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Ohjelmistoteollisuus on nopeasti kasvava toimiala, jossa kehitetään uusia 
ohjelmistointensiivisiä tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiä. Kilpailu luo 
ohjelmistoja kehittäville organisaatioille ja yrityksille painetta toimittaa korkealaatuisia 
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pidetty haastavana ja monimutkaisena erilaisten ohjelmistokehitysmenetelmien sekä 
prosessin ja elinkaarenhallintaan liittyvien näkökulmien vuoksi. Ohjelmistotuotannon 
suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen on oleellinen osa kyvykkyyden kehittämistä 
ohjelmistoja kehittävien organisaatioiden tulevaisuuden menestyksen kannalta. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia mittareita käytetään 
ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamisessa ja kehittää mittaristomalli 
ohjelmistotuotannon suorituskyvyn johtamiseen. Tutkimuskysymyksiin etsittiin 
vastauksia suorituskyvyn mittaamista käsittelevästä kirjallisuudesta. Suorituskyvyn 
mittausjärjestelmän käyttöä havainnollistetaan tapaustutkimuksella teollisuusyrityksen 
ohjelmistotuotannossa. 
 
Tutkimuksen tuloksena esitetään viitekehys ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 
arviointiin. Tasapainotetut mittaristot ja sitä soveltava suorituskyvyn johtaminen 
sopivat ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamiseen sekä johtamiseen. 
Tutkimuksen tuloksena selvisi, että suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen 
käytettyjen viitekehysten tulisi olla tulisi olla dynaamisia ja järjestelmäalustan tulisi 
olla joustava. Oikein valitut ohjelmistokehityksen mittarit antavat selkeän kuvan 
suorituskyvystä toimien päätöksenteon tukena tarkasteltaessa ohjelmistoprojektien 
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The software industry is a fast-growing industry that develops new software-intensive 
products, services and information systems. The competition puts pressure on software 
development organizations and companies to deliver high quality products faster than 
their competitors and shortens delivery times to market. Software production 
performance is key when application development organizations operate in a dynamic 
operating environment. To meet these challenges in software development, we are 
constantly looking for improvements to deliver products and features in less time with 
the same resources and time available to customers and the market. However, 
measuring software production performance has been found to be challenging and 
complex due to different software development methods as well as process and 
lifecycle management aspects. Management of software production performance is an 
essential part of capability development and thus important to the future success of 
software development organizations. 
 
The aim of the study was to find out what kind of metrics are used to measure software 
production performance and to develop a metric model for software production 
performance management. Answers to the research questions were sought in the 
literature on performance measurement. The use of a performance measurement system 
is illustrated by a case study in the software production of an industrial company.  
 
In conclusion, a reference frame for evaluating the performance of software production 
was created. Balanced metrics and the performance management that applies to them 
are suitable for measuring and managing the performance of software development. 
The study found that the reference frameworks used to measure and manage 
performance should be dynamic with the flexible platform. Accurately selected 
software development metrics provide a clear picture of performance in support of 
decision-making when looking at software project success factors. The set of indicators 
is intended to provide a clear view of measuring and monitoring software development 
projects and to provide a reference framework for managing the performance of the 
entire software production. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Ohjelmistoteollisuus on vaativa ja haastava toimiala-ala, jolle on ominaista voimakas 

kilpailu, laaja riippuvuus henkisestä pääomasta sekä jatkuva uuden tekniikan opiskelu. 

Ohjelmistokehitys on erinomainen esimerkki tietotyöstä, koska siihen liittyy usein heikosti 

määriteltyjä tehtäviä, jotka perustuvat laajaan yhteistyöhön ja luovaan toimintaan. Kuten 

muillakin osaamistyön alueilla, tuottavuuden määrittäminen ohjelmistokehityksessä on ollut 

haaste sekä tutkijoille että ohjelmistokehityksen ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää ja 

parantaa sitä tuomalla käyttöön uusia työkaluja tai prosesseja (Nguyen et al. 2011 s. 1–10).  

Ohjelmistoilla on potentiaalia muuttaa useimpien alojen kilpailukykyä ja tehokkuutta. 

Ohjelmistojen lisääntynyt käyttö tarkoittaa digitaalitekniikan käyttöönottoa yhteiskunnan 

jokaisella osa-alueella, joka voidaan nähdä kokonaisvaltaisena muutoksentekijänä liike-

elämän sekä yhteiskunnan kehityksessä. Digitaalitekniikan lisääntynyt käyttö edistää 

käyttäjien tietoisuutta vaihtoehdoista tuotteille ja palveluille. Tämä merkitsee digitaalisten 

teknologioiden sisällyttämistä liiketoiminnallisiin ja sosiaalisiin prosesseihin, sekä niiden 

kehittämistä. Digitaalinen transformaatio on digitaalitekniikan integrointia liiketoiminnan 

eri osa-alueisiin, mikä muuttaa toimintatapoja tuottaa arvoa asiakkaille. Koko organisaation 

tulevaisuudenkestävyys alkaa muuttamalla yrityksen asennetta tekniikkaan. Uusien 

innovaatioiden monimuotoisuuden omaksuminen ja hyödyntäminen tulee olemaan 

avainasemassa muuttuvassa markkinaympäristössä.  

 

Organisaatioiden on kehitettävä joustavuutta vastatakseen tulevaisuuden teknologisiin 

haasteisiin. Ketterät tietojärjestelmien kehittämismenetelmät osallistavat eri tavalla 

ohjelmistokehitysprojektien asiakkaita, joilta edellytetään yhä vastuullisempaa asemaa ja 

otetta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tietojärjestelmien ja ohjelmistokehityksen 

ulkoistaminen on entistä haastavampaa. Tietojärjestelmiä hankkivien organisaatioiden olisi 

syytä ymmärtää erilaisia kehittämismenetelmiä ja oltava riittävän kyvykkäitä vertailemaan 

sekä valitsemaan kyseiseen tilanteeseen että tavoitteisiin parhaiten soveltuva 

kehittämismenetelmä. Tuotteiden suunnittelussa asiakaskokemuksesta avaintekijä 

liiketoiminnan kypsyydessä digitaalisesti muuttuvassa maailmassa.  
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Yritysten on totuttava jatkuvaan parantamiseen kaikissa arvonluomisprosesseissaan uusien 

teknologioiden tukemana. Ittner et al. (2003, s. 725–758) väittävät, että suorituskyvyn 

mittaamisen tulisi tarjota tietoa, jonka avulla organisaatiot voivat tunnistaa strategioita, jotka 

tarjoavat parhaimmat mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin. Melnyk et al. (2004, s. 

209–217) viittaavat siihen, että nykyisessä työympäristössä toimivat toimitusketjut 

kykenevät tarjoamaan yhden tai useamman yhdistelmän kuudesta perustiedosta riippuen 

asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksista. Näillä edellä mainituilla tiedoilla tarkoitetaan 

kustannuksia, reagointikykyä, joustavuutta, turvallisuutta, innovointia ja kestävyyttä. 

Franco-Santosin, Lucianettin ja Bournen (2012, s. 79–119) mukaan nykyajan suorituskyvyn 

mittausjärjestelmillä on merkittävä vaikutus ihmisten käyttäytymiseen, organisaation 

kykyihin ja suorituskykyyn. He esittävät, että ihmisten käyttäytyminen mittaus- ja 

hallintaprosessien, eli strategian, sen toteutuksen ja viestinnän kanssa tuottaa tarvittavat 

valmiudet, jotka puolestaan mahdollistavat organisaatioiden menestymisen ja kilpailuedun 

luomisen. 

 

Suorituskyvyn mittaamisella ja johtamisella tuotetaan organisaatiolle ja erityisesti sen 

johdolle työvälineitä strategian toteuttamiseen. Huomio on siirtynyt integroitujen 

kokonaisvaltaisten viitekehysten kehittämiseen, jotka yhdistävät suorituskyvyn 

ohjaamisessa sekä taloudelliset että ei-taloudelliset mittarit. Kyseisiä suorituskyvyn 

viitekehyksiä käytetään strategisen johtamisen apuvälineinä (Drury 2004, s. 991). 

Suorituskyvyn mittaamiseen on kehitetty useita viitekehyksiä, joista tunnetuimpana pidetään 

Balanced Scorecardia. Yhtä lailla käytettyjä analysointimenetelmiä ovat muun muassa 

suorituskykypyramidi, suorituskykyprisma, suorituskykymatriisi sekä erityisesti 

ohjelmistokehityksen mittaamiseen sovelletut Holistic Scorecard että Beyond Budgeting. 

Suorituskyvyn johtamisjärjestelmän avulla organisaatio oppii tiedostamaan ja tunnistamaan 

muutoksia. Se miten organisaation suorituskyky muodostuu, on esitetty eri useita malleja ja 

teorioita. Suorituskyvyn mittaamisella saatujen tulosten analysointia ja näihin kuuluvien 

työvälineiden sekä toimintamenetelmien kehittämistä, että käyttöä voidaan nimittää 

suorituskyvyn johtamiseksi. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia mittareita käytetään ohjelmistotuotannon 

suorituskyvyn mittaamisessa ja kehittää mittaristomalli ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

johtamiseen. Viitekehys suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen kautta voidaan seurata 

suorituskyvyn kehittymisen vaikutusta organisaation liiketoiminnan ohjelmistotuotannolle 

asettamiin tavoitteisiin ja sen myötä liiketoiminnalliseen suorituskyvyn kehittymiseen.  

 

Tutkimusongelma: Miten suorituskyvyn mittaamisen viitekehyksiä käytetään 

ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamiseen ja seurantaan? 

 

Suorituskyvyn viitekehyksen rakentamisessa käytetään kirjallisuuden ja tutkimusten lisäksi 

tukena case-organisaatiota. Tuotekehityksestä vastaavaa johtoa ja henkilöstöä 

haastattelemalla sekä muita laadullisen tutkimuksen periaatteita käyttämällä selvitetään 

menestystekijät ohjelmistokehityksen suorituskyvyn näkökulmasta. Tutkimusongelmaan 

etsitään ratkaisua vastaamalla kahteen tutkimuskysymykseen, jotka on esitetty taulukossa 1. 

 

Työssä pyritään selvittämään suorituskyvyn johtamisen viitekehysten soveltuvuutta 

ohjelmistokehityksen suorituskyvyn analysointijärjestelmäksi seuraavilla 

tutkimuskysymyksillä: 

 

Taulukko 1 Tutkimuskysymys ja tavoitteet 

Tutkimuskysymys   Tavoite 

1. Millaisia suorituskyvyn mittaamisen   

ja johtamisen analysointimenetelmiä 

ohjelmistotuotannossa on käytössä? 

 

2. Miten analysointimenetelmät soveltuvat  

ohjelmistotuotannon suorituskyvyn  

johtamiseen toimialan erityispiirteet  

huomioiden? 

 

Selvittää ohjelmistotuotannon 

mittaamisen ja johtamisen viitekehysten 

käyttöä ohjelmistokehityksessä. 

Tutkia valitun analysointimenetelmän 

avulla suorituskyvyn mittaamista 

ohjelmistotuotannossa. 
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Tutkimuksen tavoitteena on kehittää mittaristomalli ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

mittaamiseen ja johtamiseen. Jotta ohjelmistokehitystä voidaan tehokkaasti johtaa ja viedä 

tuotekehitysstrategian mukaiseen suuntaan, on ohjelmistotuotannon ja -kehityksen toimintaa 

pystyttävä tehokkaasti sekä mittaamaan että tulosten perusteella analysoimaan ja johtamaan.  

 

Tutkimus ottaa kantaa erityisesti kokonaisvaltaiseen ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

mittaamiseen ja johtamiseen asiantuntijaorganisaation näkökulmasta. Tutkimuksessa 

käsitellään tieteellisissä artikkeleissa, konferenssijulkaisuissa ja alan kirjallisuudessa 

esitettyjä asiantuntijaorganisaatioihin liittyvää suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen 

näkökulmia. Kirjallisen katsauksen lisäksi viitekehyksen rakentamiseen saadaan 

näkökulmaa case-organisaatiolta, jonka tuotekehitysjohtoa ja henkilöstöä haastattelemalla 

selvitettiin ohjelmistokehitykseen vaikuttavia menestystekijöitä. Millaisia mittareita 

tarvitaan ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamiseen ja rakennetaan mittariston 

viitekehys. Tutkimuksessa käsitellään suorituskykymittariston viitekehyksen 

suunnitteluvaihe ja esitellään mittaristomalli ohjelmistokehityksen suorituskyvyn 

mittaamiseen. Mittariston käytännön toimivuutta testattiin pilottiprojektissa teollisen 

toimijan ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamisen kehitysprojektissa. 
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1.3 Rajaukset 

 

Työssä rajaudutaan käsittelemään ohjelmistokehitystä tekeviin tai ohjelmistokehityksen 

resursseja hankkiviin yrityksiin. Kun tietojärjestelmien koko kasvaa, ohjelmistoja kehitetään 

yhä useamman kehitystiimin voimin ja monessa eri kehitysyksikössä. 

Tuotekehitystoiminnan suorituskykyä on pystyttävä tehokkaasti sekä mittaamaan että 

tulosten perusteella analysoimaan ja johtamaan. Ohjelmistotuotannon yksi keskeisiä 

tavoitteita on tuottaa tietylle käyttäjäryhmälle vaatimukset täyttävä ja tarkoitustaan 

palveleva ohjelmisto tai kehittää tietojärjestelmä. Asiantuntijatyön panokset ja tuotokset 

ovat aineettomia, joten työn tuottavuuden mittaaminen on vaativampaa. Tuottavuuden 

riippumaton mittaaminen asiantuntijatyössä on haastavaa, koska immateriaalisten eli 

aineettomien palvelutuotteiden yksikköä on hankala määrittää ja niihin liitetään usein 

laadullisia tekijöitä. Vaikka suoritemääräinen mittaaminen onnistuisi, saattaa muita 

tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä jäädä mittariston ulkopuolelle (Antikainen et al.  2006, s. 

10). 

 

Tässä tutkimuksessa ei perehdytä varsinaisiin ohjelmistotyötä tekevien asiantuntijoiden 

sisäisiin tai ulkoisiin motivaatiotekijöihin. Työn ulkopuolelle jätetään myös valmiit 

suorituskyvyn mittaamisen kehitetyt ohjelmistot ja alustat, sekä kuinka ne tulisi integroida 

ja konfiguroida tuotantokäyttöön. Tutkimuksessa keskitytään arvioimaan 

ohjelmistokehityksen menetelmien vaikutusta, strategian merkitystä ja ennen viitekehyksen 

rakentamista niitä menetystekijöitä, joilla on vaikutusta ohjelmistotuotannon 

suorituskykyyn.  

 

Tutkimuksessa käsitellään suorituskykymittariston suunnitteluvaihe. Mittariston 

toimivuutta pilotoidaan parhaillaan käytännössä, joten alustavia tuloksia käsitellään tässä 

yhteydessä rajallisesti. Tässä tutkimuksessa esiteltävän ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

mittaamisen viitekehyksellä on tarkoitus mitata ohjelmistokehityksen suorituskykyä 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Ohjelmistoja kehittävien yritysten organisaatiot 

eroavat toisistaan ja lähtökohdat ohjelmistojen kehitystyölle ovat myös hyvin erityyppisiä, 

joten tutkimuksessa ei määritellä yksityiskohtaisia ohjeita mittareiden valintaan. 
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1.4 Tutkimusmetodologia 

 

Tieteellisiä tutkimuksia ryhmitellään teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Empiirisessä 

tutkimuksessa hankitaan tietoa jollakin systemaattisella menetelmällä ja tutkitaan jotain 

reaalimaailman ilmiötä. Teoreettinen tutkimus keskittyy eri tieteenalojen käsitteisiin ja 

näkökulmiin, sekä teorioihin sidoksissa oleviin tutkimusongelmiin. Selkeää rajaa empiirisen 

ja teoreettisen tutkimuksen välille ei edes kannatta tehdä, koska empiirisessä tutkimuksessa 

voidaan havaita teoreettisia vaikutteita. (Uusitalo 1991, s. 60) 

 

Tieteelliset tutkimukset voidaan luokitella myös kvalitatiiviseen eli laadulliseen 

tutkimukseen tai kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. Kvalitatiivisen ja 

kvantitatiivisen tutkimuksen välille saattaa ajoittain olla hankalaa tehdä erottelua, eikä sitä 

useimmiten ole edes perusteltua tehdä. Molemmat tutkimusmenetelmät käsitetään toisiaan 

tukevina ja täydentävinä. (Hirsjärvi et al. 2000, s. 124–125) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan merkityksiä, jolloin tutkimuksen suunnitelman 

mukaisesti tutkija on kohteen kanssa vuorovaikutuksessa. Lähestymistavan 

ominaispiirteisiin kuuluu tutkijan pyrkimys empaattiseen ymmärtämiseen ja 

henkilökohtainen osallistuminen tutkimukseen. Kvalitatiivisia tutkimuksia luonnehditaan 

usein hypoteesittomiksi ja tyypillisesti niissä on tavoitteena edetä mahdollisimman vähäisin 

ennakko-oletuksin. Teorialla tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa sellaista jäsenneltyä 

esittämistä, mitä tieteellisessä kirjallisuudessa ja aiemmissa tutkimuksissa on esitetty 

tutkittavasta kohteesta sekä tutkimuksessa käytettävistä analyysitavoista tai menetelmistä. 

Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa voidaan koetella teoriaa ja sen todentumista 

käytännössä, mutta tavoitteena ei ole kausaalisuhteiden muotoileminen. Luonnollisesti 

tutkijalla olisi syytä olla aikaisempia kokemuksia itse tutkimuskohteesta ja jonkinlaisia 

hypoteeseja siitä, mitä tutkimus voi tuoda tulleessaan. (Hirsjärvi ja Hurme 2000, s. 22–25, 

Eskola ja Suoranta 1996, s. 12–14) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tietoja kerätään tutkimalla yritykseen, organisaatioon tai 

tutkimuksen kohteeseen kuuluvia kirjallisia aineistoja sekä toteuttamalla haastatteluja. 

Saatavilla olevien kirjallisten materiaalien avulla tutustuminen tutkittavaan kohteeseen tai 

tapaukseen onnistuu helpommin, kuten myös käsityksen muodostaminen tutkittavasta 
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ilmiöstä (Koskinen et al. 2005, s. 157–159). Usean eri lähteen tai lähdeaineistojen 

käyttäminen tarjoaa mahdollisuuden laajemman tutkimuksen sekä ymmärryksen 

kehittymiseen kuin esimerkiksi pelkkä haastattelututkimuksella toteuttaminen mahdollistaa. 

 

Liiketaloustieteen ja teollisuustalouden risteyksessä esiintyy monenlaisia tutkimusalueita, 

jossa voidaan tarkastella liiketoimintaa teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen kokonaisuuden 

näkökulmista. Tieteenaloilla käytetään monipuolisesti erilaisia tutkimustapoja riippuen 

lähtötilanteesta, aineiston saatavuudesta, tutkimusongelmasta tai millaisia tuloksia 

tutkimuksella tavoitellaan. Esimerkiksi muutama liiketaloustieteen keskeinen konstruktio, 

kuten pääoman tuottoasteen kaava ja toimintolaskenta, on kehitetty käytännön toiminnan 

yhteydessä. Tutkimusotteet voidaan jaotella empiirisiin ja teoreettisiin tai deskriptiivisiin eli 

kuvaileviin sekä normatiivisiin eli ohjeita kehitteleviin tutkimusotteisiin (Olkkonen 1994, s. 

59, 78). Kasanen et al. (1991) ovat esittäneet seuraavan kuvauksen (kuva 1) kautta 

suhteellisen asemoinnin tutkimusotteille liiketaloustieteessä.  

 

 

Kuva 1. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteellinen asemointi (Kasanen et al. 1991, 

s.317). 

 

Liiketaloustieteen alueella kehitetty konstrukstiivinen tutkimusote on tavoitteeltaan ilmeisen 

normatiivista (Kasanen et al. 1991, 1993; Lukka ja Tuomela, 1998; Lukka, 2000). 

Lähtökohdiltaan sitä pidetään johtamiseen liittyvien ongelmaratkaisumenetelmien 

kehittämisenä ja sen osalta se on sukua päätöksentekometodologiselle tutkimusotteelle. 

Konstruktiivinen tutkimusote lähestyy toiminta-analyyttistä tutkimusotetta, joka kytkeytyy 

empirian kautta kiinteästi käytäntöön. 
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Toiminta-analyyttisen tutkimusotteen keskeinen tavoite on ilmiön ymmärtäminen ja 

mahdollisuuksien mukaan teorian edelleen kehittäminen. Konstruktiivinen tutkimus 

keskittyy tosielämän ongelmiin, jotka koetaan tärkeäksi ratkaista käytännössä.  Sen 

ydinpiirteisiin kuuluu syventyminen ratkaisumenetelmän kehittämiseen tai itse ongelman 

ratkaisemiseen. Konstruktiivinen tutkimusote ei ole ainoastaan yhden tapauksen 

ratkaisemista, vaan tutkimusotteen käyttöön liittyy tuloksen todentaminen käytännön 

sovellutuksin. Matemaattiset algoritmit tai matemaattiset mallinnukset ovat teoreettisia 

esimerkkejä konstruktioista. Tutkimuksen tieteellinen arvo on kasvattaa yleistä tietoa ja 

teoriaa ongelmatyypin ratkaisusta. Konstruktiivinen tutkimustapa on innovatiivisia 

konstruktioita tuottava tutkimusmenetelmä, jolla yritetään ratkaista reaalimaailman 

ongelmia ja näin tuotetaan kontribuutioita sille tieteenalalle, jossa sitä sovelletaan (Kasanen 

et al. 1993, s. 241–264). Konstruktiivista tutkimusprosessia voi tarkastella taulukon 2 

vaiheiden kautta. 

 
Taulukko 2 Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi 
 

Tutkimusprosessin vaiheet 

1. Etsi relevantti ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelma 

2. Selvitä tutkimusyhteistyön mahdollisuudet kohdeorganisaation kanssa 

3. Hanki syvällistä tutkimusaiheen tuntemusta sekä käytännöllisesti että teoreettisesti 

4. Testaa ratkaisumallin toimivuus eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen 

5. Osoita tieteellinen uutuusarvo ja osoita käytetyt teoriakytkennät 

6. Tarkastele ratkaisun soveltamisaluetta 

7. Tunnista ja analysoi teoreettinen kontribuutio 

 

 

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa painottuvat heuristisuus, innovatiivisuus ja luovuus. 

Innovatiivisuus ja luovuus ovat ongelmanratkaisumenetelmän konstruoinnin lähteinä, kun 

taas heuristisuus käy ilmi ratkaisun portaittain edistyvänä kehittämisenä sekä kokeiluna. 

Olennaista tässä on tuloksen toimivuuden todennus ja testaus sen käytäntöön 

soveltuvuudesta. (Olkkonen 1994, s.76). 
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Konstruktiivisessa tutkimuksessa on tärkeää molempien osapuolien sekä 

kohdeorganisaation henkilöstön, että tutkijan sitoutuminen kehitysprojektiin. Tutkijan tulisi 

olla tietoinen konstruktiiviseen tutkimukseen sisältyvistä riskeistä. Osa haasteista voi liittyä 

tutkimuksen tulokseen, jotka paljastuvat tutkimusprosessin aikana tai kehitettyyn 

konstruktioon itsessään, jotka voivat olla liian arkaluontoisia julkaistaviksi. Eräs tyypillisistä 

konstruktiivisten tutkijoiden ongelmista liittyy kohdeorganisaation projektiin sitoutumiseen. 

Jos käytännön ongelman merkittävyys on ajan kuluessa muuttunut oletettua vähemmän 

tärkeäksi, asiakkaan sitoutuminen projektiin heikkenee. Ennen projektin varsinaista 

aloittamista riskiä voidaan laskea perehtymällä alkuperäisen ongelman käytännön 

merkitykseen yhdessä kohdeorganisaation edustajien kanssa (Lukka, 2000, s. 113–128).  

 

Tämän tutkimuksen luonteeseen soveltuu konstruktiivinen tutkimusote, koska työssä 

suunnitellaan mittaristomalli ja rakennetaan viitekehys ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

mittaamiseen. Kuvassa 2 on esitetty tutkimusprosessin eteneminen. 

 

 

Kuva 2. Tutkimusprosessin eteneminen. 

  

Yhteenveto

Johtopäätökset

Tulosten esittäminen

Käsityksen muodostaminen

Suorituskyvyn johtamisen viitekehykset

Teoreettisen lähtökohdan muodostus

Kirjallisuustutkimus

Tutkimuksen tausta
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1.5 Työn rakenne 

 

Työn ensimmäinen osio toimii johdantona aiheeseen ja tutkimukseen. Luvussa esitellään 

työn taustaa, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset sekä tutkimusmetodologia, että työn 

rakenne.  

 

Toisessa luvussa määritellään yrityksen suorituskyky ja käsitellään suorituskyvyn 

mittaamisen näkökulmia sekä siirrytään suorituskyvyn mittaamisesta suorituskyvyn 

johtamiseen. Tarkoituksena on löytää teoreettinen perusta suorituskyvyn johtamisen 

keskeisiin periaatteisiin.  

 

Kolmas luku käsittelee ohjelmistokehitysmenetelmiä ja ohjelmistokehitysprosessia ja 

tarkastellaan ohjelmistokehityksen suorituskyvyn taustatekijöitä ja ohjelmistotuotannon 

erityispiirteitä suorituskyvyn kehittämisessä sekä asiantuntijantyön suorituskyvyn 

mittaamisen haasteita.  

 

Neljäs luku käsittelee suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ohjelmistokehityksessä ja 

erityisesti strategiaan perustuvien Balanced Scorecard, Holistic Scorecard sekä Beyond 

Budgeting viitekehysten tarkastelua ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamisessa ja 

johtamisessa. 

 

Viidennessä luvussa käsitellään mittaristoprojektin käynnistämistä, mitattavien 

menestystekijöiden valintaa ja paneudutaan mittareiden määrittelyyn sekä arvioidaan 

mittariston käyttöönottoa.  

 

Kuudes luku muodostaa työn empiirisen osuuden, jossa esitellään rakennetun 

suorituskykymittariston viitekehys sekä sen suunnitteluprosessi että käyttötarkoitus.  

 

Seitsemännessä luvussa käsitellään johtopäätökset ja kerrataan vielä tutkimuksen tulokset 

sekä arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta. Kahdeksas luku on yhteenveto. 
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2 Yrityksen suorituskyky 

 

2.1 Suorituskyvyn määritelmä 

 

Yrityksen suorituskyky voidaan määritellä sen kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla 

ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Laitinen 1998 s. 279). Näillä kyseisillä 

ulottuvuuksilla tarkoitetaan yrityksen kykyä maksimoida osakkeenomistajien voitot ja 

tyydyttää riittävällä tasolla myös sidosryhmien tarpeita. Lönnqvistin (2002, s. 14) mukaan 

suorituskyvyllä tarkoitetaan mitattavan kohteen kykyä tehdä tuloksia suhteessa tavoitteisiin. 

Asetetut tavoitteet liittyvät usein yrityksen toimintakykyyn tyydyttää omistajien ja riittävällä 

tasolla myös sidosryhmien tarpeita (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 21). 

 

Perinteisesti suorituskyky ja suorituskyvyn eri osa-alueet nähtiin taloudellisina 

ulottuvuuksina. Ensimmäiset järjestelmät budjetointiin ja taloudelliseen kontrollointiin 

rakennettiin 1900-luvun alkupuolella DuPontin ja General Motorsin toimesta. Talouden 

näkökulmasta tarkastelu säilyi aina 1980-luvulle saakka (Neely ja Bourne 2000, s.3). 

 

Yrityksen suorituskyvylle on esitetty kirjallisuudessa useita määritelmiä. Hannula ja 

Lönnqvist (2002, s. 46) esittävät että johdon ja omistajien näkökulmasta yrityksen 

suorituskyky voidaan mitata toteutuneen vision sekä kannattavan toiminnan kautta. 

Rantanen (2001, s.5) jakaa suorituskyvyn osa-alueet sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn 

havainnollistaen sitä kuvan 3 mukaisella näkökulmien tarkastelulla. 

 

Kuva 3. Yrityksen suorituskyvyn osa-alueet (Rantanen 2001, s.5) 
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Yritysten tai organisaatioiden sisäistä suorituskykyä analysoitaessa on useimmiten saatavilla 

merkittävästi tarkempaa sisäisen laskennan tietoa kuin analysoitaessa ulkoista 

suorituskykyä, jossa yritystä havainnoidaan ulkoapäin kokonaisuutena sekä arvioidaan 

kykyä suoriutua ympäröivässä yhteiskunnassa (Rantanen 2001, s.5).  

 

Sink (1983, s. 36, 38–39) jakaa suorituskyvyn osa-alueisiin seuraavalla tavalla: 

1) Tehokkuus (efficiency) kuvaa suunnitellun ja toteutuneen panostuksen suhdetta. 

2) Tuloksellisuus (effectiveness) osoittaa kuinka raha- ja reaaliprosessille asetetut 

konkreettiset mitattavissa olevat tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan. 

3) Laatu (quality) havainnollistaa systeemin kykyä toteuttaa asiakkaan odotukset ja 

tarpeet. 

4) Kannattavuus (profitability) on tuottojen suhde kustannuksiin. 

5) Tuottavuus (productivity) kertoo tietyillä panoksilla aikaansaatuja tuotoksia. 

6) Työelämän laatu (quality of working life) ilmaisee systeemissä olevien ihmisten 

motivaation ja tarpeiden tyydyttymisen. 

7) Innovatiivisuus (innovation) kuvaa kykyä ja halua luoda uudistuksia. 

 

Suorituskyky voidaan määritellä organisaation kapasiteetiksi tuottaa tuloksia kuten 

kannattavuutta ja kasvua. Suorituskyvyn johtaminen jaoteltuna kolmeen eri tasoon käsittää 

henkilökohtaisen, operatiivisen ja strategisen tason suorituskyvyn. Brudanin (2010, s.111–

113) mukaan suorituskyvyn johtamiseen sisältyy aliprosesseja, kuten strategian määrittely 

ja käyttöönotto sekä koulutus, että mittaus. 

 

Suorituskyvyn johtaminen keskittyy tulosten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Perinteisin ja eniten käytetty taso suorituskyvyn mittauksiin on 

henkilökohtainen taso. Mittaamiseen liittyvällä palkitsemisella voidaan sekä lisätä 

työmotivaatiota että sitouttaa henkilöstöä (Ukko et al. 2005; Kaplan ja Norton 2002; Simons 

2000; Kaplan ja Atkinson 1998; Laitinen 1998). 
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2.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Kirjallisuus tuntee useita viitekehyksiä suorituskyvyn mittaamiselle. Neelyn määritelmän 

mukaan suorituskyvyn mittaamisen prosessin kautta tuodaan esille määrällisesti tiettyjen 

toimintojen tehokkuus tai vaikuttavuus ja mitataan aiempia toimia (Neely 1998, s.71–76). 

Suorituskyvyn mittaus ja suorituksen mittaus voidaan joskus yhdistää käsitteinä. Termit 

kuitenkin eroavat toisistaan siten, että suorituksen mittaukselle keskitytään toteutuneeseen 

suoritukseen ja suorituskyvyn mittauksella kykyyn saada aikaan toimenpiteitä parhaalla 

mahdollisella tavalla tulevaisuudessa (Rantanen ja Holtari 1999, s. 3). Kuvassa 4 on esitetty 

suorituskyvyn mittaamisen neljä päävaihetta. 

 

Kuva 4. Suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet (Neely et al. 2000, s. 1143). 

 

Suorituskykymittaristojen kehittämismallien taustalla olevat taloudelliset seurausmittarit 

eivät yksin ole riittäviä yrityksen toiminnan ohjaamiseen. Suorituskyvyn mittareiden 

vaatimustaso on asetettava korkealle ja mittareiden tulisi ilmentää yrityksen tavoitteita sekä 

päämääriä sopivan laaja-alaisesti. Tenhunen ja Ukko (2001, s. 9) painottavat mittareiden 

kokonaismäärän optimointia organisaation toimintaan soveltuvaksi, koska liian suuren 

mittarimäärän käsittely kuluttaa aikaa aiheuttaen tarpeettomia kustannuksia.  

 

Kun mittareita luokitellaan taloudellisiin ja ei-taloudellisiin mittareihin kuvataan nämä usein 

myös pehmeinä ja kovina mittareina. Kovat mittarit perustuvat hyvin yksiselitteisiin 

lähtöarvoihin. Pehmeät, ei-taloudelliset mittarit rakentuvat ihmisten asenteista, 

näkemyksistä ja tuntemuksista. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 31–33)  
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Hyvä suorituskyvyn mittaristo kattaa päätöksenteon kannalta kaikki olennaiset ulottuvuudet.  

Organisaation liiketaloudellisia tavoitteita ja toteutuman seurantaa voidaan ohjata sekä 

valvoa talouden mittareista saatavalla informaatiolla. Talouden tulosmittareihin voidaan 

vaikuttaa vain välillisesti, koska ne ovat luonteeltaan viiveellisiä mittareita. Ei-taloudellisia 

mittareita käytetään organisaation muiden toiminnan osa-alueiden, kuten 

asiakastyytyväisyyden tai toimitusajan mittaamiseen.  Ne mittarit kuvaavat organisaatioiden 

toiminnallisia ja tuotannollisia tekijöitä. (Hannula et al. 2002; Kaplan ja Norton, 1998; 

Lönnqvist ja Mettänen, 2003) 

 

Suorituskyvyn mittausta strategisen johtamisen työkaluna korotetaan strategisella 

suorituskyvyn mittaamisella. Näin toimimalla ohjataan henkilöstö toteuttamaan 

organisaatiolle laadittua strategiaa. Strategisessa suorituskyvyn mittaamisessa mittarit 

johdetaan visiosta ja strategiasta, jolloin mittareihin asetettujen tavoitteiden kautta saadaan 

strategia sekä konkretisoitua että kommunikoitua henkilöstölle. Suorituskyvyn mittauksen 

onnistumiseen vaikuttaa eri vaiheiden lisäksi useita organisaation toimintaan sisältyviä 

tekijöitä, kuten organisaation kulttuuri. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 13) 

 

Melnykin et al. (2004 s. 209–217) mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmä on viime 

kädessä vastuussa linjauksesta, koordinoinnista ja ylläpidosta. Kun strategiasta siirrytään 

suunnitteluprosessin taktisiin ja operatiivisiin vaiheisiin, tarkoitetaan yhdenmukaistamisella 

strategisten tavoitteiden ja mittareiden välisen johdonmukaisuuden ylläpitämistä 

suunnitelmien toteutuksen ja uudelleenkäynnistyksessä. Yhdenmukaistaminen varmistaa, 

että ylemmillä tasoilla asetetut tavoitteet ovat kaikissa vaiheissa johdonmukaisia ja tukevat 

alempien tasojen mittareita ja toimintaa.  

 

Suorituskyvyn mittaaminen voidaan ymmärtää erityisesti prosessina, jonka avulla 

selvitetään ennalta sovitun asian tilaa. Tästä johtuen suorituskyvyn mittauksen ja johtamisen 

on kehitelty erilaisia mittaristomalleja, joiden avulla sekä yrityksillä, että organisaatioilla on 

mahdollisuus rakentaa toimintaan soveltuva mittaristo suorituskyvyn mittaamiseen, 

analysointiin ja johtamiseen. 
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2.2.1 Strategian merkitys suorituskyvyn johtamisessa 

 

Suorituskyvyn mittarit on sovitettava yhdenmukaisesti organisaation strategian kanssa ja 

suorituskykymittareilla on keskeinen rooli organisaation strategian muuntamisessa halutuksi 

käytökseksi ja tulokseksi (Kaplan ja Norton, 2001, s. 87–104). Strategisesti 

yhdenmukaistettujen tulosindikaattoreiden tarjoamisen odotetaan parantavan organisaation 

tulosta, kun johdolla on käytettävissä laadukasta päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tämän 

strategisen linjauksen mukaan suorituskykymittaukset on sovitettava yhteen strategisten 

prioriteettien kanssa (Verbeeten ja Boons, 2009, s. 113–128).  

 

Vastaavasti Lillis (2002, s. 497) viittaa sellaisten suorituskykymittareiden suunnittelun 

tärkeyteen, jotka kattavat joukon strategisesti tärkeitä kriteereitä taloudellisessa tai muussa 

kuin taloudellisessa mielessä. Suorituskykymittareiden mukauttamisen organisaation 

strategiaan odotetaan parantavan suorituskyvyn johtamisen tehokkuutta, koska tällaisen 

yhdenmukaistamisen pitäisi helpottaa strategian tehokasta toteuttamista ja lisätä 

suorituskykyä (Verbeeten ja Boons, 2009, s. 114; Van der Stede et al. 2006, s. 185–205). 

 

Kaplan ja Norton (2003, s. 54) määrittelevät strategian toimintasuunnitelmana, jossa 

koostetaan yhteen yrityksen tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavat resurssit sekä 

toimitavat. Strategian tulisi olla osatekijä prosessissa, jossa organisaation visio ja missio 

muuttuu työntekijöiden työn kautta tuloksiksi. Strategian avulla yritystä johdetaan 

käyttämään ja kohdistamaan resursseja oikein, joka onnistuessa voi tuottaa erityistä 

kilpailuetua.  

 

Mittariston täytyy toteuttaa kolmea periaatetta, jotta suorituskyvyn mittaristo olisi oikeasti 

kytköksissä strategiaan (Kaplan ja Norton, 1996, s. 149):  

1. Syy-seuraus-suhteen on tultava esille  

2. Suorituksen mahdollistavat tekijät on otettava huomioon  

3. Rahalliseen tai taloudelliseen arvoon on koko ajan kiinnitettävä huomiota 

 

Strateginen mittaristo tuo kokonaisvaltaisen näkemyksen strategian kuvaamiselle ja 

seuraamiselle. Sen avulla voidaan viestiä henkilöstölle tavoiteltavista tuloksista ja kuinka 

asetetut tulostavoitteet voidaan saavuttaa. 
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Strategisen mittariston kautta koko henkilöstön olisi ymmärrettävä kuinka omalla 

työpanoksella voi vaikuttaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kun yrityksen 

työntekijät tekevät oikeita asioita oikealla tavalla saavutetaan strategisia tuloksia. Strategian 

jatkuvalla kehittämisellä vastataan ulkoisen ympäristön ja sisäisten toimintojen muuttuviin 

olosuhteisiin. Suorituskyvyn johtaminen on työkalu, jonka avulla henkilöstöä ohjataan 

työskentelemään oikeiden asioiden eteen. 

 

2.2.2 Strategiakartat ja kriittiset menestystekijät 

 

Strategiakarttaa käytetään työkaluna organisaation strategian liittämiseksi mittaamiseen. 

Visuaalisen esityksen avulla voidaan havainnollistaa strategiaa sekä siihen vaikuttavia 

menestystekijöitä että niiden välisiä syy-seuraussuhteita. Strategiakartta helpottaa 

kokonaisvaltaisen mittariston suunnittelua ja sen avulla on helpompi hahmottaa sekä esitellä 

strategiaa henkilöstölle (Lönnqvist et al. 2006, s. 43–44).  

 

 
 

Kuva 5. Strategiakartta (Kaplan ja Norton 2001, s. 92) 
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Mittaristomenetelmät auttavat organisaatioita mittaristojen rakentamisessa, mutta niiden 

kautta ei välttämättä käy ilmi mittareiden liittyminen toisiinsa. Tähän tulisi käyttää apuna 

kuvassa 5 esitettyä strategiakarttaa, joka tuo esille mittareiden syy-seuraussuhteita (Kaplan 

ja Norton 2004, s. 10–17). Strategia voidaan nähdä joukoksi olettamuksia syistä ja 

seurauksista. Huolellisesti suunniteltu ja rakennettu mittaristo tulisi havainnollistaa 

strategiaa erityisesti syy-seuraussuhteiden kautta. 

 

Jokainen suorituskykymittaristoon valittu mittari tulisi olla osa syy-seuraussuhdeketjua, joka 

ilmaisee strategian merkityksen organisaatiolle. Käytettävyyttä voidaan kasvattaa, kun 

strategia avataan ja mukautetaan osoittamaan organisaation etenemistä kohti parempaa 

taloudellista suorituskykyä. Kirjallisuudessa esitetään organisaation strategiakartalle 

paikkaa ainoastaan strategisella tasolla, sillä sen tarkoituksena ei ole tuoda esille yksittäisten 

työtehtävien linkittymistä yrityksen strategiaan. Syy- ja seuraussuhteita on järkevää pohtia 

organisaation eri tasoilla, vaikka niitä ei nimeäisi strategiakartoiksi (Ukko et al. 2007a, s. 

16).  

 

Yritystoiminnan keskeisten riskien analysoiminen on mahdollista myös laatimalla 

strategiakartta (Partanen, 2005, s. 62). Strategiakartan käyttämistä suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän rakentamisen yhteydessä tukee niiden osittainen yhdenmukaisuus, 

koska molemmissa prosesseissa arvioidaan menestymiseen vaikuttavia kriittisiä 

menestystekijöitä (Antola, et al. 2006, s. 17–18). Strategiakartan käyttämisellä mittariston 

suunnittelussa voidaan varmistaa mittareiden kytkeytyminen strategiaan. Koska 

suorituskykymittaukset vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseen, on tärkeää sovittaa 

mittausjärjestelmä organisaation strategisten prioriteettien mukaan (Neely et al. 2005, s. 

1228–1263).  

 

Yrityksen johdon tulisi tunnistaa organisaation kriittisiä menestystekijöitä strategian 

toteutumisen varmistamiseksi. Strategiakartan käyttäminen tuo esille kriittiset 

menestystekijät ja auttaa niihin sopivien suorituskykymittareiden valitsemista. Erityisesti 

Balanced Scorecard –mittariston suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä korostetaan 

kriittisten menestystekijöiden huomioimista (Olve et al. 1998, s. 65–66). 
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2.2.3 Strategian vaikutus suorituskyvyn mittaamiseen 

 

Suorituskyvyn mittarit olisi johdettava yrityksen strategiasta (Kaplan ja Norton, 1996; Cross 

ja Lynch, 1992). Suorituskyvyn mittaamisen ja liiketoimintastrategian yhdenmukaisuuden 

puuttumisen on todettu olevan yksi suurimmista esteistä suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

odotettujen tulosten saavuttamiselle (Bourne et al. 2000; Kaplan ja Norton, 1992, 1996; 

Cross ja Lynch, 1992; Neely et al. 1994). Strategian ja toimenpiteiden pysyessä 

yhdenmukaisina, prosesseja vaaditaan toimenpiteiden säännölliseen tarkistamiseen 

strategiaa vastaan (Martinez ja Kennerley, 2006 s. 465–472).  

 

Työntekijöillä on merkittävä rooli strategian toteuttamisessa ja suorituskyvyn 

kehittämisessä. Suorituskyky ei kehity ilman ihmisiä ja henkilöresurssien vaaliminen, 

kehittäminen sekä palkitseminen vaikuttaa enemmän maailmanluokan suorituskyvyn 

kehittämiseen kuin tietokoneet tai robotit. Liiketoimintastrategia vaatii koko organisaation 

sitoutumista päivittäin, jota on hallittava strategian onnistuneeksi toteuttamiseksi. Kun 

henkilöstö keskittää työnsä mitattavien asioiden toteuttamiseen, toteutuu organisaation 

strategia käytännössä. Suorituskyvyn mittaaminen on suunniteltava ja toteutettava siten, että 

strategia kytketään toimintojen ja yksilöiden tavoitteisiin sekä huomioidaan myös 

operatiiviset näkökohdat (Kaplan ja Norton, 1992; Cross ja Lynch, 1992; Neely et al., 2002).  

 

Martinezin ja Kennerleyn (2006 s. 465–472) mukaan liiketoiminnan suorituskyvyn 

arvioinnit sisältävät sekä yksittäisten työntekijöiden arvioinnin että taktisen ja operatiivisen 

tason katsauksen. Tiimien ja työntekijöiden suorituskykymittarien ja tavoitteiden on oltava 

yhdenmukaisia, jotta saavutetaan paras mahdollinen suorituskyvyn mittaus organisaation 

operatiivisella tasolla. Suorituskyvyn mittaamisen tulisi olla linjassa strategian kanssa. 

Toimenpiteitä ja tavoitteita tulisi viedä operatiiviselle tasolle eli ryhmille ja yksilöille, 

organisaatioille sekä strategiasta johdetuille operatiivisille toimille. Tiimien ja yksilöiden 

suorituskyky sekä erilaisten operatiivisten toimien suorittaminen ovat vahvassa yhteydessä 

toisiinsa, koska työntekijöiden toimet vaikuttavat toiminnan suoritukseen ja päinvastoin. 

Kriittiset menestystekijät konkretisoivat strategisia tavoitteita kuvaamalla asioita, joissa 

onnistuminen ratkaisee yrityksen menestymisen.  
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2.3 Suorituskyvyn johtaminen 

  

Suorituskyvyn johtamisella tarkoitetaan suorituskyvyn mittaamisen muodostamaan 

informaatioon perustuvaa johtamista. Aiemmin suorituskyky ja sen osa-alueet nähtiin 

pääasiassa taloudellisina ulottuvuuksina. Ensimmäiset budjetointiin ja taloudelliseen 

kontrollointiin suunniteltu viitekehys sekä järjestelmät rakennettiin 1900-luvun alkupuolella 

DuPontin ja General Motorsin toimesta. Talouden näkökulman käyttäminen jatkui lähes 

1980-luvulle saakka. (Neely ja Bourne 2000, s.3)  

 

Suorituskyvyn johtamisprosessin avulla yritys hallitsee suoritustaan toiminnallisten 

strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti. Suorituskyvyn prosessin ydin on tyypillisesti 

tietojärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi suljetun piirin tai silmukan käyttöönotto- ja 

palautejärjestelmän hallinnan. Tämä tietojärjestelmä on suorituskyvyn mittausjärjestelmä, 

jonka tulisi integroida asiaankuuluvat tiedot eri tietojärjestelmistä. Tässä yhteydessä 

integraatio tarkoittaa, että suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulisi mahdollistaa yrityksen 

strategisten ja taktisten tavoitteiden oikea käyttöönotto sekä tarjota jäsennelty viitekehys, 

jonka avulla asiaankuuluva tieto voidaan palauttaa sopiviin kohtiin päätöksenteon ja 

valvonnan helpottamiseksi (Bititci et. al. 1997, s. 522–534). Näkökulman suorituskyvyn 

johtamisen tarkasteluun tuo kuva 6. 

 
 

Kuva 6. Suorituskyvyn johtamisen pyramidi (mukaillen Bititci et. al, 1997, s. 524) 
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Amaratunga ja Baldry (2002, s. 217–223) ovat määrittäneet suorituskyvyn johtamisen 

suorituskyvyn mittaustietojen käytöksi organisaatiokulttuurin, järjestelmien ja prosessien 

sekä positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Sovittujen tavoitteiden asettamisessa, 

resurssien jakamisessa ja priorisoinnissa vahvistaen nykyisten toimintatapojen tai 

hankkeiden suuntaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jakamalla suorituskyvyn tuloksia 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Lebasin mukaan suorituskyvyn mittaaminen ja suorituskyvyn johtamisen on kytkeytynyt 

toisiinsa siten, että suorituskyvyn johtaminen on filosofia suorituskyvyn mittaamisen 

tukemana. Suorituskyvyn johtaminen taas ennakoi suorituskyvyn mittaamista ja luo näin 

kontekstin mittaamiselle (Lebas 1995 s. 23–35). Näin suorituskyvyn johtamisen ja 

suorituskyvyn mittaamisen prosessit tukevat toisiaan. Kun mittaristo alkaa tuottaa tietoja 

yrityksen suorituskyvystä, olisi organisaation edettävä suorituskyvyn mittaamisesta 

suorituskyvyn johtamiseen (Amaratunga ja Baldry 2002. s, 218).  

 

Suorituskyvyn johtamisen keskeinen tavoite on parantaa organisaation suorituskykyä 

lähtökohtaisesti strategian avulla. Suorituskyvyn mittaamisella ja johtamisella yritetään 

tuoda johdolle työkaluja strategian toteuttamiseen ja seuraamiseen. Painopiste on viime 

aikoina siirtynyt enemmän integroitujen kokonaisvaltaisten suorituskykyviitekehysten 

kehittämiseen, joiden avulla toiminnan ohjaamisessa tavoitellaan sekä taloudellisten että ei-

taloudellisten mittareiden yhdistämistä. Kyseisiä viitekehyksiä on käytetty selkeyttämään 

kommunikointia ja tehostamaan hallintaa strategiseen johtamiseen. (Drury 2004, s. 991)  

 

Oleellista on käsittää suorituskyvyn olevan huomattavasti moniulotteisempi kokonaisuus 

kuin ainoastaan yrityksen taloudellinen suorituskyky. Kun halutaan korostaa tai rajata 

suorituskyvyn johtamisen kokonaisuutta voidaan käyttää termiä yrityksen suorituskyvyn 

johtaminen. Tällä termillä haluttiin erotella yksilö- ja organisaatiotason suorituskyvyn 

johtaminen (Bourne et al. 2000 s. 754–771). 
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3 Ohjelmistotuotanto 

 

3.1 Ohjelmistotuotannon määritelmä 

 

Ohjelmistokehityksellä tai ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan erityisesti sellaisia 

organisaation työmenetelmiä, tekniikoita ja työvälineitä sekä teorioita, joiden tavoitteena on 

tuottaa tietokoneohjelmia tai -ohjelmistoja. Laajemmin käsitettynä ohjelmistotuotanto kattaa 

tietokoneohjelmistojen valmistukseen liittyvän systemaattisen prosessinhallinnan ja eri 

ohjelmistokehitysmenetelmiä sekä mitattavissa olevia tapoja ohjelmistojen kehittämiseen, 

operointiin että ylläpitoon. Ohjelmistotuotantoon kuuluu lähes mikä tahansa toiminta, joka 

pyrkii tietokoneohjelmien tai -ohjelmistojen valmistukseen. 

 

Ohjelmistotuotanto terminä (Software Engineering) esitettiin ensimmäisen kerran 1968 

NATO:n (Naur et al. 1968; 1976, s. 147) konferenssissa seuraavasti:  

 

“The establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically 

software that is reliable and works efficiently on real machines “ 

 

Kyseinen lähestymistapa soveltuu edelleen, koska ohjelmistotuotantoa voidaan kuvata 

”kurinalaisena insinöörityönä, joka pyrkii tarjoamaan keinoja kehittää laadukkaita ja 

tehokkaita ohjelmistoja mahdollisimman edullisesti tarjoten tehtäväjaon sekä työkalut 

kaikkiin ohjelmistojen valmistuksen työvaiheisiin”. 

 

Ohjelmistotuotanto voidaan tarkastella seuraavan jaottelun mukaisesti: 

o perustetaan projekti: huomioidaan eritoten aikataulu, 

o määritellään ongelma: mitä tullaan tekemään, 

o suunnitellaan ohjelmisto: miten se tehdään, 

o toteutetaan: tehdään se, 

o verifioidaan ja validoidaan: varmistetaan ja  

o ylläpidetään: pidetään huolta ohjelmistosta. 

 

Edellä mainitut osa-alueet muodostavat myös ohjelmistotuotantoprosessin perustehtävät. 
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Käsitteellä ohjelmistotuotanto tai “Software Engineering” tarkoitetaan ohjelmistojen tai 

verkkopalvelujen rakentamisessa yleisesti käytössä olevia tekniikoita, työkaluja, testausta, 

menettelytapoja ja periaatteita sekä kuinka niiden kehittämistä hallitaan. 

Ohjelmistotuotannon lähtökohta on kokoelma hyväksi havaittuja toimintatapoja ja 

periaatteita. (Haikala ja Mikkonen 2011, s. 11) 

 

Tyypillisesti ohjelmisto tuotetaan projektina, jossa asiakkaan vaatimuksia mukaillen 

toteutetaan tavoiteltu ohjelmisto. Projektille on määritelty riittävän selkeä sisältö ja asetettu 

tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi projektille kohdistetaan henkilöresursseja, 

alihankintaan käytettävää rahaa tai muuta vastiketta, joka edesauttaa projektin läpiviemisen. 

Näiden lisäksi projektille on sovittava aikataulu, joka luo puitteet projektin keston hallitaan 

ja projektin etenemisen seurantaan (Haikala ja Mikkonen 2011, s. 21). 

 

Ohjelmistotuotannon tavoitteena on tuottaa ohjelmistoja, jotka täyttävät asiakkaan asettamat 

kohtuulliset vaatimukset. Ohjelmistokehityksen kustannukset sekä aikataulu ovat 

ennustettavissa riittävällä tarkkuudella (Haikala ja Märijärvi 2004, s.16). 

Ohjelmistotuotannossa käytetään myös laatujärjestelmiä, joiden tavoitteena on 

dokumentoida hyväksi havaitut toimintatavat ja parantaa toimintaprosessin laatua.  

 

Ohjelmistotuotanto voidaan nähdä joukkona laitekomponentteja, jotka tarjoavat palveluita 

tai ominaisuuksia sen käyttäjille. Ohjelmistotuotanto tarvitsee myös toimintaympäristön, 

joka koostuu ohjelmistokomponenteista, kuten käyttöjärjestelmistä ja ohjelmistokirjastoista. 

Laitteistolla voidaan käsittää tietokoneiden ja palvelimien lisäksi tietokoneverkot ja 

pilviympäristöt. Ohjelmistokehityksen laajuus vaikuttaa ja pitkälti myös määrittelee työkalut 

ohjelmistotuotantoympäristöjen hallintaan. 

 

Ohjelmistotuotannossa käytettävät kehitysmenetelmät voidaan jaotella kahteen eri ryhmään 

niiden ominaispiirteiden mukaan. Ne ovat perinteiset suunnitelmavetoiset niin kutsutut Plan-

Driven menetelmät ja ketterät menetelmät (Boehm 2002, s. 64–69). Näiden menetelmien 

tarkoitus on ohjata ohjelmistokehittäjiä organisoimaan ohjelmistokehitykseen liittyvää työtä. 

Menetelmät pitävät sisällään samoja ohjelmistokehityksen vaiheita, ainoastaan niiden 

toteuttamisjärjestys ja toteuttamistapa poikkeavat toisistaan. 
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3.2 Ohjelmistokehitysmenetelmät 

 

3.2.1 Perinteinen ohjelmistokehitys 

 

Suunnitelmavetoiset menetelmät ymmärretään ohjelmistokehityksen perinteisiksi 

menetelmiksi. Tähän liittyvät suunnitelmavetoiset prosessimallit ovat systemaattisia 

lähestymistapoja valmiin ohjelmiston tuottamiseksi noudatettavaa ennalta määriteltyä 

ohjelmistoprosessia (Boehm et al. 2003, s. 64–69). Dokumentaatiota tuotetaan jokaisesta 

prosessin vaiheessa, jolla varmistetaan prosessin ja sen vaiheiden oikeanlainen suoritustapa. 

Tapahtumat voidaan jäljittää tarkasti vaatimusten, suunnittelutyön että koodin osalta (Royce, 

1970; Boehm ja Turner, 2003; Sommerville 2009). 

 

Perinteisessä ohjelmistokehityksessä ohjelmistoprojekteilla on tietynlainen elinkaari, joka 

nähdään vaiheittain etenevänä prosessina. Jokaisen perinteisen ohjelmistokehitysmallin 

toimintavaihe on samankaltainen, vaikka toteutustavassa olisikin vaihtelua. Perinteisessä 

mallissa ohjelmistokehityksen vaiheet määritellään usein hyvin tarkasti. Vaiheiden 

huolellisella noudattamisella pyritään toteuttamaan asiakasta tyydyttävä ja toimiva 

ohjelmisto. Ohjelmistoja voi systemaattisesti tuottaa uudelleen vastaavalla tavalla, kun 

ohjelmistokehityksen vaiheet on tarkkaan määritelty. Näissä perinteisissä menetelmissä 

ohjelmistokehitysprosessi on ennalta suunniteltu ja hallinnoitu, joka jakaa projektin eri 

vaiheisiin (Boehm ja Turner, 2003; Haikala ja Märijärvi, 2004; Sommerville, 2009). 

 

Tälle perinteiselle lähestymistavalle on ominaista vesiputoustyyppinen vuorovaikutus 

tuotehallinnan, tuotekehityksen, järjestelmätestin ja asiakkaan välillä. Kehitysmenetelmää 

käyttäville projekteille on ominaista pitkät palautesyklit ja asiakaspalautteen integroinnin 

vaikeus tuotekehitysprosessiin. Tyypillisesti toimitus asiakkaalle tapahtuu projektin 

elinkaaren lopussa, jonka jälkeen asiakkaat voivat antaa palautetta ohjelmiston 

toiminnallisista ominaisuuksista. Käytännössä ohjelmistokehitys ei etene tarkalleen 

vesiputousmallin mukaan, koska useimmiten vaatimuksia täydennetään projektin aikana. 

Sitä voidaan kuitenkin pitää toimintamallina, jonka mukaisesti toimitaan 

vaatimusmäärittelyn mukaan siinä määrin kuin on mahdollista (Haikala ja Märijärvi, 2004; 

Sommerville 2009). 
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Suunnitelmavetoisesta prosessimallista klassinen esimerkki on vesiputousmalli, jossa 

ohjelmistokehitysprosessi etenee vaiheittain vaatimusmäärittelystä lopulliseen tuotteeseen 

kuvan 7 mukaisesti (Royce 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Vesiputousmallin vaiheet (mukaillen Sommerville 2009, s. 30). 

 

Vesiputousmallin ensimmäisissä vaiheissa kiinnitetään huomio ohjelmiston suunnitteluun. 

Vaatimusten analysointi- ja määrittelyvaiheen tarkoitus on kerätä tietoja kehitettävän 

järjestelmän palveluista, rajoitteista ja tavoitteista konsultoimalla ohjelmiston tulevia 

käyttäjiä. Näihin tietoihin perustuen ohjelmistokehittäjät muodostavat yksityiskohtaisen 

määritelmän järjestelmästä. Vesiputousmallissa ohjelmiston vaatimukset määritellään 

prosessin alkuvaiheessa ja ne tulisi olla mahdollisimman kattavat ennen siirtymistä 

suunnitteluvaiheeseen (Royce 1970; Sommerville 2009). 

 

Suunnitteluvaiheessa vaatimukset jaetaan laitteistovaatimuksiin ja ohjelmistovaatimuksiin. 

Tässä vaiheessa kehittäjät määrittelevät yleisen ohjelmistoarkkitehtuurin sekä keskeiset 

riippuvuudet että näiden väliset suhteet. Implementaatio- ja yksikkötestausvaiheessa 

pyritään tuottamaan suunnitteluvaiheen tuloksien avulla suunnitelmaa vastaava ohjelmisto. 

Yksikkötestauksella varmistetaan ohjelmistolle määriteltyjen spesifikaatioiden täyttyminen.  
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Integraatiovaiheessa ohjelmiston yksittäiset osat integroidaan yhtenäiseksi järjestelmäksi ja 

järjestelmätestauksella varmistetaan ohjelmiston vaatimuksien täyttyminen. 

Ohjelmistotuote toimitetaan asiakkaalle testauksen jälkeen (Haikala ja Märijärvi, 2004; 

Sommerville 2009). 

 

Ennen ohjelmiston käyttöönottoa ja siirtoa ylläpitoon, järjestelmän osat yhdistetään toisiinsa 

ja niiden toimivuus tarkastetaan testaamalla. Menetelmään kuuluu jokaisen vaiheen lopussa 

pidettävä katselmointi, jossa tarkastellaan kyseisen vaiheen vaatimusten toteutuminen ja 

päätetään jatkosta seuraavaan vaiheeseen. Käyttöönotto- ja ylläpitovaiheessa toimitettu 

järjestelmä asennetaan ja asiakas aloittaa tuotantokäytön. Ylläpito sisältää järjestelmästä 

kehitysvaiheessa tai sen jälkeen löytyneiden virheiden korjaamista, päivityksiä sekä 

toiminnallisten ominaisuuksien parantamista uusien esille tulleiden vaatimuksien 

mukaisesti. Uusien ominaisuuksien tuottaminen ja virheiden korjaaminen voi sisältää 

edellisten prosessin vaiheiden toistamista (Sommerville, 2009, s. 725–728).  

 

Perinteisten ohjelmistomenetelmien rinnalle alkoi muodostua ohjelmistokehittäjien toimesta 

erilaisia kevyempiä työtapoja, joihin perinteiset tarkasti määritellyt menetelmät eivät 

pystyneet vastaamaan (Abrahamsson et al. 2003, s. 9). Ohjelmistokehitysmenetelmiin 

liittyviin haasteisiin useimmat tahot alkoivat omaksua ketterän kehitysmenetelmän 

käytäntöjä.  

 

3.2.2 Ketterä ohjelmistokehitys 

 

Ketterien menetelmien syntymiseen vaikuttivat perinteisten kehitysmenetelmien raskaat 

prosessit, jotka eivät taipuneet ympäristön muutoksiin riittävän joustavasti ja nopeasti. 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus tuotiin julkisuuteen vuonna 2001 ketteriä menetelmiä 

jo käyttävien asiantuntijoiden työpajan tuotoksena (Agile Alliance, 2001). Kirjallisuus 

käyttää tästä julistuksesta vakiintunutta termiä Agile Manifesto (Dybå ja Dingsøyr, 2008; 

Conboy, 2009). Agile Manifeston taustalla oli tavoite tarjota vaihtoehto perinteisille 

ohjelmistokehityksen menetelmille (Agile Alliance, 2001). 
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Agile Manifeston sisältämät neljä arvoa tavoittelevat parempaa tapa tehdä ohjelmistoja. 

Nämä arvot sisältävät 12 periaatetta, jotka havainnollistavat kuinka niitä toteutetaan 

käytännössä. Manifeston arvot tunnetaan kattavasti ja levinneet niin laajalti, että sitä 

pidetään määritelmänä ketterälle ohjelmistokehitykselle. (Beck, Beedle, Van Bennekum, 

Cockburn, Cunningham, Fowler ja Kern, 2001) 

 

Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmässä ohjelmistoa kehitetään useammassa 

iteraatiossa, jossa yksittäisen iteraatio pitää sisällään kaikki kehitystyövaiheet aina 

suunnittelusta varsinaiseen julkaisuun (kuva 8). Ohjelmistoprojektit ovat lyhyitä syklejä, 

joissa tuotetaan toimivaa ohjelmistoa käymällä läpi jokainen kehitysvaihe aina 

vaatimusmäärittelystä valmiin ohjelmiston luovutukseen. Jokaisella syklillä ohjelmistoon 

kehitetään uutta toiminnallisuutta inkrementaalisesti. Palautetta uusista toiminnallisuuksista 

pyydetään jokaisen iteraation jälkeen. Lyhyissä sykleissä asiakas osallistuu kehitystyöhön 

arvioimalla syklin aikana toteutuneet tulokset sekä priorisoi kehittäjille uusia vaatimuksia. 

Asiakkaiden ja kehittäjien välistä kommunikointia pidetään erityisen tärkeänä, koska 

ainoastaan kommunikoimalla muutoksiin voidaan reagoida tarpeen vaatiessa nopeasti. Tätä 

voidaan pitää kontrastina vesiputouksen kaltaisille ohjelmistokehitysmalleille, joissa 

korostetaan perusteellista ja yksityiskohtaista suunnittelua (Highsmith ja Cockburn 2001; 

Abrahamsson et al. 2002). 

 

Kuva 8. Ketterän ohjelmistokehityksen malli (Schwaber 1995; Beedle, Schwaber 2002). 
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Ketterän ohjelmistokehityksen prosessit ovat systemaattisia ja niissä on paljon rakennetta, 

ohjausta sekä hallintaa. Ketterissä prosesseissa lähtökohtana on muutos, joka on keskeinen 

ero suunnitelmakeskeisiin prosesseihin. Varautuminen näihin muutoksiin lähes pakottaa 

joustaviin ratkaisuihin niin aikataulutuksessa, dokumentoinnissa, projektinhallinnassa kuin 

resurssien arvioinnissakin. Joustavuus saavutetaan ketterien menetelmien periaatteen 

mukaisella julkaisu- ja laatukeskeisyydellä. Kattavaa dokumentaatiota tärkeämpi ketterän 

projektin tuotos on toimiva ja laadukas tuote (Dybå et. al. 2008, s. 833–859). 

 

Qumerin ja Henderson-Sellersin (2006, s. s. 280–295) mukaan ketteryys on sellaista 

käyttäytymistä, jossa odottamattomiin tai odotettuihin muutoksiin pystytään reagoimaan 

joustavasti ja nopeasti. Ketterille käytännöille on ominaista pienet toiminnalliset 

kehitystiimit, lyhyet kehityssyklit, jotka johtavat toimiviin ohjelmistoihin, ja jatkuva 

suunnittelu, jossa asiakas on mukana jatkuvan asiakaspalautteen mahdollistamiseksi 

(Highsmith et al. 2001, s. 120–122.). 

 

Conboy (2009, s. 329–354) määrittelee ketterän kehittämismenetelmän jatkuvaksi 

valmiudeksi luoda muutosta. Luontaisesti ennakoiden, nopeasti tai reagoiden tukea 

kehittämisen muutosta. Oppia muutoksesta lisäten samanaikaisesti asiakkaalle tuotettua 

arvoa sekä kykyä hyödyntää aikaisemmista projekteista opittua tietoa. Agile Manifesto on 

ainoastaan julistus toisenlaisesta tavasta kehittää ohjelmistoja. Siihen ei sisälly erityisiä 

työvälineitä tai menetelmiä ohjelmistoprojektien toteutukseen. Siksi ohjelmistojen 

kehittämiseen tarvitaan jokin menetelmä.  

 

Abrahamsson et al. (2002, s. 98) pitävät nopeutta ja yksinkertaisuutta ketterien menetelmien 

tärkeimpinä ominaisuuksina. Ketterien ja perinteisten menetelmien eroja voidaan vertailla 

tarkastelemalla niiden suhtautumista ohjelmistokehitysprojektin eri osa-alueisiin ja 

millaisissa projekteissa ne tuottavat tavoitteen mukaisia tuloksia. Kyseinen arviointi voidaan 

tehdä esimerkiksi seuraavilla eri osa-alueilla: hallinnoinnin, soveltamiskohteen, teknisen tai 

henkilöstön näkökulmasta. Taulukossa 3 on esitetty ketterien ja perinteisten 

suunnitelmavetoisten kehitysmenetelmien eroja perustuen Boehmin ja Turnerin (2003, s. 2) 

tekemään kyseisten menetelmien vertailuun. 
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Taulukko 3 Keskeisimmät erot perinteisen ja ketterän kehityksen välillä (Boehm & Turner, 
2003) 

 

Osa-alue Perinteinen Ketterä 

Soveltaminen   

Päätavoite prosessille Ennustettavuus ja vakaus. Tarkka 
prosessien noudattaminen täyttää 
vaaditut standardit. 

Arvoa tuotetaan projektin alusta 
alkaen, muutoksiin vastataan 
nopeasti ja prosessia mukautetaan 

Projektin koko Suuret tiimit ja projektit Pienet tiimit ja projektit 

Ympäristö 
 

Vakaa, vähän muutoksia, huomioi 
projektin ja organisaation tarpeet 
 

Epävakaa ympäristö, paljon 
muutoksia, fokus projektissa 

Hallinnointi   

Asiakassuhteet Vuorovaikutus asiakkaan kanssa 
tarvittaessa, keskittyminen 
sopimusehtojen määrittämiseen 

Läsnä oleva asiakas keskittyy 
projektille priorisoituihin 
inkrementteihin. 

Suunnittelu ja ohjaus Dokumentoidut suunnitelmat, 
joiden toteutumista seurataan 

Suunnitelmat, jotka kehittyvät ja 
ohjaavat työtä. 

Kommunikaatio Tieto liikkuu dokumentaation 
välityksellä. 

Tieto siirtyy keskustelemalla. 

Tekninen   

Vaatimukset Vaatimukset tarkasti kuvattuja, 
Kattavia ja jäljitettäviä sekä 
verifioitavissa. 

Vaatimukset epäformaalisti 
kuvattuja käyttäjätarinoita ja 
testitapauksia, jotka voivat 
muuttua prosessin aikana. 

Kehitys Kattavat suunnitelmat, pitkät 
kehityssyklit, refaktorointi 
oletettu arvokkaaksi 

Yksinkertainen suunnittelu, 
lyhyet kehityssyklit, refaktorointi 
oletettu edulliseksi 

Testaus Tarkat dokumentoidut 
menettelytavat ja 
testaussuunnitelmat 

Suoritettavat testitapaukset 
määrittelevät vaatimuksia. 

Henkilöstö   

Asiakkaat Yhteistyöhaluiset, auktorisoidut, 
sitoutuneet ja asioista perillä 
olevat asiakkaat eivät vaikuta 
joka kerta läsnäolevilta. 

Asiakkaat ovat projektille 
varattuja, yhteistyöhaluisia, 
auktorisoituja, sitoutuneita ja 
perillä asioista. 

Kehittäjät Ainoastaan projektin alussa 
tarvitaan prosessin hallitsevia 
kehittäjiä. 

Prosessin hallitsevia kehittäjiä 
tarvitaan koko projektin ajan. 

Organisaatio ja kulttuuri Tarkat säännöt ja käytänteet 
ohjaavat toimintaa. 

Ihmisten vapaus työskennellä 
parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

Kriteerit täyttäviä ketteriä prosessimalleja ovat esimerkiksi Adaptive Software 

Development, Crystal Methods, Dynamic Systems Development Method, Extreme 

Programming, Feature Driven Development, Kanban, Scrum ja Rational Unified Process 

(Abrahamsson et al. 2002, s. 18). 
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3.3 Ohjelmistokehitysprosessi 

 

Ohjelmistotuotantoprosessi on kokoelma toimintoja, jotka johtavat ohjelmiston 

valmistumiseen. Prosessi on ohjeistus, joka kertoo eri työvaiheista ja niiden välisistä 

suhteista. Varsinaisena prosessi tulee ilmi projektina, jossa toteutetaan prosessin eri 

työvaiheet. Ohjelmistoja kehittävät organisaatiot käyttävät kehitystyöhön räätälöityjä 

prosesseja. 

 

Feilerin ja Humbreyn (1992, s. 30–31) mukaan ohjelmistokehityksen prosessin 

perusedellytys on, että sen tulisi vastata projektin tarpeita. Projektin tarpeet huomioidaan 

tilannekontekstissa ja siksi sopivin ohjelmistokehitysprosessi riippuu asiayhteydestä 

(Benediktsson et al. 2006, s. 87–101). Ohjelmistokehityksen ja prosessin johtajien on 

arvioitava laaja valikoima asiayhteyteen vaikuttavia tekijöitä, ennen kuin he päättävät 

sopivimmasta prosessista kullekin kehityshankkeelle (MacCormack et al. 2003, s. 217–232). 

Valitun kehitystavan tulisi sopia parhaiten markkinoiden ja organisaatioiden olosuhteisiin, 

tuotteisiin, kykyihin ja tavoitteisiin.  

 

Sommerville (2009, s. 9) kuvaa kaikille ohjelmistoprosesseille yhteisiä toimintoja ja vaiheita 

seuraavasti: 

 kehitettävän ohjelmiston toiminnallisuuksien ja niitä koskevien rajoitteiden 

määrittely, 

 määrittelyn mukaisen ohjelmiston suunnittelu ja implementointi eli ohjelmiston 

tuottaminen, 

 järjestelmän validointi eli asiakkaan ohjelmistolta odottaman toiminnallisuuden 

varmistaminen, 

 järjestelmän evoluutio eli ohjelmiston mukauttaminen sen muuttuvan 

toimintaympäristön tarpeiden mukaisesti. 

 

Ohjelmiston kehittäminen voidaan käsittää joukoksi erilaisia työvaiheita ja käytänteitä, joita 

systemaattisesti soveltamalla ohjelmistokehitysprojektissa voidaan tuottaa haluttu 

ohjelmisto. Tätä kutsutaan ohjelmistoprosessimalleiksi ja malleja soveltamalla kehittyy 

ohjelmistoprojektille varsinainen prosessi.  

  



37 
 

Ohjelmistokehityksen prosessimallit lähestyvät toisiaan hieman erilaisista näkökulmista ja 

painottavat siten eri osa-alueita (Sommerville, 2009; Abrahamsson, Warsta et al. 2003). 

Prosessimallien tarkoituksena on lähtökohtaisesti ratkaista mahdolliset eteen tulevat 

ongelmat ja edesauttaa kehitystyön tekijöitä tuottamaan toimiva ohjelmisto. 

 

Ohjelmistojen suunnittelulla pyritään saavuttamaan vaaditun laadun tulokset aikataulun ja 

budjetin rajoissa. Yleensä ohjelmistosuunnittelijat omaksuvat järjestelmällisen ja 

organisoidun lähestymistavan työhönsä, koska tämä on usein tehokkain tapa toteuttaa 

korkealaatuisia ohjelmistoja. Suunnittelussa on kuitenkin kyse sopivimman menetelmän 

valitsemisesta olosuhteille, joten luova ja vähemmän muodollinen lähestymistapa 

kehitykseen voi olla oikea tietyntyyppisille ohjelmistoille (Sommerville 2009, s. 7–10). 

 

Konfiguraation eli kokoonpanonhallinnan kurinalaisuutta voidaan analysoida eri 

näkökulmista riippuen sidosryhmän roolista ohjelmistokehitysprosessissa kuten kuvassa 9 

on esitetty. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta konfiguraationhallinta voidaan jakaa viiteen 

päätoimintoon; kokoonpanon tunnistus, kokoonpanon hallinta, laskenta, kokoonpanon 

arvioinnit ja tarkastelut sekä julkaisujen hallinta ja toimitus (IEEE 2005, s.5). 

 

 

Kuva 9. Ohjelmistotuotannon konfiguraation hallinta (Asklund ja Bendix, 2002; IEEE 2005)  

 

Konfiguroinnin ohjaustoiminnon tarkoituksena on seurata kohteen kehitystä ja sen 

tavoitteena on tukea tuotteen aiemmin määritellyn perustason hallittua kehitystä. Tämä 

toiminto on yleensä automatisoitu versionhallintajärjestelmällä. 
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Tällainen orgaaninen näkemys käytännöistä tarkoittaa, että ohjelmistokehityksen yhteydessä 

käytännöt voivat sisältää sekä ennalta määriteltyjen kehitysmenetelmien perusteellisesti 

järjestettyä käyttöä että löyhästi organisoituja ja jopa uusia toimintoja, joissa voidaan käyttää 

käsillä olevia yksittäisiä työkaluja tai tekniikoita. 

 

Ohjelmistotuotannossa ohjelmistokehitysprosessi on prosessi, joka kokoaa yhteen erilaisia 

toimintoja, jotka johtavat ohjelmistotuotteeseen.  Ohjelmistokehitystyö jaetaan pienempiin, 

rinnakkaisiin tai peräkkäisiin vaiheisiin tai aliprosesseihin suunnittelun, tuotehallinnan ja 

projektinhallinnan parantamiseksi. Ohjelmistokehitysprosessit vaihtelevat 

ohjelmistokehitysyritysten ja ohjelmistotuotteiden välillä. Ohjelmistotuotteen tyypillä ja 

elinkaarella on vaikutusta prosessiin ja ohjelmistoprosesseihin on tehtävä muutoksia, jotta 

ne sopivat tiettyihin ympäristöihin (Boehm et al. 2004, s. 718–719). 

 

3.4 Ohjelmistokehityksen erityispiirteet 

 

Ohjelmistoja kehittävät organisaatiot yrittävät säilyttää kilpailuedun vähentämällä 

ohjelmistokehitykseen liittyviä riskejä. Riskienhallinta edellyttää kehitysstrategioiden 

sovittamista liiketoiminnan tavoitteisiin ja tulostavoitteiden muuntamista kvantitatiiviseksi 

projektinhallintasuunnitelmaksi. Tämän lisäksi on perusteltava ohjelmistojen ja 

järjestelmien kehittämiseen liittyvät investoinnit sekä muiden IT-palveluiden kustannukset. 

Usein perustelu vaatii konkreettisen esityksen kehityksen vaikutuksista organisaation 

yleisiin liiketoiminnan tavoitteisiin ja organisaation ylätason tavoitteisiin. Ohjelmistokehitys 

nähdään erityisen innovatiivisena, tietointensiivisenä ja työvoimavaltaisena toimintana, 

jossa aineeton pääoma on huomattavasti merkityksellisempää kuin fyysiset investoinnit. 

 

Nykyään on monia suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen käytäntöjä ohjelmistoalustoja, 

jotka ovat suunniteltu ja kehitetty tukeman suorituskyvyn johtamista. Ohjelmistoalustat 

antavat tukea suorituskyvyn mittaamiseen ja hallintaan käytäntöjen tehostamiseksi ja ilman 

tietotekniikan tukea ovat suorituskyvyn mittausjärjestelmät todennäköisesti lyhytaikaisia 

(Bourne et al. 2000; Kennerley ja Neely 2003; Marr ja Neely 2002; Nudurupati ja Bititci 

2005).  
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Monet suorituskyvyn mittaamista ja hallintakäytäntöjä tukevista käytettävissä olevista 

ohjelmistoalustoista ovat joko itsenäisiä sovelluksia tai ne on integroitu yrityssovelluksiin, 

kuten SAP, Oracle ja MS Dynamics. 

 

Sudhakar et al. (2005, s. 190) mukaan seuraavat tekijät vaikuttavat kehitystiimin 

suorituskykyyn:  

1) tekniset 

2) ei-tekniset (pehmeät) 

3) organisatoriset ja  

4) ympäristötekijät.  

 

Teknisiä tekijöitä ovat projektikohtaiset piirteet, kuten koko, monimutkaisuus ja prosessit, 

sekä tuotteen ominaisuudet. Tämän lisäksi yksilötason kognitiivisia tekijät kuten taito, tieto, 

osaaminen ja looginen päättely ovat suorituskykyyn vaikuttavia pehmeitä tekijöitä. 

Ohjelmistokehitysprojektit ovat usein palveluliiketoimintaa, jossa sekä yksilöiden että 

kehitystiimien suorituskyvyn mittaamisen lisäksi halutaan asiakkaan palaute 

suorituskyvystä (Jääskeläinen ja Laihonen 2013, s. 360). Asiakaspalautetta pyydetään ja 

saadaan koko kehitysprojektin ajan. Ohjelmiston käyttöönotossa saadaan palautetta 

käyttäjiltä, joiden avulla muodostetaan käsitys, kuinka kehitystyön tulos täyttää sille 

hankintasopimuksen hetkellä asetetut ja projektin aikana muuttuneet tavoitteet. 

Asiakaskokemuksen merkitystä korostetaan ketterän kehitysmenetelmän ensimmäisen 

periaatteen mukaisessa kuvauksessa, jossa ”tärkein prioriteetti on asiakkaan tarpeen 

tyydyttäminen toimittamalla arvokkaita ohjelmistoja nopeasti ja jatkuvasti.” (Misra et al. 

2012, s. 975). 

 

Ohjelmointityötä kehitetään koko ajan (Poppendieck 2011, s. 7; Sureshchandar et   al. 2005, 

s. 14) ja tämä edellyttää muutosjohtamista myös suorituskyvyn johtamiselta.   Ketterien 

kehitysmenetelmien ja uusien agile ja lean -prosessimallien yleistymisen myötä 

ohjelmistokehityksessä voidaan muutoksiin vastata paremmin itsenäisten ohjelmistoja 

kehittävien tiimien toimesta. Muutokset voivat koskea esimerkiksi aikataulua, budjettia, 

tuettavia teknologioita, henkilöstöä, testausprosesseja, sovellusten toiminnallisuutta 

koskevia vaatimuksia tai kehitystiimejä (Rizwan ja Qureshi 2012, s. 358; Beecham et al. 

2008, s. 860; Misra et al. 2012, s.  976). 
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3.5 Suorituskyvyn mittaamisen haasteet asiantuntijaorganisaatiossa 
 

Asiantuntijaorganisaatioksi kutsutaan organisaatiota, jossa työ on pääosin uuden tiedon 

kehittämistä, soveltamista tai konsultointia. Asiantuntijaorganisaatiosta käytetään usein 

nimitystä tietointensiivinen organisaatio (Lönnqvist et al. 2006, s. 49). Asiantuntijatyön 

panosten ja tuotosten aineettomuus tekee tuottavuuden mittaamisesta vaativampaa. Koska 

prosessin tuotokset ja panokset eivät ole vastaavalla tavalla mitattavia kokonaisuuksia kuten 

esimerkiksi myynnin tavoitteet, työsuoritusten johtaminen on tunnistettu erityisen tärkeäksi 

(Singh 2013, s. 40).  

 

Asiantuntijatyön tasapuolinen tuottavuuden mittaaminen on vaikeaa, johtuen aineettomien 

tuotteiden yksiköiden hankalasta määrittelystä ja niihin liittyvistä laadullista tekijöistä. 

Vaikka suoritemääräinen mittaaminen onnistuisi, saattaa muita tuottavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä jäädä mittariston ulkopuolelle. Bourne et al. (2000, s. s. 754–771) havaitsivat 

suorituskykymittariston käytännön toteutukseen liittyvän merkittäviä haasteita kuten 

mittaamisen kyseenalaistaminen, tietojärjestelmistä hankittavien tietojen saatavuus ja 

johdon sitoutumisen katoaminen kesken prosessin. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen epäonnistumiselle Neely ja ja Bourne (2000, s. 4) löytävät kaksi 

pääasiasiallaista syytä. Ensimmäisessä syy löytyy prosessista, jossa päätetään mitattava 

kohde ja toisessa epäonnistuminen johtuu implementointiprosessista. Kaplanin ja Nortonin 

(2002, s. 396–402) näkemyksen mukaan ongelmat tulevat esille jo järjestelmän suunnittelu- 

ja toteutusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa mittareita ei sidota menestystekijöihin, joka voi 

saada aikaan organisaation strategiasta irrallaan olevia mittareita (Neely & Bourne 2000, s. 

4–5).  

 

Mittausjärjestelmän kiinnittäminen yrityksen strategiaan tulisi vaikuttaa yrityksen tapaan 

ohjata toimintaa myös pitkällä aikavälillä. Mikäli mittausjärjestelmällä on tarkoitus 

kontrolloida henkilöstön toimia, saattaa henkilöstö toimintatapojen muutoksella tavoitella 

parempaa mittaustulosta (Neely 1998, s. 79–89). Tämä toimintatapa korostuu käytettäessä 

ainoastaan taloudellisia mittareita tulospalkkauksen palkkioperusteina. Erityisesti niissä 

tapauksissa muodostuu usein ongelmia, joissa mittareihin asetettujen tulosten eteen 

työskentely ei ole motivoivaa tai linjassa yritystason tavoitteiden kanssa. 
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Maksimoidakseen lyhyen aikavälin taloudellisen tuloksen saattavat työntekijät suosia 

toimintatapoja, jotka saavat näyttämään organisaation toiminnan tehokkaalta mittareiden 

perusteella (Simons 2000, s. 237). Onnistuneet mittareiden valinnat ja toteutuskelpoiset 

tavoitteet ovat hyvin tärkeitä, koska henkilöstö voi kokea mittariston kontrolloimisena tai 

jopa painostamisena, millä taas saattaa olla haitallisia vaikutuksia työmotivaatioon (Ukko et 

al. 2007, s. 12). 

 
Neelyn (1998, s. 2) mukaan menetelmien hyödyntäminen ei yksin riitä varmistamaan 

suorituskykymittaristolta tavoiteltavaa tulosta. Menetelmät vain näyttävät kuinka 

liiketoiminnan eri osa-alueilla suoriudutaan. Valmiin menetelmän tuottamien tuloksien 

analysoinnin ohessa yritysjohdolla tulisi olla selkeä käsitys toimenpiteistä suorituskyvyn 

kehittämiseksi. Näiltä ongelmilta voidaan välttyä, jos ylin johto sitoutuu prosessiin ja 

suunnittelussa on mukana riittävästi henkilöstöä kaikilta organisaatiotasoilta.  

 
Mittariston täydellisyyden tavoittelu saattaa aiheuttaa kehittämisprosessin venähtämisen 

liian pitkäksi. Palkkauksen yhdistämiseen tulisi huomioida kiinnittämällä se asetettujen 

tavoitteiden toteutumiseen ja yrityksen taloudelliseen tulokseen. Suorituskykymittaristo 

tulisi suunnitella ja rakentaa myös yrityksen kulttuuri huomioiden. (Bititci et al. 2006, s. 

1325, 1344) 

 
Tutkiessaan ohjelmistokehitysprojektien johtamista Cedegren ja Larsson (2014, s. 517) 

havaitsivat yleistä tyytymättömyyttä tapoihin, joilla ohjelmistoyrityksissä suoritusta 

käytännössä mitataan. Ohjelmistokehityksestä vastaavat esihenkilöt ovat useimmiten 

tyytymättömiä suorituskyvyn mittaamiseen, koska mittaus ohjelmistotuotannossa keskittyy 

useasti helposti mitattaviin kohteisiin. Valitettavan usein tärkeät mittauskohteet jäävät taas 

vähäiselle huomiolle. Tämä on johtanut siihen, että mittareita on hyvin haastavaa hyödyntää 

johtamisen työvälineinä ohjelmistokehityksessä. 

 

Rautiainen et al. (2002, s. 3411) tutkivat ohjelmistokehityksen hallittavuutta ja kokosivat 

siihen liittyvät haasteet neljään eri kategoriaan seuraavasti: kompetenssin puute, motivaation 

puute, mahdollisuuksien puute ja suunnan puute. Nämä havainnot saavat olettamaan, että 

tietointensiivisten organisaatioiden suorituskyvyn mittaamisessa ja hallinnassa on otettava 

huomioon ainakin seuraavat erityiset näkökohdat: yksittäisten tietotyöntekijöiden 

suorituskyky ja työhyvinvointi sekä kyky tuottaa arvoa asiakkaalle. 
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4 Suorituskyvyn johtaminen ohjelmistotuotannossa 

 

4.1 Ohjelmistokehityksen suorituskyky 

 

Ohjelmistojen maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa seuraavan vuosikymmenen aikana, jota 

ohjaavat globaalin talouden uudet voimat, kuten ohjelmistojen kasvava rooli sosiaalisessa 

infrastruktuurissa älykkäillä laitteilla. Digitaalinen muutos on myös muuttanut 

toimintatapaa, jolla ihmiset kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa 

(Büyüközkan ja Göçer, 2018; Matt et al. 2015). Digitaalinen muutos yhdessä älykkäiden 

tekniikoiden kanssa mahdollistaa valmistusjärjestelmien kehittämisen joustaville linjoille 

tuotantoprosessissa tarjotakseen erilaisia tuotteita hyvin erilaisissa olosuhteissa (Wang et al. 

2016, s. 158–168). Digitaalinen muutos on muuttanut perinteisiä tapoja elää, työskennellä, 

organisoida yrityksiä ja kokonaisen teollisuuden rakenteita (Fichman et al. 2014; Kohtamäki 

et. al. 2020).  

 

Termi ohjelmistotehdas oli jo käytössä vuonna 1975, kun System Development 

Corporationin Harvey Bratman ja Terry Court kuvasivat yhdessä julkaisussaan haasteen 

kehittää integroitu joukko ohjelmistokehitystyökaluja, joilla tuetaan kurinalaista ja toistuvaa 

lähestymistapaa ohjelmistokehitykseen. Tämä pyrkimys oli osa suurta ohjelmaa, jolla 

lisätään ohjelmistojen luotettavuutta ja ohjataan ohjelmistojen tuotantokustannuksia 

tavanomaisten tekniikoiden avulla. Ohjelmistokehitystä voidaan eri osa-alueilla verrata 

palvelujen tuotannon klassiseen määritelmään. Palvelut kuvataan yleisesti aineettomiksi 

tuotteiksi aivan kuten ohjelmistot. Palveluihin verrattuna ohjelmisto on kuitenkin tuote, joka 

voidaan varastoida, käyttää ja jakaa ajan myötä ilman tuottajan tai tuottajien suoraa 

osallistumista, mikäli kyseessä ei ole palveluna tuotettavasta ohjelmistosta.  

 

Ohjelmistoja kehittävien organisaatioiden on mitattava ohjelmistokehitysprosessinsa 

suorituskyky voidakseen hallita ja parantaa sitä jatkuvasti. Ohjelmistotuotannolle on 

kirjallisuudessa esitetty useita erilaisia tapoja mitata suorituskykyä, joiden avulla 

ohjelmistotiimien on mahdollista seurata ja hyödyntää omassa ohjelmistokehityksessä. 
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4.2 Suorituskyvyn analysointijärjestelmät 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen on kehitetty monia eri viitekehyksiä. Käytetyimpiä 

mittausjärjestelmän malleja ovat olleet tasapainotettu tuloskortti -menetelmä (Balanced 

Scorecard) (Kaplan ja Norton 1996, s. 75–85), suorituskykyprisma (Performance Prism) 

(Neely et al. 2001 s. 6–13) ja suorituskykypyramidi (Performance Pyramid) (Cross ja Lynch 

1992) sekä erityisesti ohjelmistokehityksessä käytettyjä Holistic Scorecard (Sureshchandar 

ja Leisten 2005, s. 12–29) että Beyond Budgeting (Hope et al. 2003, s. 104–119). Tässä 

työssä ensisijaisen tarkastelun kohteena ovat kolme suorituskyvyn mittausjärjestelmää, joita 

käytetään erityisesti suorituskyvyn mittaamisessa ohjelmistotuotannon ja 

ohjelmistokehityksen näkökulmasta. 

 

Strategiaan perustuviin suorituskykymittaristoihin mielenkiinto heräsi 1980-luvun lopulla. 

Cross ja Lynch esittelivät suorituskykypyramidin vuonna 1988, jossa strategia yhdistetään 

yrityksen liiketoimintaan tekemällä jokaisella organisaatiotasolla olevat strategiset tavoitteet 

näkyviksi. Suorituskyvyn mittaamisen yhteydessä käytetään suorituskykyindikaattoreita 

(KPI, Key Performance Indicator), joiden kautta määritetään mitattavia arvoja. (Cross ja 

Lynch 1998, s. 23–33). Suorituskyvyn mittareille asetetaan tavoitteita, jotka kytkeytyvät 

joko yhteen tai useampaan strategiseen tavoitteeseen organisaatiossa (Eckerson, 2009 s. 24–

27). Sopivien suorituskyvyn mittareiden määrittäminen organisaation strategiaa varten on 

lähes yhtä tärkeää kuin itse strategia. Suorituskykymittareilla ilmaistaan organisaatiolle 

asetetut tavoitteet ja ne ovat ratkaisevassa asemassa yrityksen menestymisen kannalta (Bose, 

2006 s. 43–59). 

 

Tyypillisesti tarve suorituskyvyn johtamiselle tulee esille organisaatiolle tärkeissä 

kysymyksistä, kuten kuinka yritys suoriutuu ja investoidaanko yrityksen toimesta 

oikeanlaisiin kohteisiin tai millainen on kassavirta (Sharif, 2002, s. 62–85). Suorituskyvyn 

johtaminen kaventaa kuilua strategian ja operatiivisen toimeenpanon välillä kehittämällä 

hallintaa, yhteistyötä, viestintää sekä ohjausta (Mojdeh, 2005; Eckerson, 2009). 

Kokonaisvaltaisen näkökulman saa rakennettua liittämällä yhteen sisäiset ja ulkoiset kasvun 

sekä oppimisen mittarit, että strategisen päätöksenteon yhdistettynä teknologiaan. 
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Suorituskyvyn johtamisen kautta johdolla on mahdollisuus tarkkailla kokonaisvaltaisesti 

liiketoiminnan vaiheita ajanhetkestä riippumatta, sen sijaan että analysoitaisiin raportteja 

tilanteesta kvartaalin lopussa (Bose, 2006, s. 43–59). Suorituskyvyn johtaminen on 

keskeisessä asemassa kokonaisvaltaisen näkökulman rakentamisessa. Sen avulla voidaan 

liittää yhteen strategia ja teknologinen rakenne, jonka kautta voidaan ohjata koko 

organisaatiota yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin (Ariyachandra ja Frolick, 2008, s. 113–

120). 

 

Organisaation suorituskyky on määrittelyistä riippumatta kiinnostava aihe tutkijoille. Siellä 

missä organisaation suorituskyky osoittaa koko organisaation toimivuuden, voi syitä sen 

erinomaiseen taikka vaatimattomaan toimintaan tunnistaa vasta organisaation sisäisten 

tekijöiden, kuten tehokkuuden, tuottavuuden tai vaikuttavuuden mittaamisesta. 

Tasapainotetut suorituskykymittaristot tähtäävät tarkalleen tähän kyseiseen kokonaisuuteen. 

Tasapainotettujen tuloskorttien tulosten vertaaminen yritysten välillä on haastavaa, koska 

jokainen yritys on määrittänyt mittariston tarkasti omaan tilanteeseen soveltuvaksi. (Ukko 

et al. 2005, s. 39–51) 

 

Tasapainotettujen suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen viitekehysten ohjausvaikutus 

antaa johdolle mahdollisuuden arvioida ja kehittää yrityksen suorituskykyä myös 

avainsidosryhmien perspektiivistä. Suorituskykyä peilataan vision ja strategian kautta 

määriteltyihin tulostavoitteisiin, josta voidaan johtaa yrityksen eri yksiköihin tiimi- ja 

yksilötasolle asetetut tavoitteet.  Erityisesti informaatioteknologian kehittymisen myötä 

suorituskyvyn mittausjärjestelmien määritelmä ja käyttö voidaan nykyisin ulottaa myös 

suorituskyvyn mittaamisen ulkopuolelle (Salleh et al. 2010, s. 993–1017).  

 

Hieman näkökulmasta riippuen mittaristomallit ja niiden pohjalta kehitetyt mittarit voidaan 

karkeasti jaotella tasapainotetuiksi, strategisiksi ja kokonaisvaltaisiksi. Tasapainotetulla 

mittaristolla voidaan korostaa erilaisten kokonaisuuksien, kuten talouden ja henkilöstön 

huomioimista tasapuolisesti. Strategisella taas korostetaan mittareiden määrittämistä 

ainoastaan strategisten tavoitteiden perusteella. Kokonaisvaltaisella viitataan siihen, että 

mittaristolla yritetään kuvata koko organisaation toimintaa (Lönnqvist, 2002, s. 26). 

Seuraavassa käsittelemme kolmea suorituskyvyn mittausjärjestelmää ohjelmistotuotannon 

ja ohjelmistokehityksen näkökulmasta. 
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4.2.1 Beyond Budgeting – malli 

 

Beyond Budgeting -suorituskyvyn johtamisen malli otettiin virallisesti käyttöön vuonna 

2003 vaihtoehtona perinteisille suorituskyvyn johtamisen malleille, jotka perustuivat 

yleensä talouden valvontamekanismeihin. Hope et al. (2003, s. 104–119) mukaan malli 

sopeutuu nopeammin muuttuviin toimintaympäristöihin, jonka ansiosta organisaatio voi 

mukauttaa toimintaa. Tämän uuden konseptin syntyminen tapahtui samanaikaisesti ketterien 

ohjelmistokehitysmenetelmien (agile) kanssa. Ketterän ja mukautuvan näkökulman vuoksi 

käsitteillä on monia yhtäläisyyksiä.  

 

Suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta Beyond Budgeting –mallissa korostetaan 

asiakaskeskeisyyttä, avointa tiedonkulkua ja tiimien itseohjautuvuutta sekä tavoiteasetannan 

merkitystä tiimitasolla. Toimintaa kuvaavan mallin nimen mukaisesti sen periaatteet 

kannustavat dynaamisesti mukautuvaan toimintaan, jossa johdon rooli kuuluu keskeisten 

tavoitteiden ja yrityksen arvojen kommunikointi. Vuosisuunnitelmia ei laadita ja 

itseohjautuvilta tiimeiltä odotetaan autonomista johtamista verkostoissa. 

 

Beyond Budgeting mahdollistaa joustavan resurssien ja laadun muutokset muuttuvien 

tarpeiden mukaisesti, eikä näin ollen lukitse projektiryhmää alkuun laadittuihin 

budjetoituihin resursseihin. Beyond Budgeting –mallissa voidaan tasata työkuormia eri 

tiimien välillä, koska kaikkein keskeisimpänä tavoitteena pidetään käyttötarkoitukseen 

soveltuvan toimivan ohjelmiston toimittamista asiakkaalle (Lohan et al. 2010, s. 129–136). 

 

Beyond Budgeting sisältää huomattavasti yhtäläisyyksiä Lean –toimintaperiaatteen kanssa. 

Henkilöstön näkökulmasta ohjelmistokehitys Beyond Budgeting mallin mukaisesti voidaan 

kokea innostavana sekä innovaatioihin kannustavana johtamisena (Lohan et al. 2010, s. 135–

136). Beyond Budgeting –malli rakentuu kuuden johtamisperiaatteen ja kuuden 

prosessiperiaatteen ympärille, jotka samanaikaisesti käytettynä tukevat toisiaan 

kokonaisvaltaisesti (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Mukaillen Beyond Budgeting –mallia (Lohan et al. 2010, s. 128) 

 
 

Johtamisperiaatteet 
 

Prosessiperiaatteet 

Asiakkaat: 
Organisaation jäsenten tehtävänä on kehittää 
tuloksellista toimintaa asiakasnäkökulmasta, 
eikä syventyä organisaation sisäisten 
hierarkian tarpeiden tyydyttämiseen. 

Tavoitteet: 
Asetetaan ainoastaan suhteellisia 
parantamistavoitteita, eikä sovita kiinteitä 
suosituskykytavoitteita  

Organisaatio: 
Organisoidutaan Lean-menetelmin operoivien 
tiimien verkostoksi, eikä tiiviiden 
hallinnollisten tehtävien ympärille.  

Palkkiot: 
Palkitaan suhteellisen suorituskyvyn 
parantamisen saavutusten mukaan, eikä palkita 
kiinteisiin tavoitteisiin perustuen 

Vastuu: 
Jokaisella annetaan mahdollisuus toimia 
leadership -roolissa, eikä ainoastaan seurata ja 
toteuteta suunnitelmaa 

Suunnittelu: 
Suunnitellaan jatkuvan osallistavan prosessin 
käytäntöjen kautta, eikä yksinomaan 
vuosittaisen top-down-projektin mukaisesti 

Itseohjautuvuus: 
Tiimeille annetaan mahdollisuus ja voimavarat 
muuttavat toimintaa eikä tiimejä johdeta 
mikromanagementin keinoilla 

Ohjaus: 
Ohjaus pohjautuu relatiivisiin mittareihin ja 
kehityssuuntiin, eikä poikkeamiin 
suunnitelmasta  

Arvot: 
Johdetaan arvojen, asetettujen tavoitteiden ja 
edellytysten mukaan, eikä tiukkojen ohjeiden 
tai sääntöjen. Ei laadita budjetteja  

Resurssit: 
Resursoidaan aina tarpeen mukaan, eikä 
vuosittaisten budjettiallokaatioiden kautta 

Läpinäkyvyys: 
Edistetään tiedonkulun avoimuutta, 
itseohjautuvuutta ja henkilökohtaista 
johtajuutta  

Koordinaatio: 
Koordinoidaan yhteistyötä dynaamisesti, eikä 
ainoastaan vuosittaisen budjetoinnin kautta  

 

Ohjelmistoprojektit saattavat olla kestoltaan vuoden tai kahden vuoden pituisia, mutta 

tyypillisesti niiden luonteeseen kuuluu dynaamisia muutoksia projektin lähtökohtien osalta, 

kuten asiakastarpeen muutokset, budjettiin, resursseihin tai aikatauluihin liittyvät 

tarkennukset. Suunnittelussa on lähtökohtaisesti pääpaino lyhyissä iteraatioissa, joka 

tarkoittaa esimerkiksi kolmen viikon jaksoa suunnittelussa ja tekemisessä. Näiden 

iteraatioiden sisällä päivittäistä toimintaa voidaan tarkistaa niin usein kuin tavoitteet 

vaativat. (Poppendieck ja Poppendieck 2010, s. 27–30). 
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4.2.2 Balanced Scorecard 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen liittyvä strategisen suunnittelun ja johtamisen väline on Robert 

Kaplanin ja David Nortonin kehitystyön tuloksena syntynyt tasapainotettu mittaristo (BSC, 

Balanced Scorecard), josta käytetään suomen kielessä myös tasapainotetun tuloskortin 

nimitystä tai puhutaan vain tuloskortista. Ennen Balanced Scorecard –viitekehystä 

suorituskyvyn johtamisen mallia pidettiin yksinomaan taloudellisen suorituskyvyn 

johtamisena ja joissakin tapauksissa asiakaskokemuksen suorituskyvyn mittaamisena sekä 

johtamisena. Kilpailutilanteen muutosten johdosta tieto- ja osaamispohjaisen kilpailun 

suuntaan, rohkaisivat Kaplan ja Norton organisaatioiden johtoa hyödyntämään 

suorituskyvyn johtamisessa muutakin kuin ainoastaan taloudellista tietoa (Kaplan ja Norton 

1996, s. 75). 

 

Kaplan ja Norton halusivat ulottaa mittaamista perinteisten talousmittareiden ulkopuolelle, 

kuten asiakkaisiin, sisäisiin prosesseihin sekä henkilöstön oppimiseen että kehittämiseen 

(Kaplan ja Norton 1992, s. 71–80). Johtamisessa hyödynnettävää tietoa neuvottiin 

valitsemaan siten, että tietojen analysoinnin tulokset ja siitä seuraavat johtopäätökset 

edistävät yrityksen strategisia tavoitteita. Tästä johdettiin Balanced Scorecardin mittarit 

talouden näkökulman lisäksi asiakkaisiin, sisäisiin prosesseihin sekä oppimiseen, että 

kasvun näkökulmaan. 

 

 

 

Kuva 10. Tasapainotettu mittaristo (Kaplan ja Norton 1992, s. 72) 
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Balanced Srocecardia pidetään todennäköisesti tunnetuimpana menetelmä suorituskyvyn 

johtamisen ympärillä ja strategiakarttoja kenties tärkeimpänä toteuttamisen työvälineenä. 

Käytännöllisesti katsoen strategiakartta on syyseuraussuhdediagrammi, jonka avulla 

voidaan ymmärrettävästi todentaa mitattavien tekijöiden syy-seuraussuhteita ja 

organisaation strategia.  

 

Balanced Scorecard viitekehystä on sovellettu myös ohjelmistoja kehittävissä yrityksissä. 

Álvarez et al. (2015, s. 15999–16021) käyttivät Balanced Scorecard -kehystä 

ohjelmistoyrityksessä, joka kehittää pankkialalle mukautettuja ohjelmistoja. Yritys oli 

ulkoistanut ohjelmistokehityksen mutta strategisista syistä ylätason seurantaan haluttiin 

saada parempaa näkyvyyttä. Perinteisiä ohjelmistokehityksen mittareita yksilö ja tiimitasolla 

ei huomioitu, koska esitetyssä kontekstissa mittaamista ja ohjelmistokehityshankkeita 

tarkasteltiin tuottavuuden näkökulmasta. Tuloskortti laadittiin hallintotasojen analyysiin 

ylimmän johdon käyttöön ja tunnistettiin neljä erilaista lähestymistapaa: rahoituksen, 

asiakkaiden, henkilöresurssien ja kasvun sekä sisäiset prosessit. Mallia on käytetty 

reaalisessa kontekstissa ja kerätty kokemus on ollut myönteistä.   

 

Ioannou et al. (2002, s. 743–748) selvittivät tutkimuksessaan Balanced Srocecardin 

käyttöönottoa ja siitä saatuja kokemuksia 150 työntekijän ohjelmistokehitysyksikössä 

yliopiston projektiryhmän avustuksella. 

 

Balanced Scorecard käyttöönotto jaettiin seitsemään eri vaiheeseen: 

- Käyttöönotto aloitettiin muutostarpeiden identifioinnista ja kommunikoinnista 

henkilöstölle 

- Toisessa vaiheessa määriteltiin tärkeimmät strategiset teemat ja kommunikoitiin ne 

jokaisen tiimin työntekijöille mahdollisimman ymmärrettävästi. Yhtenä strategisena 

tavoitteena oli kehittää aineetonta pääomaa, kuten osaamista ja sitoutumista 

yritykseen, koska tämän katsottiin kehittävän kilpailukykyä pitkällä aikajänteellä 

- Kolmannessa vaiheessa määriteltiin strategiaa tukevat kriittiset menestystekijät, 

tavoitteet ja koottiin strategiakartta 
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- Neljännessä vaiheessa jokaiselle tavoitteelle laadittiin mittari, joka johdettiin 

yrityksen strategiasta. Mittareita valitessa huomioitiin myös yrityksen 

kulttuuritekijöitä, joka asemoi mittariston kyseiseen ohjelmistoyritykseen 

- Viidennessä vaiheessa mittarit saivat omistajat ja jokaiselle mittausjaksolle asetettiin 

kehittämistavoitteet. Mittareiden omistajien tulosvastuulla pyrittiin välttämään 

osaoptimointia ja siiloutumista. 

- Kuudes vaihe käynnisti strategiset kehityshankkeet, joiden tavoite oli varmistaa 

tavoitteiden saavuttaminen etenkin ennustavien mittareiden osalta. 

 

Käyttöönoton viimeisessä vaiheessa suorituskyvyn mittaamista automatisoitiin. 

Henkilöstölle kommunikoitiin Balanced Scorecard johtamisjärjestelmän tavoitteista ja 

jokaisen mahdollisuudesta vaikuttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sekä 

järjestelmän edelleen kehittämiseen. Ioannou et al. (2002, s. 747) painottavat, että Balanced 

Scorecard osoittautui käyttökelpoiseksi järjestelmäksi strategian kommunikoinnin ja 

toteuttamisen edistämiseen sekä määrittelemään ne organisaation suorituskyvyn osa-alueet, 

jotka tuottavat arvoa myös eri sidosryhmille. 

 

Tuotekehitystoiminnassa tuottavuuden ja suorituskyvyn arviointi ei ole helppoa 

lopputuotteen aineettoman luonteen vuoksi. Ohjelmistokehitystyötä on ohjattava sellaisten 

toimintatapojen ja strategioiden luomiseksi, jotta ohjelmistohankkeille asetetut tavoitteet 

voidaan saavuttaa. Balanced Scorecard on "riittävän hyvä" yrityksille erityisesti silloin, kun 

sitä käytetään viitekehyksenä antamaan suuntaviivoja organisaation strategisille tavoitteille 

(Mooraj et al.1999, s. 481–491).  

 

4.2.3 Holistic Scorecard 

 

Sureshchandar ja Leisten (2005, s. 14) kritisoivat Kaplanin ja Nortonin (1996, s. s. 75–85) 

Balanced Scorecard -viitekehyksen lähestymistapaa puutteelliseksi aineettomien 

hyödykkeiden ja keskeisten sidosryhmien huomioimisessa, kuten asiakkaat sekä työntekijät, 

vaikka näillä on melko keskeinen rooli johtamisen filosofiassa. Myös Simmonsin (2008, s. 

470) mukaan Balanced Scorecard ei tuonut riittävällä tavalla henkilöstön näkökulmaa esille.  
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Ohjelmistoliiketoiminnan mittaamisen ja johtamisen kautta lähtevistä vaatimuksista 

Sureshchandar ja Leisten (2005, s. 23) esittivät kokonaisvaltaisen viitekehyksen mallin 

Holistic Scorecard (HSC). Talouden, asiakkaiden, oppimisen ja sisäisten prosessien lisäksi 

Holistic Scorecard (Kuva 11) ohjaa johtoa tarkastelemaan ohjelmistokehityksen 

suorituskyvyn mittaamista sekä johtamista aineettoman pääoman, henkilöstön että 

sosiaalisen näkökulmasta kautta. 

 

 

Kuva 11. Holistic Scorecard (Sureshchandar ja Leisten 2005, s. 23) 

 

Sureshchandar ja Leisten (2005, s. 25) määrittelivät 16 menestystekijää ohjelmistokehitystä 

tekeville yritykselle ja näihin liittyen yli 50 esimerkkiä suorituskyvyn avainmittareista 

(KPI). Nämä esimerkit mittareista ovat osin soveltuvia mille tahansa liiketoiminta-alueelle. 

Osa mittareista on suunnattu selkeästi ohjelmistoliiketoimintaan, kuten esimerkiksi 

tietämyksen hallinnan mittarit, työkalujen toimivuus tai osallistuminen oman alan 

järjestötoimintaan.  

 

Holistic Scorecardin pääasiallinen käyttötarkoitus on yrityksen strategian toteutumisen 

varmistaminen omistaja-arvon, asiakkaiden kokemusten, prosessitehokkuuden, aineettoman 

pääoman arvon, henkilöstön sitoutumisen ja sosiaalisen vastuullisuuden kehittämisessä. 

Viitekehyksen kuvaus suosittelee yrityksen erityistilanteiden huomioimista mittauksessa, 

jolloin avainmenestystekijöiden ja mittareiden määrä voi vaihdella.  Suorituskyvyn 

mittaamisen ohella Holistic Scorecard –viitekehys edistää suorituskyvyn ennakointia ja 

strategista johtamista (Sureshchandar ja Leisten 2005, s.15 ja s. 22-26).  
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Clarke ja Connor (2011, s. 1–12) sovelsivat ohjelmistoalan yrityksiin kohdistuneessa 

suorituskyvyn tutkimusprojektissa Holistic Scorecard viitekehystä. Taloudelliset ja ei-

taloudelliset suorituskyvyn mittarit sekä tekijöitä koskevat syy- ja seurausmittarit voitiin 

kiinnittää samalle suorituskyvyn tuloskortille aivan vastaavalla tavalla kuin käytettäessä 

Balanced Scorecard -viitekehystä. Tutkittujen yritysten suorituskyvyn mittaamisen 

ratkaisuja oli esillä useita vaihtoehtoja, mutta Holistic Scorecard osoittautui näistä 

esitellyistä sopivaksi suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen viitekehykseksi juuri 

kokonaisvaltaisten näkökulmien vuoksi. 

 

4.3 Suorituskyvyn mittaamiseen vaikuttavia tekijöitä ohjelmistokehityksessä 

 

Ohjelmistokehitys on useimmiten tiimityötä ja useassa kehityskeskuksessa tekevissä 

organisaatioissa kehitystiimien välistä yhteistyötä monikulttuurisessa verkostossa (Sudhakar 

et al. 2011, s. 189). Ohjelmistokehitystyössä konkreettinen sidosryhmien tukea kuvaava 

tekijä on resurssien saatavuus. Kehitysprojektit ovat luonteeltaan innovatiivisia ja projektien 

aikana voidaan joutua tilanteeseen, jossa aikataulussa pysyminen edellyttää tiimien saavan 

lisää resursseja. Jos tuotekehitysjohto myöntää tarvittavan resursoinnin lisää se useimmiten 

työmotivaatiota. Jos taas resurssit evätään, lähetetään samalla viesti projektille, ettei sitä 

pidetä kovin tärkeänä (Lohan et al. 2010, s. 129–136).  

 

Ohjelmistokehityksessä ovat yleistyneet ketterät kehitysmenetelmät (agile) ja prosessimallit 

(lean), joiden avulla yritetään vastata aktiivisemmin muutoksiin ohjelmistoja kehittävien 

itsenäisten tiimien toimesta. Kyseiset muutokset voivat koskea aikataulua, budjettia, 

resursseja, teknologioita, testausprosessia, ohjelmiston toiminnallisuusvaatimuksia tai 

kehitystiimien kokoonpanoa (Rizwan ja Qureshi 2012, s. 358; Beecham et al. 2008, s. 860; 

Misra et al. 2012, s. 976). 

 

Kehitystiimien suorituskykyyn vaikuttaa myös henkilöiden persoonallisuus ja keskinäiset 

suhteet sekä vuorovaikutustaidot (McLeod ja MacDonell 2011, s. 4 ja s. 18). Useissa 

tapauksissa henkilöiden vuorovaikutukseen liittyviä kykyjä ja taitoja arvostetaan jopa 

enemmän kuin ohjelmointitaitoja (Sudhakar et al. 2011, s. 190). 
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Kehitystiimissä yksittäisen henkilön tuottavuutta saattaa olla haastavaa mitata, joka taas 

aiheuttaa vaikeuksia suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa (Foss ja Lindenberg 2012, 

s. 369; Sudhakar et al. 2011, s. 188). Johtamisen haasteet tulivat myös esille Rautiaisen et 

al. (2002, s. 3–4) tutkimuksissa ohjelmistokehityksen hallittavuudesta. 

 

Ebertin ja Neven (2001, s. 63) mukaan ohjelmistokehityksen kannalta on erityisen tärkeää 

kommunikaation määrä ja tiimityö. Liang et al. (2007, s. 640) tekivät havainnon, että 

suorituskykymittarit ohjelmistokehitystiimille löytyvät tutkimalla ihmisten 

persoonallisuutta, henkilösuhteita sekä tiimin jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta. 

Ohjelmistokehitystiimin suorituskyvyn mittareilla eri organisaatioissa on eri merkityksiä. 

Na et al. (2007, s. 601) löysivät ohjelmistokehitystiimin ja organisaation suorituskyvyn 

riippuvuudet johtamisen taidosta ja johtamiskokemuksesta. 

 

4.4. Suorituskyvyn mittaaminen ohjelmistokehityksessä 

 

Ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamista pidetään usein vaikeana, koska toimitukset 

ovat aineettomia. Tämä johtaa vaikeuksiin ohjelmistotuotteiden suorituskyvyn määrittelyssä 

ja kehittämisessä. Painopiste ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittauksissa on ollut 

sisäisen tehokkuuden ja prosessien laadun mittaamista.  

 

Godenerin ja Söderquistin (2004, s. 191–219) mukaan minkä tahansa suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän perustehtävä on sen integrointi operatiivisiin prosesseihin ja mikä johtaa 

jollain aikavälillä suorituskyvyn parantamiseen kohdealueella. Suorituskykymittaukset 

voivat toimia ensisijaisena strategisena käyttöönottotyökaluna. Suorituskyvyn mittaaminen 

ohjelmistotuotekehityksessä on haastavaa mittaamiseen liittyvän merkitysten, suorituskyvyn 

mittaamisen eri roolien ja asiakkaiden vuoksi. Fagerholm et al. (2015, s. 1–8) havaitsivat 

suorituskyvyn oleva dynaaminen rakenne, jota voidaan pitää yhtenäisenä prosessina, jossa 

mittaukset tärkeitä apuvälineitä prioriteettien määrittämisessä sekä keinoja ohjata 

ohjelmistokehittäjiä korostamalla heidän suoritustaan osoittamalla missä parannukset 

olisivat hyödyllisimpiä. 
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Suorituskykymittausten on tuettava liiketoimintastrategiasta johdettua 

ohjelmistotuotekehitysprosessia ja tavoitteiden saavuttamista. Loch ja Tapper (2002, s. 185–

198) yksilöivät suorituskyvyn mittausjärjestelmän neljä päätoimintoa: kohdentaminen ja 

priorisointi, arviointi ja kannustimet, operatiivinen seuranta sekä oppiminen ja jatkuva 

parantaminen. Neelyn (2005, s. 1228–1263) mukaan suorituskykymittausten todellinen rooli 

on johdon oppimisessa, ei johtamisen valvonnassa. Oppimista pidetään edellytyksenä 

organisaation sisäisestä ohjelmistotuotekehitystoiminnasta. Suorituskyvyn mittaaminen on 

suunniteltu välineeksi systemaattisen tiedon keräämiseksi ja siten myös keinoksi stimuloida 

oppimista. 

 

Koska tuotosta on vaikea kvantifioida, painopisteen tulisi sen sijaan olla organisaation 

oppimisen kannalla ja miten sitä voisi parantaa (Szakonyi 1994, s. 27–33). Suorituskyvyn 

mittausten tärkeimmät tavoitteet ovat henkilöstön motivointi, tuotekehitystoiminnan 

diagnosointi, viestinnän tehostaminen ja koordinointi, oppiminen, riskien ja epävarmuuden 

vähentäminen sekä suorituskyvyn parantaminen. Kaikki nämä näkökulmat huomioiden on 

tärkeää, että suorituskyvyn arvioinnissa on kokonaisvaltainen näkökulma (Neely et al. 2000 

s. 3–6) 

 

Pfleegerin et. al. (1997, s. 33–43) mukaan käytämme mittareita joka päivä ymmärtämään, 

hallitsemaan ja parantamaan mitä teemme ja miten teemme sen. Kaplanin ja Nortonin (1992, 

s. 71–80) käyttöön ottama Balance Scorecard on ylivoimaisesti laajin ja eniten mainittu 

suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Tasapainotetut mittaukset on suunniteltu tarjoamaan 

tasapaino sisällyttämällä mittaukset ulkoiseen menestykseen ja sisäiseen suorituskykyyn 

sekä mittauksiin, jotka on suunniteltu antamaan ajoissa tietoa tulevaisuuden liiketoiminnan 

ennusteista sekä aikaisemmin saavutetuista tuloksista (Bourne et al. 2000, s. 754–771). 

 

Bremser ja Barsky (2004, s. 229–238) esittivät Balanced Scorecardin integroimista 

tuotekehityksen hallintaan, joka ei ole kuitenkaan saavuttanut samaa menestystä 

tuotekehityksen hallinnassa kehyksenä kuin muissa liiketoimintaprosesseissa. Yksi syy 

tähän Neufeld et al. (2001, s. 42–52) mukaan on, että suorituskyvyn mittauskehykset, kuten 

Balanced Scorecard, ovat liian yleisen tason mittareita raportoimaan tuotekehityksen 

suorituskyvystä. 
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Keskeisimmät erot ketterän ja perinteisen ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittauksesta: 

 Perinteinen ohjelmistokehitys: hallinta, ulkopuolinen näkökulma, suoritteiden 

seuraaminen, mitattavien tavoitteiden asettaminen, suunnitelman noudattaminen, 

suuret ohjelmat (Pfleeger et al. 1997, s. 33–43) 

 Ketterä ohjelmistokehitys: tiimi hallinnassa, asiakaslähtöisyys, yksinkertaisuus, 

trendin seuraaminen, nopea palaute, muutokseen vastaaminen (Beck 1999, s. 70) 

 

Ennustettavien tulosten varmistamiseksi yrityksen ohjelmistojen toimitusprosessia on 

hallittava, jotta sitä voidaan jatkuvasti mitata ja parantaa. Perustavanlaatuinen näkökohta 

tässä on kehittämisprosessien määrittely. Nämä prosessit ja parhaat käytännöt ovat yrityksen 

omaisuutta, ja ne on esitettävä toimintakelpoisessa muodossa, jotta tiimejä voidaan ohjata 

noudattamaan asianmukaisia parhaita käytäntöjä automaattisten työnkulkujen avulla. 

Asiaankuuluvat mittarit tulisi kerätä automaattisesti jokaisessa vaiheessa, myös 

ohjelmistojen ja järjestelmien tuotannon jälkeen. Mittaamalla jatkuvasti, automaattisesti 

prosessien tärkeimmät arvonäkökohdat voivat antaa käsityksen nykyisten prosessien 

tehokkuudesta ja tunnistaa parannettavat osa-alueet. Automatisoitu mittaus ja ohjaus ovat 

kriittisiä myös tiukasti säännellyillä teollisuudenaloilla (Brown et al. 2011 s. 465–470). 

 

Koska suorituskykymittaukset vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseen, on tärkeää 

sovittaa mittausjärjestelmä organisaation strategisten prioriteettien mukaan (Neely et al. 

2005, s. 1228–1263). Huomiota on kiinnitettävä myös laajempiin organisaation tekijöihin, 

jotka vaikuttavat ohjelmistokehityksen tuottavuuden mittaamiseen korostaen hankkeen ja 

prosessin toiminnan mittaamisen tärkeyttä. Myös kokonaisvaltainen näkemystä, jossa 

otetaan huomioon sekä tekniset että ei-tekniset näkökohdat ja niiden yhdistäminen on syytä 

huomioida. Kriittiset menestystekijät, joiden tiedetään olevan tehokkaita 

ohjelmistokehityksen tuottavuuden mittauksessa ovat (a) ihmiset, (b) teknologia, (c) 

organisaatio, (d) tietorakenne ja (e) johtamiskäytännöt. Kun näitä kriittisiä menestystekijöitä 

tarkastellaan yhdessä, takaavat ne tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan 

tehokkaaseen ohjelmistokehityksen mittaamiseen (Clarke et al. 2011, s. 1–12). 
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5 Suorituskykymittariston suunnittelu 
 

5.1. Mittaristoprojektin käynnistäminen 

 

Tässä esiteltävä prosessimalli toimii mittaristoprojektin suunnittelun ja läpiviennin 

apuvälineenä muodostaen tarkistuslistan oleellisten asioiden käsittelyyn. 

 

Lean ja Parkerin (1989, s. 10–13) mukaan suorituskyvyn mittausten tulisi olla avoimia: 

o helppo ymmärtää; 

o vaikuttaa visuaalisesti; 

o keskitytään parantamiseen eikä varianssiin; 

o kaikille näkyvissä. 

 

Cross ja Lynch (1992, s.20) korostavat strategioiden, toiminnan ja toimenpiteiden välistä 

yhteyttä, kuten myös Kaplan ja Norton (1992, s. 71–80) tuomalla vielä yhden 

lähestymistavan suositteltavista toimenpiteistä, joiden mukaan suorituskyvyn mittausten 

tulisi: 

o johtaa strategiasta; 

o antaa oikea-aikaista ja tarkkaa palautetta; 

o liittyä tiettyihin, joustaviin, mutta saavutettavissa oleviin tavoitteisiin; 

o perustua määriin, joihin käyttäjä yksin tai käyttäjä voi vaikuttaa tai hallita yhdessä 

muiden kanssa; 

o olla selkeästi määritelty; 

o olla osa suljettua hallintakierrosta; 

o olla selkeä tarkoitus; 

o perustua nimenomaisesti määriteltyyn kaavaan ja tietolähteeseen; 

o käyttää suhteita eikä absoluuttisia lukuja; 

o käyttää tietoja, jotka kerätään automaattisesti osana prosessia aina kun mahdollista. 

 

Fortuin (1988, s. 1–9) ehdottaa näiden lisäksi, että toimenpiteiden tulisi: 

o antaa nopeaa palautetta; 

o antaa tietoja; 

o olla tarkka - tarkasti mitattavan suhteen; 

o olla objektiivinen - ei perustu mielipiteeseen. 
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Seuraavassa osioissa näitä suosituksia käytetään rakentamaan kehys, joka pyrkii 

sisällyttämään elementit, jotka yhdessä muodostavat suorituskyvyn mittaamisen 

viitekehyksen.  

 

Wisner ja Fawcett (1991) ehdottavat seuraavaa (kuva12) yhdeksän vaiheen prosessia ja 

seuraavia ohjeita mittareiden valintaan suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämiseksi. 

 

 

 

Kuva 12. Vuokaavio mittausjärjestelmän kehittämiseksi (Wisner ja Fawcett 1991, s. 9) 

Arvioi säännöllisesti uudelleen vakiintuneen suorituskyvyn 
mittausjärjestelmän soveltuvuus nykyisen kilpailuympäristön valossa.

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän avulla voit tunnistaa kilpailuaseman, 
etsit ongelma-alueita, autat yritystä päivittämään strategisia tavoitteita ja 

tekemään taktisia päätöksiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä annat
palautetta päätösten täytäntöönpanon jälkeen.

Varmista kaikilla toiminnallisilla alueilla käytettyjen suorituskykymittausten 
yhteensopivuus.

Varmista johdonmukaisuus strategisten tavoitteiden kanssa kullakin tasolla 
käytettyjen suorituskykykriteerien välillä.

Kommunikoi strategiset tavoitteet ja suorituskykytavoite organisaation 
kaikille tasoille. Määritä tarkemmat suorituskriteerit jokaiselle tasolle.

Kehitä ymmärrys kunkin toiminnallisen alueen roolista eri strategisten 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Määritä yrityksen strategiset tavoitteet käyttämällä toimintaohjetta oppaana 
(kannattavuus, markkinaosuus, laatu, kustannukset, joustavuus, luotettavuus 

ja innovaatio).

Määritä selkeästi yrityksen tehtävä.



57 
 

Projektin aloitusvaiheessa tulee selvittää mittausjärjestelmän rakentamisen syyt ja mitkä 

ovat projektin tavoitteet. Tarve kehittämiselle saattaa liittyä esimerkiksi organisaatiossa tai 

tuotantoverkostossa havaittuun ongelmaan, jonka ratkaisu tai syiden selvittäminen edellyttää 

mittausinformaatiota. Esimerkiksi palveluiden kysynnän selvittämiseen voidaan etsiä syitä 

asiakastyytyväisyyden aikaisempaa yksityiskohtaisemmalla mittaamisella. Organisaation 

kasvua tukevat rakenteelliset muutokset voivat olla mittausjärjestelmän kehittämisen 

ajureita. 

 

5.2. Mittaristoprojektin käynnistäminen 
 

Bourne et al. (2000, s. 757) mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmien kehitystyö on 

jaettavissa kolmeen päävaiheeseen: 

1) suorituskykymittareiden suunnittelu; 

2) suorituskykymittareiden implementointi; 

3) suorituskykymittarien käyttö. 

 

Suunnitteluvaihe voidaan jakaa mitattavien päätavoitteiden tunnistamiseen ja itse 

toimenpiteiden suunnitteluun kuvan 13 mukaisesti.  

 

  

Kuva 13 Suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämisen vaiheet (Bourne et al. 2000, s. 757) 
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Suorituskyvyn mittausjärjestelmä edellyttää kehitystä ja tarkistamista useilla eri tasoilla 

tilanteen muuttuessa. Ensinnäkin se segmentoi toteutuksen vaiheet erottamalla 

suorituskykymittareiden suunnittelun, toteutuksen ja käytön. Toiseksi siinä ehdotetaan, että 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän päivittämiseksi tarvitaan neljä uutta prosessia ajan 

mittaan, joita kutsutaan päivitysprosesseiksi. 

  

Suorituskyvyn mittausjärjestelmä vaatii kehittämistä ja tarkistamista eri tasoilla tilanteen 

muuttuessa. 

1) Suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulisi sisältää mekanismi tavoitteiden ja 

standardien tarkistamiseksi (Ghalayini ja Noble, 1996, s. 63–80). 

2) Suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulisi sisältää prosessi yksittäisten mittareiden 

kehittämiseksi suorituskyvyn ja olosuhteiden muuttuessa (Maskell, 1989; Dixon et 

ai., 1990; McMann ja Nanni, 1994). 

3) Suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulisi sisältää prosessi, jolla säännöllisesti 

tarkistetaan ja tarkistetaan kaikkia käytössä olevia toimenpiteitä. Tämän tulisi 

tapahtua samaan aikaan muutosten kanssa joko kilpailuympäristössä tai strategisessa 

suunnassa (Wisner ja Fawcett, 1991; Dixon ym., 1990; Lingle ja Schiemann, 1996) 

4) Suorituskyvyn mittausjärjestelmää olisi käytettävä strategisten oletusten 

kyseenalaistamiseen. 

 

Joskus suorituskyvyn mittaamisen kehittämisen lähtökohtana saattaa olla yleinen 

tyytymättömyys organisaation toimintaan mittaamisen tilasta tai jäsentymätön kuva 

mittaamisen tasosta. Kehitysprojekti voidaan käynnistää suorituskyvyn mittaamisen 

tilannekuvan kartoituksella. Tapauksesta riippuen aloittaa voidaan vaikka epämuodollisilla 

keskusteluilla organisaation eri tahojen kanssa. Kartoituksen on tärkeää ulottua ainakin 

projektiin osallistuviin henkilöihin ja mahdollisesti myös muihin keskeisiin henkilöihin, 

joiden tietotarpeita rakennettavan mittariston on tarkoitus palvella.  

 

Suorituskykymittariston suunnittelu ja rakentaminen harvoin onnistuu ainoastaan 

ohjelmistotuotannon asiantuntijoilta. Mittariston kehittämiseen on syytä kutsua mukaan 

organisaation sisältä eri toimialueen asiantuntijoita, kuten esimerkiksi kontrolleri tai 

tietohallintopäällikkö. Mukana voi olla myös tutkijoita tai konsultteja, jotka toimivat 

ainoastaan prosessia ohjaavassa roolissa tuomalla näkemyksiä eri organisaatioista tai muilta 
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toimialoilta. Projektiryhmään voi kuulua myös mittaustiedon hyödyntäjät ja usein tarvitaan 

myös substanssiosaamista. Työryhmän kokoon on syytä kiinnittää huomiota, jotta 

keskustelu säilyy vuorovaikutteisena. Yksiselitteistä ohjeistusta ryhmän koosta ei ole 

laadittu, mutta yli 10 henkilön ryhmää voidaan pitää kooltaan liian suurena. Tärkeintä 

mittareiden valinnassa on kuitenkin se, että mittarit mittaavat toiminnan kannalta oikeita 

asioita (Lönnqvist et al. 2006, s. 112) 

 
Projektin alkuvaiheessa on myös hyvä tiedostaa, että suorituskykymittariston kehittämiseen 

on siihen osallistuvien varattava työaikaa. Mittariston kehittämistä ei voi ulkoistaa 

esimerkiksi konsultin tehtäväksi, vaan kehitystyö vaatii myös organisaation oman 

henkilöstön osallistumista ja työaikaa. Järjestelmällisen prosessimallin käytön on havaittu 

lisäävän merkittävästi projektin onnistumisen todennäköisyyttä. 

 

5.3. Mitattavien menestystekijöiden valinta 
 

Menestystekijät kertovat organisaatiolle missä sen on oltava erinomainen menestyäkseen 

esimerkiksi talouden näkökulmasta hyvin. Nämä mitattavat menestystekijät linkittyvät 

organisaation asetettuihin tavoitteisiin ja strategiaan. Menestystekijöiksi kutsutaan 

liiketoiminnallisen menestymisen mahdollistavia asioita, jotka ovat tärkeässä asemassa 

organisaation johtamisen kannalta. 

 

Esimerkiksi ohjelmistoja kehittävässä organisaatioissa luvatun palvelutason säilyttäminen 

tai asiakkaan odotusten täyttäminen ovat keskeisiä menestystekijöitä. Organisaation 

sisäisestä näkökulmasta menestystekijät voivat kuitenkin näyttäytyä hieman erilaisena kuin 

asiakkaan perpektiivistä. Menestystekijöiden määrittelyn olisi tarkasteltava tuotettavaa 

palvelua myös asiakkaan arvostama näkökulma huomioiden. Yhtenä työkaluna 

menestystekijöitä valittaessa voi käyttää strategiakarttaa tai prosessikuvausta ja pyrkiä sen 

avulla määrittelemään menestystekijät. Parhaimmillaan strategiakartan avulla visualisoidaan 

mitattavien asioiden kokonaisuus, joka auttaa hahmottamaan mittareiden viestimän kuvan 

organisaation suorituskyvystä. Se kertoo esimerkiksi kannattavuustekijät tai mistä 

tuottavuus rakentuu. Sen avulla voi tarkastella puutteita ja saada ideoita mittariston 

kehittämiseen.  
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Mittauskohteet tiimitasolla tulisi valikoida siten, että ne ovat linjassa organisaation 

kokonaistavoitteiden kanssa. Kun tiimien vetäjät valitsevat mittareita työntekijöidensä 

kanssa omalle tiimille, tulee sekä tiimin että tulosyksikön johdon välillä olla sopivasti 

kommunikointia ja vuorovaikutusta (Ukko et al. 2007, s.13).  

 

Suorituskyvyn mittausprojektilla on oltava tukea riittävän korkealla tasolla, jotta siihen 

sitoudutaan oikealla tavalla jokaisella organisaatiotasolla. Koulutus mittariston käytöstä 

koko tiimin henkilöstölle tulee käynnistää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valituilla 

mittareilla tulisi olla tiimin toimintaa motivoiva vaikutus. Parhaimmillaan jokainen tiimin 

työntekijä voi kokea kehittymistä ammattitaidossa ja oman työpanoksensa vaikutuksen koko 

organisaation menestykseen sekä tulokseen, kun toimintaa mitataan oikein määritellyillä 

mittareilla (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 115–117). 

 

Menestystekijöitä voivat olla esimerkiksi kannattavuus, innovatiivisuus ja laatu (Sink 1983, 

s. 86–90), mutta jokaisen organisaation on tunnistettava oman toimintansa ohjaamisen 

kannalta kriittiset menestystekijät. Erilaisissa toimintaympäristöissä menestystekijät ovat 

erilaisia. Perinteisillä toimialoilla, joissa palvelut ovat vakiintuneita seurattaviksi kohteiksi 

voi olla syytä nostaa palvelun tehokkuus ja vaikutukset. Nopeasti muuttuvalla toimialalla, 

jossa uusia palvelutuotteita kehitetään jatkuvasti saattaa olla kannattavaa seurata palvelun 

käyttöastetta. Organisaation on tunnistettava toimintansa kannalta tärkeimmät osa-alueet ja 

menestystekijät sekä mitattava näitä kattavasti. 

 

Ohjelmistotuotannossa kehitystiimin suorituskykyä on mahdollista tutkia asiantuntijoiden 

suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden lisäksi havainnoimalla ohjelmistokehityksen 

erityispiirteitä. Unterkalmsteiner et al. (2012, s. 413) listasivat laajassa 

kirjallisuuskatsauksessa ohjelmistokehitysprosessin keskeisimmiksi tunnistetuksi 

menestystekijöiksi prosessin laadun, arvioiden tarkkuuden, tuottavuuden, tuotteen laadun, 

työmäärät sekä viat. 
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5.4. Mittareiden määrittely 
 

Kun tavoitteet kehittämiselle ja toiminnan menestystekijät on valittu, aloitetaan todellinen 

mittareiden määrittely. Mittareita valinnassa tulisi säilyttää selkeys, jotta kaikki mittareita 

käyttävät henkilöt ymmärtävät mittaamisen tarkoituksen ja logiikan. Tässä vaiheessa 

ideoinnille ei tarvitse asettaa tiukkoja rajoja vaan keskitytään siihen, että saadaan laajasti 

erilaisia näkökulmia mittareista sekä mitattavista asioista menestystekijöiden taustalle. 

 

Kaikkien, asiakkaiden, työntekijöiden ja johtajien tulisi olla mukana toimenpiteiden 

valinnassa (Neely et al., 2000; Kennerley ja Neely, 2002; Ukko ja Pekkola, 2016). Bourne 

et al. (2000, s. 754–771) tukevat tätä väitettä ja viittaavat siihen, että suorituskyvyn 

mittareiden suunnittelu on pääasiassa kognitiivista toimintaa asiakkaan näkemysten ja 

sidosryhmien tarpeiden muuntamista liiketoiminnan tavoitteiksi ja asianmukaisiksi 

suorituskykymittauksiksi. 

 

Alustavan ideoinnin perusteella muodostetun listan avulla voidaan alkaa valitsemaan 

tarkoitukseen soveltuvia mittareita. Alustavasti ideoituja mittareita ja mitattavia tekijöitä 

arvioidaan sekä kehitetään edelleen. Ensi vaiheessa keskitytäään tärkeimpien mittareiden 

käyttöönottoon. Hyviä uusia mittareita ei kannata poistaa ainoastaan sen vuoksi, että 

tarvitaan uusia toimintamalleja tiedon keräämiseen. Mittareiden käyttöperiaatteiden ja 

raportointitapojen määrittelyn tarkoituksena on varmistaa mittareiden käyttöönoton 

onnistuminen. Tyypillisesti määrittelyn yhteydessä tulee esiin uusia kehitystarpeita. 

Mittareiden yksittäisten ominaisuuksien jälkeen on järkevää pohtia mittaristoa 

kokonaisuutena. Mittariston on linkityttävä organisaation strategiaan ja tavoitteisiin siten, 

että mittaristoa tarkasteltaessa tämä kytkentä tukee organisaation strategisia tavoitteita. 

Mittareiden esitystapa on tärkeä suunnitella huolella ja olennainen tieto tulisi olla saatavilla 

yhdellä silmäyksellä.  

 

Kun suorituskyvyn mittausjärjestelmä on kehitetty, se on pantava täytäntöön. Tämä 

tarkoittaa muun muassa sitä, että suorituskyvyn mittausjärjestelmän on oltava 

vuorovaikutuksessa laajemman ympäristön kanssa. Tässä ympäristössä on kaksi 

perusulottuvuutta. Ensimmäinen on sisäinen - se on organisaatio. Toinen on ulkoinen - ne 

ovat markkinat, joilla organisaatio kilpailee (Neely et al. 2005, s. 1228–1263). 
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5.5. Mittariston käyttöönotto ja arviointi 
 

Suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena pidetään tiedon keräämistä päätöksenteon tueksi. 

Tiedolla voidaan vaikuttaa ja ohjata organisaation toimintaa. Mittariston testikäytön aikana 

voidaan arvioida asetettujen mittareiden käytettävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja 

tarkkuutta. Käytännön kokeilu kertoo paljonko mittaustietojen keräämiseen ja kokoamiseen 

on syytä varata aikaa. Käyttöönottoon voidaan yhdistää myös tietojärjestelmiin liittyvää 

suunnittelua ja kehittämistä. Ennen mittariston koekäyttöä kaikkia projektiin osallistuvia 

henkilöitä tulee opastaa mittariston käytössä. Tämä seikka on tärkeää huomioida 

mittaamisen henkilöstölähtöisten periaatteiden noudattamisen näkökulmasta. 

 

Mittausjärjestelmän käyttöönotto tarkoitaa aina muutosta henkilöstölle. Esittelemällä 

mittauksesta saatuja hyötyjä voidaan vähentää mittausjärjestelmän herättämiä 

ennakkoluuloja. Viestintä ja riittävä kommunikointi edesauttaa mittausprojektien 

onnistumista. Toimintaperiaatteita ja mittariston käyttötarkoitusta esittelemällä sekä kuva-

amalla voidaan varmistua, että mittarit ymmärretään. Monet tekijät voivat auttaa voittamaan 

nämä haasteet ja helpottamaan suorituskyvyn mittariston käyttöönottoa. Esimerkiksi 

mittauksen integrointi strategian kehittämiseen ja liiketoimintaprosessien tarkasteluun, 

ylimmän johdon sitoutuminen, sitkeys ja paternalistinen yrityskulttuuri on todettu 

toteutuksen edistäjiksi (Bourne et al. 2000, s. 754–771). 

 

Suorituskykymittareiden käyttö on jaettu kahteen pääosastoon. Ensinnäkin, koska 

toimenpiteet perustuvat strategiaan, niiden tulisi ensin käyttää strategian toteuttamisen 

onnistumisen mittaamista (Vitale ja Mavrinac, 1995; Kaplan ja Norton, 1996). Toiseksi 

toimenpiteistä saatuja tietoja ja palautetta tulisi käyttää oletusten kyseenalaistamiseen ja 

strategian pätevyyden testaamiseen (Kaplan ja Norton, 1996; Feurer ja Chaharbaghi, 1995). 

 

Käyttöönottovaiheessa on tarpeellista arvioida koekäytössä saatuja tuloksia. Lähtökohtana 

on tarkastella, kuinka kerätty mittaustieto palvelee niitä tehtäviä, jotka kehitystyön alussa 

tunnistettiin tärkeiksi ja sijoitettiin strategiakartalle. Koekäytön tulosten perusteella voidaan 

tarkentaa asetettuja tavoitteita mittarikohtaisesti, poistaa tai tarvittaessa lisätä mittareita. 

Arvioinnissa kannattaa tarkastella kriittisesti vaikeasti päivitettäviä mittareita.  
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Martinezin ja Kennerlyn (2006, s. s. 465–472) mukaan suorituskyvyn mittaamisessa 

tavoitteena on tarkkailla organisaation tuottavuutta, etsi mahdollisuuksia vähentää 

kustannuksia, viestiä strategiasta ja päivittää strategiaa sekä tukea palkitsemista. 

 

Seuraavilla kysymyksillä voidaan arvioida mittariston käyttöä: 

 Tuottavatko valitut mittarit käyttökelpoista tietoa seurattavista asioista? 

 Liittyykö mittaustuloksiin mittaajasta johtuvan satunnaisvirheen mahdollisuus? 

 Kannattaako ylläpitää kaikkia mittareita tulevaisuudessa? 

 Ovatko mittareille asetetut tavoitteet oikealla tasolla? 

 Onko jokainen mittari käyttökelpoinen? 

 Pystyykö tuloksia manipuloimaan? 

 Onko mittaristosta puutteita? 

 
 
Pilottikäytössä paljastuvat hyvin toimivat käytännöt mittariston päivittämiseen. Tällöin on 

tarkoituksenmukaista saada oikeat henkilöt kokoamaan tarvittavat tiedot mittareista saatujen 

arvojen laskemiseen. Olisi ymmärrettävä kenelle mittaustietoa jaetaan ja kuinka tietoa 

voidaan hyödyntää johtamisessa. Koekäyttöjaksoa tulisi tulkita niin, että sen jälkeen 

mittaristoa voidaan kehittää edelleen. Toimintaympäristön muuttuessa on syytä tarkastella 

kriittisesti sekä mittaristoa että sen tuottamaa tietoa. Mittareita täytyy aika ajoin päivittää, 

koska tavoitteisiin voidaan tehdä muutoksia ja aiemmat mittarit eivät sovellu uudelleen 

laadittujen tavoitteiden seurantaan (Neely et al. 2000; Lönnqvist et al. 2006). 

 

Mittariston viitekehyksen suunnittelussa sovellettiin saatuja kokemuksia aiemmista 

ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamisen pilottiprojekteista, joissa kehitettiin 

mittariston avulla näkyvyyttä yrityksen ohjelmistotuotannon kehitysprojekteihin. Näin 

menettelemällä saatiin kehitystiimi käyttöönottamaan uusia toimintatapoja sekä 

vaikuttamaan tavoitteiden määrittämiseen sekä saamaan mahdollisimman hyvä lähtökohta 

mittariston implementointiin.  
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6 Ohjelmistotuotannon suorituskyvyn ohjaaminen 

 

6.1 Ohjelmistotuotannon menestystekijöiden määrittäminen 

 

Nykypäivän ohjelmistokehitystä toteutetaan maantieteellisesti hajautetuissa tiimeissä. 

Tämän vuoksi tarvitaan joustavia ja ketteriä prosesseja reaaliaikaisella yhteistyöllä, 

integroituina eri alustoille, rooleille ja maantieteellisille alueille, jotta kehitystiimit voivat 

hyödyntää nykyaikaisia ohjelmistokehitysympäristöjä. Globaalisti jaettua 

ohjelmistokehitystä voidaan helpottaa hyvin määriteltyjen, räätälöitävien prosessien ja 

parhaiden käytäntöjen avulla tukemalla joustavuutta, vähentämällä riskejä kattavalla 

laadunhallinnalla sekä parantamalla kehittäjien tuottavuutta tehtävien että prosessien 

automatisoinnin avulla (Brown et al. 2011, s. 469–470). 

 

Mittaristoja voidaan lähteä rakentamaan kriittisten menestystekijöiden kautta. Kriittisillä 

menestystekijöillä tarkoitetaan strategian toteutumisen näkökulmasta aivan keskeisiä 

toimintoja. Ensin täytyy määritellä toiminnan kannalta oleelliset painopistealueet. Tämän 

jälkeen jokaiselle painopisteelle määritetään kriittiset menestystekijät. Ne ovat 

avaintekijöitä, joissa yrityksen tulee olla hyvä, jotta organisaatio kehittyisi kyseisen 

painopisteen osalta haluttuun suuntaan. Jokaiselle painopisteelle määritetään erikseen 

kriittiset menestystekijät ja niiden perusteella johdetaan mittarit (Ukko et al. 2007a, s. 17). 

 

Ohjelmistokehitysprojektien menestystä on perinteen mukaan mitattu kolmen muuttujan 

kautta, jotka ovat aika, kustannukset ja laatu. Tärkeä ja huomioitava mittari näiden kolmen 

perinteisen mittarin lisäksi on asiakastyytyväisyys. Tuotekehitys tunnisti kuusi kriittistä 

menestystekijää ohjelmistoprojekteille; yhteistyö asiakkaan kanssa, tiimin kyvykkyys, 

johdon tuki, julkaisustrategia, kommunikaatio sekä organisaatiokulttuuri. Näiden edellä 

mainittujen lisäksi todetaan yhteisinä kriittisinä menestystekijöinä olevan huolellisesti 

laaditut projektisopimukset ja vaatimusten määrittely, asiakaslähtöisyys, projektinhallinta, 

kuten esimerkiksi aikatauluttaminen, tavoitteiden asettaminen, budjetointi, työnjako, 

organisaation johdon tuki sekä yleiset käytännöt projektia kohtaan (Dvir et al. 1998; Shenhar 

et al. 2001; Rolstadås et al. 2014). 
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Misra, Kumar ja Kumar (2009) esittävät ketterän ohjelmistotuotannon menetelmien 

kriittisten menestystekijöiden jakautuvan ihmis- ja organisatorisiin tekijöihin. Toteutetussa 

tutkimuksessa kriittiset menestystekijät jaettiin 14 hypoteesiin, jotka luokiteltiin näiden 

kahden pääkategorian mukaisesti ihmisiin ja organisaatioon liittyviin tekijöihin. Yhdeksän 

menestystekijää todettiin kriittisiksi kehitysprojektien menestymiselle. Nämä yhdeksän 

tekijää olivat asiakastyytyväisyys ja asiakasyhteistyö, asiakkaiden sitoutuminen, 

päätöksentekoon liittyvä aika, yrityskulttuuri, projektien hallinta, henkilökohtaiset kyvyt ja 

taidot, yhteiskunnalliset kulttuuritekijät sekä tiimin koulutus että oppimiskyky. 

Kehitystiimin ryhmäkoolla, jakautumisella, suunnittelulla tai teknisellä pätevyydellä ei 

löydetty olevan suurta vaikutusta ketterän ohjelmistokehitysprojektin menestymiseen (Misra 

et. al. 2009, s. 1869–1890) 

 

Ohjelmistotuotannon mittareita suunnitellaan antamaan tarvittavat tiedot 

ohjelmistoprojektien hallitsemiseksi ja ohjelmistosuunnitteluprosessien sekä -palvelujen 

parantamiseksi. Organisaatio-, projekti- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet määritetään etukäteen 

ja sitten mittarit valitaan näiden tavoitteiden perusteella. 

 

Tyypillisesti ohjelmistotuotannossa halutaan mitata jotakin seuraavista kokonaisuuksista: 

- taloudellita kannattavuutta ja kustannustehokkuutta 

- asiakastyytyväisyyttä ja asiakasarvoa 

- toiminnan laatua ja tuotannon volyymia 

- henkilöstön osaamista ja työhyvinvointi 

- työnantajamielikuvaa tai brändiä 

- kehitystoiminnan innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä 

 

Asianmukaisesti valitut mittarit voivat auttaa sekä johtoa että kehitystiimejä keskittymään 

tavoitteisiinsa. Ohjelmistokehityksen mittareilla on mahdollista ennustaa, tarkastella ja 

parantaa ohjelmistoprojekteja ja toimia päätöksenteon tukena. Seuraavassa taulukossa 6 on 

esitetty organisaation kriittiset menestystekijät.  
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Taulukko 5 Kriittiset menestystekijät 

Näkökulma  Kriittinen menestystekijä KPI (esimerkki) 

(i) Talous  Arvonluonti 

Talouden tunnusluvut 

Organisaatiopääoma  

 

(ii) Asiakas  Asiakastyytyväisyys 

Asiakashankinta 
 

(iii)  Henkilöstö Työtyytyväisyys 

 ja kasvu  Rekrytointi, 

  Koulutus ja valmennus 

  Yrityskulttuuri 

 

(iv)  Sisäiset prosessit Liiketoimintaprosessit  

Riskien hallinta 

Tiedonhallinta 

 

(v)  Sosiaalinen pääoma Poliittinen ja  

sosiaalinen imago  

 

 

 
Ehdotetun mallin tavoitteena on toimia viitekehyksenä mahdollisimman suuressa määrin, 

mutta samalla tällaisten kehysten soveltamisessa tulisi olla huolehtia siitä, että tässä 

ehdotetut toimenpiteet ovat yleisiä ja että organisaatioiden tulisi tarkastella suorituskyvyn 

mittaamista omasta näkökulmastaan ja omassa kontekstissaan. 

 

Ohjelmistoyritykset voivat kuitenkin pitää nykyisen kehyksen ohjeena omien tavoitteidensa 

saavuttamiseksi. Mittaustuloskortin rakentamisprosessi kriittisten menestystekijöiden ja 

suorituskykymittareiden avulla on tehokas keino ilmaista organisaation visio konkreettisesti 

ja levittää sitä koko organisaatiossa. Vaikka teoriassa on mahdollista laatia pitkä luettelo 

suorituskykymittareista, yksittäisten yritysten on oltava valikoivia valitsemaan organisaation 

strategian mukaiset suorituskyvyn mittarit.  

Liikevaihto, kannattavuus, investointien 

takaisinmaksuaika, oman pääoman 

tuotto, patentit, tekijäoikeudet 

Rekrytointi- ja valintamenettelyjen 

vaikuttavuus; erityisesti arvokkaiden 

resurssien säilyttämisstrategia, 

palkitseva urapolku, palkitseminen 

Liikevaihto, kannattavuus, investoinnin 

takaisinmaksuaika, oman pääoman tuotto 

Standardoidut liiketoimintaprosessit, 

tekniikka ja infrastruktuuri, 

tuottavuusmittaukset, sertifikaatit, 

tietojärjestelmät ja tietovarastot  

Sosiaalinen imago, liikearvo, 

aktiivinen jäsenyys kansallisissa ja 

kansainväliset ohjelmistoyhdistyksissä  
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6.2 Mittariston viitekehys 
 
 
Kaplan ja Norton ovat kehittäneet ja rakentaneet Balanced Scorecard viitekehyksen 

implementointiin prosessimallin, jonka vaiheet on jaettu neljään pääryhmään.  Näiden 

jokaisen pääryhmän sisällä olevat tehtävät esitetään seuraavasti: 

 

1. Määritellään mittausarkkitehtuuri. 

1.1. Valitaan sopiva organisaatioyksikkö. 

1.2. Määritellään liiketoimintayksikkö ja sen side yrityksen muihin osiin. 

2. Rakennetaan yhteisymmärrys strategisista tavoitteista. 

2.1 Haastatteluiden ensimmäinen kierros. 

2.2 Yhteenvetoistunto. 

2.3 Johdon työistunnon ensimmäinen kierros. 

3. Suunnitellaan ja valitaan mittarit. 

3.1 Työryhmien kokoukset. 

3.2 Johdon työistunnon toinen kierros. 

4. Laaditaan käyttöönottosuunnitelma. 

4.1 Kehitetään käyttöönottosuunnitelmaa. 

4.2 Johdon työistunnon kolmas kierros. 

4.3 Toteutetaan käyttöönottosuunnitelma. 

4.4 Raportoidaan säännöllisesti. 

 
Lähtökohtaisesti prosessimalli on suunniteltu suurille yrityksille, mutta jos 

implementointiprosessi toteutetaan aikajärjestyksessä tuo se myös keskisuurille ja jopa 

pienille yrityksille mahdollisuuden soveltaa sitä sellaisenaan. Balanced Scorecard 

rakennetaan systemaattisen prosessin avulla, jossa yrityksen visiosta muodostetaan 

yhteisymmärryksen voimin menestystä tavoitteleva strategia, jonka kautta asetetaan 

tavoitteet ja suorituskykyä kuvaavat mittarit (Kaplan ja Norton 1996, s. 300-308). 

 
Implementointiprojekti tarvitsee fasilitaattorin, joka tuntee perusteellisesti Balanced 

Scorecardin toimintaperiaatteet ja metodologian. Fasilitaattorin tehtävänä on  toimia myös 

implementointiprosessin arkkitehtinä, jonka asiakkaana on yrityksen toimiva johto. Ilman 

yrityksen ylimmän johdon tukea Balanced Scorecardin implementointia ei voida toteuttaa.  
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Implementointiprosessi kestää vähintään neljä kuukautta. Ajankäyttöä määrittää pitkälti 

johdon mahdollisuus osallistua haastatteluihin, palavereihin ja istuntoihin. Järjestelmän 

käyttöönotto kiinteäksi osaksi organisaation johtamisjärjestelmää saattaa viedä jopa 

useamman vuoden. Käydessään läpi edellä kuvatun implementointiprosessin, yrityksen 

johdolla tulisi olla selkeä visio miten valittu strategia operoidaan tavoitteiksi ja kuvataan 

mittareiksi suorituskyvyn neljään näkökulmaan (Kaplan ja Norton 1996, s. 300-308). 

 
 
6.3 Suorituskyvyn mittaamiseen pilottiprojekti 
 
 
6.3.1 Empiirisen aineiston tiedonkeruu 

 
Suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelussa henkilöstön haastattelut olivat 

merkittävässä osassa. Haastattelun avulla selvitettiin projektien suorituskyvyn johtamisen 

nykytilanne, kartoitettiin työkalujen käyttöä mittaamisessa sekä kerättiin uusia ideoita että 

palautetta mittauksen toteuttamiseksi. Haastattelu sopii joustavana tiedonkeruumenetelmänä 

erilaisiin tutkimustarkoituksiin ja tiedonhankintaa on mahdollista toteuttaa myös itse 

haastattelutilanteessa (Hirsjärvi ja Hurme 2000, s. 34). Tutkimuksen 

haastattelumenetelmäksi valikoitui teema- eli puolistrukturoitu haastattelu. Puolistrukturoitu 

haastattelu on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa asetellaan 

kysymykset ja määritetään teemat etukäteen. Haastattelu etenee ennalta sovittujen 

keskeisten aihealueiden varassa, jossa kysymykset ovat kaikille samat mutta kysymysten 

järjestys ja vastauksien vaihtoehdot vaihtelevat (Hirsjärvi ja Hurme 2000, s. 47-48).  

 

Haastatteluaineiston analyysi voidaan tehdä usealla tavalla, mutta keskeistä on aineiston 

purkamisen ja analysoinnin aloittaminen samanaikaisesti haastatteluiden toteutuksen kanssa 

tai hyvin pian sen jälkeen (Hirsjärvi ja Hurme 2000, s. 135-136). Suoraan tallenteista 

päätelmien tekeminen on helpointa, mikäli haastateltavien lukumäärä on pieni ja haastattelut 

ovat olleet kestoltaan lyhyitä (Hirsjärvi ja Hurme 2000, s. 136). Tässä yhteydessä 

haastatteluaineistoa ei litteroitu tai kirjoitettu puhtaaksi, vaan analyysi ja päätelmät tehtiin 

suoraan käytettävissä olevasta aineistosta. Tämän mahdollisti haastateltujen suhteellisen 

pieni määrä ja näin päätelmiin voitiin edetä välittömästi haastatteluvaiheen jälkeen. 

  



69 
 

Tutkimuksen empiirinen osuus alkoi keväällä 2021. Suunnitteluprosessi alkoi yrityksen 

tuotekehitysstrategian ja vision avaamisesta sekä tuotekehityksen tavoitteiden että 

keskeisimpien menestystekijöiden kirkastamisesta tutkijalle ja tutkimukseen osallistuvalle 

kehitystiimille. Luottamuksellisuuden vuoksi yrityksen nimeä ei tässä yhteydessä voida 

julkaista. Yrityksen strategian kulmakiviä ovat asiakkaiden lisäksi kasvu ja kannattavuus 

sekä työntekijät että teknologia. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yrityksen tavoitteena on 

kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin. Kannattava kasvu on sidoksissa 

asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön sitoutumiseen ja innovatiiviseen palvelu- ja 

tuotetarjoomaan. Kannattavasti kasvava yritys kykenee investoimaan innovatiivisiin 

tuotteisiin ja palveluihin, houkuttelemaan parhaat osaajat sekä pitämään heidät 

palveluksessaan. Yritys toimittaa automaattisia laitejärjestelmiä, automaattisia laitteita ja 

ohjelmistoja sekä tarjoaa myös kokonaisjärjestelmien suunnittelua ja integrointia. Yhtiö 

toimii markkinoilla, joita voidaan luonnehtia dynaamisiksi. Tuotekehitysmalli on 

markkinalähtöinen, joten vaatimukset kerätään suurelta potentiaalisten loppukäyttäjien 

joukolta. Ohjelmistoja ja sulautettuja tietojärjestelmiä kehitetään ketterien 

kehitysmenetelmien mukaisesti. Ohjelmistotuotannossa kehitystyö pohjautuu toistuviin 

sprintteihin eli kehitysjaksoihin ja laatuarviointeihin sekä tehokkaaseen viestintään. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin case-yrityksen suorituskyvyn johtamista ohjelmistotuotannon 

näkökulmasta yksikkötasolla.  

 

Mittariston suunnitteluun tarvittavien tietojen keräys tapahtui yhteisten tapaamisten 

yhteydessä, joita tuettiin vielä yksilöidyillä teemahaastatteluilla. Teemahaastattelut valittiin 

toteutusmuodoksi, koska haastatteluiden avulla haluttiin kerätä kvalitatiivista eli laadullista 

tietoa. Haastattelukutsun yhteydessä avattiin haastattelun rakenne ja tavoitteet. 

Haastatteluihin valittiin viisi henkilöä roolinsa perusteella. Haastateltavien valinnalla 

pyrittiin selvittämään projektitiimin eri jäsenten sekä tärkeimpien sidosryhmien 

mahdollisesti erilaisia odotuksia, tavoitteita ja lähtökohtia liittyen suorituskyvyn mittauksen 

teemoihin. 

 

Haastateltavina olivat tuotekehitysyksikön johtaja, projektipäällikkö, ohjelmistoarkkitehti, 

ohjelmistosuunnittelija ja Scrum Master. Kaikki haastateltavat ovat olleet yrityksen 

palveluksessa 3–9 vuotta monipuolisissa ohjelmistotuotantoon liittyvissä 

tuotekehitystehtävissä.  
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Työkokemuksen perusteella haastateltavien oletettiin tuntevan yrityksen 

ohjelmistotuotekehityksen käytäntöjä monipuolisesti ja syvällisesti. Haastatteluiden kestot 

vaihtelivat tunnista puoleentoista tuntiin ja kaikki haastattelut toteutettiin kevään 2021 

aikana videoneuvottelusovellusten välityksellä. Teemahaastattelun kysymysten avulla 

selvitettiin erityisesti tuotekehitysprojektien suorituskyvyn mittauskäytäntöjä ja tavoitteita 

mittaristomallille.  

 

Pilottiprojektiin valittiin kaksi tuotekehityshanketta, joihin määriteltiin tavoite ja 

rakennettiin koontinäytöt kehitysnäkymille, laatu -ja suorituskyvyn mittaamiselle. 

Tavoitteita ei tuoda esille aivan vastaavalla tavalla kuin määrittelyssä case-organisaatiolle, 

koska tarkoitus ei ole esitellä yrityksen tuotantokäytössä olevaa mittaristoa. Tässä 

yhteydessä tehdään ainoastaan ehdotuksia ja annetaan esimerkkejä menestystekijöiden sekä 

suorituskyvyn mittareiden valintaan. 

 

 

 

Kuva 14. Ohjelmistotuotannon ympäristökuvaus (Eficode 2020) 

 

Kyseisen organisaation ohjelmistotuotantoympäristö on palvelualusta (kuva 14), joka 

koostuu kehitystyökaluista ja projektinhallintajärjestelmästä aina  automatisoituun 

testaukseen ja tuotantokäytön ajonaikaisiin ympäristöihin. Alustaan voivat kytkeytyä myös 

yrityksen tuotekehityskumppanit ja näin työskennellä osana kehitystiimiä. Itse 

ohjelmistotuotantoalustaa ei ole ulkoistettu useille toimittajille. 

 



71 
 

Organisaatiossa on käytössä kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittaristo mutta tätä 

mittaristoa ei tässä vaiheessa integroida ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamisen 

ohjelmistoon. Kehitystiimit seuraavat oman tiiminsä osa-alueeseen kohdennettuja mittareita, 

jotka ovat myös liiketoimintajohdon saatavilla. Mittaristo laaditaan luvussa 6.1.1 esitettyä 

prosessimallia soveltaen. Viitekehyksen rakentamisessa kiinnitetään huomiota aineettoman 

pääoman luonteeseen ja teollisuudessa toimivan yrityksen ohjelmistokehityksen 

erityispiirteisiin.  

 

Pilottiprojektin tavoitteet ja toteutukseen liittyvät tekijät: 

o Tuodaan ohjelmistokehityshankkeisiin näkyvyys valituilla suorituskyvyn mittareilla 

o Toteutetaan projektitiimin teemahaastattelut 

o Pilotoidaan käytännössä 1–2 tuotekehityshankkeella ja kerätään palaute 

o Rakennetaan käyttöliittymänäkymät tuotekehityksen hallintaan ja ylläpitoon 

o Tunnistetaan ja valitaan suorituskykymittarit, jotka ovat merkityksellisiä tulevien 

ohjelmistokehitysprojektien suorituskyvyn mittauksille 

o Sovitaan työpaja (t) keskeisten sidosryhmien kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Mittauksen pilottiprojekti 

 

Suunnitteluprosessin aikana tutkija ja yrityksen edustajat kokoontuivat säännöllisesti ennalta 

sovittuihin tapaamisiin. Palavereissa tutkija tuki viitekehyksen suunnittelun etenemistä 

omalla tietämyksellään ja auttoi pilottiprojektin kehitystiimiä etsimään mittaristoon 

tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Tavoite oli auttaa ja tukea yrityksen edustajia 

suunnitteluprosessissa ja auttaa määrittelemään perusta suorituskyvyn osa-alueille, joita 

noudattamalla tuotekehitystä voidaan johtaa menestyksellisesti. 

  

Projektin 
aloitus 

Pilottijakson kesto 6 kuukautta 

Implementointi 
tuotantoon 

Projektin 
päätös 

Palautteen 
yhteenveto 

Tiimin 
haastattelut 

Tuotanto-
käyttö 



72 
 

Suorituskyvyn osa-alueiden valinnassa hyödynnettiin pilottiprojektin osallistuvalta tiimiltä 

saatuja tietoja, joita täydensivät kirjallisuudesta, haastatteluissa ja yhteisissä 

kokoontumisissa esille tulleet näkökannat. Tutkimusprojektissa pilottiyrityksen kanssa 

testattiin samalla uutta sovellusta ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamiseen. 

 

6.3.2 Empiirisen tiedonkeruun tulokset 

 

Heräte suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuudesta tuli halusta kehittää 

ohjelmistotuotannon suorituskyvyn analytiikkaa ja seurantaa. Yhteistyötä oli tehty 

ohjelmistotuotannon alustatarjoajan kanssa jo muutaman vuoden ajan, joten oli luonnollista 

lähteä kehittämään ja syventämään analysointijärjestelmän mittaristoa yhteistyössä. 

Yrityksen tuotekehitysjohdon sitoutuminen oli oletuksena suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän rakentamisvaiheen käynnistyttyä. Alkuun oli löydettävä ja sovittava 

kehitystiimille yhteinen terminologia sekä määriteltävä käsitteet. Yhteisymmärrystä 

rakennettiin yrityksen visiosta, tuotekehitysstrategiasta ja menestystekijöistä. Tärkeää oli 

ymmärtää edellä mainitut käsitteet toisistaan riippuvaisiksi. Aloituspalaverissa keskustelua 

herätti erityisesti tuotekehityksen johdolle suorituskyvyn mittariston pääkäyttötarkoitus. 

Pilottiprojektille haluttiin saada seurattaviksi osa-alueiksi strategian mukaisia arvoa 

tuottavia elementtejä, projektin hallintaan liittyviä tekijöitä ja laadun seurantaa. Muita 

tuotekehitystä kiinnostavia ja mahdollisia suorituskyvyn osa-alueita jätettiin vielä 

pohdittavaksi. 

 

Haastattelujen yhteydessä esiteltiin perinteisiä suorituskykyyn ja tuottavuuteen liittyviä 

taloudellisia mittareita ja keskusteltiin niiden käytöstä. Nämä yleiset talouden mittarit, kuten 

liikevaihto ja liiketulos koettiin yksiselitteisinä ja luotettavina. Sieltä saadaan selkeä kuva 

koko yksikön liiketoiminnasta. Tiimit käyttivät suorituskyvyn mittareina tuttuja projektin 

tavoitteisiin ja annettuun budjettiin liittyviä mittareita, kuten aikataulussa pysymistä tai 

tuotteen laatua. Tuotekehityksen ohjaamisen kannalta investoinnin takaisinmaksuaika, 

toiminnan tehokkuuden mittarit ja ohjelmistokehityksen kustannusten ja 

kokonaiskustannusten suhde koettiin tässä vaiheessa sopiviksi talouden mittareiksi. Yksin 

investoinnin takaisinmaksuaika on mittarina kyseenalainen, sillä tuotekehitystiimi on 

saattanut työskennellä tehokkaasti projektiaikataulun ja budjetin mukaisesti, vaikka 

ohjelmistoa ei saataisi toimitettua asiakkaalle.  
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Näiden edellä mainittujen lisäksi tilauskannan tarjousten suhdetta saatuihin tilauksiin olisi 

mielenkiintoista seurata, mutta tämä mittari jätettiin tässä vaiheessa pois viitekehyksestä. 

 

Asiakasnäkökulman mittarina haastatteluissa nousi esiin palautekysely, jonka avulla pitäisi 

pystyä seuraamaan asiakastyytyväisyyttä. Uutena ideana tuli esille, että asiakkailta saatujen 

kehitysehdotusten käsittelyn tuloksia voisi arvioida myös asiakkaiden kanssa. Näin 

toimimalla asiakkaat saattaisivat olla motivoituneempia vastaamaan kyselyihin ja tällä voisi 

myös olla merkitystä asiakassuhteiden kehittämisessä. Tiimin suorituskykyä tehokkuuden 

näkökulmasta voi myös tarkastella arvovirtakuvauksen avulla. Tällöin suorituskyky voidaan 

määritellä optimaalisella arvontuotolla eli maksimaalista arvontuottoa tavoitellaan 

minimaalisella kehitysinvestoinnilla. Tässä yhteydessä selkein esille tuotu mittari oli 

kehitystyössä asiakkaalle tuotettu arvo, joka muodostuu toimivasta ja toimitetusta 

ohjelmistosta. 

 

Saavuttaakseen tehtäväkohtaiset tavoitteet täytyy tiimin koordinoida työnsä yhdessä ja 

toimia yhteistyöhaluisesti. Sisäisten prosessien näkökulmasta tiimin jäsenillä on oltava 

yhteinen ymmärrys käytettävissä olevista resursseista, asetetuista tavoitteista ja 

mahdollisista rajoitteista. Kehitystiimin suorituskykyä on tapana mitata tiimin kyvyllä saada 

tehtyä tavoiteltu tuotos asetetuissa aikataulutavoitteissa ja annetulla budjetilla. Jos 

kehitystiimin jäsenet auttavat satunnaisesti muita kehitystiimejä, vaikutus saattaa näkyä 

tiimin suorituskyvyssä laskevasti. 

  

Ohjelmistotuotannon suorituskyky voidaan nähdä usein tehokkuudeksi missä määrin sovitut 

asiakasvaatimukset täytetään, kun taas ohjelmistokehityksen tehokkuutta voidaan mitata 

myös siten, että seurataan tiimien resurssien käyttöä ennalta sovitulla ajanjaksolla. 

Asiakaskohtaisten töiden osalta tiimissä seurataan arvioitua työmäärää sekä toteutuneen 

työmäärään. Haastatteluista esiin tulleet mittaamisen tulosten vaikutukset keskittyivät 

ohjelmistokehitykseen lähinnä tuoteomistajan näkökulmasta. Oikein arvioiduilla 

työmäärillä ja tehtävien pisteytyksellä tiimi pystyy kehityssprinteittäin parantamaan 

näkemystään tuleville sprinteille sekä tarkentamaan arviota kehitysprojektien 

toteutusaikataulusta. 
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Seuraavassa muutamia otteita tiimin haastatteluista: 

 

- ”Lead ja cycle time varmasti tuottaisivat arvoa jatkossa, mutta haasteena ovat, ettei 

projektit sitoudu kovin helposti lead ja cycle tyyppisiin projekteihin” 

- ”Paneelien piirtäminen tekee jo asiakkaistamme hiukan paremman 

devopsmetodologian soveltamisessa ja he näyttävät saavan sen. Kunkin paneelin 

arvo ja kojelauta toki vaatii hieman ylimääräistä viestintää. Esimerkiksi kuinka 

niitä luetaan ja mihin mittaustietoihin kannattaisi keskittyä” 

- ”Kehitysprojektin määrän on oltava riittävän suuri. Jos toteutetaan ja ajetaan vain 

muutamia projekteja rinnakkain, arvot saattavat tuntua rajallisemmalta” 

- ”Kun tätä laajennetaan niin käyttöönottoon olis varattava enemmän resursseja. 

Pieni tiimi ei riitä usealle kehitystiimille näin suuressa konsernissa” 

- ”Meidän on huomioitava myös noi turvallisuusvaatimukset vaikuttamatta 

sovellusten kehittämisen ketteryyteen” 

- ”Muiden tiimien jäsenille voisi esitellä soveltuvia mittareita ja enemmän pitäisi 

varata aikaa pohtia mittareiden käyttökelpoisuutta ja kattavuutta” 

- ”Kuinka usein mittausarvo kerätään, entä mittareiden kustannus - hyöty –suhde? 

- ”Saatavan mittaustiedon avulla on mahdollista tarkastella myös 

tuotekehitysstrategiaa hiuka kriittisemmi” 

- ”Käyttäjät oppivat paljon jo onboardingissa”  

- ”Käyttävätkö tiimit kaikkia saatavilla olevia kehitystyökaluja ja hyödynnetäänkö me 

niitä. Kuinka saadaan parhaita käytäntöjä jaettua?” 

 

Ohjelmistotestaukseen liittyvät laatutekijät korostuvat koko ajan enemmän. Useissa 

keskusteluissa kaikkein tärkeimmiksi suorituskyvyn mittareiksi mainittiin toimivan 

ohjelmiston tuottaminen, toimittaminen ja kehitysiteraation aikataulussa pysyminen. Myös 

koodin laatu, dokumentointi ja tiimin työtyytyväisyyttä pidettiin tärkeänä. 

 

Tiimissä oli projektin aikana jonkin verran poistumaa eli tuottavuutta heikentävänä tekijänä 

vaikutti jäsenten vaihtuvuus tiimin kokoonpanossa. Tiimin jäsenten halu työskennellä 

yhdessä myös jatkossa koettiin merkittäväksi tekijäksi töiden sujuvuuden ja jatkuvuuden 

kannalta sekä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvin toimiva tiimi on enemmän kuin 

osiensa summa. 
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Kehitysehdotuksena nostettiin haastatteluissa esiin henkilöstön vaihtuvuuden ennakointi ja 

seuranta. Henkilöstön vaihtuvuus nähtiin toimivan indikaattorina niin, että mitä suurempi 

vaihtuvuus sen vakavammista ongelmista se viestii kehitysorganisaation toiminnassa. 

Henkilöstömittarina vuosittain toteutettu työtyytyväisyyskyselyt koettiin hyödylliseksi. 

Kritiikkinä nousi esille, että kyselyjen palautteisiin tulisi suhtautua vakavammin ja tuloksien 

syihin tulisi perehtyä siten, että ne johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. Oikean kokoinen tiimi 

johtaa laadukkaampaan kommunikaatioon ja sitoutumiseen sekä vaikuttaa tiimin jäsenten 

vaihtuvuuteen. Jotta koko kehitysorganisaation laajuista luottamusta syntyisi johdon tulisi 

huomioida, ettei liialla valvonnallaan heikennä tiimien luovuutta tai oma-aloitteisuutta. 

Avoimessa ilmapiirissä luottamus ja sitoutuminen yritykseen kasvavat ihmisten 

työskennellessä motivoituneina yhteisesti sovittujen tavoitteen eteen. 

 

Haastatteluissa saadun palautteen perusteella mittariston käyttöönottoprosessi ja varsinainen 

suorituskyvyn mittaaminen tulisi olla selkeästi ohjeistettu ja dokumentoitu. Havainnollisen 

ohjeistuksen avulla sidotaan mahdollisimman vähän kehitystiimin resursseja ja voidaan 

säännöllisin väliajoin palauttaa mieleen, kuinka mittareiden antamia arvoja tulkitaan. 

Muutamissa haastatteluissa tuli selkeästi esille kestävä ohjelmistokehitys, jossa täytyy 

huomioida tekniset vaatimukset, ja oikeat teknologiavalinnat että lopputuloksena saadaan 

toteutettua pitkän elinkaaren ohjelmisto. Laadun ylläpitäminen pitkän elinkaaren 

ohjelmistossa vaatii kykyä ja taitoa investoida työpanos oikein. Palvelujen ylläpito nähtiin 

ensisijaisesti sovelluskehityshaasteena. Tavoitteena on automatisoida ylläpitotehtäviä sen 

sijaan, että kehittäjät itse korjaisivat palveluissa havaitut häiriöt. Ilman automatisointia 

ylläpitäjien määrää olisi kasvatettava palvelun järjestelmien kasvaessa. Tilannetta voidaan 

hallita asettamalla selkeä tavoite ja raja manuaalisille ylläpitotehtäville. Kriittiset osa-alueet 

sovelluksissa on tunnistettava ja jatkokehitys toteutettava huolella ylläpidon vaatimukset 

huomioiden. 

 

Edellä tehtyjen määrittelyjen tuloksena valittiin seurattavaksi ne osa-alueet, joilla 

ohjelmistotuotannon suorituskykyä voidaan ohjata ja seurata. Tulevaisuudessa mittaristoa 

voidaan kehittää ja määritellä suhteellisia painotuksia sekä liittää tiimien palkitseminen 

suorituskyvyn mittaamiseen. 
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6.3.3 Mittariston käyttötarkoitus ja rakenne 
 

Mittaristomallin rakenne pohjautuu yleisesti käytettyyn Balanced Scorecardin osa-

aluejakoon ja on luokiteltu neljän eri lähestymistavan tai näkökulman mukaan: talous, 

asiakas-, henkilöstö- ja kasvu sekä sisäiset prosessit. Tavoitteena on seurata oleellisia 

ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittareita. Balanced Scorecardin mittaristomallin 

viitekehyksen kautta haetaan sekä ei-taloudellisia että taloudellisia näkökulmia 

suorituskyvyn mittaamiseen. Balance Scorecardin neljän näkökulman soveltuvuutta 

ohjelmistokehitystä tekevälle asiantuntijaorganisaatiolle arvioitiin projektin alkaessa. 

Talouden näkökulman mittarina erityisesti ohjelmistokehityksen kokonaiskustannusten 

vuotuinen seuranta on huomioitava yhtenä talouden mittarina. Sisäisten prosessien 

näkökulma osoittautui ohjelmistokehitykseen keskittyvässä asiantuntijaorganisaatioissa 

oleelliseksi aineettoman pääoman mittaamisen perspektiivistä. Asiakkaan näkökulman 

huomioiminen on taas liiketoiminnan menestyksen ja jatkumisen kannalta elinehto, oli sitten 

kyse yrityksen sisäisistä toimituksista tai asiakastoimituksista. Henkilöstön ja kasvun 

näkökulma on organisaatiolle aivan keskeinen, sillä henkilöstön osaaminen ja osaamisen 

kehittäminen on asiantuntijaorganisaatiolle tärkein inhimillisen aineettoman pääoman osa-

alue. Suunnittelussa pyrittiin välttämään yksittäisiin käytännön menestystekijöihin sidottuja 

mittareita, koska ne saattaisivat tuottaa yrityksen strategiasta irrallisia mittareita. 

 

Álvarez et al. (2015, s.15999-16021) käyttivät Balanced Scorecard -kehystä 

ohjelmistoyrityksessä, joka kehittää pankkialalle mukautettuja ohjelmistoja ja vastaavaa 

sovelletaan pilottiprojektin ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamiseen. Tässä 

esitetyn mallin tarkoituksena on arvioida ohjelmistotuotannon ohjelmistokehitysprojekteja. 

Suorituskyvyn mittareita seurataan ja jaetaan koontinäyttöihin tai tuloskortteihin, jotta 

saadaan jaettua näkyvyyttä organisaation ohjelmistotuotantoon. Keskeiset suorituskyvyn 

mittarit auttavat organisaatioita ymmärtämään, kuinka hyvin ne suoriutuvat suhteessa 

strategisiin tavoitteisiinsa. Mittariston tarkoitus on tarjota erilaisia vaihtoehtoja 

ohjelmistokehitysprojektien arviointiin ja seuraamiseen sekä myöhemmin tarjota viitekehys 

yrityksen koko ohjelmistotuotannon suorituskyvyn johtamiseen. Tavoitteena mittareiden ja 

mitattavien tekijöiden suunnittelussa oli seurata ja raportoida ainoastaan 

ohjelmistokehityksen pilottiprojektissa sovitut oleelliset mitattavat asiat. 
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Tällä tavoin voidaan osoittaa ohjelmistokehittäjille, tiimeille ja sidosryhmille kuinka 

tekeminen vaikuttaa organisaation ohjelmistokehitykselle asetettuihin mittareihin ja 

tavoiteltuun laatuun sekä suorituskyvyn tasoon. 

 

Taulukko 6. Suorituskyvyn mallimittaristo 

 

Osa-alue Mittari Toimenpide Tavoitearvo Mittaustiheys 

Talouden 
näkökulma 

Investoinnin 
takaisinmaksuaika 

Vähennä Ei määritelty Vuosittain 

 Toiminnan tehokkuus Lisää Ei määritelty Kuukausittain 

 Ohjelmistokehityksen 
kustannusten ja 
kokonaiskustannusten 
suhde 

Vakauta 

 

Ei määritelty Neljä kertaa 

vuodessa 

Asiakkaan 
näkökulma 

Asiakastyytyväisyys Pidä ~ 85 % Kerran vuodessa 

 Palvelusopimuksen 
noudattamisen taso 

Pidä ~ 95 % Kuukausittain 

Henkilöstön ja 
kasvun 
näkökulma 

Henkilöstön vaihtuvuus Pidä ~ 10 % 

 

Neljä kertaa 

vuodessa 

 Optimaalinen kasvu ja 
kehitys 

Pidä ~ 5 % 

 

Neljä kertaa 

vuodessa 
Sisäisten 
prosessien 
näkökulma 

Suorituskyky Kehitä Ei määritelty Kuukausittain 

 Kysynnän kasvu edellisen 
vuoteen verrattuna 

Lisää ~ 5 % 

 

Kerran vuodessa 

 Poikkeamien käsittely Nopeuta ~ 5 % Kuukausittain 

 Keskimääräinen työtuntien 
määrä 

Pidä Ei määritelty Kuukausittain 

 Dokumentoinnin laatu ja 
kattavuus 

Kehitä ~ 90 % Kuukausittain 

 Uudelleen käytettävät 
ohjelmistokomponentit 

Laajenna Ei määritelty Kuukausittain 

 Testikattavuus Laajenna ~ 95 % Kuukausittain 

 

Lisäksi yrityksellä on ISO 27001 -standardi, joka tarjoaa hyväksytyn prosessiperusteisen 

lähestymistavan organisaation tietoturvajohtamis- ja hallintajärjestelmän perustamiseen, 

toteuttamiseen, käyttämiseen, valvomiseen, päivittämiseen, huoltamiseen ja parantamiseen. 

Tällä ISO 27001 –sertifikaatilla organisaatio todistaa, että sen tietoturvajohtamisjärjestelmä 

on sertifioitu parhaiden käytäntöjen mukaisesti täyttäen kaikki standardin asettamat 

vaatimukset (ISO/IEC 27001:2013). 
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6.4 Mittareiden hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä 

 

Mittariston pilottikäytön jälkeen se otetaan käyttöön osaksi päivittäistä toimintaa ja 

johtamista. Mittaustuloksia on analysoitava huolellisesti, jossa tukena voi käyttää 

mittaustulosten analysointitaulukkoa tai sovelluksesta saatavia mittausnäkymiä. 

Mittaustiedon tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö osana johtamista ja 

ohjelmistotuotannon kehittämistä, voi vaatia muutoksia totuttuihin toimintamalleihin. 

Palavereihin voidaan sisällyttää mittausten analysointia ja tulosten läpikäyntiä. Mittaristot 

voivat toimia tukena jo vakiintuneiden johtamiskäytäntöjen osana. Mittareiden kehittäminen 

voidaan tuoda osaksi tuotekehityksen vuosittaisen toiminnan mukaista vaiheistusta. 

 

Ohjelmistotuotannon tasapainotettu tuloskortti voidaan määritellä toimenpidejoukoksi, joka 

antaa nopean ja kattavan kokonaiskuvan toiminnasta neljän näkökulman kautta. Talouden 

näkymät sisältävät näkökohtia, jotka koskevat yrityksen strategian toteuttamista. Se palvelee 

organisaation pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ja sisältää siten strategian konkreettiset 

tulokset taloudellisella tasolla.  Talouden näkymiin sisällytetyistä taloudellisista mittareista 

ohjelmistotuotannon suorituskyvyn näkökulmaa edustaa tässä yhteydessä investoinnin 

takaisinmaksuaika, toiminnan tehokkuus ja ohjelmistokehityksen kustannusten ja 

kokonaiskustannusten suhde. Asiakkaan näkökulmasta valittujen toimenpiteiden tulisi 

mitata sekä asiakkaalle toimitettua arvoa suhteessa havaittuun arvoon, johon voi liittyä 

laatua, suorituskykyä sekä palvelua että saavutettuja tuloksia, kuten asiakastyytyväisyys ja 

palvelusopimuksen noudattamisen taso. Sisäinen prosessinäkökulma koskee prosesseja, 

jotka keskittyvät kaikkiin niihin toimintoihin ja avainprosesseihin, joita yritys tarvitsee 

tuottaakseen asiakkaille odotetun arvon sekä tuottavasti että tehokkaasti. Niihin voi sisältyä 

sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita ja innovatiivisen prosessikehityksen 

sisällyttämistä jatkuvan parantamisen edistämiseksi. Laatu, tuottavuus ja kustannukset ovat 

näkökohtia, joissa suorituskyvyn arvo voidaan mitata. Henkilöstön ja kasvun näkökulma 

keskittyy organisaation aineettomiin hyödykkeisiin, lähinnä sisäisiin kykyihin ja taitoihin, 

joita tarvitaan arvon luomiseen ja sisäisten prosessien tukemiseen. Näkökulma koskee myös 

henkistä pääomaa, joka voidaan luokitella inhimilliseksi pääomaksi ja yrityksen 

organisaatiopääomaksi. 
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Huomioitavaa on myös se, että joitakin mittareita on hyvä käyttää muutaman vuoden ajan, 

jos aiotaan kerätä vertailukelpoista aikasarjaa. Keskeistä menestyksekkäässä suorituskyvyn 

johtamisessa on hyvin suunniteltu mittaaminen. Tällöin mittarit kuvaavat organisaation 

tilannetta tasapainoisesti monesta eri näkökulmasta sekä kilpailuaseman että 

menestystekijöiden kautta. (Lönnqvist et al. 2006, s. 11) 

 

Ohjelmistokehityksen mittarit ovat olennainen osa ohjelmistokehityksen nykytilaa. Yhä 

useammat organisaatiot määrittelevät laatumittaraportoinnin osana sopimusvaatimuksiaan. 

Yrityksen on tarkoitus käyttää mittareita ohjelmistokehitysprojektien seuraamiseen, 

hallintaan sekä ennustamiseen että ohjelmistokehitysprosessin kehittämiseen. 

Tuloskortteihin sijoitetut suorituskykymittarit ovat tavallinen työkalu strategisessa 

johtamisessa, mutta niitä käytetään harvoin ohjelmistokehitysprojekteissa, jotka arvioidaan 

muilla mittareilla kuten esimerkiksi tuottavuuden arviointimittareilla. 

 

Avainmittarit asetetaan tuloskortille, joka mahdollistaa ylimmän tason projektisalkun 

hallintaan liittyvän päätöksenteon. Valitun mittariston osa-alueisiin etsitään näille mittareille 

tarkoituksenmukaisin käyttöönottojärjestys. Mittareita voidaan vaiheittain tuoda lisää 

järjestelmään, kun kokemus ohjelmistokehitysprojekteissa suorituskyvyn mittaamisesta 

kasvaa. Valittujen mittareiden tuottamalla tiedolla tulee olla merkitystä päätöksenteossa. 

Operatiiviset tekijät tulee linkittää strategisiin tavoitteisiin. Valittujen mittareiden tulee olla 

yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä sekä tarkoituksenmukaisia. Vaikka kootut kokemukset ovat 

olleet erittäin myönteisiä, on odotettavissa, että malli kehittyy palautteen ja saatujen tulosten 

perusteella. On mahdollista, että ohjelmistotuotantotiimien vetäjät tekevät muutoksia 

kehitysprosesseissa.  

 

Pfleegerin, Jefferyn, Curtisin ja Kitchenhamin mukaan ei ole sattumaa, että onnistuneimmat 

esimerkit ohjelmistokehityksen mittauksesta ovat juuri ne, joissa tutkijat, kehittäjät ja 

asiakkaat työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. 

Nämä ihmiset ovat mukana ohjelmistotuotannossa ja heidän pitäisi osallistua 

mittausprojektiin, koska heillä on osuutensa prosessista (Pfleeger et al. 1997, s. 33–43). 
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7 Johtopäätökset 

 

7.1 Työn tulokset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia mittareita käytetään ohjelmistotuotannon 

suorituskyvyn mittaamisessa ja rakentaa mittaristomalli ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

johtamiseen.  

 

Tutkimuksen tulokset esitetään vastaamalla kahteen tutkimuskysymykseen: 

 

1. Millaisia suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen analysointimenetelmiä 

ohjelmistotuotannossa on käytössä? 

 

2. Miten analysointimenetelmät soveltuvat ohjelmistotuotannon suorituskyvyn  

johtamiseen toimialan erityispiirteet huomioiden? 

 

Kirjallisuuden perusteella on vastattu ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja toiseen 

pilottiprojektista saatujen empiiristen tulosten perusteella. Seuraavassa on esitetty 

molempiin tutkimuskysymyksiin vastaukset. 

 

Tutkimuskysymys 1. Millaisia suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen 

analysointimenetelmiä ohjelmistotuotannossa on käytössä? 

 

Käytetyimpiä suorituskyvyn mittaamiseen viitekehyksiä ovat olleet tasapainotettu 

tuloskortti (Balanced Scorecard) (Kaplan ja Norton 1996, s. 75–85), suorituskykyprisma 

(Performance Prism) (Neely et al. 2001 s. 6–13) ja suorituskykypyramidi (Performance 

Pyramid) (Cross ja Lynch 1988, s. 23–33) sekä erityisesti ohjelmistokehityksessä käytettyjä 

Holistic Scorecard (Sureshchandar ja Leisten 2005, s. 12–29) että Beyond Budgeting (Hope 

et al. 2003, s. 104–119). Beyond Budgeting -viitekehys kattaa suorituskyvyn hallinnan koko 

kirjon. Siinä hyödynnetään monia erilaisia teoreettisia perusteita, kuten asiakaskeskeisyys, 

hajauttaminen, autonomia, hallinto, tavoitteiden asettaminen, suhteellinen suorituskyvyn 

arviointi, ryhmäpalkkiot, kontrolliteorian ja dynaamiset resurssit, joita kaikkia voidaan pitää 

suorituskyvyn johtamisen hallinnan viitekehyksenä.  
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Ohjelmistokehityksen erityispiirteet huomioiden tasapainotettu suorituskyvyn johtamisen 

viitekehys soveltuu strategisen johtamisen osa-alueiden laajuuden vuoksi alustaksi 

ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Suorituskyvyn johtamisen 

näkökulmasta Beyond Budgeting –mallissa korostuvat asiakaskeskeisyys, avoin 

tiedonkulku ja itseohjautuvat tiimit sekä tavoiteasetannan merkitys tiimitasolla.  

 

Holistic Scorecard soveltuu ohjelmistotuotannon suorituskyvyn johtamiseen 

kokonaisvaltaisen näkökulman lisäksi huomioiden erityisesti henkilöstön näkökulman 

viitekehyksen toteutuksessa. Balanced Scorecardia soveltuu käyttöön kun otetaan huomioon 

että keskeiset henkilöstön näkökulmien tekijät ja osa-alueet ovat menestystekijöiden 

mittaamisen ja johtamisen kohteina. Nämä tärkeät menestystekijät ovat mittaustulosten 

jäljitettävyys suhteessa liiketoimintatavoitteisiin. Balanced Scorecardin 

suorituskykymittaristossa korostuu tasapainoinen suunnittelu siten, että mittaristoon kuuluu 

sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. 

 

Suorituskyvyn analysoinnin viitekehys on ymmärrettävä runkona, jonka avulla 

yrityskohtainen toteutus suorituskyvyn johtamisjärjestelmäksi voidaan rakentaa. 

Ohjelmistokehityksessä työn tärkein tavoite on toimittaa asiakkaille sovitussa aikataulussa 

toimiva ja käyttötarkoitukseen soveltuva ohjelmisto. Yksittäisiä mittareita tärkeämmäksi 

ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa nousevat osaaminen 

kehittäminen ja asiantuntijatyöskentely sekä ohjelmistokehitystoimintaa tukeva 

suorituskyvyn johtaminen. 

 

Jatkotutkimuksella voidaan selvittää, mitkä mallin osat toimivat ja missä yhteydessä. 

Toimiiko Beyond Budgeting -malli esimerkiksi tehokkaasti ilman kehitystiimin 

palkitsemisjärjestelmää tai toteutetaanko vertaisarviointeja. Onko viitekehykseen 

sisällytettävä yrityksen toimintakulttuuriin liittyviä kysymyksiä, jotka määräävät mallin 

tehokkuuden?  
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Tutkimuskysymys 2. Miten analysointimenetelmät soveltuvat ohjelmistotuotannon 

suorituskyvyn johtamiseen toimialan erityispiirteet huomioiden? 

 

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että suorituskyvyn mittaamisessa käytettyjen viitekehysten 

tulisi olla sellaisia, että niiden kautta saa selkeän kuvan organisaation suorituskyvystä.  

 

Kirjallisuuden perusteella saadaan käsitys seuraavien taustatekijöiden vaikutuksesta 

ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. 

o Yksilön luovuus, osaaminen ja henkilösuhteet 

o Organisaatioiden väliset rajapinnat ja yhteistoiminta 

o Ilmapiiri, organisaatiorakenteet ja toimintakulttuuri 

o Johtaminen ja päätöksentekojärjestelmät 

o Fyysinen ympäristö ja prosessit 

 

Pilottiprojektin aikaiset tulokset osoittavat, että mittareiden käytön syyt ja vaikutukset 

keskittyvät seuraaville alueille: sprintin suunnittelu, kehitystyön edistymisen seuranta, 

ohjelmiston laadun mittaus, ohjelmistoprosessiongelmien korjaaminen ja ihmisten 

motivointi. Metriikan käyttö ketterässä ohjelmistokehityksessä on samanlainen kuin 

perinteisen ohjelmistokehityksen. Projektit ja sprintit on suunniteltava ja seurattava. Laatu 

on mitattava. Prosessin ongelmat on tunnistettava ja korjattava. Erityisesti 

tuotekehitysprosessin arvioinnissa suorituskyvyn ensisijainen merkitys tunnustetaan 

yleisesti sekä kirjallisuudessa että käytännössä. Cross ja Lynch (1992, s. 20) ovat esittäneet, 

että suorituskykymittausten tarkoitus on motivoida käyttäytymistä, mikä johtaa 

asiakastyytyväisyyden, joustavuuden ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen.  

 

Hartmann ja Dymond (2006, s. 6) korostavat, että arvon luomisen asiakkaalle pitäisi olla 

kehitystyön edistymisen mittari ja ehdottavat myös yhden keskeisen mittarin käyttämistä 

liiketoiminnan arvon mittaamiseksi, mieluiten sopimuksella liiketoimintayksikön kanssa 

esimerkkeinä keskeisistä mittareista sijoitetun pääoman tuotto (ROI), nykyinen nettoarvo 

(NPV) tai sisäinen tuottoprosentti (IRR).  
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Yksi syy edellä mainittujen mittareiden puuttumiseen tässä tutkimuksessa on tämän 

tutkimuksen painopiste ohjelmistotuotannon suorituskyvynmittareille koko organisaation 

mittareiden sijaan.  

 

Pilottiprojektin yhteydessä toteutetuissa teemahaastatteluissa kaikilla projektiin 

osallistuvilla oli hieman oma versio siitä, miten he kokivat ohjelmistokehityksen 

suorituskyvyn. Vaikka alkuun jokaisella tuntui olevan oma käsitys ja määritelmä 

suorituskyvylle, löytyi selkeitä yhteisiä näkemyksiä kustannusten, ajan ja laadun 

ulottuvuuksista. Yksi hankejohtaja havainnollisti esimerkin tästä: "Tuotekehityksen 

tarkoitus on kehittää ohjelmistoja alhaisilla kehityskustannuksilla, lyhyessä ajassa ja 

laadukkaasti". 

 

Ohjelmistokehitysprosessi, jota yritys käytti tuotteensa kehittämiseen, on kehittynyt ajan 

myötä. Prosessi oli aiemmin jäykkä, mikä aiheutti ongelmia. Uusien ominaisuuksien 

kehitysjaksot olivat aiemmin pitkiä. Kesti liian kauan, kunnes sidosryhmät ja asiakkaat 

pystyivät tarkistamaan muutokset. Jos ominaisuus oli riittämätön, se oli korjattava. 

Ohjelmistoarkkitehtonisia muutoksia vaativien puutteiden korjaaminen vei huomattavan 

kauan. Aiemmin hankkeille asetettiin tiukat määräajat ennen kehityksen aloittamista. Lisäksi 

resurssit ja vaadittu ominaisuusjoukko määriteltiin etukäteen. 

 

Tuloskortti on tarkoitettu eri tasojen analyyseihin, jolloin tiimien vetäjät ja johto saa 

informaatiota päätöksenteon tueksi. Ehdotettu tuloskortti ei sisällä perinteisiä 

ohjelmistotekniikan mittareita, koska luodun arvon tai luotavan arvon mittauksia ei 

tunnistettu. Kun kysyttiin ohjelmistotuotteen arvonluonnista, tyypillinen vastaus oli, että on 

vaikea osoittaa uuden tuotteen arvoa, joka on jo markkinoilla olevan tuotteen asteittainen 

kehittäminen ja korvaaminen. Vaikka haastateltavat osoittavat, että arvoperspektiiviä 

tarvitaan, on kuitenkin vaikea määritellä mittareita kehitystyön arvon kuvaamiseksi.  

 

Toinen suorituskyvyn käsitykseen liittyvä toteamus on se, että ohjelmistotuotannon 

suorituskyvyn määrittäminen hieman eri tavoin osoittaa sen, että suorituskyvyn selkeä 

määrittely organisaatiotasolla on puutteellinen. 
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Mittauskäytännön nykyisen ja toivotun tilan välillä on edelleen merkittävä ero, koska 

mittaustoiminnoissa puuttuu tehokas toteutus ja seuranta. Jos mittausjärjestelmällä on 

tarkoitus kontrolloida kehitystiimin toimintaa, saattavat henkilöt pyrkiä mukauttamaan 

toimintatapoja sellaisiksi, jotka tuottavat tavoitteen mukaisen tuloksen mittarissa. 

Kokonaisvaltainen, tavoitteellinen lähestymistapa mittaamiseen yhdistettynä tehokkaisiin 

hallintokäytäntöihin tarvitaan vastaamaan suoraan näillä alueilla kohdattuihin haasteisiin. 

Tämä havainnollistaa suorituskyvyn mittausten tärkeyttä ohjelmistotuotannossa eri 

kehitysyksiköissä. 

 

Jos tarkastellaan yrityksen ohjelmistotuotekehitystä puhtaasti liiketoiminnan näkökulmasta, 

tavoitteena on saada positiivisen kassavirta nopeasti myös toimituksiin liittyvillä 

ohjelmistoilla. Laatu on myös tärkeä elementti, sillä siitä seuraa kustannusvaikutuksia, jotka 

liittyvät kaikkiin toimituksiin asiakkaalle, jos laatu ei vastaa annettua lupausta. 

Tuotekehityksen tehokkuutta ohjelmistokehityksessä voidaan mitata määrällistä koodiriviä 

tunnissa. Jos pääset tavoitteeseen, olet tehokas. Myös virheiden määrän pitäisi olla 

mahdollisimman alhainen. Asiakkaan vaatimukset vaikuttavat suurelta osin toteutukseen. 

Aiemmin suorituskyvyn mittaamisen oli hieman tunnepohjaista. Nyt etsitään tapoja ja hyviä 

käytäntöjä mitata suorituskykyä. Kaikki nämä toimet tähtäävät strategian toimeenpanoon 

sekä sitoutumista liiketoiminnan kehittämiseen, korkeaan suorituskyvyn tavoitteluun ja 

vastuullisuuteen. 

 

Yritykset käyttävät erilaisia, enemmän tai vähemmän artikuloituja strategioita ohjaamaan 

toimintaa. Tässä mielessä yrityksen tuotekehityksen strategia määrittää kuinka menestys 

ohjelmistotuotannossa saavutetaan. Asiakkaat maksavat ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

puutteista, mutta harvemmin ulkopuolinen toimittaja todella kärsisi vakavaa taloudellista 

vahinkoa vaikka sopimuksille siihen pyritään vaikuttamaan, että toimittajia vastuutetaan ja 

tarvittaessa toimitusten myöhästymiset tai budjetin ylitykset sanktioidaan. Sisäiset 

toimittajat eivät selviä koetusta huonosta suorituskyvystä pitkään vaan heidän palvelunsa 

voidaan ulkoistaa. Kokonaisvaltaisempi näkemys ohjelmistokehityksen suorituskyvyn 

johtamiseen tuo selkeyttä ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon varhaisessa 

vaiheessa.  
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7.2 Tutkimuksen tarkastelu 
 

Tässä työssä tutkittiin ohjelmistotyön suorituskyvyn johtamisen viitekehyksiä ja tarkasteltiin 

niiden soveltuvuutta ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia mittareita käytetään ohjelmistotuotannon 

suorituskyvyn mittaamisessa ja kehittää mittaristomalli ohjelmistotuotannon suorituskyvyn 

johtamiseen.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan koko tutkimusprosessin ajan. Erilaisilla 

aineistotyypeillä, analyysimenetelmillä tai teorioilla voidaan lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä 

arvioidaan määrällisessä tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin käsitteillä. 

Validiteetilla tarkoitetaan pätevyyttä eli mitataan ainoastaan niitä asioita, mitä on tarkoitus 

mitata - riittävän kattavasti ja tehokkaasti. Kvantitatiivisen tutkimuksen yhteydessä 

reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin johdonmukaisuutta eli se mittaa aina 

kokonaisuudessaan samaa asiaa. Laadullisessa tutkimuksessa käytetyillä menetelmillä on 

tutkittava sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia eivätkä tutkimuksen tulokset saa olla 

sattumanvaraisia. Luotettavuutta voidaan arvioida laadullisessa tutkimuksessa monin tavoin 

ja käytettyjen käsitteiden on sovittava yhteen tutkimusongelman sekä aineiston sisällön 

kanssa. 

 

Eräs laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen sidottu näkökulma on tutkimuksen tuloksien 

yleistettävyys tai siirrettävyys muihin kohteisiin tai tilanteisiin. Uskottavuudella tarkoitetaan 

sitä, että tutkijan on tarkastettava hänen käsitteellistyksien ja tulkintojen vastaavuus 

tutkittavien käsityksiin. Objektiivisuus voidaan korvata vahvistuvuudella ja reliabiliteetti 

varmuuden käsitteellä. Varmuus tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa, että 

mahdollisuuksien mukaan huomioidaan tutkimukseen ennalta vaikuttavat vaatimukset. 

Vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksesta tehtyjen tulkintojen on oltava 

yhdensuuntaisia muiden vastaavaa aihepiiriä tarkastelleiden tutkimusten kanssa (Eskola ja 

Suoranta 1996, s. 166–167). 
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Merkittävä osa suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen kirjallisuudesta käsittelee 

strategisten mittaristojen suunnittelua sekä käyttöönottoa suuremmissa kansainvälisissä 

yrityksissä tai organisaatioissa. Suorituskyvyn mittaaminen, analysointi ja tähän liittyvien 

menetelmien kehittäminen ja käyttö voidaan käsittää laajemmin suorituskyvyn johtamisena. 

Suorituskyvyn johtamisella tarkoitetaan suorituskyvyn mittaamisen tuottamaan 

informaatioon perustuvaa johtamista. Mittareiden täytyy toimia ohjaavina apuvälineinä 

tavoitteiden asetannassa ja tavoitteiden saavuttamiseksi laadittujen toimintojen 

suunnittelussa. 

 

Tämä tutkimus antaa yleiskuvan ohjelmistotuotannon mittareiden käytöstä. Ensinnäkin tämä 

tutkimus osoittaa empiirisessä ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamisen 

pilotoinnissa testattuja mittareita ja vertaa kirjallisen katsauksen tutkimuksissa testattuihin 

suorituskyvyn mittareihin. Tulokset osoittavat, että ohjelmistokehitystiimit käyttävät monia 

kirjallisuudessa esille tulleita suorituskyvyn mittareita tuotekehityksen suorituskyvyn 

mittaamiseen ja seurantaan. Toiseksi tämä tutkimus valaisee mittareiden käytön syitä ja 

vaikutuksia ohjelmistokehitykseen. Mittareita käytetään esimerkiksi seuraavilla alueilla: 

Sprintit ja projektisuunnittelu, projektien etenemisen seuranta, laadun ymmärtäminen ja 

parantaminen, ohjelmistoprosessin ongelmien korjaaminen ja ihmisten motivointi. 

Kolmanneksi tässä tutkimuksessa tunnistetaan, että ohjelmistokehitysprojektin 

onnistuminen määritellään yrityksessä projektikohtaisesti, jossa liiketoiminnallisten 

tavoitteiden täyttyminen, asiakastyytyväisyys ja kehitystyön edistyminen koettiin tärkeinä 

mittareina. 

 

Syyt mittareiden käyttöön ovat ohjelmistokehitysmenetelmästä riippumatta samanlaiset sekä 

vesiputousmallissa että ketterässä kehityksessä. Ohjelmistosuunnittelijat haluavat 

suunnitella ja seurata projektejaan, he välittävät myös laadusta, haluavat parantaa 

prosessejaan ja heidän toimillaan on vaikutusta kehitystiimiin, jonka kanssa he 

työskentelevät. Suorituskyvyn johtamisella tarkoitetaan suorituskyvyn mittaamisen 

tuottamaan informaatioon perustuvaa johtamista. Hyvin toteutetulla ohjelmistotuotannon 

suorituskyvyn mittaamisella saadaan informaatiota päätöksentekoon, kommunikaation 

välineeksi sekä strategian konkretisoimisessa toteutettaviksi tavoitteiksi. 
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8 Yhteenveto 

 

Ohjelmistoliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi ohjelmistotuotannon 

suorituskyky. Työn tavoitteena oli selvittää ohjelmistotuotannon suorituskyvyn mittaamisen 

viitekehysten käyttöä, mittareita ja rakentaa mittaristomalli ohjelmistotuotannon 

suorituskyvyn johtamiseen. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimusmenetelmän mukaisesti, jossa tutkimuksen yksi keskeinen tavoite on selvittää 

syvällisemmin ilmiön merkityksen ja tehdä johtopäätöksiä saatujen käsitysten perusteella. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kirjallisuudesta, haastatteluilla ja pilottiprojektin 

tapaamisilla. Empiirisessä osiossa pilottiprojektista tähän mennessä saatu palaute tuki 

kirjallisuudesta ja ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamiseen liittyvästä 

tutkimusaineistosta muodostunutta näkemystä. 

 

Ohjelmistoprojektien sidosryhmille saatiin tämän tutkimuksen perusteella näkemystä 

ohjelmistokehityksen etenemisestä suhteessa tavoiteltuun aikatauluun, budjettiin ja 

vaatimuksiin liittyen. Pilottiprojektin aikana selvisi, että osa laadituista ja seuratuista 

mittareista tuki alkuperäistä tavoitetta antaa ohjelmistoprojektien keskesille sidosryhmille 

tietoa kehitysprojektin etenemisestä. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen tärkeimpiä tavoitteita on auttaa organisaatioiden johtoa 

päätöksenteossa tuottamalla riittävän luotettavaa informaatiota strategian toteutumisen 

kannalta kriittisistä menestystekijöistä. Strategiakartta kuvaa selkeällä tavalla syy-

seuraussuhteita eri mittareiden ja toimintojen välillä. Tasapainotetut mittaristot soveltuvat 

ohjelmistokehityksen suorituskyvyn johtamiseen, koska ne mahdollistavat 

tuotekehitysprosessissa strategiatasolle ulottuvan toiminnan suunnittelun.  Ennakoinnin, 

varhaisen vaiheen analysoinnin sekä strategian päivittämisen ja tarvittaessa uudelleen 

muotoilun kautta tuotekehitystä voidaan sopeuttaa liiketoimintaympäristön muutoksiin.  

 

Ohjelmistotuotannon suorituskyvyn johtamisjärjestelmä voidaan rakentaa soveltaen 

organisaation käyttötarpeisiin tasapainotettua suorituskyvyn johtamisen viitekehystä, 

huomioituna henkilöstön näkökulman kriittisillä menestystekijöillä yrityksen strategian 

toteuttamisessa. Näin ollen sekä asiakkaan näkökulman että talouden näkökulman on oltava 

keskeisessä roolissa ohjelmistokehityksen suorituskyvyn johtamisessa. 
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Organisaatiotasolla voidaan mitata ja analysoida yleistä asiakastyytyväisyyttä, joka koostuu 

useiden prosessien tuloksista asiakkaan näkökulmasta. Ohjelmistokehityksen tuotoksena  

asiakkaalle luotu arvo ja tyytyväisyys toimitettuun sekä toimivaan ohjelmistoon on 

olennainen suorituskyvyn mittari.  

 

Ohjelmistokehityksen suorituskyvyn johtamisessa on syytä huomioida onnistumisen 

perustuvan merkittäviltä osin myös kehitystyötä tekevän henkilöstön osaamiseen ja 

innovatiivisuuteen. Jos ohjelmistokehitystiimillä on selkeät tavoitteet ja laaditut 

kokonaisvaltaiset mittarit, joilla asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan, toimivat 

mittaamisella saadut tulokset palautteena tehdystä kehitystyöstä. Ohjelmistokehitys on 

useimmiten tiimityötä ja erityisesti suuremmissa organisaatioissa useiden eri kehitystiimien 

välistä yhteistyötä, jota täytyy voida tukea hyvällä johtamisella. Kuten monella muulla 

teollisuuden alalla, on ohjelmistoja kehittävillä organisaatioilla päätavoite laadukkaiden 

tuotteiden, tässä tapauksessa ohjelmistokomponenttien nopeampi tuotanto alhaisemmilla 

kustannuksilla. Tulevaisuudessa ohjelmistoyritysten tai ohjelmistoja kehittävien tahojen 

täytyy huomioida entistä suorituskykyisemmät lähestymistavat sovellusten kehittämisessä 

soveltamalla automaatiota, virtualisointi ja valitsemalla kehitykseen kyvykkäät sekä 

skaalautuvat tuotantoympäristöt.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen tulisi tarjota tietoa, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa 

strategisen kyvykkyyden tarjota parhaat mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin sekä 

tuottaa tarvittavat valmiudet, jotka puolestaan mahdollistavat organisaatioiden 

menestymisen ja kilpailuedun luomisen. Suorituskyvyn johtaminen on keskeisessä asemassa 

kokonaisvaltaisen näkökulman rakentamisessa, sillä sen avulla voidaan linkittää 

menestystekijät strategiaan, jonka kautta ohjataan ohjelmistoja kehittävää organisaatiota 

kohdistamaan voimavarat yhteisiin päämääriin ja annettuihin tavoitteisiin.  

 

Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, jotka yhdistävät aiempaa tietoa kirjallisuudesta ja 

pilottiprojektin kautta tuli käytännön näkökulmaa aiheeseen. Viitekehyksen avulla laadittiin 

ehdotus, kuinka ohjelmistokehityksen suorituskykyä ja sen kehittymistä voidaan mitata 

ohjelmistotuotannossa. Mahdollisia jatkotutkimuskohteita ovat mittariston laajempi 

testaaminen käytännössä ja linkittäminen mittarit sujuvaksi osaksi kestävää 

ohjelmistokehitystä sekä liittäminen kannustavaan tiimien palkitsemiseen. 
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