
Tuotteen määrittelytietoon, tuotteen elinkaaritietoon sekä metatietoon, joka kuvaa sekä
tuotetiedon että elinkaaritiedon.
1. Tuotteen määrittelytieto kuvaa tuotteen fyysiset ja toiminnalliset ominaisuudet. Nämä
ominaisuudet tuodaan esiin jonkin osapuolen kuten asiakkaan tai tuottajan
näkökulmasta. Tuotteen määrittelytietoryhmä sisältää paitsi tarkkaa teknistä tietoa
myös abstraktia ja käsitteellistä tietoa tuotteesta ja kaikesta siihen liittyvästä informaatiosta kuten kuvista ja käsitemalleista. Tätä tietojoukkoa voidaan pitää enemmän
tai vähemmän tunnusomaisena koko tuotemäärittelylle. Tuoteinformaation laajuus sekä
eroavaisuudet määrittelytiedon sisällön suhteen, voivat aiheuttaa helposti ongelmia erilaisten tulkintojen tai kontekstien vuoksi.
2. Tuotteen elinkaaritieto on aina kytköksissä tuotteeseen ja tuotteen elinkaaren tiettyyn
vaiheeseen. Tämä tietoryhmä kattaa tutkimus-, suunnittelu- ja tuotantotietoja sekä
käyttöön, ylläpitoon, kierrätykseen ja tuotteen hajottamiseen liittyviä tietoja ja mahdollisesti myös tuotteeseen liittyviä viranomaissäädöksiä.
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3. Metatieto on tietoa tiedosta. Se kuvaa tuotetietoa eli millaista on tuotetieto, missä se
sijaitsee, missä sitä säilytetään, kuka sitä taltioi sekä missä ja milloin siihen sitä voidaan käyttää.
Tuotetieto tai tietomalli on tuotteen käsitemalli, jossa tuotetieto ja liittymät muihin tietoryhmiin on analysoitu yleisluontoisesti ja pääpiirteittäin. (Sääksvuori & Immonen 2008, s.
8)
PDM järjestelmä on osa yrityksen tuotetietoa käyttäviä tuotteiden ja prosessien
hallintaympäristöä. Se tarjoaa käyttäjille sekä tiedon hallintaa että jakelua varten infrastruktuurin ja käyttöliittymän. PDM-jäjestelmät eivät ole yhdenmukaisia vaan vaihteleva
sen mukaan miten ne on määritelty. PDM-järjestelmä sisältää ainakin seuraavat moduulit:
tietovarasto, tietovaraston hallinta, dokumenttien hallinta, konfiguraatioiden hallinta,
tuoterakenteen hallinta, tuoterakenne ja työnkulkukaaviot, työnkulun ja prosessien hallinta
sekä koko PDM-järjestelmän hallinnointi. (Kropsu-Vehkapera et al. 2009)
2.4 Tuotteen elinkaarikustannukset
Ohjelmistoyrityksen tuoteliiketoiminnan ohjaaminen elinkaarimallin avulla edellyttää
huolellista kustannustekijöiden analysointia, jotta yritykselle voidaan muodostaa ohjelmistotuotteiden kokonaiskustannukset huomioonottava elinkaarikustannusmalli. Kustannustekijöitä analysoidaan sekä aiheuttamisperiaatteen mukaan että kustannusten määrän
mukaan. Yrityksen liiketoimintaa analysoimalla pyritään löytämään tuotteiden kustannusrakenteen kannalta merkittävimmät kustannustekijät ohjelmistotuotteen koko elinkaaren
ajalta.
Tuotteen elinkaarikustannukset (LCC) voidaan määritellä monella tavalla. Barringerin
(2003, s. 2) mukaan elinkaarikustannukset kuuluvat tuotteen kokonaiskustannuksiin (Total
Cost of Ownership) sisältäen hankinnan, käytön, ylläpidon, välittömät ja välilliset
tuotantokustannukset sekä mahdolliset purkukustannukset. Tuotteen elinkaarikustannukset
ovat sekä analyyttisen tarkastelun perusteella että kokemuksen pohjalta syntynyt kokonaisarvio kaikista niistä kustannuksista, joita syntyy sekä tuotteista, laitteistoista, välineistöistä
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että projektista alkaen hankeen alkuhetkestä aina siihen saakka kunnes kaikki tuotteisiin
liittyvä on purettu ja poistettu käytöstä, samalla ottaen huomioon rahan arvon muutoksen
elinkaaren aikana. Datta määrittelee tuotteen elinkaaren kokonaiskustannusten (Whole lifecycle cost) olevan kaikki ne tuotteesta aiheutuneet kustannukset, jotka asiakas käsittää
syntyneen tuotteen elinkaaren aikana kuten hankinta-, asennus-, käyttö-, tukipalvelu-,
ylläpito- ja purkukustannukset (Datta 2010, s. 143).
Asiedu ja Gu (1998, s. 885) tarkastelevat elinkaaren osatekijöitä lähinnä tuotesuunnittelun
näkökulmasta, mutta myös laajemmassa kontekstissa. Heidän mukaansa tuotteiden
elinkaarikustannuksia aiheuttavat valmistaja, käyttäjä sekä yhteiskunta. Minkä tahansa
tuotteen kokonaiskustannukset ovat viime kädessä loppukäyttäjän aiheuttamia aivan
tuotteen elinkaaren alusta aina sen loppuun saakka ja näillä kustannuksilla on siten suora
merkitys tuotteen menekkiin markkinoilla. Tuotteiden ostajat maksavat kaikista niistä
resursseista, joita tarvitaan tuotteiden saamiseksi markkinoille ja tuotteiden omistajat taas
maksavat kaikista niistä resursseista, joita tarvitaan tuotteiden toimittamiseen, käyttämiseen ja poistamiseen. Heidän mukaansa kokonaiskustannukset koostuvat kustannusluokista ja muodostavat näin tietynlaisen kustannusrakenteen, jonka ei ole tarkoitus olla
kaiken kattava malli mille tahansa tuotteelle.
Asiedu ja Gu (1998, s. 885) korostavat, että vaikka tuotteen elinkaarikustannukset
koostuvat kaikista tuotteen aiheuttamista kustannuksista koko elinkaaren ajalta, niin
elinkaarimallin kannalta kustannuksia voidaan tarkastella eri lähtökohdista sen mukaan
kiinnostavatko analysoidut kustannustekijät esimerkiksi yksitäistä suunnittelijaa vai
tuotteita kehittävää yritystä. Vaikka yrityksen tulee olla selvillä kaikista tuotteiden
kokonaiskustannuksista, niin tuotteiden suunnittelijaa kiinnostaa luonnollisesti ne
kustannukset, joihin hän voi itse vaikuttaa. Toisaalta jotkut kustannuksista eivät ole
riippuvaisia suunnittelijasta vaan ne ovat pikemminkin riippuvaisia siitä millä tavoin
yrityksessä on tapana toimia. Siten elinkaarikustannukset voidaan jakaa hallinto- ja
suunnittelukustannuksiin.
Tutkimus- ja kehityskustannukset on kustannusryhmä, joka Asiedun ja Gun (1998, s. 886)
mukaan ei ehkä kiinnostaisi nimenomaan yksittäistä suunnittelijaa. Heidän mukaansa nämä
kustannukset eivät ole suoraan sidoksissa tuotteiden suunniteluun vaan pikemminkin
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siihen, millaisia tuotteita yrityksen tulisi kehittää, miten kehittämiseen sitoudutaan ja millä
tavoin yrityksen tulisi käyttää resurssejaan löytääkseen ratkaisuja suunnittelun ongelmiin.
Tuotanto- ja rakentamiskustannukset (Production and Construction Cost ) sisältävät
Asiedun ja Gun (1998, s. 886) mukaan tuotantokustannukset eli valmistus-, kokoonpanoja testauskustannukset, tuotantolaitosten rakentamisen, prosessien kehittämisen, operoinnin, laadun tarkkailun, logistiikan, varaosien valmistuksen ja suunnittelun, testauslaitteiston valmistamisen ja niin edelleen. Tämän kokonaisuuden päätarkoitus on määrittää
millainen on paras mahdollinen tuotesuunnittelu, optimaaliset tuotantoprosessit ja koota
kaikki osatekijät lopulta yhdeksi tuotteeksi.
Käyttö- ja tukitoimintojen kustannukset (Operation and Support Costs) käsittävät sekä
kuluttajan tai muun tuotteen käyttäjän toiminnan, jakelun sisältäen markkinoinnin,
myynnin ja kuljetukset sekä lisäksi sovitut ylläpito- ja tukitoiminnot, joita ovat muun
muassa asiakaspalvelu, ylläpitotoiminnot, varastot, testaus- ja tukitoimintojen laitteistot,
kuljetus- ja käsittelytoiminnot, toimitilat ja niin edelleen. Asiedu ja Gu pitävät käyttö- ja
tukitoimintoja tuotteen elinkaarikustannusten kaikkein merkittävimpänä kustannustekijänä,
mutta jota on myös kaikkein vaikein ennustaa. Tuote, joka on luotettava ja helppo huoltaa,
on käyttökelpoinen ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Yritykset ovat siksi enenevässä määrin
pyrkineet tekemään tuotteistaan sellaisia, että niitä voidaan ylläpitää mahdollisimman
nopeasti, mahdollisimman pienin kustannuksin, mahdollisimman vähäisellä henkilöstömäärällä ilman, että heikennetään tuotteen suorituskykyä tai luotettavuutta. Mitä suurempi
ja monimutkaisempi järjestelmä on kyseessä, sitä suurempi on siihen sitoutunut pääoma ja
tuottovaatimus ja siksi jos tuote on pois käytöstä, se aiheuttaa sitoutuneen pääoman
suhteessa tappioita tuotteen käyttäjälle. (Asiedu ja Gu 1998, s. 888)
Lopettamis- ja hajottamiskustannusten (Retirement and disposal cost) yhteydessä Asiedu ja
Gu (1998, s. 889) ottavat esiin tuotteiden valmistukseen, käyttöön ja tuotteiden
hävittämiseen liittyvistä ympäristövaikutuksista. Heidän mukaansa yleinen keskustelu
energiatehokkuudesta,

saastumisesta

sekä

jätteiden

käsittelystä

tulee

jatkumaan

tulevaisuudessa. Yritysten on siksi otettava huomioon, että niiden yritysten, jotka haluavat
olla kilpailukykyisiä, on kehitettävä ympäristön kannalta puhtaampia tuotteita kehittyneempien valmistusmenetelmien avulla.
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Haikala ja Märijärvi (2004, s. 56) tarkoittavat ohjelmiston elinkaarikustannuksilla ohjelmiston kehitystyön ja ylläpidon kustannuksia sen kehittämisen aloittamisesta käytöstä
poistamiseen saakka. Elinkaarikustannusten jakautuminen sen elinkaaren eri vaiheisiin on
luonnollisesti tapauskohtaista. Tyypillinen esimerkki kustannusjakaumasta on esitetty
kuvassa (Kuva 8)

Kuva 8. Elinkaarikustannusten jakautuminen. (Haikala & Märijärvi 2004, s. 56)

Kaaviossa elinkaari on jaoteltu ohjelmiston vaatimusten kartoittamiseen, määrittelyyn,
suunnitteluun, ohjelmointiin, testaukseen, integrointiin ja ylläpitoon (Haikala & Märijärvi
2004, s. 56). Elinkaarikustannusten jakaumaa tarkastellessa on ilmeistä ylläpidon suuri
osuus ohjelmiston elinkaaren kokonaiskustannuksista, mutta on myös huomattava, että
varsinaisen ohjelmointityön , koodauksen, osuus on verrattain pieni. Suurimmat
potentiaaliset säästöt on saavutettavissa ylläpitokustannuksia pienentämällä (Haikala &
Märijärvi 2004, s. 56). Ohjelmistotuotannon arvoketju kuvaa ohjelmistotuotteen hinnan
muodostumisen yrityksen eri toiminnoista. Haikala ja Märijärvi (2004, s. 57) esittävät
erään suuren ohjelmistoalan yrityksen arvoketjun, jossa ohjelmistoprojekteille oli kohdistettu 80 % kaikista työkustannuksista. Ohjelmistoprojektien alkuvaiheessa varsinaisen työn
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osuus työkustannuksista oli suuri, mutta projektien edetessä virheiden korjaamisen
aiheuttama lisätyön osuus kasvoi merkittävästi.
Tässä

työssä

elinkaarikustannuksia

tarkastellaan

pääasiassa

ohjelmistoyrityksen

tuoteliiketoiminnanan kontekstissa, jossa ohjelmistotuotanto on merkittävin tekijä ohjelmistotuotteen elinkaarikustannusten muodostumisessa. Haikalan ja Märijärven kuvassa 8
esittämää elinkaarikustannusten jakautumista elinkaaren eri vaiheisiin voidaan pitää tämän
työn kannalta hyvänä pohjana, kun ohjelmistotuotantoprosessin elinkaarikustannuksia
tunnistetaan, luokitellaan ja määritellään kustannustekijöittäin samalla ottaen huomioon
kunkin tekijän suhteellisen painoarvon kokonaiskustannuksia arvioitaessa. Vaikka
ohjelmistotuotanto on merkittävin ohjelmiston elinkaarikustannusten tekijä, niin kuitenkin
laajemmin määriteltynä elinkaarikustannuksetkin ovat Barringerin (2003, s. 2) mukaan
kokonaisuudessan osa tuotteen kokonaiskustannuksia. Tämän tutkimuksen kannalta
tuotteen kokonaiskustannuksiin voidaan lukea ohjelmistotuotantoon liittyvien kustannusten
lisäksi sellaiset kustannukset, jotka eivät ole tuotteen suunnittelun, valmistamisen ja
ylläpidon kannalta välittömiä kustannuksia, mutta joilla on kuitenkin epäsuora vaikutus
tuoteen elinkaarikustannusten syntymiseen kuten esimerkiksi markkinointi- ja hallintokustannukset sekä laiteinvestoinnit.
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3. ELINKAARIAJATTELU OHJELMISTOLIIKETOIMINNASSA
3.1 Ohjelmistoalan liiketoimintamalleja
Ohjelmistoteollisuus on toimialana melko nuori. Sen juuret ovat 1950-luvun alussa, jolloin
oli tyypillistä myydä sekä ohjelmistot että laitteistot yhtenä kokonaisuutena. Tuohon
aikaan ohjelmistot olivat kiinteä osa laitteistoa ja ohjelmistoista käytettiin tuolloin
nimitystä ohjelmakoodi. Termiä ohjelmisto (software) käytettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1959. Yhdysvalloissa tuona ajanjaksona perustettiin lukuisia pieniä yrityksiä, jotka
alkoivat kehittää ohjelmistoja nimenomaan tiettyjä projekteja varten. Ohjelmistojen rooli
kasvoi entisestään vuonna 1969, kun Yhdysvaltojen oikeusministeriö vaati järjestelmätoimittaja IBM:ää erittelemään laskutuksessaan laitteistot ja ohjelmistot. (Buxmann et. al
2013).
”Alan kehityksen voidaan katsoa alkaneen kunnolla vasta 1980-luvulla eräänlaisena
jatkumona elektroniikka- ja automaatioalojen voimakkaalle kehitykselle. 1990-luvulla ala
vakiinnutti itsensä ’boomin-omaisesti’ maailmanlaajuisten teknologiamurrosten seurauksena. Tämä vakiintuminen johti nopeasti monien yritysten omien perinteisten
teknologiaratkaisujen hylkäämiseen ja ohjelmistoyritysten tarjoamien tuotteistettujen
ratkaisujen ja palvelujen käyttöön.” (Rilla ja Saarinen 2007) Tuohon aikaan alettiin käyttää
käsitettä ’uusi talous’. Sen keskiössä olivat sekä internet että informaatioteknologioiden ja
kommunikaatioteknologioiden mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. ”Silloin myös
tehtiin rinnastuksia vanhoihin Schumpeterin ideoihin, joissa pienillä innovatiivisilla
yrityksillä oli tärkeä rooli taloudellisessa kehityksessä. 1990-luvun lopun markkinatilanteessa ohjelmisto-osaamiselle oli niin paljon kysyntää, että pienimmätkin yritykset
löysivät varsin helposti yhden tai muutaman asiakkaan, joiden varaan liiketoiminta voitiin
varsin pienellä riskillä perustaa. IT-kuplan puhjettua 2000-luvun alussa voittajia olivat
kuitenkin suuret ohjelmistotalot pienten yritysten joutuessa sulkemaan pajojensa ovia ja
huutokauppaamaan irtaimistoaan.” (Rilla ja Saarinen 2007)
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Ohjelmistoteollisuudessa toimivat yritykset ovat omaksuneet monia toisistaan poikkeavia
liiketoimintamalleja ja siksi liiketoimintamallin käsite ohjelmistoalalla ei ole kovin
yksiselitteinen. Rajalan mukaan aiemmat ohjelmistoalan tutkimukset olivat keskittyneet
muun muassa joko ohjelmistotuotantoon, rahoitukseen, ohjelmistojen julkaisemiseen tai
ohjelmistoteollisuuteen kokonaisena toimialana. Ohjelmistoalan liiketoimintamallin käsitettä on Rajalan mukaan lisäksi hämärtänyt monet konsultit sekä ammatinharjoittajat,
jotka usein turvautuvat ”liiketoimintamalli”-termiin kuvatakseen sillä mitä tahansa tietyn
liiketoimintahankkeen piirrettä. (Rajala et al. 2003, s. 3)
Alan kirjallisuudessa monet tutkijat ovat käsitelleet liiketoimintamallin käsitettä muun
muassa ohjelmistojen tuotekehityksen, rahoituksen ja toimitussyklien kuin koko toimialankin näkökulmasta. Muun muassa Rappa (2007) tarkastelee liiketoimintamallin käsitettä
tulojen muodostumisen kautta kun taas Mahedevan (2000) on tutkinut liike-toimintamallin
käsitettä Rappaa laajemmin ottamalla mukaan tulojen muodostumisen lisäksi lisäarvon ja
logististen toiminnot. Betzin (2002) liiketoimintamallin määritelmä on hyvin talouspainotteinen

pitäen

sisällään

resurssit,

myynnin

ja

rahoituksen.

Kattavimmin

liiketoimintamallin käsitteen määrittelevät Amit ja Zott (2000), joiden mukaan liiketoimintamalli on kokonaisvaltainen toimintojen arkkitehtuuri liiketoimintojen suorittamiseen. Rajalan (2003, s. 3) mukaan yhteistä näille tutkimuksissa esitetyille liiketoimintamallin määritelmille on niiden proseduraalisen luonteen korostaminen. Lisäarvon luomiseen liittyvät prosessit kuvaavat halutut arvolupaukset sekä miten ne saavutetaan ja niiden
tuottamisprosessit kuvaavat vuorostaan tuottojen lähteet ja niihin osallistuvat liiketoimintatekijät.
Käsitteenä

liiketoimintamallin

voisi

sijoittaa

yrityksen

liiketoimintastrategian

ja

liiketoimintaprosessien väliin. Elektronisen liiketoiminnan kirjallisuudessa liiketoimintamalli kuvataan yleensä taloudellisen lisäarvon luomiseen liittyvänä toimintamallina, jonka
voidaan ymmärtää sisältävän ohjelmistojen kehittämiseen liittyvien tuotannontekijöiden
kokoamista ja niihin liittyvän tietämyksen jalostamista sellaiseen muotoon, että siitä ollaan
valmiit maksamaan yksittäisten tekijöiden yhteenlaskettua arvoa suurempi hinta. Liiketoimintamalli voidaan määritellä siis kuvaukseksi toiminnasta, jota ohjelmistoliiketoimintaa harjoittava yritys toteuttaa tuottojen tai muiden hyötyjen tuottamiseksi
asiakkailleen ja muille sidosryhmille. Tämä toiminta sisältää riippuvuussuhteita sekä tieto-
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ja arvovirtoja yrityksen ja sen asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien välillä. (Tyrväinen et
al. 2003 , s. 9)
Myös Rajala ja Westerlund (2007, s. 5) liittävät liiketoimintamallin käsitteen lisäarvon
tuottamiseen ja sen olevan osa liiketoimintastrategiaa ja prosesseja. Rajalan mukaan alan
kirjallisuus käyttää liiketoimintamallin käsitettä viittaamaan niihin keinoihin, joiden avulla
asiakkaille luodaan lisäarvoa sekä mahdollistamaan liiketoimintamahdollisuudet tuotoiksi
yhteistyön avulla.
Yritysten liiketoimintamalleja voidaan luokitella hyvin monella tavalla eikä kaikilla
yrityksillä itsellään ole edes aina käsitystä siitä millaisia liiketoimintamalleja yrityksissä
käytetään tai miten ne etabloituvat markkinoilla suhteessa esimerkiksi asiakkaisiin tai
kilpailijoihin.
Tutkiessaan liiketoimintamalleihin liittyviä tieto-intensiivisiä palveluja (KnowledegeIntensive Service) Rajala ja Westerlund muodostivat luokitteluperusteet sen mukaan, miten
palvelutuottaja mukautuu asiakkaan tarpeisiin eri liiketoimintamallityyppien perusteella
(Kuva 9).

Kuva 9. Asiakastarpeisiin mukautuminen liiketoimintamallityyppien perusteella (Rajala ja
Westerlund 2007, s. 7).

Liiketoimintamallien jaottelu perustui neljään luokkaan ja niitä tarkasteltiin kahdesta eri
perspektiivistä eli miten kiinteästi yritys osallistui asiakkaan tarpeiden täyttämiseen ja
millainen oli tarjotun palvelun tai tuotteen valmiusaste. Liiketoimintaluokkia oli neljä ja
niiden sijoittuminen nelikentässä riippui siitä miten hyvin ne toteuttivat kummankin
perspektiivin edellyttämät luonteenpiirteet arvoasteikolla matala tai korkea.
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1. Ohjelmistoprojektit (software projects). Luonteenomaista sitoutuminen asiakkaan
tarpeisiin ja vähäinen palvelun valmistusaste.
2. Ratkaisujen tuottaminen (system solutions). Luonteenomaista sitoutuminen asiakkaan
tarpeisiin sekä korkea valmistusaste. Tämä on saavutettu korkeasti tuotteistetulla
palvelulla tai tuotteella, jonka voi sovittaa asiakkaan tarpeisiin.
3. Kaupalliset palvelut ja puolivalmiit ratkaisut (transactional services and semi-finished
solutions). Luonteenomaista vähäinen sitoutuminen asiakkaan tarpeisiin sekä palvelun
tai tuotteen alhainen valmistusaste.
4. Valmistuote (standard offering). Liiketoiminta keskittyy pelkästään valmistuotteiden tai
palveluiden myyntiin.
Tällainen luokittelu antaa yleiskuvan yrityksen liiketoimintamallista ja sitä voidaan käyttää
hyödyksi

nimenomaan

silloin

kun

halutaan

saada

käsitys,

siitä

millaista

ohjelmistoliiketoimintaa yritys harjoittaa asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Usein näin
yleisellä tasolla oleva luokittelu ei ole välttämättä riittävä. Ohjelmistoyritysten liiketoimintamallien arviointia varten on kehitetty neljään elementtiin perustuva viitekehys (
Kuva 10).

Kuva 10. Liiketoimintamallin viitekehys (Rajala et al. 2003, s. 12).
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Viitekehyksen yleiskuvassa (Kuva 10) näkyvät elementit ovat tuotestrategia, ansaintalogiikka, jakelumalli sekä tukipalvelut ja näitä rajoittavat rajapinnat kuten kilpailuympäristö, asiakkaiden tarpeet, resurssit sekä rahoitusympäristö. Rajala on jakanut tutkimuksessaan kunkin elementin sisällön useisiin toteutusvaihtoehtoihin. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin näiden elementtien toteutusvaihtoehtoja ja minkä tyyppisiä yrityksiä
Rajalan tutkimuksessa kuului näiden toteutusvaihtoehtojen piiriin.
Tuotestrategia
Tuotestrategia keskittyy kuvaamaan tuotekehitystä ja sen lähestymistapaa ohjelmistoliiketoimintaan (Kuva 11).

Kuva 11. Tuotestrategian toteutusvaihtoja (Rajala et al. 2003, s. 7).

Tuotestrategian vaihtoehtoja tarkastellaan akselilla, jossa toisessa päässä ovat asiakkaan
kanssa yhteistyönä vain tietylle asiakkaalle tehty ohjelmisto tai palvelu ja toisessa päässä
täysin standardoitu verkkopalvelu. Rajalan tutkimuksessa räätälöidyn tuotteen tai palvelun
suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat yritykset, jotka valmistivat ohjelmistoja hyvin kapeille
ja erikoistuneille markkinoille. Järjestelmät toteutettiin ainakin osittain asiakasprojekteina.
Tuoterunkovaihtoehdossa asiakastoimitus sisälsi kaikille asiakkaille ydintuotteen ympärille
kehitetyn tuoterungon sekä mahdollisuuden käyttää lisäksi niin sanottuja kolmannen
osapuolen sovelluksia kuten tietokantoja, salauskomponentteja, raportointityökaluja ja niin
edelleen. Seuraavaa vaihtoehtoa kuvaa Rajalan tutkimuksessa yritys, jonka ydintuote on
sovelluskehitystyökalu. Sen avulla muut ohjelmistoyritykset pystyivät kehittämään omia
tuotteitaan paremmiksi ja suorituskykyisemmiksi. Modulaarinen tuoteperhe sisältää
kaikille asiakkaille yhteisen tuoterungon ja muut sovellukset, mutta joka on silti helposti
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muokattavissa asiakaskohtaisesti. Kaikkein vähiten asiakaskohtaisesti muunneltavissa
oleva vaihtoehto Rajalan tutkimuksessa oli standardoitu on-line palvelu, joka tarjosi
pienille– ja keskisuurille yrityksille verkkokauppapalveluja siten, että palveluntarjoaja
ylläpiti ja hallitsi koko palvelukonseptia. (Rajala et al. 2003, ss. 6,7)
Yrityksen tuotekehitysmalli voi sisältää vastaavasti lukuisia toimintavaihtoehtoja.
Tuotekehityksen luonteeseen ja kehitystyön organisointiin vaikuttaa olennaisesti se,
kehitetäänkö tuotetta primäärityökaluilla kuten ohjelmointikielillä sekä millaisia ohjelmistokehitysympäristöjä tai kolmansien osapuolien valmiita tuotekehitysympäristöjä kehitystyössä käytetään. Paitsi lopputuloksen myös toimintatavan kannalta on oleellista kehitetäänkö itse vai kumppaniverkoston avulla, millaiseen ympäristöön ohjelmistoja kehitetään
sekä millaisia teknologioita ja kehitysmenetelmiä kehitystyössä sovelletaan. (Rajala et al.
2003, s. 8)
Ansaintalogiikkka
Ansaintalogiikka kuvaa yrityksen tapaa tuottaa taloudellinen tulos eli mistä lähteistä ja
millä tavoin ohjelmistoliiketoiminnan tulonmuodostus tapahtuu käsittäen myös siihen
liittyvän kustannusrakenteen. Ansaintalogiikka poikkeaa viitekehyksen muista elementeistä siinä, että tarkoituksena on vaikuttaa eri tekijöiden kuten hinnoittelun, kustannusrakenteen tai tulonlähteiden avulla tehokkaasti yrityksen tulokseen. Muut elementit sen
sijaan pyrkivät tuottamaan yritykselle lisäarvoa markkinoilla (Kuva 12).

Kuva 12. Ansaintamallin toteutusvaihtoehtoja (Rajala et al. 2003, s. 8).
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Ansaintalogiikkaan kuuluvista vaihtoehdoista ensimmäiseen eli työmäärä-, kustannus- tai
arvoperusteiseen vaihtoehtoon kuuluivat yritykset, joiden tulonmuodostus koostui
lisenssimyynnistä ja käyttömaksuista. Lisätuottoja syntyi konsultoinneista, koulutuksesta ja
tuntiveloituksellisista

asiakastöistä.

Lisenssien

myynti

ja

tekijänoikeusmaksujen

vaihtoehdossa yritysten tuotot koostuivat paitsi edellisen vaihtoehdon kaltaisista
yrityksistä, niin myös lisäksi yrityksistä, jotka myivät sovelluksia ja niiden käyttömaksuja
tai pelkästään ajonaikaisia käyttölisenssejä. Rajalan tutkimuksessa Tulonjako kattoi caseyrityksen maksullisen lisenssi- ja konsulttipalvelumyynnin teleoperaattoreille. Lisätuotot
syntyivät asennus- ja käyttöpalveluiden myynnistä. Hypridimallissa ja ”Loss-leader”mallissa yritys tarjosi tuotettaan ohjelmistokehittäjille ilmaiseksi, jolloin tuotot saatiin
ajonaikaisten lisenssien myynnillä. ”Loss-leader”-myynnillä tarkoitetaan tuotteen tai
palvelun myymistä sen todellista arvoa edullisemmin. (Rajala et al. 2003, s. 8)

Jakelumalli
Jakelumalli (Kuva 13) sisältää fyysisen jakelun, markkinoinnin, tilaamisen, rahoituksen
sekä tiedonsiirron toimittajan ja asiakkaan välillä.

Kuva 13. Jakelumallin toteutusvaihtoehtoja (Rajala et al. 2003, s. 9).

Kuvassa 13 on havainnollistettu jakelun organisointitapaa joko keskittyen ohjelmistotoimittajan ja asiakkaiden ympärille tai hajautettuna jakelukanavien tai kumppaniverkostojen avulla. Rajalan tutkimuksessa yritykset, jotka käyttivät kaikkein keskitetyintä
jakelumallia, omasivat suorat asiakasyhteydet myyntiorganisaatioiden välillä. Jälleenmyyjät tai agenttimallia käyttävät yritykset harjoittivat suoramyyntiä pienille ja
keskisuurille yrityksille. Myös ajonaikaisten ohjelmistolisenssien myyjät kuuluivat tähän
kategoriaan.

Uudelleen

julkaisemisen/OEM-mallia käyttivät teleoperaattorit, jotka

33

julkaisivat omalla tuotemerkillään alkuperäisen toimittajan tuotteeseen perustuvaa
palvelua. Yritykset, jotka pienen asiakasmäärän ja ratkaisun monimutkaisuuden vuoksi
alkuvaiheessa käyttivät suoraa asiakasyhteyttä, kuuluivat jakelija- tai tukkukanava
ryhmään. Kumppaniverkkoa käyttivät yritykset, jotka joko tekivät suoramyyntiä tai
mediayritykset,

jotka

toteuttivat

verkkokauppapaikkoja

käyttäen

jonkin

toisen

palveluyrityksen hallinnoimaa palvelua. (Rajala et al. 2003, s. 9)
Palvelun ja toteutuksen malli
Palvelun ja toteutuksen malli (Kuva 14) kuvaa sitä, miten tuote saatetaan loppuasiakkaalle
toimivana ratkaisuna.

Kuva 14. Palvelun- ja toteutuksen vaihtoehtoja-viitekehys (Rajala et al. 2003, s. 12).

Tietoteknisessä konsultoinnissa ja asiakaskohtaisessa järjestelmätyössä toimittajan
projektiorganisaatio hoitaa järjestelmän toimituksen ja käyttöönottotyöt. Järjestelmien
integrointiprojekteihin kuuluvat paitsi edelliseen kategoriaan kuuluvat yritykset myös
sellaiset yritykset, jotka tarjoavat järjestelmäintegraatio-, koulutus- ja ylläpitopalveluja.
Ohjelmistotoimituksiin kuuluvat oikeastaan kaikki muut ohjelmistotoimittajat paitsi ne,
jotka tarjoavat lähinnä on-line palveluja kuten verkkokauppapalveluja, asiakastukipalveluja
tai pelkkiä konsultointipalveluja. Käyttöpalveluja tarjoavat yritykset toteuttavat yleensä
käyttöönotto- käytettävyys- ja tukipalveluja sekä konsultointipalveluja. Itsepalvelu
kategoriaan kuuluvat yritykset tarjoavat loppukäyttäjille online-tukipalveluja, koulutusta
tai konsultointia ohjelmistoyrityksille.
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Edellä

esitetty

liiketoimintamallien

viitekehys

auttaa

hahmottamaan

erilaisten

ohjelmistoyritysten liiketoiminnan keskeisimpiä kysymyksiä. Rajala oli tutkimuksessaan
valinnut viitekehykseen neljä elementtiä liiketoimintamallien arviointikriteereiksi noin
kahdenkymmentä yritystä käsittäneen case-tutkimuksen perusteella. Viitekehyksen
tarkoituksena on helpottaa ohjelmistoyritysten liiketoimintamallien vertailua, jäsentää
ohjelmistoyrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti sekä auttaa muodostamaan yritykselle
liiketoimintamalli, joka olisi tekijöidensä suhteen tasapainoinen ja toteuttamiskelpoinen .
(Rajala et al. 2003, s. 14)
Liiketoimintamallin analysointi on hyödyllistä erityistesti yksittäisten tuotteiden ja
tuoteperheiden kohdalla. Analysoinnin avulla voidaan arvioida kehitys-, markkinointi- ja
palveluresurssien tarvetta sekä yhteistyökumppaniverkoston strategiaa. Lisäksi se auttaa
arvioimaan tuotteiden ja palvelujen tarvitsemia työkuormia ja niiden kautta saatuja
hyötyjä. Näiden tietojen pohjalta voidaan laatia liiketoimintastrategioita uusien tuotteiden
tai palvelujen kehittämiseksi ja tuottamiseksi.
3.2 Ohjelmistotuotanto
Ohjelmistotuotanto terminä on herättänyt keskustelua 1960-luvun loppupuolelta alkaen.
Englanninkielinen termi “Software Engineering” on yleensä suomennettu joko ohjelmistotekniikaksi tai ohjelmistotuotannoksi. Ohjelmistotekniikan olemassaolo erillisenä tekniikan
alana on asetettu monesti kyseenalaiseksi. (Haikala & Märijärvi 2004, s. 16) Lyhyesti
ohjelmistotuotanto voidaan määritellä tarkoittavan kaikkia niitä käytäntöjä, jotka liittyvät
ohjelmistojen tuottamiseen (Sommerville 2007). Haikalan ja Märijärven (2004, s. 16)
mukaan ohjelmistotuotanto tarkoittaa vapaasti tulkiten ohjelmistotyötä, jonka tuloksena
syntyvät järjestelmät täyttävät käyttäjiensä kohtuulliset toiveet ja odotukset ja valmistuvat
laadittujen aikataulujen ja kustannusarvioiden puitteissa. Siten ohjelmistotuotanto käsittää
ohjelmistojen tuotantoprosessiin liittyvät osa-alueet kuten laatujärjestelmän, projektihallinnan,

dokumentoinnin,

tuotehallinnan,

testauksen,

määrittelyn,

suunnittelun,

toteutuksen, käyttöönoton ja ylläpidon.
Ohjelmistoteollisuudessa esiintyy samankaltaisia ongelmia kuin muillakin teollisuuden
aloilla. Projektien aikataulut venyvät, budjetit ylittyvät, toimitettu ohjelmisto on
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huonolaatuinen eikä vastaa asiakkaan vaatimuksia. Moneen teollisuuden alaan verrattuna
ohjelmistotuotannon historia on lyhyt, vain muutamia vuosikymmeniä. Haikalan ja
Märijärven mukaan teknologioiden nopea kehitys on kuitenkin mahdollistanut sen, että
ohjelmistot ovat kasvaneet moninkertaisiksi ja niistä on tullut entistäkin monimutkaisempia kokonaisuuksia. Ohjelmistokokonaisuuksien laajuuden ja monimutkaisuuden
vuoksi ohjelmistot sisältävät aina virheitä sekä johtuen arviointityön vaikeudesta niiden
vaatimat työmäärät ja kustannukset arvioidaan poikkeuksetta virheellisesti. (Haikala &
Märijärvi 2004, s. 23) Tästä näkökulmasta Schach (2011) määrittelee ohjelmistotuotannon
käytännöiksi, jotka pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia tuottamalla virheettömään laatua,
toimittamalla järjestelmät ajallaan, pysymällä suunnitellussa budjetissa, täyttämällä
asiakkaan vaatimukset sekä mukautumalla helposti tarvittaviin muutoksiin.
Ohjelmistotuotanto voidaan yleisesti jakaa Haikalan ja Märijärven mukaan osa-alueisiin
seuraavasti ( Kuva 15).

Kuva 15. Ohjelmistotuotannon osa-alueet (Haikala & Märijärvi 2004, s. 35).

Ohjelmistotuotantoa

ohjaa

yrityksen

laatujärjestelmä,

joka

määrittelee

yrityksen

toimintatavat. Henkilöstö on organisoitu yleensä linja- tai matriisiorganisaatioksi, vaikka
varsinainen työ tehdään projektityönä sitä varten muodostetussa projektiorganisaatiossa.
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Ohjelmiston kehitysprosessissa on yleensä seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu,
ohjelmointi, testaus sekä näiden jälkeen käyttöönotto ja ylläpito. Ohjelmistoprojektiin
liittyy koko projektin ja ohjelmiston elinkaaren ajan tukitoimintoja, joista tärkeimmät ovat
tuotehallinta, laadunvarmistus, dokumentointi ja vaatimustenhallinta. (Haikala & Märijärvi
2004, s. 35)
3.3 Ohjelmistotuotteen elinkaari, kehityssykli ja kehitysprosessit
Kansainvälisen tekniikan alan järjestön IEEE:n mukaan ohjelmistotuotteen elinkaari
määritellään ajanjaksoksi, joka alkaa kun tuotteen valmistaminen aloitetaan ja päättyy kun
tuote ei ole enää käytössä. Ohjelmiston elinkaari sisältää tavallisesti kehityssyklin lisäksi
käsitemallinnuksen, ja ylläpidon sekä ohjelmistotuotteen poistamisen käytöstä. On
huomattava, että nämä vaiheet voivat olla paitsi peräkkäisiä niin myös samanaikaisia tai
niitä toistetaan sykleittäin. (IEEE 1990). Ohjelmistotuotteen kehityssykli (Kuva 16)
sisältää tyypillisesti vaatimusmäärittelyn, suunnittelun, toteutuksen, testauksen ja joskus
myös asennuksen sekä käyttöönoton. Jossain yhteyksissä kehityssykli termillä katetaan
koko se aikaväli kehitystyön alkamisesta siihen hetkeen, kun ohjelmistoa ei enää muuteta
tai sillä voidaan tarkoittaa jopa koko ohjelmistoelinkaarta. (IEEE 1990).

Kuva 16. Sovellusohjelmiston elinkaari (IEEE 1990).

Ohjelmistotuotteen kehitysprosessilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja tehtäviä,
joita tarvitaan ohjelmistotuotteen valmistamiseksi (Sommerville 2007, s. 64). IEEE:n
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mukaan ohjelmiston kehitysprosessi on prosessi, jossa käyttäjien vaatimukset muunnetaan
ohjelmistotuotteeksi. Prosessi käsittää käyttäjien tarpeiden muuntumisen vaatimuksiksi,
vaatimusten muuntumisen suunnitelmiksi, suunnitelmien muuntumisen ohjelmiksi, ohjelmien testauksen ja joskus myös asennuksen ja järjestelmän käyttöönoton. (IEEE 1990)
Ohjelmiston kehitysprosesseja varten on kehitetty useita erilaisia malleja kuten
vesiputousmalli, prototyyppimalli, inkrementaaliset mallit sekä ketterät kehitysmenetelmät.
Kaikille näille menetelmille on kuitenkin yhteistä samat kehitysvaiheet vaikkakin ne
toteutetaan tuotteen elinkaaren aikana eri tavoin. Esimerkiksi vesiputousmallissa vaiheet
määrittelystä käyttöönottoon ja ylläpitoon suoritetaan pääsääntöisesti peräkkäisinä vaiheina
siten, että edellisen vaiheen tuotokset ovat seuraavan vaiheen syötteitä kunnes ohjelmisto
on toimitettavissa kokonaisuudessaan. Toisaalta inkrementaalisissa malleissa vuorostaan
kaikki vaiheet määrittelystä toimitukseen suoritetaan iteroiden siten, että jokainen iteraatio
sisältää kaikki vaiheet, mutta niiden keskinäiset suhteet vaihtelevat iteraatioiden
suorituskertojen mukaan. Siten kehitysprojektin alkuvaiheessa määrittelyä on enemmän ja
toimitettavia ohjelmia vähän tai niiden toiminnallisuus on vajavaista. Projektin
loppuvaiheessa vastaavasti määrittelyä on vähemmän, mutta toimitettavaa on enemmän ja
toimitettu ohjelmisto vastaa enenevässä määrin sille asetettuja vaatimuksia.
Kehitysprosessin määrittelyvaiheessa asiakasvaatimukset analysoidaan ja niistä johdetaan
toimitettavan järjestelmän vaatimukset eli miten järjestelmän on tarkoitus toimia.
Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan määrittelyvaiheessa kuvattujen toimintojen toteutus eli
miten järjestelmä suorittaa toimintonsa. Ohjelmointivaiheessa tehdään varsinainen
ohjelmointityö eli kirjoitetaan ohjelmakoodia tehtyjen suunnitelmien perusteella.
Testausvaiheessa testataan sekä ohjelmistokokonaisuuden toimintaa, että miten ohjelmisto
toteuttaa ohjelmistolle määrittelyvaiheessa sille asetetut vaatimukset. Asiakasprojektien
käyttöönottovaiheessa koko ohjelmisto tai sen osia toimitetaan asiakkaalle, annetaan
käyttöönottokoulutusta

ja

lisäksi

asiakas

yleensä

tässä

vaiheessa

tekee

vielä

hyväksymistestauksen. Hyväksymistestauksen jälkeen ylläpitovaiheessa selvitellään
asiakkaiden ohjelmistoon liittyviä ongelmia tai korjataan ohjelmistoa asiakkaan
parannusehdotusten perusteella. Käyttöönotto- ja ylläpitovaihe on riippuvainen siitä,
millaista tuotestrategiaa yritys harjoittaa. Jos tuotestrategia perustuu räätälöityyn
tuotteeseen tai palveluun, käyttöönotto ja ylläpito ovat hyvin asiakaskohtaisia. Toisaalta
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täysin tuotteistetun ja standardoidun tuotteen toimitus- ja ylläpitoprosessit pyrkivät
olemaan myös standardoituja ja kaikille asiakkaille samankaltaisia.
3.4 Elinkaarikustannusten arviointi
Ohjelmistotuotteen valmistaminen sisältää haasteita, joihin ei ole helppoja ratkaisuja.
Laajojen ohjelmistojen kokoonpano vaatii runsaasti aikaa sekä muita resursseja. Kuten
missä tahansa laajassa rakennusprojektissa myös ohjelmistoprojektissa huolellinen suunnittelu välittömästi projektin alkuvaiheessa on ehkä merkittävin yksittäinen tekijä, joka
erottaa onnistuneet projektit epäonnistuneista. Ihanne tapauksessa halutaan suunnitella
ohjelmistoprojekti ensin alusta loppuun saakka ja sen jälkeen vain noudattaa tehtyä
suunnitelmaa. Varsinkin projektin alkuvaiheen puuttuvien tietojen vuoksi on kuitenkin
myöhemmin vaikeaa edetä suunnitelman mukaisesti. (Schach 2011, s. 268)
Ohjelmistotuotteen kehitysprosessin alkuvaiheessa kehittäjien tiedontaso on erilainen kuin
kehitysprosessin lopussa. Voidaan sanoa, että aikaisin vaihe, jossa projektin aikataulu- ja
kustannusarviot voidaan tehdä, tapahtuu silloin, kun vaatimusmäärittely on muuntunut
määrittelydokumentaatioksi. Tällöin kehittäjillä on yksityiskohtainen (vaikkakaan ei aina)
kokonaiskäsitys tulevan ohjelmiston ominaisuuksista. Kuitenkin usein on tilanteita, joissa
aikataulu- ja kustannusarvioita vaaditaan ennen kuin niiden tarvitsemia analyysejä on voitu
tehdä riittävällä tarkkuudella. Kuvassa 17 voidaan havaita tilanteen ongelmallisuus.
(Schach 2011, s. 269)

Kuva 17. Ohjelmistotuotteen kustannusten arviointimalli työvaiheiden suhteessa
(mukaillen Schach 2011, s. 269).
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Ohjelmistoprojektin alkuvaiheessa tehtyjen arviointivirheiden määrä on suuri, mutta
virheiden määrä vähenee nopeasti ohjelmiston lähestyessä valmistumistaan. Tätä mallia
(Kuva 18) kutsutaan epävarmuuden kartioksi (cone of uncertainty).

Kuva 18. Epävarmuuden kartio (McConnel 1998, s. 31).

Epävarmuuden kartiosta voidaan havaita, että ohjelmistoprojektin päätöksenteko etenee
karkeasta suunnittelusta hienojakoisemmaksi ja tarkemmaksi, jolloin virheiden määrä
vähenee (McConnel 1998, s. 31). Mallin perustana oleva aineisto on vanha mukaan lukien
suositukset, jotka annettiin Yhdysvaltain ilmavoimille (Devenny 1976). Vaikkakin
arviontien tekeminen on huomattavasti parantunut niistä ajoista, siitä huolimatta mallin
muoto ei ole juurikaan muuttunut. Siksi ennenaikainen projektin keston ja kustannusten
arviointi eli arvioiden tekeminen ennen kuin loppukäyttäjä on hyväksynyt vaatimusmäärittelyn tuotokset, on todennäköisesti huomattavasti epätarkempaa kuin silloin kun on
saatu ohjelmiston kehittämistä varten riittävät tiedot. (Schach 2011, s. 270).
Ohjelmistoprojektien
kustannusmalleja.

kustannusten

COCOMO

on

arviointiin
eräs

on

kehitetty

käytetymmistä

jo

kauan

ohjelmistotuotantoa

toimivia
varten

kehitetyistä kustannusmalleista. COCOMO on lyhenne, joka tulee sanoista Constructive
Cost Model. Sana Constructive viittaa siihen, että mallin kompleksisuus voidaan ymmär-
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tää samalla sen avoimuutena ja siten ymmärtää miksi malli tuottaa juuri sellaisia estimaatteja kuin se tuottaa. Mallin julkaisi ensimmäisenä Barry Boehm vuonna 1981 ja se on
vaikuttanut ohjelmistojen tuotekehityksen käytäntöihin näihin päiviin saakka. (Merlo–
Schett 2002 s. 3). Kun COCOMO julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1981, oli ainoa
ohjelmistojen elinkaarimalli niin sanottu vesiputousmalli. Ohjelmistot toimivat silloin
ainoastaan keskustietokoneissa ja esimerkiksi asiakas-palvelin sovellukset olivat vielä
tuntemattomia. Aikaa myöten COCOMO alkoi olla mallina epätarkka ja siihen vaadittiin
muutoksia. COCOMO II julkaistiin 1991 ja se pystyi käsittelemään monenlaisia moderneja
ohjelmistotuotantomenetelmiä. (Schach 2011, s. 281) Tiivistettynä COCOMO perustaa
arvionsa ohjelmarivien lukumäärään ja arvoi sen avulla ohjelmistoprojektin suuruusluokan
miestyökuukausina. Muita elinkaarikustannusten arviointimenetelmiä ovat SLIM (Software
Life Cycle Management) arviointimenetelmä, joka perustuu alkuvaiheessa suunnitellun
sovelluksen ohjelmarivien lukumäärään arvioitaessa projektin kokoa. Seuraavassa
vaiheessa tuotokset mallinnetaan Rayleigh käyrien avulla mallinnuksen tuotoksiksi.
Function Points ja ESTIMACS eivät arvioi ohjelmistoprojektin kokoa ohjelmarivien
määrällä vaan ohjelmistoon toimintojen kuten syötteiden ja raporttien lukumäärien avulla.
(Kemerer 1987, ss. 417-419)
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
4.1 Tutkimukseen osallistuneen yrityksen valinta
Tutkimukseen valittiin ohjelmistoalan case-yritys, jonka avulla oli mahdollista saada
tyypillisen pienen tai keskisuuren ohjelmistoyrityksen tuoteliiketoimintaa, tuotteiden
kustannusrakenteita sekä niiden elinkaaria kuvaavaa aineistoa. Koska tutkimuksen aikana
tavoite oli kehittää ohjelmistotuotteiden elinkaarikustannuksia mallintavaa työkalua
erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, oli erittäin tärkeää, että yritys oli halukas
sitoutumaan tutkimukseen sekä toiminnan innovatiiviseen kehittämiseen. Pienten ja
keskisuurten yritysten määrittelemiseen voidaan käyttää monenlaisia tekijöitä. Tässä työssä
käytettiin henkilömäärää, vaikka myös liikevaihto on tyypillinen yrityskokoa määrittävä
tekijä. IT-alalla liikevaihto kuitenkin vaihtelee huomattavasti johtuen siitä, että IT-alan
yritysdynamiikka on selvästi suurempi kuin muilla toimialoilla, sillä uusia yrityksiä
perustetaan IT-alalle runsaasti, mutta myös lopettamisaste on muita aloja korkeampi (AliYrkkö ja Martikainen 2008, s. 2).
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkaiseman Suomen ohjelmistoalan rakennetta
koskevan tutkimuksen (Kuva 19) mukaan ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus on suurin
IT-alan alatoimiala ja sen palveluksessa työskentelee kaksi kolmasosaa koko IT-alan
henkilöstöstä.

Kuva 19. Ohjelmistoyritysten (toimialaluokka 722) henkilöstön määrä yritysten
kokoluokittain (Ali-Yrkkö ja Martikainen 2008, s. 18).

42

Näistä 70 % työskentelee pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. (Ali-Yrkkö ja Martikainen
2008, s. 2) Puolet yrityksistä on alle sadan (100) henkilön yrityksiä, ja näistäkin kaksi
kolmasosaa (2/3) on alle viidenkymmenen (50) henkilön yrityksiä. Näin ollen voidaan
sanoa, että suuri osa suomalaisista pienistä ja keskisuurista ohjelmistoyrityksistä on
henkilömäärältään noin viidenkymmen (50) henkilön kokoluokkaa tai sen alle.
Tutkimukseen

osallistunut

yritys

case-yritys

tuottaa

sekä

ohjelmistoja

että

asiantuntijapalveluja viestintäteknologiayrityksille kuten teleoperaattoreille. Yrityksen
koko on noin viisikymmentä henkilöä, ja se toimii Suomen lisäksi myös kansainvälisillä
viestintäteknologiamarkkinoilla. Case-yrityksen johto oli kiinnostunut tutkimushankkeesta,
ja siten myös sitoutunut osallistumaan tutkimukseen. Eräs yrityksen toiminnan edellytyksistä on innovatiivisuus. Globaaleilla viestintäteknologiamarkkinoilla on äärimmäisen
kova kilpailu, ja vain edistyksellisillä tuotteilla ja palveluilla voi saada riittävää
kilpailuetua muihin toimijoihin verrattuna. Sen vuoksi yrityksen myönteinen asenne uusien
toimintojen kehittämiseen oli tärkeä tekijä case-yritystä päätettäessä.
4.2 Case-yritys
Case-yrityksenä on suomalainen ohjelmistoyritys, jonka palveluksessa on noin
viisikymmentä (50) viestintäverkkojen, ohjelmistotuotannon sekä ohjelmistoliiketoiminnan
työntekijää. Yrityksen asiakkaina ovat teleoperaattorit, joille yritys tarjoaa kehittyneitä
ratkaisuja. Niiden avulla teleoperaattorit voivat optimoida paitsi viestintäverkkojensa
toimintakykyä myös niin sanottua asiakaskokemusta. Asiakaskokemuksella tarkoitetaan
tässä tapauksessa asiakkaiden kokemusta teleoperaattorin viestintäverkon laadusta.
Asiakaskokemukseen liittyvää tietoa ei saada suoraan asiakkailta, vaan se muodostetaan
lähes reaaliaikaisesti yhdistämällä televerkon eri laitteilta saatu tekninen laatutieto ja
asiakkaan viestintäverkonkäytöstä syntynyt käyttäjäkohtainen tieto. Tällä tavoin jalostunut
tietomassa voidaan analysoida, ja siitä voidaan tuottaa tarkkaa asiakaskohtaista tietoa siitä,
miten hyvin viestintäverkko on toiminut juuri tietyn asiakkaan kohdalla. Painopisteen
siirtyminen viestintäverkkokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen on ollut yrityksen
strateginen päätös. Tällä hetkellä teleoperaattorit tekevät pääasiassa vielä paljon verkkojen
teknistä laatuseurantaa, mutta yrityksen mukaan asiakaskokemukseen perustuvat
järjestelmät tulevat lähivuosien aikana aiheuttamaan alalla murroksen. Yrityksellä on tällä
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hetkellä maailmanlaajuisesti noin 60 asiakasta sekä muutama yhteistyökumppani, joiden
kanssa yritys on tehnyt tiivistä yhteistyötä etenkin asiakaskokemukseen perustuvan
järjestelmän kehittämisessä.
Tämän hetkisen päätuotteen kehittäminen oli aloitettu vuonna 2012. Yrityksellä oli sitä
ennen olemassa televerkkojen seurantaan käytetty toinen tuote, mutta yrityksen johto oli
tullut siihen tulokseen, että sen hetkinen tuote oli tulossa elinkaarensa päähän, ja oli
aloitettava uuden korvaavaan tuotteen kehitystyö. Asiakaskokemus oli uuden järjestelmän
tärkein uusi ominaisuus, mutta myös teknisen ratkaisun tuli vastata teleoperaattoreiden
viestintäverkkojen tuottamaa ja alati kasvavaa tietomäärän reaaliaikaista hallintaa.
Kehitystyö aloitettiin vuoden 2012 puolivälissä ja ensimmäinen POC (proof of concept)
toimitettiin vuoden 2013 alussa. Tuote julkaistiin vuoden 2014 alussa, jonka jälkeen
alkoivat varsinaiset asiakastoimitukset. Tuote on tällä hetkellä elinkaarensa alkupäässä ja
edelleen jatkuvan kehitystyön kohteena.
Yrityksen johto oli havainnut, että uuden tuotteen kehittämiseen liittyviä kustannuksia oli
vaikea arvioida koko tuotteen elinkaaren ajalta. Toisaalta teleoperaattorien määrä ei ole
maailmanlaajuisestikaan kovin suuri, joten kilpailija- ja markkina-analyysien perustella oli
mahdollista saada käsitys siitä, millaiseksi uuden, tulevan tuotteen hinta voisi muodostua.
Tällöin syntyi sellainen tilanne, että voitiin arvioida tulevan tuotteen hintataso, mutta ei
tiedetty kovin tarkasti millaisin kustannuksin tuotetta voitaisiin kehittää ja ylläpitää
kannattavasti. Kustannusten määrittäminen koko tuotteen elinkaaren ajalle mahdollistaisi
paremman tuotekehitysvaihtoehtojen vertailun sekä auttaisi yrityksen johtoa niin
rahoituksen ja investointien kuin myös aikataulujen ja henkilöresurssien suunnittelussa
sekä mahdollisten rekrytointitarpeiden kartoittamisessa. Kustannusvaikutusten selvittäminen kriittisten kustannustekijöiden avulla edellyttää sekä tuotteen elinkaaren hallinnan
että valitun tuotestrategian ymmärtämistä. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena on löytää
tuotteen

elinkaareen

liittyvät

kriittiset

kustannustekijät

ja

niiden

vaikutus

kokonaiskustannusten muodostamiseen elinkaaren eri vaiheissa sekä muodostaa näiden
tekijöiden avulla sellainen tuotteen yleinen elinkaaren kustannusmalli, jonka avulla pienet
ja keskisuuret ohjelmistoyritykset voivat paremmin ohjata tuoteliiketoimintaansa.
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Case-yrityksen käytössä oleva elinkaariajattelu on tällä hetkellä hyvin prosessinomainen.
Tuotteen elinkaaren vaiheita voidaan esittää seuraavasti (Kuva 20).

Kuva 20. Case-yrityksen tuoteen elinkaaren vaiheet ja ohjeelliset kestoajat.

Yrityksen ajattelun mukaan tuotteen elinkaari koostuu viidestä eri vaiheesta, joista
jokainen viimeistä vaihetta lukuun ottamatta tuottaa tietyn tuotoksen syötteenä seuraavalle
elinkaaren vaiheelle, kunnes lopulta tuotetta ei enää kehitetä eikä ylläpidetä ja tuotteen
elinkaari päättyy.
POC-vaiheessa tuotekehitysyksikkö kehittää pienryhmässä tuotteesta sellaisen version,
joka toteuttaa tuotteelle määritellyt tärkeimmät vaatimukset. Vaatimukset määrittelee tässä
vaiheessa pääasiassa tuotteentoimittaja, mutta mukaan pyritään samaan myös niin sanottu
pilottiasiakas, joka voi osallistua jo aivan alkuvaiheessa vaatimusten määrittelyyn.
Pilottiasiakas on asiakas, joka on valmis kehittämään tuotetta yhteistyössä tuotteen
toimittajan kanssa. Pilottiasiakas ymmärtää, ettei tuote ole valmis, ja on omalta osaltaan
valmis panostamaan tuotteen kehittämiseen. Asiakasyritys hyötyy siitä, että se voi olla
kehittämässä tuotetta, jolla on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja kilpailijoihin
nähden.
Pilottivaiheessa kehitetty tuoteversio toimitetaan pilottiasiakkaalle. Asiakas koekäyttää
tuotetta sekä antaa palautetta tuotteen ominaisuuksista. Tässä vaiheessa tuote ei ole vielä
esimerkiksi tuotehallinnan tai asiakastuen piirissä, vaan tuotekehitysyksikkö vastaa
tuotteen kehittämisestä ja ylläpidosta suoraan asiakkaan kanssa. Vaihe on hyvin iteratiivinen ja tuotekehitys on erittäin reaktiivista.
Tuoterunkovaiheessa tuotteeseen on kehitetty pääosin kaikki vaadittavat ominaisuudet, ja
tuote on toimitettavissa muutamille valikoiduille asiakkaille. Valikoidut asiakkaat saavat
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tuotteen, joka sisältää kaikki perusominaisuudet sekä mahdollisuuden toteuttaa
asiakaskohtaisia räätälöintejä, vaikkakaan näitä asiakaskohtaisia räätälöintejä ei vielä
toimiteta asiakkaalle. Tuote on kuitenkin vielä tuotekehitysyksikön omistuksessa.
Tuotevaiheessa ohjelmistotuote on täysin toimitusvalmis ja siirtyy tuotehallintaan (PLM).
Tuotetta kehitetään edelleen, ja tuotteesta on tuotehallinnan prosessien mukaisesti
olemassa samanaikaisesti useita eri versioita. Asiakkaille toimitetut versiot ovat siirtyneet
asiakastuen ylläpidettäviksi, ja edelleen kehitettävät tuoteversiot, joita ei siis vielä ole
toimitettu, ovat tuotekehitysyksikön omistuksessa.
EOL-vaiheesta (End-of-life) vastaa yrityksen tuotehallinta, joka määrittelee miten kauan
kukin toimitettu tuoteversio on käytössä. Koko tuotteen elinkaari päättyy silloin, kun
viimeinenkin tuoteversio on elinkaarensa päässä.
Case-yrityksen nykyinen elinkaarimalli on erittäin pelkistetty, ja sen funktio on toimia
lähinnä viitteellisenä mallina yrityksen ohjelmistotuotannolle. Mallista puuttuu sekä
tuotteen eri versioiden käsittely että liiketoiminnallinen näkökulma lähes kokonaan. Siten
se ei tarjoa riittävästi yrityksen johdolle sellaista tietoa, jota tarvitaan tuoteliiketoiminnan
ohjaamiseen. Näinkin pelkistetty elinkaarimalli koostuu kuitenkin lukuisista toiminnoista,
jotka nykyisessä mallissa ovat määrittelemättä ja siten vain yrityksen implisiittisen tiedon
varassa. Tarkempi toimintojen määrittelemättömyys johtaa siihen, että kustannusten
kohdistaminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta elinkaaren eri osa-alueille. Siten nykyisen
elinkaarimallin hyöty jää marginaaliseksi toiminnan ohjaamisen apuvälineenä.
4.3 Elinkaarimallin kehittämisen lähtökohdat
Case-yrityksessä oli syntynyt tarpeita vertailla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
erilaisten

kilpailevien

tuotekehityshankkeiden

kustannusvaikutuksia.

Ensisijaisesti

vaihtoehtovertailua tarvittiin yrityksen ja sidosryhmien välillä. Näistä tärkeimpiä
sidosryhmiä olivat omistajat ja rahoittajat mutta myös yrityksen johtoryhmä, operatiivinen
johto, muu henkilöstö sekä taloushallinto. Tuotteen elinkaarikustannusten laskeminen ei
ole jälkilaskentaa vaan mahdollisten tulevien tuotto-odotusten ja kustannuserien arviointia.
Sen vuoksi tulevan elinkaarimallin tulosten tarkkuus voisi vaihdella tietyissä rajoissa.
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Kuitenkin mallin tulisi olla niin luotettava, että sen avulla voitaisiin ohjata tehokkaasti
tuoteliiketoimintaa.
osatekijöihin,

joille

Nykyinen

elinkaarimalli

haluttiin

erikseen

haluttiin

määrittää

jakaa nykyistä pienempiin
luotettavat

toimintokohtaiset

kustannustekijät. Mallin tuli olla sellainen, että yrityksen johto pystyisi nopeasti luomaan
mahdollisille tuotehankkeille erilaisia elinkaarivaihtoehtoisia ilman, että sen tarvitsisi
jatkuvasti konsultoida muita yrityksen osastoja. Sellainen malli, joka olisi liian
yksityiskohtainen ja sisältäisi paljon vapausasteita, olisi hankala määritellä sekä käyttää.
Lisäksi sen validiteettia olisi vaikea todentaa eikä se myöskään olisi kovin joustava
muutosten suhteen.
Olemassa olevia ohjelmistotuotannon elinkaarimalleja tarkasteltaessa COMOMO on
nykyisin

yksi

laajimmin

käytetyistä

ohjelmistotuotannon

kustannusvaikutuksia

mallintavista elinkaarimalleista. Sen perusta on 1970-luvulla, mutta koska 2000-luvulla
ohjelmistotuotanto oli muuttunut voimakkaasti, siitä julkaistiin kehittyneempi versio,
COCOMO II, joka kuvasi paremmin uusia ja huomattavasti aikaisempaa kehittyneempiä
ohjelmistotuotannon menetelmiä. COCOMO II -malli olisi mahdollista kalibroida
yrityksen historiatiedon perusteella, mutta mikäli sellaista tietoa ei ole saatavilla, myös
vakiotiedoilla voitaisiin mallintaa kustannusrakennetta. (Mäkiö et al. 2007, s. 37).
COCOMO:n laskelmat perustuvat ohjelmistoprojektin kokoon, joka määritellään
pääasiassa tietokoneohjelmiston ohjelmarivien lukumäärän avulla. Rivimäärä on tärkein
tekijä, mutta muita tärkeitä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa
ohjelmiston laajuuteen, arkkitehtuuriin, ryhmätyön koheesioon liittyvät muuttujat. Lisäksi
kustannusvaikutuksia varten COCOMO II:ssa on 17 eri kustannusajuria. (Mäkiö et al.
2007)
Kun tavoitteena pidettiin elinkaarimallia, joka soveltuisi hyvin pienen tai keskisuuren
ohjelmistoyrityksen johdon tuoteliiketoiminnan ohjaamiseen, COCOMO ei luotettavuudestaan huolimatta vastannut helposti ja nopeasti omaksuttavan ja suhteellisen
yksinkertaisen elinkaarimallin vaatimusta. Sen vuoksi oli ilmeistä, että tarvittiin yrityksen
vaatimuksia paremmin vastaava elinkaarimalli. Mallin tulisi perustua yrityksen tämän
hetkiseen elinkaarimalliin, mutta sen tulisi paitsi olla jaettu nykyistä elinkaarimallia
paremmin modernin ohjelmistotuotannon osa-alueisiin myös ottaa huomioon näiden osa-
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alueiden kustannusvaikutukset elinkaaren kokonaiskustannuksiin tuotteen koko elinkaaren
ajalta.
Tutkimus perustuu elinkaarimallia käsitteleviin tutkimuksiin ja alan kirjallisuuteen.
Varsinkin ohjelmistotuotantoon liittyvät elinkaarimalleja käsittelevät tutkimukset ovat
olleet pohjana case-yrityksessä tapahtuvalle tutkimustyölle. Tutkimus toteutettiin paitsi
haastatteluja
tapahtuvaa

hyväksikäyttäen

myös

havainnoimalla

ohjelmistotuotantoprosessia.

Lisäksi

ja

yrityksen

analysoimalla

yrityksessä

ohjelmistoliiketoiminnan

elinkaaren analysoinnissa käytettiin tukena yrityksessä olevaa dokumentaatiota ohjelmistokehityksestä, resursseista ja strategisesta suunnittelusta.
Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, jolloin teemat muodostavat ikään kuin kehyksen
haastatteluille ja mahdollistavat siten aineistojen jäsennellyn käsitellyn. Tämän
tutkimuksen haastatteluissa teemoja käytettiin pääasiassa alustuksena avoimempaan
keskusteluun, jolloin haastateltava pystyi vastaamaan omin sanoin. Teemahaastattelu
avoimena keskusteluna soveltui hyvin tämän tutkimuksen haastattelumenetelmäksi, sillä
tässä tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta, jolla pyrittiin ongelman
päämäärätietoiseen ja innovatiiviseen työstämiseen sekä näiden pohjilta elinkaarimallin
luomiseen.
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5. ELINKAARIKUSTANNUSMALLI
5.1 Kustannustekijöiden määrittäminen
Uuden elinkaarikustannusmallin suunnittelu aloitettiin kolmivaiheisena prosessina, jossa
tuotteen elinkaareen liittyvät kustannustekijät tunnistettiin, niitä luokiteltiin ja kustannustekijät määritettiin (Kuva 21). Prosessissa voitiin aina tarvittaessa palata edelliseen
vaiheeseen tai aloittaa tekijöiden tunnistaminen uudelleen, mikäli riittävän relevantteja
kustannustekijöitä ei löytynyt.

Kuva 21. Elinkaarimallin tärkeimpien kustannustekijöiden määrittämisen vaiheet.

Tunnistamisvaiheen tarkoituksena oli selvittää mistä osatekijöitä tuotteen elinkaari
muodostu ja mitä kustannuksia kukin osatekijä aiheuttaa. Seuraavassa vaiheessa tunnistetut
osatekijät luokiteltiin toiminnoittain, jolloin niiden avulla voitiin määritellä pelkistetty
kolmivaiheinen ohjelmistotuotantoprosessi (Kuva 22).

Kuva 22. Pelkistetty ohjelmistotuotantoprosessi

Elinkaarimallia

varten

määritellyssä

pelkistetyssä

ohjelmistotuotantoprosessissa

tuotekehitysvaihe aloittaa tuotteen elinkaaren. Se sisältää kaikki tuotekehitykseen liittyvät
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tehtävät alkaen aina hankkeen alkuselvityksistä ja päättyen testitulosten hyväksymiseen.
Kun testitulokset on hyväksytty, tuotteesta on syntynyt toimitusversio, joka voidaan
asentaa asiakkaille. Kun tuote on asennettu ja asiakas on hyväksynyt toimituksen, siirtyy
tuote ylläpidon alaiseksi kunnes lopulta tuotetta ei enää ylläpidetä.
Ohjelmistotuotantoprosessin

tuotekehitysvaiheesta

tunnistettiin

monia

eri

kustannustekijöitä, jotka luokiteltiin viiteen eri osatoimintoon kuuluviksi. Käsitemallinnusvaiheessa myynti, markkinointi ja tuotehallinta suunnittelevat ja päättävät tulevan tuotteen
ominaispiirteet. Määrittelyvaiheessa ominaispiirteet tarkennetaan sellaisiksi vaatimuksiksi,
jotka ohjelmiston tulee toteuttaa. Vaatimuksista muodostuu toteutussuunnitelma, jonka
pohjalta ohjelmisto toteutetaan. Toteutusvaiheessa syntynyt ohjelmistokokonaisuus
testataan ja mikäli testitulokset hyväksytään, tuote voidaan toimittaa asiakkaille.
Tuotekehitysvaihe on harvoin vesiputousmallin tavalla toteutettu toimintoketju (Budgen
2003, s. 47) vaan se on yleensä iteratiivinen prosessi, jota toistetaan tarvittava määrä (Kuva
23)

Kuva 23. Iteratiivinen tuotekehitysprosessi.

Tuotekehityskustannuksiin vaikuttavat pääasiassa resursointi ja iteraatioiden määrä.
Resursointi määrittelee miten henkilöresurssit jaetaan eri tuotekehitysvaiheiden kesken
sekä millaista aikataulua kussakin tuotekehitysvaiheessa noudatetaan. Iteraatioiden
enimmäismäärä voidaan määritellä ennen tuotekehityksen aloittamista tai tuotekehitysprosessia voidaan toistaa kunnes on saavutettu haluttu laatu- ja toimitusvalmius.
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Yksittäinen ohjelmistotuote koostuu itse asiassa useista eri versioista. Jokaisella versiolla
on oma elinkaarensa ja tuotteen koko elinkaari muodostuu näiden kaikkien eri versioiden
elinkaarista siten, että elinkaari alkaa tuotteen ensimmäisen version elinkaaren alusta
päättyen viimeisen tuoteversion elinkaaren loppuun. Kuvassa (Kuva 24) kuvataan tuotteen
elinkaarta ja sen versioita ajan suhteen.

Kuva 24. Tuotteen eri versioiden elinkaaret ja niiden sijoittuminen ajan suhteen.

Kuvasta havaitaan, että tuotteesta oli tehty useita versiota eri ajankohtina (Kuva 24).
Tuotteesta olisi voitu tehdä myös samanaikaisia versioita, mutta esimerkiksi case-yrityksessä jo yksi tuoteversio sitoi niin paljon henkilöresursseja, ettei yrityksellä ollut mahdollista tuottaa useampia samanaikaisia versioita.
Ohjelmistotuotteen elinkaaren kustannustekijöiden tunnistamisessa merkittävin tekijä
kustannusten muodostumiseen on työkustannus. Laajojen järjestelmien kustannusten
mallintamiseen tarkoitettu COCOMO II käyttää henkilötyökuukausien lukumäärää
arviointiperusteena (Mäkiö et al. 2007, s. 37). Uuden elinkaarimallin tarpeisiin henkilötyökuukausi oli liian karkea, sillä case-yrityksessä sama henkilöstö työskenteli lähes
samanaikaisesti useiden projektien eri tehtävissä. Henkilöstön työajanseuranta tapahtui
projekteittain, tehtävittäin ja työtuntikohtaisesti, jolloin voitiin kohdistaa työtuntikohtaiset
kustannukset tarkasti tietyn elinkaaren osatekijän kustannuksiksi. Työaikakustannusten
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lisäksi tuotteen elinkaaren aikana tehdään investointeja, jotka voidaan ottaa huomioon
tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksissa kertaluoteisina kustannuserinä. Muina kertaluonteisina kustannuserinä pidettiin markkinointi– ja hallintokustannuksia, jotka yhdessä
investointikustannusten kanssa luokiteltiin yleiskustannuksiksi.
Uuden elinkaarimallin kustannustekijöiden määrittämisen yhteydessä kävi ilmi, että
ohjelmistotuotteen elinkaari muodostuu itse asiassa useista eri versioista. Jokainen
tuoteversio sisältää tuotekehitysvaiheen, toimitusvaiheen ja ylläpitovaiheen. Tuotekehitysvaihe oli vuorostaan iteratiivinen prosessi, joka sisälsi käsitemallinnuksen, määrittelyn,
suunnittelun, toteutuksen ja testaukseen. Merkittävimmäksi kustannustekijäksi tunnistettiin työtuntikustannus, joka voitiin kohdistaa tuotteen koko elinkaaren ajalle
henkilöittäin, projekteittain ja tehtävittäin. Lisäksi selvitettiin, että tuotteen elinkaari sisälsi
myös kertaluonteisia yleiskustannuksia. Näiden kaikkien tekijöiden tunnistamisen ja
määrittämisen pohjalta voitiin aloittaa elinkaarimallin suunnittelu.
5.2 Elinkaarikustannusmallin toimintaperiaate
Ohjelmistotuotteen elinkaaren kokonaiskustannusten arviointiin Datta (2010, s. 147) esittää
useita eri menetelmiä, joita voidaan käyttää paitsi ohjelmistotuotteen elinkaarikustannusten arvioimisessa niin myös määrittämään ne lähtökohdat, joiden perusteella
elinkaarimalli voidaan toteuttaa (Kuva 25).

Kuva 25. Kustannustekijöiden tyypin ja arviointimenetelmien matriisi (Datta et al. 2010, s.
148; Tan et al. 2009).
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Elinkaarikustannusten arviointimenetelmät Datta (2010 s. 148) jakaa kuvan 25 mukaisesti
kustannustekijöiden typin ja arviointimenetelmien perusteella neljään kategoriaan. Kukin
kategorioista sisältää kustannusten arviointimenetelmän sekä kustannusten tyypin. Dattan
mukaan kustannusarvioinnin tarkkuustason määrittää menetelmien välillä niiden
kustannustekijöiden aggregaatiotason tunnistaminen (gross costing tai microcosting ) sekä
niiden laskentatapa (Top down tai Bottom up). Gross costing kustannuksilla tarkoitetaan
kustannuksia, joiden aggregaatiotaso on suuri eli kustannukset sisältävät jo alemmilta
kustannustasoilta koostettuja kustannuksia. Microcosting tarkoittaa vuorostaan hyvin
tarkalla kustannustasolla määriteltyjä kustannuksia. Datta esittää kuvan 24 nelikentässä
millainen vaikutus kustannusten ennustettavuuteen on top-down ja bottom up sekä gross
costing ja microcosting menetelmien yhdistelmillä.
Top-down - gross costing- menetelmässä lasketaan ensin organisaatiokohtaiset kokonaiskustannukset, jonka jälkeen kustannukset vyörytetään yksikkö, osasto ja tuotekohtaisiksi
kustannuksiksi. Tässä menetelmässä tulosten tarkkuus voi kärsiä, koska kokonaiskustannusten suuruusluokka on summittainen.
Top-down - microcosting- menetelmässä kerätään ensin koko organisaatiosta mahdollisimman tarkalla tasolla kaikki kustannukset, jonka jälkeen ne jaetaan yksikkö, osasto ja
tuotekohtaisiksi

kustannuksiksi.

Tässä

menetelmässä

tulokset

ovat

kustannusten

hankintatavasta johtuen tarkempia kuin Top-down gross costing- menetelmässä.
Bottom up - gross costing-lähestymistavassa kootaan alimmantason toimintokohtaiset
kokonaiskustannukset kustannukset ylemmän tason kokonaiskustannuksiksi. Menetelmä
on käyttökelpoinen silloin, kun tietoja ei ole saatavissa muista luotettavista tietolähteistä.
Bottom up - microcosting-menetelmässä kerätään ensin alimmantason kustannukset
mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja sen jälkeen ne konsolidoidaan ylemmän tason
kustannuksiksi. Menetelmä on arviointimenetelmistä tarkin, mutta huonoina puolina
voidaan pitää sitä, että monimutkaisen järjestelmien kohdalla menetelmä aiheuttaa suuria
kustannuksia ja sen laaditaan vaaditaan runsaasti aikaa.
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Datta (2010 s. 148) esittää edellisten neljän arviointimenetelmän lisäksi muutamia muita
elinkaarikustannusten arviointiin soveltuvia mentelmiä.

Mixed

approach-menetelmä

sisältää

osin

molempia

edellä

mainituista

neljästä

perusmenetelmästä jolloin hyödytään edellä mainittujen menetelmien hyvistä puolista sekä
vältytään niiden huonoista puolista. Top-down menetelmiä kannattaa käyttää niissä kohdin,
joissa kustannusten aggregaatiotaso on korkea ja Bottom up -menetelmien käyttö tulisi
kalliiksi. Toisaalta Bottom up mircocosting -menetelmää kannatta käyttää niissä kohdin,
joissa kustannusten määrä on arvioitava tarkasti, tietoa kustannuksista on helposti
saatavissa ja se on taloudellisesti järkevää.
Analogy-based estimates-menetelmä perustuu siihen, että käytetään hyväksi sellaisia
tapauksia, joissa on jo aiemmin arvioitu vastaavan järjestelmän kokonaiskustannuksia.
Tällaisen menetelmän tulosten luotettavuutta voidaan kuitenkin pitää heikkona.
Extrapolation based on expert opinion-menetelmä perustuu asiantuntijoiden mielipiteisiin
tietolähteenä. Vaikka asiantuntijoiden mielipiteitä pidetään yleisesti vähiten luotettavimpina tietolähteinä, usein on kuitenkin luotettava moniin eri tietolähteisiin. Myös
asiantuntijoiden mielipiteet otetaan toisinaan huomioon, sillä niistä voi olla hyötyä etenkin
mikäli asiantuntija on erityisen hyvin perehtynyt asiaan.
Datta (2010, s. 148) toteaa, että Bottom up - microcosting yhdistelmä on luotettavin
kustannusten ariointimenetelmä, mikäli kaikki merkittävimmät kustannustekijät on
tunnistettu ja niiden aiheuttamat kustannukset on voitu arvioida mahdollisimman tarkasti.
Elinkaarimallin toteuttamisen menetelmäksi valittiin Bottom up - microcostings yhdistelmä
nimenomaan tarkkuutensa vuoksi. Käytettävissä olivat riittävän tarkasti määritellyt kustannustekijät ja niille kohdistetut yksikkökustannukset, joten menetelmän edellyttämät
vaatimukset voitiin riittävissä määrin täyttää. Elinkaarimallin tärkein kustannuskomponentti oli Vaiheen kokonaiskustannus, joka laskettiin henkilömäärän, työtunti/henkilö ja
yhden henkilön työtuntikustannuksen tulona seuraavasti:
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Vaiheen kokonaiskustannus C
C = n*h*e
(1)
missä
n on henkilömäärä
h on n työtunti/henkilö
e on työtuntikustannus

Tuotekehitysvaiheen kokonaiskustannukset R
Elinkaarimallin jokainen versio koostui tuotekehitysvaiheesta, toimitusvaiheesta ja
ylläpitovaiheesta. Näistä tuotekehitysvaihe ja ylläpitovaihe edustivat korkeampaa
aggregaatiotasoa, sisältäen siten useita alivaiheita. Tuotekehitysvaiheeseen kuuluivat
määrittelyvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja testausvaihe. Kutakin toteutusvaiheen
alivaihetta voitiin säätää erikseen vaikeuskertoimen (Ω) avulla. Vaikeuskerroin on
heuristinen arvio, joka indikoi miten vaikeana kutakin suunniteltua tehtävää pidetään.
Vaikeuskerroin on positiivinen rationaaliluku ja sen perusarvo on yksi (1). Arvolla yksi (1)
tehtävää pidetään normaalitasoisena, kun taas sitä suuremmat arvot osoittavat tehtävän
olevan normaalia vaikeampaa. Vuorostaan vaikeuskertoimen lukua yhtä (1) pienemmät
arvot

osoittavat

tehtävän

olevan

normaalia

helpompi.

Määrittelyvaiheen

ja

suunnitteluvaiheen vaikeuskertoimet ovat riippuvaisia käsitemallinnuksesta ja ne kuvaavat
määrittely- ja suunnittelutehtävän vaikeutta esimerkiksi silloin, kun määritellään ja
suunnitellaan sovelluksia sellaiselle liiketoiminnan alueelle, jota ei entuudestaan tunneta
hyvin. Mikäli taas tehtävän kohde tunnetaan hyvin ja vastaavia tehtäviä on tehty
aikaisemminkin, voidaan määrittely- ja suunnitteluvaiheen vaikeuskerrointa pitää silloin
normaalia pienempänä. Myös ohjelmiston toteuttamis- ja testaustehtävissä vaikeuskerroin
ilmaisee

tehtävän

haastavuutta.

Testausvaiheen

tehtäviä

voidaan

nopeuttaa

automatisoimalla niitä. Silloin on kuitenkin otettava huomioon mihin suuntaan
vaikeuskerrointa tulee säätää, sillä testauksen automatisointi vuorostaan aiheuttaa
lisäkustannuksia testauksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Lisäksi on huomattava, että
tuotekehitysvaihe on iteratiivinen prosessi, jota toistetaan etukäteen sovittu määrä. Tällöin
kunkin

vaiheen

vaikeuskertoimen

kokonaiskustannuksia
avulla

ennekuin

voidaan

niistä

korjata

muodostetaan

haluttuun
koko

suuntaan

tuotekehityksen
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kokonaiskustannukset.

Tuotekehityksen

alivaiheiden

kokonaiskustannukset

voidaan

tulomuodossa esittää seuraavasti

Käsitemallinnusvaiheen kokonaiskustannukset K
K = ∑i KCi *KΩ

(2)

missä
i on iteraatiokierros
KCi on käsitemallinnuksen kustannus yhtä iteraatiokierrosta kohti
KΩ

on käsitemallinnuksen vaikeuskerroin, MΩ

c Q+

Määrittelyvaiheen kokonaiskustannukset M
M = ∑i MCi *MΩ

(3)

missä
i on iteraatiokierros
MCi on määrittelykustannus yhtä iteraatiokierrosta kohti
MΩ

on määrittelyvaiheen vaikeuskerroin, MΩ

c Q+

Suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset S
S = ∑i SC i *SΩ

(4)

missä
i on iteraatiokierros
SC i on suunnittelukustannus yhtä iteraatiokierrosta kohti
SΩ

on suunnitteluvaiheen vaikeuskerroin, SΩ

cQ+

Toteutusvaiheen kokonaiskustannukset X
X = ∑ i XC i * XΩ

(5)

missä
i on iteraatiokierros
XC i on ohjelmointikustannukset yhtä iteraatiokierrosta kohti
XΩ

on toteutusvaiheen vaikeuskerroin, XΩ

cQ+
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Testausvaiheen kokonaiskustannukset T
T = ∑i PC i *PΩ

(6)

missä
i on iteraatiokierros
PC i on testauskustannukset yhtä iteraatiokierrosta kohti
PΩ

on testausvaiheen vaikeuskerroin, PΩ

cQ+

Tuotekehitysvaiheen kokonaiskustannukset syntyvät kun eri tuoteversioiden versiokohtaiset

tuotekehityskustannukset

yhdistetään.

Tuoteversioiden

versiokohtaiset

kustannukset syntyvät eri aikaan, jolloin on otettava mahdollisesti huomioon niiden arvon
muutos ajan suhteen. Tällöin versiokohtaiset tuotekehityskustannukset voidaan tarvittaessa
vielä diskontata nykyhetken arvoiksi. Tuotekehitysvaiheen kokonaiskustannukset voidaan
esittää seuraavassa muodossa:
R = ∑r (Kr + Mr + Sr + Xr + Tr)

(7)

missä
r on tuoteversio

Kr on tuoteversion käsitemallinnusvaiheen kokonaiskustannukset
M r on tuoteversion määrittelyvaiheen kokonaiskustannukset
S r on tuoteversion suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset
X r on tuoteversion toteutusvaiheen kokonaiskustannukset
T r on tuoteversion testausvaiheen kokonaiskustannukset
Toimitusvaiheen kokonaiskustannukset D
Tuotekehityskustannusten lisäksi elinkaarikustannusmallin muita päävaiheita olivat
toimitusvaihe ja ylläpitovaihe. Toimitusvaiheen kustannukset koostuvat pääasiassa versioja toimituskohtaisista asennus- ja konfiguraatiokustannuksista. Toimitusvaiheen kustannuksia käsitellään yhden version osalta kertaluonteisena kustannusarviona, vaikka sen
suuruus on todellisuudessa riippuvainen eri ajanhetkinä tapahtuvista toimituksista.
Toimitusvaiheen

kokonaiskustannukset

saadaan

koostamalla

kaikkien

versioiden

toimituskustannukset yhteen, jolloin ne ovat arvio eri ajan hetkinä tapahtuvien asiakastoimitusten nykyarvosta. Toimituskantakertoimen avulla voidaan tarvittaessa havainnol-
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listaa sitä millainen vaikutus toimitusten määrällä on toimitusvaiheen kokonaiskustannuksiin. Toimitusvaiheen kokonaiskustannusten muodostuminen voidaan esittää
seuraavassa muodossa:
D = ∑r ( DCr DϘr)

(8)

missä
r

on tuoteversio

DCr

on tietyn ajanhetken versiokohtainen toimituskustannus

DϘr

on toimituskantakerroin

Ylläpitovaiheen kokonaiskustannukset U
Ylläpitovaiheen versiokohtaiset kokonaiskustannukset lasketaan siten, että kunkin
ajanhetken ylläpitokustannukset lasketaan yhteen versiokohtaisiksi ylläpitovaiheen
kokonaiskustannuksiksi. Näitä kokonaiskustannuksia vielä kasvatetaan tai pienennetään
ylläpitotoiminnan laajuuskertoimen avulla. Se on heuristinen arvio ylläpitotoiminnan
tehtävämäärästä. Siihen vaikuttavat muun muassa ohjelmistotuotteen toimitusvalmius,
asiakasmäärä ja tuotteen muutosvaatimukset, jotka saattavat muuttaa ylläpitotoiminnan
laajuuskertoimen arvoa ajan suhteen. Ylläpitovaiheen kokonaiskustannukset saadaan
konsolidoimalla eri tuoteversioiden ylläpitokustannukset ylläpitovaiheen kokonaiskustannuksiksi seuraavasti:
U = ∑r χr ∑t (YCrt )

(9)

missä
YCrt

on tietyn ajanhetken versiokohtainen ylläpitokustannus.

χr i on ylläpitotoiminnan laajuuskerroin
r on tuoteversio

Yleiskustannukset G
Yleiskustannukset on ainoa kustannustekijä, joka ei liity yksittäiseen tuoteversioon vaan se
on yksittäinen kustannustekijä, johon on sisällytetty kaikkien versioiden investointi-,
hallinto- ja markkinointikustannukset.
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G = GC I + GC H + GC K

(10)

missä
GC I

on investointikustannukset

GC H

on hallintokustannukset

GC K

on markkinointikustannukset

Ohjelmistotuotteen elinkaaren kokonaiskustannukset E
Ohjelmistotuotteen koko elinkaaren kattavat kokonaiskustannukset saadaan kokoamalla
yhteen kaikkien tuotekehitys-, toimitus- ja ylläpitovaiheiden kokonaiskustannukset.
E = R+ D + U + G

(11)

missä
R on tuotekehitysvaiheen kokonaiskustannukset
D on toimitusvaiheen kokonaiskustannukset
U on ylläpitovaiheen kokonaiskustannukset
G on yleiskustannukset
Ohjelmistoyrityksen

elinkaarimallin

määrittely

alkoi

kolmivaiheisena

suunnitteluprosessina, jonka kuluessa tunnistettiin tuotteen elinkaaren osatekijät ja niihin
liittyvät kustannustekijät. Kustannustekijät luokiteltiin toiminnoittain, koska siten voitiin
määrittää ne osatekijät, joista koko ohjelmistotuotantoprosessi koostuu ja millaisia vaiheita
siihen kuuluu. Tärkeimmäksi kustannustekijäksi tunnistettiin työtuntikustannus, joka oli
kaikkien toimintojen yhteinen tekijä kustannuksia määritettäessä. Suunnitteluvaiheen
perusteella voitiin määritellä elinkaarimallin toimintaperiaate. Elinkaarimallin arviointimenetelmäksi sopi parhaiten Bottom up-microcosting-yhdistelmä, sillä käytettävissä oli
riittävän

yksityiskohtaista

kustannustietoa

takaamaan

kustannusarvion

tarkkuus.

Elinkaarimallin tärkein kustannuskomponentti on Vaiheen kokonaiskustannus (C), joka on
ohjelmistotuotantoprosessin tiettyyn vaiheeseen osallistuvien henkilöiden työtuntikustannusten tulo. Vaiheen kokonaiskustannuksen avulla voitiin siten määrittää kaikkien
ohjelmistotuotantoprosessin vaiheiden kuten tuotekehitysvaiheen, toimitusvaiheen ja
ylläpitovaiheen kokonaiskustannukset ja konsolidoida ne Ohjelmistotuotteen elinkaaren
kokonaiskustannuksiksi (E). Elinkaarimallin avulla on mahdollista simuloida monien eri
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kustannusvaihtoehtojen vaikutuksia ohjelmistoliiketoimintaan, mutta on myös huomattava,
että sen käyttöön liittyy epävarmuustekijöitä. Sen vuoksi mallintamiseen tarvitaan myös
kokemusperäistä tietoa, ja sen vuoksi ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheiden kustannuksia voidaan lisäksi säätää kustannus-tekijöiden heurististen korjauskertoimien avulla.

5.3 Elinkaarikustannusmallin toiminnan tarkastelu
Kasanen (1991, s. 306) on argumentoinut liiketaloudellisten konstruktioiden, erityisesti
suunnittelumallien markkinapohjaisen validoinnin puolesta. Tässä työssä kehitetyn
elinkaarikustannusmallin soveltuvuutta ohjelmistoliiketoiminnan ohjaamisen työvälineenä
testattiin heikolla markkinatestillä. Kasanen esittää mallin validointiin kaksivaiheista
markkinatestiä. Heikko markkinatesti vastaa kysymykseen ”Onko joku tulosvastuullinen
yritysjohtaja ollut valmis käyttämään konstruktiota omassa päätöksenteossaan?”. Vahva
markkinatesti vuorostaan edellyttää sen lisäksi, että taloudelliset tulokset ovat parantuneet
konstruktion käyttöönoton jälkeen ja että tulokset ovat parempia niissä vertailukelpoisissa
yrityksissä, jotka käyttävät konstruktiota. (Kasanen et al. 1991, s. 306) Tässä tutkimuksessa
kehitetyn tuotteen elinkaarikustannusmallin käyttöönoton valmistelu tehtiin esittelemällä
mallin toimintaperiaate ja mallin avulla saatavat tuotokset case-yrityksen tulosvastuulliselle johtajalle, joka oli valmis käyttämään kustannusmallia johdon ja johtoryhmän
päätöksenteon

apuna.

Voidaan

siten

todeta,

että

ohjelmistotuotteen

elinkaari-

kustannusmallin heikko markkinatesti on hyväksytty ja lisäksi voidaan olettaa, että
yrityksen johto kykenee paremmin ohjaamaan tuoteliiketoimintansa elinkaarikustannusmallin avulla. Vahvan markkinatestin katsottiin kuitenkin edellyttävän niin monia
tuotekehityshankkeita ja niin paljon aikaa niiden suorittamiseksi, ettei vahva markkinatesti
ollut tämän tutkimuksen puitteissa mahdollinen.
Elinkaarikustannusmallin katsottiin soveltuvan nimenomaan johdon työvälineeksi, koska
sen abstrahointitaso on korkea. Se tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että yrityksen johdon ei
tarvitse välttämättä hallita ohjelmistotuotannon teknisiä yksityiskohtia, kuten monien
muiden kustannusmallien kohdalla joudutaan tekemään, vaan että johto ymmärtäessään
ohjelmistotuotantoprosessin karkealla tasolla, pystyy helposti ja nopeasti etsimään erilaisia
kustannusvaihtoehtoja

tuoteliiketoiminnan

strategisia

päätöksiä

varten.

Perinteiset
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ohjelmistojen kustannusmallit lähestyvät arviointitehtävää suurelta osin ohjelmistoprojektien

näkökulmasta,

jolloin

arvion

laatiminen

edellyttää,

että

ohjelmiston

toiminnallisuudesta, kuten esimerkiksi syötteiden, tallenteiden ja raporttien lukumääristä ja
ominaisuuksista sekä näiden välisistä suhteista, on hyvä ymmärrys. (Kemerer 1987, s. 419)
Tällaisten

teknisten

yksityiskohtien

hallinta

ei

ole

yrityksen

johdon

tehtävä.

Elinkaarikustannusmallin lähestymistapa elinkaarikustannuksiin poikkeaakin perinteisistä
ohjelmistojen kustannusmalleista siinä, että elinkaarikustannusmallissa ei keskitytä
arvioimaan teknisten tekijöiden avulla ohjelmistoprojektin kokoa vaan ohjelmistotuotantoprosessin vaiheiden kautta syntyneitä kokonaiskustannuksia.
Teknisten kysymysten vaikutus kustannuksiin on yrityksen asiantuntijoiden heuristisen
arvioinnin tulos ja ne esitetään henkilötyötuntiarvioina jokaista ohjelmistotuotannon
vaihetta kohden. Tätä menetelmää voidaan myös pitää elinkaarikustannusmallin
heikkoutena, sillä sellaiset mallin premissit kuten työajan tai työntekijöiden kokemuksen
arviointi,

edellyttävät

arvioijilta vankkaa kokemusta työyhteisön

työtavoista ja

työntekijöiden ammatillisista kyvyistä, toimituskyvystä sekä asiakkaiden toimintatapojen
tuntemisesta. Vaikka elinkaarikustannusmallin korkea abstrahointitaso ja heuristiset
arviointimenetelmät johtavat siihen, että elinkaarikustannusmallin avulla saadut arviot ovat
tarkkuudeltaan ainoastaan suuntaa antavia, niin tulokset ovat kuitenkin sellaisinaan
hyväksyttävissä. Näin siksi, koska elinkaarikustannusmallia käytetään nimenomaan silloin
kun tuotteeseen liittyviä tarkkoja laskelmia ei vielä ole tehty. Toisaalta elinkaarikustannusmallin tuloksia voidaan käyttää myös lähtötietoina tuoteprojektien suunnittelussa.
5.4 Elinkaarimallin jatkokehittäminen
Tästä työssä ei tutkittu tuoteliiketoiminnan tuottoihin eikä hinnoitteluun liittyviä tekijöitä.
Varsinkin tuottojen mukaan ottaminen laajentaisi elinkaarikustannusmallin käsitteen
laajemmaksi, tuoteliiketoimintamalliksi.

Sen avulla olisi myös mahdollista toteuttaa

hinnoitteluun liittyviä liiketoimintaelementtejä kuten asiakassegmentointia. Tutkimukseen
ei myöskään otettu mukaan historiatietojen käsittelyä. Mikäli käytössä olisi elinkaarikustannusmallin kannalta oleellista historiatietoa, se voisi vähentää mallin tarvitsemia
heuristisia arvioita tai ainakin niitä voitaisiin kalibroida tarkemmiksi historiatietojen
perusteella. Edellä mainittujen jatkokehitysehdotusten hyödyntäminen käytännössä edel-
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lyttäisi, että mallin toteutettaisiin sellaisena sovelluksena, joka voi hyödyntää yrityksen
tietokantoja kuten esimerkiksi työaikarekisteriä sekä sopimus- ja asiakastietokantoja.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
6.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset
Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen keskeisiä tuloksia sekä sitä, miten niiden avulla
yritysjohto voi ohjata paremmin ohjelmistotuoteliiketoimintaansa ja saada aikaan parempia
strategisia päätöksiä. Tutkimuksen tulokset esitetään vastaamalla esitettyihin tutkimuskysymyksiin:

1. Mistä osatekijöistä ohjelmistotuotteen elinkaari muodostuu?
2. Mitkä ovat näiden elinkaaren osien kustannustekijät?
3. Miten elinkaaren kustannustekijät muodostuvat elinkaaren eri vaiheissa?
4. Miten elinkaarikustannusmallin avulla voidaan ohjata ohjelmistoyrityksen
tuoteliiketoimintaa?

Kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on pyritty löytämään vastaukset aiempien
tutkimusten, alan kirjallisuuden sekä empirian avulla. Kahteen jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen on vastattu empirian pohjalta.
Mistä osatekijöistä ohjelmistotuotteen elinkaari muodostuu?
Tuotteen elinkaari voidaan määritellä monella eri tavalla. Eräs käytetymmistä
määritelmistä on Mooren (2001, s. 13) esittämä teknologisen omaksumisen elinkaari, jota
Tyrväinen (2003 s. 23) on täydentänyt ottamalla mukaan palvelujen osuuden teknologiatuotteen elinkaaren aikana. Erilaisen näkökulman esittää Abramovici (1997, s. 18), joka
tarkastelee tuotteen elinkaaren muodostumista sarjana prosesseja. Abramovici jakaa
tuotteen elinkaaren ydin- ja jalostusarvoa tuottaviin prosesseihin sekä tukiprosesseihin.
Edellä

mainitut

määritelmät

ovat

hyväksyttävissä

ohjelmistotuotteen

elinkaaren

määritelmiksi, mutta kuitenkin tutkimuksen kannalta Terzin (2010, s. 364) esittämä
kolmen toisistaan riippumattoman vaiheen määritelmä soveltuu parhaiten, sillä se myös
vastaisi parhaiten empiiristä käsitystä tuotteen elinkaaresta. Terzin esittämät päävaiheet
Begin-of-life, Middle-of-life ja End-of-life sekä näihin kuuluvat osavaiheet luovat perustan
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tutkimuksen teoreettiselle viitekehykselle. Päävaiheet ja niiden osavaiheet muodostivat
pohjan käsitykselle siitä, miten ohjelmistotuotteen elinkaari kokonaisuudessaan muodostuu
näistä osatekijöistä ja mitkä ovat eri vaiheiden keskinäiset suhteet elinkaaren aikana.
Elinkaaren vaiheiden hallintaan tarvitaan systemaattinen ja hallittu konsepti, jota kutsutaan
tuotteen elinkaaren hallinnaksi (PLM). Se perustuu Terzin mukaan prosesseihin,
metodologiaan

ja

ICT:hen.

Ohjelmistotuotteen

elinkaareen

liittyvien

prosessien

analysoinnin avulla ymmärretään, miten yritys on asemoitunut tuotteen arvoketjussa.
Terzin (2010, s. 368) mukaan yrityksen ydinprosessin vastuu voi alkaa asiakkaan tarpeiden
analysoinnista tai yritys voi tuottaa valmiita tuotteita tai ratkaisuja. Valinta on sikäli
merkittävä, että sen perusteella yritys pääsääntöisesti valitsee tuoteliiketoiminnan
strategisen linjan sekä liiketoimintamallin, joka lopulta määrittelee myös elinkaaren
muodostumistavan.
Toisaalta elinkaaren muodostumisen selvittäminen edellyttää myös käsitystä niistä
toimintaperiaatteista, käytännöistä ja menetelmistä, joiden avulla hallitaan tuotteen
elinkaaren liittyviä tietoja. Näitä metodologioita käytetään tuotetiedon hallinnan (PDM)
pohjalta, jotta elinkaaren ajalta tuotteesta saatava tieto olisi relevanttia tuoteliiketoiminnan
ohjaamisen kannalta. Terzi (2010, s. 369) on luokitellut nämä metodologiat seuraaviin
neljään luokkaan:
1. Menetelmät ja tekniikat, joiden avulla tuetaan tuotekehityksen ratkaisuja niin, että ne
ovat yhdenmukaisia yrityksen tavoitteiden kanssa.
2. Kokemusperäiset säännöt ja menetelmät, joiden avulla arvioidaan elinkaaren eri
vaiheissa sitä, miten tuotteeseen kohdistuvat tarpeet ja rajoitteet käsitellään.
3. Tekniikat, joiden avulla arvioidaan tuotteen tarvevastaavuutta elinkaaren eri vaiheissa.
4. Johtamiseen liittyvät säännöt, joiden avulla tuetaan koko yrityksen jatkuvaa
kehittymistä
Tutkimuksessa havaittiin, että Terzin (2010, s. 369) luokittelemat metodologiat olivat caseyrityksen käytössä, mutta niitä ei oltu kuitenkaan yrityksesä määritelty täsmällisesti vaan
niiden käsitteellistäminen oli niin sanotun hiljaisen tiedon (tacit knowledge) varassa. Siten
elinkaaren käsite tässä tutkimuksessa ei tarkoita vain tuotteen käyttöaikaa, vaan se käsittää
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myös jaottelun elinkaaren pää- ja osavaiheisiin, tuotteen arvoketjun muodostaviin
prosesseihin sekä tuotetietoa ja prosesseja hallinnoiviin metodologioihin.

Tämän tutkimuksen teoreettinen tausta nojautui sekä aiempiin tutkimuksiin että alan
kirjallisuuteen. Tutkimuksessa analysoitiin ensin elinkaaren käsitettä, sillä oli tärkeää
löytää

elinkaaren

käsittelle

määritelmä

ennen

kuin

voitiin

tutkia

elinkaaren

kustannustekijöitä ja niiden muodostumista. Aiempien tutkimusten perusteella havaittiin,
että tuotteen elinkaari on määritelty monella eri tavalla. Mooren (2001, s. 13) teknologian
omaksumisen näkökulmasta määriteltyä elinkaarta on Tyrväinen (2003 s. 23) vielä
täydentänyt palvelujen osuudella. Abramovici (1997, s. 18) lähestyy elinkaaren käsitettä
joukkona ydin- ja jalostusarvoa tuotavina prosesseina, mutta Terzin (2010, s. 364) esittämä
kolmen toisistaan riippumattoman vaiheen määritelmää pidetään tässä tutkimuksessa
elinkaaren teoreettisena viitekehyksenä. Terzin (2010, s. 368) tutkimuksen mukaan valinta
asiakaslähtöisyyden tai valmiiden tuotteiden välillä on sikäli merkittävä, että sen
perusteella yritys valinnee tuoteliiketoiminnan strategisen linjan sekä liiketoimintamallin,
joka lopulta määrittelee myös elinkaaren muodostumistavan.

Mitkä ovat näiden elinkaaren osien kustannustekijät?
Tuotteen elinkaarikustannukset on määritelty aiemmissa tutkimuksissa monista erilaisista
lähtökohdista. Barringerin (2003, s. 2) mukaan elinkaarikustannukset kuuluvat osana
tuotteen kokonaiskustannuksiin, kun taas Datta (2010, s. 143) määrittelee tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksiksi kaikki ne kustannukset, jotka asiakas käsittää syntyneen
tuotteen elinkaaren aikana. Asiedu ja Gu (1998, s. 885) tarkastelevat tuotteen elinkaarta
lähinnä tuotesuunnittelun näkökulmasta, mutta myös laajemmassa kontekstissa. Heidän
mukaansa kokonaiskustannukset koostuvat kustannusluokista ja muodostavat näin
tietynlaisen kustannusrakenteen, jonka ei ole kuitenkaan tarkoitus olla kaiken kattava
kustannusmalli mille tahansa tuotteelle. Yrityksen valitsema liiketoimintamalli vaikuttaa
lopulta paljon siihen, miten tuotteiden kustannusrakenteet muodostuvat.
Ohjelmistoyritysten liiketoimintamallien arviointia varten Rajala (2003, s. 12) on
kehittänyt neljään elementtiin perustuva viitekehyksen, jonka elementit ovat tuotestrategia,
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ansaintalogiikka, jakelumalli sekä tukipalvelut ja näitä rajoittavat rajapinnat kuten
kilpailuympäristö,

asiakkaiden

tarpeet,

resurssit

sekä rahoitusympäristö.

Rajalan

liiketoimintamallien viitekehys liittyy myös osaksi tämän tutkimuksen teoreettista
viitekehystä, sillä tutkimuksessa kehitetty elinkaarikustannusmalli voi toimia järkevästi
vain tietyn tyyppisiä liiketoimintamalleja harjoittavissa organisaatioissa. Tuotteen
elinkaarikustannusten kannalta tärkein liiketoimintamallin elementti on ansaintamalli. Se
ratkaisee yrityksen tulonmuodostustavan sekä sen, millaisen kustannusrakenteen avulla se
voidaan toteuttaa.
Tässä tutkimuksessa elinkaarikustannusten tunnistaminen ja analysointi yrityksestä toi
esiin sen, että elinkaarikustannusten merkittävin tekijä on Vaiheen kokonaiskustannus C
(1). Se on yhdenmukainen tapa laskea elinkaarikustannusmallin jokaisen vaiheen
yksikkökustannus. Vaiheen kokonaiskustannus C (1) on määritelty kuhunkin vaiheeseen
osallistuvien henkilöiden määrän, työtuntien ja keskimääräisen työtuntikustannuksen
tulona. Elinkaarikustannusmallissa kullekin vaiheelle arvioidaan vaiheeseen liittyvät
henkilö- ja työmäärät, jotka muutetaan työtuntikustannuksen avulla yksikkökustannuksiksi.
Elinkaaren eri vaiheiden kokonaiskustannukset saadaan konsolidoimalla yksikkökustannukset. Tämä lähestymistapa eroaa muista tässä työssä mainituista kustannusmalleista (COCOMO, SLIM, function points, ESTMACS) siinä, että muut kustannusmallit
arvioivat ohjelmistoprojektin laajuutta ja sen aiheuttamia kustannuksia pääasiassa
toteutettavan järjestelmän teknisten yksityiskohtien avulla.
Miten elinkaaren kustannustekijät muodostuvat elinkaaren eri vaiheissa?
Ohjelmistotuotteen elinkaarikustannusmallin suunnitteluprosessin tuloksena elinkaarimalliin kuuluvat kustannustekijät oli luokiteltu toiminnoittain. Luokittelun perusteella
voitiin määritellä kolmivaiheinen ohjelmistotuotantoprosessi, jonka päävaiheet ovat
tuotekehitys, toimitus ja ylläpito. Lisäksi tuotekehitysvaiheesta tunnistettiin tutkimuksen
aikana iteratiivinen viisivaiheinen aliprosessi, jonka vaiheet olivat käsitemallinnus,
määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus. Tutkimuksessa nousi esiin, että ohjelmistotuotteen
elinkaari voi pitää sisällään yhdestä tuotteesta useita eri versioita, jolloin tuotteen
elinkaaren määritelmää täsmennettiin koskemaan kaikkia tuotteen versioita alkaen
ensimmäisen version tuotekehityksen alusta ja päättyen viimeisen version ylläpidon
päättymiseen.

Samalla

myös

tuotteen

aikaperspektiivi

laajeni

kaksiulotteiseksi.
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Ensimmäinen aikaulottuvuus on yhden version sisällä oleva ohjelmistotuotantoprosessi,
jossa vaiheet tapahtuvat peräkkäisinä prosesseina. Toinen aikaulottuvuus liittyy siihen,
miten tuotteen eri versiot sijoittuvat suhteessa toisiinsa aika-akselilla.
Elinkaarikustannusmallissa kustannusten muodostuminen tapahtuu ohjelmistotuotantoprosessien alimmissa vaiheissa Vaiheen kokonaiskustannuksen C (1) perusteella. Elinkaarikustannusmallin kustannukset lasketaan jokaisessa ohjelmistotuotannon vaiheessa samalla
periaatteella. Ensin selvitetään Vaiheen kokonaiskustannus C (1), joka on henkilömäärän,
työtuntien ja työtuntikustannuksen tulo. Tämä kustannusentiteetti on estimoitu kustannusarvio, joka voi perustua esimerkiksi historiatietoon, työaikakirjanpitoon tai olla heuristinen
arvio vaiheen työmäärästä. Lisäksi on huomattava, että ohjelmistotuotteen elinkaari voi
kestää muutamista kuukausista useisiin vuosiin. Jotta eri ajanhetken kustannukset olisivat
vertailukelpoisia, ne on joko prolongoitava tai diskontattava. Tutkimuksessa tultiin siihen
tulokseen, että kustannusten diskonttaus nykyhetkeen tuottaa yritysjohdolle prolongointia
paremman lopputuloksen. Kustannusten prolongointi ei ole kuitenkaan poissuljettu
vaihtoehto mikäli yrityksessä esiintyy sellaisia skenaarioita, joissa kustannusten
tulevaisuuteen sijoitetulla arvolla on nykyarvoa suurempi merkitys. Lisäksi vaiheen
kokonaiskustannuksia

voidaan

hienosäätää

erilaisten

korjauskertoimien

avulla.

Tuotekehityksen eri osavaiheiden kokonaiskustannuksia säädetään vaikeuskertoimilla,
toimitusvaiheen

kokonaiskustannuksia

kokonaiskustannuksia

toimituskantakertoimella

laajuuskertoimella.

ja

Elinkaarikustannusmallissa

ylläpitovaiheen
ei

edellytetä

korjauskertoimien käyttöä, mutta niiden avulla voidaan painottaa jonkin tietyn vaiheen
merkitystä kokonaiskustannuksia arvioitaessa.
Elinkaarikustannusmallissa kustannukset muodostuvat elinkaaren eri vaiheissa siten, että
ensin lasketaan kokonaiskustannukset ohjelmistotuotantoprosessiin kuuluville päävaiheille,
jotka sitten konsolidoidaan elinkaarikustannusmallin kokonaiskustannuksiksi. Tuotekehitysvaiheen

kokonaiskustannukset

lasketaan

iteroimalla

erikseen

jokaiselle

tuotekehitysvaiheen osavaiheelle kokonaiskustannukset. Sen jälkeen jokaisen yksittäisen
tuoteversion

kokonaiskustannukset

saadaan

kumuloimalla

näiden

osavaiheiden

kokonaiskustannukset tuotekehityksen versiokohtaisiksi kokonaiskustannuksiksi, jotka
lopulta aggregoidaan tuotekehityksen kokonaiskustannuksiksi.
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Toimitusvaiheen kustannukset estimoidaan ensin versioittain, jonka jälkeen ne voidaan
diskontata ja kumuloida toimitusvaiheen kokonaiskustannuksiksi ottaen huomioon kunkin
version arvioitu toimitusmäärä. Ylläpitovaiheen kokonaiskustannukset lasketaan hyvin
samalla

tavalla

kuin

ylläpitokustannukset,

muutkin

jotka

päävaiheet.

aggregoidaan

Ensin

arvioidaan

ylläpitovaiheen

versiokohtaiset

kokonaiskustannuksiksi.

Elinkaarikustannusmalliin lasketaan ohjelmistotuotantoprosessien päävaiheiden lisäksi
Yleiskustannukset G (10). Yleiskustannukset koostuvat investointi-, hallinto- ja
markkinointikustannuksista. Ne poikkeavat muista kustannustekijöistä siinä, että niitä ei
tarpeen diskontata, vaan ne annetaan ainoina kustannustekijöinä suoraan nykyarvona. Se ei
ole myöskään tuoteversiokohtainen kustannustekijä kuten muut kustannustekijät.

Miten

elinkaarikustannusmallin

avulla

voidaan

ohjata

ohjelmistoyrityksen

tuoteliiketoimintaa?
Ohjelmistoyrityksissä tuoteliiketoimintaa koskevat päätökset ovat strategisia päätöksiä, ja
niiden vaikutukset yrityksen toimintaan ovat kauaskantoisia. Siksi on arvioitava tarkasti,
miten yrityksessä aiotaan kohdentaa voimavaroja siten, että saavutettaisiin merkittäviä
etuja kilpailijoihin nähden. Tässä työssä kehitetty elinkaarikustannusmalli on osa yrityksen
strategisen päätöksenteon tukijärjestelmää. Se ei siis ole operatiivinen työkalu projektihallintaan tai tietojärjestelmien suunnitteluun, vaikkakin sillä on epäsuora vaikutus myös
yrityksen operatiivisiin toimintoihin.

Yritysjohto käyttää elinkaarikustannusmallia ohjelmistotuoteliiketoiminnan ohjaamiseen
nimenomaan kustannusten kautta. Ensimmäinen ohjaukseen liittyvä toimenpide on
kustannusten määrittäminen ohjelmistotuotantoprosessin alimmilla toiminnan tasoilla
siten, että määritellään mallin pienin kustannusentiteetti eli vaihekustannus työkustannuksen ja työmäärän avulla. Yritysjohdon on tällöin suunniteltava hankkeeseen
kohdistettavat voimavarat sekä määriteltävä tavoiteltava kustannustaso. Seuraavaksi on
suunniteltava haluttu tuotteen laatutaso, tuoteversiostrategia ja ylläpitostrategia. Näistä
suunnitelmista riippuu, millä tavoin vaihekustannukset iteroidaan sekä aggregoidaan
ylemmille

kustannustasoille,

ja

käytetäänkö

eri

ohjelmistoprosessin

vaiheissa

korjauskertoimia painottamaan jonkin tietyn vaiheen kustannusvaikutusta. Viimeisessä
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vaiheessa

elinkaarikustannusmalli

konsolidoi

lopulta

kaikki

vaihekustannukset

ohjelmistotuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksiksi. Kokonaiskustannusten muodostuminen ja niiden suuruus ohjelmistotuotteen elinkaaren eri vaiheissa on siis mallin
primaari tulos, mutta mallin avulla syntyy myös sekundaarisia tuloksia. Sekundaarisia
tuloksia syntyy silloin, kun yrityksen johto kommunikoi elinkaarikustannusmallia
käyttäessään organisaation eri osastojen kanssa. Tällöin kommunikaatio paranee johdon ja
eri organisaatiotasojen välillä. Samalla ymmärrys yrityksen strategisista tavoitteista
välittyy kaikille organisaatiotasoille. Siten elinkaarimallin tulosten tarkkuus paranee, ja
yritysjohto voi tehdä parempia investointivaihtoehtoja, tarkempia tuotestrategioita,
luotettavampaa budjetointia, parempia hinnoittelupäätöksiä sekä ylipäätään kohdistaa
voimavaroja kustannustehokkaammin.

Voidaan siis todeta, että ohjelmistoyrityksen tuoteliiketoimintaa ohjataan sekä primaaristen
että sekundaaristen tulosten avulla. Elinkaarimallin primaarien tulosten luotettavuus on
riippuvainen organisaation eri tasojen välisestä kommunikaatiosta ja sen kautta syntyvästä
ohjelmistotuotannon syvemmästä ymmärryksestä. Mallin tuloksilla on lisäksi epäsuoraa
vaikutusta muihin yrityksen toimintoihin kuten myyntiin ja markkinointiin, rahoitukseen,
budjetointiin ja parempaan voimavarojen kohdentamiseen.

6.2 Tutkimuksen tarkastelu
Tässä työssä pyrittiin selvittämään, miten ohjelmistoyritys voisi ohjata tuoteliiketoimintaansa arvioimalla eri tuotekehityshankkeiden aiheuttamia kustannuksia niiden koko
elinkaaren ajalta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuoteliiketoiminnan ohjaamista
varten elinkaarikustannusmalli, jonka avulla ohjelmistoyrityksen johto voi vertailla
keskenään tuotekehityshankkeiden kustannuksia sekä mitoittaa niiden mukaan resurssi- ja
rahoitustarpeita. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu aikaisempiin tutkimuksiin
sekä alan kirjallisuuteen. Empiirinen osuus tehtiin havaintoina, keskusteluina sekä
osallistumalla tutkimuksessa mukana olleessa yrityksessä sen eri organisaatioiden
toimintaan.

Suomen

ohjelmistoalan

rakennetta

koskevan

tutkimuksen

mukaan

ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus on suurin IT-alan alatoimiala, ja sen palveluksessa
työskentelee kaksi kolmasosaa koko IT-alan henkilöstöstä. Näistä 70 % työskentelee
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pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. (Ali-Yrkkö ja Martikainen 2008, s. 2) Tutkimuksen
tulosten voidaan sanoa olevan yleispäteviä, sillä tutkimukseen osallistunut yritys lasketaan
kokoluokaltaan pienten tai keskisuurten ohjelmistoyritysten joukkoon edustaen siten
tutkijan mukaan tyypillistä ohjelmistoyritystä Suomessa. On myös huomattava, että koska
elinkaarikustannusmallin ratkaisut esitetään aiempien tutkimusten viitekehyksissä, ja
niiden avulla on empiirisesti määritelty ohjelmistotuotteen elinkaarikustannukset ja niihin
vaikuttavat tekijät, voidaan elinkaarikustannusmallin ratkaisuja pitää yleisinä.
Elinkaarikustannusmallin tekninen testaus ei ole luotettava tapa validoida tutkimuksessa
kehitettyä konstruktiota. Mallin tuottamat tulokset ovat tulevaisuuteen sijoitettuja arvioita
siitä, millaisiksi tuotteen kokonaiskustannukset voivat muodostua koko elinkaaren ajalta.
Tieto siitä, miten hyvin arvio on pitänyt paikkansa, voidaan todeta vain jälkilaskennan
avulla. Koska elinkaarikustannusmallin aikaperspektiivi voi olla useita vuosia, ei tässä
tutkimuksessa

ollut

mahdollista

toteuttaa

jälkilaskentaa

todentamaan

tulosten

luotettavuutta. Sitä vastoin tutkimuksessa kehitetty elinkaarikustannusmalli validoitiin
hyväksytysti Kasasen (1991, s. 306) esittämällä heikolla markkinatestillä. Sen mukaan
tutkimukselle tehty testi on hyväksytty, jos tulosvastuullinen yritysjohtaja on valmis
käyttämään konstruktiota omassa päätöksenteossaan. Päätös konstruktion käyttämisestä
perustui

pääasiassa

yritysjohtajan

pragmaattiseen

totuuskäsitykseen

elinkaari-

kustannusmallin toimivuudesta. Kasanen esittää myös vahvaa markkinatestiä, jossa
edellytetään, että tulokset ovat parantuneet konstruktion avulla ja että ne ovat parempia
kuin niissä vertailuyrityksissä, jotka eivät käytä konstruktiota. (Kasanen et al. 1991, s. 306)
Tutkimukseen varatun ajan puitteissa ei ollut kuitenkaan mahdollista tehdä vahvaa
markkinatestiä.
Tässä tutkimuksessa kehitetty elinkaarikustannusmalli poikkeaa merkittävästi muista
ohjelmistojen elinkaarikustannusten arviointiin käytetyistä kustannusmalleista siinä, että se
lähestyy kustannusten arviointiongelmaa resursoinnin näkökulmasta, kun taas muut
kustannusmallit käyttävät tietojärjestelmäkeskeistä lähestymistapaa. Tutkimuksessa esitetty
lähestymistapa tarjoaa siten yritysjohdolle strategisen välineen ohjelmisto-liiketoiminnan
ohjaamiseen, sillä yrityksen näkökulmasta eri tuotekehityshankkeiden arviointi ja vertailu
liittyy osaksi yrityksen strategista päätöksentekoa.
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7. YHTEENVETO
Nykyajan kovassa kilpailutilanteessa varsinkin pienet ja keskisuuret ohjelmistoyritykset
joutuvat kilpailuetua saadakseen tekemään sellaisia strategisia päätöksiä, joiden
vaikutukset voidaan todeta vasta vuosien päästä. Sen vuoksi yritysjohto tarvitsee strategista
päätöksentekoa varten tukijärjestelmiä, jotka sekä tuottavat informaatiota päätöksen teon
tueksi että auttavat vähentämään päätöksistä aiheutuneita riskejä. Perinteisesti tällaisia
tukijärjestelmiä ovat olleet erilaiset investointilaskelmat, sisäisen kustannuslaskennan
menetelmät, riskienhallintamenetelmät sekä monet tietojärjestelmien rakentamiseen
liittyvät kustannusmallit. Kun tarkastellaan, miten ohjelmistoyrityksen johto voisi ohjata
tuoteliiketoimintaa paremmin näiden menetelmien avulla, huomataan, etteivät ne joko
tuota strategiseen päätöksentekoon soveltuvaa tietoa tai ne eivät ota huomioon
ohjelmistotuotantoon soveltuvaa tapaa laskea kustannuksia tuotteen elinkaaren ajalta.
Näistä lähtökohdista nousi esiin kysymyksiä siitä, mistä osatekijöistä ohjelmistotuotteen
elinkaari muodostuu, mitä kustannustekijöitä nämä elinkaaren osatekijät sisältävät ja miten
kustannustekijät

muodostuvat

elinkaaren

eri

vaiheissa

sekä

miten

näiden

kustannustekijöiden avulla voidaan ohjata ohjelmistoyrityksen tuoteliiketoimintaa.
Esitettyjen kysymysten pohjalta tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin elinkaarikustannusmallin kehittäminen ohjelmistoyrityksille tuoteliiketoiminnan ohjaamiseen. Pyrkimyksenä
oli kehittää ohjelmistoyrityksille johdon työvälineeksi yleinen elinkaarikustannusmalli,
joka toimisi osana ohjelmistoyrityksen strategisen päätöksenteon tukijärjestelmää. Sen
avulla yritysjohto voisi ohjata tuoteliiketoimintaa yrityksen strategisten linjausten
mukaisesti

arvioimalla

ohjelmistotuotteiden

tuoteliiketoiminnasta

elinkaarien

ajalta.

aiheutuvia

Tutkimuksessa

kokonaiskustannuksia

käytettiin

konstruktiivista

tutkimusotetta, joka lähestyi tuoteliiketoiminnan kustannusvaikutteiseen ohjaamiseen
liittyvää problematiikkaa sekä yritysjohdon että ohjelmistotuotannon näkökulmasta.
Elinkaarikustannusmallin
ohjelmistotuotantoprosessien

toimintaa

tutkittiin

teoreettisissa

sekä

elinkaarikustannusten

viitekehyksissä.

Tutkimukseen

että

valittiin

empiirisen tiedon saantia varten yritys, joka vastasi tutkijan mukaan kooltaan
keskimääräistä suomalaista ohjelmistoyritystä. Tietoa kerättiin sekä haastattelemalla
yrityksen tulosvastuullisia johtajia että havainnoimalla ja osallistumalla yrityksen
toimintaan.
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Elinkaarikustannusmalli suunniteltiin ensin kolmivaiheisena prosessina siten, että
tunnistettiin kustannustekijöitä, luokiteltiin niitä eri ohjelmistotuotantoprosessin vaiheisiin
kuuluviksi

sekä

lopuksi

määritettiin

tärkeimmille

kustannustekijöille

niiden

muodostustapa. Tutkimuksessa tunnistetut ohjelmistotuotantoprosessin vaiheet, tuotekehitys,

toimitus

ja

ylläpito,

muodostivat

yleisellä

tasolla

hyvin

pelkistetyn

ohjelmistoprosessin, jota käytettiin mallintamaan eri tuoteversioiden elinkaaria. Mallin
toteuttamistavaksi valittiin niin sanottu Bottom up-microcostings – lähestymistapa, jossa
kootaan toimintokohtaiset alimman tason yksikkökustannukset ylemmän tason kokonaiskustannuksiksi. Menetelmä valittiin toteutustavaksi sen tarkkuuden vuoksi, sillä
käytettävissä oli riittävän hyvin määritellyt kustannustekijät ja niille kohdistetut yksikkökustannukset, joten menetelmän edellyttämät vaatimukset voitiin täyttää pääpiirteittäin.
Tutkimuksessa kehitetyn elinkaarikustannusmallin tärkeimmäksi kustannuskomponentiksi
havaittiin Vaiheen kokonaiskustannus, joka on yksikkötyökustannuksen, kuten yhden
henkilön tuntikustannuksen ja työmäärien tulo. Elinkaarikustannuksia arvioitaessa
määritetään ensin Vaiheen kokonaiskustannuksen avulla kaikkien ohjelmistoprosessin
alimpien tasojen vaihekustannukset. Sen jälkeen ne aggregoidaan ylemmän tason
kokonaiskustannuksiksi tuoteversioittain, ja lopulta kaikki ylemmän tason eli tuotekehitys-,
toimitus- ja ylläpitovaiheen kokonaiskustannukset sekä yleiskustannukset konsolidoidaan
tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksiksi. Kaikki kustannukset, lukuun ottamatta
yleiskustannuksia,

voidaan

ennen

konsolidointia

diskontata

nykyhetkeen,

jotta

tuotekehityshankkeet olisivat keskenään vertailukelpoisia.
Tuotteen

elinkaareen

liittyvien

kokonaiskustannusten

voidaan

sanoa

olevan

elinkaarikustannusmallin primaareja tuloksia. Yritysjohdon on kuitenkin ensin arvioitava
mallin lähtötietojen taso siten, että se voi tehdä strategiapäätöksiä sekä ohjata
tuoteliiketoimintaa elinkaaren eri vaiheissa muodostuvien kokonaiskustannusten pohjalta.
Kutakin mallin eri vaiheen kokonaiskustannustekijää on lisäksi mahdollista painottaa
kunkin vaiheen korjauskertoimen avulla. Yhden elinkaarikustannusmallin pohjalta voidaan
siten luoda erilaisia skenaarioita, joita voidaan vertailla esimerkiksi muuttamalla
lähtötietoja,

painottamalla

suunnitellun

tuoteliiketoiminnan

monimutkaisuudesta
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aiheutuvaa

problematiikkaa

tai

testausvaiheen

laadun

paranemisen

vaikutusta

ylläpitovaiheen kustannuksiin.
Primaaristen tulosten lisäksi elinkaarikustannusmalli tuottaa sekundaarisia tuloksia, jotka
vaikuttavat epäsuorasti yrityksen tuoteliiketoimintaan. Jotta yritysjohto voisi syöttää
malliin luotettavia lähtötietoja, se joutuu kommunikoimaan yrityksen eri organisaatiotasojen kanssa, jolloin yritykseen kehittyy parempaa ja luotettavampaa tiedonkulkua eri
organisaatiotasojen välillä. Samalla yritysjohdon sekä muun organisaation ymmärrys
ohjelmistotuotannon osuudesta tuoteliiketoiminnassa paranee, ja siten myös strategisten
linjausten tavoitteet välittyvät paremmin organisaation muille tasoille. Yritysjohdon on
myös suunniteltava tuoteliiketoiminnan tuoteversiopolitiikka, sillä elinkaarikustannusmallin eräs premisseistä on, että tuotteen elinkaari syntyy useiden tuoteversioiden
yhteisenä tuotoksena. Käytännössä se merkitsee sitä, että yrityksen on päätettävä etukäteen
mikä on tuotteen elinkaaren ajallinen kesto ja kuinka monta tuoteversiota se aikoo
julkaista. Elinkaarikustannusmalli vaikuttaa lisäksi epäsuorasti yrityksen toimintaan siten,
että sen tulosten avulla voidaan parantaa rahoituksen suunnittelua, budjetointia, myyntiä ja
markkinointia sekä muutoinkin kohdistaa tehokkaammin yrityksen voimavaroja.
Tutkimuksessa on myös esitetty joitakin jatkotutkimusehdotuksia, jotka muutoin on rajattu
tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä työssä ei tutkittu tuoteliiketoiminnan tuottoihin eikä
hinnoitteluun liittyviä tekijöitä. Varsinkin tuottojen mukaan ottaminen laajentaisi
elinkaarikustannusmallin käsitteen huomattavasti laajemmaksi tuoteliiketoimintamalliksi.
Jatkokehitysehdotusten hyödyntäminen tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi historiatietojen
liittämisen mallin osaksi, jolloin voitaisiin hyödyntää yrityksen olemassa olevia
tietokantoja, kuten työaikarekisteriä sekä sopimus- ja asiakastietokantoja. Tämä
edellyttäisi, että malli toteutettaisiin sovelluksena, jolloin yrityksen tietovarastoja voitaisiin
käyttää helposti tietolähteinä.
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