
FiSMA MENETELMÄKUVAUS  
 FiSMA RMM 

1 
 

FiSMA RMM uudelleenkäytön vaikutusten arviointimenetelmä 
 
Johdanto 
 

Uudelleenkäytön on sanottu olevan kaikkein tehokkain tapa parantaa 
ohjelmistoteollisuuden tuottavuutta ja toimitusnopeutta. Lukuisat organisaatiot 
ovatkin juhlavasti ilmoittaneet lisäävänsä uudelleenkäytettävien komponenttien 
hyödyntämistä. Toisaalta on todettava, ettei toimialallamme ole hyviä, yleisesti 
käytettyjä uudelleenkäytön vaikutusten mittaamismenetelmiä.  Tästä syystä 
suomalaisen ohjelmistotyön mittaamisen uranuurtajat FiSMAssa (Finnish 
Software Measurement Association) perustivat työryhmän ja kehittivät tässä 
kuvatun käytännöllisen menetelmän. Menetelmän tueksi on olemassa 
arviointilomake, ja menetelmän käyttöä tuetaan myös  Experience® -arviointi- ja 
mittausohjelmistoissa. 

 
Perusperiaattet ja konsepti 
 

FiSMA RMM perustuu toiminnallisen koon laskennan (functional size 
measurement) ideoihin ja yksinkertaiseen malliin ohjelmistoprojektin 
lopputuotteista. Kolmas perusperiaate on ajatus sisäisestä ja ulkoisesta 
uudelleenkäytöstä. Jos uudelleenkäyttö ei ylitä projektin rajoja, sitä kutsutaan 
sisäiseksi uudelleenkäytöksi. Tällöin eri komponentteja tehdään 
uudelleenkäytettäviksi vain tässä samassa projektissa ja toisaalta komponentit, 
joita käytetään, on tuotettu juuri tässä projektissa. Ulkoinen uudelleenkäyttö 
ylittää aina projektin rajat. Uudelleenkäytettäviä komponentteja tuotetaan tulevien 
projektien tarpeisiin tai käytetään aiempien projektien tuottamia komponentteja. 
 
Projektin tehokkuuden kannalta sisäinen ja ulkoinen uudellenkäyttö ovat ihan 
yhtä hyödyllisiä, mutta organisaatiotasolla uudelleenkäytön tehostamista ja 
lisäämistä tavoittelevien pitäisi keskittyä mittaamaan nimenomaan ulkoista 
uudelleenkäyttöä. Samassa projektissa voi olla sekä sisäistä että ulkoista 
uudelleenkäyttöä, mutta yksittäisessä toiminnossa yleensä vain jompaa kumpaa.  
 
Ohjelmistoprojektin lopputuotteet mallinnamme niiden konkreettisten tuotosten 
avulla, jotka liittyvät  jokaiseen toteutettavaan tominnalliseen vaatimukseen. 
Tällaisia tuotoksia ovat: 

 Ohjelmakoodi 
 Testitapaukset 
 Ohjelmiston kuvaukset (ylläpitoa varten) 
 Käyttöohjeet (ohjelmiston loppukäyttäjille) 

Kukin tuotostyyppi edustaa tiettyä prosenttiosuutta kyseisen toiminnon 
toteuttamiseksi vaadittavasta kokonaistyömäärästä. Prosenttiosuutta voidaan 
kutsua myös tuotostyypin painoarvoksi. Painoarvojen summan pitää olla 100. 
Painoarvoja voidaan kalibroida kunkin organisaation tai ohjelmistotyypin 
mitattujen erikoispiirteiden mukaisesti.  
 
Uudelleenkäytön vaikutus voi olla projektin ja kunkin yksittäisen toiminnon 
tuottamiseksi tarvittavaa työmäärää kasvattavaa tai pienentävää. Jos 
toteutettavat toiminnot ja niihin liittyvät osatuotokset pitää tehdä 
uudelleenkäytettäviksi, niiden edellyttämä työmäärä on suurempi kuin ilman tätä 
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vaatimusta. Jos toiminnon tuottamisessa voidaan käyttää aiemmin toteutettuja 
komponentteja, tarvittava työmäärä on vastaavasti pienempi. 
 
FiSMA RMM menetelmän tulos esitetään uudelleenkäyttökertoimen R avulla. Jos 
uudelleenkäytöllä ei ole mitään vaikutusta projektissa, kertoimen R arvo on 1. 
Jos valmiiden komponenttien hyödyntämisestä saadaan enemmän apua kuin 
uudelleenkäytettäviksi toteutettavien komponenttien tuottamiseen lisätyötä 
vaaditaan, kertoimen R arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0 ja pienempi kuin 1. 
Jos toteutettavien toimintojen uudelleenkäytettävyysvaatimukset ovat 
merkittävämpiä kuin valmiskomponenttien käytöstä saadut hyödyt, kertoimen R 
arvo on suurempi kuin 1 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 2.  

 
 

Olettamukset 
 

Uudelleenkäytön vaikutusten arviointi FiSMA RMM –menetelmällä edellyttää että 
ohjelmiston toiminnallinen laajuus on mitattu ja täydellinen luettelo tuotettavista 
toiminnoista on olemassa. Kunkin yksittäisen toiminnon toiminnallinen laajuus 
pitää olla tiedossa.  
 
Ellei yritys- tai sovellustyyppikohtaisesti ole käytettävissä parempaa mitattua 
tietoa, tässä menetelmässä käytetään eri tuotostyypeille seuraavia 
oletuspainoarvoja: 

 Ohjelmakoodi   40 % 
 Testitapaukset   30 % 
 Ohjelmiston kuvaukset 20 % 
 Käyttöohjeet   10 % 

 
Jos mikä tahansa osatuotos tuotettavalle toiminnolle on käytettävissä, sen 
vaikutus työmäärään lasketaan painoarvon ja kyseisen toiminnon toiminnallisen 
laajuuden tulona. Vaikutuksen etumerkki on miinus, koska tässä tapauksessa 
kokonaistyömäärä vähenee.  
 
Jos toiminnon osatuotos pitää tuottaa uudelleenkäytettäväksi, myös tällöin 
vaikutus työmäärään lasketaan painoarvon ja kyseisen toiminnon toiminnallisen 
laajuuden tulona. Vaikutuksen etumerkki on nyt plus, koska tässä tapauksessa 
kokonaistyömäärä kasvaa. 

 

Uudelleenkäytön vaikutuksen mittausprosessi 
 

1. Käy läpi ohjelmiston toiminnallisen laajuuden (S) mittaamisessa syntynyt 
toimintoluettelo ja poimi sieltä kaikki ne toiminnot joissa uudelleenkäytöllä 
on vaikutusta.  

2. Laske kunkin poimitun toiminnon uudelleenkäyttövaikutus ri. 
3. Laske koko ohjelmiston uudelleenkäyttökertoimen R arvo seuraavalla 

kaavalla: 
 

R = (S + ∑ ri ) / S 


