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Teksti: Pertti Virtanen

Malliohjattu 
ohjelmistoarkkitehtuuri ja 
tuottavuus

Ohjelmistotuotannon tehtävänä on luoda 
yhteinen ajatusmalli jonkun yleensä liiketoi-
mintaan liittyvän ongelman ratkaisemiseksi. 
Sitä voi verrata paremmin uuden Ferrari-
mallin suunnittelemiseen kuin T-Fordin 
tuotantolinjaan. Lopputulos ei ole ennalta 
tiedossa vaikka jonkinlainen visio ohjaakin 
työn etenemistä. Samalla tavoin kuin auto-
teollisuudessakin tuote kehittyy testattavien 
prototyyppien avulla. Ohjelmistojen ajatus-
malliluonne näkyy siinä, että väli- ja loppu-
tuotokset ovat abstrakteja.   

Arkkitehtuurin merkitys
Arkkitehtuuri on osa suunnittelua. Se kuvaa 

tuotteen ja sen keskeiset osat korkealla abstrak-
tiotasolla. Se määrittää, millainen auto uusi Fer-
rari on. Olennaista on myös päättää, mikä osa 
tuotteesta voi muuttua, mikä ei. Fordin T-malli 
oli kuuluisa siitä, että sen sai vain mustana. Tuo-
tearkkitehtuurin määrittelyn jälkeen muotoilijat, 
moottorisuunnittelijat ja muut suunnittelutyöhön 
osallistujat voivat itsenäisesti jatkaa suunnittelu-
työtä. Tuotearkkitehtuuri siis mahdollistaa suuren 
ihmisjoukon rinnakkaisen ja tuottavan yhteistoi-
minnan.  

Ohjelmistoarkkitehtuurin tärkein tehtävä on 
jakaa rakennettava ohjelmisto itsenäisiin osiin ja 
määrittää osien väliset rajapinnat. Ohjelmisto-
arkkitehtuurin kerrosrakenne, ohjelmointikieli ja 

tekninen alusta ovat ohjelmistojen vaikeasti muu-
tettavia osia. Kun arkkitehtuuri on kiinnitetty, eril-
lään työskentelevät ohjelmistokehittäjät ja tiimit 
voivat tuottaa, testata ja integroida tarvittavat 
komponentit. 

Ohjelmistotuotanto on pahamaineisen muu-
tosherkkää. Muutoksia tulee paljon ja ne ovat 
laajoja eikä niitä voida jättää toteuttamatta hei-
kentämättä syntyvän ohjelmiston käyttökelpoi-
suutta.  

Perinteisessä toteutuskeskeisessä ohjelmisto-
tuotannossa arkkitehtuuri ja muu suunnittelu laa-
ditaan projektin alussa ja niiden dokumentaatio 
jäädytetään. Jo pelkästään dokumenteissa olevat 
puutteet ja ristiriitaisuudet aiheuttavat toteutus-
työn aikana suuren joukon korjauksia. On myös 
tavanomaista, että toteutus ja dokumentoitu 
arkkitehtuuri ovat ristiriidassa keskenään. Arkki-
tehtuurin ja koko ohjelmiston toimivuus selviää 
lopullisesti vasta tuotannon alkaessa. Projektin 
loppuvaiheeseen kuulu laaja integraatiotestaus-
vaihe, jolloin tyypillisesti havaitaan suuri joukko 
ongelmia, joiden korjaamiseen ei ole varattu riit-
tävästi aikaa ja resursseja. Kiireessä tehty työ on 
laadultaan ja tuottavuudeltaan heikkoa. (Kuva 1)

Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät koros-
tavat jatkuvaa synkronointia niin tiimien kuin 
kehittäjienkin välillä. Ymmärrettävästikin liiallinen 
muuttuminen heikentää tuottavuutta. Toisaalta 

monet ohjelmistotuotannon 
pahimmista epäonnistumi-
sista ovat johtuneet virheel-
lisistä arkkitehtuureista, 
jotka on jäädytetty ennen 
riittävää testausta. Kehitys-
projektit jaetaan iteraatioi-
hin, joiden kesto vaihtelee 
viikosta muutamaan kuu-
kauteen riippuen mm. 
menetelmistä, projektin 
laajuudesta ja muutosten 
määristä. Myös arkkitehtuu-
reja muutetaan vähitellen, 
mutta arkkitehtuuriprojek-
tien iteraatiot ovat pidem-
piä kuin kehitysprojektien 
iteraatiot etenkin, jos arkki-

Kuva 1. Jatkuva integraatio 
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tehtuuri koskee kokonaista tuoteperhettä tai suu-
rempaa projektijoukkoa. 

Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät
Ohjelmistotuotannon tuottavuuden keskeisim-

mät tekijät ovat kehittäjien motivaation ja osaa-
minen. Tiimityön tehokkuus, riskit ja käytetyt 
prosessit ja työkalut ovat myös merkittäviä. Koska 
ohjelmiston elinkaaren aikaisista kustannuksista 
suuri osa syntyy ylläpitovaiheessa, on lopputulok-
sen ylläpidettävyys hyvin keskeinen kustannuste-
kijä. 

Arkkitehtuurin vaikutus tuottavuuteen kehitys-
työn aikana syntyy arkkitehtuurin tuotantotiimien 
integraatiotyötä helpottavasta vaikutuksesta. Toi-
saalta arkkitehtuuridokumentaation tekemiseen 
ja ylläpitämiseen kuluva työmäärä heikentää tuot-
tavuutta. Parannuksena tähän on kaksinkertai-
sen työn välttäminen. Ohjelmakoodi generoidaan 
suunnittelumallista ja suoraan ohjelmakoodiin 
tehdyt muutokset palautetaan malliin.  Parhaim-
millaan malli ja koodi muodostavat yhden yhte-
näisen kokonaisuuden. Hyvä arkkitehtuurityö 
vähentää myös projektin toteutuneista riskeistä 
johtuvaa työmäärää. 

Uudelleenkäytön suunnittelu on luonnollinen 
osa arkkitehtuurityötä osana tiimien ja kehittä-
jien välisen työn integrointia. Periaatteessa myös 
uudelleenkäytöllä on mahdollista saavuttaa mer-
kittäviä tuottavuushyötyjä. Käytännössä organi-
saatioiden jäykkyydet tekevät uudelleenkäytöstä 
uudelleenkirjoittamista kalliimpaa.

Hyvä arkkitehtuuri vähentää ylläpitotyötä. 
Muutosten kohteena olevat komponentit löytyvät 
helposti ja nopeasti. Komponenttien toiminta on 
helposti ymmärrettävää ja itse muutostyö voidaan 
tehdä luotettavasti ja vähällä vaivalla, kun arkki-
tehtuurissa määritellyt rajapinnat rajaavat muu-
tosten vaikutusalueet.

Malliohjattu arkkitehtuuri
Object Management Groupin malliohjattu arkki-

tehtuuri Model Driven Architecture (MDA) yhdis-
tää ohjelmistojen mallinnuksen ja koodauksen 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Riippuvuus ohjelmisto- 
ja laitealustasta on koettu keskeiseksi ongel-
maksi, jonka ratkaisemiseksi ensin ohjelmisto 
mallinnetaan alustariippumattomaksi. Kun alusta 
on valittu, muunnetaan alustariippumaton malli 
CASE-työkalua käyttäen alustasidonnaiseksi mal-
liksi. Alustasidonnaisesta mallista voidaan tämän 
jälkeen generoida ohjelmakoodi. Useat nykyiset 
CASE-työkalut tukevat koodirunkojen generointia 
ja mallien luontia ja päivittämistä ohjelmakoodista 
lähtien (kuva 2). Olennaista on se, että mallit ja 
koodi pysyvät yhdenmukaisina koko ohjelmiston 
elinkaaren ajan.  

On myös tärkeää, että suunnittelu ja eten-
kin arkkitehtuurimallit ovat suoritettavia. Tämä 

mahdollistaa niiden simuloinnin. Kehittyvä koodi 
lisätään ja yhdistetään malliin, jolloin yhdenmu-
kaisuus voidaan tarkistaa kääntäjien, 
simulointien ja testauksen avulla. Työstä 
suurempi osa tehdään mallinnuksena, 
mutta mallinnuksen laatu on parempi ja 
mallista tulee osa lopullista tuotetta.  On 
myös periaatteellisesti oikeampaa ajatella 
ohjelmistoa kehittyvänä prototyyppinä 
erillisten spesifikaatiodokumenttien ja 
koodin sijaan.

Liiketoimintaa tukeva ohjelmisto rakentuu 
tuettavan liiketoiminnan mallin pohjalle. Liike-
toiminnan prosessimalli kuvaa kuinka ihmiset ja 
organisaatiot työskentelevät keskenään. Käyttö-
tapauksissa kuvataan kuinka ihmiset vuorovai-
kuttavat tietojärjestelmien kanssa liiketoiminnan 
aktiviteetteja suorittaessaan. Ohjelmisto toteuttaa 
käyttötapaukset vuorovaikuttavina komponent-
teina ja rajapintoina. Komponenteista generoidaan 
edelleen ohjelmakoodia, jota mahdollisesti vielä 
tarkennetaan erikseen. Syntyvää kokonaisuutta 
verifioidaan mallin yhdenmukaisuustarkistuksilla 
ja testitapauksilla. (kuva 3).

Johtopäätös
Ohjelmistoarkkitehtuuri jakaa rakennettavan 

ohjelmiston itsenäisiin osiin ja määrittää osien 
väliset rajapinnat. Erillään työskentelevät ohjel-
mistokehittäjät ja tiimit voivat tämän seurauksena 
tuottaa tarvittavat komponentit tehokkaasti ja 
integraatiotyötä säästäen. Perinteisessä toteutus-
keskeisessä ohjelmistotuotannossa integraatiotyö 
perustuu havaittujen ongelmien korjaamiseen 
ja tapahtuu kiireessä ja kalliisti projektin loppu-
vaiheessa. Malliohjattu ohjelmistoarkkitehtuuri 
(MDA) on tuottavampi kuin dokumenttikeskeinen 
arkkitehtuuri, koska arkkitehtuurimallin ristiriidat 
ja ongelmat havaitaan ajoissa. Lisäksi suoritet-
tava arkkitehtuurimalli ohjaa kehittäjien työtä ja 
varmistaa arkkitehtuurin asettamien vaatimusten 
noudattamisen myös toteutuksessa.

Kuva 2. Model Driven Architecture

Kuva 3. Mallien väliset suhteet.
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