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SAP R/3 -järjestelmän
vaikutuksia tarkastustoimintaan

Hannu Rauhala, Tele

Yritysten toimintaympäristön
muutokset

Yrityksissä tietohallinnon pai-
nopiste on siirtymässä teknologian
hallitsemisesta informaation hallit-
semiseen. Vielä kuluvalla vuosi-
kymmenellä informaatiojärjestel-
mien kehitys riippui informaatio-
teknologian  kehityksestä: lait-
teistotoimittajat kehittivät jatkuvas-
ti tehokkaampaa teknologiaa, jolle
keksittiin yrityksissä käyttötapoja.

Tietojärjestelmien kehitys oli tek-
nologialähtöistä. Yritysten todelli-
set tietotarpeet jäivät usein huo-
mioimatta, järjestelmät muodosti-
vat itsenäisiä tai löyhästi toisiinsa
kytkettyjä saarekkeita. Kilpailu-
tekijöinä toimittajilla oli teknolo-
gialähtöisiä perusteluja kuten esi-
merkiksi hinta, teknisen tuen tehok-
kuus, toimittajan hyvä nimi. Nykyi-
sin kaikki merkittävimmät järjestel-
mätoimittajat tarjoavat integroituja
ratkaisuja, joiden avulla voidaan
tehostaa yrityksen informaation-
käsittelykykyä.

SAP R/3 –historia ja
Nykytilanne

SAP Ag perustajina toimivat
vuonna 1972 joukko IBM:n entisiä
työntekijöitä. Yrityksen päätoimi-
paikka sijaitsee Waldorfissa
paikallisen yliopiston läheisyy-
dessä. Yliopisto on merkittävä hen-
kilöresurssien kouluttaja SAP
Ag:lle ja R/3:ssa on useita yliopis-
tomaailmasta lähtöisin olevia aja-
tuksia. R/3:n lisäksi SAP Ag:lla on
olemassa tuote nimeltään R/2,
johon SAPin nykyinen kehityssuun-
taus pohjautuu. R/2 on R/3:sta
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Kuva 1: R/3 -rakenteen yleiskuvaus. Lähde SAP Ag
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vastaava, mainframe -ympäristöön
suunniteltu ohjelmistopaketti.

Aikoinaan SAP Ag oli suurin
piirtein ainoa varteen otettava oh-
jelmistotoimittaja yritysten koko-
naisvaltaiseen liiketoiminnan
hallintaan (ERP; Enterprise
Resource Planning). Nykyisin R/3
-järjestelmän kanssa kilpailevia
tuotteita tarjoavat mm. The Baan
Company, JDEdwards Inc, Indust-
rial and Financial Systems Inc,
PeopleSoft Inc ja Oracle jne. Osa
kilpailevista tuotteista vastaa toi-
minnoiltaan täysin R/3 -järjestel-
män perusominaisuuksia, osa toi-
mittajista on painottunut määrätyn
toimialan ratkaisuihin.

SAP R/3 rakenne ja
arkkitehtuuri

R/3 -järjestelmä toteutetaan
client-server ratkaisuna, joka koos-
tuu client -prosesseista, sovellus-
palvelimista sekä tietokantapalveli-
mesta. Client -prosessi voi sijaita
joko työasemalla tai sovelluspalve-
limien yhteydessä riippuen valitus-
ta arkkitehtuuriratkaisusta. Client -
prosessi huolehtii työaseman sekä
sovelluspalvelimen välisestä kom-
munikoinnista sekä näyttöjen ja tu-
losteiden esittämisestä.

Sovelluspalvelimet ovat yrityk-
sen liiketoimintojen mukaan toteu-
tettuja palveluja joilla on yhteiset
ohjelmat sekä data. Sovellus-

palvelimet on suunniteltu siten, että
niiden toiminta voidaan konfigu-
roida yrityksen tarpeita vastaa-
vaksi. Sovelluspalvelimet koos-
tuvat SAP ytimestä, joka pystyy
suorittamaan ABAP/4 –ohjelma-
koodia, joukosta palveluprosesseja
sekä skedulointiprossesista. Skedu-
lointiprosessi kommunikoi client -
prosessin kanssa välittäen toimek-
siantoja palveluprosesseille ja
palveluprosessien vastauksia client
-prosessille. Käyttäjälle näkyvän
interaktiivisen palvelun toteuttaa
dialog -prosessi,  joka jakaa
tehtävän tehtävän ABAP/4 ja
Dynpro tulkille. ABAP/4 -ohjelmat
kommunikoivat R/3 -järjestelmän
kanssa ja Dynpro -ohjelman vas-
tuulla on huolehtia tapahtumaan
liittyvän näytön määrittelystä,
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Kuva 2: Tehtävien ja prosessikuvausten kuvausten suhde. Lähde SAP Ag.
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näyttöön liittyvästä suoritus-
logiikasta sekä kenttiin liittyvistä
kontrolleista. Interaktiivisen käytön
lisäksi client -prosessi voi käynnis-
tää tehtäviä suoritettavaksi tausta-
ajona tai pyytää tietokannan päivi-
tystä. R/3 -järjestelmässä käytet-
tävä ABAP/4 on SAP:n kehittämä
4GL ohjelmointikieli, jolla kaikki
sovellustason ohjelmat on tehty.
Käyttäjätason palveluprosessien li-
säksi R/3 -järjestelmään kuulu
sovellustason palveluprosesseja,
joiden avulla  sovelluspalvelimet
kommunikoivat keskenään,
huolehtivat R/3 -järjestelmän sisäi-
sistä resurssien varauksista sekä
kommunikoivat ulkopuolisten jär-
jestelmien kanssa.

Varsinaisesti R/3 järjestelmän
sydän on tietohakemisto. Tietoha-
kemisto on keskitetty, rakenteelli-
nen kuvaus R/3 järjestelmän käsit-

telemistä tiedoista, niiden keskinäi-
sistä riippuvuuksista sekä tietojen
sijainnista fyysisessä tietokannassa.
R/3 -järjestelmän sisäinen eheys
perustuu tietohakemiston kuvauk-
siin.

R/3 -järjestelmä on pyritty
rakentamaan mahdollisimman lait-
teistoriippumattomaksi. Tämän
vuoksi R/3 huolehtii mm. Järjestel-
män sisäisestä muistihallinnasta,
liityntärajapinnoista sekä tietokan-
nan loogisesta hallinnasta.

Tietokantajärjestelmä esimer-
kiksi Oracle, toimii fyysisen datan
varastona sekä huolehtii tarvit-
tavista varmistusjärjestelmistä.
Tietokantaan on tallennettu sekä
R/3 järjestelmän ohjelmat ja niihin
liittyvä kuvausdata että yrityksen
data. Tyypillisesti R/3 installaa-
tiossa tietokantataulujen lukumäärä

kasvaa useisiin tuhansiin. Viittauk-
set tauluihin tehdään R/3 -järjestel-
mä tietohakemiston kautta.

SAP R/3
kontrollinäkökulmasta

R/3 käyttöönottoprojekti ei ole
tekninen projekti. Projektissa lop-
putuloksena organisaation toimin-
tatapojen sovitus R/3 -järjestelmän
toimintamalliin.

R/3 projekteissa periaatteellinen
kysymyksenä on ratkaistava: kuin-
ka paljon R/3:n ominaisuuksia
voidaan räätälöidä soveltuvaksi
yrityksen toimintatapoihin ilman,
että järjestelmän ylläpito tulevai-
suudessa tulee raskaaksi esimer-
kiksi versiopäivitysten yhteydessä?.
SAP Ag ei takaa itsetehtyjen omi-
naisuuksien toimivuutta uusissa
versioissa. Tämä on toinen syy jär-
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Kuva 3: Materiaalinhallinnan organisaatiorakenne. Lähde SAP Ag
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jestelmän monimutkaisuuden lisäk-
si, jonka vuoksi R/3 toiminnallisia
ominaisuuksia ei juuri muuteta.

Organisaation toiminnallinen
sovitustyö tehdään R/3 projektiin
kuuluvassa re-engineering vaihees-
sa. Tosin tästäkin lähestymistavas-
ta on olemassa poikkeuksia vaihte-
levin tuloksin.

Re-engineering vaiheen aluksi
suunniteltuun R/3 installaatioon
kuuluvat liiketoimintaprosessit
mallinnetaan. Tavallisesti yrityksen
eivät suorita R/3 installointia itse-
näisesti vaan mukana on aina joku
tehtävään erikoistunut yritys.

Toimintaprosessien mallinnuk-
sen käytettävät menetelmät riippu-
vat pitkälti installoinnissa mukana
olevan yrityksen toimintatavoista.
Nykytilamallin perusteella suunni-
tellaan R/3 -järjestelmään kuvat-
tavat toiminnalliset ratkaisut. En-
nen tavoiteprosessien suunnittelua
olisi nykytilakuvauksen perusteella
suoritettava prosessien ‘eliminoin-
ti’, jotta toimintaan liittyvää moni-
mutkaisuutta voitaisiin pienentää.

Prosessien mallinnus on R/3
järjestelmän käyttöönoton kannalta
erittäin tärkeä osakokonaisuus kos-
ka mallinnuksen tulokset ovat R/3 -
järjestelmän konfiguroinnin perus-
ta. Virheellisten toimintakuvausten
korjaaminen tuotantoon otetussa
järjestelmässä on kallista ja aikaa-
vievää.

R/3 -järjestelmän kontrollien
suunnittelu alkaa prosessikuvaus-
ten läpikäynnillä sekä niihin liitty-
vien liiketoiminnallisten vaatimus-
ten analysoinnilla prosessien mal-
lintamisvaiheessa.

R/3 käyttöönotossa projekti
tavallisesti pilkotaan osiin käyttöön
otettavien loogisten toimintojen
mukaan kuten esimerkiksi osto -ja
logistiikkatoiminto tai myyntires-

kontra. Osaprojekteissa työsken-
televät henkilöt käsittelevät pää-
asiallisesti omaan osa-alueeseensa
liittyviä kysymyksiä. Tämän tyyp-
pisessä projektiorganisaatiossa jär-
jestelmän kokonaisuus helposti
unohtuu erillisten yksityiskohtien
alle.

Mallintamisen laadun kannalta
tärkeää, että projektin aikana syn-
tyviä kuvauksia arvioivat myös
varsinaisen projektin ulkopuoliset
henkilöt. R/3 -käyttöottoprojektissa
on muistettava, että toimintojen va-
lidointi ja verifiointi eivät ole aino-
astaan prototyyppivaiheen tehtäviä.

Prototyyppivaiheen tehtävänä
on testata R/3 -järjestelmään mal-
linnettuja toiminnallisia ratkaisuja.
Tavoitteena olisi, että viimeistään
tässä vaiheessa järjestelmän avain-
henkilöt saavat mielikuvan toteutet-
tavasta järjestelmästä sekä mukana
olevat konsultit ymmärtävät järjes-
telmälle asetettavat vaatimukset.

Ennen prototyypin käyttöön-
ottoa olisi myös koulutettava osa
järjestelmän pääkäyttäjistä, jotta
heillä olisi riittävä tietämys toimin-
tojen itsenäiseen arvioimiseen.
Prototyypin perusteella järjes-
telmään suunniteltuihin ominai-
suuksiin voidaan tehdä muutoksia.
Muutoksenhallinnan helpottami-
seksi tehdyt korjaukset olisi doku-
mentoitava selityksineen.

Kuvassa 3 on esitetty esimerk-
kinä organisaatiorakenne R/3 -jär-
jestelmän näkökulmasta, jonka
avulla materiaalihankintaa hallin-
taan. Jokaiselle tasolle voidaan
määrittää erilaisia kontrollimeka-
nismeja sekä toimintamalleja, joita
testataan prototyypillä.

Kontrollien kannalta mielenkiin-
toinen osuus R/3 projektissa on liit-
tymien rakentaminen vanhoihin jär-
jestelmiin. Usein vanhoissa järjes-
telmissä tiedon eheydelle asetetta-

vat vaatimukset ovat huomattavasti
R/3 -järjestelmää heikommat. Tie-
tojensiirron yhteydessä joudutaan
kokoamaan useasta vanhasta jär-
jestelmästä tiedot R/3 -järjestel-
mään.

Koska R/3 on tietoarkkitehtuu-
riltaan erilainen kuin yrityksessä
käytössä olevien tietojärjestelmien,
joudutaan siirrettävä tieto konver-
toimaan uuteen ympäristöön. Kon-
vertoinnissa ongelmaksi tulee
helposti tiedon laatu, koska usein
näissä vanhoissa järjestelmissä tie-
dolle asetettavat eheysvaatimukset
tulevat yhdeltä liiketoimintaproses-
silta. Tämän seurauksena eheys-
vaatimukset eivät välttämättä enää
toteudu erillisten järjestelmien kes-
ken.

Toisen potentiaalisena riskinä
on konvertoinnin täydellisyys.
Kuinka voidaan varmistua konver-
toinnin yhteydessä, että kaikki
oleellinen tieto tulee siirrettyä  R/3
-järjestelmään ?.

R/3 -järjestelmän monimutkai-
suudesta johtuen järjestelmän täy-
dellinen testaaminen ennen käyt-
töönottoa on vaikeaa. Yhtenä
vaihtoehtona on ajaa vanhaa ja
uutta järjestelmää rinnakkain kun-
nes voidaan olla varmoja R/3:n
toiminnasta. Tämä on työläs
vaihtoehto, sillä normaalit tehtävät
joudutaan tekemään kahdessa eri
järjestelmässä.

Tietojen syöttö voidaan
automatisoida konvertoimalla R/3
järjestelmään syötettävät tiedot
vanhaan järjestelmään tai päinvas-
toin. Ongelmaksi tulee liittymien
rakentaminen vanhan järjestelmän
ja R/3 välille. Tässä on huomat-
tava, että R/3 korvaa tavallisesti
useita erillisiä järjestelmiä, jolloin
rakennettavien liittymien määrä voi
nousta suureksi. Realiteettinä on
hyväksyttävä, että R/3 lopullinen
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testaaminen tapahtuu tuotannossa.
Toivottavaa olisi, että mikäli jotain
ominaisuutta ei voida testata, niin
sen tuotantoon siirtämistä harki-
taan hyvin huolellisesti.

R/3 –järjestelmässä on valmiina
tietty määrä valmiiksi määriteltyjä
funktioita joiden avulla toimintaan
liittyviä tarkistuksia voidaan raken-
taa. Näitä toiminnan oikeellisuu-
teen liittyviä tarkistuksia voidaan
toteuttaa määrittämällä tehtäviin
liittyviä erilaisia raja-arvotarkis-
tuksia, toleranssirajoja, aktivointi-
kriteerejä, tapahtumien syöttöön
liittyviä arvontarkistuksia ja valin-
talistoja.

Näiden lisäksi R/3 järjestel-
mässä on mahdollista rakentaa
ominaisuuksia joiden avulla tapah-
tumaketju voidaan käydä läpi vaihe
vaiheelta määrättyyn atomiseen ta-
pahtumaan saakka. Esimerkiksi

hankintaan liittyvät tapahtumat
voidaan jäljittää haluttuun kuittiin
saakka.

R/3 järjestelmässä on myös
mahdollista rakentaa kokonaisen
työjonon automaattinen seuranta,
jolloin esimerkiksi tehtäväjonossa
määrätyn rajan ylittävät tapahtu-
mat raportoidaan automaattisesti
kyseisestä prosessista vastaavalle
henkilölle.

R/3 – järjestelmä mahdollistaa
joustavan sekä kattavan kontrollien
rakentamisen, kun ne on ensiksi
määritelty. Tämä on R/3 järjestel-
män hyvä että huono ominaisuus:
kontrollit aiheuttavat helposti joko
liian jäykkiä ratkaisuja tai täysin
kontrolloimattomia toimintoja.
Kontrollien suunnittelu edellyttää
tekijältään hyvää R/3:n ja liiketoi-
minnan tuntemusta sekä kokemusta
vastaavista projekteista

Kontrollien suunnittelun lähtö-
kohtana on tarkastella toimintoihin
liittyviä työjonoja. Usein nämä
työjonot voivat ulottua yrityksen
‘ulkopuolelle’ Virheellinen toiminta
yhdessä prosessissa voi vaikuttaa
tehtävän suorittamiseen joissain
toisessa työjonoon kuuluvassa pro-
sessissa.

Esimerkiksi tavaran hankinnas-
sa toimittajan tekemä virhe voi es-
tää tavaran vastaanoton. Virhe voi
olla esimerkiksi läheteluetteloon
liittyvä virheellinen tyyppimerkintä.
Tällöin yrityksen on päätettävä
kuinka tällaisessa tilanteessa toimi-
taan: palautetaanko koko toimitus-
erä vai muutetaanko järjestelmän
tietoja ?. Mikäli päädytään kor-
jaamaan manuaalisesti tietoja, niin
missä vaiheessa korjaus  tehdään ?.

MRPMRP ostomääräysostomääräys TilausTilaus

Toimitus-Toimitus-
sopimussopimus
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Kuva 4: Esimerkki automatisoidusta hankintaprosessista. Lähde SAP Ag.
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R/3–järjestelmä saadaan tuke-
maan hyvinkin joustavia toiminta-
malleja poistamalla kaikki rajoituk-
set, koska kaikki yrityksen toimin-
taan vaikuttava tieto on tällöin
kaikkien käyttäjien  saatavilla.
Vaikka toiminta tehostuisikin, niin
tiedon luottamuksellisuus, eheys
sekä yhdenmukaisuus heikentyvät.

 Järjestelmästä poistettuja kont-
rolleja voidaan korvata toimintaan
liittyvillä manuaalisilla kontrolleilla
kuten esimerkiksi allekirjoituksilla
tai ohjeistuksella. Automaattisten
kontrollien korvaaminen manuaa-
lisilla toimenpiteillä ei ole toimin-
nan tehokkuuden kannalta
välttämättä tehokkain tapa.

Tuotannossa olevan
järjestelmän kontrollien

perusteet

Tuotannossa olevan järjestel-
män kontrollit perustuvat imple-
mentoinnin aikana määritettyihin
kontrolleihin. R/3 –järjestelmä
huolehtii automaattisesti useista
aikaisemmin manuaalisesti suori-
tettavista tehtävistä kuten esimer-
kiksi tapahtumien siirron oikeel-
lisuudesta eri liiketoimintaproses-
sien välillä.

Tuotannon aikaiseksi kontrol-
leiksi jää pitkälti R/3 –järjes-
telmään liittyvän muutostenhallin-
nan sekä liittymille asetettujen
vaatimusten toteutumisen seuranta.

Organisaation muuttumisen
myötä myös R/3 –järjestelmään
joudutaan mm. käyttäjien oikeuksia
muuttamaan. Järjestelmään joudu-
taan myös rakentamaan uusia
toiminnallisia ominaisuuksia. Näi-

den muutosten hallinnan formaali
toteuttaminen on vielä tärkeämpää
kuin perinteisissä järjestelmissä,
jotta varmistutaan R/3 –järjestel-
män eheydestä.

R/3–järjestelmä joutuu luotta-
maan liittymän takana olevan jär-
jestelmän kontrolleihin, jolloin R/3
järjestelmään liittyvien kontrollien
toiminnan seuraaminen joudutaan
ulottamaan myös näihin liittymä-
järjestelmiin.

Esimerkiksi R/3 EDI  -liitty-
mien toimintaprosessien verifioi-
mista ja validoinnista suositellaan
tietyn väliajoin liittymän molem-
missa päissä.

R/3–järjestelmän toiminnan
seuraaminen keskittyy pitkälti
lokien, hylkäystiedostojen, käyttä-
jäprofiilien läpikäymiseen. Lokitie-
dostoihin kirjataan kaikki järjestel-
män tapahtumat sekä systeemita-
solla että käyttäjätasolla. Loki –
tiedostot sisältävät tyypillisiä
lokitietoja kuten tapahtuma, aika,
tekijä jne. Hylkäystiedostot liittyvät
R/3 järjestelmän EDI –liittymien
sekä eräajojen virhetilanteisiin.

Käyttäjäprofiileja on syytä
verrata säännöllisesti käyttäjien ny-
kyisiin tehtävään liittyvään rooliin.
Käyttäjäprofiilin analysoimiseen
voidaan käyttää perinteisiä atk -tar-
kastuksen työkaluja kuten IDEA
tai ACL.

Yhteenveto

Kaikkien järjestelmien kontrol-
lien tavoitteena on auttaa yrityksen
tavoitteiden toteutumisessa. Eri yri-
tyksissä voi olla erilainen politiikka
eri toimintojen suhteen. Tämän

vuoksi R/3-järjestelmän kontrollien
minimitason määrittäminen on
vaikeaa. Yleisesti kontrollien osalta
puhutaankin nk.  Best Practice -
käytännöistä. Oleellista R/3 -instal-
loinnissa ja käytössä on, että
jokainen kontrollin poisjättäminen
tai lisääminen perustuu yrityksen
politiikkaan tai siitä on olemassa
selkeä päätös. Muussa tapauksessa
ajaudutaan helposti tilanteeseen,
joka ei ole kenenkään hallinnassa.

Kirjoitelmassa ei käsitelty
aiheen rajauksen vuoksi R/3 -
projektin projektihallintaa. R/3 -
projektit ovat projektinhallinnalli-
sesti haasteellisia: Projektit ovat
kooltaan isoja ja monimutkaisia,
järjestelmän implementoinnin yh-
teydessä otetaan käyttöön uutta
teknologiaa samalla kun toiminta-
tapoja muutetaan. Näiden lisäksi
projektiin osallistuu suuri joukko
yrityksen ulkopuolisia henkilöitä,
jotka eivät tunne yrityksen kulttuu-
ria eikä toimintatapoja.

R/3 tyyppisten järjestelmien
kehityssuunta näyttää lisäävän
jatkuvasti järjestelmien toiminnalli-
suutta. Tästä suuntauksesta herää
kysymys: kuinka pitkälle yrityksen
tietojärjestelmien voimakas integ-
raatio voidaan viedä ilman, että
organisaation toiminnan häiriyty-
mättä ?. Jos ajatellaan skenaariona,
että R/3 -järjestelmään liitetään
jatkuvasti lisää uusia ominaisuuk-
sia, niin lopputuloksena olisi yksi
tiejärjestelmä, jonka avulla hoide-
taan kaikki yrityksen toimintaan
liittyvä tietojenkäsittely.

Hannu Rauhala,
Tele, PL 175, 00051 TELE


