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Työssä tutkittiin ohjelmistokehitysprojektien kustannusarviointia ja siinä 

hyödynnettäviä koneoppimismalleja käyttäen tutkimusmenetelmänä perinteistä 

kirjallisuuskatsausta. Tutkielmassa käytiin läpi olennaisimmat ohjelmistokehityksen 

kustannusarvioinnissa käytetyt koneoppimismallit sekä vertailtiin niitä toisiinsa ja 

muihin kustannusten arviointiin käytettyihin keinoihin.  

Tavoitteena oli selvittää, mitä aiheesta tähän asti tehdyistä tutkimuksista voi päätellä 

koneoppimismallien soveltuvuudesta ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnissa, ja 

mitkä menetelmät suoriutuvat parhaiten kyseisessä käyttötarkoituksessa. Lukijalle 

avattiin lisäksi ohjelmistokehityksen kustannusarviointiprosessia, miten 

koneoppiminen toimii sekä miten kustannusarviointimalleja voidaan soveltaa ja 

arvioida. 

Kirjallisuudessa esitetyt koneoppimispohjaisten kustannusarviointimallien tutkimukset 

ovat tuottaneet lupaavia tuloksia erityisesti keinotekoisten neuroverkkojen ja 

tapauspohjaisen päättelyn kannalta. Tulosten luotettavuus on kuitenkin kyseenalainen 

ja menetelmät vaativat vielä enemmän testaamista käytännössä. Kirjallisuuden 

aukkojen paikkaamiseksi koneoppimismenetelmiä olisi hyvä testata tulevaisuudessa 

muun muassa todellisissa ohjelmistotuotantoprojekteissa, laajemmilla tietosarjoilla ja 

eri kokoisilla projekteilla. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tausta ja motivaatio 

 

Kustannusarviointi on tärkeä osa ohjelmistokehitysprojektien hallintaa. Huono suunnittelu sekä 

kykenemättömyys työmäärän ja kustannusten todenmukaiseen arviointiin on aiheuttanut 

ohjelmistokehityksen historiassa lukuisia kalliita epäonnistumisia. Tästä esimerkkinä 

Hollannissa lukukausimaksujen käsittelemiseen tarkoitettu järjestelmä, joka maksoi kolme 

kertaa arvoitua enemmän huolimatta siitä, että ohjelmisto aiheutti virheellisiä maksuja sekä 

myöhästymisiä päivittäin (Heemstra, 1992). Ruotsissa sen sijaan hammashoitopalveluiden 

toiminnanohjausjärjestelmään oli kulutettu jo 1,18 miljardia dollaria, kun kehitysprojekti 

jouduttiin lakkauttamaan budjetin ylittymisen sekä ohjelmiston soveltumattomuuden vuoksi 

(Jerräng, 2009). Yhdysvalloissa ilmavoimien tilaaman toiminnanohjausjärjestelmän 

kehittämiseen taas käytettiin seitsemän vuotta ja 1,1 miljardia dollaria. Tästä huolimatta 

ohjelmistoa ei koskaan saatu käyttöön, sillä olisi maksanut toiset 1,1 miljardia dollaria toteuttaa 

edes neljäsosa sen suunnitelluista ominaisuuksista.  (Lafiguera, 2016) 

 

Miksi ohjelmistokehityksen kustannuksia on niin vaikea ennustaa? Ohjelmistokehitys on 

erittäin ihmiskeskeinen prosessi, johon liittyy paljon epävarmuutta alusta alkaen. Ohjelmisto 

elää koko kehitysprojektin ajan, joten on mahdoton tietää etukäteen kaikkia ongelmia, joita 

prosessin aikana tullaan kohtaamaan. Tämän vuoksi myös ohjelmistokehitykseen käytettävää 

aikaa on äärimmäisen vaikea määrittää tarkasti projektin alussa. Ohjelmistokehityksen 

kustannusten arviointia onkin koitettu parantaa jo vuosikymmenien ajan erilaisilla analogiaan, 

teoriaan tai tilastotieteeseen perustuvilla menetelmillä (Stepien, 2003; Shekhar & Kumar, 

2016). 

 

Myös koneoppimisen hyödyntämistä on tutkittu ohjelmistotuotannon kustannusarvioinnissa jo 

kolmenkymmenen vuoden ajan. Aiheesta on tehty lukuisia artikkeleita ja yleinen uskomus 

kirjallisuudessa on, että koneoppimistekniikoita hyödyntävät menetelmät suoriutuvat 

perinteisiä kustannusarviointimenetelmiä paremmin. (Ali & Gravino, 2019) Tutkimuksista on 

kuitenkin hankala erotella varmasti, mikä koneoppimismalli on tähän käyttötarkoitukseen 

selkeästi muita parempi tai onko sellaista edes olemassa. 
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1.2 Menetelmät ja tavoitteet 

 

Työ tukee ohjelmistojen kehitysprojektien koneoppimispohjaisten kustannusten 

arviointimenetelmien tutkimusta perinteisen kirjallisuuskatsauksen tutkimusmenetelmällä. 

Perinteisessä eli kertovassa kirjallisuuskatsauksessa muodostetaan tiivistelmä tutkimusaiheesta 

aiemmin julkaistusta kirjallisuudesta ja laaditaan sen pohjalta työn omiin tutkimuskysymyksiin 

vastaavat johtopäätökset (Green, 2006). Työssä ei siis tehdä uutta tutkimusta tai suoriteta omia 

testejä, vaan kootaan johtopäätöksiä aiheesta jo aiemmin julkaistujen tutkimusten pohjalta.  

 

Perinteinen kirjallisuuskatsaus aloitetaan tavallisesti tekemällä alustava haku aiheeseen 

liittyvästä kirjallisuudesta (Green, 2006). Haun tarkoituksena on selvittää, minkälaisia 

tutkimuksia on tehty aiemmin, mitä aukkokohtia kirjallisuudessa mahdollisesti on ja mitä 

ongelmia aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin saattaa liittyvä. Näin pystytään tarkentamaan 

työn omia tutkimuskysymyksiä sekä ohjaamaan tutkimuksen kulkua mielekkääseen suuntaan.  

 

Tutkielmassa käydään läpi olennaisimmat ohjelmistokehityksen kustannuslaskennassa käytetyt 

koneoppimismallit ja vertaillaan niitä toisiinsa sekä muihin kustannuslaskennan tapoihin. 

Tavoitteena on selvittää, mitä aiheesta tähän asti tehdyistä tutkimuksista voi päätellä 

koneoppimismallien soveltuvuudesta ohjelmistokehityksen kustannuslaskentaan, ja mitkä 

koneoppimismallit suoriutuvat parhaiten kyseiseen käyttötarkoitukseen. Lukijalle avataan 

lisäksi enemmän ohjelmistokehityksen kustannuslaskentaprosessia, miten koneoppiminen 

toimii sekä miten kustannusarviointimenetelmiä voidaan soveltaa ja arvioida. 

 

Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

 

Miten koneoppimista on sovellettu ohjelmistokehityksen kustannusten 

arvioinnissa? 

 

Tutkimuksen helpottamiseksi edellä mainittu pääkysymys on jaettu neljään seuraavaan 

osakysymykseen: 

 

1. Mitkä ovat ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnissa käytetyt perinteiset 

mallit? 
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2. Mitkä ovat ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnissa käytetyt 

koneoppimismallit? 

 

3. Suoriutuvatko koneoppimista hyödyntävät mallit muita malleja paremmin? 

 

4. Mitkä koneoppimista hyödyntävät mallit suoriutuvat erityisen hyvin?  

 

Päätutkimuskysymyksen tavoitteena on kartoittaa, mitä koneoppimismalleja on tutkittu 

erityisen paljon kirjallisuudessa tähän asti, sekä miten kyseiset mallit toimivat. Ensimmäisen 

osakysymyksen tarkoituksena on selvittää, mihin koneoppimismalleja tullaan työssä 

vertaamaan. Toisessa osakysymyksessä halutaan kartoittaa, mitkä ovat olennaisimmat ja 

yleisimmät ohjelmistokehityksen kustannuslaskennassa käytetyt koneoppimismallit. 

Kolmanteen osakysymykseen vastaamalla taas pyritään löytämään ne koneoppimisen mallit, 

jotka suoriutuvat perinteisiä menetelmiä paremmin kustannusarvioinnissa. Neljännen 

osakysymyksen vastauksessa sen sijaan määritellään ne koneoppimisen mallit, jotka 

suoriutuvat muita koneoppimismalleja merkittävästi paremmin. Työssä määritellään yksittäisen 

menetelmän paremmuus sen arviointitarkkuudella, jota mitataan mallin avulla saadun arvon 

suhteellisen virheen merkittävyydellä (mean magnitude of relative error eli MMRE) (Conte, 

Dunsmore & Shen, 1986).  

 

 

1.3 Rajaus ja rakenne 

 

Työ on rajattu käsittelemään kustannuslaskentaa tapauksissa, joissa laskentakohteena on 

ohjelmistonkehitysprojektit ja laskentamenetelmänä hyödynnetään koneoppimismalleja 

lopullisen kustannusarvion saamiseksi. Pääasiallinen kriteeri yksittäisen lähteen 

sisällyttämisestä työhön on, että se käsittelee joko ohjelmistotuotannon koneoppimispohjaista 

kustannusarviota tai koneoppimispohjaista työmääräarviota. Tutkimukset, joissa käsitellään 

ohjelmiston koon, kompleksisuuden tai vastaavien työmäärään liittyvien tekijöiden arvioimista, 

sisällytetään työhön vain, mikäli kyseisten tutkimusten tarkoituksena on edesauttaa 

koneoppimispohjaista kustannusarviointia tai työmääräarviointia. Työssä käytetään myös 

tutkimuksia, joissa ohjelmistokehityksen kustannusarviointiin käytettyjä koneoppimismalleja 



 

   

 

4 

vertaillaan toisiinsa tai muihin perinteisempiin malleihin, jotka eivät hyödynnä koneoppimista. 

Jos tutkimuslähde on julkaistu sekä tiedelehdessä, että konferenssissa, vain tiedelehtiversio 

huomioidaan. 

 

Rajauksen ulkopuolelle jätetään tutkimukset, jotka keskittyvät ohjelmistokehityksen 

kustannusarviointiin, mutta eivät huomioi koneoppimismenetelmiä. Työhön sisällytetyt 

tutkimukset eivät käsittele ohjelmiston käyttöönoton jälkeisiä kustannuksia tai niiden 

ennustamista. Näin ollen tutkimuksissa esitetyillä koneoppimismalleilla ei pyritä ennustamaan 

esimerkiksi ohjelmiston ylläpidon kustannuksia, laadunvalvonnan kustannuksia tai muita 

ohjelmiston elinkaaren loppupäähän liittyviä kustannuksia. Lisäksi tutkimuksesta jätetään pois 

puhtaat mielipidekirjoitukset. 

 

Alin & Gravinon (2019) mukaan merkittävin osa koneoppimispohjaisten arviointimenetelmien 

tutkimuksista on tehty vuoden 1991 jälkeen, joten työssä käytettävien tutkimusten aikarajaus 

on vuodesta 1991 eteenpäin. Tutkielmassa hyödynnetään erityisesti kahta ohjelmistokehityksen 

kustannusarvioinnin koneoppimismenetelmistä tehtyä työtä. Ensimmäinen Wenin, Lin, Linin, 

Hun & Huangin (2012) tekemä kirjallisuuskatsaus keskittyi vuosien 1991 ja 2010 välillä 

suoritettuihin tutkimuksiin. Toinen Alin & Gravinon (2019) tekemä katsaus taas jatkoi ja 

täydensi vuonna 2012 tehtyä työtä tarkastelemalla myös vuosien 2010 ja 2018 välillä 

suoritettuja tutkimuksia samasta aiheesta. 

 

Työn rakenne koostuu viidestä eri pääluvusta (kuva 1). Ensimmäisen luvun tarkoituksena on 

johdattaa lukija aiheeseen ja antaa yleiskuva sisällöstä kertomalla lyhyesti tutkielman tausta, 

menetelmät, tavoitteet sekä laajuus ja työn suhde sen lähteisiin sekä muuhun tutkimukseen. 

Toisessa luvussa käydään läpi ohjelmistokehityksen kustannusarviointiprosessin kulku ja 

kolmannessa esitellään erilaisia kustannusarvioinnin tekemiseen käytettyjä laskentatapoja. 

Neljännessä luvussa avataan koneoppimista yleisesti, nostetaan erityisesti esille 

koneoppimismenetelmät kustannuslaskennassa, käydään läpi tutkituimmat koneoppimisen 

mallit sekä vertaillaan niitä toisiinsa. Lopuksi kuudennessa luvussa tiivistetään kaikki 

kirjallisuuskatsauksen olennaisimmat löydöt ja tehdään yhteenveto siitä, miten työssä on 

vastattu tutkimuskysymyksiin.  Viimeisessä luvussa myös pohditaan saavutettujen tulosten 

pohjalta koneoppimisen merkitystä ja tulevaisuutta ohjelmistokehityksessä sekä 

kustannuslaskennassa. 
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Kuva 1: Työn rakenne 
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2 OHJELMISTOKEHITYKSEN KUSTANNUSARVIOINTI 
 

Kustannusarvioinnilla tarkoitetaan tavallisesti toimintoa, jossa saatavilla olevan tiedon pohjalta 

määritellään jonkin tuotteen valmistukseen, strategian toteuttamiseen tai tehtävän 

suorittamiseen liittyvät kustannukset (Tayyab, Usman & Ahmad, 2017). Kustannusarvion 

muodostamiseksi on tiedettävä ohjelmistokehityksen vaatima työmäärä sekä osattava mitata 

ohjelmiston laajuus. Vaikka kustannusarviointiprosessi riippuu valitusta 

kustannusarviointimenetelmästä, ovat prosessilta vaaditut syötteet ja tulosteet usein samat.  

 

Paikkansapitävällä ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnilla on monia hyötyjä sekä 

ohjelmoijille että ohjelmiston tilanneille asiakkaille koko kehitysprojektin ajan. 

Kustannusarviointia tarvitaan tarjousten tekemiseen, sopimusneuvotteluihin sekä 

ohjelmointihankkeen aikataulutukseen ja hallintaan. Asiakkaat päättävät kustannusarviointien 

pohjalta, keneltä he ostavat ohjelmiston ja siten odottavat toteutuneiden kustannusten olevan 

linjassa annetun arvion kanssa. (Ali & Gravino 2019; Leung & Fang, 2002) 

 

Projektin johtajat taas tarvitsevat kustannusarviota määritelläkseen, mitä resursseja 

ohjelmointiin voidaan määrätä ja miten niitä käytetään. Projektin hallinnasta tulee helpompaa, 

kun resurssien käyttö on perusteltua ja oikein budjetoitua. Laadukas kustannusarviointi auttaa 

myös ohjelmistokehityksen riskienhallinnassa, sillä arvion perusteella voidaan analysoida, mitä 

vaikutuksia muutoksilla on sekä miten niihin tulisi varautua.  Eri projektien 

kustannusarviointeja voidaan lisäksi hyödyntää hankkeiden luokittelussa yrityksen koko 

liiketoimintasuunnitelman näkökulmasta. (Leung & Fang, 2002) 

 

Sekä kustannusten yliarvioinnilla että niiden aliarvioinnilla on haitallisia vaikutuksia projektin 

ja sen sidosryhmien kannalta. Kustannusten aliarviointi voi johtaa ohjelmiston laadun 

heikkenemiseen, viivästymisiin tai pahimmassa tapauksessa koko hankkeen keskeyttämiseen, 

sillä johto on saattanut hyväksyä väärän arvion perusteella urakan, johon ei todellisuudessa ole 

riittävästi varoja. Kun kustannusarviota ei ole tehty tarpeeksi tarkasti tai tarpeeksi aikaisin, 

ohjelmiston kehittämisen todelliset kustannukset saattavat olla jopa kaksinkertaiset 

alkuperäiseen arvioon verrattuna. (Lee, Titchkosky & Bowen, 2002; Tayyab et al., 2017) 

Kustannusten yliarviointi sen sijaan voi johtaa tarjouskilpailussa häviämiseen, sillä projektille 
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on määrätty enemmän resursseja kuin olisi tarpeellista. Varojen menetyksen lisäksi häviäminen 

tarjouskilpailussa taas voi johtaa työpaikkojen menetykseen.  

 

 

2.1 Kustannus ja työmäärä  

 

Ohjelmistokehitysprojektien arviointimenetelmiin perustuvat tutkimukset voidaan jakaa 

kahteen pääryhmään: kustannusarviointeihin (cost estimation) ja työmääräarviointeihin (effort 

estimation). Ohjelmistotuotannossa ja erityisesti ohjelmiston kehitysprojekteissa 

kustannuksella ja työmäärällä on kuitenkin tietyt toisistaan poikkeavat merkitykset. 

Kustannuksella viitataan jonkin palvelun tai tuotteen valmistukseen liittyvään rahalliseen 

panokseen, kun taas työmäärällä viitataan palvelun tai tuotteen valmistukseen vaadittavaan 

työvoimaan. Edellä mainittujen määritelmien perusteella voidaan päätellä, että työmäärästä 

aiheutuu vain osa ohjelmistotuotantoprojektien kaikista kustannuksista. Muita 

ohjelmistotuotannon kustannuksia ovat muun muassa hallintokustannukset sekä rakenteelliset 

kiinteät kustannukset. Näin ollen, vaikka projektin vaatima työvoima pysyisi samana, 

kustannusarvio voi vaihdella riippuen siitä, käytetäänkö arviointiperusteena vain työmäärää vai 

projektin vaatimaa kokonaisvaltaista rahallista panosta. (Anon, 2002; Trendowicz, 2013) 

 

Ohjelmistotuotannon kirjallisuudessa ja käytännössä termiä ’kustannus’ (cost) käytetään usein 

termin ’työmäärä’ (effort) synonyyminä. Mikäli lähteestä ei käy selkeästi ilmi, onko kyseessä 

ollut pelkkään työvoimaan pohjautuva arvio vai kaikkiin projektin kustannuksiin perustuva 

arvio, voi sen päätellä käytetyistä yksiköistä. Kustannusarvioinnissa projektia mitataan 

valuutoissa ja työmääräarvioinnissa projektia mitataan sen vaatimissa työtunneissa, 

kuukausissa tai joissain muissa työaikayksiköissä. Työmääräarvio on kuitenkin helppo muuntaa 

kustannusarvioksi määrittelemällä henkilötyökuukausille hinnat muun muassa työntekijöiden 

palkkoihin perustuen. (Trendowicz, 2013)  

 

Myös termejä ‘arviointi’ (estimation), ‘ennustus’ (prediction) ja ‘suunnittelu’ (planning) 

saatetaan joskus ohjelmistotuotannon kirjallisuudessa käyttää toistensa synonyymeinä. Termit 

toki liittyvät toisiinsa, mutta ne todellisuudessa viittaavat eri projektinhallinnan vaiheisiin 

(Trendowicz, 2013). Arvioinnilla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun hinnan tai painoarvon 

alustavaa tai likimääräistä arviota, kun taas ennustuksella tarkoitetaan havaintoihin tai 



 

   

 

8 

kokemukseen pohjautuvaa tulevaisuuden kuvaa.  Suunnittelulla sen sijaan tarkoitetaan 

prosessia, jossa tehdään tai toteutetaan tavoitteisiin tai toimintamalleihin pohjautuvia 

suunnitelmia. (Anon, 2002)  

 

 

2.2 Kustannusten arviointiprosessi 

 

Vaikka Vidger & Kark esittivät ohjelmiston kustannusarviointimallinsa ja vuonna 1994, on sitä 

käytetty kirjallisuudessa usean vuosikymmenen ajan ja mallia pidetään yhä hyvänä keinona 

havainnollistaa arviointiprosessia. Kuvassa 2 esitetyn mallin mukaan ohjelmistokehityksen 

kustannusarviointiprosessi lähtee liikkeelle ohjelmiston kustannustekijöiden määrittelystä, 

joista tärkeimpänä voidaan pitää ohjelmistolle annettuja vaatimuksia. Muita kustannustekijöitä 

voivat olla esimerkiksi ohjelmointikieli, työntekijöiden kokemus ja ammattitaito, riskien 

arviointi tai ohjelmiston monimutkaisuus. Kustannusarvio ja prosessin lopputulos riippuvat 

siitä, mitä kustannustekijöitä huomioidaan alussa. (Lee et al., 2002; Tayyab et al., 2017) 

 

 
Kuva 2: Klassinen näkemys ohjelmiston kustannusarviointiprosessista (Vigder & Kark, 1994) 

 

 

Klassisessa ohjelmistokehityksen kustannusarviointiprosessissa on kolme erilaista 

lopputuotetta: työmäärä eli työkuukaudet työntekijää kohden, kesto eli projektin läpiviemiseen 

tarvittava kokonaisaika sekä kuormitus eli kuinka monta työntekijää projektille on varattu. 
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Nämä lopputulokset ovat usein vakioarvoja, joilla saattaa silti olla arviointiprosessista riippuvaa 

vaihtelua. On kuitenkin huomioitava, että käytännössä kustannusarviointiprosessi on paljon 

kuvassa 2 esitettyä mallia monimutkaisempi, ja prosessin syötteet vaativat paljon 

muokkaamista ennen kuin niitä voi hyödyntää minkäänlaisessa ohjelmistokehityksen 

kustannusarviointimallissa. (Lee et al., 2002; Tayyab et al., 2017) Vidger ja Kark (1994) ovat 

esittäneet ohjelmistokehityksen kustannusarviointiprosessista myös realistisemman 

näkemyksen (kuva 3), joka kuvaa tarkemmin, mitä kaikkea kustannusarvioinnissa tulee ottaa 

huomioon sekä mitä arviointiprosessin tuloksena tulisi syntyä. 

 

 

 
Kuva 3: Realistisempi näkemys ohjelmiston kustannusarviointiprosessista (Vigder & Kark, 1994) 

 

 

Mitä itse kustannusarviointiprosessissa sitten tapahtuu? Leungin & Fanin (2002) mukaan 

ohjelmistokehityksen kustannusarviointi voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa määritellään kustannusarvioinnin tavoitteet. Tämän jälkeen tuotetaan 

projektisuunnitelma tarvittavan tiedon ja resurssien hankkimiseksi. Kolmanneksi tehdään 

ohjelmiston vaatimusmäärittely ja pyritään hahmottelemaan tarkempi kuva tuotettavasta 

järjestelmästä. Sitten suoritetaan itse kustannusarviointi käyttäen mahdollisimman monia eri 
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menetelmiä varman lopputuloksen saamiseksi ja kustannusarvioinnin lopputulos saavutetaan 

iteroiden vertailemalla eri menetelmien antamia tuloksia toisiinsa. Viimeisessä eli 

seitsemännessä vaiheessa tarkkaillaan kustannuksia itse projektin käynnistyttyä sekä annetaan 

projektin hallinnolle palautetta kehityksestä. 

 

 

2.3 Kustannustekijät ja ohjelmiston mitoitus 

 

Boehm, Clark, Horowitz, Westland, Madachy & Selby (1995) jakavat olennaisimmat 

ohjelmistokehitykseen vaikuttavat kustannustekijät neljään kategoriaan: tuote-, tietokone-, 

henkilöstö- sekä projektitekijöihin. Ohjelmiston luotettavuus, monimutkaisuus ja tietokannan 

koko lasketaan tuotetekijöiksi, kun taas suorituskyvyn sekä tietokoneen muistin ajatellaan 

olevan tietokonetekijöitä. Henkilöstötekijöitä sen sijaan ovat muun muassa henkilöstön 

kokemus sekä kyvykkyys ja projektitekijöitä taas ovat ohjelmointiin käytettävissä oleva aika 

sekä työkalut. (Boehm et al., 1995) Monia edellä mainituista kustannustekijöistä on vaikea 

arvioida määrällisesti eikä niitä aina huomioidakaan täydellisesti kustannusarviota 

muodostettaessa. (Leung et al., 2002) 

 

Merkittävimpänä kustannustekijänä pidetään kuitenkin ohjelmiston kokoa, sillä ohjelmiston 

mitoitustavalla on suuri merkitys lopullisen kustannusarvion kannalta. Käytännössä projektin 

kokoa mitataan esimerkiksi ohjelmiston koodirivien määrällä eli LOC-menetelmällä (lines of 

code) tai ohjelmiston toiminnallisuuksiin perustuvalla FP-menetelmällä, jossa järjestelmän 

ulkoiset ominaisuudet kerryttävät niin kutsuttuja toimintopisteitä (funcion points). (Chang, 

2002; Leung & Fan, 2002) Kirjallisuudessa on esitetty monia malleja edellä mainittujen 

mittausparametrien sekä työmäärän ja projektin kokonaiskeston välisen suhteen kuvaamiseen, 

mutta tunnetuimmat mallit ovat koodirivianalyysi, toimintopisteanalyysi sekä oliopisteanalyysi 

(Lee et al., 2002; Tayyab et al., 2017). Seuraavaksi käsitellään kolme edellä mainittua 

ohjelmiston mittaustapaa. 

 

Koodirivianalyysi 

Vaikka koodirivien määrä on erittäin riippuvainen valitusta ohjelmointikielestä, on LOC-

menetelmä käytetyin tapa mitata ohjelmiston kokoa ja useimmat kustannusarviointimallit 

hyödyntävät sitä. Todellinen koodirivien määrä tiedetään kuitenkin vasta, kun projekti on viety 
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läpi, joten ohjelmiston koon arviointi ennen kuin se on valmistunut, on lähes yhtä vaikeaa kuin 

ohjelmiston kustannusten arviointi. (Leung et al., 2002) Mittauksessa huomioidaan kaikki 

toimitetut lähdekoodirivit lukuun ottamatta kommentteja sekä välissä olevia tyhjiä rivejä 

(Bieman, 1997).  

 

Tyypillisin tapa arvioida koodirivien määrää on asiantuntija-arvio yhdessä niin kutsutun PERT-

tekniikan kanssa (program evaluation and review technique). PERT-menetelmää käytetään 

joko koko ohjelmiston mittaamiseen tai yksittäisten ominaisuuksien tai toiminnallisuuksien 

arvioimiseen. PERT hyödyntää asiantuntijoiden tekemää arviota kolmesta eri 

koodirivimäärästä: Sl eli pienin mahdollinen rivimäärä, Sh eli suurin mahdollinen rivimäärä sekä 

Sm eli todennäköisin rivimäärä.  Lopullinen arvio lähdekoodirivien määrästä S saadaan kaavalla 

1. (Aron, 1970; Leung et al., 2002) 

 

𝑆 = 	
𝑆$ + 𝑆&+	4𝑆(

6 (1) 

 

Toimintopisteanalyysi 

Albrecht esitteli toimintopisteisiin perustuvan menetelmän ensimmäisen kerran vuonna 1979. 

Tekniikkaa pidettiin heti varteenotettavana vaihtoehtona LOC-menetelmälle (Furey, 1997; 

Rask, Laamanen & Lyytinen, 1992). Koska toimintopistemenetelmä ei riipu ohjelmoinnin 

kielestä tai alustasta, se tarjoaa koodirivejä tehokkaamman tavan arvioida ohjelmiston kokoa. 

FP-menetelmä perustuu ohjelmiston vaatimusmäärittelyyn, joka auttaa määrittelemään 

tarvittavien toiminnallisuuksien lukumäärän ja niiden tuottamisen vaativuustason. (Sheta & 

Aljahdali, 2013) Toimintopisteitä voivat olla esimerkiksi ohjelmiston syötteet, tulosteet ja 

tiedostot (Albrecht & Gaffne, 1983).  Jokaisen toimintopisteen vaativuustaso eli painokerroin 

Wij luokitellaan asteikolla kolmesta viiteentoista, jossa kolme vastaa yksinkertaista syötettä ja 

viisitoista monimutkaista tiedostoa. Kun toimintojen lukumäärä Nij on arvioitu, lasketaan 

toimintopisteiden lukumäärä työkuukautta kohden ja lasketaan niiden toteuttamiseen tarvittava 

työmäärä. Mukauttamaton toimintopisteiden lukuarvo UFC (unadjusted function-point count) 

lasketaan kaavalla 2. 

 

𝑈𝐹𝐶	 = 	00𝑁23𝑊23

5

367

8

267

(2) 
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Esimerkiksi, jos ohjelmiston ajatellaan vaativan kaksi yksinkertaista syötettä (Wij=3), kaksi 

monimutkaisempaa tulostetta (Wij=7) sekä yksi monimutkainen sisäinen tiedosto (Wij=15), 

tällöin mukauttamaton toimintopisteiden lukuarvo on 2*3 + 2*7 +1*15 = 35. Kyseistä arvoa 

voidaan hyödyntää kustannusarvioinnissa joko sellaisenaan tai mukauttaa sitä tekijöillä, jotka 

kuvaavat koko ohjelmistokehitysprojektin kompleksisuutta. (Leung et al. 2002) 

 

Oliopisteanalyysi 

Kolmas näkökulma ohjelmiston mittaamiseen on oliopisteanalyysi. Mittauskeino perustuu niin 

sanottujen olioiden eli näyttöjen, tuotettavien raporttien sekä toteutettavien moduulien 

lukumäärään ja kompleksisuuteen. Jokaiselle oliolle annetaan sen vaativuuden mukaan 

painokerroin asteikolla yhdestä kymmeneen, missä yksi vastaa yksinkertaista näyttöä ja 

kymmenen vastaa moduulikomponenttia. Oliopiste on ohjelmiston kaikkien olioiden 

yhteenlaskettu arvo. (Issa, Odeh & Coward, 2007) Oliopisteanalyysi on LOC- ja FP-

menetelmiä hieman uudempi mittaustekniikka, eikä ole saanut yhtä suurta suosiota 

kilpailijoihinsa verrattuna (Leung et al. 2002). Menetelmää on kuitenkin hyödynnetty 

muutamissa merkittävissä kustannusarviointimalleissa, kuten COCOMO II Application 

Composition -mallissa, sillä mittaustapaa on toimintopistemenetelmän tavoin helppo käyttää 

varsinkin ohjelmistokehityksen alkuvaiheessa ja se arvioi ohjelmiston kokoa kohtalaisen hyvin 

(Issa et al., 2007; Kazemifard, Zaeri, Ghasem-Aghaee, Nematbakhsh & Mardukhi, 2011; Yadav 

& Niranjan, 2017). 
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3 KUSTANNUSARVIOINTIMENETELMÄT 

Ohjelmistokehityksen kustannusarviointikeinojen luokittelusta on monia eri näkemyksiä 

kirjallisuudessa. Osa tutkimuksista jakaa menetelmät selkeästi kahteen ryhmään: 

“algoritmisiin” (algorithmic) sekä “epäalgoritmisiin” menetelmiin (non-algorithmic). 

Algoritmisten menetelmien periaatteena on suorittaa kustannusarviointi hyödyntäen 

matemaattista mallinnusta, joka perustuu edellisistä ohjelmistokehitysprojekteista saatuun 

tietoon. (Ahmad, 2019) Niin kutsutuiksi ”epäalgoritmisiksi” menetelmiksi taas voidaan 

luokitella kaikki ne arviointitavat, jotka eivät hyödynnä matemaattisia kaavoja, kuten 

esimerkiksi asiantuntijoiden tekemät arviot ja analogia. Toiset lähteet taas pitävät muun muassa 

asiantuntijoiden kokemukseen perustuvaa arviointia sekä koneoppimispohjaista arviointia niin 

merkittävinä keinoina, että ne luokitellaan omiin kategorioihinsa (Ali, 2019; Elish, 2009; 

Huang, Li & Xie, 2015; Mendes, Watson, Triggs, Mosley & Counsell, 2003; Tronto, Silva & 

Anna, 2008).  

Muita usein esiintyviä kustannusarviointimallien luokkia ovat muun muassa parametriset 

menetelmät, analogiset menetelmät sekä analyyttiset menetelmät (Asiedu & Besant, 2000; 

Huang et al., 2015; Niazi, Dai, Balabani & Seneviratne, 2006). Parametrisessa 

kustannusarvioinnissa ohjelmiston tai sen osan kustannus yhdistetään yksinkertaiseen 

rakenteelliseen ominaisuuteen, kuten esimerkiksi koodirivien määrään, käyttäen niin kutsuttuja 

regressiomenetelmillä muodostettuja ”kustannusarviointisuhteita” (cost estimation 

relationship) (Farineau, Rabenasolo, Castelain, Meyer & Duverlie, 2001). Analogiset 

menetelmät taas perustuvat siihen, että kustannus skaalautuu ominaisuuksiltaan 

mahdollisimman samankaltaisen osan tiedossa olevan kustannuksen mukaan. Analyyttiset 

menetelmät sen sijaan muodostavan kustannusarvion taloustieteelliseen päättelyyn perustuvaa, 

alhaalta ylös -menetelmää hyödyntäen. Kokonaiskustannus lasketaan usein osien 

yksikköhintojen summana, joka kerrotaan niiden valmistukseen vaadittavalla ajalla tai 

työmäärällä. (Loyer, Henriques, Fontul & Wiseall, 2016) 

Työssä kustannusarviointimenetelmät jaetaan heuristisiin-, algoritmisiin- ja 

koneoppimismenetelmiin. Heuristisilla menetelmillä tarkoitetaan tässä tapauksessa kaikkia 

menetelmiä, jotka hyödyntävät päättelyä tai arviointia ja joita ei voida luokitella täsmällisiä 

algoritmeja soveltaviksi menetelmiksi (Romanycia & Pelletier, 1985). Toisin sanoen termiä 

heuristinen käytetään tutkielmassa ilmauksen ”epäalgoritminen” synonyyminä. Koska 
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koneoppiminen käyttää algoritmeja, voitaisiin koneoppimiseen pohjautuvat 

kustannusarviointimenetelmät lukea myös algoritmisiin menetelmiin, mutta tutkielman 

tavoitteen vuoksi koneoppimismenetelmät on jaoteltu erilliseen lukuun. 

 

3.1 Heuristiset menetelmät 

 

Analoginen kustannusarviointi 

Analoginen kustannusarviointi vaatii yhden tai useamman täysin valmiin projektin, jotka 

vastaavat mahdollisimman paljon toteutettavaa ohjelmistokehitysprojektia. Arviointi 

suoritetaan käyttäen analogista päättelyä sekä peilaamalla edellisten hankkeiden toteutuneita 

kustannuksia. Analoginen arviointi voidaan tehdä joko koko projektin tasolla tai kohdistaa 

pelkästään ohjelmiston tiettyihin osa-alueisiin, mahdollistaen näin yksityiskohtaisen mutta 

laajan arvioinnin. Yksittäisiä osia tutkimalla on myös helpompi huomioida erot edeltäneiden 

projektien ja arvioitavan urakan välillä. (Walkerden & Jeffery, 1999) Todelliseen kokemukseen 

perustuva analoginen arviointi on antanut positiivisia tuloksia muun muassa Shepperd & 

Schofield (1997) suorittaman tutkimuksen mukaan. Analogista analysointia käytettäessä on 

kuitenkin pidettävä mielessä malliprojektien ja arvioitavan ohjelmistokehityksen väliset erot 

vaatimuksissa, ympäristössä sekä toiminnallisuuksissa ja tarkasteltava arvioinnin tuloksia 

kriittisesti. 

 

Asiantuntija-arviot 

Asiantuntijan tekemä, kokemukseen ja vallitseviin standardeihin perustuva arvio on yksi 

vanhimmista ja käytetyimmistä ohjelmistokehityksen kustannusten arviointimenetelmistä 

(Trendowicz, 2013; Leung et al. 2002). Menetelmän käyttö vaatii yhden tai useamman 

ammattilaisen konsultaatiota ja kustannusarvio saadaan subjektiivisen sekä melko epätarkan 

päättelyprosessin lopputuloksena. (Huang et al., 2015) Asiantutija-arvioiden käyttäminen 

kustannusarvioinnissa on riippuvainen ammattilaisten henkilökohtaisesta mielipiteestä ja 

kokemuksesta, mikä tekee menetelmästä haastavan tutkia sekä soveltaa (Leung et al., 2002).  

 

Asiantuntijoiden tekemät arviot koetaan kirjallisuudessa muutenkin haasteellisiksi. Yksi 

ongelmista on, että menetelmä ei huomioi ohjelmiston kustannusten ja koon välistä suhdetta. 

Suhde näiden tekijöiden välillä ei ole lineaarinen, vaan kustannukset tavallisesti kasvavat 

eksponentiaalisesti ohjelmiston koon kasvaessa. Tämän vuoksi arviointimenetelmä toimii vain 
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tapauksissa, joissa edellisen projektin ja arvioitavan projektin koko on samaa luokkaa. 

Kokemukseen perustuvat arviot koetaan kyseenalaisia myös siksi, että edellisten projektien 

kustannusdataa on saatettu manipuloida budjetin ylittymisen välttämiseksi. (Leung et al., 2002) 

 

Alhaalta ylös -ja ylhäältä alas -menetelmät 

Alhaalta ylös (bottom-up) -menetelmässä jokainen järjestelmän komponentti arvioidaan 

erikseen ja tuloksista kootaan koko ohjelmiston kattava arvio. Tämä edellyttää, että järjestelmä 

on jo suunniteltu kokonaisuudessaan ja tiedetään, millaisista komponenteista se tulee 

muodostumaan. Ylhäältä alas -menetelmässä (top-down) taas arvioidaan päinvastoin ensin 

järjestelmän globaaleihin ominaisuuksiin perustuva kustannus joko algoritmisia tai heuristisia 

menetelmiä käyttäen, ja jaetaan sitten lukuarvo useiden eri komponenttien kesken. Alhaalta 

ylös -lähestymistapa soveltuu parhaiten käytettäväksi myöhemmissä ohjelmistokehityksen 

vaiheissa, kun taas ylhäältä alas -metodia voidaan käyttää jo ohjelmistokehityksen alkupäässä. 

(Jørgensen, 2004; Wilson, Mugford, Barton & Shepstone, 2016). 

 

Parkinsonin menetelmä 

Parkinsonin kustannusarviointimenetelmä noudattaa Parkinsonin (1957) periaatetta, jonka 

mukaan “työ laajenee täyttääkseen koko sen toteuttamiseen käytettävissä olevan ajan”. 

Kustannukset määritellään siis saatavilla olevien resurssien mukaan sen sijaan, että arviointi 

tehtäisiin tuotteen valmistukseen tarvittavien todellisten resurssien mukaan. Esimerkiksi, jos 

haluttaisiin muodostaa työmääräarvio ohjelmistolle, jonka valmistukeen on annettu kaksitoista 

kuukautta ja viisi työntekijää, työmääräksi tulisi silloin 60 henkilötyökuukautta (person 

months). Resurssilähtöisyytensä vuoksi tekniikkaa voisi siis kutsua enemmin kustannusten 

päättämiseen tarkoitetuksi menetelmäksi kuin arviointimenetelmäksi. Tekniikka antaa usein 

melko epärealistisia kustannusarvioita eikä sen koeta tämän takia noudattavan hyvän 

ohjelmistotuotannon periaatteita. (Mukherjee, Bhattacharya & Mandal, 2013) 

 

 

3.2 Algoritmiset menetelmät 

 

Kuten edellä mainittiin, jokainen algoritminen menetelmä perustuu projektin matemaattiseen 

mallinnukseen ja kustannusarviointi saadaan usean muuttujan funktioiden avulla. Funktioiden 
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muuttujia ovat projektille määritetyt kustannustekijät, joita käsiteltiin luvussa 2. Jokainen 

algoritminen menetelmä noudattaa kaavaa 3. 

 

𝑇𝑦ö𝑚ää𝑟ä = 𝑓(𝑥7, 𝑥C, …	, 𝑥E) (3) 

 

Kaavassa 3 muuttujat {x1, x2, …, xn} ovat kustannustekijöitä. Kaikki olennaisimmat algoritmiset 

kustannusarviointimenetelmät eroavat toisistaan vain funktion f rakenteen sekä valittujen 

kustannustekijöiden osalta. (Nerkar & Yawalkar, 2014) 

 

COCOMO ja COCOMO II 

Yksi käytetyimmistä algoritmisista kustannusarviointimenetelmistä ohjelmistotuotannossa on 

Boehmin (1981) esittämä COCOMO-malli. Alkuperäisestä COCOMO-mallista on olemassa 

kolme empiiristä versiota: perusmalli, keskimalli sekä kehittynyt malli. Kaikissa kolmessa 

mallissa ohjelmiston koko annetaan lähdekoodirivien määränä. COCOMO-menetelmät 

noudattavat yhtälöä, joka on perusmuodoltaan kaavan 4 mukainen, missä S viittaa ohjelmiston 

kokoon ja a sekä b kuvaavat muiden kustannustekijöiden arvoa. (Arora & Mishra, 2017; Malik, 

Pandey & Kaushik, 2013) 

 

𝑇𝑦ö𝑚ää𝑟ä = 𝑎 × 𝑆I (4) 

 

Menetelmästä on lisäksi kehitetty paranneltu versio COCOMO II, jonka tarkoituksena on 

vastata paremmin uudempien ohjelmistojen elinkaarimallien, kuten iteroivien prosessien ja 

nopean kehityksen mallin tarpeita. (Baik, Boehm & Steece, 2002) COCOMO II -malleihin voi 

soveltaa kolmea eri ohjelmiston mittayksikköä: koodirivien määrää, toimintopisteitä tai 

oliopisteitä (Kazemifard et al., 2011).  

 

Putnamin malli 

Toinen käytetyimmistä algoritmisista ohjelmistotuotannon kustannusten arviointimenetelmistä 

on Putnamin kustannusarviointimalli sekä siihen perustuva SLIM (software lifecycle 

management) ohjelmiston arviointityökalu. Putnamin malli perustuu työvoiman 

Norden/Rayleigh-jakaumaan sekä hänen kokemukseensa useista läpiviedyistä projekteista. 

Työmäärän laskemiseen käytettävän yhtälön perusrakenne on sama kuin COCOMO-malleissa 

ja ohjelmiston kokoa S mitataan myös lähdekoodiriveissä. (Han, Wu & Yue, 2005) Kaava 5 
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kuvaa Putnamin johtamaa mallia, jossa D0 on ”työvoimakertymäksi” kutsuttu parametri 

(manpower build-up), joka voi saada arvot välillä [8,27], arvon kahdeksan vastatessa aivan 

uutta ohjelmistoa useilla rajapinnoilla ja 27 ollessa uudelleenrakennettava järjestelmä. 

Parametri E taas on niin sanottu ”ympäristötekijä” (environment factor), joka kuvastaa 

aiempaan tietoon perustuvaa ohjelmiston kehityskapasiteettia. (Leung et al. 2002) 

 

𝑇𝑦ö𝑚ää𝑟ä = 	J𝐷L
M
N × 𝐸P

Q
NR × 𝑆

Q
N (5) 

 

3.3 Mallin ennustavuuden arviointi 

 

Edellisissä kappaleissa käsitellyt kustannusarviointimenetelmät on tiivistetty taulukkoon 1. 

Taulukossa eritellään lisäksi menetelmien hyvät ja huonot ominaisuudet, jotta malleja olisi 

helpompi vertailla toisiinsa. Ohjelmistokehityksen kustannusten arvioimiseen on kuitenkin 

kehitetty työssä mainittujen menetelmien lisäksi myös lukuisia muita keinoja, minkä vuoksi 

oikean laskentatavan valinta ole helppoa. Väärän menetelmän soveltaminen 

kustannusarviointiin voi pahimmassa tapauksessa johtaa koko ohjelmistokehitysprojektin 

epäonnistumiseen, joten parhaimman menetelmän löytämiseen tulisi panostaa.  

 
Taulukko 1: Perinteisten menetelmien vahvuudet ja heikkoudet 
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Miten siis arvioidaan, onko valittu menetelmä hyvä? Oli kustannusarviointiin käytettävä 

tekniikka mikä tahansa, arviointimallia valittaessa on hyvä ottaa huomioon, mitkä ovat 

menetelmän tekemät oletukset. Lisäksi on mietittävä, käsittääkö malli koko projektin vai vain 

sen osia, mikä on saadun arvioinnin herkkyys parametrien muutoksiin sekä mikä on 

menetelmän arviointitarkkuus. (Ahmad & Bamnote, 2019) 

 

Selkeä numeerinen tieto arviointitarkkuudesta on erityisen hyödyllinen, kun malleja halutaan 

vertailla toisiinsa tai asetella paremmuusjärjestykseen. Kirjallisuudessa yleisimmin käytetty 

ennustavuuden arviointimenetelmä on mitata mallin antaman arvon eroa toteutuneista 

kustannuksista eli määritellään mallin suhteellisen virheen suuruus eli MMRE (mean 

magnitude of relative error). Virhearvo saadaan jakamalla todellisten kustannusten ja 

arvioitujen kustannusten erotus todellisilla kustannuksilla (kaava 6). (Ahmad & Bamnote, 

2019) 

 

𝑉𝑖𝑟ℎ𝑒𝑎𝑟𝑣𝑜 = 	
𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑡	𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 − 𝑎𝑟𝑣𝑖𝑜𝑖𝑑𝑢𝑡	𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑡	𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
(6) 
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4 KONEOPPIMISMALLIT 
 

Koneoppimisen hyödyntäminen eri aloilla on lisääntynyt nopeasti viimeisten vuosikymmenien 

aikana ja sitä on nykypäivänä vaikea välttää tiedon pyörittämän maailman arjessa. Jokainen, 

joka on käyttänyt suoratoistopalveluita, kuten Netflixiä tai Spotifyita tai suorittanut haun 

esimerkiksi Googlen hakukoneella, on ollut tekemisissä koneoppimisalgoritmin kanssa. 

Ihmisten ja toimintojen luomaa dataa kerätään jatkuvasti, muokataan ja syötetään 

koneoppimismalleille erilaisten palveluiden ja toimintojen kehittämiseksi. 

 

Myös ohjelmistokehitysprojektit muuttuvat nopeasti ohjelmointikielien, tietotaidon sekä 

teknologian kehittyessä. Tämän vuoksi koneoppimismenetelmien hyödyntäminen 

ohjelmistoprojektien kustannuslaskennassa tarjoaa monia mahdollisuuksia, sillä menetelmät 

pystyvät oppimaan aiemmasta tiedosta ja hyödyntämään tilastotiedettä sekä matemaattisia 

ratkaisuja soveltuakseen uusiin kustannusarviointiympäristöihin (Al Asheeri & Hammad, 

2019; Pospieszny, Czarnacka-Chrobot & Kobylinski, 2017). Perinteisempien menetelmien 

ongelmana on usein pidetty kykenemättömyyttä soveltua ohjelmistokehityshankkeiden 

ominaisuuksien ja kustannustekijöiden monimutkaisen suhteen arvioimiseen (Huang et al., 

2015). Toisaalta koneoppimismenetelmien haasteena on algoritmin suorituskyvyn 

parantaminen silloin, kun syötettävää dataa on niukasti. Mitä monimutkaisemmaksi menetelmät 

kehittyvät, sitä enemmän tietoa ne tarvitsevat oppiakseen. (Kultur, Turhan & Bener, 2009) 

 

Kuten aiemmin todettiin, myös kustannuslaskennassa koneoppimista on hyödynnetty jo usean 

vuosikymmenen ajan, joten aiheesta on ehditty tehdä laajaa tutkimusta. Riippuen tutkimusten 

laadusta ja tavoitteista, kustannusarviointiin sovelletaan yleensä useampaa erilaista 

koneoppimismenetelmää parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi koneoppimismenetelmiä 

hyödynnetään yhdessä perinteisempien mallien kanssa niiden ennustavuuden parantamiseksi 

(Ali & Gravino, 2019). Koneoppimistekniikoita sovellettaessa käytetään vanhojen 

ohjelmistoprojektien dataa ja luodaan sen pohjalta regressiomalleja, joiden avulla voidaan 

ennustaa uuden ohjelmiston tuottamiseen vaadittava työmäärä ja kustannukset (Tayyab et al., 

2017).  
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4.1 Koneoppiminen 

 

Yksinkertaistettuna koneoppiminen on kaavamaisten järjestelmien käyttämistä päätelmien 

tekemiseen valmiiksi annetun tiedon pohjalta. Koneoppimisessa luodaan jonkin tietyn 

ongelman ratkaisemiseen tarkoitettuja algoritmeja, jotka ohjaavat päätelmien tekoprosessia. 

Algoritmien luomisen eli mallintamisen lisäksi koneoppimisessa olennainen osa on datan 

siivoaminen käyttökelpoiseksi tiedoksi. (Clarke, Fokoué & Zhang, 2009) 

 

Koneoppimisalgoritmeja käytetään moniin erilaisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi luokitteluun, 

regressioon, ryhmittämiseen ja vahvistamiseen. Yleisimmässä tehtävässä eli luokittelussa 

nimikkeitä järjestellään yhteen tai useampaan valmiiksi määriteltyyn kategoriaan. Regressio 

sen sijaan on tehtävä, jossa estimoidaan sen hetkisiin syötteisiin perustuvia jatkuva-arvoisia 

muuttujia. Ryhmittämisessä jaotellaan kokonainen ryhmä alaryhmiin nimikkeiden välisten 

samankaltaisuuksien perusteella. Tässä tehtävässä sovelletaan ohjaamatonta oppimista 

(unsupervised learning) eli koneelle ei tarjota valmiiksi oikeita vastauksia, vaan sen on 

pääteltävä ne datassa olevien säännönmukaisuuksien perusteella. Vahvistusoppimisessa 

(reinforcement learning) taas käytetään algoritmeja itsenäisten toimijoiden 

implementoimiseen. Kone ei tässäkään tapauksessa saa valmiita vastauksia vaan sille annetaan 

palautetta sen oman toiminnan perusteella. (Jo, 2021) Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi 

kustannusarviointimallien rakentamisessa yleisimmin käytettyjen koneoppimismallien 

periaatteita. Kirjallisuudessa yleisimmin esiintyviä malleja ovat muun muassa neuroverkot, 

monikerroksinen perseptroniverkko, päätöspuut, tapauspohjainen päättely, lineaarinen 

regressio sekä tukivektorikone. Seuraavissa kappaleissa käsitellään edellä mainitut 

koneoppimismallit. 

 

Neuroverkot 

Neuroverkot antavat yleispäteviä arvioita eli ne pystyvät oppimaan minkä tahansa funktion. 

(Hornik, Stinchcombe & White, 1989; Kultur et al., 2009) Ne ovat niin sanottuja muistittomia 

rakenteita, jotka varastoivat tietoa vain niiden opetuksen ajan eivätkä tarvitse opetusdataa enää 

oppimisen päätyttyä. Huolimatta neuroverkkojen suosiosta kustannusarvioinnin tutkimuksessa, 

niillä on monia heikkouksia. Neuroverkot ovat epävakaita rakenteeltaan, sillä pienetkin 

muutokset opetusdatassa aiheuttavat suuren eron neuroverkon rakenteeseen (German, 

Bienenstock & Doursat, 1992). Myös liiallisella opettamisella on negatiivisia vaikutuksia 
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neuroverkon ennustustarkkuuteen. On kuitenkin todistettu, että useamman neuroverkon 

yhdistämisellä voidaan ratkaista nämä ongelmat. (Kultur et al., 2009) 

 

Monikerroksinen perseptroniverkko 

Monikerroksinen perseptroniverkko (multi-layer perceptron) on keinotekoisen neuroverkon eli 

ANN-mallin sovellus (artificial neural network), joka koostuu kolmesta eri pääkerroksesta. 

Kerrokset ovat syötekerros, piilotettu kerros sekä tulostekerros. Tietojoukosta ja ratkaistavasta 

ongelmasta riippuen syötekerros koostuu yhdestä tai useammasta nystyrästä. Syötesignaalit 

leviävät nystyröihin eteenpäin verkossa ja virhesignaalit palautuvat takaisin verkkoa pitkin. 

Verkkoa parannellaan palautuvien virhesignaalien perusteella. (Kumar, Ravi, Carr & Kiran, 

2008; Singh & Agrawal, 2013) 

 

Päätöspuut 

Päätöspuista on monia erilaisia sovelluksia koneoppimisessa, joista olennaisimpana voidaan 

pitää CART-menetelmää (classification and regression trees). CART kykenee käsittelemään 

sekä numeerisia että kategorisia tekijöitä osajoukkojen määrittelemiseksi. CART-malli 

rakennetaan jakamalla data mahdollisimman homogeenisiin osajoukkoihin, kunnes haluttu 

tarkkuus on saavutettu. (Huang et al., 2015) Päätöspuut ovat hierarkisia malleja, joissa malli 

kasvatetaan puun tavoin rekursiivisesti päätöksistä ja niistä haarautuvista seurauksista. (Kultur 

et. al., 2009) Satunnaiset metsät, M5P-metodi sekä REPTree (reduced error pruning tree) ovat 

muita puuperiaatetta noudattavia koneoppimisen malleja (Al Asheeri & Hammad, 2019). 

 

Tapauspohjainen päättely 

Tapauspohjaista päättelyä eli CBR-mallia (case-based reasoning) on tutkittu ja sovellettu 

paljon sen yksinkertaisuuden ja tehokkuuden ansiosta. Menetelmä koostuu kolmesta 

olennaisesta vaiheesta. Ensin määritellään projekti uutena tapauksena, haetaan edellisiä 

projekteja säilöstä ja muodostetaan samankaltaisista projekteista saatuun tietoon perustuva 

arvio. Samankaltaisuus voidaan määritellä useiden eri lähestymistapojen avulla, kuten 

lähimmän naapurin algoritmeilla (nearest neighbour algorithm), manuaalisella asiantuntijan 

opastuksella tai tavoitteisiin perustuvalla suosimisella. (Huang et al., 2015; Kultur et al., 2009) 
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Lineaarinen regressio 

Lineaarinen regression on koneoppimismalli, joka luokitellaan ohjatuksi oppimiseksi. Se 

ennustaa halutut arvot yksitellen annettuihin syötteisiin perustuen. Lineaarista regressiota 

käytetään laajasti ennustustutkimuksissa sekä tietojoukkojen ominaisuuksien välisten 

lineaaristen yhtäläisyyksien löytämisessä. Regressiomallit eroavat toisistaan riippuen siitä, 

millaisia suhteita muuttujien välillä on sekä kuinka monia muuttujia malli käyttää. (Al Asheeri 

et al., 2019) 

 

Tukivektorikone 

Tukivektorikone eli SVM (support-vector machine) on tehokas oppimisalgoritmi, joka 

perustuu tilastolliseen oppimisteoriaan (Vapnik, 1998). Tukivektoreista on tullut suosittu 

työkalu koneoppimisessa sillä ne voivat suorittaa sekä luokittelua että regressiota. 

Tukivektorikoneet koetaan hyödyllisiksi, sillä ne pystyvät yleistämään hyvin vaikka niitä 

opetettaisiin pienilläkin syötemäärillä. SVM ei tee oletuksia ennen tarpeeksi tarkkaa tietoa 

pohjalla olevan datan todennäköisestä jakaumasta. Malli on myös riittävän yksinkertainen, että 

sitä on helppo analysoida matemaattisesti. (Kumar et al., 2008) 

 

 

4.2 Tutkimustyö ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnissa 

 

Wen et al. (2012) suorittivat systemaattisen kirjallisuuskatsauksen koneoppimispohjaisten 

ohjelmistokehityksen työmääräarvioiden vuodesta 1991 vuoteen 2010 asti tehdyistä 

tutkimuksista. Koneoppimispohjaisia arviointimenetelmiä tarkasteltiin neljästä eri 

näkökulmasta: koneoppimismallin tyypistä, mallin arviointitarkkuudesta, mallien välisistä 

eroista sekä arvioinnin kontekstista. Työssä vertailtiin koneoppimismenetelmiä sekä toisiinsa 

että muihin kustannusarviointimenetelmiin, jotka eivät hyödynnä koneoppimista. Tutkielma 

kattoi loppujen lopuksi 84 eri koneoppimismenetelmistä tehtyä empiiristä tutkimusta. 

 

Työssä kävi ilmi, että koneoppimismenetelmien empiirinen tutkimus kustannus- ja 

työmääräarvioinnissa on ollut heikkoa. Tämä on ymmärrettävää, sillä suurin osa saatavilla 

olevista projektien historiatiedosta oli tutkimuksen mukaan vanhentunutta ja niukkaa. Toisaalta 

on huomioitava, että projekteista saatavaa dataa on hankala kerätä ja ylläpitää, sillä se usein 

sisältää luottamuksellista tietoa. Vaikka Wen et al. työ osoitti, että koneoppimismenetelmät 
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tuottavat yleensä muita menetelmiä tarkempia tuloksia, tarkkuusvertailun menetelmää eri 

mallien välillä ei voitu pitää vakuuttavana. Saatavilla olevien tutkimuksien rajallinen määrä oli 

myös osasyy työn tulosten epävarmuudelle. Tekijät kokivat, että ohjelmistokehityksen 

kustannusarvioiden tekniikat vaatisivat jonkin yhtenäisen luokittelumenetelmän, jotta saataisiin 

luotettavammin selville parhaiten suoriutuvat mallit. 

 

Suuri osa työhön sisällytetyistä tutkimuksista oli teoreettisia eikä koneoppimismallien 

soveltamisesta ja suoriutumisesta käytännössä juurikaan löytynyt tietoa. Tämä saattaa viitata 

siihen, että koneoppimismenetelmiä hyödynnetään ohjelmistotuotannossa kustannusarviointien 

tekoon hyvin vähän. Wen et al. suositteli erityisesti tapauspohjaisen päättelyn ja keinotekoisten 

neuroverkkojen hyödyntämistä käytännön projekteissa muiden kustannusarviointimenetelmien 

ohella, sillä kyseisistä malleista oli tehty eniten akateemista tutkimusta. Siirtyminen 

koneoppimismenetelmiin kannattaa kuitenkin tehdä vaiheittain ja käyttämällä ensin 

perinteisten ja koneoppimismallien muodostamia hybridejä. Vasta, kun 

koneoppimismenetelmien paremmuudesta on päästy varmuuteen, voidaan niillä turvallisesti 

korvata muut menetelmät. 

 

Mitä koneoppimismallien opetusaineistoon tulee, tutkielmassa havaittiin, että yrityksen sisäiset 

tietoaineistot tuottivat parempia tuloksia kuin useista eri yrityksistä hankittu tieto. Näin ollen 

suositeltaisiin, että yritykset käyttävät algoritmien opettamisessa vain omaa historiatietoaan, 

mikäli sitä löytyy riittävästi. Mikäli tietoa joudutaan hankkimaan ulkoisilta tahoilta, tulisi 

arviointi suorittaa kriittisesti ja ammattilaisten arvioihin tukeutumalla. Lisäksi ennen minkään 

koneoppimismallin soveltamista tulisi asianomaisten varmistaa, että he ymmärtävät mallin 

toiminnan ja sen vaatimat olosuhteet.  

 

Wen et al. mukaan ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnin kirjallisuudessa käytetyt 

koneoppimismenetelmät ovat tapauspohjainen päättely, keinotekoiset neuroverkot, päätöspuut, 

Bayesin verkot, tukivektoriregressio, geneettiset algoritmit, geneettinen ohjelmointi sekä 

assosiaatiosäännöt. Kolme useimmin käytettyä menetelmää olivat tapauspohjainen päättely, 

keinotekoiset neuroverkot sekä päätöspuut. Enemmistöllä koneoppimismalleista oli 

hyväksyttävä ennustustarkkuus ja parhaimpia arvoja saivat tapauspohjainen päättely sekä 

keinotekoiset neuroverkot. 
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Ali & Gravino (2019) jatkoivat Wen et al. tekemää tutkimusta suorittamalla systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen koneoppimispohjaisten ohjelmistokehityksen työmääräarvioiden 

tutkimuksista vuodesta 1991 eteenpäin vuoteen 2018 asti. Kirjallisuuskatsaus kattoi yhteensä 

75 eri tutkielmaa. Tekijät käyttivät edellistä kirjallisuuskatsausta pohjana omalle 

tutkimukselleen ja vertasivat työtään Wen et al. saamiin tuloksiin selvittääkseen, miten 

koneoppimismenetelmien soveltaminen ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnissa muuttui 

kahdeksan vuoden aikana. Ali & Gravino sisällyttivät työhönsä vähemmän tutkimuksia, sillä 

he käyttivät tarkempaa rajausta ja omien sanojensa mukaan vain laadukkaiksi koettuja 

tietokantoja, kuten IEEE Xplore, ScienceDirect sekä Scopus. Taulukossa 2 on tiivistetty 

molempien systemaattisten kirjallisuuskatsauksien tulokset. 

 

 
Taulukko 2: Tiivistelmä koneoppimismenetelmien tutkimisesta ohjelmistotuotannon kustannusten 

arvioinnissa 

 
 

 

Eniten käytetyt koneoppimismallit Alin & Gravinon kirjallisuuskatsauksen otannassa olivat 

keinotekoiset neuroverkot, tukivektorikone sekä tapauspohjainen päättely. Havaittiin, että 

keinotekoisten neuroverkkojen käyttö oli lisääntynyt huomattavasti viimeisen kahdeksan 

vuoden aikana. Tämä johtui luultavasti menetelmän laajasta soveltuvuudesta sekä sen 
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tarjoamista mahdollisuuksista.  Neuroverkkojen huomattiin lisäksi suoriutuvan erityisen hyvin, 

kun opetustietojoukoista suodatettiin ensin pois epäolennaisia havaintoja. 

Tukivektorimenetelmän suosio oli myös ollut nousussa viimeisten vuosien aikana. Sen sijaan 

tapauspohjaisen päättelyn käyttö oli vähentynyt otannan antamien tilastojen mukaan. 

 

Parhaiten suoriutuvien mallien määrittämiseksi käytettiin MMRE-lukuja, jotta eri mallien 

vertailu olisi mahdollisimman helppoa. Tukivektoriregressio tuotti lupaavimpia tuloksia 

yhdessä regressiopohjaisen tietojoukon kanssa. Ainoa varteenotettava kilpailija oli 

keinotekoiset neuroverkot saman tietojoukon kanssa. On kuitenkin huomioitava, että 

neuroverkkojen ja tukivektorikoneen ollessa tutkituimmat menetelmät, ne myös osoittautuvat 

todennäköisemmin parhaiten suoriutuviksi malleiksi. Kaiken kaikkiaan parhaimpia tuloksia 

saatiin keinotekoisia neuroverkkoja käyttämällä. Kaksi muuta parhaiten suoriutuvaa mallia 

olivat tukivektorikone sekä päätöspuut. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

Työssä tutkittiin ohjelmistokehitysprojektien kustannusarviointia ja siinä hyödynnettyjä 

koneoppimismenetelmiä käyttäen tutkimusmenetelmänä perinteistä kirjallisuuskatsausta. Ensin 

käsiteltiin motivaatio kustannusarviointimenetelmien tutkimiseen ja eriteltiin 

tutkimuskysymykset. Sen jälkeen selvitettiin, mitä ohjelmistokehityksen kustannusarviointi 

pitää sisällään sekä määriteltiin olennaisimmat heuristiset ja algoritmiset 

kustannusarviointimenetelmät. Kävi ilmi, että kustannusarviointimenetelmien jaottelu ei ole 

yksiselitteistä ja alan kirjallisuudessa on paljon ristiriitaista tietoa aiheesta. Tutkielmassa 

kustannusarviointimenetelmät päädyttiin kuitenkin jaottelemaan heuristisiin, algoritmisiin ja 

koneoppimista hyödyntäviin menetelmiin. 

 

Perinteisten kustannusarviointimenetelmien jälkeen käsiteltiin koneoppisen periaatteita sekä 

tutkimuksen kannalta olennaisimpia koneoppimisen malleja. Koneoppimismallien yleistä 

tarkastelua seurasi selvitys koneoppimispohjaisten kustannus- ja työmääräarvioiden 

käytettävyydestä tehdyistä tutkimuksista ja selvitettiin, miten menetelmiä on tutkittu 

kirjallisuudessa vuosien 1991 ja 2018 välillä. Koneoppimismalleja ja niistä tehtyjä erilaisia 

sovelluksia on lukuisia, joten työ jätti hyvin todennäköisesti käsittelyn ulkopuolelle joitakin 

varteenotettavia koneoppimismenetelmiä. 

 

Tutkielmassa pyrittiin vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

 

”Miten koneoppimista on sovellettu ohjelmistokehityksen kustannusten arvioinnissa?” 

 

Edellä mainittu pääkysymys on jaettu neljään osakysymykseen, joista ensimmäinen oli: 

 

”Mitkä ovat ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnissa käytetyt perinteiset mallit?” 

 

Ensimmäiseen osakysymykseen vastattiin kolmannessa luvussa selvittämällä, mitkä ovat 

olennaisimmat ohjelmistokehityksen kustannuslaskennassa käytetyt heuristiset ja algoritmiset 

menetelmät. Työssä käsitellyt heuristiset menetelmät ovat analoginen kustannusarviointi, 

asiantuntija-arvio, alhaalta ylös -ja ylhäältä alas -menetelmät sekä Parkinsonin menetelmä. 

Algoritmiset menetelmät taas ovat COCOMO ja COCOMO II -mallit sekä Putnamin malli. 
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Toinen osatutkimuskysymys oli: 

 

”Mitkä ovat ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnissa käytetyt koneoppimismallit?” 

 

Toiseen kysymykseen vastattiin tutkielman neljännessä luvussa. Ohjelmistokehityksen 

kustannusarvioinnissa yleisimmin esiintyvät koneoppimismallit, ovat neuroverkot, 

monikerroksinen perseptroniverkko, päätöspuut, tapauspohjainen päättely, lineaarinen 

regressio ja tukivektorikone. Wen et al. (2012) selvittivät kirjallisuuskatsauksessaan, että kolme 

eniten käytettyä menetelmää ovat tapauspohjainen päättely, neuroverkot sekä päätöspuut. Ali 

& Gravino (2019) taas määrittelivät kolmen käytetyimmän menetelmän olevan neuroverkot, 

tukivektorikone sekä tapauspohjainen päättely.  

 

Neljännessä luvussa vastattiin myös kolmanteen ja neljänteen osatutkimuskysymykseen. 

Kolmas osatutkimuskysymys oli: 

 

”Suoriutuvatko koneoppimista hyödyntävät mallit muita malleja paremmin?” 

 

Neljäs kysymys taas oli: 

 

”Mitkä koneoppimista hyödyntävät mallit suoriutuvat erityisen hyvin?” 

 

Koneoppimismallit ovat kirjallisuudessa esitettyjen tutkimuksien mukaan hyvin suoriutuvia ja 

antavat usein perinteisiä menetelmiä parempia arvoja. Erityisen hyviä tuloksia ovat antaneet 

keinotekoiset neuroverkot, tapauspohjainen päättely sekä tukivektorikone. Näihin tuloksiin 

tulisi kuitenkin suhtautua kriittisesti monesta syystä. Huolimatta siitä, että 

koneoppimispohjaisista menetelmistä ja ohjelmistokehityksen kustannusarvioinnista on tehty 

monia tutkimuksia kirjallisuudessa viimeisten vuosikymmenten aikana, ei 

koneoppimispohjaisia kustannusarviointimenetelmiä ole sovellettu juurikaan käytännössä. 

Syynä tähän voisi olla muun muassa se, että koneoppimismalleja tulisi ensin testata kattavasti, 

ennen kuin niitä uskalletaan soveltaa todellisissa ohjelmistokehitysprojekteissa. 

Koneoppimismallit vaativat oppiakseen myös kattavasti historiadataa, jota useat yritykset eivät 

luultavasti tavallisesti säilytä tai kerää riittävän hyvin. Vanhojen ulkopuolisten projektein 

tietojen kerääminen ja hyödyntäminen taas on hankalaa tiedon salassapidettävyyden vuoksi. 
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Vanhempien tutkimusten tulosten käytettävyys nykypäivänä on myös kyseenalaista esimerkiksi 

siksi, että useat työt ovat hyödyntäneet dataa vesiputousmallilla tehdyistä projekteista, kun taas 

lähivuosina ketterät menetelmät ja spiraalimalli ovat saaneet suosiota 

ohjelmistokehitysprojektien toteutuksessa. Myös tutkimuksessa käytettyjen ohjelmistojen 

koodikieli on saattaa olla eri sukupolvea, kuin nykyisten järjestelmien luomiseen käytettävät 

kielet. On huomioitava, että neljäs ja viides sukupolvi ovat syrjäyttäneet ensimmäisen, toisen 

ja kolmannen sukupolven kielet ohjelmoijien käytössä tänä päivänä.  

 

Tarkan kustannusarvioinnin tekeminen ei ole koskaan ollut helppoa 

ohjelmistokehitysprojekteissa, minkä vuoksi se onkin ollut kirjallisuudessa laajasti tutkittu 

aihe. Siitä, tarjoaako koneoppiminen ratkaisun kriittisimpiin kustannuslaskennan ongelmiin, ei 

vielä voida varmasti sanoa, mutta kirjallisuudessa esitetyt koneoppimispohjaisten 

kustannusarviointimallien tutkimukset ovat tuottaneet lupaavia tuloksia. Tutkimus tuntuu 

kuitenkin kolmenkymmenen vuoden jälkeenkin olevan yhä alussa, joten varman mielipiteen 

antamiseksi aihe vaatisi vielä kattavampaa paneutumista. Tulevaisuudessa 

koneoppimismenetelmiä olisi hyvä testata muun muassa todellisissa 

ohjelmistotuotantoprojekteissa, laajemmilla tietosarjoilla ja eri kokoisilla projekteilla 

kirjallisuuden aukkojen paikkaamiseksi. 
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