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Johdanto

Opinnäytetyö on toiminnallinen eli produktiivinen opinnäytetyö, jonka pohjalta syntyy konkreettinen opas Jatke konsernin testiryhmälle uuden henkilöstötietojärjestelmän käyttöön.
Testiryhmä testaa uutta konsernille rakennettua henkilöstötietojärjestelmää muutaman
kuukauden ajan, ennen kuin se virallisesti otetaan vaiheittain käyttöön koko Jatke konsernissa syksyllä.

Henkilöstötietojärjestelmä syntyy tietojärjestelmänrakentamisprojektin tuloksena, jonka
testaukseen testiryhmä tarvitsee opastusta, ennen järjestelmän käyttö testauksen aloitusta. Jatke konsernilla ole ollut aikaisemmin henkilöstötietojärjestelmää käytössä, joten
järjestelmä on entuudestaan testiryhmälle ja koko konsernille yleisesti täysin vieras. Testiryhmälle tehtiin vaihtoehtoisesti Powerpoint mallinen opas ja näyttökaappauksen avulla
tehty prototyyppi tulevasta virallisesta opasvideosta, joka tehdään viralliseen muotoonsa,
koko konsernin yhteiseen käyttöön, kun tietojärjestelmä on rakennettu täysin valmiiksi.

Henkilöstötietojärjestelmää alettiin rakentamaan Jatke konsernille täysin tyhjästä, sillä
minkäänlaista järjestelmää ei aikaisemmin ollut käytössä. Jydacom Oy:n kautta Jatke konsernissa oli käytössä jo palkkausjärjestelmä, joten sen takia päädyttiin ottamaan henkilöstötietojärjestelmä samalta palveluntarjoajalta niin, että järjestelmät synkronoivat tehokkaasti keskenään ja näin takaavat tehokkaan tietojärjestelmien yhteiskäytön.

Tarkoituksena on olla koko opinnäytetyön ajan mukana henkilöstötietojärjestelmän rakentamisprojektissa. Projektin tavoitteena on rakentaa henkilöstötietojärjestelmä, joka vastaa
juuri Jatke konsernin tarpeita. Testitunnusten avulla päästään tutustumaan tiiviisti järjestelmään ja sen toimintoihin koko projektin ajan, havaintoja ja parannusehdotuksia tehden
projektiryhmän Ms Officen Teams ryhmässä. Näitä parannusehdotuksia ja huomioita otetaan huomioon, kun järjestelmää rakennetaan ja kehitetään lopulliseen muotoonsa.
1.1

Opinnäytetyön tavoite ja rajaus

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on olla mukana Jatke konsernissa käyttöön otettavan henkilöstötietojärjestelmän rakentamisessa, käyttöönotossa ja opastuksessa. Projektin pohjalta tavoite on tuottaa testiryhmälle kattava opastus, jotta järjestelmän testaus on tehokasta ja kehittävää. Henkilöstötietojärjestelmää rakennetaan koko
ajan projektin edetessä ja käyttöön oton opastus tapahtuu vaiheittain Jatke konsernissa
järjestelmän valmistuessa viralliseen muotoonsa syksyllä 2018. Opinnäytetyön sisältö on
jossain määrin laaja, sillä siihen kuuluu koko tietojärjestelmän rakentamisen projekti, sen
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vaiheet ja järjestelmän käyttöönotto ja opastus. Opinnäytetyön sisältö on kuitenkin rajattu
tiiviiseen, mutta kattavaan tietopakettiin.

Tämän opinnäytetyön toimeksianto tuli Jatke konsernin henkilöstöjohtajalta Johanna Heikmanilta, joka polkaisi kauan halutun henkilöstötietojärjestelmän käyttöönottoprojektin
käyntiin vuoden 2018 alussa. Henkilöstötietojärjestelmän puuttuminen Jatke konsernista
tekee opinnäytetyön aiheesta erittäin tärkeän ja ajankohtaisen. Opinnäytetyön tarkoitus on
tuottaa konkreettista hyötyä toimeksiantaja yritykselle henkilöstötietojärjestelmää käyttöönotettaessa.

Henkilöstöjohtaja Johanna Heikman käynnisti siis vuoden alussa tämän pitkään suunnitteilla olleen projektin, joka etenee nyt vauhdilla kohti syksyn 2018 virallista henkilötietojärjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain koko konsernissa. Tarve
tällaiselle henkilötietojärjestelmälle Jatke organisaatiossa on ollut suuri jo pidemmän aikaa.

Henkilöstötietojärjestelmän suunnittelu prosessi on ollut käynnissä vuoden 2017 elokuusta
lähtien, käyttöönotto projekti aloitettiin kuitenkin vasta vuoden 2018 alusta. Ydin tiimin
kanssa henkilötietojärjestelmää hiotaan sopivaksi juuri Jatke organisaatiolle, heidän tarpeitaan vastaavaksi. Säännöllisin väliajoin pidetyissä kokouksissa käydään läpi, mitä on
rakennettu, mitä jo rakennetuissa osissa tulisi parantaa ja mitä lähdetään rakentamaan
seuraavaksi. Tiimi pitää tiivistä yhteyttä koko projektin ajan Microsoft Officen työkalun
Teamsin avulla. Täällä ryhmä voi keskustella ja jakaa dokumentteja projektiin liittyen.

Projektin ja tiimin jäsenille luotujen henkilöstötietojärjestelmän testitunnusten avulla päästään perehtymään järjestelmään jo rakentamisvaiheessa. Testitunnusten avulla saadaan
aitoa kosketusta järjestelmään ja sitä kautta tuotua kehitysehdotuksia ja kommentteja tietojärjestelmään liittyen esille, jo ennen varsinaisen järjestelmän valmistumista. Tarkoituksena on tehdä järjestelmän käyttöönotosta sujuvaa ja sellaista, että jokainen työntekijä kokee varmasti oppivansa käyttämään järjestelmää alusta alkaen tehokkaasti ja helposti, organisaation jokaisessa yksikössä.

Opinnäytetyö pitää sisällään henkilöstötietojärjestelmän rakentamisen, käyttöönottoprojektin ja käytönopastuksen ensimmäiselle testiryhmälle. Rajaus käytönopastuksessa on tehty
koskemaan vain testiryhmää, sillä projekti jatkuu vielä pitkälle loppuvuoteen, kun käyttöönotto organisaatiossa tapahtuu vaiheittain alkaen syksyllä 2018. Testiryhmä on ensimmäinen opastusta tarvitseva ryhmä organisaation sisällä.
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1.2

Tietojärjestelmät yleisesti

Tietojärjestelmät ovat nykypäivänä yritysten arkea. Tietojärjestelmiä hyödynnetään alasta
riippumatta lähes jokaisessa yrityksessä, ja moneen eri tarkoitukseen. Nykypäivänä tietojärjestelmien merkitys onkin kasvanut entistä enemmän, sillä niillä on suora vaikutus yritysten tehokkuuteen ja paremman laadun takaamiseen.

Tietojärjestelmä on laaja käsite. Tietojärjestelmien tarkoituksena on käsitellä suuria määriä tietoja ja helpottaa niiden käsittelyä. Tietojärjestelmien avulla tehostetaan ja helpotetaan jotain tiettyä toimintaa tai tehdä se yleensäkin edes mahdolliseksi.

Tietojärjestelmä ei ole vain laite, vaan se koostuu useasta eri ominaisuudesta, kuten koulutetuista ihmisistä, ohjelmista ja tiedonsiirtolaitteista. Tietojärjestelmä käsitteellä siis viitataan kokonaisuuteen, joka on pelkkää ohjelmistoa paljon suurempi. Pelkkä ohjelmisto käsite on niin suppea, että sillä usein tarkoitetaankin vain esimerkiksi johonkin tiettyyn koneeseen tarkoitettua tekstin- tai kuvankäsittely ohjelmaa. (Pohjoinen 2002, 5-10).

1.3

Keskeiset käsitteet

Henkilötietojärjestelmä

Henkilötietojärjestelmä on henkilöstön tiedon hallinnan väline. Tietojärjestelmä pitää sisällään erilaisia tietoja henkilöstöstä ja heidän työelinkaaresta. Järjestelmään voi olla kytköksissä erilaisia ohjelmia ja laitteita, joiden avulla tietoja voidaan hallinnoida yritysten sisällä.
Tietojärjestelmä on siis useasta eri osasta koostuva kokonaisuus (ihmiset, toimintaohjeet
ja laitteet). (Stenberg 2006, 88.)

Henkilöstötietojärjestelmä käsitteenä voi olla hyvinkin laaja. Yksinkertaisena se voi tarkoittaa vain tietokoneen yhtä ohjelmaa tai sovellusta, mutta laajemmassa merkityksessä se
voi kuitenkin olla useiden ohjelmien, tietokoneiden ja työntekijöiden ryhmä, jotka syöttävät
tietojärjestelmään dataa ja sitten käsittelevät syötettyä tietoa. Nämä kaikki puolestaan yhdessä muodostavat henkilötietojärjestelmä kokonaisuuden.
HRIS (human resource information systems) Henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmä, joka
antaa mahdollisuudet johtaa henkilöstövoimavaroja reaaliajassa. Järjestelmä sisältää
määrällistä, sekä laadullista tietoa. (Kauhanen 2010, 38-39.)
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Projekti

Projekti on laaja käsite, ja sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Se on
hanke, jonka tavoitteena on saavuttaa jokin ennalta määritelty tavoite. Projekti on siis
selkä työkokonaisuus. (Kettunen 2002, 15-16.)
Ruuska taas kirjassaan Pidä projekti hallinnassa, määrittelee projektin lyhyesti ”Projekti on
joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu suorittamaan tiettyä tehtävää”. (Ruuska 2012, 18.)

Henkilötietosuoja

Henkilötietosuojalla pyritään estämään henkilön tietoja koskevaa oikeudetonta käyttöä.
Tietosuoja, engl. data protection, on kansainvälisesti vakiintunut ilmaisu, kun puhutaan
henkilötietojen suojan oikeudellisesta säätelystä. (Rekola 2012, 40.) Henkilötietosuoja on
määritelty perustuslaissa. Henkilötietosuoja on jokaisen henkilön perusoikeus. (Rekola
2012, 10.)

Tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva kulkevat käsikädessä. Tietoturvalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään estämään tiedon leviämistä ulkopuolisille. Erilaisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein pyritään siis takaamaan tietojen luottamuksellisuus ja
eheys sekä henkilön oikeuksien toteutuminen. (Tietosuoja 2018).

GDPR (General data protection regulation)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka tulee voimaan 25.5.2018. Uusi asetus parantaa EU:n
kansalaisten tietosuoja oikeuksia, sekä heidän omien henkilötietojen luottamuksellista käsittelyä. Asetus yhtenäistää eri maiden hajanaiset tietosuojakäytännöt yhteen yhtenäiseen
malliin. (Opi tietosuojaa 2018)

1.4

Toimeksiantaja yrityksen esittely

Jatke konserni on rakennuskonserni, joka toimii Etelä-Suomen alueella. Toimipisteitä sillä
on kahdeksan. Helsingissä, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lahdessa, Turussa, Lappeenrannassa, Porissa ja Tampereella. Jatke konserni on keskittynyt asuntotuotantoon, toimitilarakentamiseen, kiinteistökehitykseen ja saneeraukseen. (Jatke 2018)
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Jatke konserniin kuuluvat Jatke Oy, Jatke Uusimaa Oy, Jatke Länsi-Suomi Oy, Adicio Oy,
Nordic Facade Finland Oy. Henkilöstö jakaantuu Jatke konsernissa työntekijöihin ja toimihenkilöihin. Jatke konserni työllistää yhteensä yli 400 henkilöä. Organisaation jakaantuminen yksiköittäin näkyy alla olevista taulukoista. (Heikman 11.4.2018)

Tuleva henkilöstötietojärjestelmä tulee koskettamaan kaikkia Jatke konsernin yli 400 työntekijää vaiheittaisen käyttöönoton jälkeen.

Jatke on jatkuvassa kasvussaan oleva rakennuskonserni, jonka liikevaihdon odotetaan
nousevan entisestään vuoden 2017 tilinpäätöksestä. Konsernin liikevaihdon kasvun voi
nähdä alla olevasta taulukosta 3. (Jatke vuosikertomus 2016)
.
Taulukko 1. Jatke konsernin työntekijät yksiköittäin (Heikman 17.4.2018)
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Taulukko 2. Jatke konsernin toimihenkilöt yksiköittäin. (Heikman 17.4.2018)
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Taulukko 3. Jatke konsernin liikevaihto 2013-2016. (Jatke vuosikertomus 2017)
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Jatke konserni on vuonna 2018 uudistuksen pyörteissä uuden henkilöstötietojärjestelmän
ja konsernin uuden intran käyttöönoton seurauksena. Jatke konserni haluaa kasvaa, kehittyä ja olla ajan tasalla tekniikan kehittyessä ja tehostaa uusien järjestelmien avulla sen
liiketoimintaa. (Heikman 11.4.2018)
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HR-järjestelmän toteutus ja käyttöönotto projekti

Tietotekniikka on nykypäivää. Se on isossa roolissa yritysten jokaista päivittäistä toimintaa. Erilaisia tietojärjestelmiä on nykyään paljon, ja ne vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Erilaisten tietojärjestelmien avulla yritykset voivat siis tehostaa toimintaansa, pienentää erilaisia kustannuksia ja sitä kautta tehdä myös enemmän
voittoa. (Kettunen 2002, 17.)

Kun puhutaan henkilöstötietojärjestelmästä, on otettava huomioon koko kokonaisuus, johon kuuluu niin ohjelmisto, järjestelmän käyttäjät, tiedonsiirto ja koneet. Merkittävä rooli on
erityisesti käyttäjillä, jonka toimintaa järjestelmän tulisi auttaa. (Kettunen 2002, 18.)

Nykyään erilaiset tietojärjestelmät muodostavat yhden tärkeän avainosaamisalueen. IT
osaaminen on tärkeä osa yritysten toimintaa, ja ilman sitä voi kilpailukyky kilpailijoihin nähden heiketä. (Kettunen 2002, 18.)

2.1

Mikä on projekti?

Projektia voidaan kuvailla kehittämiskokonaisuudeksi. Sillä on tavoite ja aikataulu, jonka
mukaan projektissa edetään. Suomen kielen kautta projektille on myös synonyymi: hanke.
Projektissa joukko ihmisiä alkaa yhdessä suorittamaan tiettyä tehtävää. Projekti päättyy,
kun nämä tavoitteet on saavutettu. (Ruuska 2012, 19.)
Projektilla on elämänkaari, jota tarkastelemalla saadaan hyvä kokonaisuuskuva siitä, mitä
projekti on. Projektilla on aina kesto, jota määrittelevät projektin alku- ja päättymisajankohdat. Projektia voidaan valmistella pidemmänkin aikaa ennen projektin varsinaista alkua.
Mäntynevan kirjassa Hallittu projekti, projektin elämän kaari on jaettu neljään eri vaiheeseen. (Mäntyneva 2016, 15.)

VALMISTELU

TOTEUTTAMINEN

SUUNNITTELU

PÄÄTTÄMINEN

Kuva 1. Projektin elinkaari, mukaillen (Mäntyneva 2016, 15.)

Projektin aloittamisen taustalla on aina jokin tarve, joka määrittelee ja rajaa projektin tavoitteita ja laajuutta. Projekti-ideoita voi olla paljon, mutta ne eivät välttämättä aina toteudu. Projektin valmistelu antaa vankan pohjan projekti aloittamiselle. Jos projekti saa
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käynnistämispäätöksen, alkaa projektin yksityiskohtainen suunnittelu. (Mäntyneva 2016,
15.) Ruuska (2012, 26) puolestaan mainitsee, että projektien alku ja niiden kasvu perustuu yritysten ja toimintojen kehitykseen. Yritysten sisällä on siis jatkuvasti esillä uusia ideoita ja kehitysmalleja, jotta ne pysyisivät kilpailukykyisinä ja mukana nykypäiväisessä yritystoiminnassa.

Suunnitteluvaiheessa määritellään tarkat tavoitteet, aikataulu, kustannukset, resurssit,
projektin laajuus ja kattavuus. Näistä kaikista tarkoista dokumentoidaan projektisuunnitelma. Suunnitteluvaiheessa on myös tärkeää tunnistaa projektiin liittyvät riskit ja mahdolliset ongelmat. Näitä varten tehdään suunnitteluvaiheessa varautumissuunnitelma.
Kun projektia lähdetään toteuttamaan, pyritään noudattamaan suunnittelun pohjalta laadittua dokumentoitua projektisuunnitelmaa. (Mäntyneva 2016, 15.) Ruuskan (2012, 35-37.)
esittämä projektin elinkaari poikkeaa Mäntynevan esittämästä elinkaaresta (Kuva 1), eikä
siinä ole varsinaista suunnitteluvaihetta. Ruuska kuvaa projektin elämänkaaressa kolme
vaihetta, jotka pitävät sisällään eri vaiheita. Käynnistysvaihe, rakentamisvaihe ja päättämisvaihe ovat Ruuskan version vaiheet projektin elämänkaaresta. Suunnitteluvaihe on
kuitenkin osana molemmissa Ruuskan esittämissä käynnistys- ja rakentamisvaiheessa.

Projektin edetessä etenemistä, kustannuksia, resursseja ja valmistumista seurataan tarkasti. Projektin seuraaminen on tärkeää, sillä mitä aikaisemmin huomataan projektin etenemistä haittaavia haittatekijöitä, voidaan pikaisesti ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Jos projektin aikana huomataan, että projektisuunnitelma tarvitsee muutoksia, voidaan projektisuunnitelmaan tehdä tarvittavia muutoksia. (Mäntyneva 2016, 17.)

Projekti päätetään, kun projektin tavoite on saavutettu tai tuotos on valmis. Ennen projektin virallista päättämistä projektipäällikkö laatii loppuraportin. Projektin päättämisvaiheessa
tehdään yleensä myös erillinen projektiraportti. Projektiraporttiin dokumentoidaan tuotokset ja arvioidaan myös projektin onnistumista. Projektiraportin teko edesauttaa oppimista
projektista. Projektiraporttia ja projektista siten opittua tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa uusissa projekteissa. (Mäntyneva 2016, 18.) Ruuskan (2012, 37.) mallin mukaan päättämisvaihe pitää sisällään lopullisen hyväksymisen, ylläpidosta sopimisen, projektiorganisaation purkamisen ja projektin virallisen päättämisen.

Projektin ohjausryhmä tarkistaa vielä lopuksi, että projektin tuotos on valmis. Samalla tarkastetaan, että projektin tavoitteet ovat toteutuneet. Projektin päättämisen yhteydessä
projektiorganisaatio puretaan. Projekti tulee aina päättää huolellisesti. Jos projektia ei
päätetä asianmukaisella tavalla, projekti voi kuluttaa resursseja, kuten työaikaa, vielä jat-
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kossakin. (Mäntyneva 2016, 16-18.) Kettunen (2009, 180.) täydentää Mäntynevaa: projektia päätettäessä, projektin ohjausryhmä voi pyytää projektia täydennettäväksi tai hyväksyä
projektin sellaisenaan, jolloin projekti päätetään. Joissain tilanteissa projektit päätetään,
vaikka ne eivät olisi vielä valmiita. Tällöin syynä on yleensä esimerkiksi rahoituksen loppuminen tai jokin muu oleellinen muutos kesken projektin.

2.2

Projektin tarve ja tavoite

Niin kuin aikaisemmin mainittiin, idea projektiin syntyy jonkinlaisesta tarpeesta, jota projektin kautta pyritään alkaa toteuttamaan. Jokaisella yrityksellä, perheillä ja julkisilla organisaatioilla on projekteja eri tarpeisiin. Projekteja perustetaankin juuri sen takia, että ilman
projekteja tietyt tarpeet eivät täyttyisi. (Kettunen 2009, 16.)

Projektia aloitettaessa, tulee olla tiedossa, miksi projekti tarkalleen ottaen aloitetaan, mikä
sen tarkoitus on ja minkälaiset resurssit projektin läpi käymiseen on.

2.3

Projektin aikataulu

Projektilla tulee aina olla aikataulu, jossa on alku- ja loppupäivämäärä. Aikataulu on yksi
tärkeä osa projektisuunnitelmaa ja se tehdään yhdessä asianomaisten kanssa, toimittajan
ja tilaajan. Aikataulu aina on syytä suunnitella tarkasti ja siinä tulee ottaa huomioon erilaisia asioita, kuten loma-ajat ja kesäajan työmäärän yliarviointi. Nämä ovat kaksi asiaa, joka
liian usein jätetään liian vähälle huomiolle aikataulua laadittaessa. Tästä voi aiheutua vaikeuksia pysyä aikataulussa. (Kettunen 2002, 145.) Työmäärien arviointi voi usein tuntua
haastavalta, minkä takia aikatauluja heitetään usein päästä ilman suurempia aikataulusuunnitteluja. Ilman syvää työkokemusta tämä voi koitua ongelmaksi projektin edetessä,
minkä takia aikataulua juuri olisikin syytä suunnitella tarkasti. (Ruuska 2012, 188-189.)

Projekteista tehdään usein sopimus, ja kun projektille laaditaan aikataulua, on mahdollista
projektisopimukseen sisällyttää sakkorangaistus, joka syntyy, jos projekti ei valmistu sovitussa aikataulussa. Tällöin perusteena sakkorangaistukselle tulisi kuitenkin olla, se, että
tietojärjestelmän viivästymisestä aiheutuu kustannuksia. Sakkorangaistukset ovat yleistyneet Suomessa. Sakko rangaistusten suuruus on kuitenkin ollut vielä toistaiseksi Suomessa pienehkön suuruisia. Keskimääräisenä sakkorangaistuksen summana on pidetty n.
0,25-0,5 % projektin arvosta. Tämä prosenttimäärä on jokaisesta myöhästyneestä viikosta. (Kettunen 2002, 146.)

Tietojärjestelmäprojektin aikataulua laadittaessa voi tulla vaikeuksia laatia kaikille mieleinen aikataulu. Jotkut saattavat haluta tietojärjestelmän mahdollisimman nopeasti käyttöön
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ajatellen tietojärjestelmän tuomaa kannattavuutta bisnesmielessä. Toisaalta löytyy myös
heitä, jotka haluavat rakentaa tietojärjestelmän ajan kanssa, niin, että se vastaa täysin
projektin alussa asetettuja tavoitteita. Tämän takia aikataulun laatiminen voi osittain olla
haastavaa, vaikkakin molemmat tavat ovat perusteltuja vaihtoehtoja. (Kettunen 2002, 80.)

Kun mietitään projektin elinkaarta, aikataulullisesti jokaiseen elinkaarenkohtaan tulisi varata riittävästi aikaa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että projekti saattaa kestää jopa vuoden, ellei enemmän. Syynä tähän on asiakkaiden ja organisaation tarpeiden löytymiseen
tarvittava aika. Kun organisaation tietojärjestelmä hanke etenee, ja kun sitä suunnitellaan,
voidaan organisaatiossa oppia lisää tarpeista, joita tietojärjestelmän tulisi sisältää vastatakseen juuri sen organisaation tarpeita. Vasta, kun organisaatio on tarpeeksi perillä sen
todellisista tarpeista. (Kettunen 2002, 80-81.)

2.4

Projektin muutosten hallinta

Projektit ovat eläviä prosesseja. Niissä tulee aina eteen väistämättömiä tilanteita ja asioita, joiden takia alkuperäistä projektisuunnitelmaa joudutaan muuttamaan. Muutokset voivat johtua erilaisista syistä. Kettunen (2009, 163-164.) on maininnut muutamia muutokseen johtavia asioita seuraavasti:

Oppiminen projektin aikana. Kun projekti etenee, tilaaja kykenee hahmottamaan paremmin projektin lopputulosta, hän oppii, ja sen takia pystyy vaatimaan muutoksia jo
laadittuun projektisuunnitelmaan. Näiden muutosten tarkoituksena on tällöin parempi lopputulos asiakkaan kannalta.

Projektin tavoite tai ympäristö muuttuu. Joskus projektin suunnitteluvaiheessa saattaa tulla isojakin muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat yleensä esimerkiksi yrityksen
tilauskannan muutos, teknologian muutokset tai yrityskaupat, ja niistä aiheutuvat
vaikutukset.

Ilmenevät puutteet suunnitelmissa. Joskus alussa tehdyissä suunnitelmissa on puutteita tai selkeitä suunnitteluvirheitä. Varsinkin isoissa projekteissa tällaiset virheet
ovat yleisiä, sillä niissä ei alussa pystytä suunnittelemaan kaikkia yksityiskohtia oikein.

Resurssit vaihtuvat. Pitkien projektitöiden aikana työntekijät voivat vaihtua. Tämä
tarkoittaa sitä, että resurssit vaihtuvat, kun uusi tilalle tullut työntekijä ei välttämättä
pysty yhtä tehokkaasti alussa hoitamaan tehtäviään, kuin pidempään projektissa jo
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mukana ollut henkilö. Myös muut resurssit, kuten raaka-aineet ja koneet voivat
muuttua projektin aikana. Kaikki vaihtelut vaikuttavat projektin etenemiseen, aikatauluun ja onnistumiseen.
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3

HR- Järjestelmän käyttöönotto

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto projekti vaatii aina koko yrityksen panosta. Koko organisaation yhteistyötä ja sitoutumista. Myös käyttöönottovaiheessa henkilöstöltä vaaditaan kärsivällisyyttä. (Ttktessu 2013)
Uuden järjestelmän käyttöönotossa on erityisen tärkeää käyttöönottokoulutus. Koulutuksen tärkeys korostuu järjestelmän käytön aikana ja siinä, miten hyvin järjestelmän käyttäjät kykenevät hyödyntämään järjestelmän eri osa-alueita. (Stenberg 2006, 47.)

Työntekijöiden koulutukseen on syytä varata riittävästi aikaa. Näin järjestelmä saadaan
parhaalla mahdollisella tavalla ajettua organisaation keskuuteen tehokkaasti. Kun työntekijät saavat riittävän koulutuksen järjestelmän käyttöön, se vaikuttaa myös heidän asennoitumiseen uuden järjestelmän käyttöönotossa. Kun tulevat käyttäjät, työntekijät, ovat positiivisesti asennoituneita uuden järjestelmän käyttöönottoon, se vaikuttaa suoraan sen
tuomiin hyötyihin. (Kettunen 2002, 46.)

3.1

Kilpailuttaminen ja HR-järjestelmien vertailu

Tietojärjestelmän hankinta vie aina aikaa. Aikaa vie usein huomattavan paljon tietojärjestelmän palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja valinta.

Kun palveluntarjoajia kilpailutetaan, tulee ottaa huomioon ottaa muun muassa rakennettavan tietojärjestelmän koko, hinta ja henkilötyöpäivät. Hankittavan tietojärjestelmän koko ja
se, miten monimutkainen järjestelmä on kyseessä, sitä enemmän aikaa kilpailutusprosessi vie. (Kettunen 2002, 104-105.)

Kettunen (2002) esittää kirjassaan kilpailutusmallin, joka sopii suurten ja keskisuurten projektien kilpailuttamiseen (kuva 3)
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1
2
3
4
5
6

• Toimittaja kanditaattien valinta.
• Tehdään toimittajien esikarsinata
• Pyydetään tarjoukset vaatimuusmäärittelyyn pohjautuen
• Tarjousten arviointi ja pisteytys
• Valitaan osa toimuttajista jatkoneuvotteluihin
• Valitaan toimittaja

Kuva 3. Tietojärjestelmä projektin kilpailuttamisen vaiheen. Mukaillen (Kettunen 2002)

Palveluntarjoajien kilpailutusprojekti alkaa aina palveluntarjoajien etsinnällä. Ostajilla ei
ole välttämättä vielä tietoa erityisosaajista vastaamaan juuri heidän tarpeitaan, joten etsintä voi olla aluksi haastavaa. Jollei ostaja yrityksellä ole tietoa, mitkä yritykset voisivat
tarjota haluttua tietojärjestelmä palveluita, tulee ostaja yrityksen tehdä ensin taustakartoitus toimittaja ehdokkaista. Toimittaja ehdokkaita kannattaa alussa pyrkiä löytämään mahdollisimman monta. Kun ehdokkaita on useita, voidaan suorittaa tietojärjestelmä projektin
kilpailuttamisen ensimmäinen vaihe, varsinaisten toimittajaehdokkaiden valinta. (Kettunen
2002, 105-106.)

Tilanteesta riippuen on hyvä tehdä toimittajien esikarsinta, ennen kilpailuttamisprojektin
vaihetta kolme, eli tarjousten pyytämistä. Esikarsinnan avulla voidaan tiputtaa ajoissa pois
jo sellaiset toimittajat, jotka eivät kykene vastaamaan ostajan tarpeita, tai joilla ei ole tarpeeksi kokemusta, osaamista ja uskottavuutta toimittaa haluttua tietojärjestelmää. Tällä
tavoin ostaja säästää resursseja, sillä sen ei tarvitse keskustella kaikkien palveluntarjoajien kanssa turhaan. Kaikki resurssit siis käytetään vaan potentiaalisiin toimittajiin ja heidän kanssa keskusteluihin. Käytännössä potentiaalisia toimittajia tulisi olla enimmillään 56, jotta kilpailuttaminen olisi mahdollisimman tehokasta. (Kettunen 2002, 107.)

Esikarsinta voidaan tehdä kolmella eri tavalla, jotka Kettunen (2002) mainitsee kirjassaan:

1. Sisäisenä toimittajaehdokkaiden arviointina
2. Lyhyellä toimituskykyä kartoittavalla kyselyllä
3. Ulkopuolisen konsultin laatiman ehdotuksen perusteella
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Jos esikarsinta tehdään sisäisenä työnä, on kyseessä yleensä asiakasyrityksen itsensä
tekemät aikaisemman projektit tietolähteenä. Tai toisena vaihtoehtona mm. yhteistyökumppaneiden kokemukset ja suositukset.
Harvemmin käytetty tapa on lähettää mahdollisille toimittajille kysely. Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa toimittajien osaamista ja kokemusta ostajan tarpeiden mukaisen
tietojärjestelmän projektista. Vastausten perusteella voidaan valita parhaimmat toimittajat.
Esimerkki kyselylomakkeen sisällöstä löytyy liitteestä 3. (Kettunen 2002, 108.)

Kolmantena vaihtoehtona on ulkopuolisen konsultin palkkaaminen. Tämä on hyvä käytäntö erityisesti silloin, kun ollaan aloittamassa uuden tyyppistä tietojärjestelmän hankintaa. Yleensä, kun tätä vaihtoehtoa käytetään, ei yrityksen sisällä ole tuntemusta kyseisen
toimialan toimittajista ja heidän suosituksistaan. Tällöin konsultti, jolla on tuntemusta toimittajista, pystyy parhaiten valitsemaan parhaat toimittajaehdokkaat kilpailutusta varten.
(Kettunen 2002, 109.)

Kolmantena vaiheena tietojärjestelmäprojektin kilpailuttamisessa on tarjousten pyytäminen. Myös tämä vaihe kannattaa tehdä rauhassa ja ajan kanssa. Kun tämä vaihe tehdään
liian nopeasti, se saattaa laskea toimittajien tekemien tarjousten laatua ja tämä taas vaikeuttaa niiden arviointia. Kun huolellinen tarjous tehdään, se vie tietojärjestelmän laajuudesta riippuen viikosta neljään viikkoon. Tarjousten lähettämiseen tulisi siis toimittajille antaa vähintään sen mukainen aika. Koskaan ei kannata tehdä tarjouskilpailua, jollei toimittajille voida antaa tarpeeksi aikaa tehdä tarjousta. Kun tarjouspyyntö on lähetetty, se on
hyvä lähettää paperisen version lisäksi myös sähköisenä versiona. (Kettunen 2002, 110.)
Kettusen mainitsema esimerkki tarjouspyyntö dokumentin sisällöstä löytyy liitteestä 4.
Pekkala & Pohjonen, Huikko, Ukkola (2017, 309.) mainitsevat myös samoja ominaisuuksia, kuin Kettunen, joita tarjouspyynnön tulee sisältää. Hankintalaissa onkin säädetty tarjouspyynnön vähimmäissisällöstä (67§ ja 68§). Oikeuskäytäntö tukee Kettusen sanomaa
siitä, että tarjousten pyytäminen ja niiden vastaanottaminen kannattaa tehdä rauhassa.
Tämä vaihe on yksi hankintamenettelyn tärkeimmistä vaiheista. (Pekkala & Pohjonen,
Huikko, Ukkola 2017, 309.)

Kun tarjousten eräpäivä koittaa, on aika paneutua tarjousten sisältöihin. Julkishallinnon
puolella usein järjestetään tarjousten avaustilaisuus, josta laaditaan erillinen pöytäkirja.
Kun tarjouksiin on paneuduttu, toimittajia vertaillaan ja arvioidaan. Arviointi perustuu aina
tarjouspyynnössä mainittuihin arviointikriteereihin.
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Tarjousten lähettäneistä toimittajista karsitaan ensimmäisenä pois ne toimittajat, jotka eivät ole vastanneet tarjouspyyntöihin riittävän tarkasti. Karsiutuneille toimittajalle täytyy ilmoittaa pikimmiten heidän karsiutumisestaan kilpailusta. (Kettunen 2002, 114.)

Jatkoon päässeet toimittajat arvioidaan ja pisteytetään. Tähän löytyy erilaisia taulukoita, ja
Kettunen onkin kuvannut esimerkillisesti yhden tietojärjestelmäprojektin pisteyttämistaulukon, joka löytyy liitteestä 5. Pisteitä tässä esimerkissä on annettu asteikolla 4-10, ja painokerroin eri kriteereillä on välillä 1-5. Tässäkin vaiheessa voi toimittajia olla hyvinkin vielä 57, tilanteen mukaan. Pisteytys tapa ja arviointi kriteerit vaihtelevat kuitenkin tilanteesta riippuen, ja arvioitilomakkeet ja pisteytykset tehdäänkin yrityksissä omien vaativuusmäärittelyjen mukaisesti. (Kettunen 2002, 114.)

Pisteytysten perusteella toimittajia valitaan jatkoon. Tällöin tehdään yhteenveto näistä tarjouksista. Usein listataan toimittajien vahvuuksia ja heikkouksia, joiden avulla toimittajia
sitten verrataan. Jatkoneuvotteluihin valitaan tässä vaiheessa usein vielä 2-3 palveluntarjoajaa. Tästä alkaa usein tarjouskilpailun haastavin osuus. Kilpailu on usein tiukkaa ja vertailu ja valinta haastavaa. Lopullinen valinta tehdään yleensä ensin valintaryhmässä,
jonka jälkeen se esitellään johdolle. Lopullista valintaa tehdessä tavoitteena on yksimielisyys. (Kettunen 2002, 124-125.)

3.2

Henkilöstötietojärjestelmän rakentaminen

Kun tietojärjestelmäprojektia lähdetään suunnittelemaan, on hyvä tiedostaa erilaiset menetelmät, joihin perustuen tietojärjestelmä voidaan rakentaa. Erilaisille hankkeille sopii erilaiset menetelmät, ja menetelmät antavatkin tiettyjä vaatimuksia projektin suunnitteluvaiheeseen.
Nykyisin tietojärjestelmäprojekteissa järjestelmän rakentamisessa käytetään yhtä seuraavista vaihejakomalleista, jotka Kettunen (2002, 55.) on maininnut kirjassaan:

1.
2.
3.
4.

Vesiputous-eli lineaarinen malli
Inkrementaalinen eli evoluutio malli
Prototyyppimalli
Spiraali- eli iteratiivinen malli

Vesiputousmalli, eli lineaarinen malli on yleisimmin käytetty menetelmä, kun rakennetaan
tietojärjestelmää. Tämä malli on erittäin looginen, sillä seuraava vaihe aloitetaan aina
edellisen vaiheen päätyttyä. Loogisuus on tämän mallin vahvuus. Aina ennen, kuin mallin
mukaisesti siirrytään seuraavaan vaiheeseen, tarkistetaan, että edellisen vaiheen tehtävät
on tehty sovitusti loppuun, ja että tulos on laadullisesti hyvä. Tämän mallin on kehittänyt
Winston Royce vuonna 1970.
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Vesiputousmallin ensimmäisessä vaiheessa projektia aloiteltaessa tehdään esitutkimus,
jossa etsitään asiakkailta tai organisaation sisältä tarpeet tietojärjestelmälle. Tämän jälkeen määritellään tarkat vaatimusmäärittelyt, sekä myös suunnitelmat, joiden avulla päästään tavoitteeseen. Tämä malli etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen kuvion mukaisessa järjestyksessä. Projekti etenee siis suoraviivaisesti toteutukseen, testaukseen ja lopuksi käyttöönottoon. Tietojärjestelmät vaativat ylläpitoa, joten se on mallin viimeinen
vaihe. Ylläpitoa suoritetaan varmentamaan tietojärjestelmästä saatuja hyötyjä. (Kettunen
2002, 56.)

Esitutkimus

•Etsitään tarpeet
organisaation
sisältä
tietoärjestelmälle.

Määrittely

•Laaditaan tarkat
vaatimuusmäärittelyt.

Suunnittelu

•Laaditan tarkat
suunnitelmat
asetettujen
tavoitteiden
täyttämiseksi
Toteutus

•Toteutuksessa
järjestelmä
rakennetaan
suunnitelmien mukaan

Testaus

•Testiryhmä
testaa
käyttöjärjestelmän

Käyttöönotto

•Tietojärjes
tel-mä
otetaan
käyttöön

Ylläpito

•Ylläpidolla
varmenne-taan
tietojärjestel-mästä
saatavat hyödyt

Kuvio 2. Vesiputous- eli lineaarinen malli. Mukaillen (Kettunen 2002, 56.)

Kettusen mukaan vesiputousmallin vahvuuksia on sen suoraviivaisuus ja loogisuus. Jokaisen vaiheen välissä tehtävä katselmus takaa, että edellinen vaihe on aina kokonaisuudessaan tehty, ja että se on laadullisesti tarpeeksi hyvä, jotta seuraavaa vaihetta voidaan
aloittaa. Royce puolestaan vuonna 1970 tuo esiin vesiputousmallin tärkeimpänä ominaisuutena iteroinnin. Iteroinnilla tarkoitetaan menetelmiä, joissa haluttua toimenpidettä toistetaan niin kauan kuin halutaan, ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Royce on
myös tuonut esille, että, jos järjestelmää ei ole aikaisemmin tehty, kannattaa järjestelmä

16

toteuttaa kahdesti. Näin Roycen mielestä mahdolliset ongelmat paljastuvat paremmin ennen testausvaihetta. Jos ongelmat paljastuisivat vasta testausvaiheessa, voivat tietojärjestelmän rakentamisen kustannukset jopa kaksinkertaistua. (Haikala 2011, 37.)

Vaikka vesiputousmalli on yleisin käytetty malli, ja sillä on useita vahvuuksia, löytyy siitä
myös heikkoutensa. Suurin heikkous on, jos siirryttyä jo mallin seuraaviin vaiheisiin huomataan aikaisemmissa vaiheissa puutteita tai jokin virhe. Tällaiset tapaukset ovat hankalia
peruuttaa. Mallissa peruuttaminen on mahdollista, mutta ei yksinkertaista. Peruuttaminen,
erityisesti, mitä aikaisempaan vaiheeseen joudutaan peruuttamaan, on hankala ja raskas
prosessi. Kun mallissa peruutetaan, joudutaan taas eteenpäin siirryttäessä käymään
kaikki mallin osa-alueet uudestaan läpi vaihe vaiheelta. (Kettunen 2002, 56- 57.)

Inkrementaalinen eli evoluutiomalli on toinen paljon nykyisin käytössä oleva tietojärjestelmien rakentamisen malli. Tässä mallissa lopputulos syntyy vaihevaiheelta. Perusideana
on, että tietojärjestelmä rakennetaan pala palalta. Ensin rakennetaan tietojärjestelmän
ydin, ja sen jälkeen tietojärjestelmään lisätään osia ja ominaisuuksia vaiheittain. Juuri tämän takia inkrementaalinen malli on lisännyt suosiotaan. Projektin aikana voidaan lisätä
havaittuja ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. (Kettunen 2002, 58.)

Myös tällä mallilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Vahvuuksina ovat mm. se, että
projektista voidaan saada tuloksia ulos erittäin nopeasti. Projektille tehtyjä määrittelyjä voidaan helpommin muuttaa ja lisätä, ilman että projektin lopputulos vaarantuisi.
Heikkouksina voidaan taas pitää sen vaativuutta pitkäjänteiseen työhön. Tässä mallissa
tietojärjestelmää tulee kehittää koko projektin ajan. Tämän takia projekti saattaa venyä ja
olla koskaan valmistumatta, ainaisten kehitystarpeiden ja ideoiden takia.

Inkrementaalinen malli perustuu kuitenkin vesiputousmalliin, sillä jokainen rakennettu lisätoiminto, eli inkrementti, toteutetaan vesiputousmallin kaltaisesti. (Kettunen 2002, 58.)
Myös Haikala mainitsee, että kun tarkastelee kaikkia näitä uudempia järjestelmäprojektin
rakentamisen malleja, voi niiden sisältä löytää vesiputousmallin ydin idean. (Haikala 2011,
37.)

17

Kuva 3. Tietojärjestelmäjärjestelmä rakentamisen inkrementaalinen malli

Tietojärjestelmien rakentaminen ei kuitenkaan ole aina niin loogista, kuin aiemmat mallit
antavat ymmärtää. Organisaatioiden sisällä voi olla hyvinkin erilaisia toivomuksia tietojärjestelmän suhteen ja usein niillä, jotka haluavat yritykselleen rakentaa sopivan tietojärjestelmän, ei ole tarpeeksi ammattitaitoa tietää alusta asti mitä tietojärjestelmän tulisi pitää
sisällään. Sen takia selkeät rakentamisen mallit, kuten vesiputousmalli ja inkrementaalinen malli eivät aina ole sopivia kaikille yrityksille. (Kettunen 2002, 61-62.)

Kolmas tietojärjestelmän rakentamisen malli on prototyyppimalli. Prototyyppimalli on hyvä
malli soveltaa tietojärjestelmän rakentamisprojekteissa, joissa ei tiedetä vielä alun määrittely vaiheessa, mitä järjestelmän pitää tehdä ja miten se kaikki tehdään. Kun järjestelmästä tehdään prototyyppi, sen käyttäjät pystyvät parhaiten antamaan palautetta ja kehitysideoita testatessaan prototyyppiä. Kuva 3 esittää yksinkertaisen prototyyppimallin etenemisen. (Kettunen 2002, 61-62.)

Heikkouksina voidaan pitää asiakkaan vaatimuksia siitä, että prototyypin tulisi olla täydellinen, jotta voitaisiin kunnolla kokeilla järjestelmän toimintamahdollisuuksia. Asiakas saattaa pitää prototyyppiä jo valmiina tuotoksena, vaikka valmiiseen tietojärjestelmään voi todellisuudessa olla vielä hyvinkin pitkä aika. Prototyyppi on siis vain asiakkaan todellisten
vaatimusten ja halujen määrittelyä, joiden pohjalta loppujen lopuksi valmis tuotos valmistuu. (Kettunen 2002, 61-62.)
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Kuvio 3. Tietojärjestelmän rakentamisen prototyyppimalli (Haikala 2011)

Haikala (2011, 38.) jakaa prototyyppi mallin vielä kahteen päävaihtoehtoon. Evoluutioprototyyppi (evolutionary prototype) ja poisheitettävä prototyyppi. (throw-away prototype). Jo
päävaihtoehtojen nimet kertovat, kuinka nämä kaksi vaihtoehtoa toimivat. Evoluutioprototyyppimallissa tuotetta kehitetään vaiheittain valmiiksi, kun taas poisheitettävässä syntyy
useita prototyyppejä, joita käytetään järjestelmän rakentamiseen.

Neljäs ja viimeinen malli on nimeltään spiraalimalli, eli toiselta nimeltään iteratiivinen malli.
Tämä on malleista uusin. Tässä mallissa on yhdistetty kaikkien kolmen aikaisemmin mainittujen mallien parhaita puolia. Täysin uutena osana tätä mallia on myös riskianalyysin
teko, joka on mukana jokaista mallin vaihetta, toisin sanoen kierrosta. Rakentaminen tehdään tässä mallissa kuitenkin hyvin paljon inkrementaalisen rakentamisen mallin mukaisesti.

Eroja kuitenkin näillä malleilla on, ja suurin on varmasti se, että inkrementaalisessa mallissa järjestelmää rakennetaan koko ajan, pala palalta valmiimmaksi. Koko ajan järjestelmää kehittäen. Spiraalimallissa taas rakennetaan eteenpäin aina kierros kierrokselta.
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Tällä tarkoitetaan, että esimerkiksi ensimmäisellä kierroksella voidaan tehdä alustava prototyyppi, toisella kierroksella varsinainen prototyyppi, jota asiakas voi jo päästä kokeilemaan ja kommentoimaan. Seuraava kierros onkin sitten jo jonkinlainen versio varsinaisesta tietojärjestelmästä.

Jokaisen kierroksen jälkeen projektin tiimi miettii kierroksesta saatuja tuloksia, ja sen perusteella määritellään myös seuraavan kierroksen tavoitteet. Tällöin myös tehdään koko
ajan mukana kulkeva riskianalyysi. Sen perusteella päätetään, miten projektia jatketaan,
ja jatketaanko sitä ollenkaan. Toisena vaihtoehtona on myös miettiä, onko tietojärjestelmä
valmis ja tarpeeksi hyvä. Jos tähän päädytään, voidaan pohtia, voidaanko projekti päättää.

Vahvuutena tässä kyseisessä mallissa on juurikin se, että asiakkailta saadaan joka kierroksen jälkeen, koko projektin ajan palautetta ja kommentteja. Tässä mallissa tietojärjestelmän rakentaminen on tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä aina
alusta projektin loppuun asti. (Kettunen 2002, 64.)

Kuvio 4. Tietojärjestelmärakentamisen spiraalimalli
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3.3

Testiryhmä ja tietojärjestelmän testaus

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto yrityksessä on aina haasteellista. Vaikka projektin
aikana on testiryhmä, joka testaa tietojärjestelmän käyttöä, ennen varsinaista käyttöönottoa. Järjestelmän testausvaiheeseen valittu ydin ryhmä, eivät kuitenkaan välttämättä saa
vielä todenmukaista kuvaa siitä, miten järjestelmä todellisuudessa toimii ja palvelee sen
käyttäjiä. Kun tietojärjestelmä otetaan oikeasti organisaation käyttöön, käyttäjien määrä
kasvaa runsain määrin, ja todellinen kuva paljastuu paremmin.

Tietojärjestelmän testauksen läpiviennin tulee olla hyvin suunniteltu jo projektisuunnitelmassa. Projektin loppuvaiheessa, kun tietojärjestelmän testaus alkaa olemaan ajankohtainen tehdään vielä tarkempi testaussuunnitelma. Testaussuunnitelmassa kerrotaan, miten
testaus toteutetaan, mitä resursseja testaus vaatii ja kuinka pitkä aika testaamiselle annetaan. (Kettunen 2002, 140.)
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4

Käytönopastus

Uutta tietojärjestelmää käyttöönotettaessa tulee tietää henkilöstön valmiudet käyttää tietojärjestelmiä. Mitkä siis ovat henkilöstön IT-taidot. Sen perusteella tehdään suunnitelma,
miten henkilöstöä tulee kouluttaa ja opastaa järjestelmän käyttöönotossa.

Käytönopastukseen tulee aina varata riittävästi aikaa, ja se tulee toteuttaa suunnitelmallisesti. Tällöin opastus ja käyttöönotto onnistunee varmemmin organisaatiossa. (Kettunen
2002, 140.)
4.1

Käytönopastus työntekijöille

Työntekijöiden käytönopastuksen eteneminen riippuu yrityksen henkilöstön IT-valmiuksista. Joissain tilanteissa tietojärjestelmän käytönopastus voi vaatia tietotekniikan perusteiden kertausta. Kun on varmistettu tietotekniikan perustaitojen sujuvuus, ei tietojärjestelmän käyttöönoton opastus mene ainakaan hukkaan yrityksessä.

Varsinaiseen käytönoton opastukseen on hyvä varata riittävästi resursseja ja aikaa yritysten sisällä. Käytönopastus tulee aloittaa ajoissa ja se tulee tehdä määrätietoisesti. Varsinkin, jos kyseessä on isompi yritys, jossa henkilöstöä on paljon.

Käytönopastus, eli järjestelmänkoulutus voidaan suorittaa usealla eri toimintamallilla. Koulutus voidaan aloittaa kouluttamalla yrityksen ja projektin päähenkilöt tietojärjestelmän
käyttöön. Tämä koulutus tulee yleensä järjestelmän toimittajalta itseltään. Tässä vaiheessa järjestelmän toimittaja voi kouluttaa myös organisaation omat tietojärjestelmän
kouluttajat, jotka kouluttavat itse organisaation sisällä työntekijät. Jokainen organisaatio
voi tehdä itse päätöksensä, kuinka paljon he haluavat tietojärjestelmän toimittajan kouluttavan omaa henkilöstöä, vai kouluttako se henkilöstönsä itse.
Yksi monille yrityksille sopiva käytönoton malli on myös vaiheittainen käyttöönotto ja opastus. Tässä mallissa henkilöstö koulutetaan vaihe vaiheelta järjestelmän käyttöön aina perus tietoteknisten taitojen kertauksesta asti. Tässä menetelmässä mukana on myös tukihenkilö koko ajan auttamassa ja opastamassa ongelmatilanteissa. (Kettunen 2002, 152.)

Erilaisia koulutusmenetelmiä on hyvä soveltaa ja ottaa käyttöön parhaita käytäntöjä niistä
jokaisesta, miten yritys näkeekään parhaaksi toimintatavaksi omalle organisaatiolleen.
Myös organisaation jakaminen ryhmiin on usein suositeltavaa, varsinkin isommissa organisaatioissa, tietojärjestelmän käyttöönotto opastus tilanteessa. (Kettunen 2002, 152-153.)
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5

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä ja sitä koskevan lainsäädännön noudattamista.
Tietojärjestelmän käyttö tuo yrityksille aina mukanaan velvollisuuksia, jotka työnantajan
tulee muistaa. Laki tietosuojasta säätelee yrityksen toimintaa henkilötietojen käsittelyssä.
Työntekijän yksityisyys ja työntekijän henkilötietojen käsittely ja niiden suoja on työelämässä ovat aiheita, jotka ovat jo pidemmän aikaa herättäneet keskustelua.

Perustuslaissa (731/1999) velvoitetaan säätämään henkilötietojen suojasta paremmin
lailla. Tätä perustuslakia toteuttavat laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) ja
henkilötietolaki (523/1999). (Rekola 2012, 8.)

Henkilötietojen käsittely työelämässä on uutta ja nopeasti muuttuvaa. Henkilötieto laki
vuodelta 1999 on sen edeltäjän henkilörekisterilain tavoin työelämässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva yleislaki. (Koskinen 2012, 2.)
Henkilötietolain säädännöllä onkin tarkoitus yhdistää työntekijöille kuuluvia perusoikeuksia. (Rekola 2012, 8.)

Lainsäädäntö pätee kaikkiin henkilötietoihin, joita käsitellään yrityksen sisällä. Henkilötietoja ovat kaikki työntekijän tai jopa työnhakijan henkilötietoihin liittyvät asiat ja toimenpiteet. (Rekola 2012, 8.) Koskinen (2012, 171.) mainitseekin samankaltaisesti ytimekkäästi
kirjassaan, että henkilötietojen käsittelyä on kaikki työntekijän tai työnhakijan henkilötietoihin liittyvät toimenpiteet. Koskinen luettelee henkilötietojen käsittelyyn mm. seuraavat toimenpiteet: henkilötietojen kerääminen, järjestäminen, tallentaminen, siirtäminen, käyttö,
yhdistäminen, suojaaminen, tuhoaminen ja poistaminen.

Jatke konsernin lakiasianpäällikkö Tuukka Hämäläinen (11.4.2018) sanoo uuden tietosuoja asetuksen merkittävimmiksi muutoksiksi kaksi asiaa. Ensimmäisenä on se, että uudistuksen myötä yritysten ja yhtiöiden tulee jokaisella hetkellä pystyä näyttämään viranomaisille, että nämä uuden tietosuoja asetuksen velvollisuudet täyttyvät. Toinen Hämäläisen mainitsema suuri muutos on henkilötietolaissa olevat sanktiot (maksimissaan 4%
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta). Vielä ei tiedetä, kuinka sakkorangaistukset käytännössä toimivat, sillä niitä ei aikaisemmin ole ollut. Hämäläinen uskoo, että ensimmäinen
sakkorangaistus tulee linjaamaan suurelta osin tulevaisuuden menettelyjä sakkotapauksissa.
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5.1

Henkilötietosuoja työntekijän perusoikeus

Perustuslaissa säädetään henkilötietojen suojasta. Vuonna 1995 tuli perusoikeus uudistus
perustuslakiin, jonka avulla on turvattu jokaisen työntekijän yksityiselämä, kotirauha ja
kunnia. Tällöisen uudistuksen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa lakia kansainvälisten sopimusten kanssa. (Koskinen 2012, 10.)

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan yritysten ja työnantajien tulee
kerätä henkilötiedot vain suoraan työntekijältä itseltään. Mikäli työnantaja kerää työnhakijan tai työntekijän tietoja muualta, tulee siihen olla henkilön suostumus. Poikkeuksena tähän on viranomaisten luovuttamat tiedot työntekijästä tämän laissa määritellyn tehtävän
suorittamista varten tai silloin, kun työnantaja hankkii tietoja koskien luottotietoja tai rekisteritietoja selvittääkseen työntekijän luotettavuutta. (Koskinen 2012, 172.) Neuvonen
(2014, 95.) mainitsee työntekijän henkilötietojen keräämisestä myös sen, että työntekijän
on toimitettava itse tiettyjä dokumentteja työnantajalle, jos tämä niitä pyytää. Tämä koskee
esimerkiksi todistusta huumausainetestistä, lausuntoa soveltuvuudesta alalle tai rikosrekisteriotetta. Neuvonen Koskisen tapaan muistuttaa, että näissäkin tilanteissa, mikäli työnantaja hankkii tietoa muualta, kuin työntekijältä itseltään, on siihen oltava työnhakijan/työntekijän suostumus.

Työnantajan tulee kuitenkin muistaa, että vaikka sillä olisi lupa hankkia tietoja muusta lähteestä, kuin työntekijältä itseltään, esimerkiksi työntekijän luottotietoihin liittyen, tulee työnantajan ilmoittaa työntekijälle, mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan. Vaikka työnantajalla olisi aikaisemin lupa tietojen hankintaan, tulee sen muistaa myös ilmoittaa työntekijälle, milloin tietoja kyseisen luvan nojalla hankitaan. (Koskinen 2012, 172.) Tämä erityisoikeus hankkia tietoja ilman työntekijän suostumusta koskee kuitenkin vain tiettyjä tilanteita,
esimerkiksi, kun palkataan työntekijä työhön, jossa käsitellään henkilöluottotietoja. Pääsääntöisesti henkilöluottotietoja saa kuitenkin hankkia vain jo tehtävään valitusta työntekijästä. Tästä oikeudesta, jossa työnantaja saa saada ja käyttää tehtävään valottuja henkilöluottotietoja säädetään YksTL 5a §. (Neuvonen 2014, 95.)

Henkilötietojen käsittelyssä työnantajan tulee noudattaa suunnitelmallisuutta, huolellisuutta ja avoimuutta. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle henkilötiedoista, jota hänestä on kerätty. Työntekijällä on myös oikeus tarkastaa itsestään kerätyt tiedot ja jos
työntekijä havaitsee virheitä tiedoissaan, hänellä on oikeus oikaista ne.
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Työnantajan rekisterin ylläpitäjänä tulee käsitellä muutoinkin henkilötietoja niin, että työntekijän yksityiselämän suojaa ja muita yksityiselämän suojaa turvaavia perusoikeuksia ei
rajoiteta, paitsi, jos laissa on säädetty peruste siihen. (Koskinen 2012. 172)
Neuvonen (2014, 96.) nostaa vielä aiheeseen liittyen esille, että kolmansia henkilöitä, eli
esimerkiksi työntekijän/työnhakijan perhettä koskevia tietoja ei saa pääsääntöisesti käsitellä tai edes kysyä. Henkilötietolaissa määritellään arkaluontoiset asiat, joita saa kysyä
työnhakijalta/työntekijältä tietyissä tilanteissa. Tämä voi olla esimerkiksi välttämätöntä kirkon virkaa täytettäessä, kun kysytään työnhakijan/työntekijän uskonnollista vakaumusta.

Työlainsäädännössä on vielä erityissäädöksiä koskien säädöksiä, jotka koskevat työnantajaa, henkilötietojen säilyttämisestä. Näitä erityissäädöksiä löytyy esimerkiksi työsopimuslaissa ja työaikalaissa. Perusohjeena on se, että henkilötietoja ei tulisi säilyttää rekisterissä yhtään sen kauemmin, kuin siihen on tarvetta. (Koskinen 2012, 176.)

Työnantaja joutuu joissain tilanteissa luovuttamaan työntekijän henkilötietoja kolmannelle
osapuolelle, esimerkiksi työterveyslaitokselle. Työnantajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa
henkilötietoja vain työntekijän suostumuksella. Työntekijän henkilötietojen luovutus voi olla
myös oleellinen, kun työntekijän pyynnöstä henkilötietoja pyydetään luovuttamaan seuraavalle työnantajalle. Tällöin kysymys on esimerkiksi siitä, että työntekijän työssäolo varmistamisesta entiseltä työnantajalta. Työsuhteeseen hakijan ja työnantajan välillä on kuitenkin selkeä yhteys, jonka perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa ja käsitellä. Henkilötietojen luovuttaminen on kuitenkin lailla rajoitettua näissäkin tilanteissa. HetiL:n 8.2 § mukaan työnantaja voi luovuttaa työnhakijan henkilötietoja, silloin, kun henkilötietojen luovuttaminen on osa tavanomaista toiminnan harjoittamista ja edellyttää, että tarkoitus, johon
henkilötietoja luovutetaan ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen
kanssa, ja silloin, kun työntekijä tietää luovutetuista henkilötiedoista. (Koskinen 2012,
176.)

Tarpeellisuusvaatimuksesta säädetään erikseen yksityisyyden suojasta työelämässä (§3).
Tietosuoja.fi (2018) sivusto määrittelee tarpeellisuusvaatimuksen niin, että se on yleisvelvoite, jonka mukaan henkilöstä kerättävien tietojen tulee olla käsittelyn kannalta tarpeellisia. Tarpeellisuusvaatimus määräytyy tilanteen mukaan, jossa henkilötietoja kerätään.
Tämä riippuu esimerkiksi siitä, onko kyseessä työpaikkahakuilmoituksesta, työnhakijan
työpaikkahaku ilmoituksessa, vai henkilöarvioinnissa, käytettävistä henkilötiedoista. (Koskinen 2012, 178.) Näiden kerättävien tietojen tarpeellisuutta voidaan arvioida, kun laaditaan työhönoton ja työhön otettavan henkilöarvioinnin linjauksia yhteistoimintamenettelyssä. Työtehtävästä riippuen näihin linjauksiin voi kuulua esimerkiksi terveystietojen
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hankkiminen, turvallisuusselvitys ja huumetestit. Työnantajan on hyvä muistaa, että työntekijällä on oikeus kieltäytyä vastaamatta kysymyksiin, jotka ovat tarpeettomia työhön oton
kannalta. (Neuvonen 2014, 96.)

5.2

Henkilötietojen käsittely työelämässä

Henkilötietolakia siis täydentää laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Lakia
on uudistettu ja aikaisempi YksTL (477/2001) tulikin voimaan vuonna 2001 ja vuonna
2004 lakia uudistettiin suuresti. Henkilötietojen käsittelyä työelämässä säädellään myös
useiden muiden erityislakien säännösten avulla. (Koskinen 2012, 2.)

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden
suojaa turvaavia perusoikeuksia työelämässä. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759)
On erittäin oleellista, että työnantajalla on henkilötietoja työntekijästä. Henkilötietojen selvittäminen alkaa jo ennen työntekijän työhön ottamista, työnhakuvaiheessa. Työnhakijaksi
luokitellaan henkilö, joka on hakenut työpaikkaa. Laki yksityisyyden suojasta koskee niin
yksityisen työnantajaa, kuin julkisia työnantajia. (Neuvonen 2014, 94)

5.3

EU:n tietosuoja uudistus

Uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General data protection regulation) tulee voimaan 25.5.2018. Se hyväksyttiin jo 2016 vuoden huhtikuussa, ja toimenpiteet sitä varten
aloitettiin saman vuoden helmikuussa. Tämä asetus korvaa aikaisemman henkilötietodirektiivin, joka annettiin vuonna 1995. (Opi tietosuojaa 2018)

Tällä EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella on useita tavoitteita. Yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen, sisämarkkinaulottuvuuden lujittaminen, tietosuojan globaalin
ulottuvuuden huomioiminen, sekä tietosuojasääntöjen täytäntöön panon valvonnan tehostaminen. Näiden tavoitteiden tarkoituksena on luoda EU:lle yhtenäinen, vahva, ajan tasalla oleva ja kattava tietosuojasäädös. (Opi tietosuojaa 2018)
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5.4

EU:n yleinen tietosuojalaki käytännössä

Uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa sitä, että yritysten tulee tarkastaa tietosuojakäytäntöjensä
lainmukaisuus. Yrityksillä on ollut kahden vuoden siirtymä aika vaadittaviin toimenpiteisiin.
Siirtymäaika alkoi 2016 vuoden huhtikuussa, jolloin EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin. Siirtymäaika päättyy toukokuun 2018 lopussa.
Yritysten tulee olla siirtymäaikana tehnyt tietosuojan/henkilötietojen nykytila-arvio ja analyysi, jonka avulla selvitetään vastaako henkilötietojenkäsittely ja rekisterien ylläpito ja tietosuojakäytänteet kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen uusia vaatimuksia.

Tietoturvan tulee olla yrityksillä ja rekisterin pitäjillä riittävää, ja heidän tulee myös varautua ongelmatilanteisiin. Tämän uuden sääntelyn avulla siis halutaan patistaa yrityksiä ja
yhteisöjä ottamaan tietosuoja asiat kokonaisvaltaisesti huomioon jo toiminnan suunnittelussa. (Opi tietosuojaa 2018)

Monet periaatteet tietosuoja periaatteet pysyvät ennallaan, mutta joitain uusia velvoitteita
tulee, koskien uusia tietosuojaa ja henkilötietoja koskevia velvoitteita. Näihin velvoitteisiin
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata rangaistus. Tällainen rangaistus voi olla mm. sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto.

Uutta tietosuoja-asetuksessa ovat mm. rekisteripitäjän osoitusvelvollisuus ja riskiperusteinen lähestymistapa. Velvollisuuksien määrä rekisterinpitäjällä kasvaa sitä mukaa, mitä
suurempia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän täytyy myös osoittaa
noudattavansa tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelystä on löydyttävä suunnitelma
ja dokumentit. (Tietosuoja 2018)

5.5

Järjestelmä hankkeessa huomioon otettavia asioita

Henkilötietoja käsitellään työelämässä yllättävän usein, eikä sitä tule aina edes ajatelluksi.
Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toimenpiteet, joissa käsitellään henkilötietoja. Tämä
alkaa aina henkilötietojen luovuttamisesta työnantajalle niiden poistamiseen asti. Tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään, ei aina tunnisteta, mikä voi olla ongelma. Henkilötietojen käsittely ja sen suoja saattaa useissa yrityksissä olla vielä tuntematonta.
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6

Henkilöstötietojärjestelmä projekti käytännössä

Tämä luku kertoo, kuinka teoria ja käytäntö kohtaavat henkilöstötietojärjestelmän rakentamisessa, käyttöönotossa ja opastuksessa Jatke konsernissa.
Konsernilla ei ollut aikaisemmin minkäänlaista henkilöstötietojärjestelmää ja sen takia
konsernilla oli jo pidemmän aikaa ollut tarve henkilöstötietojärjestelmälle. Tämä synnytti
idean projektille, joka etenee vauhdilla Jatke konsernissa Mäntynevan projektin elinkaaren
mukaisesti.

6.1

Projektin eteneminen ja onnistuminen

Henkilöstötietojärjestelmän käyttöönotto projekti oli valmisteluvaiheessa jo pidemmän aikaa, mutta sitä aloitetiin suunnittelemaan vasta vuoden 2017 elokuussa. Itse projektin toteuttaminen alkoi vuoden 2018 alusta. Järjestelmää alettiinkin rakentamaan yhteistyössä
Jydacom Oy:n kanssa vuoden 2018 alusta alkaen Jatke Oy:n toiveiden mukaisesti tapaamisissa keskusteltujen asioiden ja kehitysideoiden pohjalta.

Projekti on edennyt aikataulun mukaisesti, eikä yllättäviä viivästyksiä ole tullut. Projekti on
edennyt Mäntynevan (2016) kuvaaman perinteisen projektimallin elinkaaren mukaisesti.

Projektiaikataulun (Kuva 5) luominen on toteutettu rakennusalalla suuresti käytössä olevalla maksullisella Tocoman aikatauluohjelmalla.
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Kuva 5. Henkilöstötietojärjestelmän projektiaikataulu Tocoman ohjelmalla tehtynä

6.2

Henkilöstötietojärjestelmän kilpailuttaminen ja budjetti Jatke konsernissa

Jatke konsernin tulevan henkilötietojärjestelmän toimittajan valinta poikkesi suuresti teorian tavasta, valita järjestelmän toimittaja, jolla kilpailutus yleensä tehdään. Henkilöstöpäällikkö Johanna Heikman (11.4.2018) kertoi haastattelussa, että minkäänlaista kilpailutusta ei tehty.

Jatke konsernissa oli entuudestaan palkanlaskenta ohjelma, joka tuli Jydacom Oy:ltä.
Heikman oli tutustunut jo aikaisemmin muutamaan toiseen henkilöstötietojärjestelmän palveluntarjoajaan, mutta päätyi kuitenkin siihen, että henkilöstötietojärjestelmä tilataan samalta toimittajalta, kuin palkanlaskentaohjelma, ja näin tietojärjestelmät saadaan synkronoimaan helposti keskenään. Kilpailuttamista ei siis nähty Jatke konsernissa tarpeelliseksi. Projektin edetessä Heikmanille ei herännyt epäilyksiä toimittajan valinnasta, vaan
luotto juuri oikeanlaiseen ja onnistuneeseen henkilöstötietojärjestelmään on suuri.

Vaikka normaalia kilpailumenettelyä Jatke konsernissa ei järjestetty, voidaan ajatella, että
Jatke konsernissa toimittaja ehdokkaan valinta tehtiin sisäisenä toimittajaehdokkaan arviointina. Tällä tarkoitetaan sitä, että heillä oli jo sisäisesti Jydacom Oy:stä hyvät referenssit,
joiden pohjalta tämä päädyttiin valitsemaan yritykselle henkilöstötietojärjestelmän palveluntoimittajaksi.

Henkilöstöjohtaja Heikman lähetti projektin suunnitteluvaiheessa tarjouspyynnön Jydacom
Oy:lle henkilöstötietojärjestelmästä. Tarjous hyväksyttiin nopeasti, ja palveluntarjoajan
hinta-arvio henkilöstötietojärjestelmän kustannuksista pohjautui arvioon henkilöstötietojärjestelmän rakentamiseen menevästä tuntimäärästä. Heikmanin mukaan tietojärjestelmän
lopullista hintaa tärkeämpää on henkilöstöjärjestelmän onnistunut toteutus ja hän olikin
alusta asti sitä mieltä, että ”maksoi mitä maksoi, henkilöstötietojärjestelmä tulee”.

Kun järjestelmä on rakennettu valmiiksi, koituu Jatke konsernille kustannuksia ainoastaan
käyttöoikeuksista, jotka maksavat kuukausittain x euroa työntekijää kohden. Lisäksi kuluja
syntyy tietojärjestelmän ylläpitämisestä. Palvelun toimittaja pitää huolen, että henkilöstöjärjestelmää kehitetään, ja että se pysyy ajan tasalla tietojärjestelmien kehityksessä.
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6.3

Järjestelmän testauksen eteneminen ja virallinen käyttöönotto

Jatke Oy:lle rakennetulle henkilöstötietojärjestelmälle valittiin testiryhmäksi pieni ryhmä
yksiköiden päälliköitä, jotka ovat sanavalmiita arvioimaan uutta testattavaa henkilöstötietojärjestelmää. Testiryhmä aloitti keskeneräisen tietojärjestelmän testaamisen huhtikuun
2018 alussa, ja projektin aikataulun mukaisesti viimeistään ennen juhannusta pyritään
saamaan testiryhmän käyttöön lopullinen versio rakennetusta tietojärjestelmästä.

Testiryhmä kommentoi Ms Officen Teams työkalun avulla testauksen edetessä aina ongelmien ilmetessä ja parannusehdotusten tullessa mieleen. Ensimmäisen kuukauden aikana suurimmat ongelmat ovat olleet järjestelmän toimimisessa Explorer selaimella. Tähän tarkentui myöhemmin selaimet, jotka tukevat paremmin rakennettua henkilöstöjärjestelmää (Chrome v.64, Firefox v.58, Edge v.40).

Kommenttien perusteella pyritään muokkaamaan ja parantamaan järjestelmää tehokkaaksi paketiksi vastaamaan Jatke konsernin tarpeita.

Testiryhmän henkilömäärä kasvaa ennen juhannusta, kun valmista järjestelmää aletaan
testaamaan. Tällöin toivotaan saavan enemmän kommentteja ja parannus ehdotuksia,
jotta ennen virallista syksyn käyttöönottoa kaikki mahdolliset järjestelmään liittyvät ongelmat olisivat ilmenneet ja käyttäjäkokemusten perusteella oltaisiin saatu mahdollisimman
paljon parannusehdotuksia.

6.4

Järjestelmän vaikutukset Jatke konsernin tehokkuuteen

Jatkeen henkilöstöpäälliköllä Johanna Heikmanilla on selkeät tavoitteet siihen, miten järjestelmä tulee tehostamaan konsernin liiketoimintaa ja helpottamaan useiden työntekijöiden työtä.

Aikaisemmin henkilöstön tiedot olivat levällään useissa eri tiedostoissa ja useilla eri henkilöillä. Tiedot olivat siis hajanaisina, ja minkäänlaista selkeää pakettia ei löytynyt. Nyt
Jydacom henkilöstötietojärjestelmän avulla Heikman saa pitkään haaveilemansa selkeän
paketin, jonka avulla henkilöstöntiedot löytyvät yhdestä paikasta ja niiden tarkastelu helpottuu. Kun tiedot ovat yhdessä paikassa saadaan parempi kuva esimerkiksi siitä, minkälaista osaamista yrityksen sisällä on ja minkälaista osaamista tarvittaisiin lisää. Tämän
avulla voidaan suunnitella yrityksen koulutusten tarvetta.
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Koulutussuunnitelman ja koulutusten dokumenttien ansiosta Jatke konsernin on helppo
luoda selkeä erittely yrityksen koulutuksista ja hakea sen perusteella koulutusvähennystä
verottajalta.

6.5

Tietosuoja uudistuksen toimenpiteet Jatke konsernissa

Jatke konsernissa oltiin vielä alkuvuodesta 2018 lapsen kengissä, koskien GDPR tietosuoja asetusta ja sen velvoittamat toimenpiteet olivat alkutaipaleella. Jatkeen Lakiasianpäällikkö Tuukka Hämäläinen otti ohjat käsiin aloitettuaan Jatke konsernissa tammikuussa
2018.

Konsernissa oltiin siis todella myöhässä GDPR uudistuksen kanssa. Tuolloin uudistuksen
eteen ei oltu juurikaan tehty vielä mitään. Ensitöikseen Hämäläinen laati listan tehtävistä,
jotka tulee hoitaa ennen toukokuun 25. päivää, jolloin GDPR asetus astuu voimaan.

Alhaalla näkyy suoralainaus Hämäläisen steppilistasta, jonka hän teki itselleen aloitettuaan työt Jatke konsernissa.

1) Selvitetään yhtiössä käsitellyt henkilötiedot, niiden käsittelyn perusteet ja missä
tietoja säilytetään
2) Laaditaan henkilötietojen käsittelyä koskevat rekisteriselosteet
3) Poistetaan sellaiset henkilötiedot, joiden käsittelyyn ei ole oikeutta
4) Päivitetään sopimukset sellaisten sopimuskumppanien kanssa, jotka käsittelevät
Jatkeen keräämää henkilötietoa ja lisätään näihin sopimuksiin henkilötietojen käsittelyä koskeva liite
5) Nimetään tietosuojavastaava ja luodaan prosessi henkilötietoja koskevien pyyntöjen käsittelylle.

Kohti näitä tehtäviä lähdettiin periaatteessa täysin nollasta. Muutamia kokouksia oltiin pidetty aiheeseen liittyen, mutta mitään konkreettista ei ollut vielä syntynyt. Hämäläisen
(11.4.2018) mielestä tämä saattoi johtua siitä, ettei asiaa oltu aikaisemmin pidetty tärkeänä.

Tällä hetkellä Jatke konsernissa ollaan kuitenkin kerätty kaikki tarvittava data ja niiden
pohjalta ollaan laatimassa kaikkia uudistuksen velvoittamia dokumentteja siihen vähimmäistasoon asti, johon tietosuoja uudistus velvoittaa. Mukana tietosuoja uudistuksen tuomien muutosten suunnittelussa konsernin sisällä on useita eri tahoja, kuten markkinointi-,
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viestintä- ja talousyksiköt. Näin saadaan koko konsernin tietoisuuteen toimintatavat, joiden
mukaan henkilötietoja tulee kerätä ja käsitellä. Hämäläinen kuitenkin vastaa yksin tarvittavien toimenpiteiden hoidosta, ja ylempänä esitetty Hämäläisen steppilista valmistuu ennen
toukokuun 25. päivää.

Jatke konsernissa ei käsitellä sensitiivisiä eli arkaluontoisia tietoja, kuten esimerkiksi terveystietoja. Kun kyseessä on vain henkilöstöstä perustietoja, riskit ovat alhaisemmat, kuin
esimerkiksi tilanteissa, joissa käsitellään esimerkiksi potilastietoja. Näin ollen Hämäläinen
pitää tietosuoja uudistuksesta aiheutuvia muutoksia Jatke konsernissa vähäisinä verrattuna yrityksiin, joissa käsitellään arkaluontoisia henkilötietoja.

Hämäläinen on sitä mieltä, että Jatke konsernissa ei tarvitse tehdä tietosuoja uudistukseen liittyvää tietotilin päätöstä. Tämä on enemmänkin suositus, eikä Hämäläinen näe sen
tekemiseen tarvetta yrityksen alhaisten tietoturvariskien vuoksi. Rekisteriseloste on kuitenkin oleellinen osa, joka yrityksellä tulee näyttää viranomaisille tarkastuksen sattuessa.
Rekisteriseloste kertoo, mitä henkilötietoja yrityksessä on ja miten niitä käsitellään.

Jatke konsernilla tulee kuitenkin olla selkeä prosessi siihen, mitä henkilötietoja yrityksessä
kerätään ja miten niitä käsitellään. Yrityksellä tulee olla myös selkeä suunnitelma laadittuna tilanteiden varalle, joissa tietoturva on vaarantunut.

Jatke konserni jakaa työntekijöiden tietoja kolmansille osapuolille vain silloin, kun se on
työsuhteen kannalta välttämätöntä. Tällöin kyseessä on esimerkiksi tietojen luovuttaminen
Tilaajavastuu.fi:lle, jonka kautta työntekijöille tulee verottajan vaatimat valttikortit, tai työterveyslaitokselle, joka tarvitsee tiedot, jotta työntekijälle voidaan taata hänelle kuuluvat
työterveyspalvelut. Tietojen jakamista varten Jatke konserni on lisännyt työsopimuskaavakkeeseen ”rasti ruutuun” kohdan, jonka raksittamalla työntekijä antaa luvan esimerkiksi
henkilötietojen jakamisen yllämainituille tahoille. Yhteistyökumppaneilleen, kuten juurikin
työterveyslaitos Mehiläiselle, Jatke konserni on antanut vaatimukset toimenpiteisiin, joita
Mehiläisen tulee noudattaa, jotta Jatke voi jakaa henkilötietoja heille.
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7

Pohdinta ja yhteenveto

Tässä luvussa opinnäytetyön keskeiset tuotokset esitetään ja tietojärjestelmä projektin ja
konkreettisten tuotteiden onnistumista pohditaan ja arvioidaan.
Produktion tuottaminen oli aika ajoittain haastavaa entuudestaan tuntemattoman järjestelmän takia. Produkti kuitenkin onnistui loppujen lopuksi hienosti, ja lopputulokseen voi olla
vain tyytyväinen, vaikka parannettavaa osittain löytyykin.

7.1

Keskeinen tuotos ja sen onnistuminen

Opinnäytetyön pohjalta syntyi produkti, jota hyödynnetään Jatke konsernissa testiryhmän
käyttöönoton aloituksen yhteydessä. Tuloksena on PowerPoint mallinen opas, jonka lisäksi syntyi myös ruudunkaappauksella tehty prototyyppi opasvideosta, joka tehdään lopulliseen muotoonsa henkilöstötietojärjestelmän valmistuttua lopulliseen muotoonsa.

Opinnäytetyön pohjalta syntyi siis kaksi konkreettista opasta henkilöstötietojärjestelmän
testiryhmän avuksi, heidän aloittaessaan järjestelmän testausta.

Powerpoint esittää henkilöstötietojärjestelmän osat ja opastaa järjestelmän käyttöä osaalueittain yksityiskohtaisesti. Tietojärjestelmä ei ole monimutkainen järjestelmä ja työntekijöiden käyttö rajoittuukin vain tiettyihin osa-alueisiin henkilöstötietojärjestelmässä. Tämän
oppaan avulla jokainen testiryhmän jäsen oppii käyttämään järjestelmää testauksen aikana tehokkaasti.

Testiryhmälle toisena vaihtoehtona PowerPoint oppaan lisäksi syntyi opasvideo. Tämä
produkti oli haastava, sillä itselläni ei ole kovinkaan hyviä viestinnän taitoja tehdä ammattitaitoista video-opasta. Sain kuitenkin tietokoneen ruudun kaappaus ohjelman avulla tehtyä
testiryhmälle prototyypin opasvideosta, joka tullaan tekemään työntekijöille lopullisen tietojärjestelmän valmistuttua. Käytin ruudunkaappaukseen maksullista Action! Ruudunkaappaus sovellusta, joka oli käyttöominaisuuksiltaan perusvideon tekemiseen helppo. Tähän
produktiin minun olisi pitänyt varata enemmän aikaa, ja pyytää enemmän apua. En osannut arvioida oikeissa määrin videon tekemiseen menevää aikaa, ja sitä, kuinka haastavaa
se sitten todellisuudessa onkaan. Olen kuitenkin tyytyväinen aikaansaamaani tulokseen,
ja ensimmäiseksi opasvideokseni sain tehtyä kuitenkin selkeän oppaan, jonka avulla käyttäjä varmasti ymmärtää järjestelmän toimintaa ja sen käyttöä.
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7.2

Opinnäytetyön ja oman oppimisen onnistuminen

Loppuvuodesta 2017 minulle tuli ajankohtaiseksi opinnäytetyöni aiheen valinta. Mielessä
oli valmistuminen keväällä 2018. Sain toimeksiannon mielenkiintoiselta rakennusalan yritykseltä Jatke konsernilta. Vaikka alussa punnittiin useita eri opinnäytetyön aiheen vaihtoehtoja, opinnäytetyön aihe tuli kuitenkin kuin tilauksesta, kun yhteistyökumppanini Jatke
konsernissa oli ajankohtaisena henkilöstötietojärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja
opastus.

Opinnäytetyön ja projektin etenemisestä sovittiin puhelimessa henkilöstöjohtaja Johanna
Heikmanin kanssa heti loppuvuodesta ja ensimmäinen palaveri projektin tiimoilta järjestelmätoimittajan kanssa pidettiinkin jo tammikuun 2018 alussa. Tämän jälkeen projektin eteneminen on ollut todella vauhdikasta, ja projekti jatkuukin vielä syksyyn 2018 asti, kunnes
henkilöstötietojärjestelmä on otettukäyttöön ja opastettu koko Jatke konsernille.

Minulle ei ollut entuudestaan minkäänlainen henkilöstötietojärjestelmä tuttu, mikä tekikin
opinnäytetyöstä entistä mielenkiintoisemman ja ajankohtaisen minulle. Opinnäytetyön
aihe oli myös erittäin käytännöllinen tulevaisuutta varten, kun tarkoituksena on päästä työelämään henkilöstöalalle. Henkilöstötietojärjestelmän tunteminen on varmasti etu uutta
työpaikkaa haettaessa tulevaisuudessa valmistumisen jälkeen.

Minulla oli koko projektin aikana käytössä testitunnukset, joiden avulla sain käyttää ja opetella henkilöstöjärjestelmän sisältöä. Tällä tavoin sain aitoa kosketusta ja kokemusta tietojärjestelmään liittyen ja opittua intensiivisesti järjestelmän sisältöä ja sen toimintoja. Tällä
hetkellä minulle on Jydacom Hr henkilöstötietojärjestelmä todella tuttu, ja voin sanoa, että
kykenen auttamaan henkilöstöä henkilöstötietojärjestelmän käyttöönotossa erinomaisesti.

Henkilöstötietojärjestelmän käytön lisäksi opin paljon teoria tietoa projekteista ja niiden
etenemisestä. Myös tietojärjestelmän rakentamisen vaiheet ja kilpailuttaminen tuli hyvin
tutuksi. Lähteitä oli runsaasti ja myös kirjallisuutta tuli selattua paljon ja iskostettua mielen
syövereihin.
Henkilöstötietojärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen jatkuu vielä muutaman kuukauden ajan, ja tulen olemaan projektissa mukana loppuun asti. Uskon, että minusta on projektin loppuvaiheessa vielä konkreettista apua, kun henkilöstötietojärjestelmää otetaan
käyttöön vaiheittain Jatke konsernissa ja opastetaan työntekijöille.
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Opinnäytetyö eteni oman suunnitelmani mukaan. Pysyin suurimmalta osin aikataulussa.
Opinnäytetyön laajuus ja työmäärä kuitenkin valehtelematta yllättivät. Opinnäytetyön tekeminen oli entuudestaan vierasta, ja jännitys sen onnistumisesta oli varsinkin alussa suuri.
Onneksi minulla oli tukena opinnäytetyön ohjaaja, joka auttoi ja tuki tarvittaessa. Jos nyt
opinnäytetyön valmistuttua saisin tehdä jotain toisin, niin olisin yhteydessä ohjaajaani
opinnäytetyöprosessin aikana hieman useammin.

35

Lähteet

Andersson, A. 2015, Tietosuojakäsikirja johdolle. Tietosanoma Oy. Tallinna.
Haikala, I. & Mikkonen, T. 2011. Ohjelmistotuotannon käytännöt. Kariston kirjapaino Oy.
Hämeenlinna
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Luettavissa:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397#Pidp451172128 Luettu:

Heikman, J. 17.4.2018. Henkilöstöjohtaja. Jatke Oy. Sähköposti.

Heikman, J. 11.4.2018. Henkilöstöjohtaja. Jatke Oy. Haastattelu. Helsinki.

Hämäläinen, H. 11.4.2018. Lakiasianpäällikkö. Jatke Oy. Haastattelu. Helsinki.

Itewiki 2018. HR- human resources. Luettavissa: https://www.itewiki.fi/opas/hr-human-resources-henkilosto/ Luettu:

Jatke konsernin vuosikertomus 2016

Jatke 2008. Konserni. Luettavissa: http://www.jatke.fi/jatke-konserni/jatke/ Luettu:

Kettunen, S. 2009. Onnistu projektissa. WS Bookwell Oy. Juva.

Kettunen, S. 2002. Tietojärjestelmän ostaminen. Käytännönopas yrityksille. WS Bookwell
Oy. Porvoo.

Koskinen, S. 2012. Henkilötietojen käsittelytyöelämässä. Bookwell Oy. Porvoo.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1897 Luettavissa:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 Luettu:

Laki yksityisyyden suojasta 13.8.2004/759
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759 Luettu:

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta hallittuun projektiin. Helsingin kamari Oy. Viro.

36

Neuvonen, R. 2014. Yksityisyyden suoja Suomessa. Meedia Zone OU. Viro.

Opi tietosuojaa 2018. Luettavissa: https://opitietosuojaa.fi/index.php/fi/56-lainsaeaedaentoe/lait/eun-tietosuoja-asetus/23-tuleva-eu-n-tietosuoja-asetus Luettu:

Pirjo Penttonen 2013. Projektinhallintaa ketterässä sovelluskehityksessä. Luettavissa:
http://docplayer.fi/588437-Projektinhallinta-ketterassa-sovelluskehityksessa.html Luettu:

Pekkala, R. & Pohjonen, M. Huikko, K, Ukkola, M. 2017. Hankintojen kilpailuttaminen. Tietosanoma Oy. Helsinki

Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Hansaprint Oy. Vantaa

Stenberg, M. 2006. Tietojohtamisen arkkitehtuurit. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu.

Tietosuoja 2018. Luettavissa: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html
Luettu:

Tietosuoja 2018. Sanasto. Luettavissa: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/sanasto.html Luettu:

Ttktessu 2013. Luettavissa: http://ttktessu.net/mika-on-tietojarjestelma/ Luettu:

37

Liitteet
Liite 1. Henkilöstöjohtaja Johanna Heikman haastattelu

1. Milloin aloitettiin henkilöstöjärjestelmäprojektin suunnittelu?
2. Kenen idea henkilöstötietojärjestelmän käyttöönotto oli?
3. Mistä idea henkilöstöjärjestelmän käyttöönottamiseen lähti?
4. Milloin henkilöstötietojärjestelmän olisi tarkoitus olla valmis käyttöön otettavaksi?
5. Miten henkilöstön tiedot on Jatke konsernissa olleet järjestetty ennen henkilöstöjärjestelmän käyttöön ottoa?
6. Minkä takia vastaavanlaista järjestelmää ei ole aikaisemmin ollut?
7. Miten päädyttiin Jydacom Oy toimittajaan?
8. Millainen on projektin budjetti?
9. Miten järjestelmän käyttöönotto on suunniteltu?
10. Miten uskot käyttöönoton onnistuvan konsernissa?
11. Miten testiryhmä valittiin?
12. Onko projektin onnistuminen jännittänyt?
13. Aiheuttaako uusi tietosuoja asetus (GDPR) huoletta?
14. Millaisia tavoitteita sinulla on saavuttaa järjestelmän avulla?
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Liite 2. Jatke Oy:n asianajaja Tuukka Hämäläinen haastattelu

1. Mikä on työnkuvasi Jatke organisaatiossa?

2. Milloin aloititte valmistautumisen EU:n yleistä tietosuojauudistusta koskien?
3. Ketkä ovat mukana olleet valmistautumisessa?
4. Miten tietosuojauudistukseen valmistauduttiin?
5. Miten asiat muuttuvat Jatke konsernissa uudistuksen myötä?
6. Miten varmistatte, että tietojen käsittely tapahtuu tulevaisuudessa tietosuoja uudistuksen vaatimusten mukaisesti?
7. Mitä ongelmia uskot uudistuksen aiheuttavan?
8. Onko Jatke konsernissa ollut aikaisemmin ongelmia liittyen tietosuoja rikkomuksiin?
9. Miten suuria riskejä Jatke konsernissa on henkilötietojen käsittelyyn liittyen?
10. Mitä mieltä olet itse tietosuoja uudistuksesta?
11. Ketkä toimivat Jatke konsernissa tietosuojavaltuutettuna ja tietosuoja vastaavana?
12. Kuka Jatke konsernissa vastaa henkilötietojen suunnittelusta ja henkilötietolain
noudattamisesta?
13. Miten toimitte henkilötietojen jakamisen kanssa esimerkiksi työterveyslaitoksen
kanssa?

14. Löytyykö usein henkilöitä/työntekijöitä, jotka vastustavat omien henkilötietojen käsittelyä?
15. Uskotko, että luvut nousevat uudistuksen myötä?
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Liite 3. Esimerkki kyselylomakkeesta potentiaalisille toimittajille

1. Yrityksen taustatiedot
•

Nimi, toimipaikat, liikevaihto, tulos, henkilöstön määrä

2. Yrityksen tarjoamat palvelut eriteltyinä
•
•

Palvelu- ja ohjelmistotarjonta kyseisen projektin näkökulmasta
Osaaminen kyseiseltä palvelun tarjoajalta

3. Yrityksen osaaminen halutulta erityisalueelta
•
•
•
•
•

Tuntemus halutuista tietokannoista
Osaaminen vaadituista teknologioista (alustaratkaisu, ohjelmointikieli, rajapinnat jne.)
Tietoturvaosaaminen
Referenssit kyseisistä hankkeista
Halutun hankkeen mukaisten toteutusten lukumäärä yhteensä

4. Alihankkijoiden käyttö
•
•

Alihankkijoiden kanssa tehdyt yhteisprojektireferenssit ja niiden lukumäärä
Alihankkijan referenssit projektin alueelta

5. Projektointi
•
•

Käytetty projektinhallintametodi
Muutosten hallinta
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Liite 4. Tarjouspyynnön esimerkki sisältö

1. Kuvaus yrityksestä, joka on hankintaa tekemässä
•
•

Toimiala, henkilöstö, liikevaihto, asiakaskunta
Viittaus, mistä saa lisätietoa

2. Yleiskuvaus hankittavasta järjestelmästä
•
•

Mitä järjestelmän tulee tehdä
Projektin mahdollinen vaiheistaminen

3. Tietotekniset vaatimukset rakennettavalle järjestelmälle
•
•
•

Missä tietoteknisessä ympäristössä järjestelmän tulee toimia (jos tälle on
erityisvaatimuksia)
Rajapinnat toisiin järjestelmiin
Mitkä järjestelmät tulee integroida rakennettavaan tietojärjestelmään

4. Tarjouksen tekeminen
•
•
•

Missä muodossa tarjous halutaan saada
Mitä tietoja tarjouksesta tulee ehdottomasti löytyä
Miten hinnoittelu pyydetään kertomaan

5. Toimittajan valintaperusteet
•
•

Millä perusteella toimittaja valitaan
Mitkä ovat valintaperusteiden painotukset

6. Projektin aikataulu
•
•

Valintaprosessin kulku ja päivämäärät
Projektin tavoiteltu luovutus ajankohta

7. Toimitus- ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset
•

Toimitusehtoihin liittyvät erityistoivomukset

8. Tarjoukseen liittyvät kysymykset
•
•

Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen arviointikriteerit

9. Alihankkijoiden käyttö
•

Onko erityisiä vaatimuksia alihankkijoiden käyttämisestä

10. Lisätietoja antavat yhteyshenkilöt
•

Kenen puoleen tarjoajat voivat kääntyä halutessaan lisätietoja

41

11. Allekirjoitukset
Liite 5. Esimerkki tarjousten pisteyttämisestä
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Liite 6. Kuvankaappaukset Jydacom HR tietojärjestelmästä

Kuva 1. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän työpöytänäkymä

Kuva 2. Jydacom henkilöstötietojärjestelmässä olevat työntekijän käytössä olevat lomakkeet
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Liite 7. Kuvankaappauksia PowerPoint oppaasta

Kuva 1. Jydacom henkilöstöjärjestelmän käytön aloitus/kirjautuminen

Kuva 2. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän työpöytänäkymä
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Kuva 3. Henkilötietojen muokkaaminen Jydacom henkilöstötietojärjestelmässä

Kuva 4. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän lomakkeet
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Kuva 5. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän Käydyt kurssit lomake

Kuva 6. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän Käydyt kurssit lomakkeen päivitys
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Kuva 7. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän Lomahakemus lomake

Kuva 8. Lomahakemuksen myöntäminen Jydacom henkilöstötietojärjestelmässä
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Kuva 9. Työntekijän kertyneet lomapäivät

Kuva 10. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän poissaoloilmoitus lomake
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Kuva 11. Jydacom henkilöstötietojärjestelmän luovutetut tavarat lomake

Kuva 12. Jydacom henkilöstötietojärjestelmästä uloskirjautuminen
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