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1 Johdanto 

 

Idea opinnäytetyön aiheeseen ilmaantui hieman vahingossa. Yhteensattumien summana 

saatiin tietää vireillä olevasta käyttöönottoprojektista, johon olisi mahdollista tehdä 

opinnäytetyönä osa tietojen sisäänluvusta. Näin päädyttiin tutustumaan työkaluun, jolla 

tiedot siirretään järjestelmästä toiseen. 

 

Työ on osa asiakkaan isompaa kehitysprojektia. Asiakasyritys vaihtaa 

palkanlaskentajärjestelmänsä uudempaan sovellukseen. Kehitysprojektin tavoite on saavuttaa 

kustannussäästöä kohdentamalla työntekijöiden toiminnot oleelliseen, pyritään pääsemään 

manuaalityöstä mahdollisimman paljon eroon sekä suorittamaan toimenpiteet vain 

kertaalleen yhteen järjestelmään. 

 

Asiakkaan kehitysprojekti sisälsi useita osa-alueita, joka alkoi nykytilan analysoinnilla. Sen 

pohjalta projektiryhmä sai kattavan käsityksen siitä, millä tavoin nykyjärjestelmää käytettiin 

ja mitä osioita on otettu käyttöön ja millä laajuudella. Tästä jatkui määrittelytyöpajat 

asiakkaan kanssa. Nykytilan analyysi oli käytössä koko vaiheen ajan ja siihen verrattiin 

muutostarpeita jatkoa varten. Määrittelyvaiheesta syntyi projektisuunnitelma (BBP), jonka 

perusteella varsinainen järjestelmän konfigurointi tehtiin. 

 

Testausvaiheen asiakasosiossa suoritetaan rinnakkaisajot palkanlaskennalle uudella ja 

vanhalla järjestelmällä samanaikaisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että uusi järjestelmä 

laskee samalla tavoin kuin vanhakin. Testausvaihe on kalenterikestoltaan pitkä, sillä 

testattavia asioita on paljon. Virheitä toki löytyy ja ne korjataan, ja testataan uudelleen. 

Lopulta virheitä ei enää esiinny ja asiakas voi antaa luvan tuotantokäytön aloittamiselle. 

 

Kyse on palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotosta, jolloin käytetty data on luonteeltaan 

äärimmäisen sensitiivistä ja salassapidettävää. Tästä johtuen esimerkit, näytönkuvat ja 

tiedostot ovat keksityillä nimillä ja yrityksen tiedot on peitetty. 

 

Työssä käydään läpi esimerkin kautta, mitä datamigraatiossa tapahtuu. Kuvataan yleisellä 

tasolla toimintaa ja siirrytään itse LSMW-työkaluun sekä sen vaiheisiin. Laaditaan Excel-pohja, 

jonka asiakas täyttää yrityksensä työntekijöiden tiedoilla. Siitä muodostetaan sisäänluettava 

tiedosto, ja toisaalla rakennetaan kenttävastaavuudet sisäänlukua varten. Lopuksi luetaan 

tiedostossa oleva data järjestelmään sisään. Tämän jälkeen vielä tarkistetaan, että tiedot 

ovat siirtyneet oikein ja projektin seuraava vaihe voi alkaa. 
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2 Keskeiset käsitteet 

 

 Master data = pakollinen tietomäärä, jotta moduuli voi toimia. Henkilöstöhallinnossa 

tämä on henkilöiden kaikki tiedot. Taloushallinnossa tämä on organisaation numerot 

(yhtiötunnukset, kustannuspaikat, osastot, kirjanpidon tilikartat ja tilinumerot.)  

 

 Infotyyppi = Joukko loogisesti yhteen kuuluvia tietoja, jotka näytetään järjestelmässä 

yhdellä ruudulla. Esimerkkejä:  

 Henkilön perustiedot, jossa voi olla nimi, syntymäaika, sosiaaliturvatunnus, 

kansalaisuus.  

 Osoitetiedot, jossa voi olla katuosoite, postinumero, postitoimipaikka. 

 Verotiedot, joissa on verotukseen liittyvät tiedot palkanlaskentaa varten 

 

• Datamigraatio = Perustietojen vieminen ohjelman avulla järjestelmään 

käyttöönottoprojektissa. Vaihe on tehtävä ennen tuotantokäytön aloittamista. 

 

• Unit test (Yksikkötestaus) = Tekninen, toiminnallinen testaus, jossa testataan esim. 

ohjelman toimivuus teknisestä näkökulmasta, sisältötestaus on erikseen. 

 

• Transaktio = SAP:n termi komennoille, joiden avulla järjestelmässä liikutaan; 

vaihdetaan tietojen katselutilasta ylläpitotilaan, avataan tietokantataulu, käsitellään 

ohjelmia jne. 

 

• Tietue = Infotyypin sisältämä tietojoukko, joka on voimassa tietyn ajan. Kun uusi 

tietue päivitetään (esim. osoitemuutos), vanhan tietueen voimassaolo rajautuu 

päättymään uuden alkaessa. Näin henkilölle syntyy toinen tietue Osoite–infotyypille. 

Vanha osoite jää talteen ja uusi näkyy oletusarvona käyttäjälle. 

 

• Konfigurointi = tapa, jolla näkymiä muokataan asiakkaan määrittelyitä vastaavaksi. 

Käytettävät infotyypit, näytettävät kentät, pakollisuudet ja päivitysvastuut ovat osa 

konfigurointia. 

 

• LSMW (Legacy System Migration Workbench) =  

SAP:n määritelmä LSMW:lle on seuraava: 

”The LSMW (Legacy System Migration Workbench) is a tool based on SAP software that 

supports single or periodic data transfer from non-SAP to SAP systems (and with re-

striction from SAP to SAP system). Its core functions are: 

• Importing legacy data from PC spreadsheet tables or sequential files 
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• Converting data from its original (legacy system) format to the target (SAP) for-

mat 

• Importing the data using the standard interfaces of SAP (IDoc inbound processing, 

Batch Input, Direct Input)” (SAP LSMW 2016.) 

 

 

3 SAP 

 

Kappaleessa käydään läpi tarkemmalla tasolla SAP-tietojärjestelmän taustaa, sekä rakenne. 

Järjestelmä määritellään aina asiakaskohtaisesti, joten jokainen SAP-käyttäjä käyttää omaa 

järjestelmäänsä toisistaan poikkeavalla tavalla. Sen käytön määrittävät mm. yhtiön tarpeet, 

resurssit, toimiala sekä jo käytössä olevat järjestelmät. SAP on usein yhdistävä tekijä usean 

lokaalin järjestelmän ja globaalin raportoinnin välillä. 

 

3.1 SAP yleisesti 

 

SAP AG on suurin yrityksille suunnattujen ohjelmistojen valmistaja. Se on Euroopan suurin ja 

maailman neljänneksi suurin kaikkien ohjelmistojen valmistaja. Saksassa sijaitseva 

pääkonttori on perustettu vuonna 1972. Viimeisin yhtiön nimimuutos on tapahtunut vuonna 

2005.  Sen palveluksessa on noin 74,5 tuhatta työntekijää 130 maassa. Asiakkaita on noin 294 

000 190 maassa. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 17,56 Mrd euroa. (SAP ERP 2016a.) 

 

SAP:n toimiala on ERP eli toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvien tuotteiden tuottaminen 

yrityksille. ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on toiminnanohjausjärjestelmä. Se 

on suunnattu yrityksille ja se integroi erilaisia toimintoja (esimerkiksi ajanhallinta, 

palkanlaskenta, kirjanpito, sisäinen ja ulkoinen laskutus) siten, että kukin näistä on oma 

erillinen itsenäinen moduulinsa, jotka toimivat myös yksin. Kustannustehokkain ja suurin 

hyöty näistä moduuleista kuitenkin saadaan ERP-mallin avulla, jolloin kaikki data on fyysisesti 

samassa tietokannassa ja kaikki moduulit voivat käyttää niitä tarpeen mukaan. (SAP ERP 

2016b.) 

 

SAP on ns. puolivalmis ERP-sovellus, joka on tarkoitettu suurille, kansainvälisille yhtiöille. SAP 

on rakenteeltaan modulaarinen kattaen laajan kokonaisuuden eri osa-alueilta 

henkilöstöhallinnosta logistiikkaan. SAP on globaali järjestelmä, jossa on kaikille yhteisiä 

osuuksia sekä maakohtaisia osuuksia. Maakohtaisissa osuuksissa huomioidaan kunkin maan 

lainsäädäntöä, viranomaisraportointia ja muita paikallisia velvotteita.  Suomen 

maakohtaisista asioista vastaa SAP Finland Oy. (HR 305 Configuration of Master Data, SAP HCM 

Newsletter 2015.) 
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3.2 SAP:n rakenne 

 

SAP koostuu moduuleista, joissa kussakin on moduulista riippuen oma master datansa. Master 

data käsittää kaikki ne tiedot, joita ilman järjestelmä ei voi toimia. Suurin hyöty saavutetaan 

tilanteissa, joissa samassa järjestelmässä on usean eri moduulin toiminnallisuus. Tällöin 

perusdata, henkilöstöhallinnon osalta henkilöiden perustiedot, ovat välittömästi kaikkien 

moduulien käytössä. 

 

SAP koostuu myös käyttöliittymistä, osa käyttäjistä käyttää ns. back end–versiota ja osa 

selainpohjaista versiota. Back end–käyttäjä on yleensä pääkäyttäjä, jolla on laajemmat 

oikeudet toimia järjestelmässä. Selain –käyttäjät ovat usein loppukäyttäjiä, työntekijöitä, 

jotka syöttävät loma- ja vapaapäivätietojaan, ylläpitävät osoitetietojaan tai vain selaavat 

omia tietojaan. Esimies käyttäjä saattaa hyväksyä selaimen kautta alaistensa lomat, vapaat, 

koulutukset sekä työaikaleimat. (SAP Training HR Navigation FI instructions, SAP Finug HR-

teemailtapäivä, 26.11.2014.) 

 

SAP on laaja kokonaisuus, josta suurin hyöty saadaan silloin, kun mahdollisimman moni 

osakokonaisuus on samassa tietokannassa. Henkilöstöhallinnon osalta tämä tarkoittaa sitä, 

että kaikki henkilöt ovat järjestelmässä. Heidän työaikansa kirjautuu SAP Ajanhallinta–

moduuliin. Työaikatiedot siirtyvät SAP palkanlaskenta–moduuliin. Palkkakirjanpito siirtyy SAP 

Taloushallinto–moduuliin. Tämä on kustannustehokasta, sillä kaikki data on keskenään saman 

muotoista käsiteltäväksi. (HR 050 Business Processes on SAP HCM; SAP Finug HR-

teemailtapäivä, Mäkelä 2015.) 

 

SAP toimitetaan asiakkaalle tietynlaisena raamina, jonka sisältö rakennetaan tiettyjen rajojen 

puitteissa asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Asiakkaan tarpeet saadaan selville projektin 

alkaessa määrittelytyöpajoissa, joissa käydään läpi asiakkaan prosessit ja raportointitarpeet. 

Näistä saatavilla tiedoilla tehdään SAP:sta asiakkaan sisältöinen järjestelmä. (SAP 

Introduction 2016.) 

 

 

3.2.1 Infotyypin määritelmä 

 

SAP käsittelee tietoja infotyyppien avulla. Yksi infotyyppi käsittää loogisesti yhteen nidottua 

tietoa, kuten osoitetiedot, henkilötiedot ja palkkatiedot. Infotyypillä on sekä numero, että 

nimi. Infotyyppejä käsitellään sekä nimen, että numeron mukaan, esim. IT0006 Osoitetiedot, 

IT0002 Henkilötiedot ja IT0008 Peruspalkka. Infotyyppien kautta henkilön tietoja voidaan 

yksinomaan katsella (lukuoikeus), muuttaa olemassa olevaa tai luoda kokonaan uutta sekä 
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poistaa tai rajata tiedon voimassaoloa (kirjoitusoikeus). Näitä hallinnoidaan käyttöoikeuksien 

avulla. 

 

Infotyypit voivat olla standardimallisia. Nämä tulevat SAP–asennuksen mukana ja ne myös 

kuuluvat SAP:n kehityspakettien piiriin. Infotyyppejä voi myös rakentaa itse lisää, jolloin 

puhutaan asiakaskohtaisista infotyypeistä. Nämä tyypillisesti ovat 9000–sarjan numeroita, 

jotta ne erottuvat standardi-infotyypeistä helposti. Yleisesti suositellaan, ettei omia 

infotyyppejä rakenneta kuin välttämättömän edessä, sillä tuotekehitys ei automaattisesti 

kohdistu asiakaskohtaisiin infotyyppeihin.  

 

Infotyypit voivat olla globaaleja, jolloin ne ovat kaikille maille samat. Esimerkkinä tällaisesti 

on IT0003 Palkanlaskennan tila. Valtaosa infotyypeistä on kuitenkin lokaaleja, jolloin ne 

määritellään maakohtaisesti kullekin maalle. Esimerkkinä IT0006 Osoitetiedot, joissa mm. 

postinumero on maakohtainen ja sen tarkistus edellyttää maakohtaista määrittelyä. 

 

Infotyyppejä käytetään henkkilöstöhallinnon (PA = personnel administration), ajanhallinnan 

(Time = time management) ja palkanlaskennan (PY = payroll) moduuleissa. Mikäli asiakas 

käyttää näitä kaikkia moduuleita, on henkilön perustiedot kaikille yhteistä. Palkanlaskenta 

hyödyntää ajanhallinnan tuottamaa tietoa henkilöiden käyttämästä työajasta ja maksaa 

palkkaa sen perusteella. (HR 305 Configuration of Master Data, HR 110 Introduction to 

Payroll.) 

 

 

3.2.2 Toimenpiteet 

 

SAP:ssa henkilöiden tietoja voidaan ylläpitää suoraan infotyypeille (transaktiokoodi PA30) tai 

toimenpiteiden (transaktiokoodi PA40) kautta. Toimenpiteet ovat toimintoketjuja, joihin on 

määritelty kulloinkin tarvittavat infotyypit. Toimenpiteitä voivat olla esim. Henkilön 

palkkaus, Organisatorinen muutos, Palkan muutos, Lopetus ja Uudelleenpalkkaus. Nämä ovat 

yleisimpiä toimenpiteitä ja löytynevät jokaisesta SAP –järjestelmästä asiakkaasta riippumatta. 

 

Kussakin toimenpideketjussa on ketjutettu käyttäjälle valmiiksi tietyt infotyypit valmiiksi. 

Käyttäjän tallentaessa yhden infotyypin, seuraava aukeaa täytettäväksi. Näin varmistetaan, 

että kaikki tarpeellinen tieto tulee vietyä järjestelmään. Toisaalta käyttäjän ei tarvitse 

huolehtia siitä, tuleeko varmasti kaikki tarvittavat infotyypit täytettyä. Infotyyppien 

lukumäärä kussakin toimenpideketjussa on asiakaskohtainen ja riippuu asiakkaan tavasta 

käyttää järjestelmää. (HR 305 Configuration of Master Data, HR 110 Introduction to Payroll.) 
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3.2.3 Organisaatiorakenne 

 

Organisaation ohjauksen (OM = Organisational Management) hallinnoidaan yrityksen 

rakennetta: yrityksiä, osastoja ja tehtävänimikkeitä. SAP:ssa jokaisella työntekijällä on oma 

toimi (Position), joka kuvaa henkilön tehtävää yrityksessä. Toimi on aina kiinni jossain 

yksikössä. Toimelle voidaan määrittää kiinteä kustannuspaikka kulujen kohdentamiseksi. 

Yrityksen jokaisen aktiivisen henkilön tulee olla kiinnitettynä organisaatiorakenteeseen. 

Rakenne määritellään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toisilla se on noudattaa esimies-alais –

rakennetta, toisilla se on käyttöoikeuksien tukena, joillain taas tukemassa 

hyväksymisprosessia. Organisaatiorakennetta voidaan ylläpitää myös tulevaisuuteen, jolloin 

sitä voidaan hyödyntää resurssisuunnittelussa. (HR 505 Organizational Management.) 

 

 

4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on käytetty kehittämistutkimusta. 

Kehittämistutkimus perustuu kehittämistyölle, johon liitetään jokin tutkimus. 

Kehittämistutkimuksessa pyritään kehittämään tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin 

toimivia ratkaisuja. Kehittämistutkimuksella pyritään kehittämään jo olemassa olevia 

toimintamalleja. 

 

Menetelmän vahvuus on siinä, että tutkimuksesta syntyy sekä käytännön tarpeeseen kehitetty 

konkreettinen tuotos, kuten liiketoimintasuunnitelma, tapahtuman järjestäminen tai tuotteen 

suunnittelu ja rakentaminen, että myös teoriaa kehitetyn tuotoksen ja kehittämisprosessin 

olemuksesta. (Tieteen standardit ja kehittämisen intentiot - kehittämistutkimus 

lähestymistapana, 2003.) 

 

Aineistonhankinta perustuu verkkolähteisiin, koulutus– ja asiakasmateriaaleihin (tiettyyn 

rajaan saakka), sekä haastatteluun. Haastattelu on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkija 

itse osallistuu aineiston tuottamiseen. Haastattelutapoja ja rakenteita on erilaisia ja ne 

vaihtelevat sen mukaan, mikä on haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutustilanne. 

 

Haastattelumuotona käytettiin avointa teemahaastattelua. Avoin haastattelu sopii 

tutkimukseen parhaiten, koska haastateltava on jo ennestään tuttu henkilö. Tämä piirre 

mahdollistaa avoimen ja pohtivat keskustelun, ilman jäykkyyttä, mitä voisi esiintyä tarkkaan 

johdetussa haastattelussa. (Jyväskylän Yliopisto, 2009.) 

 

Reliabiliteetti käsitteenä kuuluu määrälliseen, eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. 

Reliabiliteetilla (mittarin tai menetelmän luotettavuudella) viitataan tutkimusmenetelmän 
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kykyyn antaa luotettavia tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. Käsitteellä tarkoitetaan 

siten tutkimusmenetelmän ja käytettyjen mittareiden kykyä saavuttaa tarkoitettuja tuloksia. 

Reliabiliteetti ei suoraan sovellu kehittämistutkimukseen, ellei sitä käsitetä saman LSMW –

ajon toistamisena. (Virtuaaliammattikorkeakoulu, 2016a.) Validiteetti (tutkimuksen pätevyys 

ja luotettavuus) taasen selvittää, vastaako tutkimus kysymykseen. Todentaminen on helppoa; 

verrataan mitattua tulosta todelliseen tietoon mitattavasta asiasta. 

(Virtuaaliammattikorkeakoulu, 2016b.) 

 

 

5 SAP HCM-käyttöönottoprojekti 

 

SAP–käyttöönottoprojektit voivat olla hyvin erilaisia. Jos puhutaan yksinomaa SAP:n 

perusmoduuleista henkilötiedoista ja organisaatiosta, projektin kesto on muutamia kuukausia. 

Mikäli yrityksellä on toimintaa muualla kuin Suomessa ja kaikki toimipisteet halutaan 

järjestelmän piiriin, tulee ulkomaiset yksiköt käsitellä erikseen. Syynä tähän on yleensä 

erilainen tapa käsitellä ja ryhmitellä tietoa. Esimerkkinä henkilöstöryhmittelyt; toimihenkilö 

ja työntekijä-jaottelu on yleinen. Mutta esim. johto, alempi johto, keskijohto ja ylin johto 

ovat jo sellaisia, jotka eivät ole enää globaaleja määritteitä. 

 

Palkanlaskennan ja ajanhallinnan projektit kestävät usein 2-3 vuotta. Kestoon vaikuttaa 

merkittävästi yrityksen toimiala, työvuorosuunnitelmat sekä käytössä olevat 

työehtosopimukset. Näihin projekteihin osallistuu useiden toimittajien edustajia vastaamaan 

eri osa-alueista. 

 

Organisaatiot laativat hankesuunnitelmansa hyvissä ajoin edellisenä vuonna, joten budettia 

seurataan aikataulun ohella hyvin tarkasti läpi projektin. Tästä johtuen projektit eivät 

myöskään ala ilman merkittävää harkinta-aikaa. Uudet projektit tiedetään hyvissä ajoin, jopa 

vuosi ennen toteutuksen alkamista. Moduuleista riippuen, asiakasyritykset joutuvat 

suunnittelemaan tarkasti uuden järjestelmän käyttöönoton ajankohdan. 

 

 

5.1 SAP –palkanlaskentajärjestelmän käyttöönoton prosessikuvaus 

 

Projektin alussa laaditaan prosessikuvaus, joka tässä vaiheessa projektia on hyvin 

yksinkertainen. Siinä käydään läpi lyhyesti projektin eri vaiheet. Asiakas ja toimittaja 

käyttävät usein prosessikaaviota resurssisuunnittelun apuvälineenä. Prosessikuvaus (Kuva 1) 

on myös hyvä väline avata kokonaisuus tahoille, joille projektityö ei ole kovin tuttua. 
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Kuva 1: Käyttöönottoprojektin prosessikuvaus 

 

Käyttöönottoprojekti alkoi nykytilanteen kartoituksella. Asiakkaalla on ollut käytössä SAP–

järjestelmä jo ennestään. Kartoitusvaiheessa käydään järjestelmän nykyinen sisältö läpi 

tarkalla tasolla. Kun palkanlaskentaosuus ei ole ollut käytössä, on osaa tiedoista voitu käyttää 

eri tarkoitukseen kuin mitä jatko edellyttää. Näitä varten saatetaan joutua tekemään 

ylimääräisiä siirtoja, konversioita ja muita järjestelyitä.  

 

Tavoitetilan määrittelyvaiheessa käydään sisältö nimenomaan palkanlaskennan näkökulmasta 

läpi ja laaditaan listaus muutostarpeista. Tässä vaiheessa määritellään myös uudet toiminnot, 

jotka on otettava käyttöön uuden toiminnallisuuden vuoksi. Määrittelyvaihe on projektin 

tärkein työvaihe. Sen perusteella koko järjestelmä tullaan rakentamaan. Onkin erityisen 

tärkeää, että tämä vaihe toteutetaan kunnolla, sillä huonolla määrittelyllä saadaan aikaan 

huonosti tai väärin toimiva järjestelmä. 

 

Näiden vaiheiden perusteella syntyy BBP (Business BluePrint), joka on hyvin tarkan tason 

projektisuunnitelma. Sen perusteella kokenut tekijä kykenee rakentamaan järjestelmän 

loppuun. Toteutusvaihe alkaa, kun BBP on hyväksytty. Sen mukaisesti rakennetaan 

järjestelmä. Asiakirja käydään asiakkaan kanssa hyvin tarkasti läpi ja tehdään vielä viime 

hetken muokkauksia, kunnes molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä sisältöön ja sen laatuun.  

 

Testausvaihe on kaksijakoinen: toisaalla toimittaja suorittaa ns.karkean tason testin ja 

asiakas tarkemman tason hyväksymistestauksen. Asiakkaan näkökulmasta hyväksymistestaus 

on tärkein vaihe. Tässä kohdin suoritetaan rinnaikkaisajoja palkanlaskennalle vanhan ja uuden 

järjestelmän kesken. Näin varmistetaan, että kaikki sujuu odotetusti, eivätkä palkat jää 

maksamatta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että järjestelmä toimii oikein, kuten on 

määritelty. 

 

Kun asiakas hyväksyy tämän vaiheen, voi tuotantokäyttö alkaa. Tuotantokäyttö edellyttää 

aina asiakkaan hyväksynnän testaukselle ja erillisen päätöksen siihen, että jatkossa palkat 
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maksetaan uuden järjestelmän kautta. Päätöksen tekee asiakkaan perustama ohjausryhmä. 

Päätöksen jälkeen vanhaa järjestelmää ei enää käytetä. 

 

 

 

5.2 Aikataulu 

 

Koko projekti aikataulutetaan usein jo sopimusvaiheessa. Aikataulut muodostuvat lähes 

jokaisessa projektissa yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä. Sen vuoksi on tärkeää, että aikataulu 

on realistinen. Yleisin syy aikataulun pettämiselle on se, ettei työvaiheille anneta tarpeeksi 

aikaa. Myös henkilöiden osalta kohdataan haasteita, sillä usein projektin määrittelytyöt 

tulevat työntekijöiden omien töiden lisäksi. Tällöin panos ei luonnollisestikaan ole täydet 

100%, joka on aikataulua tehdessä ollut suunnitelma. 

 

Hyvin usein aikataulu muuttuu projektin edetessä. Projektiryhmä kohtaa haasteita, joihin se 

ei ole voinut varautua. Tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia tm. jotka vaikuttavat 

projektin etenemiseen. Saattaa myös olla, että jokin työvaihe onkin yksinkertaisesti 

suuritöisempi kuin on alun perin kuviteltu. Näitä tilanteita varten on hyvä laatia 

riskinhallintasuunnitelma. 

 

Aikataulua seurataan tarkasti projektin eri tasoilla: työryhmät omia aikataulujaan, 

osaprojektien päälliköt seuraavat oman vastuualueensa etenemistä suhteessa 

kokonaisprojektiin (Kuva 2). Ja kokonaisprojektipäällikkö seuraa ylemmän tason etenemistä ja 

raportoi näistä yhdessä osaprojektien päälliköiden kanssa organisaation johdolle ja 

ohjausryhmälle. 
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Kuva 2: Kokonaisprojektin aikataulu 

 

Yllä on tämän projektin kokonaisaikataulu. Tämän työn osuus on Toteutuksen loppuvaiheessa, 

jolloin tuodaan henkilöiden tiedot järjestelmään, josta tulee tuotantojärjestelmä. 

Tiedot saatetaan ladata ensimmäisen kerran jo testijärjestelmään hyväskymistestausta 

varten, mutta tuotantoon ne ladataan vasta mahdollisimman lähellä tuotantokäytön aloitusta. 

Mitä myöhäisemmässä vaiheessa lataukset tehdään, sen oikeampaa on data järjestelmässä, 

kun muutoksia ei ole ennättänyt tapahtua latauksen valmistelun ja tuotantokäytön aloituksen 

välissä. 

 

 

5.3 Projektityöskentely 

 

SAP–järjestelmän käyttöönotot ovat projektiluontoisia. Niillä on alku ja loppu, ne ovat 

tarkkaan aikataulutettuja sekä vaiheiltaan, resursseiltaan että kustannuksiltaan. Tämä 

projekti on toteutettu workshop–menetelmällä (Kuva 3). 
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Kuva 3: Työpajamalli 

 

Asiat käydään kokonaisuuksittain läpi työpajoissa, joissa on toimittajan puolelta vetäjät. He 

vastaavat siitä, että työpaja on valmisteltu huolellisesti, sillä on ennalta toimitettu agenda, 

aikataulu ja oikeat henkilöt ovat paikalle kutsuttuja. Työpajaa saattaa edeltää 

ennakkotehtävä tai –tehtäviä, jotka tulee olla suoritettuina ennen työpajaa sujuvan 

etenemisen takaamiseksi. 

 

Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että paikalla on oikeat henkilöt, joilla on osaaminen 

kustakin aiheesta sekä valta myös tehdä päätöksiä aiheeseen liittyen tarvittaessa. Jotta 

työpajat etenevät suunnitellusti, tulee osallistujilla olla riittävästi aikaa myös asioiden 

selvittämiseen oman työnsä ohella. 

 

Itse työpaja etenee suunnitelman mukaisesti, siitä syntyy muistio tai pyötäkirja, jonka 

molemmat osapuolet hyväksyvät. Toimittajan edustaja on yleensä vastuussa muistion tai 

pöytäkirjan pitämisestä. Joitain asioita jää tarkistettavaksi ja niitä seurataan tehtävälistan 

avulla. Avoimiksi jääneet kohdat käsitellään seuraavan työpajan aluksi.  

 

Kun kaikki tarvittavat työpajat on pidetty, syntyy niiden perusteella BBP (Business BluePrint). 

BBP on SAP –projektien yksi keskeisimmistä dokumenteista. Sen perusteella tehdään koko 

järjestelmän toteutus. Se rajaa, mitä kuuluu tämän projektin piiriin ja miten järjestelmä 

tehdään. Kummatkin osapuolet hyväksyvät BBP:n ja sen jälkeen toteutus voi alkaa. 
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5.4 Projektin sisältö 

Asiakas toimii vakuutus- ja rahoitusalalla. Yhtiössä käyttöönotetaan palkanlaskentamoduuli ja 

täydennetään henkilöstöhallinnon infotyyppien sisältöä. Käytössä yrityksellä on jo ennestään 

henkilöstöhallinto, organisaation ohjaus ja ajanhallinta. LSMW-latauksen piirissä on kaikkiaan 

12 yritystä ja yhteensä noin 15 000 riviä. Palkanlaskentajärjestelmän kokonaistoimitus tässä 

projektissa sisältää seuraavat osiot: Palkanlaskennan toiminnallisuuksien määrittely, toteutus, 

pääkäyttäjäkoulutus, testaus, rinnakkaisajot, käyttöönotto, käyttöönoton tuki ja 

dokumentointi. 

Palkanlaskennan toteutukseen tehdään neljä maksuryhmää.  01 Kerran kuukaudessa, joiden 

maksupäivä on kuukauden 15. päivä (Kuukausipalkkaiset).  02 Kaksi kertaa kuukaudessa,  

joiden maksupäivä on kuukauden 15. päivä ja kuukauden viimeinen päivä (Tuntipalkkaiset, 

ulkopuoliset palkkionsaajat).  03 Asiamiespalkkiot, joiden maksupäivä on kuukauden 15. päivä 

sekä XX Ei palkanlaskentaan kuuluvat henkilöt (jotka eivät ole mukana palkanlaskennassa). 

 
 

5.4.1 Infotyypit 

 

SAP Payroll-käyttöönotoprojektin toteutuksen yhteydessä käyttöönotetaan useita 

infotyyppejä. Nämä ovat palkanlaskennan kannalta välttämättömät infotyypit, joita ilman 

palkanlaskentaa ei voida suorittaa. Näille kaikille suoritetaan tietojen lataus LSMW-ohjelman 

avulla. Ensimmäisen kerran toimittaja suorittaa lataukset, jotka tehdään vain kerran. 

Toistuvat lataukset ovat järjestelmän käyttäjien vastuulla. Lopullinen työjako on asiakkaan 

päätettävissä ja mukautuu yleensä käytännön myötä. 

 

IT0003 Palkanlaskennan tila, jolla hallinnoidaan palkanlaskennan eri vaiheita.  

Palkkaan liittyvät infotyypit IT0008 Peruspalkat (tunti- ja kuukausipalkat), IT0014 Toistuvat 

lisät (kiinteät lisät, palkkiot ym. toistuvasti maksettavat erät) ja IT0015 Täydentävä maksu 

(palkkiot, työkorvaukset ym. kertaluonteiset erät), joiden kautta syötetään maksettava 

summa. 

 

 IT0041 Päivämäärätiedot (palkanlaskennan käyttöönoton tarpeet) on merkittävä infotyyppi 

raporttien päivämäärätietojen toimittajana. Myös IT0033 Tilasto ja IT0027 Kustannusten jako 

tuottavat dataa raporteille. 

 

IT0205 Verokortti ja IT0206 Sosiaalivakuutustiedot ovat palkanlaskennan kannalta tärkeitä 

infotyyppejä, jotta verot ja sosiaalikulut menevät oikeilla prosenteilla. IT0057 Jäsenyydet ja 

IT0228 Ulosotto ovat tilannesidonnaisia infotyyppejä. Jäsenmaksut voidaan periä suoraan 

palkasta ja ulosoton säännöt määritellään tapauskohtaisesti, mikäli sellaisia henkilöillä on. 
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Linkki ajanhallintaan tulee IT2006 Poissaolokiintiöt (vuosiloma- ja lomarahakorvaukset) sekä 

IT2010 Palkkatositteet (esim. ajanhallinnasta tulevat syötteet) infotyyppien kautta. 

   

Erikseen määriteltäviä asioita ovat lisäksi mm. Palkkalajiluettelo ja laskentasäännöt, 

Luontoisedut, Ylityökiintiöt, Ennakkomaksun käsittely, Aikatapahtumien hinnoittelu 

palkanlaskentaan (esim. ylityöt), Lomiin, lomalisiin ja poissaoloihin liittyvät määritykset. 

Palkankorotusprosessit sekä palkkalaskelmat määritellään erikseen. Omana lukunaan ovat 

erilaiset tiedostot, kuten Pankkitiedosto–maksusiirto, Ulosottotiedosto, Ay-tiedosto sekä 

Kirjanpitoaineisto. 

 

  

5.4.2 Raportit 

Projektin aikana toteutetaan palkanlaskennan viranomaisraportit sekä asiakaskohtaiset 

raportteja. Viranomaisraportointia säätelee Suomen laki ja erinäiset asetukset. 

Järjestelmätoimittajan vastuulla on huolehtia siitä, että kukin raportti on lain mukaisesti 

toteutettu. Viranomaisraportteja ovat mm. kausiveroilmoitus, TyEL-vuosi-ilmoitus, 

Työsuhdeilmoitukset,  Verottajan vuosi-ilmoitus,  Tapaturmavakuutuksen vuosi-ilmoitus,  

Työvoimakustannusten neljännestilasto, EK-tilasto, AY-tiedot VVL:lle, Ulosottojen listaus sekä  

Kelan vakuutusraportti. 

Asiakaskohtaisina raportteina toteutetaan mm.  Henkilöstörahasto (räätälöity), 

Lomapalkkavaraus (osittain räätälöity: IT7), Tilinpäätösraportti (räätälöity), Työterveyden 

Kela-kustannukset, Palkkatodistus sekä Palkkakortti ja LERRO Luottamusmiestilasto. Näiden 

lisäksi on SAP:n omat standardiraportit kuhunkin moduuliin, jotka ovat suoraan käytettävissä. 

Palkkalajiraportoijalla saadaan palkkalajeihin sidottua tietoa raportoitua myöhemminkin. Ad 

Hoc Query on työkalu, jolla käyttäjä voi itse rakentaa omat raporttinsa valitsemalla ensin 

haluamansa saraketiedot ja sen jälkeen henkilörajauksen, jota poiminta koskee.  

 

 

5.4.3 Viranomaistahojen yhteydet 

 

Lisäksi tietyt SAP:n standarditoiminnallisuudet määritellään käyttöönotettavaksi. 

Ensimmäinen näistä on Verottajan suuntaan olevat yhteydet. SAP:sta Verottajalle toimitetaan 

Verottajan vuosi-ilmoitus–raportti sekä pyydetään verokorttien suorasiirtoa (jolloin 

verokortteja ei tarvitse tallentaa käsin henkilöille). Verottaja puolestaan toimittaa SAP–

järjestelmään verokorttien päivitys–tiedot (uudet veroprosentit vuoden alussa). Toinen 

yhteistyötaho on AY–liitot. Asiakkaalle totetutetaan  VVL–yhteys, tiedosto aktivoituu kerran 

kuukaudessa. Kolmas taho on Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK), jonne toimitetaan EK –tilasto, 
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neljännesvuositilasto, EK:n palkkatiedustelu sekä kuukausipalkat. Asiakas vastaa tarvittaessa 

ulkopuolisten järjestelmien ja kolmansien osapuolien töiden tilauksista ja koordinoinnista. 

 

 

5.4.4 Konversiot 

 

Vanhasta palkanlaskentajärjestelmästä konvertoidaan seuraavat henkilötasolla olevat  

edellisen vuoden ansiot, keskituntiansion keräilyt, lomalisäkeräilyt, päivämäärätiedot, 

vuosilomakiintiöt sekä lakisääteisten raporttien alkuvuoden keräilyt. Asiakas yhteistyössä 

Toimittajan palkkapalvelun kanssa vastaa ja suorittaa konversioissa tarvittavien tietojen 

keräilyn, tarkistuksen ja käsittelyn Toimittajan määrittelemään muotoon, esim. Excel. 

 

Vanhasta järjestelmästä tarvitaan paljon tietoa, vaikka käyttöönotto alkaakin vuoden alusta. 

On kuitenkin osa-alueita, kuten vuosiloma, joka ei noudata kalenterivuotta. Näitä tietoja 

varten tarvitaan myös palkkaan liittyviä tietoja lomavuoden ajalta. Tarvittavia tietoja on 

pääosin vuosilomaan ja sen palkkaan liittyviä palkkalajeja ja niiden kertymiä. 

 

 

6 LSMW 

 

LSMW:n eli Legacy System Migration Workbenchin avulla voidaan ladata tietoja mihin tahansa 

moduuliin ensimmäistä kertaa. Tietoja voidaan myös päivittää ohjelman avulla. Yleisesti 

ohjelman käyttöä suositaan tapauksissa, joissa massaa on paljon, n. 50 tai yli käsiteltävää 

riviä. LSMW on massatyökalu, jonka avulla henkilöstöhallinnon osa-alueella luodaan kokonaan 

uusia tietueita, muokataan vanhoja, päätetään tietueen voimassaolo, jatketaan tietueen 

voimassaoloa tai luodaan säännöt säännölliselle tietojen sisäänluvulle. 

 

LSMW on mahdollista tehdä mille tahansa infotyypille. Niitä voi olla eri tarkoituksia varten, 

esim. tietueen voimassaolon päättäminen, tietueen voimassaolon jatkaminen, uuden arvon 

päivittäminen jne. Uusien tietueiden osalta toteuttamistapoja on useita; voidaan luoda 

kokonaan uusi tietue, voidaan kopioida vanhasta kokonaisuudessaan tai voidaan kopioida vain 

osa tiedoista. Lopullinen käyttötarve määrittää, mitä tapaa kulloinkin käytetään. (SAP 

Training LSMW per Info type) 

 

Asiakasyrityksellä on tehtynä LSMW–ohjelmat jo joillekin infotyypeille (Taulukko1). Yritys on 

käyttänyt jo projetkin alkuvaiheessa kertaluonteisia LSWM–latauksia, mm. IT0001 Organisaati-

okohdistus (Organisational Assignment), IT0008 Peruspalkka (Salary Information) ja IT0009 

Pankkiyhteys (Bank Information). Toistuvasti käytettäviä LSMW–ajoja ovat IT0014:lle tehtävät 

ajot, jotka ovat voimassa määritellyn ajan. Näitä ovat esim. lounassetelit ja määräaikaiset 
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lisät. Kertaluonteiset maksut ladataan IT0015:n kautta, Kertaluonteiset maksut ja näitä ovat 

esim. maksetut palkkiot. 

 

 

Taulukko 1: Infotyypit 

 

LSMW koostuu kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa on ohjelman tekninen teko. Toisessa 

osassa luodaan tiedosto, josta sisäänluku suoritetaan. Kolmas vaihe on itse sisäänluku. 

 

6.1 Taustaa 

 

LSMW on SAP:ssa yleinen työkalu, jolla siirretään suuria määriä tietoja järjestelmään. Tässä 

kehitysprojektissa tiedot ladataan jokaiselle käyttöönotettavalle infotyypille. Infotyyppejä on 

kaikkiaan tällä asiakkaalla toistakymmentä. Lataukset tehdään aina infotyyppikohtaisesti. 

Usein joudutaan pilkkomaan yhden infotyypin data useampaan tiedostoon, sillä asiakkaan 

puolella niitä käsittelevät eri henkilöt. 

 

Sisäänluvun jälkeen ohjelma jää ympäristöön, jossa sitä voi jatkossa käyttää uudelleen tai 

muokata tarpeen mukaan. Ohjelma tehdään kehitysympäristöön, jossa se toteutetaan ja 

testataan karkealla tasolla. Sen jälkeen ohjelma siirretään testiin ja edelleen tuotantoon. 

Kehitysympäristön versiota on mahdollisuus käyttää jatkossa joko kopioinnin pohjana, tai 

uuden mallina. 

 

Ennen ohjelman tekoa on hyvä laatia tietojenkeruutaulukko ja käyttää sen tietoja ohjelman 

teossa apuna. Infotyyppi, jolle tietojen lataus tehdään, on IT0205 Verotiedot. Ohessa on 

esimerkki järjestelmästä, miltä se näyttää (Kuva 4). 
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Kuva 4: Verotiedot 

 

Ohjelma päivittää seuraavat kentät infotyypiltä: 

- Alkupvm 

- Loppupvm 

- Verokorttilaji 

- Verokortti on olemassa 

- Perusvero% 

- Vuosiraja 

- Lisäprosentti 

- Käytä vuositulorajaa 

 

6.2 Sisäänlukupohjan ja -tiedoston luominen 

 

SAP pystyy käsittelemään vain tietynlaista tietoa. Jotta tiedot voidaan viedä järjestelmään, 

tulee sitä varten laatia Excel–taulukko, johon tiedot täytetään. Asiakas vastaa tietojen 

syöttämisestä Exceliin, joten sarakenimien tulee olla yksinkertaiset ja selkeät. Jokaista 

infotyyppiä varten tulee laatia oma Excelinsä. Mitä tarkemmalla tasolla käyttäjälle annetaan 

ohjeet, sen oikeampaa tietoa saadaan takaisin.  

 

Järjestelmään on määritelty tietyt kentät ja joillekin niistä tietyt arvot taustalle. Tällöin vain 

ennalta määritellyt arvot ovat sallittuja. Kaikki niistä poikkeava jää virheeseen, eikä tallennu 

järjestelmään lainkaan. Kun taulukko on kerran laadittu, voidaan sitä käyttää uudelleen 
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saman infotyypin kohdalla myöhemminkin. Alla on mallitaulukko (Taulukko 2) Excel–

muodossa:  

 

 

Taulukko 2: Excel-muotoinen mallitaulukko 

 

Jotta järjestelmä osaa lukea dataa, tulee taulukosta poistaa kaikki ylimääräinen. Tiedostoon 

(Taulukko 3) jätetään vain kenttien tekniset nimet ja itse sisäänluettavat rivit. Kaikki 

selkokieliset selitteet siivotaan pois. 

 

 

Taulukko 3: Sisäänlukumuodossa oleva mallitaulukko 

 

Järjestelmään sisäänluettava tiedosto tulee olla txt.–muotoinen ja tallennettuna unicode–

muotoon, jotta skandinaavimerkit näkyvät käyttäjälle oikein. Otsikkorivillä on SAP:n kenttien 

tekniset nimet ja sarkain–erottimella. Txt.–tiedosto muodostetaan jokaisesta Excelistä 

erikseen. Malli (Taulukko 4) txt.-muotoisesta tiedostosta, joka on valmis sisäänlukuun: 

 

 

Taulukko 4: Malli tekstimuotoisena 

 

 

6.3 LSMW:n ohjelmatekninen osuus 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi LSMW:n tekeminen yleisesti. Ohjelman luominen tapahtuu 

transaktiossa LSMW. LSMW koostuu projekteista ja alaprojekteista. Samassa LSMW–

toiminnossa on kaikki yhtiön LSMW–ohjelmat. Sen tähden ne erotellaan projekteihin ja 

alaprojekteihin. Nämä ovat valmiina käyttöoikeuksien ansiosta. 

 

Nyt keskitytään IT0205 Verotiedot LSMW–ohjelman määrittelyyn. Alla (Kuva 5) on lueteltu 

vaiheet, jotka kuuluvat ohjelman rakentamiseen: 
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Kuva 5: Ohjelman rakentamisen vaiheet 

 

Näiden vaiheiden kautta rakentuu itse ohjelma. Siinä määritellään ohjelman käyttämät 

attribuutit. Attribuutilla tarkoitetaan tässä yhteydessä IT0205, eli tämä ohjelma käsittelee 

infotyyppiä 0205 Verotiedot. Mikäli jollekin inftoyypille on jo olemassa ohjelma, sen tiedot 

tulevat oletustiedoiksi tähän vaiheeseen. Niitä voi kuitenkin muuttaa, lisätä ja poistaa 

kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 

 

Seuraavassa vaiheessa määritellään lähderakenne. Asiakkaan ympäristö määrittää onko 

rakenteita useampia, ja tällä hetkellä rakennetta ei ole syvennetty, vaan pitäydytään 

ylimmällä tasolla (MAIN). 

 

Tämän jälkeen määritellään lähdekentät (Kuva 6). Osa tiedoista tulee oletusarvona näytölle, 

mutta ne tulee muuttaa tarpeen mukaiseksi. Otetaan nyt rinnalle tietojenkeruutaulukko ja 

viedään kaikki tekniset kentät, pituudet ja sisällön muoto yksitellen. Kenttien pituudessa ja 

muodossa tulee huomioida järjestelmän määritteet kentille, niitä ei voi muuttaa. 

 

 

Kuva 6: Lähderakenteen määrittely 



 24 
 

Kuva 6 on esimerkki siitä, miten tieto analysoidaan. Esimerkissä on henkilönumero, joka on 

järjestelmässä avaintieto. Tässä määritellään Henkilönumero–kentän tekninen nimi (vastaava 

otsikko on tietojen keruu–Excelissä), sen pituus ja muoto. Mikäli Excelissä on solu muussa kuin 

numeromuodossa, tiedosto muodostuu väärin txt-muodossa. Tämä vaihe tulee toistaa kaikille 

infotyypillä oleville kentille, joihin tuodaan tietoja. 

 

Tämän jälkeen siirrytään relaatioon (Kuva 7). Järjestelmä tarjoaa oletuksena oheisen 

relaation, jota ei tarvitse muuttaa. Tällä ei ole henkilöstöhallinnon LSMW–ohjelmissa 

merkitystä. Relaatio on kuitenkin pakollinen olla olemassa, joten riittää, että sellainen on.  

 

Seuraavassa vaiheessa kohdennetaan edellä määritellyt kentät käyttämämme Excelin kenttiin. 

Koska kaikki kentät ovat standardikenttiä, eikä asiakaskohtaisia, on mahdollista käyttää auto-

mapping –toimintoa kenttien kohdentamisessa teknisiin nimiin. 

 

 

Kuva 7: Relaatio 

 

Järjestelmä kohdentaa nyt automaattisesti järjestelmän teknisen kentän sisäänluettavan 

tiedoston otsikkoon. Nyt on varsinainen LSMW–ohjelma valmis. Tässä kohdin testataan 

ohjelman toimivuus. Seuraavaksi siirrytään tiedoston käsittelyyn ja sen muokkaamiseen 

sisäänlukua varten. 
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6.4 Tiedoston sisäänluku 

 

Tiedostoon tulee jättää vain tekninen nimi–otsikkoriviksi ja varsinaiset sisäänluettavat rivit. 

Siivouksen jälkeen tiedosto tallennetaan unicode–muotoisena jatkoa varten. Unicode–muoto 

tarvitaan skandinaavisten merkkien säilyttämiseksi. Käytettäviä tiedostoja on kolme 

kappaletta. Ensimmäinen on tietojen keruuta varten taulukko ohjeineen, jonka asiakas 

täyttää henkilöstöstään. Toisena tiedostona on sisänlukuun muokattu taulukko ja kolmantena 

sisäänluettava tiedosto ikeassa muodossaan eli tekstitiedostona.  

 

Seuraavaksi palataan LSMW–transaktioon tekemään fyysinen sisäänluku. Sisäänlukujen 

yhteydessä on tiedettävä, miten tietojen lataus on määritelty: voiko ajoja tehdä useampia ja 

viimeisin lataus kirjoittaa edellisen päälle, vai ovatko tietueet ainutkertaisia. Tämä määrittää 

sen, miten monta yritystä lataukseen on. Kuvassa 8 on lueteltu vaiheet, jotka kuuluvat 

ohjelman rakentamiseen. 

 

 

Kuva 8: Ohjelman rakentamisen vaiheet(2) 

 

Mikäli itse ohjelma ei tarvitse muutoksia, myöhemmin suoritettavat sisäänluvut voidaan 

suorittaa tästä vaiheesta eteenpäin. Ensin määritellään, missä käsiteltävä tiedosto fyysisesti 

sijaitsee, jotta ohjelma osaa käydä sen poimimassa. Toisiaan tiedosto on liian syvällä 

rakenteessa ja ajo päättyy virheeseen. Tällöin tiedoston sijaintia tulee muuttaa. Toisinaan 

taas tiedoston nimi on liian pitkä ja ajo päättyy virheeseen. Tällöin tiedoston nimeä on 

lyhennettävä. Seuraavassa vaiheessa kohdennetaan haku edellisessä vaiheessa valittuun 

tiedostoon. 

 

Tämän jälkeen tiedoston tiedot luetaan (Taulukko 5). Tämä vaihe ainoastaan lukee tiedot, 

niitä ei vielä viedä minnekään. Lukuvaiheen päätteeksi järjestelmä ilmoittaa, monta tietuetta 

se on lukenut ja monta jäi virheeseen. Tämä on tärkeä vaihe, sillä tässä varmistetaan, että 

kaikki henkilöt ovat mukana tuonnissa. 
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Taulukko 5: Tiedoston luku 

 

Lukuvaiheen jälkeen on tärkeää tarkistaa luettu data (Kuva 9). Tarkistetaan, että tieto 

kentissä on oikean muotoista ja mittaista. Lisäksi sen on kohdennuttava oikein, ettei mitään 

jää ulkopuolelle. 

 

 

Kuva 9: Datan tarkistus 

 

Kentät, järjestys ja kohdennukset ovat niitä, mitä on määritelty ohjelmaa tehdessä. Tässä 

kohdin tarkistetaan, että tietosisältö on oikea ja se kohdentuu oikeaan paikkaan. Tämä vaihe 

on testauksen kannalta tärkeä tarkistaa. 

 

Tämän jälkeen Exclin tiedot konvertoidaan SAP:n käsittelemään muotoon. Tästä vaiheesta 

saadaan tieto kirjoitetuista riveistä ja mahdollisten virheiden lukumääristä. Myös 

konvertoidut tiedot on tarkistettava (Kuva 10). 
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Kuva 10: Konvertoitujen tietojen tarkistus 

 

Tietojen luku- ja kirjoitusvaiheet ovat niitä vaiheita, joissa virheet tulevat esille. 

Tyypillisimpiä virheitä ovat mm. teknisen nimen virheellisyys, eikä oikeaa paikkaa löydy. Tai 

kentän pituus on määritelty liian lyhyeksi, jolloin Excelissä oleva tieto ei mahdu 

kokonaisuudessaan kenttään. Usein myös Excelissä on ylimääräisiä rivejä, jotka pitää poistaa 

ennen ajoa. 

 

Näiden vaiheiden jälkeen järjestelmä laatii henkilöistä toimenpiteen, jonka avulla se 

tallentaa tiedot henkilöille. Mikäli tässä vaiheessa päättää säilyttää tiedoston, voi virheelliset 

henkilöt ajaa korjauksien jälkeen uudelleen. Sisäänlukua käynnistettäessä voidaan valita 

tapa, jolla ajo suoritetaan (Kuva 11). 

 



 28 
 

 

Kuva 11: Sisäänlukukäsittelytavan valinta 

 

Tässä valitaan käsittelytapa. Vaihtoehtoja on kolme. Käsittele näkyvissä: käy kaikki 

yksityiskohdat läpi, samalla tavalla kuin manuaalisesti päivitettäessäkin. Tätä käytetäään 

ohjemaa testattaessa. Toinen vaihtoehto on Näytä vain virheet: päivitys tapahtuu taustalla, 

mutta virhetilanteessa ne näytetään ruudulle. Tätä käytetään massa-ajoissa. Kolmantena 

vaihtoehtona on Näkymätön: päivitysajo tapahtuu kokonaan taustalla. Ajon tapahtumia voi 

seurata transaktiolla SM37. Tätä käytetään suurien massojen päivityksessä tai silloin, jos ei 

pysty seuraamaan tilannetta koko päivityksen ajan. 

 

Nyt tiedot on viety järjestelmään. Ne voidaan käydä katsomassa henkilöittäin. Asiakkaalle 

toimitetaan näistä aina tarkistusraportti, jossa on samat tiedot kuin keräystiedostossakin. 

Nyt rivejä oli vain kaksi, joten niiden tarkistus voidaan tehdä manuaalisesti. 

 

 

6.5 Tietojen tarkistus 

 

Kun tiedot on viety järjestelmään, tulee tarkistaa tietojen oikeellisuus. Asiakkaalle 

toimitetaan tarkistusraportit toimitettujen Excelien mukaisesti. Raportit ajetaan 

henkilönumeroiden perusteella. Mukaan otetaan kaikki kentät, jotka infotyypillä näkyvät. 

Tällöin asiakas voi tarkistaa ja varmistua, että tiedot on viety oikein järjestelmään. Kuvassa 

12 on henkilön 25577 tiedot. 
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Kuva 12: Henkilön tiedot 

 

 

7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämä työ oli aikataulullisesti haastava toteuttaa kiireen vuoksi. Käyttöönottoprojektit yleensä 

venyvät alkuperäisestä aikataulustaan merkittävästi. Syynä tähän on se, että asiakkaan 

resurssit ovat palkanlaskijoita ja he tekevät projektia oman työnsä ohella, heitä rajoittavat 

palkanmaksuaikataulut. Testausta varten kaikkien henkilöiden perustiedot tuli saada 

järjestelmään nopealla aikataululla, jotta testaus pystyy alkamaan. 

 

Tämän työn myötä opin ymmärtämään LSMW:n monipuolisuuden ja yksityiskohtaisen 

toimintatavan, joka mahdollistaa sen uudelleenkäytön. LSMW palvelee organisaation tarpeita 

myös jatkoa ajatellen, esimerkiksi yritysostoissa, jolloin uusia henkilöitä tulee saada 

järjestelmän piiriin. 

 

Koska järjestelmä on maksullinen, sekä lisenssien että käyttöönottojen myötä, sen 

koulutusmateriaali ei ole julkista eikä sähköistä. SAP järjestää vuosittain asiakkailleen ja 

yhteistyökumppaneilleen teema–ja tapahtumapäiviä, joiden materiaali on vain osallistujien 

käytössä. Näin ollen käytetty lähdemateriaali ei ole täysin julkista SAP:n strategian 

mukaisesti. 
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Tätä työtä tehdessä tuli yllätyksenä, että kaikki data tuli määritellä hyvin tarkalla tasolla, 

myös itsestään selvät asiat. En ymmärtänyt työkalun olevan niin monikäyttöinen, jolloin 

tarkka määrittely on perusteltua. Yllätyksenä tuli sekin, ettei LSMW:n käyttö vaadi 

varsinaisesti mitään ohjelmointitaitoja, mutta tarkkuutta senkin edestä. Reliabiliteettia ei 

tässä opinnäytetyössä voitu juuri todentaa, jollei sitä käsitetä saman LSMW-ajon 

toistamisena. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että LSMW:n rooli on tärkeä projektin kannalta ja sen 

käyttöä voidaan jatkaa projektin päätyttyäkin. Se ei vanhene, ellei infotyypin sisältöä 

muuteta. 
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