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henkilöstön nykyinen digiosaamistaso sekä heidän suhtautumisensa 

digitalisaatioon. Lisäksi tutkittiin, miten osaamista tulisi kehittää, jotta 

henkilöstön digitaalinen osaaminen vastaisi lähitulevaisuudessa paremmin 

yleistä digikehitystä Suomessa ja maailmalla.  

 

Yrityksen digitaalinen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja digitalisaation 

trendi on yhä kiihtyvä. Tutkimuksessa tarkasteltiin digitalisaatiota käsitteenä. 

Henkilöstön nykyosaamisen sekä tulevaisuuden tavoitetilan väliin jäävää kuilua 

kartoitettiin gap-analyysin avulla. Tutkimuksessa havaittiin myös, kuinka 

suuresti digitalisaatio vaikuttaa henkilöstön johtamiskulttuuriin ja osaamisen 
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henkilöstöryhmissä. Henkilöstön suhtautuminen digitalisaatioon oli kuitenkin 

hyvin vaihteleva, ja suhtautumisessa voitiin selkeästi havaita esimiehen 

motivoinnin tarpeellisuus. Tulevaisuuden kannalta oleellisimpina 

kehityskohteina havaittiin oppimisen johtamisen tärkeys, jonka kautta 

henkilöstöä voidaan motivoida kehittymään alati kehittyvässä maailmassa.  
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Digitalization has changed dramatically the competitiveness of companies over 

the last few years. The aim of this study was to investigate the current level of 

digital knowledge of employees’ and their attitude towards digitalization in the 

case study company. In addition, it was examined how the capability should be 

developed so that the digital competence of the employees will match better the 

global digital development in the near future. 

 

The digital business environment of the company is constantly changing and the 

trend of digitalization is still accelerating. The study examines digitalization as a 

concept. The gap between the employees’ current capabilities and the future 

target status was examined trough gap analysis. The study also found out how 

digitalization influences the management culture and the increased need for 

knowledge management. 

 

Empirical research was carried out by an employee survey. It was noticed that at 

the present the employees’ level of competence is relatively good in all personnel 

groups. However, employees’ attitude towards digitalization was quite varied, 

and the motivation from a supervisor was noticed to be necessary. From the point 

of view of the future, the most important development targets were the 

importance of knowledge management through which the employees can be 

motivated to develop themselves in the evolving world. 
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1 JOHDANTO 

 

Teknologiakehitys on ollut viimeisten vuosien aikana kiivasta, ja digitalisaatio on 

yrityksille välttämätöntä kilpailukyvyn ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Lähes 

jokaisessa asiassa digitaalinen toteutus on korvaamassa perinteisen toteutustavan. 

Digitalisaatiossa muutoksen ajurina toimii teknologia, mutta onnistuakseen 

teknologiakehitys vaatii myös henkilöstöltä kykyä oppia uusia taitoja. Monissa 

yrityksissä digitalisaatio ja digitaalisuus nähdään yhtenä erillisenä osa-alueena, 

vaikka todellisuudessa digitalisaatio koskettaa yritystä kokonaisvaltaisesti, eikä sitä 

voida ajatella täysin irrallisena kokonaisuutena. (Hämäläinen, Maula & Suominen, 

2016, s. 151; Ilmarinen & Koskela, 2015, s.11; Westerman, Bonnet & McAfee, 

2014, s.1) 

 

Henkilöstön digiosaaminen voidaan heijastaa suoraan yrityksen digiosaamisen 

tilaan (Ilmarinen & Koskela, 2015, s. 16). Suomalaiset yritykset ovat hyvin 

erilaisissa vaiheissa digitalisaation suhteen, mutta yleisesti Suomea pidetään 

entisenä edelläkävijämaana digitaalisessa osaamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

digitalisaation alkumetreillä Suomi on ollut erittäin innovatiivinen aallonharjalla 

kulkija, mutta kehityksen edetessä muutosvauhti on hiipunut ja muut ovat menneet 

ohitse. Suuret suomalaiset yritykset ovat heränneet viimein huomaamaan asian tilan 

ja pyrkineet parantamaan kilpailukykyään digiosaamisen kautta. Digitalisaation 

avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen muun muassa uusia toimintoja, 

nopeampaa palvelua sekä parempaa hyötysuhdetta pienemmillä kustannuksilla. 

Usein kustannussäästöt ja prosessien sujuvuus toimivatkin muutoshalukkuuden 

ajureina. (Ilmarinen & Koskela, 2015, s.13–16; Lenka, Parida & Wincent, 2017) 

 

1.1 Työn tausta 

 

Tämä tutkimusprojekti aloitettiin alkuvuodesta 2017. Työn taustalla oli 

tutkimuksen tilanneen yrityksen kasvanut tarve kartoittaa yrityksen nykyistä 

digiosaamisen tilaa sekä kykyä parantaa digitaalista osaamistaan henkilöstön 

näkökulmasta. Yrityksessä oli havaittu, että alati kehittyvät digitaaliset ratkaisut 
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vaativat osaamista, jotta niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä 

sekä asiakaspalvelussa mahdollisimman monipuolisesti.  

 

Digitalisaatio on ollut kohdeyrityksen konsernitason toiminnassa globaalisti erittäin 

tärkeänä muutoksen ajurina viime aikoina. Yrityksessä on panostettu muun muassa 

itseoppimismateriaaliin sekä erilaisiin koulutuksiin ja luentoihin digikehityksestä, 

jotta henkilöstön kiinnostusta digitalisaatiota kohtaan voidaan kasvattaa 

entisestään, ja toisaalta kouluttaa ihmisiä entistä tietoisemmiksi mahdollisuuksista 

nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Yhtenä tärkeänä ajurina tämän tutkimuksen kohdalla oli selvittää keväällä 2017 

julkaistua uutta strategiaa varten henkilöstön digiosaamisen nykytilaa sekä 

mahdollisia digiosaamisen puutteita. Tutkimuksessa esiin nousseita tuloksia voitiin 

vielä nostaa mukaan strategian kehityskohteisiin. 

 

1.2 Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on käydä läpi metsäalalla työskentelevien 

toimihenkilöiden digiosaamisen tilaa nykyhetkellä sekä pyrkiä nostamaan esille 

kehitystarpeita vaativia osa-alueita. Digiosaamisen tilaa pyritään tutkimaan 

mahdollisimman laajasti, jotta saadaan selville totuudenmukainen tilanne. 

Hypoteesina tutkimuksessa käytetään seuraavaa: ”Kohdeyrityksen henkilöstön 

nykyosaaminen ei välttämättä vastaa yrityksen tämänhetkistä digiosaamisen 

vaatimustasoa.” Tätä hypoteesia pyritään todistamaan kolmen 

tutkimuskysymyksen avulla. 

 

Päätutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa on: 

 

- Mikä on kohdeyrityksen henkilöstön tämänhetkinen digiosaamisen taso? 
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Alatutkimuskysymykset ovat: 

 

- Miten kohdeyrityksen henkilöstö suhtautuu digitalisaatioon? 

 

- Miten digitalisaation mukanaan tuomia haasteita voidaan ratkaista viiden 

vuoden aikajänteellä? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään, minkälainen taso 

digiosaamisessa tällä hetkellä vallitsee. Tässä huomioidaan erilaiset liiketoiminnot 

omina ryhminään, jotta jatkotoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin ryhmiin. 

Toinen ja kolmas kysymys pyrkivät selvittämään ihmisten kiinnostuneisuutta 

digitalisaatiota kohtaan, sekä sitä, minkälainen ero nykyosaamisen ja tavoitteen 

välillä on. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten osaamista tulisi kehittää. Kehittämisessä 

keskitytään pääasiallisesti osaamisen johtamiseen. 

 

Tämä tutkimus on rajattu käsittelemään ainoastaan kohdeyrityksen toimihenkilöitä 

ja heidän digitaalista osaamistaan. Digitalisaatiota tutkittaessa keskitytään 

ainoastaan mikrotasoon yksittäisen yrityksen näkökulmasta, sillä digitalisaation 

määritelmä ja tutkimustavat vaihtelevat suuresti yrityksen toimialasta riippuen. 

Pienessä yrityksessä digitalisaation ajurina ei välttämättä toimi yhtä selkeästi 

kustannussäästöt kuin suurella yrityksellä, johon tutkimusyritys lukeutuu. 

 

Tutkimukselle oleellisena rajauksena on myös päätetty jättää tutkimatta sellaisia 

ohjelmistoja, jotka ovat erittäin pienen ihmismäärän tai yksittäisen ihmisen 

käytössä. Sen sijaan tutkimuksessa korostetaan niitä ohjelmistoja ja osaamista, joita 

valtaosa työntekijöistä käyttää työssään. Tutkimuksessa ei myöskään oteta kantaa 

tällä hetkellä yrityksessä rakenteilla olevaan suureen 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektiin ja sen mukanaan tuomiin uudistuksiin, sillä 

ohjelmistosta ei ole vielä käyttökokemusta. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus  

 

Tutkimus toteutetaan empiirisenä tutkimuksena kahdessa vaiheessa käyttäen sekä 

kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää teoriaosuuteen pohjautuen. 

Aluksi eri liiketoimintojen esimiehiä haastatellaan, jotta saadaan tehtyä tarpeeksi 

laaja ja spesifi kysely henkilöstölle. Henkilöstöä koskeva kysely toteutetaan 

Webropol-verkkopalvelun kautta, jolloin kerätty data on helposti muokattavissa 

analysointia varten. Näiden kahden vaiheen jälkeen varmistetaan työntekijöiden 

mielipidettä keskusteluilla, joita käydään yksittäisten työntekijöiden kanssa. 

 

Tutkimuksen toteutus selviää tarkemmin luvussa 4, jossa selvitetään datan keräys- 

sekä tutkimusprosessit vaihe vaiheelta. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne on esitelty kuvassa 1. Tutkimus koostuu 9 luvusta, joissa 

esitellään tutkimusmenetelmät, tutkimuksen kannalta oleellinen teoreettinen 

viitekehys sekä tutkimustulokset ja mahdolliset kehitysehdotukset. Viimeinen luku 

toimii työn yhteenvetona. 

 

Luvussa 1 esitetään työn tausta ja tavoitteet. Tässä luvussa mainitaan myös työssä 

käytetyt rajaukset sekä tutkimuskysymykset. Lisäksi luvussa kerrotaan lyhyesti 

toteutuksesta. 

 

Luvuissa 2 ja 3 esitellään tutkimuksen kannalta oleellinen teoreettinen viitekehys. 

Luvussa 2 esitellään teoriaa digitalisaation taustalta, gap-analyysi sekä työn 

kannalta oleellinen teoria osaamisen johtamisesta. Näitä teorioita käytetään 

myöhemmin hyödyksi kohdeyrityksen tämän hetkistä tilannetta arvioitaessa. Luku 

3 esittelee tutkimuksessa käytetyt kvantitatiivisen sekä kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän. Lisäksi luvussa esitellään, kuinka valitut 

tutkimusmenetelmät täydentävät toisiaan.  
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Viimeisessä teorialuvussa, luku 4, esitellään tarkemmin, miten tutkimus on 

toteutettu. Luvussa selvitetään valittujen teorioiden validiteetti kyseistä tutkimusta 

varten. Tämä osio käsittää myös primäärisen ja sekundäärisen datan keräys- ja 

tutkimusprosessit. Erityistä huomiota kiinnitetään primäärisen aineiston, kyselyn, 

keräämiseen ja vastausprosenttiin. 

 

Luvut 5, 6 ja 7 käsittelevät empiirisen tutkimuksen tuloksia. Luvussa 5 tarkastellaan 

henkilöstön nykyistä digitalisaatioastetta henkilöstölle teetetyn kyselyn tulosten 

pohjalta, sekä tehdään katoanalyysi tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi. Luku 

6 käsittelee tarkemmin henkilöstön suhtautumista digitalisaatioon 

henkilöstökyselyn avulla. Luku 7 esittelee tulevaisuuden näkymiä ja 

mahdollisuuksia digiosaamisen osalta. 

 

Luvussa 8 esitellään tutkimuksen kannalta oleellisimmat johtopäätökset ja 

vastataan tutkimuskysymyksiin. Lisäksi luvussa esitellään esiin nousseet 

jatkotutkimuskysymykset sekä arvioidaan tutkimuksen ja tulosten oikeellisuutta. 

Viimeisenä kappaleessa 9 esitetään tutkimuksen yhteenveto. 
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2 DIGIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

Tässä luvussa esitellään työn kannalta oleellisia teorioita, joita hyödynnetään 

empiriaosiossa tutkimuksen analysoinnissa. Henkilöstön digitaalisen osaamisen 

nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita analysoitaessa on ensiksi selvitettävä 

käsitteen digitalisaatio määritelmä. Digitalisaation lisäksi työhön valittuja teorioita 

ovat GAP-analyysi, jonka avulla voidaan tutkia nykytilan ja tavoitetilan välistä 

eroa, sekä osaamisen johtaminen, sillä suurin muutos tullee toteutumaan 

uudenlaisen johtamistavan kautta. Lopuksi esitellään työtä varten muodostettu 

teoreettinen viitekehys, jota hyödynnetään analysoitaessa kohdeyrityksen tilaa sekä 

muodostettaessa johtopäätöksiä. 

 

2.1 Digitalisaatio 

 

Terminä digitalisaatio on vielä verrattain uusi, eikä sille ole vielä vakiintunut yhtä 

virallista määritelmää. Digitalisaatiolla tarkoitetaan sitä, että asioita, esineitä ja 

prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon joko osittain tai kokonaan. Gray ja 

Rumpe (2015) esittävät, että digitalisaatio kuvaa kaikkia niitä päivittäisen elämän 

toimia, jotka voidaan integroida teknologian avulla digitaaliseen muotoon. Dörner 

ja Edelman (2015) puolestaan näkevät digitalisaation enemmänkin tapana tehdä 

asioita digitaalisesti kuin pelkkänä digitaalisuutena itsessään. Digitalisaatiolla 

viitataan usein toimintaympäristön kokonaisvaltaiseen muutokseen, jossa 

keskitytään digitaalisen tekniikan käytön kehitykseen ja tätä kautta yrityksen 

toimintojen tehostamiseen ja kasvuun. Yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa 

kokonaan erilaista lähestymistapaa tehdä liiketoimintaa, jolloin muutostyö 

perinteisestä liiketoiminnasta digitaaliseen ympäristöön on erittäin monimuotoinen 

ja haastava. Englanninkielessä digitalisaatioon liittyviä termejä on useampia, kuten 

digitalization, digital transformation ja digitization. Näitä termejä käytetään hieman 

erilaisiin käyttötarkoituksiin toiminnoista riippuen, mutta suomeksi puhutaan 

yleisesti vain digitalisaatiosta. (Hämäläinen et al., 2016, s.21; Ilmarinen & Koskela, 

2015, s.22–23; Westerman, Calméjane, Bonnet, Ferrais & McAfee, 2011, s.5) 
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Mäkelä (2016) sekä Ilmarinen ja Koskela (2015, s.35–49) tuovat esille, että Suomi 

on kuulunut digitalisoitumisen kärkimaihin jo 1990- ja 2000-luvuilla. Suomessa IT-

infrastruktuuri on erittäin kehittynyttä, ja esimerkiksi Nokian myötä monet 

suomalaiset olivat edelläkävijöitä matkapuhelinten käytössä. Viime vuosien aikana 

kehityskulku on kuitenkin hidastunut, eikä uutta teknologiaa oteta käyttöön 

edellisvuosien tahtiin. Voidaankin sanoa, että Suomessa hyödynnetään 

digitalisaatiota nykyään varovaisesti. 

 

Leiviskä (2015) toteaa Kauppalehden artikkelissa, että digitalisaatio aiheuttaa 

osaajapulaa, sillä sopivia osaajia ei tällä hetkellä löydy Suomesta tarvittavaa 

määrää. Yksi digitalisaation tärkeimpiä tekijöitä onkin yksittäisen työntekijän 

suoritusten tukeminen digitalisaation hyödyntämisessä. Mäkelä (2016) esittää, että 

suomalaiset työntekijät näkevät digitalisaation tuomat mahdollisuudet erittäin 

hyvin, mutta yrityksissä ollaan erittäin varovaisia niiden hyödyntämisessä. 

Tiedetään myös, että digitalisaatio vaikuttaa olemassa oleviin työpaikkoihin niitä 

vähentäen, mutta toisaalta Leiviskän (2015) mukaan Suomessa on muutaman 

vuoden kuluttua jopa 10 000 ammattilaisen puute, joka johtuu täysin digitaalisten 

työkalujen osaamisen puutteesta. Tästä syystä ammattimaisen henkilöstön 

kouluttamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. 

 

2.1.1 Digitalisaation aikakaudet ja kehitys 

 

Ilmarisen ja Koskelan (2015, s.27–31) mukaan digitalisaation kehityskaari on 

alkanut jo 1965, kun Gordon E. Moore puhui havaintotietokoneiden laskentatehon 

nopeasta kehityksestä. Yrityksissä digitalisaatio sai alkunsa 1990-luvun 

alkupuolella tietokoneiden yleistymisen ja internetin leviämisen kautta. Käsitteenä 

digitalisaatio on kuitenkin uudempi, sillä 1990-luvun loppupuolelta 2000-luvun 

alkuun puhuttiin e-busineksesta ja digitalisoinnista.  

 

Ilmarinen ja Koskela (2015, s.27–30) ovat kuvanneet digitalisaation kehitystä 

kolmen sukupolven kautta. Nämä on esitetty kuvassa 2, joka osoittaa sukupolvien 

lisäksi jokaisen digitalisaation sukupolven kiihdyttävän vaikutuksen 



17 

 

   

  

liiketoimintaan. Ensimmäinen sukupolvi kuvastaa 1990-lukua, jolloin kotisivut ja 

hakukoneet tekivät tuloaan. Samaan aikaan ensimmäiset verkkokaupat ilmestyivät. 

Tämän vuosikymmenen aikana otettiin ensimmäisiä harppauksia kohti digitaloutta, 

mutta kasvun vauhti oli vielä verrattain rauhallista. 2. sukupolvi alkoi 2000-luvun 

taitteesta, jolloin kansainväliset verkkokaupat sekä mobiili-internet tekivät tuloaan. 

Kansainvälisten verkkokauppojen tulo aiheutti entistä globaalimpaa kilpailua 

kotimaisten ja ulkomaisten yritysten välillä. Toisen sukupolven alussa otettiin 

käyttöön digitalisaatio käsitteenä. Digitalisaation vaikutus liiketoimintaan kasvoi 

entisestään, kuten kuva 2 osoittaa. Tätä kiihtyvää vaikutusta voidaan selittää data-

analytiikan kehityksellä. Sen avulla voidaan analysoida suuria tietomääriä ja 

hyödyntää niistä saatuja tietoja tulevissa päätöksentekotilanteissa. Näitä suuria 

tietomääriä alettiin kutsua termillä Big Data, sillä kerätyn informaation määrä alkoi 

kasvaa erittäin suureksi. (Kohavi, Rothleder & Simoudis, 2002) Kolmannen 

sukupolven katsotaan alkaneen 2010-luvulla nostaen digitalisaation merkitystä 

liiketoiminnassa erittäin nopeasti. Tämän uusimman sukupolven selkeimpiä 

saavutuksia tähän mennessä ovat laitteiden älykkyys ja kyky kommunikoida 

keskenään, robotiikka sekä esineiden internet, IoT (Internet-of-Things). Nähtäväksi 

jää, mihin suuntaan digiosaamista kehitetään tämän aikakauden aikana. (Ilmarinen 

& Koskela, 2015, s. 27–30) 

 

 

Kuva 2. Digitalisaation kehityskulku. (Mukaillen Ilmarinen & Koskela, 2015, s.28) 
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Yhdysvalloissa toimiva tutkimusyritys Gartner tuottaa vuosittain kuvan 3 tapaisia 

Hype-käyriä, jotka ovat erittäin havainnollistavia digitalisaation trendien kuvaajia. 

Niistä voidaan havaita, mitkä teknologiakehityksen tuotteet alkavat kiinnostaa 

ihmisiä, mitkä ovat tällä hetkellä suurin trendi ja mitkä ovat jo väistymässä uusien 

ideoiden tieltä. (Gartner, 2016) Nämä kuvaajat ovat kuitenkin arvioita, joten täysin 

niiden odotukset eivät vastaa todellista kiinnostuksen kehitystä. Hype-käyriä 

tehdään useista eri aiheista, kuten kuvan 3 nousevien teknologioiden kehittymisestä 

markkinoilla, teollisesta internetistä sekä digitaalisesta markkinoinnista. Kaiken 

kaikkiaan nämä käyrät ovat erittäin hyödyllisiä digitalisaation kehityksen 

kuvaamisen kannalta. 

 

Hype-käyrän ideana on kuvata erilaisia mahdollisia tulevaisuuden teknologioita ja 

sitä, kuinka kauan kestää, että ne ovat valmiita julkaistavaksi. Käyrä on jakautunut 

siten, että vasemmalta löytyvät ne teknologiat, joiden tutkimus on vielä 

alkutekijöissään, mutta joista muun muassa media voi olla erittäin kiinnostunut. 

Mitä lähempänä kuvan oikeaa sivua ollaan, sitä pidemmällä teknologioiden kehitys 

on. Matkan varrella kuvaajasta putoaa teknologioita, joita ei koeta kannattaviksi 

kehittää. Viimeisimmästä Hype-käyrästä (kuva 3) vuodelta 2016, voidaan havaita, 

että kaikkein suurimpia trendejä tällä hetkellä ovat digitaalisen liiketoiminnan 

teknologiaan liittyvät termit: IoT (Internet of Things), Blockchain, 3D-tulostus ja 

digitaalinen työtila. Näiden edellä mainittujen lisäksi kiinnostus tekoälyä kohtaan 

on kasvanut, ja tätä kehitetään tällä hetkellä erittäin suuresti. (Gartner, 2016) 

 

 

Kuva 3. Gartnerin Hype-käyrä 2016. (Gartner, 2016) 
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2.1.2 Digitalisaation tasot 

 

Digitalisaatiota voidaan tarkastella sekä mikro- että makrotasolla. Makrotasosta 

puhutaan tutkittaessa suurempaa kokonaisuutta, kuten yhteiskunnan digitaalista 

muuttumista sekä markkinoiden dynamiikan muutosta. Mikrotasolla puhutaan 

yksittäisten toimijoiden näkökulmasta. Nämä kaksi tasoa ovat selvässä yhteydessä 

toisiinsa, sillä yhteiskunta voi muun muassa säädösten avulla vaikuttaa 

markkinoihin, kun taas yritysten toimet luovat markkinointidynamiikkaa. Toisaalta 

jokainen yksittäinen yritys toimii omilla markkinoillaan kohdaten markkinoiden ja 

yhteiskunnan painetta. Nämä eri tasot ja niiden yhteys toisiinsa on havainnollistettu 

kuvassa 4. (Ilmarinen & Koskela, 2015, s.23–25) 

 

 

Kuva 4. Digitalisaation tasot. (Ilmarinen & Koskela, 2015, s.23) 

 

Yhteiskunnan digitalisaatio selittyy digitalisoitumisella, jota tapahtuu 

konvertoitaessa analogista tietoa digitaaliseksi. Kun palveluita on mahdollista 

saada myös sähköisessä muodossa, digitalisaation moniulotteisen vaikutuksen voi 

havaita myös ihmisten yleisesti kasvaneesta vaatimustasosta sekä heidän 

odotuksistaan. (Ilmarinen & Koskela, 2015, s.22–26) 

 

Markkinoiden digitalisaatiolla tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi yritysten on 

mahdollista muuttaa vakiintuneita käytäntöjä digitaalisten toimintamalliensa 

avulla. Täten koko markkinoiden rakenne muuttuu digitaalisia ratkaisuja 

hyödyntämällä. Markkinoiden digitalisaatioon liittyy olennaisesti käsite disruptio, 
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joka kuvaa markkinoiden pysyvyyden murtamista muuttuneiden käytäntöjen ja 

uusien toimijoiden kautta. Yhteiskunnan säätely vaikuttaa myös suoraan 

markkinoiden digitalisaatioon. (Ilmarinen & Koskela, 2015, s.25–26) 

 

Yksittäisen yrityksen digitalisaation piirteenä on se, että digitaalisuutta käytetään 

uudistettaessa yrityksen strategiaa ja toimintamalleja. Liiketoimintamallien 

muuttuessa yrityksen tulee aktiivisesti luopua olemassa olevista malleistaan ja 

rakentaa ja omaksua samanaikaisesti uusia malleja. Usein yksittäisellä yrityksellä 

on pyrkimys digitalisaation avulla muun muassa kasvattaa markkinoitaan, siirtää 

kauppaa verkkokauppaan, optimoida tuotantokustannuksia ja/tai automatisoida 

toimintojaan. Yrityksen digitaalinen kehitys voi olla seurausta halusta kehittää 

toimintaansa tai päinvastoin se voi olla pyrkimystä selvitä alati muuttuvilla 

markkinoilla. Digitalisaation myötä yritys pyrkii paremmin vastaamaan 

asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin muun muassa tuomalla asiakkailleen uusia 

ratkaisuja. Myös digitalisaation taso vaihtelee yrityskohtaisesti tarpeen mukaan. 

Yritys voi digitalisoida esimerkiksi vain osan toiminnoistaan tai vastaavasti koko 

liiketoimintansa. Erilaisten ratkaisujen lisäksi on tärkeää huomioida, että yrityksen 

digitalisaatio tarkoittaa myös yksittäisen työntekijän suoritusten tukemista 

hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. (Ilmarinen & Koskela, 2015, s.24–25, 51; 

Mäkelä, 2016) 

 

2.1.3 Digitalisaation vaikutukset liiketoiminnassa 

 

Yrityksen sisäinen kulttuuri muuttuu digitalisaation myötä, sillä läpinäkyvyys ja 

avoimuus syrjäyttävät perinteisen hierarkian ja antavat työntekijöille entistä 

paremman mahdollisuuden toimia ryhmissä. Ilmarinen ja Koskela (2015, s. 9, 13, 

25) esittävät, että digitalisaatio muokkaa yrityksen kaikkia osia, toimintoja ja tasoja 

kokonaisvaltaisesti. Digitalisaation nähdään vaikuttavan muun muassa yrityksen 

strategioihin, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Digitalisaation nähdään myös 

murtavan perinteisiä toimialarajoja ja uudistavan yritysten välistä kilpailua. 
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Digitalisaation avulla voidaan ratkaista monia yrityksen sisäisiä haasteita, mutta se 

ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin haasteisiin. Ensinnäkin kyseessä on niin suuri 

ilmiö, ettei yhdelläkään yrityksellä ole mahdollisuutta ottaa digitalisaatiota 

kokonaisuudessaan haltuunsa. On erittäin tärkeää, että ohjelmistojen tarjoamat 

mahdollisuudet pitää pystyä hyödyntämään liiketoiminnassa. Jatkossa yritysten 

kyky hyödyntää erilaisia ohjelmistoja, niin sisäisesti kuin erilaisten sidosryhmien 

kanssa, voidaan nähdä perustana yrityksen menestykselle. Itse ohjelmistot eivät 

kuitenkaan tuo menestystä, vaan niiden mahdollistamat toiminnot, joita 

työntekijöiden tulee osata käyttää. Vahvat operationaaliset kyvyt ovat edellytys 

kilpailukyvylle, joten digitalisaation etuna ei ole ainoastaan työtehtävien 

muuttuminen vaan myös asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Kilpailijat voivat 

nähdä yrityksen ulosannin, mutta ne eivät voi hyödyntää itse yrityksen sisällä 

tehtyjä panostuksia, sillä operationaalista etua on vaikea kopioida. Digitalisaatiossa 

on tärkeää kehittää toimintaa jatkuvasti, eikä pysähtyä, kun on saavuttanut alun 

perin asetetut tavoitteensa. (Hämäläinen et al. 2016, s.22, 33–34; Ilmarinen & 

Koskela, 2015, s.16; Reason, Lovlie & Flu, 2016, s.28–29; Westerman et al., 2014, 

s. 50–52) 

 

On havaittu, että yrityksen kasvu, kannattavuus ja kilpailukyky paranevat, kun 

yritys siirtyy käyttämään onnistuneesti digitaalisia kanavia aiempien perinteisten 

kanavien sijaan. Yrityksellä voi olla monia syitä toimintojensa digitalisoimiseen, 

mutta usein pääasiallinen tarkoitus on helpottaa prosesseja ja pyrkiä 

kustannustehokkuuteen. Asiakkaat odottavat, että voivat hyödyntää yrityksen 

palveluja verkossa, jolloin tiedot ovat saatavilla kellonajasta riippumatta. Tähän 

liittyen myös mobiilipalvelut ovat entistä tärkeämpiä. Verkkoon siirtyvät palvelut 

voivat olla yrityksen kannalta myös kustannustehokkaampia, jolloin yrityksen on 

mahdollisuus säästää verkkopalveluiden avulla. Nykyään paperittomuus on 

selkeästi kasvava trendi, ja monella yrityksellä on käytössä erilaisia paperinkäyttöä 

vähentäviä prosesseja, kuten paperiton lasku ja digitaaliset dokumenttikirjastot. 

Internetkanavissa on usein vähemmän henkilöstökuluja kuin perinteisissä 

markkinointikanavissa, ja markkinointi voi olla tehokkaampaa oikeiden 

kohderyhmien kautta. Tästä johtuen sosiaalisen median päivittäminen on 
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ensiarvoisen tärkeää yrityksille, jotta he voivat osoittaa aidon kiinnostuksensa 

asiakkaitaan kohtaan sekä pitää asiakkaansa ajan tasalla. (Ilmarinen & Koskela, 

2015, s.71–108, 123–124.)  

 

Nykyään lähes jokaisella yrityksellä on oma verkkokauppansa. Näiden lisäksi 

ainoastaan internetissä toimivat kaupat yleistyvät, joten asiakkailla on entistä 

enemmän valinnanvaraa, ja tuotteiden kilpailuttaminen on helppoa. Sanotaankin, 

että digitalisaatio muokkaa yritysten kilpailukenttää, koska lokaalit yritykset saavat 

kilpailijoikseen myös globaaleja yrityksiä. Tavaroiden liikkuminen varastolta 

asiakkaalle on nopeaa, joten ulkomailta tilaaminen on lisääntynyt. Onkin nähty, että 

asiakkaat ostavat enenevissä määrin sieltä, mistä se on helpointa ja 

kustannustehokkainta. Monesti tämä nähdään suomalaisten yritysten hinnoittelun 

ja kilpailukyvyn kannalta negatiivisena asiana, mutta toisaalta suomalaisilla 

yrityksillä on digitalisaation myötä entistä monipuolisempi mahdollisuus kasvuun 

kansainvälisillä markkinoilla. (Gray & Rumpe, 2015; Ilmarinen & Koskela, 2015, 

s.65–69) 

   

Verkkokauppojen lisäksi digitalisaatiosta on hyötyä miltei jokaisella elämän osa-

alueella. Esimerkiksi kodit, autot ja koneet digitalisoituvat, terveydenhuoltoa 

voidaan harjoittaa erilaisten sovellusten ja palveluiden välityksellä ja niin sanottu 

Big Data antaa entistä useammalle ihmiselle mahdollisuuden hyödyntää internetin 

välityksellä suuria datamääriä. Yksi tämän hetken nousevista trendeistä on IoT, eli 

esineiden internet. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteet toimivat entistä enemmän 

internetin välityksellä ja jopa keskustelevat keskenään. Tätä teknologiaa voidaan 

hyödyntää lukuisissa käyttökohteissa helpottamassa ihmisten arkea. (Gray & 

Rumpe, 2015; Ilmarinen & Koskela, 2015, s.65–69) 

 

Data-analytiikka 

Data-analytiikasta on lähivuosien aikana kehittynyt entistä tärkeämpi ennustamisen 

sekä dataan perustuvan päätöksenteon työkalu. Kehittyneen anturi- ja 

sensoriteknologian avulla voidaan kerätä lähes mistä tahansa suuria määriä dataa, 

jota voidaan data-analytiikan avulla yhdistää eri lähteistä sekä analysoida ja tehdä 
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ennusteita tulevasta käyttäytymisestä. Esimerkiksi internetsivustoilla esiintyvien 

mainosten klikkauksia voidaan analysoida ja tunnistaa klikkausten perusteella 

erilaisia käyttäjäryhmiä. Analyysien kautta pystytään siten kohdentamaan 

mainoksia eri käyttäjäsegmentteihin. Mainosten lisäksi data-analytiikkaa voidaan 

hyödyntää lukemattomissa käyttökohteissa, kuten myynnin ennustamisessa, 

markkinoinnissa, markkinoinnin segmentoinnissa, toimitusketjujen optimoinnissa 

sekä vakuutuspetosten havaitsemisessa. (Kohavi et al., 2002; Leventhal & 

Langdell, 2013) 

 

Data-analytiikan perimmäisenä ajurina yrityksissä toimii useimmiten joko 

liikevaihdon kasvattamisen tai kulujen karsimisen tavoittelu. Asiakkaiden 

toiminnan lisäksi data-analytiikka antaa mahdollisuuden analysoida myös 

henkilöstön toimintaa, kuten laskutettavan työn määrää suhteessa työssäoloaikaan. 

Analysoinnin nopeus on nykyään tärkeässä asemassa yrityksen kilpailukyvyn 

kannalta, sillä markkinat elävät entistä nopeammin. Ympäristön muutokset pitää 

pystyä ottamaan huomioon ja kilpailla muita alan toimijoita vastaan. Esimerkkinä 

tällaisesta tilannemuutoksesta voidaan pitää hinnoittelun muutosta. Nykypäivän 

valveutuneet asiakkaat vertailevat hintoja reaaliaikaisesti ja ostavat sieltä, mistä se 

on kannattavinta. (Kohavi et al., 2002; Collin & Saarelainen, 2016, s.46) Leventhal 

ja Langdell (2013) esittävätkin, että ns. eilisen data ei useimmiten enää ole tarpeeksi 

ajantasaista kilpailukyvyn kannalta, vaan yritysten tulisi analysoida 

lähitulevaisuuden skenaarioita olemassa olevan datan avulla.  

 

Yritysmaailmassa data-analyytikkojen tarve on ollut jyrkässä kasvussa, sillä 

osaamista tarvitaan yhä enemmän kerätyn datan analysoimiseksi. Pelkkä analyysejä 

tuottava ohjelmisto ei siis sinänsä auta vielä yritystä, vaan analyysien tulkitsemista 

varten tulee olla osaavaa henkilöstöä. Analyysejä varten voidaan käyttää 

monenlaisia ohjelmistoja tarpeesta riippuen. (Kohavi et al., 2002) Leventhal ja 

Langdell (2013) esittävät, että 3/4 kaikista Business intelligencen (BI) eli 

liiketoimintatiedon hallinnan ohjelmistoista tulee tarjoamaan 

ennusteominaisuuksia vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2013 vastaava luku on ollut 

vielä alle 1/3 ohjelmistoista. 
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Big Data 

Kuten mainittu, datan keräys on erittäin tärkeässä asemassa analysoitaessa 

tilanteita. Nykypäivänä sensorit keräävät suuria määriä dataa tauotta. Tätä 

datamassaa kutsutaan yleisesti termillä Big Data. (Leventhal & Langdell, 2013) 

Termiä on alettu käyttää yleisesti vasta vuonna 2011, ja tämän kasvu on ollut 

erittäin suurta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Gandomi ja Haider (2015) 

määrittelevät Big Datan kolmella eri dimensiolla, joita ovat tiedon määrä, 

monipuolisuus ja nopeus. Datan määrä viittaa tiedon laajuuteen. Monipuolisuus sitä 

vastoin viittaa siihen, että tieto voi olla muun muassa tekstinä, taulukoina, videoina 

ja kuvina. Monipuolisuus voidaan jaotella myös strukturoituun ja 

strukturoimattomaan dataan. Vuonna 2014 vain 5 % datasta oli valmiiksi 

muokattua, erilaisissa julkaisuissa käytettyä tietoa. Loput olivat irrallista, 

strukturoimatonta dataa, joka vaatii analysointiin ohjelmistoja. Nopeus kuvastaa 

sitä nopeutta, jossa tieto tulisi pystyä analysoimaan, jotta siitä olisi hyötyä 

liiketoiminnassa.  

 

IoT 

Jotta dataa voidaan kerätä entistä enemmän ja tarkemmin, tarvitaan erilaisia 

sensoreita ja antureita keräämään tietoa yhä uusista käyttökohteista. Nykyään useat 

laitteet on jo kytketty internetiin langattomasti, joten tärkeää tietoa voidaan kerätä 

huomaamattomasti. Tätä ilmiötä voidaan kuvata lähes samaa asiaa kuvaavilla 

käsitteillä esineiden internet (internet of things, IoT), teollinen internet (industrial 

internet) ja kaiken internet (internet of everything). IBSG:n määritelmän mukaan 

IoT kuvastaa sitä tilaa, jolloin internetiin yhdistettyjen laitteiden ja esineiden määrä 

ylitti maailman väestön lukumäärän. Tämä tapahtui vuonna 2010. Evans (2011) 

esittää, että IoT tulee muuttamaan kaiken. Väitettään hän perustelee sillä, että 

nykypäivänä miltei jokaisella sektorilla hyödynnetään internetin 

käyttömahdollisuuksia jo suurissa määrin. Opetuksessa, tieteessä, liiketoiminnassa 

sekä kommunikoinnissa käytetään erittäin paljon internetin tarjoamia 

mahdollisuuksia. Sanotaankin, että internet on yksi suurimpia ja tärkeimpiä 

ihmiskunnan saavutuksia. Digitalisaation kannalta tämä osa-alue on yksi erittäin 
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suuria kehitysalueita, johon tullaan kiinnittämään erityistä huomioita tulevien 

vuosien aikana. (Rexford, 2017) 

 

Laitteissa olevat sensorit mahdollistavat reaaliaikaisen datan keräämisen, mitä 

voidaan hyödyntää lukuisissa käyttökohteissa, kuten tuotekehittelyssä. Sensoreita 

löytyy nykypäivänä jo muun muassa kodinkoneista, kuten pesukoneista ja 

televisioista, älykelloista, sykemittareista, sekä liikennevälineistä, työkoneista ja 

tuotantokoneista. Teollisuudessa teollinen internet avaa mahdollisuuksia jopa aivan 

uudenlaisille palvelu- ja liiketoimintamalleille. (Evans, 2011; Ilmarinen & Koskela, 

2015, s. 61–62) 

 

2.2 Gap-analyysi 

 

Gap-analyysin eli puuteanalyysin avulla voidaan määrittää jonkin asian tai 

osaamisen nykyisen tason sekä vision välinen eroavaisuus. Sharma (2011) toteaa, 

että gap eli puute voidaan nähdä tämänhetkisen tilan ja tavoitetilan välisenä kuiluna, 

kuten kuvasta 5 voidaan havaita. Usein gap-analyysiä käytetään selvittämään 

toimittajan ja asiakkaan odotusten välistä kuilua, mutta tässä työssä keskitytään 

esimiehen/johdon sekä työntekijöiden välisten odotusten eroavaisuuden 

selvittämiseen. (Brown, 2016; Headley & Choi, 1992) 

 

 

Kuva 5. Gap-analyysi. (Mukaillen Sharma, 2011) 

 

Gap-analyysin haasteellisuus piilee ennen-ja-jälkeen-analysoinnin haastavuudessa. 

Headley ja Choi (1992) esittävätkin, että on erittäin tärkeää keskittyä niihin 

asioihin, jotka eivät toistu jokaisessa tapauksessa ja ole täten standardoituja. Jotta 

Nykytilanne

Gap
Tulevaisuuden 

visio
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analysointi olisi järkevää, tulee osa-alueet määritellä eri kriittisyysasteilla. Näin 

kriittisimmät kohdat korjaamalla saavutetaan suurempi hyöty kuin vähemmän 

kriittisten toimintojen korjaamisella olisi mahdollista saavuttaa. Kuilu saattaa myös 

olla liian suuri tavoiteltavaksi kustannustehokkaasti, joten joskus tavoitetilan 

odotusarvoa joudutaan laskemaan tai tavoitteen saavuttamiseksi tulee käyttää 

tarpeeksi aikaa ja välietappeja. Gap-analyysin hyvänä puolena voidaan kuitenkin 

pitää sitä, että analysointi voidaan tehdä milloin vain, eikä ole sidonnainen 

esimerkiksi projektin vaiheeseen. Gap-analyysin avulla kerättyjen tietojen 

perusteella voidaan muokata prosesseja siten, että asiakastyytyväisyys saadaan 

kohoamaan palvelun laatua parantamalla. Yrityksen sisällä tämä tarkoittaa 

esimerkiksi työntekijöiden osaamisen parantamista, jotta työn laatu paranee ja 

yrityksen johto voi olla tyytyväinen tulokseen. (Burns, 2007; Juan & Ou-Yang, 

2004; Russel & Yilmaz, 2006) 

 

2.2.1 Osaamisen gap-analyysi 

 

Osaamisen gap-analyysi eli osaamisvajeanalyysi on gap-analyysin muokattu 

analyysimalli, jonka avulla voidaan tutkia tarkemmin henkilöstön osaamisen 

vajetta. Sen pääasiallinen käyttötarkoitus on selvittää esimiehen 

osaamisvaatimusten ja henkilöstön osaamistason välinen eroavaisuus. Analyysin 

avulla voidaan myös selvittää, minkälaista osaamista henkilöstön tulisi lisätä, jotta 

yrityksen tavoitteet voidaan täyttää. Sitä voidaan myös käyttää hyödyksi 

esimerkiksi rekrytoinnissa, jolloin voidaan etsiä oikeanlaisia kyvykkyyksiä. 

Osaamisen gap-analyysia voidaan käyttää kaikenkokoisissa yrityksissä, sillä se on 

erittäin hyvin sovellettavissa tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti. Analyysia 

voidaan hyödyntää esimerkiksi uuden toiminnon käyttöönotossa, yrityksen 

kehittämisen apuna, työntekijöiden vähentämistarpeessa tai uusien työntekijöiden 

rekrytoimisen apuna. (Bika, 2017; Brunot, 2017) Miller-Merrel (2014) esittää 

lisäksi, että yrityksen HR-tiimin yksi tärkeimmistä tehtävistä on osaavan 

henkilöstön palkkaamisen lisäksi pitää huolta siitä, että yrityksen osaaminen seuraa 

viimeisintä tekniikan ja tietämyksen kehitystä. 
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Miller-Merrel (2014) ja Bika (2017) esittävät, että osaamisvajeanalyysi voidaan 

tehdä neljässä vaiheessa, joita ovat: 

1. Suunnittelu, 

2. Tärkeiden osaamisalueiden tunnistaminen, 

3. Osaamisen mittaaminen nykyhetkellä, ja 

4. Toimi datan antaman tiedon perusteella. 

Ensimmäisessä vaiheessa päätetään, keskitytäänkö analyysissa yksilötasoon vai 

tiimitasoon. Lisäksi tulee päättää, tehdäänkö analyysi esimerkiksi esimiehen tai 

jonkun muun yrityksen sisäisen henkilön toimesta, vai ostetaanko palvelu 

ulkopuoliselta konsultilta.   

 

Toisessa vaiheessa tulee määritellä työn kannalta tarpeelliset osaamiskohteet. On 

huomattu, että joskus avoimiin työtehtäviin on vaikeaa löytää työntekijöitä 

ainoastaan epärealististen odotusten takia. Tässä vaiheessa tulee miettiä, 

minkälaista osaamista yritys tarvitsee tulevien vuosien aikana. Tässä vaiheessa 

voidaan myös suunnitella kysely henkilöstölle ja selvittää sitä kautta, minkälaista 

osaamista he kokevat tarvitsevansa lähitulevaisuudessa, ja millaisena he kokevat 

nykyisen osaamistasonsa tarvittavilla osa-alueilla. Tämä osallistuttaminen antaa 

työntekijöille tunteen, että he voivat olla osana muutosprosessia. (Miller-Merrel, 

2014; Bika, 2017) 

 

Kolmannessa vaiheessa mitataan osaaminen nykyhetkellä. Tämä voidaan tehdä 

esimerkiksi kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Joissakin tapauksissa 

puutteellinen osaaminen johtuu rajatusta kokemuksesta. Yleensä tätä esiintyy 

henkilöillä, jotka ovat vasta hiljattain aloittaneet työssään. Tässä tapauksessa työn 

ohella opastus on hyvä tapa kaventaa osaamisvajeen kuilua. (Miller-Merrel, 2014; 

Bika, 2017) 

 

Viimeisessä vaiheessa analysoidaan edellisen vaiheen tutkimustulokset ja tehdään 

päätös, miten kuilua saadaan pienennettyä. Tähän on yleensä kaksi vaihtoehtoa; 

kouluttaminen ja palkkaaminen. Yli puolet yrityksistä kouluttaa nykyisiä 

työntekijöitään uusiin työtehtäviin. Koulutus voi olla esimerkiksi ostettu 
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ulkopuoliselta yritykseltä, joka järjestää koulutustilaisuuksia, se voi olla online-

kursseja tai internetistä löytyvää itseopiskelumateriaalia tai vaikkapa mentoritason 

opastusta työntekijöiden välillä. Mikäli koulutusvaihtoehtojen avulla ei koeta 

saavutettavan tarpeeksi hyvää tulosta, yrityksen on järkevää palkata uutta 

kyvykkyyttä yrityksen ulkopuolelta. (Bika, 2017; Brunot, 2017; Miller-Merrel, 

2014) 

 

2.3 Osaamisen johtaminen digitalisaation aallonharjalla 

 

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat yhdessä olleet tärkeimpiä tekijöitä siirryttäessä 

tietoyhteiskunnasta verkostoyhteiskuntaan. Digitalisaation kiihtymisen myötä 

myös yritysten liiketoimintamallit ja henkilöstön osaamisvaatimukset muuttuvat 

nopeasti. Tehokas johtaminen on tärkeämpää kuin koskaan ennen, jotta henkilöstön 

osaamista voidaan kehittää muutoksen tahtia nopeammin, ja täten menestyä 

digitalisaation aallonharjalla.  Muutoksen tavoitteena on useimmiten pyrkimys 

parantaa yrityksen osaamista niillä osa-alueilla, joilla se pärjää heikosti ja 

vastaavasti parantaa entisestään vahvuuksiaan. (Välimaa, 2014, s.88; 

Sydänmaanlakka, 2014, s.18–19; Pirinen, 2014, s.113) 

 

Digitalisaation ja globalisaation johdosta tulevaisuuden hahmottaminen on 

muuttunut sekä kompleksisemmaksi että yllätyksellisemmäksi. Muutokset 

teknologiassa tapahtuvat erittäin nopeasti, eikä niihin välttämättä osata 

valmistautua ennalta. Sydänmaanlakka (2014, s.19) toteaa; ”Tulevaisuuden 

ennakointi on yksilön, tiimin ja koko organisaation herkkyyttä lukea nykyisyydestä 

ja menneestä tulevaisuuden ituja”. Ei siis ole helppoa analysoida tulevia 

megatrendejä ja erilaisia skenaarioita, joten niiden pohdintaa on hyvä tehdä 

työryhmissä. Tätä kiihtyvää toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvua on 

havaittu jo vuosikymmenen ajan, ja mitä todennäköisemmin sama trendi jatkuu. 

Yllätyksellinen tulevaisuus vaatii johtajilta strategista ajattelua, joka pitää sisällään 

muun muassa herkkyyttä ennakoida ja havainnoida pieniäkin signaaleja sekä nähdä 

asioita moniulotteisesti. (Pirinen, 2014, s.13–30) Sydänmaanlakka (2014, s.21) 

sekä Christensen ja Nylund (2007, s.64–65) esittävät, että tärkeimpiä 
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organisaatioiden menestystekijöitä tulevat olemaan laaja strateginen osaaminen 

sekä osaamisen johtaminen. 

 

Ilmarinen ja Koskela (2015, s.16) esittävät, että yritysjohdon kiinnostus viedä yritys 

kohti digitaalisempaa tulevaisuutta on avainasemassa digitalisaation onnistumisen 

kannalta. Yrityksen organisaatiokulttuurin tulee olla kannustava, jolloin 

kaikenlaiset muutokset yrityksessä tapahtuvat ketterästi. Mikäli kaikki neuvot 

tulevat vain ylhäältä käsin, ei työntekijöillä ole välttämättä kiinnostusta toteuttaa 

muutosta. Yrityksen toiminnan läpinäkyvyys on myös erittäin tärkeää, jotta 

työntekijät ovat tietoisia yrityksen tulevista asioista ja he voivat itse ehdottaa uusia 

ideoita. Tällainen vuoropuhelu voi saada aikaan entistä innovatiivisemman 

strategian, kun useampi henkilö tuo oman näkökulmansa esiin. (Hämäläinen et al., 

2016, s.152–153; Sydänmaanlakka, 2014, s.40–42) 

 

Välimaa (2014, s.90) toteaa, että ”Olennaisten osaamisten määrittely antaa 

kehyksen ja luo suuntaviivat yksiköiden ja yksilöiden osaamisten kehittämiselle ja 

hyödyntämiselle”. Johtajan tärkeä, mutta haasteellinen tehtävä on siis määritellä 

tarpeeksi yksityiskohtaisesti yksilön tai yksikön tarvittava osaaminen. 

Tarkoituksena ei ole määritellä kaikkea osaamista, vaan keskittyä kaikkein 

olennaisimpiin osaamistarpeisiin. Useimmiten koetaan, että osaaminen kasvaa 

suoriutumisten kautta. Haasteelliset projektit haastavat ja motivoivat työntekijöitä 

kehittämään osaamistaan, mikäli tavoitteet on asetettu tarpeeksi korkealle tasolle. 

Bandura ja Adams (1977) toteavat tutkimuksessaan, että jopa 70 % kehityksestä 

tapahtuu näissä edellä mainituissa haastavissa projekteissa. Lisäksi he ovat 

huomioineet, että jopa 20 % osaamisen kehittymisestä johtuu suoraan palautteen 

saamisesta ja suoriutumisen arvioinnista. Osaamisen arvioinnissa voidaan käyttää 

esimerkiksi sopivaa asteikkoa, jolloin työntekijä tietää itse oman osaamisensa 

tason. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että vain 10 % osaamisen kehittymisestä 

tapahtuu varsinaisten koulutusten kautta.  

 

Henkilöstön johtamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää havainnoida työntekijöitä 

yksilöinä, sillä jokainen ihminen kokee asiat omalla tavallaan. Toiset nauttivat siitä, 
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että saavat vapauksia toimia siten, miten parhaalta tuntuu, kun taas toisten mielestä 

työnteko ilman selkeitä sääntöjä on epämieluisaa. Täten johtajan tulisi antaa 

alaisilleen oikeanlaista opastusta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Johtaminen voidaankin nähdä eräänlaisena palveluna, joka tulee räätälöidä 

yksilöllisesti jokaiselle työntekijälle. Palautteen saaminen nopeasti on havaittu 

erittäin tärkeäksi, sillä se helpottaa työntekoa ja mahdollisiin epäkohtiin voidaan 

puuttua mahdollisimman pikaisesti. Palautteen lisäksi luottamus on ensiarvoisen 

tärkeää työntekijän ja esimiehen välisen suhteen kehittymisen kannalta. 

(Hämäläinen et al., 2016, s. 158–159, 167; Sydänmaanlakka, 2012, s.34–35) 

 

Grahn (2008) on tuonut koulutuksessaan esille tärkeimpiä osaamisen 

johtamisprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Kuvasta 6 voidaan havaita, kuinka 

osaamisen johtamisprosessi on jatkuva sykli, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan. 

Alkuun selvitetään tavoitteet, osaamistarpeet ja erilaiset prosessit, joilla 

tavoitteeseen päästään. Osaamista arvioidaan kehityskeskusteluissa, joiden avulla 

voidaan sopia jatkotoimenpiteistä tavoitteeseen pääsemiseksi. Tämä sykli voi 

pyörähtää monta kertaa, mikäli tavoitteet selkiytyvät tai muuttuvat alkuperäisestä. 

 

 

Kuva 6. Osaamisen johtamisprosessi. (Mukaillen Grahn, 2008) 
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Pirinen (2014, s.113–115) esittää, että ”yrityksen tulevaisuus ja muutokset voidaan 

rakentaa vain henkilöstön osaamisen varaan”. Esimiehen onkin hyvä tiedostaa, 

minkälaista osaamista henkilöstöllä on yksilötasolla. Välttämättä työntekijä ei ole 

tarvinnut kaikkea osaamistaan työssään, mutta ns. piilotettu osaaminen saattaa olla 

avainasemassa yrityksen muutoksen onnistumisen kannalta. Tällöin työntekijä voi 

hyödyntää omia vahvuuksiaan edesauttaakseen muutosta. 

 

Osaamisen kehittämiselle ei ole vain yhtä oikeaa tapaa, vaan erilaisia 

oppimisprosesseja voidaan toteuttaa niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. On 

kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huomioida, että oppiva yksilö on oppivan 

organisaation perusta. Osaamisen kehittäminen lähtee kuitenkin aina tarpeesta, joka 

on usein määritelty yrityksen strategiassa. Yksilötasolla osaamisen kehittämistä 

voidaan edistää muun muassa henkilökohtaisen valmennuksen, motivoinnin sekä 

oppimiskeskusteluiden kautta. Ryhmätasolla osaamista voidaan kehittää enemmän 

ryhmätyöskentelyn avulla erilaisissa tilanteissa, kuten ryhmän yhteisissä 

valmennuksissa ja kehittämisprojekteissa. (Grahn, 2008) 

 

2.4 Teoreettinen viitekehys 

 

Kuten tässä luvussa on esitetty, digitalisaatio on erittäin suuresti mukana nykyajan 

kaupankäynnissä. Tästä syystä yritysten tulee jatkuvasti kehittää henkilöstön 

digitaalista osaamista sekä yrityksen palveluita kohti digitaalisempaa 

kokonaisuutta. Digiosaaminen koetaan jo lähes itsestään selvänä ominaisuutena 

yrityksen liiketoiminnassa.  

 

Kuvassa 7 esitetään tämän työn tarpeiden pohjalta muodostettu teoreettinen 

viitekehys. Tutkimuksen keskiössä on tarve selvittää digitalisaation nykytila sekä 

tavoitetila viiden vuoden päähän. Osaamisen johtaminen on yksi tärkeimmistä 

tavoista saada kurottua näiden kahden tilan välinen ero umpeen. Kuten kuvasta 7 

voidaan havaita, digiosaamisen asteen tulisi nousta ajan myötä siten, että voidaan 

saavuttaa annettu tavoitetila. Digiosaamisen kehitys ei kuitenkaan lopu 

saavutettaessa tavoitetila, vaan sen tulee olla jatkuvaa myös alkuperäisen 
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tavoitetilan saavuttamisen jälkeen. Näin toimiessaan yritys pysyy kilpailukykyisenä 

jatkuvasti. 

 

  

Kuva 7. Teoreettinen viitekehys. 

 

Teoreettisen viitekehyksen mukaisesti oletetaan, että yrityksen nykytilassa 

henkilöstön osaamisen ylläpito on verrattain passiivista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

osaamista ylläpidetään tarpeiden mukaisesti esimerkiksi koulutusten kautta. 

Osaamisen edistäminen on kuitenkin erittäin maltillista. Tavoitetilassa yrityksen 

henkilöstö on valveutunut kehittämään omaa osaamistaan itsenäisesti esimiehen 

kannustuksella. Jotta tavoitetilaan päästään, tulee henkilöstöä motivoida 

opiskelemaan jatkuvasti. Tätä tavoitetilaa kuvaa myös termi älykäs itsensä 

johtaminen, sillä jokaisen työntekijän tulisi olla vastuussa oman osaamisensa 

päivittämisestä esimiehensä tuella (Sydänmaanlakka, 2012, s. 28–29).  
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3 TYÖN TOTEUTUS JA METODOLOGIA 

 

Ajan saatossa on kehitelty erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka auttavat tutkijoita 

tarkastelemaan tutkimusongelmia mahdollisimman laajasti. Nykyaikana tutkijat 

käyttävät yleisesti hyödykseen niin sanottua mixed methodia eli 

monimenetelmäistä tutkimusta. (Östlund, Kidd, Wengström & Rowa-Dewar, 2011) 

Tässä kappaleessa esitellään aluksi kvalitatiivinen eli laadullinen ja kvantitatiivinen 

eli määrällinen tutkimusmenetelmä sekä niiden yleiset käyttötarkoitukset ja lopuksi 

vielä näiden menetelmien yhdistämisen vahvuudet.  

 

3.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen ajatuksena on kerätä tietoa riittävän 

suurelta joukolta. Tutkimusta varten kerätään tietoa usein erilaisten 

kyselylomakkeiden avulla, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. Täten kyselyn 

avulla voidaan suhteellisen helposti kerätä suuri määrä dataa, mutta toisaalta 

kyselyn ulkopuolelle saattaa jäädä paljon oleellista tietoa vaihtoehtojen 

rajallisuuden vuoksi. Tutkimusta kutsutaan kokonaistutkimukseksi, jos koko 

perusjoukko tutkitaan. Toisena vaihtoehtona on käsitellä vain osaa joukosta, jolloin 

tutkimus on otantatutkimus. Tutkimusta varten kerätty käsittelemätön tieto, kuten 

kyselyn vastaukset, on tutkimusaineistoa. Tutkimusaineisto voi olla primääristä, 

tutkimusta varten kerättyä, tai vaihtoehtoisesti sekundaarista eli olemassa olevaa 

tietoa, jota on hankittu muihin tarkoituksiin. Tiedonkeräystapa on riippuvainen 

siitä, minkälaista tietoa pyritään keräämään ja sen myötä valitaan sopivin 

tutkimusmetodi. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 360–365; Heikkilä, 2014, 

s.12–15) 

 

Tietojen keräämisen työkaluna internetpohjaiset kyselytyökalut ovat nopeasti 

yleistyneet ja syrjäyttäneet postitse ja puhelimitse toteutetut kyselyt. Internetin 

kautta toteutetut kyselyt ovat suhteellisen helppo ja nopea tapa kerätä suuri määrä 

tietoa. Kysymysten laatimiseen on kuitenkin tärkeä kiinnittää erityistä huomiota, 

jotta väärinkäsitysten ja täten virheellisten vastausten määrä vähenee. Tästä syystä 
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usein suositellaan pilottitutkimusta ennen varsinaista tutkimusta. 

Pilottitutkimukseen valitaan pieni testijoukko, jolta kerätään mielipiteitä kyselyn 

toimivuudesta ja muotoilusta. Täten pilottitutkimuksen jälkeen saadaan muokattua 

kysely mahdollisimman selkeäksi ja käyttäjäystävälliseksi testijoukon 

kommenttien perusteella. (Heikkilä, 2014, s. 16–20; Saunders et al., 2009, s. 394–

395) 

 

Kyselyssä voidaan käyttää monenlaisia kysymyksiä, kuten kyllä/ei -kysymyksiä, 

väittämiä ja erilaisilla arviointiasteikoilla vastattavia kysymyksiä. Mitä rajatumpi 

vastausmahdollisuus on, sitä helpompi tutkimustuloksia on analysoida. Näitä 

kysymyksiä kutsutaan suljetuiksi, eli vaihtoehdon antaviksi kysymyksiksi. 

Saunders et al. (2009, s.378–379) tuovat esille, että suljetuissa kysymyksissä 

arviointi voidaan toteuttaa muun muassa Likert-asteikon avulla. Likertin ideana on 

antaa kysyjälle mahdollisuus valita, mitä mieltä hän on jostain väittämästä. Yleensä 

tässä käytetään viisiportaista vaihtoehtovalikoimaa, jotta vastauksia voidaan 

analysoida myös numeerisesti. Avoimet kysymykset vastaavasti mahdollistavat 

vastaajalle tarkemman vastauksen, mutta niiden analysointi on paljon 

haastavampaa kuin vaihtoehtokysymysten analysointi. Kolmantena 

kysymystyyppinä voidaan käyttää kahden edellisen tyypin sekoitusta, eli 

sekamuotoisia kysymyksiä. Sekamuotoisessa kysymyksessä annetaan 

vastausvaihtoehtojen lisäksi mahdollisuus valita vaihtoehto ”muu, mikä”, johon 

vastaaja voi itse kirjoittaa oman vastauksena, mikäli tätä ei löydy valmiista 

vastauksesta. Toisaalta kysymystä voidaan käyttää siten, että annetaan kaksi 

vaihtoehtoa, esimerkiksi kyllä/ei, ja mikäli vastaaja valitsee tietyn vaihtoehdon, 

tulee hänen spesifioida vastauksensa. Kysymystyyppien erilaisuudesta johtuen 

kyselyn laatijan tulee miettiä tarkasti, minkälaisia vastauksia hän toivoo saavansa 

kuhunkin kysymykseen ja rakentaa kyselyn vastausvaihtoehdot vastaamaan 

tarvetta, jotta kysely kattaisi koko tutkimusongelman mahdollisimman hyvin. 

(Heikkilä, 2014, s.47–52)  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen analysointi on selkeästi haastavampaa, mikäli 

vastausprosentti jää matalaksi. Tällöin kertynyt data saattaa olla vääristynyttä, sillä 
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vastaamatta jättäneet henkilöt ovat voineet olla täysin eri mieltä kysymyksistä. 

Mikäli kyselyllä on suuri vastaanottajajoukko, voi vastausten määrä olla pienehkö 

muun muassa ihmisten kiinnostuksen tai ajan puutteen vuoksi. Jotta kyselyn 

vastauksia voidaan pitää tarpeeksi todenmukaisina, voidaan alhaisesta 

vastausprosentista johtuen tehdä katoanalyysi. Siinä verrataan kyselyn perustietoja 

olemassa oleviin kokonaisotoksen perustietoihin. Esimerkiksi vastanneiden keski-

ikää ja sukupuolijakaumaa voidaan verrata koko joukon vastaaviin tietoihin. Mikäli 

tiedot vastaavat toisiinsa sopivissa määrin, on vastanneiden otanta ollut sopiva, 

muussa tapauksessa tämä on syytä tuoda esille myös analysoitaessa vastauksia. 

(Heikkilä, 2014, 178–180; Saunders et al., 2009, s.427–429) 

 

 

3.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii keräämään suuren määrän sijaan 

mahdollisimman tarkkoja, laadullisia vastauksia. Tutkimuskohteiden määrä ei siten 

ole oleellinen, vaan yleensä otanta on verrattain pieni. Kvalitatiivinen tutkimus 

toteutetaan usein haastatteluiden kautta. Haastattelutyypistä riippuen tutkija voi 

muun muassa muokata kysymysten järjestystä tai kysyä asioita eri tavalla 

tilanteesta riippuen, jolloin haastattelu antaa mahdollisuuden selventää vastauksia 

itse tilanteessa lisäkysymysten kautta. Usein haastattelut äänitetään, jotta niitä 

voidaan analysoida jälkikäteen. Kvalitatiivinen tutkimus on kvantitatiiviseen 

tutkimukseen nähden aikaa vievä prosessi, sillä haastatteluissa kuluu yleisesti 

paljon enemmän tutkijan aikaa kuin kyselyissä, eikä datan analysointi ole 

välttämättä nopeaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.34–37, 58–60; Saunders et al., 

2009, s. 320) 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2008, s.41–48) toteavat, että kvalitatiivinen tutkimus 

mahdollistaa eri strukturointiasteita, joista tutkija voi valita tutkimuksen kannalta 

validin vaihtoehdon. Strukturointiasteita ovat seuraavat: strukturoimaton 

haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu sekä strukturoitu haastattelu. Näistä 

vaihtoehdoista strukturoimaton eli avoin haastattelu on kaikkein avoimin. Siinä 
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käytetään täysin avoimia kysymyksiä, jolloin haastattelijan tehtävänä on ohjata 

haastattelua lisäkysymyksillä. Avoin haastattelu voidaan tulkita myös jopa 

keskusteluna, joka etenee johdonmukaisesti haastateltavan vastauksesta riippuen. 

Avoimessa haastattelussa on erittäin tärkeää, että haastattelija ymmärtää 

haastattelun aihealueen, jolloin hän osaa johdattaa haastattelua oikeaan suuntaan. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa eli teemahaastattelussa kysymykset ja teemat 

on määrätty ennalta, mutta niiden järjestystä voidaan muuttaa haastattelun edetessä 

siten, että haastattelu olisi mahdollisimman luonteva. Tutkijan näkökulmasta 

riippuen myös kysymysten sanamuotoja voidaan muuttaa pitäen asiasisältö samana. 

Perusidea puolistrukturoidussa haastattelussa on lähteestä riippumatta kuitenkin se, 

että osa haastattelun rakenteesta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Strukturoitua 

haastattelua kutsutaan myös lomakehaastatteluksi, sillä tässä haastattelumallissa 

sekä kysymykset että niiden järjestys on täysin standardoituja. Haastattelu on 

helppo toteuttaa, mutta kerätty tieto vastaa suppeasti kysymykseen, kun tarkentavia 

kysymyksiä ei voida tehdä. Kysymykset tulee esittää kirjoitusasun mukaisesti, eikä 

äänenpainoa voida vaihdella. Kaikkein strukturoiduimman haastattelutyypin 

vastauksia voidaan vertailla melko helposti, sillä kysymykset ovat olleet samoja 

kaikille. Täysin avoimen haastattelun vastausten vertailu on sitä vastoin erittäin 

hankalaa, sillä haastattelu voi käsitellä aihetta hyvin erilaisista näkökulmista, eikä 

yhteneväisyyksiä muihin haastatteluiden osa-alueisiin välttämättä ole lainkaan. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.41–48; Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 72–77; Saunders 

et al., 2009, s. 320–321) 

 

Erilaisten haastattelutyyppien lisäksi erikokoiset haastattelujoukot tuovat 

haastatteluihin monimuotoisuutta. Yksilö- ja pienryhmähaastattelut ovat muodoista 

yleisimmät. Strukturoitu haastattelu on luontevinta toteuttaa yksilöhaastatteluna, 

sillä vastaukset ovat lyhyitä, eikä ylimääräinen keskustelu kuulu haastattelun 

tyyliin. Vähemmän strukturoiduissa haastattelutyypeissä yksilöhaastattelun lisäksi 

myös pienryhmähaastattelut ovat mahdollisia. Niissä ryhmä saattaa löytää yhdessä 

keskustellen monipuolisempia vastauksia tutkimuskysymyksiin kuin yksilötasolla 

on mahdollista saada. Ryhmähaastattelussa haastattelijan roolina on huolehtia 

keskustelun aiheesta ja huomioida, että kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin omat 
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ajatuksensa. Ryhmähaastattelussa usein ryhmä muodostaa myös yhteisen kannan 

keskusteltavaan asiaan haastattelun aikana, jolloin yksittäisten ihmisten omat 

ajatukset voivat elää ja muodostaa eheän kokonaisuuden. (Saunders et al., 2009, s. 

320–321, 345–346; Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.61–63) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kuitenkin kritisoitu yksilön mielipiteiden 

painoarvoa, sillä yksittäisen ihmisen henkilökohtainen näkemys aiheesta saa 

erittäin suuren arvon, vaikka se eroaisi muiden mielipiteistä suurestikin. Lisäksi 

haastattelijan asiantuntemus voi vaikuttaa vastauksiin. Haastattelijan tulisi 

mahdollisuuksien mukaan osata lukea haastattelutilannetta siten, että onnistuu 

saamaan tarvittavat tiedot esiin erilaisilta ihmistyypeiltä. Haastattelijalla tulee olla 

taitoa ja kokemusta hyvän haastatteluaineiston keräämiseksi. Vapaamuotoisen 

haastatteluaineiston analysointi on haasteellista, sillä vastausten vertailu ei ole aina 

yksiselkoista. Edellisessä kappaleessa esitetyn ryhmähaastattelun osalta on myös 

tärkeää havaita, että ryhmähaastattelussa jokaisen henkilön oma mielipide ei 

välttämättä nouse esille, vaan ryhmä alkaa usein muodostaa yhteistä mielipidettään 

aikaisessa keskustelun vaiheessa. Tästä syystä hiljaisemmat ihmiset saattavat jäädä 

mielipiteineen taka-alalle. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.34–37, 61–63) 

 

3.3 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistäminen 

 

Perinteisesti laadullinen ja määrällinen tutkimus on nähty vastakkainasettelun 

kautta, sillä tutkimustyypistä riippuen vastausten informatiivisuus on erilainen. 

Nykyään kuitenkin nähdään, että näiden kahden tavan yhdistäminen on järkevää, 

sillä eri tutkimustapoja yhdistelemällä kerätty tieto on mahdollisimman 

monipuolista. Tätä yhdistettyä tutkimusmallia voidaan kutsua monistrategiseksi 

tutkimukseksi. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.26–28; Tuomi & Sarajärvi, 2013, s.65–

66) 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2008, s. 28–30) nostavat esille, ettei kvalitatiivisen ja 

kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistämiseen ole olemassa yhtä tapaa, vaan niiden 

järjestystä ja tarpeellisuutta tulee arvioida tapauskohtaisesti. On kuitenkin havaittu, 
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että useimmin kvalitatiivinen tutkimus edeltää kvantitatiivista tutkimusta, jotta 

määrälliseen tutkimukseen saadaan muotoiltua mahdollisimman oleellisia 

kysymyksiä. Tällöin laadullista tutkimusta käytetään esitutkimuksen tapaan. 

 

Sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelma ja 

siihen liittyvät kysymykset vaativat tutkijalta perehtyneisyyttä tutkittavaan 

aiheeseen. Ilman täsmennettyjä kysymyksiä tutkimuksen tulos saattaa jäädä liian 

suppeaksi, eikä kerätty data vastaa tutkijan ongelmaan. Moni tutkija on todennut, 

että usein tutkimuksen kysymykset ovat tärkeimpiä tekijöitä tutkimuksen 

onnistumisen kannalta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.13–14) 
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4 TUTKIMUSPROSESSIN TOTEUTUS 

 

Tämän luvun tarkoituksena on avata tutkimuksen vaiheita tarkemmin kuin 

johdannossa oli lyhyesti selostettu, jotta tutkimus on mahdollista toistaa 

tarvittaessa. Kuten Saunders et al. (2009, s.10–11) esittävät, tutkimus on 

monivaiheinen prosessi. Siinä erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan muodostaen 

eheän ja informatiivisen tutkimuksen. Tässä työssä käytetyt vaiheet seuraavat hyvin 

suurelta osin yleisen teorian mukaan hyväksi havaittuja tutkimusprosessin vaiheita.  

 

4.1 Teorioiden valinta sekä sekundäärinen tutkimusmateriaali 

 

Tutkimus aloitettiin tutustumalla aihealueen kannalta validiin teoriaan, jota löytyi 

sekä tutkimusaiheeseen liittyvistä kirjoista että tutkimusalan artikkeleista ja muista 

internetpohjaisista lähteistä. Henkilöstön digitaalista osaamista ja tulevaisuuden 

kehitystarpeita tutkivaa materiaalia on tutkimuksen tekemisen aikana erittäin 

vähäisesti saatavilla, joten teoria koostettiin aiheeseen sopivista teorioista ja niistä 

muodostettiin eheä viitekehys, jonka avulla itse tutkimusongelmaa lähdettiin 

ratkaisemaan.  

Teoreettiseen viitekehykseen valittiin teorioiksi: 

1. digitalisaatio käsitteenä tutkimuksen kannalta oleellisin osin, 

2. gap-analyysi ja tämän jatkojalostettu versio, osaamisen gap-analyysi sekä 

3. osaamisen johtaminen, jossa keskityttiin digiosaamisen kannalta tärkeisiin 

aiheisiin. 

 

Teorioiden valinta ei ollut itsestään selvää muulta kuin digitalisaation käsitteen 

avaamisen osalta. Digitaalisuuteen liittyen pyrittiin avaamaan työn kannalta 

oleellisia yksityiskohtia. Tämän lisäksi teorioiksi valikoituivat gap-analyysi sekä 

osaamisen johtamisen teoriaa. Gap-analyysin valinta johtui siitä, että 

kohdeyrityksellä oli selkeä ajatus selvittää sekä yrityksen henkilöstön osaamisen 

nykytilaa että tulevaisuuden kehitystarpeita muutaman vuoden päähän. Gap-

analyysin avulla voidaan varmistaa, että jokainen vaihe tulee otettua huomioon. 

Lisäksi digitalisaation osaamisen kehittämisen kannalta erittäin oleelliseen osaan 
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nousee henkilöstön oma toiminta, joten gap-analyysissä huomioidaan myös juuri 

tällaiseen tutkimustyyppiin soveltuva osaamisen gap-analyysi. Viimeiseksi 

teoriaksi valikoitui osaamisen johtaminen, sillä miltei jokaisessa aiheeseen 

liittyvässä lähteessä tuotiin esille hyvän johtamisen edellytys onnistuneen oppimis- 

ja kehitysprosessin kohdalla. Myös yrityksen puolella on havaittu, että esimiehen 

tuki ja esimerkki luovat positiivista oppimisilmapiiriä kehittyvässä organisaatiossa. 

 

4.2 Primäärisen tutkimusaineiston kerääminen 

 

Teoriaan perehtymisen jälkeen haastateltiin 22 esimiesasemassa olevaa henkilöä, 

jotka edustavat kohdeyrityksen eri liiketoimintoja. Haastattelut toteutettiin 

yksilöhaastatteluina puhelimitse sekä kasvotusten. Kaksi haastattelua käytiin 

käytännön syistä parihaastatteluina. Jokaiselle haastateltavalle oli etukäteen 

kerrottu, että haastattelu koskee diplomityötä, sekä avattu tulevan haastattelun 

sisältöä otsikkotasolla. Näin jokaisella haastateltavalla oli näkemys siitä, mitä 

haastattelussa tullaan käsittelemään. Jokaista haastattelua varten oli varattu aikaa 

puoli tuntia. Haastatteluiden todellinen kesto vaihteli 15 ja 30 minuutin välillä. 

Haastattelun muotona toimi puolistrukturoitu haastattelu, jolloin teemat olivat 

tiedossa, mutta haastattelurunkoa voitiin muokata tarpeen mukaan. Haastatteluiden 

pääasiallinen anti kirjattiin ylös haastatteluiden aikana. Haastatteluissa vallitsi 

erittäin hyvä ilmapiiri, ja haastateltavat vastasivat kysymyksiin avoimesti. 

 

Haastatteluissa esiin nousseiden tietojen pohjalta luotiin Webropol-kysely, jonka 

kysymykset mietittiin tarkoin ohjaajien kanssa tulevia tarpeita vastaaviksi. Kysely 

testattiin ensin viiden hengen pilottiryhmälle, jonka kommenttien perusteella 

kyselyä muokattiin vielä hieman käyttäjäystävällisemmäksi. Kysely toteutettiin 

nimettömänä ja lähetettiin kaikille kohdeyrityksen toimihenkilöille. Kyselyn 

tarkoituksena oli selvittää henkilöstön nykyinen digiosaamisen taso sekä heidän 

suhtautumisensa digitaalisiin ratkaisuihin yleisesti. Kyselyn luomiseen käytettiin 

laajasti hyödyksi teoriaa digitalisaatiosta, sen keinoista sekä kehityksestä. Kysely 

on nähtävissä liitteessä 1. 
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Kysely oli jaettu viiteen osioon, ja jokainen osio käsitteli digitalisaatiota hieman eri 

näkökulmasta. Kaikki kysymykset asetettiin pakollisiksi, jotta vastausprosentti olisi 

sama jokaisen kysymyksen osalta. Ensimmäisessä osiossa kerättiin taustatietoa 

vastaajasta kyselyn analysoinnin kannalta oleellisia ryhmäjakoja varten. Näitä 

oleellisia tietoja olivat ikä, sukupuoli, koulutustausta, työskentelypaikka ja 

toimenkuva. Toinen osio kuvasi omaa arviota erilaisten ohjelmien osaamisesta sekä 

niiden käyttöfrekvenssistä. Tässä osiossa oli jopa 60 erilaista ohjelmaa, joita 

yrityksellä on tutkimushetkellä käytössä. Nämä ohjelmat kerättiin esimiehiltä 

haastatteluiden aikana, ja sisälsivät sekä kaikkien käytössä olevia että pienemmillä 

ryhmillä käytössä olevia ohjelmistoja. Yhtenä tarkoituksena oli löytää niin sanottua 

piilo-osaamista niiden henkilöiden keskuudesta, jotka eivät kyseisiä ohjelmia 

käyttäneet työssään. Kolmannessa osiossa selvitettiin henkilöstön kokemus 

yleisimpien ohjelmien käytettävyydestä. Neljäs osio käsitteli digitalisaatioon 

liittyviä väittämiä, digitaalisten palveluiden käyttöä sekä digitalisaatioon liittyvien 

käsitteiden tuntemusta. Viimeisenä kartoitettiin lisäopastuksen tarvetta 

ohjelmistoihin liittyen sekä annettiin mahdollisuus vapaalle sanalle digitalisaatioon 

liittyen.  

 

Kysely toteutettiin siten, että vastausvaihtoehdot vastasivat Likertin asteikkoa ollen 

joko asteikolla 1-5 tai sanallisesti muotoa ’täysin eri mieltä’ – ’täysin samaa mieltä’. 

Näiden vastausvaihtoehtojen avulla tulokset olivat helposti analysoitavissa. 

Vastauksissa on kuitenkin otettava huomioon se, että vastaajat saivat itse arvioida 

oman osaamisensa, joten jokaisen henkilökohtainen mielipide omasta 

osaamisestaan saattaa näkyä vastauksissa. Usein suomalaisten sanotaan 

vähättelevän omaa osaamistaan, mutta tässä tapauksessa ei voida olla varmoja, 

ovatko tulokset ennemmin liian vähätteleviä kuin liian hyviä todellisuuteen nähden. 

(Heikkilä, 2014, s.51–52) 

 

Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille kohdeyrityksen toimihenkilöille 

postituslistan kautta. Sähköposti sisälsi kyselyn linkin lisäksi saatekirjeen, jossa 

selitettiin, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Kyselyn vastausajaksi määriteltiin 

puolitoista viikkoa, ja vastausajan loppupuolella kyselyn kohdejoukolle lähetettiin 
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muistutusviesti vastausprosentin ollessa vielä suhteellisen matala. Lyhyt 

vastausaika johtui siitä, että kyselyn tuloksia hyödynnettiin myös toisessa 

projektissa kevään aikana, ja tämä toinen projekti asetti aikataulupaineita.  

  

 

Kuva 8. Henkilöstökyselyyn vastanneiden määrä. 

 

Kysely lähetettiin kaikkiaan 480 henkilölle, joista 273 vastasi kyselyyn. Vastaajien 

osuus on esitetty kuvassa 8. Täten kyselyn vastausprosentti on noin 57 %. 

Vastausprosentti oli omasta mielestäni kohtuullisen hyvä, ja ylitti odotusarvon, joka 

oli 50 %. Useat henkilöt jättivät kuuleman mukaan vastaamatta siitä syystä, että 

digitalisaatio käsitteenä on vieras. Toisaalta kyselyn ollessa pitkähkö, osa 

henkilöstöstä jätti kyselyn kesken. Kyselytyökalun keräämän datan mukaan kysely 

on avattu lähettämättä vastausta 62 kertaa. Tosin osa näistä voi olla sellaisia 

työntekijöitä, jotka ovat ensin katsoneet kyselyn läpi, ja myöhemmin vastanneet 

paremman ajan kanssa. Näihin kertoihin lasketaan myös noin viisi kertaa, jolloin 

olen itse kyselyä tarkastellut. Mikäli kaikki nämä lähettämättömät avauskerrat ovat 

kuitenkin henkilöiltä, jotka eivät ole vastanneet lopulta kyselyyn, ja ovat 

oletusarvoisesti avanneet kyselyn kerran, on kyse kuitenkin 20 %:sta kyselyn 

vastaanottajista. Todellisuudessa määrä on varmasti pienempi. Kyselyn analyysin 

yhteydessä esitetään katoanalyysi, joka on kuitenkin tärkeä tehdä vastausprosentin 

ollessa alle 60 %. Tästä katoanalyysistä selviää suuntaa-antavasti, kuinka 

totuudenmukainen kerätty data on. (Heikkilä, 2014, s. 178–179) 

 

Kyselyn tuloksia analysoitiin eri henkilöstöryhmien näkökulmasta. Kyselyn 

tulosten analysoinnin jälkeen projektin alussa haastatelluille 22 esimiehelle 

lähetettiin vielä muutama kysymys liittyen osaamisen johtamiseen ja heidän 
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näkökulmaansa tiiminsä osaamisesta. Näiden kysymysten avulla saatiin erittäin 

selkeä ja yhteneväinen näkemys esimiesten mielipiteistä. Projektin loppupuolella 

käytiin vielä muutamia keskusteluita, joiden avulla saatiin varmistusta omaan 

näkökulmaan kehityksen suunnasta. Työn kattavuuden kannalta oli ensiarvoisen 

tärkeää käyttää tiedon keräämiseen sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista 

tutkimusmetodia. Vain toista käyttämällä kerätty data ei olisi ollut tarpeeksi 

monipuolista ja totuudenmukaista. 

 

Koska työn tavoitteena oli selvittää nykyinen digiosaamisen tila sekä löytää 

jatkotoimenpiteitä vaativia osa-alueita, on tärkeää peilata tutkimustuloksia 

olemassa oleviin teorioihin. Empiriaosuudessa näitä tutkimustuloksia tullaan 

tarkastelemaan sekä gap-analyysin että osaamisen johtamisen näkökulmasta. 

Lisäksi tutkittiin, miten yrityksen digiosaaminen peilautuu digitalisaation teorian 

kannalta oleellisen osaamistarpeeseen, sillä teknologiakehitys tulee tulevaisuudessa 

muuttamaan osaamisvaatimuksia.  
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5 HENKILÖSTÖN DIGITALISAATIOASTEEN KARTOITUS 

 

Tutkimusta varten kohdeyrityksen henkilöstölle tehtiin kysely, jonka avulla 

henkilöstön nykyistä digitaalisen osaamisen tilaa sekä henkilöstön suhtautumista 

digitalisaatioon voitiin tutkia. Kyselytyökaluna käytetty verkkopohjainen 

kyselytyökalu Webropol mahdollisti yksityiskohtaisen analysoinnin, sillä sen 

avulla voitiin suodattaa esimerkiksi yhteen kysymykseen halutulla tavalla 

vastanneet henkilöt, jolloin saatiin hyvä kuva siitä, minkälaiset ihmisryhmät 

tarvitsevat muun muassa lisäkoulutusta.  

 

Taulukko 1. Tärkeimpien ohjelmistojen osaaminen ja käyttöfrekvenssi. 

Ohjelmisto Keskiarvo 

(osaaminen) 

Sija 

(keskiarvo) 

Sija 

(käyttöfrekvenssi) 

Käyttäjä-

määrä 

MEX 4,17 1. 3. 254 

MS Outlook 4,01 2. 2. 273 

MS Word 3,9 3. 6. 267 

Google Maps 3,81 4. 9. 255 

MS Powerpoint 3,7 5. 8. 264 

MS Skype for 

Business 3,7 6. 5. 258 

MS Excel 3,69 7. 4. 272 

storaensometsa.fi 3,63 8. 12. 243 

Sharepoint 3,61 9. 1. 271 

metsaan.fi 3,55 10. 14. 191 

eMetsä 3,53 11. 13. 223 

CR360  3,36 12. 11. 264 

Käyttäjänhallinta 3,26 13. 15. 201 

MS Dynamics CRM 3,25 14. 10. 210 

SAP 3,22 15. 7. 271 

SMT 

(Matkustusportaali) 3,19 16. 16. 178 

 

Kuten luvussa 4 esiteltiin, kysely jaettiin viiteen osioon. Kyselyn alussa kerättiin 

perustietoa henkilöistä katoanalyysiä ja eri joukkojen vastausten analysointia 

varten. Varsinaiset kysymykset käsittelivät kohdeyrityksessä käytössä olevien 
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ohjelmistojen nykyistä osaamisen tasoa ja käyttöfrekvenssiä sekä kokemusta 

keskeisimpien ohjelmistojen käytettävyydestä. Taulukossa 1 on esitetty 

ohjelmistoista sekä osaamisen että käyttöfrekvenssin perusteella paras neljännes 

kaikista ohjelmista. Lisäksi taulukossa on eritelty kunkin ohjelmiston 

käyttäjämäärät vastaajien määrän ollessa 273 henkilöä. Keskiarvosarakkeessa 

asteikkona on käytetty arvoja 1 (erittäin huono) – 5 (erittäin hyvä). Tarkasteluun 

valittiin henkilömäärältään eniten käytössä olevista ohjelmista 11 kappaletta, joista 

kymmenen löytyy myös ylläolevasta taulukosta 1. Valittujen ohjelmien nimet on 

lihavoitu taulukossa. Taulukon ulkopuolelta tarkasteluun valittiin myös IT-

tukipalvelu Stargate, sillä tämän ohjelmiston hyötykäyttö tulee olemaan 

tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä asemassa yrityksen digitalisoitumisen 

onnistumisen kannalta. 

 

Ohjelmistojen käytön lisäksi selvitettiin tarkemmin henkilöstön suhtautumista 

digitalisaatioon erilaisten väittämien kautta sekä tutkittiin, minkälaisia 

digitalisaatioon liittyviä käsitteitä he ymmärtävät. Henkilöstön suhtautumista 

tarkastellaan seuraavassa luvussa. 

 

Kyselyn analyysiä varten päätettiin tutkia tuloksia kolmen eri dimension 

näkökulmasta. Jokainen kysymys analysoitiin sekä alue- että 

liiketoimintakohtaisesti. Lisäksi jatkotoimenpiteiden kannalta oleellisimmat osiot 

analysoitiin myös ikäryhmittäin. 

 

5.1 Henkilöstön arvio ohjelmistojen osaamisen tasosta ja käytettävyydestä 

 

Kuvassa 9 esitetään alueellisesti pääasiallisesti tärkeimpien ja useimmin käytettyjen 

ohjelmistojen osaamisen taso. Kuvaajasta voidaan päätellä, että suurimmassa 

osassa ohjelmistoja osaamisen taso on tasaista alueesta riippumatta. Suurin 

alueellinen ero on Suomen matkustusportaali SMT:n ja IT-tukipalvelu Stargaten 

kohdalla. Näissä osaaminen on kaikkein parhaimmalla tasolla Metsäkonttorilla, 

joka selittynee sillä, että Metsäkonttorilla työskentelevät matkustelevat enemmän 

kuin henkilöstö muilla alueilla keskimäärin. Lisäksi Metsäkonttorilta löytyy laaja-
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alaista IT-osaamista omasta takaa. Kaikkein heikoimmin näissä edellä mainituissa 

ohjelmistoissa pärjäsi Itä-Suomen hankinta-alue. Tällä alueella on analyysin 

perusteella muutenkin hieman keskivertoa heikompi osaamisen taso yleisesti 

ohjelmistoissa.  

 

 

Kuva 9. Henkilöstön ohjelmistojen osaamisen taso alueittain. 

 

Vastaavasti tarkastelu on tehty myös kuudesta suurimmasta liiketoiminnosta (kuva 

10). Tästäkin kuvaajasta voidaan havaita, että suuri osa ohjelmistojen osaamisesta 

on hyvinkin tasaisesti jakaantunutta, mutta varsinkin SMT, Stargate ja CRM 

jakavat liiketoiminnot selkeästi osaamisessa. Näissä kolmessa ohjelmistossa 

viestintä ja asiakkuus liiketoimintona on pärjännyt selkeästi muita heikommin. 

Tämä eroavaisuus selittyy sillä, että kyseisen liiketoiminnon parissa työskentelevät 

käyttävät ohjelmistoja selkeästi muita vähemmän. Muutenkin varianssi 

ohjelmistojen osaamisessa on suurempi liiketoimintakohtaisesti kuin 

aluekohtaisesti.  Tämä on ymmärrettävää, sillä riippumatta maantieteelisestä 

sijainnista jokaisen samassa liiketoiminnossa työskentelevän henkilön tulisi osata 

käyttää ohjelmistoja tietyn vaatimustason mukaisesti. 
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Kuva 10. Henkilöstön ohjelmistojen osaamisen taso liiketoiminnoittain. 

 

Ikäryhmittäinen osaamistaso ohjelmistoissa on suhteellisen tasainen, kuten kuvasta 

11 voidaan havaita. Microsoft Officen yleisimmissä ohjelmistoissa (Excel, 

Outlook, Powerpoint ja Word) on kuitenkin havaittavissa, että mitä nuorempi 

työntekijä on, sitä paremmin hän kokee osaavansa kyseisiä ohjelmistoja hyödyntää.  

 

 

Kuva 11. Henkilöstön ohjelmien osaamisen taso ikäryhmittäin. 
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Ohjelmistojen määrän ollessa huomattavan suuri oli oletettavaa, ettei jokaiselta 

henkilöltä löydy osaamista jokaisen ohjelmiston kohdalla. Ohjelmistoista noin 

15/60 kappaletta oli kaikille tuttuja, ja niiden osaamistaso oli hyvä 

käyttöfrekvenssin ollessa suuri. Erikoisempia, pienen ryhmän tai jopa vain 

yksittäisen käyttäjän käytössä olevia ohjelmistoja käytettiin harvoin, eikä niiden 

osaamistaso ollut yhtä hyvä kuin useammin käytettyjen. Tästä voidaankin tehdä 

johtopäätös, että mitä useammin ihmiset käyttivät ohjelmistoja, sitä parempi 

osaaminen kyseisten ohjelmistojen kohdalla oli. Vastaavasti harvoin käytettyjen 

ohjelmien kohdalla rutiininomaista käyttöä ei ollut, joten osaamistaso ei ollut 

verrattain hyvä, vaan arvo oli asteikolla 1-5 alle kaksi. Ohjelmistolistauksen kautta 

löytyi myös niin sanottua piilotettua osaamista. Nämä henkilöt eivät tarvitse 

kyseisiä ohjelmistoja työssään, vaan ovat oppineet käyttämään ohjelmistoja joko 

itsekseen tai edellisissä työtehtävissään. Joka tapauksessa näiden selviäminen on 

yritykselle tulevaisuuden kannalta arvokasta tietoa. 

 

Ohjelmistojen toimiminen korreloi vahvasti henkilöiden kokemusta omasta 

osaamisestaan kyseisten ohjelmistojen kohdalla. Mikäli toimihenkilöt eivät 

käyttäneet ohjelmistoa usein, oli osaamisen taso heikko ja he kokivat ohjelmiston 

toiminnan heikoksi. Päinvastoin paljon ohjelmistoa käyttävät henkilöt kokivat 

osaavansa käyttää ohjelmistoa ja kokivat sen toimivan suhteellisen hyvin. 

Haasteellisimpana henkilöstö koki toiminnanohjausjärjestelmänä käytettävän 

SAPin käytön. Jokaisen henkilön tulee tehdä matkalaskut sekä poissaolojensa 

tuntikirjaukset kyseiseen järjestelmään, joten haasteellisuudesta huolimatta 

ohjelmisto on erittäin paljon käytetty. SAPin käytettävyyden arvio asteikolla 1-5 oli 

2,7. Seuraavaksi haastavimpina ohjelmistoina koettiin MS Dynamics CRM sekä 

turvallisuusrekisteri CR360. Näiden käytettävyyden arvio oli 3,1/5. Tämä selittynee 

sillä, että kaikki työntekijät eivät käytä näitä aktiivisesti. Lisäksi 

turvallisuusrekisteri on ollut käytössä vain muutaman kuukauden, joten sen 

käyttökokemus on vielä varsin lyhyt. Muiden ohjelmistojen käytettävyys oli hyvin 

tasaisesti jakautunut välille 3,4–4,1. 
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5.2 Digitalisaatiota koskevien väittämien analysointi 

 

Seuraavassa kyselyn osiossa esitettiin digitalisaatioon liittyviä väittämiä, joita oli 

yhteensä 14 kappaletta. Kuvissa 12 ja 13 on esitetty kaikki väittämät 

liiketoimintokohtaisesti. Kyselyn väittämät pohjautuvat digitalisaatiota ja 

osaamisen johtamista käsittelevään teoriaan. Täten kyselyn tuloksia voidaan 

analysoida teoriaan nojaten suhteellisen helposti. 

 

 

Kuva 12. Digitalisaatioon liittyvät väittämät liiketoiminnoittain, 1/2.  

 

Kuvassa 12 suurin eroavaisuus löytyy esimiehen fyysiseen läsnäoloon liittyvästä 

väittämästä. Talouden parissa työskentelevät henkilöt kokevat esimiehen läsnäolon 

erittäin tärkeäksi. Toisaalta tämä heijastuu myös etätyöntekoon liittyvässä 

väittämässä. Talous on selkeästi heikoimmin edustettu ryhmä etätyön teossa. FOX-

projektin parissa työskentelevät henkilöt ovat miltei joka väittämässä kaikkein 

korkeimmin edustettuna. Tämä selittyy sillä, että kyseisessä 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa työskentelevät henkilöt toimivat 

tietotekniikan parissa päivittäin, ja heille esimerkiksi uusi teknologia on 

keskimäärin helpompaa ottaa käyttöön kuin muulla henkilöstöllä. Osittain 

projektiin on valittu henkilöitä, jotka ovat erittäin päteviä tietoteknisesti. Yleisesti 

digitalisaatiota käsittelevässä teoriassa nostetaan esille esimiehen fyysisen 

läsnäolon tarpeen heikkeneminen digitalisaation myötä. Samalla henkilöstön 
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vapaus tehdä töitä paikasta riippumatta kasvaa jatkuvasti, jolloin esimiehen 

fyysinen sijainti ei ole tärkeä.  

 

 

Kuva 13. Digitalisaatioon liittyvät väittämät liiketoiminnoittain, 2/2. 

 

Kuvassa 13 on esitetty loput 7 väittämää. Näissäkin FOX-projektissa työskentelevät 

ovat vastanneet keskimäärin korkeampia arvosanoja kuin muiden liiketoimintojen 

työntekijät. Suurin eroavaisuus liittyy kielitaitoon. Projektissa työskennellään 

pääasiallisesti täysin englanniksi, joten on ymmärrettävää, että kyseiset henkilöt 

kokevat englannin kielen osaamisen muita tärkeämpänä. Hieman yllättäen 

vastaukset ovat kuitenkin liiketoiminnosta riippumatta useimmissa väittämissä 

erittäin tasaisia. 

 

Kaikki väittämät analysoitiin myös aluekohtaisesti, mutta alueelliset erot olivat 

pienempiä kuin liiketoiminnoittain. Tämä kertoo siitä, että riippumatta alueesta, 

henkilöstö kokee väittämät suunnilleen samalla tavalla. Joissakin väittämissä näkyi 

kuitenkin selkeää aluekohtaista eroa. Suurimmat eroavaisuudet voitiin havaita työn 

vaatimaa kielitaitoa sekä esimiehen läsnäoloa koskevissa väittämissä. Näissä 

selkeästi Metsäkonttorilla työskentelevät ihmiset olivat vastanneet keskimääräistä 

korkeamman arvon.  
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Liiketoiminnon ja alueen lisäksi vertailu tehtiin myös ikäryhmittäin, jotta voidaan 

huomioida muun muassa ihmisten eläköityminen jatkotoimenpiteitä suunnitellessa. 

Yrityksen ei ole välttämättä järkevää keskittyä ainoastaan sellaisten henkilöiden 

koulutuksiin, jotka eivät eläköitymisensä vuoksi enää ehdi käytännössä 

hyödyntämään uutta osaamistaan työssään. Väittämien ikäryhmittäinen vertailu on 

esitetty kuvissa 14 ja 15.  

  

 

Kuva 14. Digitalisaatioon liittyvät väittämät ikäryhmittäin, 1/2. 

 

Kuten kuvasta 14 voidaan huomata, on miltei jokaisen väittämän kuvaaja 

laskusuhdanteinen. Havaittavaa on se, että usein nuorimman ikäryhmän, 21–30 

vuotiaat, vastaukset ovat hieman alhaisemmat kuin seuraavan ryhmän, 31–40 

vuotiaat, mutta muuten henkilöstön oma-arvio väittämistä laskee iän myötä. 

Asteikolla 1-5 eroa suurimman ja pienimmän arvon välillä on noin yksi yksikkö. 

Tässä kuvassa huomiota herättää kolmas väite, joka käsittelee uuden teknologian 

käyttöönottoa. On selkeästi havaittavissa, että yli 60 vuotiaiden henkilöiden oma 

kokemus uuden teknologian käyttöönotosta on selkeästi muita ikäryhmiä 

vaikeampaa, eivätkä he tee yhtä paljoa etätöitä kuin nuoremmat ikäryhmät. Sama 

ikäryhmä kokee kuitenkin nykyisen tietoteknisen osaamisensa tason vastaavan työn 

vaatimustasoa. Hieman yllättäen kuitenkin nuorempi henkilöstö kokee esimiehen 

fyysisen läsnäolon vanhempia ikäryhmiä tärkeämmäksi, ja vanhin ikäryhmä kokee 

tämän läsnäolon vähiten tärkeänä.  
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Kuva 15. Digitalisaatioon liittyvät väittämät ikäryhmittäin, 2/2.. 

 

Kuvassa 15 voidaan havaita edellisen kuvan kaltaista iän ja vastausten relaatiota. 

Näissäkin väittämissä eroavaisuus on kuitenkin maltillista. Nuoremmat työntekijät 

kokevat näiden väittämien kohdalla digitalisaation positiivisempana ilmiönä kuin 

vanhemmat ikäryhmät. Toisaalta he kommentoivat, että digitalisaation vuoksi 

työpaikkoja ei vähene suuresti tulevaisuudessa Suomessa metsäalalla. Tämä 

johtunee näkemyksestä, jonka mukaan jotkin työpaikat ymmärrettävästi vähenevät, 

mutta uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti kehittämään yritysten toimintaa kohti 

tulevaisuuden digitaalista maailmaa. Työn stressaavuus sitä vastoin näyttäisi olevan 

hyvin tasaista ikäryhmästä riippumatta. 

 

5.3 Ohjelmistojen lisäopastuksen tarve 

 

Kyselyn lopulla kartoitettiin henkilöstön omaa mielipidettä lisäopastuksen 

tarpeesta. 273 vastaajasta 85 henkilöä, eli noin 1/3 toi esille henkilökohtaisen 

lisäopastuksen tarpeen. Ohjelmistoja näissä oli mainittu yhteensä 119 kappaletta. 

Lisäksi 18 vastaajaa toi esille, että kokonaisvaltainen koulutus ja opastus olisivat 

tärkeitä. Näissä vastauksissa ei ollut tuotu esille mitään tarkempaa määrittelyä 

ohjelmistoista. Kokonaisuudessaan 119 vastausta viittasivat yhteensä 26 

ohjelmistoon, joihin toivottiin lisäopastusta. Suuri osa näistä ohjelmistoista oli 
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mainittu vain kerran tai kaksi, mutta ohjelmistoista nousi selkeästi esiin kuusi 

ohjelmistoa, jotka on esitetty kuvassa 16.  

 

 

Kuva 16. Ohjelmistot, joihin kaivataan eniten lisäopastusta. 

 

Kuvasta 16 on huomattavissa, että kaikkein suurin lisäopastuksen tarve on MS 

Excelillä. Tämä, kuten kaikki Microsoft AX:aa lukuun ottamatta ovat käytössä 

valtaosalla työntekijöistä, joten varmasti osittain tästä syystä nämä ohjelmat 

nousivat kärkeen lisäopastusta kartoittaessa. Toisaalta näiden ohjelmien osaaminen 

on monessa tehtävässä erittäin tärkeää, joten lisäopastukseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Kuudenneksi eniten mainittu ohjelmisto, Microsoft AX, nousi 

yllättäen esille. Tämä ohjelmisto on vasta tulossa käyttöön, joten käyttökokemusta 

ei henkilöstöllä vielä ole. Kyselyssä tuotiin esille, että tämä ohjelmisto jätetään 

tarkastelun ulkopuolelle. Mikäli tätä mainintaa ei olisi ollut, olisi vastausmäärä 

voinut olla suurempi. Huomioitavaa on kuitenkin, että ihmiset ovat selkeästi 

kiinnostuneita tulevasta ohjelmistosta, kun odottavat opastusta siihen jo 

ohjelmiston rakennusvaiheessa. 

 

5.4 Katoanalyysi 

 

Kyselyn vastausprosentin ollessa noin 57 % oli ensiarvoisen tärkeää tehdä 

katoanalyysi, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina. Katoanalyysissä vertailtiin 

tutkimukseen vastanneiden tietoja koko henkilöstön tietoihin. Katoanalyysissä 

keskityttiin henkilöstön syntymävuoteen, sukupuoleen, työskentelypaikkaan sekä 



54 

 

   

  

työskentelytoimintoon. Syntymävuoden arvoissa heittoa on yksi vuosi (kyselyn 

keski-ikä 46v, todellisuudessa 45v), joten tältä osin kyselyn tuloksia voidaan pitää 

luotettavina. Vastanneista naisia oli 26 %, joka on 5 % enemmän kuin 

todellisuudessa naisia henkilöstössä on. Useimmissa kysymyksissä vastaajan 

sukupuoli ei kuitenkaan tuonut selkeitä eroja, joten viiden prosentin ero on 

hyväksyttävä. Alueellisesti henkilöiden vastausmäärät olivat kuvan 17 mukaisesti 

hyvinkin tasaisesti jakautuneet. Kuvassa tummemmalla sinisellä kuvataan todellista 

henkilöstön aluejakoa ja vaaleammalla sinisellä kyselyyn vastanneiden henkilöiden 

aluejakoa. Etelä-Suomen alueella vastanneita oli hieman reilu puolet todellisesta 

henkilöstömäärästä, muualla vastaajia oli noin 2/3 kokonaismäärästä. Tätä voidaan 

pitää erittäin hyvin tasaisesti jakaantuneena ja täten tarpeeksi luotettavana 

tutkimustulosten kannalta.  

 

 

Kuva 17. Aluejako. 

 

Viimeinen katoanalyysin vertailukohde, henkilöstön toimintojako, oli kaikkein 

haastavin selvittää. Kuvassa 18 on esitetty suuntaa antava toimintojako todellisen 

tilanteen ja vastanneiden välillä, mutta todellisuudessa henkilöt voivat työskennellä 

yli liiketoimintorajojen, eikä näitä huomioida lähdeaineistossa, vaan jokainen 

henkilö on sijoitettu ainoastaan yhden toiminnon alle. Kuvasta voidaan kuitenkin 

havaita selkeästi, että todellisen jakauman ja kyselyn tulosten välillä on selkeä 

yhteneväisyys. Osto näyttäisi olevan muita huonommin edustettuna vastanneissa, 

mutta tämä selittyy FOX-projektin ja operaatioiden henkilöstön määrissä juuri 

toimintorajojen yli työskentelyn kautta. 
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Kuva 18. Liiketoimintajako. 

 

Kaiken kaikkiaan katoanalyysi osoittaa, että tutkimustuloksia voidaan pitää 

tarpeeksi luotettavina ja totuudenmukaisina. On kuitenkin syytä huomioida, että 

kyselyn tuloksissa voi kaikesta huolimatta olla vääristymiä muun muassa 

inhimillisten ymmärrysvirheiden sekä henkilöstön oman osaamisensa itsearvion 

vuoksi. Tulosten tarkastelussa onkin syytä olla kriittinen. 
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6 HENKILÖSTÖN SUHTAUTUMINEN DIGITALISAATIOON 

 

Henkilöstökyselyssä kartoitettiin työntekijöiden tietämystä digitalisaatioon 

liittyvistä termeistä sekä nykypäivän digitaalisista palveluista. Nämä osiot 

osoittavat selkeästi, kuinka valveutuneita työntekijät ovat perehtymään itse uusiin 

innovaatioihin ja teknologioihin. Kyselyn viimeisenä kohtana vastaajilla oli 

mahdollisuus myös kertoa mielipiteensä digitalisaatiosta. Söderlund, Saraste, 

Nisula & Kähkönen (2017) esittävät, että metsäteollisuus on digitaalisuusasteensa 

puolesta edelleen hyvin perinteinen ala. Tämä ajatus näkyy myös yleisesti kyselyyn 

vastanneiden ajatuksista.   

 

6.1 Käsitteiden tunnettuus 

 

Yksi tärkeitä digitalisaatioon suhtautumisen mittareita on mitata, kuinka hyvin 

henkilö ymmärtää aiheeseen liittyviä termejä. Henkilöstökyselyssä kysyttiin 

vastaajilta 11 digitalisaatioon liittyvän käsitteen tuntemusta. Termejä tähän osioon 

valittiin laidasta laitaan, jotta nähdään, millä tasolla tunnettuus on.  Kuvassa 19 

esitetään prosentuaalisesti henkilöstön tietämys näistä termeistä.  

 

 

Kuva 19. Digitalisaatioon liittyvien käsitteiden tunteminen. 

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

 Kyllä  Ei



57 

 

   

  

Kuvan 19 palkit on järjestetty vasemmalta oikealle parhaasta tietämystasosta 

heikoimpaan. Tämä järjestys kertoo sen, että henkilöstö tunnistaa paremmin ne 

termit, jotka ovat parhaiten esillä, esimerkiksi käytettävänä sovelluksena. 3D-

tulostus oli myös kuvan 3 Gartnerin Hype-käyrässä esillä juuri aallonharjalla 

kovimpien odotusten siivittämänä. Toisaalta samassa kohdassa kuvaajaa olivat 

myös kaksi vähiten tunnettua käsitettä, IoT ja Blockchain. Näistä IoT olisi 

luultavasti ollut usealle tuttu, mikäli lyhenteen olisi avannut, mutta tietoisesti tämä 

haluttiin kysyä tässä muodossa. MobilePay on alkanut yleistyä ihmisten 

keskuudessa suuresti, joten tämä on ymmärrettävästi toisella sijalla. Snapchat on 

varmasti monelle käsitteenä tuttu, mutta luultavasti moni ei itse sovellusta käytä. 

Mikäli tämä kysely olisi tehty puoli vuotta myöhemmin, olisi drone ollut mitä 

luultavammin tunnetumpi, sillä yritykseen hankittiin laitteita pari kappaletta 

kyselyn jälkeen, ja näistä on ollut sisäisissä uutisissa jonkin verran tietoa. Kaiken 

kaikkiaan kuvasta 19 on nähtävillä, että henkilöstöstä keskimäärin puolet 

tunnistivat suurimman osan käsitteistä. He ovat luultavasti kiinnostuneempia 

päivittämään tietämystään enemmän kuin puolisko, jotka eivät käsitteitä tunteneet. 

 

Digitaalisten palveluiden käyttöfrekvenssi on kuvattu kuvassa 20. Siitä voidaan 

havaita, että sovellusten välinen käyttöfrekvenssiero on suuri. Verkkopankkia 

käyttää jokainen työntekijä vähintään kerran kuussa, samoin Whatsapp on käytössä 

lähes 90 %:lla työntekijöistä, ja verkkokauppaa käyttää 95 % henkilöstöstä silloin 

tällöin. Sitä vastoin terveyteen liittyvät yrityksen tarjoamat palvelut eivät ole 

saavuttaneet käyttäjiä ainakaan vielä tällä hetkellä. Tätä olisi syytä tuoda paremmin 

esille, sillä oletettavasti ne toisivat käyttäjälleen lisäarvoa ja helpottaisivat 

terveytensä ylläpitoa. Myös sosiaalisen median palvelut ovat hyvin hajanaisesti 

käytössä. Facebook on näistä parhaiten käytössä, hieman reilulla puolella 

vastaajista. LinkedInin ja Twitterin käyttö sitä vastoin on hyvin vähäistä. Osittain 

tämä selittyi ikäryhmittäisellä tarkastelulla, sillä vanhemmat henkilöt eivät 

käyttäneet näitä juuri ollenkaan. Nykypäivänä digitaalinen markkinointi on 

kuitenkin erittäin tärkeässä roolissa yritysten markkinoinnissa. Tulosten perusteella 

kohdeyleisön saavuttaminen yrityksessä on kuitenkin hankalaa sosiaalisen median 

vähäisen käytön vuoksi. 
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Kuva 20. Digitaalisten sovellusten käyttöfrekvenssi. 

 

6.2 Henkilöstön vapaan sanan osion ajatukset 

 

Viimeisenä tutkimuskyselyssä henkilöstöllä oli mahdollisuus kertoa omia 

mietteitään digitalisaatiosta. Tämä osio toi kaikkein selvimmin esille ihmisten 

eroavat mielipiteet digitaalisesta kehityksestä. Vaikka keskiarvollisesti henkilöstö 

vastasi kyselyyn hyvin samansuuntaisesti, huomaa varianssin viimeistään tästä 

osiosta. Jätettyjä kommentteja oli 55 kappaletta, ja nämä vastaukset jakautuivat 

hyvin tasaisesti positiivisiin, neutraaleihin ja rakentaviin. 

 

Henkilöt, jotka kokivat digitalisaation enimmäkseen positiivisena asiana, toivat 

esille digiosaamisen ajankohtaisuuden ja tarpeellisuuden pysyä mukana 

teknologiakehityksessä. Nopeammat yhteydet ovat helpottaneet ohjelmistojen 

käyttöä ja niiden opettelua. Eräs vastaaja sanoi: ”Digitaaliset ja mobiilit työkalut 

ovat erittäin tärkeitä ja voivat helpottaa merkittävästi työtä.” Digitalisaation on 

myös todettu kasvattavan työn tuottavuutta. Jotta työnteko olisi 

kustannustehokasta, tulee työntekijöillä olla tarvittava koulutus ohjelmistoihin, 

jotka on todettu työn kannalta oleellisiksi. Joskus digikehityksessä kohdataan 

ylilyöntejä, mutta niiden kautta opitaan, mikä on oikeasti yrityksen toiminnan 

kannalta tärkeää. 
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Toisaalta, digitalisaatiosta on alettu puhua vasta muutamia vuosia sitten, vaikka 

kehitys on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä. Osa ihmisistä kokee, että termin 

käyttö on liiallista, ja saa aikaan turhaa epävarmuutta. Digitaalinen maailma 

muovautuu väistämättä jokaisella osa-alueella, mutta kaiken implementointi 

yhtäaikaisesti ei sovi useimmille ihmisille. Yrityksen tulisikin keskitetysti 

koordinoida sitä, miten digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään. Osa 

henkilöstöstä on kokenut, että ohjelmistokoulutus on ollut tarpeeksi kattavaa, mutta 

toisten mielestä koulutusta on ollut hyvin niukasti saatavissa, tai siitä ei ole 

informoitu tarpeeksi. Täten uusien ohjelmistojen käyttöä ei ole koettu mieluisaksi, 

ja niiden käyttöönottoa vältellään viimeiseen asti.  

 

Vielä tälläkään hetkellä kaikki ohjelmistot eivät keskustele keskenään, vaan 

henkilöstön tulee syöttää samat tiedot useaan paikkaan. Tämä hidastaa työntekoa, 

vaikkakin kyseisistä tiedoista voidaan hyötyä esimerkiksi data-analyysejä 

tehtäessä. Henkilöstö kokee kuitenkin tämän heikentävän heidän suorituskykyään, 

kun tiedon käsittelyyn kuluu aiempaa enemmän aikaa. Toisaalta internetyhteydet 

eivät ole välttämättä aina täysin toimivia, jolloin toiminnot saattavat keskeytyä 

tietoteknisten ongelmien vuoksi. Lisäksi kyberturvallisuus mietityttää nykypäivänä 

enemmän, sillä tietoturvan taso ei voi koskaan olla liian hyvä kyberiskujen 

välttämiseksi. Moni on kokenut, että yrityksellä on käytössä paljon hienoja 

ohjelmistoja, jotka tehostaisivat työntekoa, mikäli niitä osattaisiin käyttää kunnolla. 

Opastus on yleensä saatu käyttöönottovaiheessa, mutta lisäkoulutusta ei ole 

aktiivisesti ollut tarjolla, eikä henkilöstö sitä välttämättä ole osannut pyytää. 

Pahimmillaan henkilöstö kokee työnsä olevan tehotonta, kun kenttätyön lisäksi 

nykyään on niin paljon aikaa vievää tehtävää dokumentoinnissa. Toisaalta 

ohjelmistojen kehittämisessä ei välttämättä ole huomioitu loppukäyttäjää tarpeeksi, 

jolloin käyttäjät kokevat ohjelmistot kankeina ja vaikeaselkoisina.  

 

Kaiken kaikkiaan henkilöstön ajatukset niin onnistuneista kuin ongelmallisistakin 

kohdista olivat hyvin järjestelmällisiä toistuen useissa vastauksissa. Erilaiset 

ihmiset kokevat tilanteet eri tavoin, joten yhtä oikeaa tapaa näiden asioiden 
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ratkaisemiseksi ei ole. On kuitenkin erittäin tärkeää tiedostaa rakentavat palautteet 

ja pyrkiä ratkaisemaan niitä. 
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7 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

Söderlund et al.(2017) argumentoivat, että metsäteollisuus on digitalisoitunut 

erittäin hitaasti, ollen B2B-toimialoista selkeästi heikoin mitattaessa 

digitalisaatioastetta. Metsäteollisuus mielletäänkin edelleen perinteisenä 

toimialana, joka etsii edelleen digitalisoitumisen mahdollisuuksia. Suomen 

digimenestyjät 2017- tutkimuksessa kohdeyritys on vasta kolmannella sijalla 

metsäteollisuuden alan yritysten vertailussa. Yleisesti alalla mobiilipalveluiden 

sekä digitaalisen markkinoinnin taso on ollut tähän asti heikkoa. Yrityksen tuleekin 

kehittää digitaalisia valmiuksiaan pysyäkseen mukana digitaalisessa murroksessa. 

Tässä luvussa tarkastellaan tulevaisuuden tavoitetilaa sekä sitä, miten kuilu 

nykytilan ja tavoitteen välillä voidaan kuroa umpeen. Luku on jaettu niihin 

konkreettisiin asioihin, joita yrityksessä ollaan jo tekemässä, sekä ehdotuksiin, mitä 

muuta voitaisiin vielä tehdä digitalisaatioasteen parantamiseksi. 

 

7.1 Käytössä olevat toimintatavat ja kehityssuunnat 

 

Yrityksen uudessa strategiassa digitalisaation kehittäminen on yhtenä keskeisenä 

komponenttina. Tavoitteena on olla ”innovatiivinen teknologian hyödyntäjä”, ja 

tuoda yritykselle ja asiakkaille lisäarvoa digitaalisten ratkaisujen kautta. 

Henkilöstölle pidetyssä strategiainfossa kesäkuussa 2017 esiteltiin tuoretta 

strategiaa pääpiirteittäin. Teknologia- ja digitalisaatiokehitys muuttavat ja tulevat 

jatkossa muuttamaan entistä enemmän yrityksen työskentely-ympäristöä. 

Kehityksen vauhti on hyvin nopeaa, ja tulevaa tahtia on mahdotonta täysin 

ennustaakaan. Oletuksia muun muassa sähköisen puukauppapaikan kautta tehdyn 

kaupan määrästä suhteessa perinteiseen puukauppaan on tehty, mutta nähtäväksi 

jää, kohtaavatko odotukset ja todellisuus. Digitalisaation kautta täysin uusilla 

toimijoilla on mahdollisuuksia siirtyä metsäpalvelumarkkinoille, joten kilpailun 

kiristymiseen on varauduttava. Kaiken kaikkiaan digitalisaatio näkyy nykypäivänä 

jo toiminnassa esimerkiksi asiakkaiden sähköisten yhteydenottokanavien kautta. 

Digitalisaatio tuo mukanaan toisaalta myös sen, että henkilöstöllä tulee olla entistä 

enemmän osaamista perinteisen metsäosaamisen lisäksi. Samanaikaisesti 
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kehitetään entistä käyttäjäystävällisempiä ja monipuolisempia sovelluksia, joiden 

avulla työnteko on tehokkaampaa. (Stora Enso, 2017) 

 

Strategian suunnittelussa otettiin myös huomioon henkilöstön kyvykkyys 

nykyhetkellä sekä osaamisen tason kasvattaminen. Asiakasarvon tuottaminen, 

tehokkuus ja kilpailukyky ovat erittäin tärkeitä nykymarkkinoilla. Tehokkuus ei 

kuitenkaan kasva ilman kehittämistä, eikä ilman kehittämistä ole resursseja 

tehokkuuteen. Arvoketjuverkoston ymmärtämiseen on kiinnitettävä entistä 

enemmän huomiota, jotta ennustettavuus olisi nykyistä tarkempaa. Toisaalta 

henkilöstön kyvykkyys voidaan pitää halutulla tasolla, kun osaamisen johtamiseen 

sekä tiedolla johtamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Erinomainen 

johtaminen ja esimiestyö ovat ensisijaisen tärkeitä muutosvaiheessa. Esimiesten 

tulee tunnistaa uusia osaamistarpeita jatkuvasti ja vastata niihin koulutusten ja 

rekrytointien kautta. (Stora Enso, 2017) 

 

Yrityksessä on edetty jo pitkälle digitaalisessa maailmassa. Tällä hetkellä dronet ja 

niiden käyttömahdollisuudet ovat erittäin kiinnostavia yrityksen toimintojen 

digitalisoimisen kannalta, ja niitä on jo käytössä erittäin mielenkiintoisissa 

käyttötarkoituksissa. Näiden laitteiden avulla henkilöstön työturvallisuutta voidaan 

parantaa, kun henkilöiden ei enää itse tarvitse olla paikanpäällä, vaan ainoastaan 

sen läheisyydessä. Vastaavasti sähköinen allekirjoitusmahdollisuus helpottaa 

kauppojen tallentamista, kun kaikki tarvittava materiaali on suoraan sähköisessä 

muodossa. Tämä mahdollisuus otettiin käyttöön hiljattain, ja tällä hetkellä se on jo 

käytössä laajasti. Näitä ja monia muita digitalisaatioon liittyviä innovaatioita 

henkilöstö voi tuoda esille Digifundin kautta, joka mahdollistaa nimenomaan 

henkilöstön innovoinnin. Tarpeeksi hyvän innovaation osuessa kohdalle ideaa 

varten on mahdollista saada rahoitusta.  

 

Ohjelmistotasolla yritys on panostanut erityisen paljon uuteen 

toiminnanohjausjärjestelmään, jonka kehittämisessä henkilöstö on aktiivisesti 

mukana parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tämä vaatii myös 

henkilöstöltä paljon osaamista ja itsensä kehittämistä, jotta projekti onnistuu. 
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Järjestelmän rakentamisen aikana on jo panostettu tuleviin henkilöstökoulutuksiin, 

jotta tästä ohjelmistosta saadaan tulevaisuudessa kaikki mahdollinen hyöty irti, ja 

henkilöstö kokee ohjelmiston käytön mahdollisimman mielekkääksi. Projektissa 

panostetaan sekä fyysisiin koulutuksiin että ns. e-Learning-materiaaleihin, joiden 

avulla jokainen työntekijä voi opiskella itsenäisesti ja kartuttaa osaamistaan 

paikasta ja ajasta riippumatta. Näiden lisäksi yrityksessä on suuri määrä erisuuruisia 

sovelluksiin liittyviä projekteja käynnissä, joiden avulla teknologiaosaamista 

pyritään kasvattamaan ja liiketoimintoja digitalisoimaan. 

 

7.2 Osaamisen johtamisen merkitys digiosaamisen kehittämisessä 

 

Henkilöstökyselyn sekä työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 

voidaan luoda kuva siitä, minkälaisena henkilöstö kokee digitalisaation 

kehittymisen omalta kannaltaan. Keskusteluissa nousi esille se, että digitalisaatio 

tulee vaikuttamaan entistä enemmän yrityksen organisaatiokulttuuriin, ja vauhti on 

alati kiihtyvää. Kuva 21 esittää selkeästi sen, miten yrityksen digiosaamisen taso 

heijastuu maailman oletettuun digikehitykseen (käyrä 1.). Kuvassa tuodaan esille 

osaamisen kehitys ilman oppimiseen panostamista (käyrä 3.) sekä oppimiseen 

panostamisen kanssa (käyrä 2.). Kuvasta nähdään, että maailman digikehitys on 

eksponentiaalista, eikä yksittäisellä yrityksellä ole mahdollisuutta saavuttaa tätä 

tasoa. Ihmisten omaksumiskyky ei voi nousta yhtä jyrkästi kuin ympäröivä maailma 

kehittyy. Käyrien 1 ja 3 välillä olevaa kuilua voidaan kuitenkin pienentää 

panostamalla henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen.  
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Kuva 21. Maailman digikehityksen ja yrityksen digikehityksen korrelaatio. 

 

Osaamistason kehittäminen ei ole yksiselkoista, vaan kehittämistä tulee tarkastella 

monesta näkökulmasta. Digiosaamisen kehittämistä tulisi seurata jollakin tavalla, 

sillä suurissa yrityksissä henkilöstöstä löytyy aina niitä ihmisiä, jotka eivät käytä 

tarjottuja välineitä ja ohjelmistoja, vaikka ne olisivat olleet käytössä jo vuosia. 

Uusien ohjelmistojen käyttö koetaan usein epämiellyttävänä ja haasteellisena, 

mikäli käytössä on aiemmin ollut ohjelmisto, jonka käyttö on opittu perin pohjin. 

Henkilöstön digiosaamisen kehittämistä tulisi tukea luomalla myönteinen ilmapiiri 

kokeilla ja antaa myös mahdollisuus epäonnistua. Ilman tällaista ilmapiiriä 

henkilöstö voikin olla liian varuillaan mahdollisista virheistä, jolloin työtä tehdään 

mieluummin vanhoilla tutuilla tavoilla. Jo tällä hetkellä osa esimiehistä nostaa 

yleiseen tietoon alaistensa onnistumisia. Tämän avulla pyritään tuomaan esille 

onnistumistarinoita, mutta myös tuodaan esille uudet innovaatiot yrityksessä, joista 

voisi olla hyötyä myös muille. Onnistumisen lisäksi keskusteluista nousi esille 

mahdollisuus teettää tulevaisuudessa työntekijöillä pieniä ohjelmistojen 

osaamiskokeita. Näitä voitaisiin yhdistää esimerkiksi itseopiskelumateriaaleihin, 

joiden yhteydessä henkilön tulisi vastata aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Tätä 

itseopiskelumateriaalien käyttöä voidaan jo nyt seurata käytössä olevasta 

järjestelmästä, joten tämän kautta myös osaamiskokeita voitaisiin valvoa. 
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Ennen kaikkea henkilöstön digiosaamisen kehitys on yksilön asennekysymys. 

Mikäli henkilö ei ole kiinnostunut kehittämään osaamistaan, ei ole helppoa muuttaa 

tätä ajatusmallia. Nykykehityksestä jää kuitenkin nopeasti jälkeen, mikäli 

jonkinlaista oppimista ei tapahdu. Keskusteluissa esimiehen myönteinen esimerkki 

ja tuki nousivat ensisijaisen tärkeäksi. Edelleen on olemassa esimiehiä, jotka eivät 

tue kehittymistä ja oppimista millään tavalla. Toisena ääripäänä esimiehet työntävät 

ihmisiä oppimaan uutta ja auttavat löytämään omien vahvuuksien kautta oikeita 

polkuja itsensä kehittämiseksi. Näiden ensin mainittujen esimiesten identifiointi ja 

perehdyttäminen johtamaan alaistensa osaamista on erittäin haastava, mutta 

tarpeellinen asia, jotta työntekijöiden kannustaminen ja tätä kautta oppiminen 

tulevaisuudessa on mahdollista. 

 

Digitalisaation myötä yhä useampi ohjelmisto käyttää koodikieltä, joten näiden 

selkeyttämiseksi tulee tehdä selkeitä ohjeita työntekijöille. Toisaalta työn oletetaan 

jatkossa olevan entistä tehokkaampaa, sillä rutiinitehtävien automatisointi 

vapauttaa resursseja muihin tehtäviin. Esimiesten kanssa käytyjen keskusteluiden 

mukaan seuraavan viiden vuoden sisällä henkilöstön digiosaamisen tason tulisi 

ohjelmistokohtaisesti nousta asteikolla 1-5 noin 0,6 yksikköä. Tärkeimpinä 

kehityskohteina ohjelmistotasolla ovat SAP, CRM ja Sharepoint. Jotta toivottu 

osaamistaso voidaan saavuttaa, tulee yrityksen tarjota entistä intensiivisemmin 

koulutusta ohjelmistotasolla. Myös softarobotiikka ja tekoäly ovat sellaisia 

digitalisaation mukanaan tuomia alueita, jotka tulevat kehittymään, ja joissa 

yrityksen henkilöstön tulee kehittyä. Kuten jo strategiassakin sivuttiin, ajasta ja 

paikasta riippumattoman asiakasvuorovaikutuksen mahdollistaminen on yhä 

enenevissä määrin tärkeä kehityskohde, sillä metsäteollisuus ei ole tässä asiassa 

läheskään aallonharjalla. 

 

7.3 Ehdotetut toimet digiosaamisen tason kehittämiseksi 

 

Tulevien vuosien aikana teknologiakehitys tulee olemaan vauhdikasta ja toisaalta 

myös jokseenkin ennalta arvaamatonta. Tulevaisuuden trendejä voidaan ennustaa, 

kuten esimerkiksi Gartnerin teettämä Hype-käyrä vuosittain osoittaa. Tämä on 
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kuitenkin vain ennuste, joten yritysten tulee itse päättää, mihin suuntaan 

toimintaansa kehittävät. 

 

Jotta kohdeyrityksessä saavutetaan tavoite muuttua entistä digitaalisemmaksi 

yritykseksi, on henkilöstön osaaminen otettava erittäin tärkeänä, ellei jopa 

tärkeimpänä, asiana huomioon. Täten voidaan nostaa kuvassa 21 esitettyä 

tulevaisuuden osaamisen tason käyrän kulmakerrointa ja kaventaa kuilua maailman 

kehityksen ja yrityksen osaamistason välillä. Ilman osaavaa henkilöstöä yrityksen 

ei ole mahdollista kehittyä. Tämän kehityksen tulee olla esimiehestä ja hänen 

esimerkistään lähtöisin olevaa, ja esimiehen osuus alaistensa osaamisesta ja 

tavoitteista on tällä hetkellä se kohta, johon tulee kiinnittää entistä enemmän 

huomiota. Jokainen työntekijä kokee oppivansa omalla tavallaan, eikä yhtä oikeaa 

osaamisen johtamisen mallia ole olemassa. Täten esimiehen on selvitettävä yhdessä 

työntekijän kanssa, millä osa-alueilla henkilö tarvitsee lisää tukea 

lähitulevaisuudessa ja minkälaisia uusia taitoja hänen tulee työnsä puolesta oppia. 

Esimiehen tuki ja esimerkki itsensä kehittämisessä tukevat työntekijää kehittämään 

myös itseään.  

 

Kuten mainittu, ihmiset oppivat uusia asioita eri tavoin. Yrityksen tulisi antaa 

henkilöstölle entistä paremmin mahdollisuuksia kouluttaa itseään. Opiskelu voi 

tapahtua joko työajalla tai työajan ulkopuolella. Työajalla tapahtuvaan 

koulutukseen olisi hyvä saada järjestettyä aikaa, jolloin koulutus ei välttämättä veisi 

työntekijän vapaa-aikaa. Jälkimmäisessä tapauksessa työntekijälle voitaisiin 

kuitenkin tarjota esimerkiksi opiskelutunteja vastaava määrä vapaa-aikaa, jotta 

henkilöstön hyvinvointia voidaan ylläpitää, eivätkä työntekijät koe työn ja 

opiskelun yhdistämistä liian kuormittavana. Koulutus voi olla joko yrityksen 

itsensä puolelta toteutettu tai ulkoiselta toimijalta ostettu. Nykypäivänä 

markkinoilla on lukuisia yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia ohjelmistokoulutuksia 

niin lähiopetuksena kuin verkkokursseinakin. Esimerkiksi Sovelto Channel on 

tällainen verkossa toimiva palvelu, jonka avulla yrityksen työntekijät voivat 

kehittää osaamistaan laaja-alaisesti erilaisen ohjelmistojen listalta. 

Itseopiskelumateriaalien lisäksi tarjolla on perinteisiä luokkamuotoisia kursseja 
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sekä online-kursseja, jotta jokaiselle löytyy mielekäs tapa kehittää osaamistaan 

silloin, kun se aikatauluihin sopii.(Sovelto, 2017) Useat ihmiset tarvitsevat 

opiskeluun jonkinlaista kannustinta. Tällä hetkellä kohdeyrityksellä on käytössään 

rahasto, jonka kautta työntekijä voi saada pienen rahallisen palkkion kiitoksena 

itsensä kehittämisestä. Myös muita kannustimia voidaan kehittää esimiehen 

esimerkillisen toiminnan lisäksi. Esimerkkinä hyvästä työntekijän kannustimesta 

on mahdollistaa työntekijän osallistuminen lisäkoulutukseen niin ajallisesti kuin 

kustannuksellisestikin. Usein jatkokoulutukset ovat kuitenkin yrityksen kannalta 

kannattavia, vaikka niiden kustannus olisikin suuri. Toisaalta, joskus uusien 

kyvykkyyksien palkkaaminen tiimiin saattaa olla edullisempi ja hyödyllisempi 

vaihtoehto kuin vanhojen työntekijöiden kouluttaminen. 

 

Henkilöstötasolla osaamisen johtamisen lisäksi henkilöstön hyvinvointiin tulee 

jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Työntekijöiden stressaantuneisuus 

nousi esiin henkilöstökyselyssä, ja tämä taso on esitetty myös luvun 5.2 kuvissa 13 

ja 15. Suuri osa ihmisistä kokee muutoksen yleisesti stressaavana. Alati 

digitalisoituvassa maailmassa muutos on väistämätöntä, joten henkilöstön 

hyvinvointiin ja jaksamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Oletettavasti digitalisoitumisen myötä myös työpaikkojen määrä vaihtelee, joten 

työntekijän vastuualue ja sitä kautta stressaantuneisuus saattavat kasvaa. 

Esimiesten onkin entistä tärkeämpää seurata alaistensa jaksamista, jotta henkinen 

paine ei kasva liian suureksi. Yhtenä hyvänä ratkaisuna stressaantuneisuuden 

vähentämiseksi on tarjota henkilöstölle mahdollisuus myös ajoittaiseen 

etätyöntekoon. Täten heille jää enemmän vapaa-aikaa, kun työmatkoihin ei kulu 

joka päivä aikaa. Työ ei kuitenkaan saa olla pelkästään etätyötä, jotta työntekijä ei 

vieraannu työympäristöstä, ja toisaalta, jotta kollegat voivat havainnoida myös 

toistensa jaksamista. Joissakin yrityksissä on alettu myös huomioimaan ihmisten 

kiinnostusta erilaisten laitteiden käyttöön siten, että heille on annettu mahdollisuus 

joko tuoda oma laite töihin tai vastaavasti valita jostakin valikoimasta esimerkiksi 

itselle mieluisin vaihtoehto. Tätä BYOD (Bring Your Own Device) -mallia 

käytetään nykyään enenevissä määrin. Tässä mallissa on kuitenkin otettava 

erityisen tarkasti huomioon tietoturva. 
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Henkilöstön koulutuksen ja hyvinvoinnin lisäksi teknologiakehitykseen tulee 

keskittyä. Ohjelmistojen ja toimintojen kehitystyön tulee olla tehokasta ja 

henkilöstölle on hyvä antaa mahdollisuus osallistua innovointiin. Tämä innovointi 

voi olla jatkuvaa, jolloin työntekijä voi itse raportoida omat ideansa eteenpäin. 

Innovointia voidaan myös toteuttaa esimerkiksi puolivuosittain henkilöstöpäivien 

tai muun vastaavan tilaisuuden yhteydessä ryhmittäin niin sanotuissa aivoriihissä. 

Ideointia voidaan toteuttaa muun muassa avoimena ajatusvirtana tai erilaisten case- 

tehtävien kautta.   

 

Jotta työnteko digitaalisessa maailmassa olisi niin kustannustehokasta kuin 

ihmisläheistäkin, on ohjelmistojen toimivuus varmistettava. Yrityksellä tulee olla 

selkeät toimintamallit sen varalle, että ohjelmistot eivät toimikaan toivotulla tavalla. 

Tärkeää olisi, että koko toiminta ei lamaantuisi täysin mahdollisten ongelmien 

ilmaantuessa. Ongelmia mietittäessä tulee ottaa myös huomioon kyberturvallisuus, 

sillä nykyään tietoturvajärjestelmistä huolimatta mahdolliset tietomurrot ovat 

arkipäiväisiä. Yrityksen kannalta sensitiiviset tiedot tulisi säilyttää siten, että niihin 

ei päästä käsiksi heti. Ohjelmistojen ja henkilöstön toiminnan kehittämiseksi on 

kehitetty ohjelmistoja, jotka esimerkiksi sensoreiden kautta keräävät jatkuvasti 

tietoa. Tämän tiedon analysoinnin avulla voidaan johtaa entistä tarkemmin ja 

tavoitteet on mahdollista tavoittaa yksityiskohtaisemmin. Työtehtävien 

automatisoinnin myötä virheellisen datan huomioiminen vaikeutuu, joten tähän on 

kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, ettei datan analysointi aiheuta vääriä 

toimenpiteitä väärän datan myötä. 

 

Tällä hetkellä kehitettyjä innovaatioita ei kuitenkaan tuoda esille vielä tarpeeksi, 

vaan usein uusista innovaatioista kuulee puhuttavan esimerkiksi 

kahvipöytäkeskusteluissa. Näistä aiheista kiinnostuneille olisi kuitenkin hyvä olla 

olemassa jonkinlainen kanava, jonka kautta tutustua ratkaisuihin. Parhaimmassa 

tapauksessa näistä muiden keksimistä ideoista voi olla hyötyä suoraan jossakin 

toisessa toiminnossa, jolloin vältytään keksimästä kahteen kertaan ratkaisua 

samaan ongelmaan.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkimuksessa on perehdytty digitalisaatioon kohdeyrityksen henkilöstön 

osaamisen ja suhtautumisen näkökulmasta. Työn tarkoituksena on ollut selvittää, 

mikä henkilöstön digiosaamisen nykytila on, sekä millaisia kehitystarpeita 

tunnistetaan muutaman seuraavan vuoden aikana toteutettaviksi. Näitä 

kehitystarpeita varten esitellään ratkaisuehdotuksia, joiden avulla henkilöstön 

nykyistä osaamista voidaan kehittää kohti yrityksen tulevaa tavoitetta. Tässä 

luvussa vastataan johdannossa esiteltyihin tutkimuskysymyksiin sekä esitellään 

esiin nousseita jatkotutkimuskohteita. Lopuksi arvioidaan vielä tutkimuksen ja 

tulosten totuudenmukaisuutta. 

 

8.1 Keskeiset johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 

Tässä kappaleessa vastataan kaikkiin kolmeen johdantokappaleessa esitettyyn 

tutkimuskysymykseen.  Johtopäätösten tukena on käytetty empiriaosuuden lukuja 

5, 6 ja 7. 

 

1. tutkimuskysymys: Mikä on kohdeyrityksen henkilöstön tämänhetkinen 

digiosaamisen taso? 

 

Tämä oli työn päätutkimuskysymys, jonka tarkoituksena oli selvittää henkilöstön 

nykyosaaminen, joka on perustana myös jatkotoimenpiteille. Henkilöstölle teetetyn 

kyselyn sekä työntekijöiden kanssa käytyjen keskusteluiden avulla saatiin selkeä 

kuva siitä, mikä osaamisen taso tällä hetkellä keskimäärin on. Samalla tämä 

kysymys vastaa työssä esitettyyn hypoteesiin henkilöstön nykyosaamisen ja 

yrityksen vaatimustason eroavaisuudesta. 

 

Tutkimustuloksista voidaan havaita, että yrityksen henkilöstöllä on tällä hetkellä 

suhteellisen hyvä osaamistaso ohjelmistoissa, joita he pääasiallisesti käyttävät. 

Pientä varianssia on havaittavissa eri henkilöstöryhmien välillä, mutta alueellinen, 

liiketoiminnallinen sekä ikäryhmittäinen tarkastelu osoittivat, että erot eivät ole 
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keskimääräisesti suuria. Suurin eroavaisuus oli kuitenkin ikäryhmittäisessä 

tarkastelussa, joten on huomioitava, että seuraavan viiden vuoden aikana 

eläköitymisiässä olevat henkilöt heikensivät keskimääräistä enemmän tuloksia. 

Jokaisen henkilöstöryhmän kouluttamiseen tulee keskittyä, mutta henkilöstön 

ikärakenne tulee kuitenkin huomioida koulutussuunnitelmia tehtäessä. Lisäksi 

havaittavaa oli, että toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa mukana oleva 

henkilöstö koki osaamisensa hieman keskimääräistä paremmaksi. Heidän 

kehittymisensä ohjelmiston kehityksessä kasvaa projektin aikana, ja tietoa voidaan 

hyödyntää myös tulevaisuudessa. 

 

Digiosaamisen heikoimpana kohtana voidaan nähdä selkeästi ne ohjelmistot, joita 

käytetään vähemmän, sekä ne, jotka on otettu käyttöön vasta hiljattain. Näissä 

osaamisen tasoon täytyy kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Ihmisten 

erilaiset osaamistarpeet on myös otettava huomioon koulutuksia suunnitellessa, 

sillä jokainen työntekijä ei tarvitse yhtäläisiä kyvykkyyksiä. Kyselyn mukaan 

henkilöstö kokee, että heidän nykyinen tietotekninen osaamisensa taso vastaa työn 

vaatimustasoa keskinkertaisesti. Tämä arvio voisi olla parempi, mikäli henkilöstön 

kehittämiseen olisi keskitytty enemmän jo aiemmin. Tästä syystä nykyinen 

digiosaaminen ei täysin vastaa yrityksen tavoitetta. Tutkimuksen kautta oli myös 

mahdollista löytää henkilöstön niin sanottua piilotettua osaamista, jota he eivät 

tarvitse tämänhetkisessä työssään, mutta joka on tulevaisuuden kannalta tärkeää 

tietoa yrityksen osaamisen kehittämisen kannalta.  

 

Seuraavan tutkimuskysymyksen kautta selvitettiin henkilöstön valmiutta kehittää 

digiosaamistaan työntekijöiden teknologiakehitykseen suhtautumisen kautta.  

 

2. tutkimuskysymys: Miten kohdeyrityksen henkilöstö suhtautuu 

digitalisaatioon? 

 

Oletetusti henkilöstön suhtautuminen digitalisaatioon vaihtelee yksilötasolla 

erittäin suuresti. Osa henkilöstöstä pitää digitalisaatiota sekä sen tällä hetkellä 

nauttimaa huomiota hieman yliarvostettuna, sillä maailma digitalisoituu alati ja on 
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digitalisoitunut jo vuosia. Toisaalta kaikki eivät ole digitaalisessa kehityksessä 

samalla tavalla aallonharjalla. Yleisesti ottaen henkilöstön suhtautumisesta 

heijastelee väite, jonka mukaan metsäteollisuus on edelleen hyvin perinteinen ala 

digitaalisuusasteensa puolesta. 75 % henkilöstöstä kokee uuden teknologian 

käyttöönoton helpoksi, joten he ottavat oletettavasti hyvin vastaan uudet 

ohjelmistot ja laitteet. Toisaalta kolmasosa kokee tarvitsevansa lisäopastusta 

tietoteknisissä asioissa, eli heidän nykyinen osaamistasonsa ei ole riittävä. 

Ohjelmistoista Excel, SAP ja Sharepoint nousivat kaikkein useimmin esiin 

selvitettäessä lisäopastuksen tarvetta ohjelmistotasolla. Myös kokonaisvaltaista 

koulutusta on toivottu kaikkien käytössä olevien ohjelmistojen kohdalla.  

 

Useimmiten henkilöstö kertoo tarvitsevansa aikaa ja tukea uusien tuotteiden 

käyttöönotossa. Suhtautuminen on täten varovaisen toiveikasta ja positiivista, mutta 

tuen tarvetta ei voida väistää. Yleisesti voidaan sanoa, että yksilön asenne ratkaisee 

erittäin paljon osaamisen kehittämisessä. Mikäli henkilö ei itse koe tarvetta kehittää 

digitaalista osaamistaan, on hänen motivoimisensa hyvin vahvasti esimiehen 

vastuulla. Tässä korostuu osaamisen johtaminen eli se, miten esimies pystyy 

löytämään alaisensa kanssa hänelle sopivan tavan kehittää osaamistaan.  

 

Henkilöstön asenteeseen vaikuttaa hyvin suuresti myös laitteiden ja ohjelmistojen 

toimivuus. Ilman toimivia laitteita, yhteyksiä ja ohjelmia työnteko ei ole mielekästä, 

jolloin työn tuottavuus vähenee entisestään. Kyselyssä tuotiin esille useampaan 

kertaan, että käytössä on yhä työvälineitä, jotka alkavat olla erittäin hitaita ja niiden 

toiminta epävarmaa. Työn kannalta tarpeeksi tehokkaisiin laitteisiin investointi 

maksaa mitä luultavammin itsensä takaisin työn tehokkuuden kautta. 

 

Yritykset pyrkivät entistä enemmän markkinoimaan myös sosiaalisen median 

kautta, joten olisi ensiarvoisen tärkeää, että oma henkilöstö olisi valveutunut 

käyttämään kyseisiä palveluita myös itse. Kuten luvussa 6.1 esitettiin, ei sosiaalista 

mediaa hyödynnetä vielä tällä hetkellä henkilöstön parissa kovinkaan aktiivisesti. 

Esimerkiksi Facebook on käytössä päivittäin vain 41 %:lla henkilöstöstä, ja 37 % 

ei ole edes käyttänyt kyseistä palvelua. Twitter ja LinkedIn on käytössä vain 
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harvalla. Nämä ovat kuitenkin nykypäivänä erittäin suuria tietolähteitä. Samassa 

yhteydessä digitaalisten palveluiden käytön kanssa selvitettiin digitalisaatioon 

liittyvien käsitteiden tuntemusta, joka viittaa osittain myös henkilöstön asenteeseen. 

Vaikka muuten kyselyssä nousi esille keskimääräisesti positiivinen suhtautuminen, 

ei omaa aikaa ole käytetty digitalisaation tunnetuksi tekemiseen. Parhaiten 

henkilöstö tuntee lähempänä loppukäyttäjää olevat palvelut ja termit, kuten 3D-

tulostuksen ja MobilePayn. Termitasolla useat digitaalisen kehityksen kannalta 

tärkeät innovaatiot olivat suurelle osalle täysin tuntemattomia. 

 

Henkilöt, jotka kokevat digitalisaation positiivisena asiana, toivat esille tarpeen 

pysyä mukana digitaalisessa kehityksessä, sillä he kokivat digiosaamisen 

kasvattavan työnsä tuottavuutta. Toisaalta osa henkilöstöstä koki käsitteen itsessään 

turhana epävarmuuden aiheuttajana. Kaikkea ei voida implementoida 

samanaikaisesti, joten työntekijöiden vastauksista nousi huoli, miten kehityskohteet 

priorisoidaan. Kehityskohteina esiin nostettiin ohjelmistojen keskustelemattomuus 

keskenään sekä ohjelmistojen käytettävyys. Moni kokee, että 

ohjelmistokehityksessä on unohdettu täysin loppukäyttäjät. 

 

Viimeinen tutkimuskysymys keskittyi tulevaisuuteen. Sen avulla pyrittiin 

löytämään ratkaisuja henkilöstön digitalisaatioasteen kehittämiseksi. 

 

3. tutkimuskysymys: Miten digitalisaation mukanaan tuomia haasteita 

voidaan ratkaista viiden vuoden aikajänteellä? 

 

Kuten luvussa 7.2 esitettiin, maailman digiosaamisen taso kasvaa 

eksponentiaalisesti. Yrityksen osaamistason ei ole mahdollista vastata täysin tätä 

kehitystä, mutta keskittymällä ihmisten oikeanlaiseen kehittämiseen, voidaan omaa 

osaamistasoa kasvattaa. Kuva 21 kuvaa erittäin selkeästi tätä tilannetta. On myös 

tärkeää huomioida, että metsäteollisuudessa digitalisoitumisaste on verrattain 

heikko muihin teollisuuden aloihin nähden. Esimerkiksi mobiilipalveluiden käyttö 

sekä digimarkkinoinnin taso ovat olleet edelleen heikkoja. 
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Tässä työssä on tuotu esille, että kaikkein tärkeintä digiosaamisen kehittämisen 

kannalta on osaamisen johtaminen. Esimiesten tuella alaisia ohjataan ylläpitämään 

vanhoja taitoja sekä oppimaan jatkuvasti uutta. Mikäli esimiesten oma työskentely 

on hyvin organisoitua ja he kehittävät itseään jatkuvasti, on heistä helppoa ottaa 

mallia. Tässä pätee ajatus ”tee itse, kuten toivoisit toisten tekevän”. 

 

Esimiesten avulla yrityksen strategiassa mainittu tavoite pyrkiä innovatiiviseksi 

teknologian hyödyntäjäksi mahdollistuu. Henkilöstöltä vaaditaan tulevaisuudessa 

entistä laajempaa osaamista, ja henkilöstön kyvykkyyttä tulisi pystyä mittaroimaan. 

Erilaisten oppimismahdollisuuksien, kuten koulutusten ja itseopiskelumateriaalien 

määrää tulee lisätä huomattavasti nykyisestä. Henkilöstön osaamisen kehittymistä 

olisi myös hyvä seurata, jotta heikkoon osaamistasoon voidaan jatkossa puuttua 

entistä helpommin. Ohjelmistokohtainen osaamisen kehittäminen luo yritykselle 

osaavaa henkilöstöä. Lisäksi rekrytoinnit kasvattavat osaamista. 

 

Avoin työskentelyilmapiiri voi auttaa muokkaamaan henkilöstön asennetta 

positiivisempaan suuntaan itsensä digitaalisen kehittämisen kohdalla. Mahdollisuus 

kokeilla ja myös epäonnistua esimiehen tuella auttaa henkilöstöä parantamaan 

osaamistaan. Henkilöstön osaamista voidaan jatkossa pyrkiä myös kasvattamaan 

erilaisten kannustimien kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työn kannalta 

oleellisten koulutusten maksaminen työntekijälle. Avoin työskentelyilmapiiri 

keskittyy myös huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista. Tällä hetkellä henkilöstö 

kokee työnsä hyvin stressaavana, mutta varhaisen vaikuttamisen kautta stressitasoja 

voidaan madaltaa. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan yrityksen tulisi 

keskittyä työn tehokkuuden lisäämiseen helpottamalla työskentelyä toimivien 

työkalujen avulla sekä laskemaan tämänhetkistä kuormittuneisuutta niiltä 

henkilöiltä, jotka kokevat liiallista stressiä. 

 

Kaiken kaikkiaan kohdeyrityksen on huomioitava erittäin laajasti erilaisia 

kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Tässä luvussa esitetyistä kehityskohteista voidaan 

nostaa esille kolme tulevaisuuden kannalta tärkeintä kohtaa: 

 Osaamisen johtamiseen panostaminen, 
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 oppimismahdollisuuksien lisääminen sekä 

 ohjelmistojen toimivuuden varmistaminen. 

Näiden edellä mainittujen osa-alueiden kehittämisen avulla henkilöstön 

digiosaamisen tilaa voidaan nostaa selvästi nykyistä korkeammalle tasolle. 

 

Kuvassa 22 tuodaan esille tutkimuksen alussa esitetty teoreettinen viitekehys, johon 

on tuotu työn kannalta tärkeät yksityiskohdat nykytilan, gapin ja tavoitteen 

kohdalta. Kuvan vasemmassa reunassa punaisella on tuotu esille nykytilaan liittyviä 

huomioita. Tällä hetkellä henkilöstön osaamistaso on keskinkertainen ja henkilöstö 

pyrkii perehtymään itsenäisesti ongelmakohtiin tarpeen mukaan. Henkilöstön 

kehittäminen tapahtuu hyvin pitkälti koulutusten kautta.  

 

Gapin yhteydessä keltaisella on tuotu esille niitä asioita, joiden avulla tavoitetilaa 

kohti on mahdollista pyrkiä. Myönteinen oppimisilmapiiri ja tehokkaat työvälineet 

ovat hyvä lähtökohta digiosaamisen kehittämiselle. Esimiesten avustuksella 

pyritään muuttamaan henkilöstön asennetta digikehityksen suhteen aiempaa 

positiivisemmaksi samalla ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi. 

Tehokkaiden työvälineiden lisäksi ohjelmistojen toimivuuden ja soveltuvuuden 

varmistaminen alati digitalisoituvassa maailmassa ovat ensiarvoisen tärkeitä ottaa 

huomioon. Hyvin toimivien ohjelmistojen käyttöä voitaisiin seurata esimerkiksi 

koulutusten ohella olevien testien kautta. Samalla voitaisiin varmistaa sekä 

ohjelmistojen käyttöaste että henkilöstön osaamistaso. Lisäksi henkilöstön 

kehittämisen varmistamiseksi olisi hyvä kehittää erilaisia kannustimia, sillä 

teknologia kehittyy jatkuvasti, ja osaamista tulee päivittää, jotta pysyy mukana 

teknologiakehityksessä. Uusina työkaluina yrityksen on mahdollista hyödyntää 

data-analytiikkaa päätöksenteossa. Tähän perustuu myös avoimen tiedonjaon 

tarpeellisuus yrityksen sisällä, jotta ennusteet olisivat mahdollisimman 

totuudenmukaisia. Viimeisenä kohtana tässä osiossa on mainittu uudet innovaatiot. 

Jotta päästään kohti tavoitetilaa, uusien innovaatioiden merkitys työnteossa on 

erittäin suuri.  
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Viimeisenä kuvan oikeassa laidassa on tuotu vihreällä esiin tavoitetilan kannalta 

oleellisia asioita. On kuitenkin huomioitavaa, että tavoitetilaa tulee kehittää 

ympäröivän maailman kehittyessä. Yrityksen jatkuvan kehityksen kannalta 

kyvykkyyksien huomioiminen saattaa nostaa yrityksen digitalisaatioastetta, kun 

osaavan henkilöstön kykyjä käytetään tehokkaasti. Tavoitetilassa myös esimiesten 

tuki ja kannustus ovat edelleen erittäin tärkeitä, ja tätä tulisi kehittää jatkuvasti. 

Tulevaisuudessa voidaan olettaa jo, että henkilöstö on enemmän itseohjautuvaa ja 

positiivisen asenteen avulla keskittyy kehittämään itseään jatkuvasti. 

 

 

 

Kuva 22. Teoreettinen viitekehys sovellettuna tutkimukseen. 

 

8.2 Jatkotutkimuskohteet 

 

Tutkimuksen aikana esille nousi muutamia kiinnostavia aiheita, joita ei voitu 

sisällyttää tähän tutkimukseen, mutta joita olisi hyvä tutkia tulevaisuudessa. Kuten 

aiemmin työssä mainittiin, tällä hetkellä yrityksellä on rakenteilla uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän valmistumisen jälkeen projektin 

onnistumisen mittarointi sekä muutaman käyttövuoden jälkeinen tutkimus 

järjestelmän toimivuudesta käytännössä olisivat erittäin mielenkiintoisia ja 
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yrityksen kannalta hyödyllisiä tutkimusaiheita. Onko digitaalisempaan suuntaan 

viedystä toiminnanohjausjärjestelmästä oikeasti ollut hyötyä vai ei? Järjestelmän 

lisäksi esimerkiksi erilaisten digitaalisten apuvälineiden käytön toimivuus työssä 

voisi tuoda lisää innovatiivisia ideoita yritykselle. Tällä hetkellä pinnalla ovat 

dronet ja niiden käyttökohteet, joten esimerkiksi tämän tutkiminen tarkemmin voisi 

tuoda lisäarvoa yritykselle. 

 

Suoraan digitalisaatioon liittyen olisi mielenkiintoista tutkia henkilöstön 

digiosaamisen kehittymistä esimerkiksi 3 tai 5 vuoden jälkeen. Tämän avulla 

nähtäisiin, miten hyvin henkilöstön osaaminen on kehittynyt suhteessa 

toteutettuihin toimenpiteisiin. Toisaalta kohdeyrityksen konsernitaso on keskittynyt 

digitalisaatioon pidemmän aikaa kuin kohdeyritys. Näiden kahden välinen vertailu 

digiosaamisen tasosta ja sen huomioonottamisesta päivittäisessä toiminnassa olisi 

varmasti hyödyllistä myös implementoinnin kannalta. 

 

8.3 Tutkimuksen ja tulosten arviointi 

 

Saunders et al. (2009, s.156–159) esittävät, että tutkimustulosten reliabiliteetti ja 

validiteetti ovat erittäin tärkeitä ottaa huomioon tarkastellessa tutkimuksen 

oikeellisuutta. Reliabiliteetin eli luotettavuuden osalta tarkastellaan, onko 

tutkimusaineistossa ristiriitoja. Tutkijat esittävät, että luotettavuutta uhkaavat 

erilaiset tutkimuksen aikana tehdyt virheet. Ensimmäiseksi tutkimuksen ajankohta 

saattaa vaikuttaa vastauksiin. Toisaalta ihminen saattaa vastata kysymyksiin, kuten 

hänen odotetaan vastaavan. Kolmantena haastattelija voi tehdä virheellisiä 

tulkintoja. Lisäksi kysymysten asetteluun tulee kiinnittää huomiota, jotta voidaan 

varmistaa oikeansuuntaiset vastaukset. Validiteetti eli pätevyys taas tarkastelee 

tutkimusta sen kautta, ovatko tutkimuksen löydökset oikeasti sitä, miltä ne 

näyttävät. Toisin sanoen onko muuttujien välinen suhde syy-seuraussuhde ja 

vastaako tutkimusteksti todella tutkimusongelmaan. On myös ensiarvoisen tärkeää, 

että tutkimus on muodostettu siten, että se voidaan tarvittaessa toistaa. Tutkijat 

tuovat esille myös tutkimuksen yleistettävyyden tarpeellisuuden, jotta 

tutkimustulokset eivät ole vääristyneitä tutkimuksen rakenteellisen vian johdosta. 



77 

 

   

  

Tästä syystä hyvä tutkimustavan valinta on ensisijaisen tärkeä. (Saunders et al., 

2009, s.158) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä laadullista että määrällistä 

tutkimusmenetelmää. Laadullinen tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina 

haastatteluina, joiden sisältö oli hyvin selkeä ja yksinkertainen. Haastatteluiden 

kannalta oleellisimmat yksityiskohdat hyväksytettiin vielä haastateltavan 

osapuolen suunnalta, jotta tulokset olivat varmasti luotettavia. Haastatteluiden 

sisällöstä johtuen ei koettu tarpeelliseksi järjestää haastatteluja samaan 

kellonaikaan tulosten yhteneväisyyden varmistamiseksi. Määrällisessä 

tutkimuksessa henkilöstöllä oli mahdollisuus vastata kyselyyn vuorokauden ajasta 

riippumatta vastausajan puitteissa. Tulokset ovat voineet vääristyä, sillä vastaukset 

liittyvät henkilöstön omaan arvioon osaamisestaan. Henkilöstö on voinut arvioida 

oman osaamisensa tason liian heikoksi tai korkeaksi. Liian optimistiset vastaukset 

voivat johtua siitä, että henkilöstö on vastannut, kuten heidän on oletettu vastaavan. 

Toisaalta Suomessa yleisesti ottaen ihmiset ovat suhteellisen vaatimattomia 

puhumaan taidoistaan, joten todellisuudessa osaamistaso voi olla myös tuloksia 

korkeampi. Katoanalyysin mukaisesti kaikki henkilöstöryhmät ovat kuitenkin 

osallistuneet suhteellisen tasaisesti tutkimukseen, joten tästä näkökulmasta voidaan 

tehdä oletus, että vastaukset ovat oikeansuuntaisia. Saattaa kuitenkin olla niin, että 

huonommin tietotekniikkaa osaava henkilöstö on jättänyt vastaamatta 

verkkokyselyyn. 

 

Tutkimukseen valitut teoriat määräävät hyvin pitkälti, minkälainen lopputulos on. 

Mikäli teoriat olisi valittu eri tavalla, olisi ollut mahdollista tarkastella 

tutkimusongelmaa eri näkökulmasta. Tämän tutkimuksen kannalta teoriat 

vaikuttavat olevan kuitenkin hyvin valittu, jotta tutkimuskysymyksiin voitiin 

vastata. Työn kannalta oleellinen gap-analyysi on usein sovellettu erityylisessä 

tutkimuksessa, mutta hiljattain tätä on alettu soveltaa enemmän myös osaamisen 

tutkimukseen. Osaamisen johtaminen nousi sekä haastatteluissa että kyselyissä 

esille. Digitalisaation kannalta onkin erittäin hyvin perusteltua käyttää osaamisen 
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johtamiseen liittyvää teoriaa tutkimuksen pohjana. Kaiken kaikkiaan valitut teoriat 

vastaavat erittäin kattavasti tutkimuskysymysten ongelmaan.   
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9 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää kohdeyrityksen henkilöstön 

digiosaamisen nykytila sekä tunnistaa kehityskohteita. Yrityksessä on tunnistettu 

tarve kehittää työntekijöiden teknologiaosaamista, jotta voidaan vastata maailman 

digitalisaatioasteen kehitykseen. Työ koostuu sekä teoreettisesta että empiirisestä 

tutkimuksesta.  

 

Teorian tarkoituksena on luoda pohjaa empiiriselle tarkastelulle. Teorioina tässä 

tutkimuksessa on käytetty digitalisaation ulottuvuuksia, jotka liittyvät aiheeseen, 

gap-analyysia sekä osaamisen johtamisen teoriaa soveltuvin osin. Teoriaosuudessa 

on hyödynnetty laajasti alan ajankohtaista kirjallisuutta. Gap-analyysin avulla 

mahdollistettiin nykyhetken ja tavoitetilan sekä niiden välisen ajan tarkastelu. 

Osaamisen johtaminen nousee yrityksen sisäisessä digitaalisessa kehityksessä 

ensiarvoisen tärkeäksi teoriaksi, sillä yrityksen henkilöstöä tulee ohjata 

kehittymään. Yleisesti voidaankin sanoa, että nykypäivän johtaminen kohtaa uusia 

vaatimuksia digitaalisuuden myötä. Teorioista on myös koottu teoreettinen 

viitekehys, joka on toiminut perustana empirian tutkimisessa. Teorioiden lisäksi 

tutkimuksessa tarkastellaan kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmetodia, sekä 

niiden yhdistämisen etuja. Teoriaosuuden lopuksi esitellään vielä 

tutkimusprosessin toteutus.  

 

Empiriaosuudessa keskitytään tutkimaan henkilöstön nykyistä digitalisaatioastetta, 

henkilöstön suhtautumista digitalisaatioon sekä tulevaisuuden näkymiä osaamisen 

kehittämisen näkökulmasta. Näiden aiheiden tutkimista varten tehtiin verkkokysely 

koko yrityksen henkilöstölle. Kyselyyn vastasi hieman vajaa 60 % työntekijöistä, 

joten tutkimustuloksia voidaan pitää tarpeeksi kattavina. Tämän kerätyn datan 

avulla havaittiin, että henkilöstön nykyinen digitalisaatioaste on suhteellisen hyvä, 

eikä eri henkilöstöryhmien välillä ole suuria eroja osaamisen suhteen. Suurimmat 

erot näkyivät henkilöstön ikärakenteellisessa jaottelussa, mutta eläköitymisen 

seurauksena tämä tulee tasoittumaan lähivuosien aikana. Yleisesti ottaen 

henkilöstön osaamisen taso ohjelmistoissa korreloi käyttöfrekvenssin kanssa.  
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Henkilöstön suhtautuminen digitalisaatioon vaihteli henkilötasolla suuresti, sillä 

osa työntekijöistä osoitti kiinnostuksensa itsensä kehittämiseen digiosaamisen osa-

alueella, mutta kaikki eivät kokeneet tätä kehitystä tarpeellisena. Tässä korostuu 

esimiehen asema, sillä motivoitunut esimies pyrkii motivoimaan myös henkilöstöä 

kehittämään itseään. Esimiehen tuen lisäksi käytössä olevien ohjelmistojen ja 

laitteiden huomattiin vaikuttavan erittäin suuresti henkilöstön suhtautumiseen. 

Mikäli kaikki toimii moitteetta, on henkilöstö todennäköisemmin valmis ottamaan 

käyttöönsä uutta teknologiaa kuin silloin, jos kaikki eivät toimi odotetulla tavalla. 

 

Viimeisenä tutkimuksessa pyrittiin löytämään ratkaisuja henkilöstön 

digitalisaatioasteen kehittämiseksi tulevaisuudessa. On selvää, että yrityksen 

digiosaamisen taso ei voi kehittyä yhtä nopeasti kuin maailman digiosaamisen taso 

kasvaa. Tutkimuksen kannalta oleellisimpana tekijänä digiosaamisen kehittämisen 

kannalta on havaittu osaamisen johtamisen tärkeys. Esimiesten tuen sekä jatkuvan 

koulutuksen ja avoimen ilmapiirin sekä rekrytointien avulla voidaan kehittää 

toimintaa kohti nykyistä tavoitetilaa. Tavoitteena tällä hetkellä on huomioida 

ihmisten erilaisia kykyjä ja hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämisessä. 

Henkilöstöltä vaaditaan entistä monialaisempaa kokemusta, jota tulee myös 

jatkossa tukea koulutusten ja opastuksen kautta. Kaiken kaikkiaan henkilöstön tulee 

myös itse olla entistä itseohjautuvampaa kehittämään itseään. 
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(jatkuu) 

LIITTEET 

 

Liite 1. Kohdeyrityksen henkilöstön digiosaaminen – Webropol kysely. 

 

1. Osio: Perustiedot 

Kyselyyn vastaajien perustiedot: Ikä, sukupuoli, koulutustaso, työskentelyalue sekä 

liiketoiminto 

 

2. Osio: Oma arvio ohjelmistojen osaamisesta ja käyttöfrekvenssistä 

 Oma arvio ohjelmistojen osaamisesta (1. Erittäin huono – 5. Erittäin hyvä) 

 Selvitys ohjelmistojen käyttöfrekvenssistä (1. En käytä lainkaan – 5. Käytän 

päivittäin) 

o Esitetyt ohjelmistot: Sharepoint (WeShare), MEX, CR360 

(Turvallisuusrekisteri), SAP, SMT (Matkustusportaali), Stargate, 

MS Dynamics CRM, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, MS 

Skype for Business, MS Word, Adobe After Effects, Adobe Bridge, 

Adobe Photoshop, ArcGis, Business Objects, Business Rules Editor, 

Cisionpoint, Dropbox, eMetsä, Enterprise Architect, Eventilla, 

eVessel, Google Adwords, Google Analytics, Google Maps, 

Hopealuoti, Hubspot, Joicu, kantoon.fi, metsaan.fi, 

Käyttäjänhallinta, Logforce, Mailchimp, Optiwood, Protacon, 

Purchaser Portal, ResEx, Resurssisovellus, Salary Review Tool, 

SAS EG & SAS Virtual Analytics, SE Supplier Management System, 

Selma, SPSS, SQL Server Management Studio, SRSS, Stack 

(Trestima), storaensometsa.fi, Suunnittelujärjestelmä, Taleo- 

rekrytointityökalu, Teva, Tilaajavastuu.fi, Trello, SurveyMonkey, 

Webropol, Visual Mind, Wordpress, Ympäristötietokeskus, Yoast 

 

3. Osio: Kokemus ohjelmistojen käytettävyydestä 

- Millaisena koet ohjelmistojen toimivuuden työssäsi? (1. Erittäin haastava – 

5. Erittäin helppokäyttöinen) 

o Outlook, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Skype for Business, 

SharePoint, SAP, MS Dynamics CRM, CR360, MEX, SMT 



 

 (jatkoa liite 1) 

   

 (jatkuu) 

4. Osio: Digitalisaatioon liittyvät väittämät 

- Miten koet seuraavat digitalisaatioon liittyvät väittämät työssäsi? (1. Täysin 

eri mieltä – 5. Täysin samaa mieltä) 

o Käytän mobiililaitteita (puhelin, tabletti) työskennellessäni. 

o Teen etätöitä. 

o Pystyn ottamaan käyttööni helposti uutta teknologiaa. 

o Esimieheni fyysinen läsnäolo työpaikallani on tärkeää. 

o Uudet digitaaliset ratkaisut helpottavat työntekoani. 

o Koen, että digitalisaatio on parantanut oman työni tuottavuutta. 

o Nykyinen tietotekninen osaamiseni vastaa työni vaatimustasoa. 

o Päivitän osaamistani ja tietämystäni uusista digitaalisista 

ratkaisuista oma-aloitteisesti. 

o Nykyinen työni on stressaavaa ja henkisesti raskasta. 

o Työtehtäväni sekä uudet digitaaliset ratkaisut edellyttävät hyvää 

kielitaitoa. 

o Digitalisaatio vähentää työpaikkoja tulevaisuudessa Suomessa 

metsäalalla. 

o Mielestäni digitalisaatio on hyvä asia. 

o Digitalisaatio on helpottanut sisäistä viestintää 

organisaatiossamme. 

o Digitalisaatio on madaltanut hierarkiaeroja kohdeyrityksessä. 

 

- Käytän seuraavia digitaalisia palveluita: (1. Päivittäin – 5. En ole käyttänyt) 

o e-kirjat, Facebook, LinkedIn, Twitter, Verkkokauppa, Verkkopankki, 

Whatsapp, Oma terveys (Terveystalon sovellus), Yhteys lääkäriin 

24/7-palvelu (Terveystalo) 

 

- Tiedätkö, mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat? (1. Kyllä – 2. En) 

o 3D-tulostus, 5G, AI, Blockchain, Diginatiivi, Drone, IoT, 

MobilePay, RFID, Snapchat, QR-koodi 

 

 



 

 (jatkoa liite 1) 

  

5. Osio: Lisäopastuksen kartoitus ja vapaa sana 

- Koetko, että tarvitsen lisää opastusta joihinkin käyttämiisi ohjelmistoihin? 

Jos kyllä, niin mihin? 

 

- Vapaa sana koskien digitalisaatiota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


