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Investointi uuteen toiminnan-
ohjausjärjestelmään on yrityksel-
le ratkaisu, joka kantaa pitkälle tu-
levaisuuteen. Monelle jo tuttuun
SAP R/3 toiminnanohjaus-
järjestelmään on Suomessa koulu-
tettu osaajia jo muutaman vuoden
ajan. SAP Finland Oy:n koulutus-
keskuksessa Espoon Pohjois-Tapi-
olassa järjestetään monen tasoisia
kursseja, alkaen SAP R/3 yleis-
kuvauksesta eri osa-alueiden ylem-
män tason osaamiseen.  TeamSAP
akatemia on antanut jo monelle
konsultille uuden ammatin SAP R/
3:n parissa.

Alkuun TeamSAP akatemiaa
pyö-ritettiin vain pohjoismaissa
Nordic akatemian nimellä.
Yhteistyökumppaneille SAP on
tarjonnut akatemiakoulutusta ai-
emminkin, mutta jakso on ollut ly-
hyempi, eikä se ole sisältänyt sa-
maa oppimateriaalia kuin nykyi-
nen TeamSAP akatemia. Tänä
vuonna TeamSAP akatemioita on
otettu myös muihin Euroopan
maihin konsulttikoulutukseksi ja
takaamaan myös asiakkaiden pää-
käyttäjille laajamittainen oppi.
Asiakkaan on ollut helpompaa
implementoida uuteen jär-
jestelmäänsä oman osaajan kans-
sa.

TeamSAP akatemia - erilainen
vaihtoehto perinteiselle

systeemityöläisen urapolulle
Eri tyyppistä

perusosaamista -
tekniikasta taloushallintoon

Akatemioita on kehitetty SAP
R/3 puolelle jo monelle alueelle.
Yleisin sovelluspuolen akatemian
kestoaika on kuusi viikkoa. Ohelle
on kehitetty myös viiden viikon
Basis ja ABAP-akatemiat. Basis on
vielä jaettu Unix/Oracle-tieto-
kanta- ja NT/Oracle-tietokantaop-
pijaksoihin sen mukaan, kumpaa
käyttöjärjestelmää yrityksessä
käytetään. Basis osaajat, joita aka-
temiassa koulutetaan, ovat usein
asiakasyritysten omaa henkilökun-
taa yritysten järjestelmien ylläpi-
toon, tietokantojen rakentamiseen
ja käyttöjärjestelmien hallintaan.
Heitä tarvitaan tyypillisesti ulko-
puolisen Basis konsultin lähtiessä
seuraavaan projektiin implemen-
toinnin jälkeen. ABAP-akatemias-
sa koulutetaan  ABAP-ohjel-
mointikielen hallitsijoita. ABAP:n
opiskelijoilta odotetaan mielellään
jonkin ohjelmointikielen ymmär-
tämistä ja hallintaa, koska se aut-
taa myös uuden ymmärtämisessä.

TeamSAP akatemia koostuu
kolmesta osasta. General-osuus
käsittelee kunkin alueen perustie-
dot yhtenäisenä tiiviinä kokonai-
suutena. Tämän osuuden kurssit
ovat kaikki ensimmäisen tai toisen
tason kursseja SAPin kurssi-

hierarkiassa ja soveltuvat erin-
omaisesti yritysten työntekijöille
perustietokursseiksi. Päästäkseen
käymään kolmannen tason kurs-
seja, on perustiedot hankittava
näiltä I- ja II-tason kursseilta.
Extended-osuus sisältää jo kol-
mannen tason kursseja ja myös vii-
meinen vaativin taso, Compe-
tence, täydentää ja syventää jo ai-
emmin opittua. Competence osuu-
teen sisältyy myös sovelluspuolella
käytännön harjoitusosa eli Case
Study. Tämä tarkoittaa malli-
yrityksen perustamista annetuin
esitiedoin. Esimerkiksi talous-
hallinnon opiskelijat luovat malli-
yrityksen tilitiedot ja konfigu-
roinnit jne. Harjoituksessa kaikki-
en moduulien on kuitenkin toimit-
tava yhteen kuten oikeassa
elämässäkin. Kunkin TeamSAP
akatemian tason voi siis käydä eril-
lisenä eli jaksottaa opiskelunsa
kolmeen osaan, mutta edeltävä
taso on oltava suoritettuna ennen
seuraavalle siirtymistä.

Kansainvälisesti kelpaavia
ja päivitettyjä konsultteja

Espoosta

Kunkin akatemian jälkeen on
mahdollista suorittaa vapaaehtoi-
nen sertifiointitesti. Kullekin
moduulille on tehty oma, koko
kuuden viikon koulutusaluetta vas-
taava koe. Yleisin kokeen kestoai-
ka on kolme tuntia, ABAP-testi
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kestää kuitenkin neljä tuntia. Kun
järjestelmiin tulee versionkorotus,
myös koulutusmateriaali muuttuu.
Näin ollen kukin edellisessä ver-
siossa suoritettu testi tulee korot-
taa seuraavaan versioon noin tun-
nin kestävällä testillä. Tällaisella
menettelyllä taataan kunkin
osaajan pysyminen ajan tasalla
omassa osaamisessaan. Version-
korotuksessa tuleviin muutoksiin
on olemassa sekä kursseja että itse-
opiskelumateriaalia ja kumpaakin
voi käyttää testin uusimista varten
suoritettavaan opiskeluun.

TeamSAP akatemia on saanut
jatko-osan tänä vuonna. Tanskas-
sa kehitettiin jo muutaman projek-
tin läpikäyneille ja muutaman vuo-
den konsulttitehtävissä toimineil-
le konsulteille jatkokoulutus. Näi-

den kurssien tarkoituksena on ke-
hittää ja syventää konsultin taitoja
ja ymmärtämystä SAP R/3 maail-
massa. Jatko-osan pituus on kaksi
viikkoa ja se on mahdollista käy-
dä kahdessa osassa.

Viiden tai kuuden viikon
koulutusjakso voi tuntua yhtäk-
kisesti pitkältä. Varsinkin jos on
jo toiminut pitkään työelämässä ja
"joutuu" koulun penkille uudes-
taan. TeamSAP akatemia kokonai-
suutena on vaativa ja maailmalla
arvostettu koulutusjakso. Opiske-
lu vaatii pitkäjänteisyyttä, koska
itseopiskelua järjestelmän parissa
kannattaa jatkaa vielä iltaisin ja
viikonloppuisin. Tämä on tietysti
vapaaehtoista, mutta kukapa ei
haluaisi osata vielä paremmin.

TeamSAP akatemian  opiske-
lulla on todellakin mahdollista
hankkia kokonaan uusi, kansain-
välinen ammatti itselleen. Näin on
tapahtunut monen uuden SAP R/
3 konsultin kanssa. Aluksi he ovat
hakeneet töihin konsulttiyri-
tykseen, joka sitten on lähettänyt
heidät opiskelemaan SAP R/3
maailmaa. Euroopassa ei enää teh-
dä montaakaan implementointia il-
man  varmistusta asiakkaalle, että
kukin osallistuva konsultti on
sertifioitunut akatemiasta ja vielä
siitä versiosta, jonka asiakas on
käyttöönsä ottamassa. Ja asiakkaat
osaavat jo vaatiakin sitä.

Riikka Kekki,
SAP FInland Oy
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