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Tässä tutkimuksessa selvitettiin niitä tekijöitä, joita yrityksien pitää huomioida stra-

tegisessa henkilöstöjohtamisessa digitalisaatiota hyödynnettäessä. Tutkimuksessa 

keskityttiin neljään strategisen henkilöstöjohtamisen osa-alueeseen: osaamisen ke-

hittäminen, rekrytointi, talent management ja palkitseminen. Nämä neljä osa-aluetta 

ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, joten ne muodostivat luontevasti selkeän tutkitta-

van kokonaisuuden. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena. Tutkimuksen empiiri-

nen aineisto kerättiin viidestä case-yrityksestä puolistrukturoidulla teemahaastatte-

lulla. Haastateltavat olivat johtavassa asemassa organisaatioiden henkilöstöhallin-

nossa. 

 

Tutkimus osoitti, että ei ole olemassa yhtä oikeaa toimintamallia, kuinka yrityksen 

tulee toimia hyödyntäessään digitalisaatiota. Yrityksen koko, sijainti, toimiala ja työn 

luonne vaikuttivat kaikki siihen, miten ja kuinka paljon digitalisaatiota yrityksissä 

hyödynnettiin. Tutkimus osoitti myös, että tulevaisuudessa yritysten tulisi hyödyntää 

digitalisaation tuomia mahdollisuuksia enemmän liiketoiminnan eri osa-aluilla. 
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This research has examined factors that organizations must consider in their stra-

tegic HRM when taking advantage of digitalization. The research has focused on 

four areas of strategic HRM: competence development, resourcing, talent manage-

ment and rewarding. These four areas are strongly interconnected and, therefore, 

create a naturally and clearly researchable entity. 

 

The research was carried out as a qualitative multi-case study. The research’s em-

pirical data was gathered using five case organizations and semi-structured theme 

interviews. The interviewees had leading positions in the organizations’ HR man-

agement. 

 

This research demonstrated that there isn’t one correct procedure when it comes to 

the ways in which organizations should take advantage of digitalization. The size of 

an organization, its location, the industry and nature of work all impacted how much 

and in what ways digitalization was utilized in each organization. The research also 

indicated that, in the future, organizations should take more advantage of the pos-

sibilities brought by digitalization, particularly on different areas of business.  
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1 Johdanto 

 

Teknologia muokkaa meidän elämäämme sekä kotona että töissä. Teknologinen 

kehitys on mahdollistanut sen, että ostamme tuotteita internetistä, kommunikoimme 

langattomasti, käymme internetlääkärin vastaanotolla, hoidamme pankkiasioita mo-

biilisti ja opiskelemme virtuaalisesti. Teknologialla on ollut merkittävä vaikutus yri-

tysten toiminnassa kautta aikojen. Nyt digitalisaatio haastaa vanhat toimintamallit ja 

prosessit ja luo mahdollisuuksia uudenlaiselle yritystoiminnalle. Henkilöstöhallinto 

(HR) ei ole poikkeus tästä, vaan digitalisaatio muokkaa yritysten tapaa rekrytoida, 

valita, motivoida ja pitää työntekijät palveluksessaan. (Strohmeier & Parry 2014; 

Deshwal 2015, 605; Stone, Deadrick, Lukaszewski & Johnson 2015, 1.) 

 

Jo vuonna 1984 Charles Fombrun (1984, 5) kirjoitti, kuinka toimistoissa ja tehtaissa 

tapahtuva automaatio muuttaa työn tekemisen muotoja; piti omaksua uudet toimin-

tatavat ja uusi ajattelumalli. Samalla, kun tapa tehdä työtä muuttui, muuttuivat myös 

ne tavat, kuinka koulutetaan, arvioidaan ja palkitaan tehdystä työstä. Nyt vuorossa 

on digitalisaation tuoma muutos. Tulevaisuudessa kone tekee pääosan suoritta-

vasta rutiininomaisesta työstä, korvaten samalla osan ei-rutiininomaisesta työstä. 

Tämä muuttaa myös johtamisen kulttuuria. Esimiehillä on tärkeä rooli luoda sellai-

nen työympäristö, joka kannustaa oppimaan, jossa työntekijä uskaltaa tehdä pää-

töksiä, asioista uskalletaan kysyä, palautteenanto on kaksisuuntaista ja tehdyistä 

virheistä opitaan. Ihminen ja kone ovat tulevaisuuden työpari ja kun kone suorittaa 

”kylmät” tehtävät, korostuu ihmisten väliset yhteistyötaidot, keskustelutaidot, toisten 

huomioon ottaminen ja asioiden merkityksen luominen. (Edmondson & Saxberg 

2017.) 

  

Digitalisaation vaikutus henkilöstöhallinnon prosesseihin on merkittävä, mutta sen 

vaikutuksia prosessien toimintaan on tutkittu hyvin vähän. (Marler & Fisher 2013, 

33; Stone et al. 2015, 1.) Suomessa ja maailmalla on tehty useita tulevaisuutta en-

nustavia tutkimuksia. Yksi merkittävimmistä onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä 

on osaava ja koulutettu henkilökunta. Maailma ympärillä muuttuu ja niin tulee myös 
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oppimismetodien muuttua ja perinteisestä luokkahuoneoppimisesta tulisi siirtyä jat-

kuvan oppimisen (lifelong learning) malliin. Muutos työympäristössä on jatkuvaa ja 

vain jatkuvalla oppimisella on mahdollista vastata muutoksen tuomiin haasteisiin. 

Muutos on niin nopeaa, ettei ihminen pysty sitä enää samaa vauhtia prosessoi-

maan. Srini Pillay Harvard Medical Schoolista toteaa, että jos työntekijöitä pyyde-

tään sopeutumaan, on tärkeää, että heille myös opetetaan kuinka voi kehittää aivo-

jaan ”jatkuvan muutoksen tilaan”. (McKinsey Quarterly, 2017.) 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää niitä tekijöitä, joita yritys on ottanut huomioon 

tai sen tulee ottaa huomioon strategisessa henkilöstöjohtamisessa, kun se hyödyn-

tää digitalisaatiota omassa toiminnassaan. Tutkimuksessa keskitytään neljään eri 

teemaan: osaamisen kehittäminen, rekrytointi, talent management ja palkitseminen. 

Teemat valikoituivat niiden ajankohtaisuuden ja tutkijan oman kiinnostuksen perus-

teella. Työympäristön nopea muutos ja digitaalinen murros vaativat työntekijöiltä uu-

sia taitoa sekä kykyä uudistua ympäristön mukana. Yritysten tulee uudistaa omia 

toimintatapojaan, kuinka se huolehtii henkilöstöstään. Tavoitteena on olla houkutte-

leva työnantaja, joka huolehtii työntekijöidensä osaamisesta, tarjoaa mahdollisuuk-

sia kehittyä ja palkitsee saavutetuista tavoitteista. Kilpailu osaajista on kova ja pi-

tääkseen osaajat talossa tarvitaan uudistumiskykyistä strategista henkilöstöjohta-

mista. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole luoda uutta teoriaa tai mallia, vaan löytää 

niitä jokaiselle yritykselle ominaisia parhaita käytäntöjä, joita he ovat digitalisaation 

myötä toteuttaneet. Nämä käytännöt voivat toimia apuna ja ohjenuorana muille yri-

tyksille, jotka ovat tilanteessa, missä digitalisaatio muokkaa toimintaympäristöä.  

 

Tutkimuksen pääkysymykseksi muodostui: 

  

Miten digitalisaatio vaikuttaa strategiseen henkilöstöjohtamiseen 

osaamisen kehittämisen näkökulmasta? 
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Pääkysymystä tukevia alakysymyksiä ovat: 

 

Miten pitkäntähtäimen koulutussuunnittelussa pystytään hyödyntä-

mään digitalisaatiota? 

 

Miten digitalisaatio on vaikuttanut strategisiin keinoihin lisätä oppi-

mista/kehittymistä? 

 

Miten digitalisaatio on muuttanut rekrytoinnin, talenttien ja palkitsemi-

sen huomioimista strategiassa? 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan viittä haastateltavaa case-yritystä, jolloin laajuus on 

riittävä ja toimialojen kirjo kattava. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan neljää eri 

kohdennettua henkilöstöjohtamisen strategiaa case-yrityksissä. Yritykset valikoitui-

vat mukaan tutkimukseen erityisesti digitalisaation hyödyntämisasteen perusteella, 

muita valintakriteerejä olivat yrityksen koko ja toimiala.  

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena monitapaustutkimuksena. Tutkimuksen em-

piiriseen aineistoon haastatellaan viiden eri yrityksen henkilöstöhallinnon edustajaa. 

Tutkimukseen osallistuvat yritykset ovat OP ryhmä, Ilmarinen, Outotec Oyj, Veik-

kaus Oy ja Sanoma. Haastattelut tehdään yksilöhaastatteluna ja tutkimusmenetel-

mänä käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineiston analyysissä ta-

paukset käsitellään ensin yrityskohtaisesti ja tämän jälkeen niitä vertaillaan best-fit 

teorian mukaisesti, käsittäen kaikki tutkimuksen eri teemat; osaamisen kehittämi-

nen, rekrytointi, talent management ja palkitseminen. Lisäksi vertaillaan yleisellä ta-

solla yritysten tilaa digitalisaation suhteen. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku käsittää johdannon, jossa esitellään tutkimuksen 

taustaa, tavoitteita, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus. Lisäksi kerrotaan ly-

hyesti käytetyistä tutkimusmenetelmistä. Luvussa kaksi pureudutaan tutkimuksen 

teoreettiseen taustaan, jossa syvennytään neljään kohdennettuun strategisen hen-

kilöstöjohtamisen osa-alueeseen, digitalisaatioon ja digitalisaation vaikutukseen va-

littuun neljään kohdennettuun HR-strategiaan. Luvun lopussa esitetään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys. 

 

Kolmas luku käsittelee tutkimusmenetelmiä. Siinä kuvataan tutkimusprosessi, tutki-

musstrategia- ja menetelmä. Luvussa kuvataan myös aineistonhankinta ja sen ana-

lysointi. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on luvun lopussa. Tutkimuksen lu-

vussa neljä analysoidaan tutkimustuloksia ensin yrityskohtaisesti ja sen jälkeen ver-

taillaan yrityksiä best-fit teorian avulla. Viimeisessä viidennessä luvussa vastataan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja analysoidaan tutkimuksen antia. Luvussa kuva-

taan myös tutkimuksen rajoituksia ja esitetään jatkotutkimusehdotukset.  Tutkimuk-

sen eteneminen on kuvattu kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen eteneminen. 
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2 Teoreettinen tausta 

 

2.1 Strateginen henkilöstöjohtaminen 

 

Jokaisella yrityksellä on strategia ja tehtävä, jota se toteuttaa. Toteuttaakseen tä-

män tehtävän yritys tarvitsee toiminnalleen sopivan organisaatiorakenteen ja hen-

kilöstön, joka tarvittavan työn toteuttaa. Yritys ei toimi yksin, vaan ympäröivä maa-

ilma asettaa sille omat vaatimuksensa, minkä mukaan sen tulisi toimia. Kuvassa 2 

on esitetty DeVannan, Fombrunin ja Tichyn (1984, 35) malli siitä, miten yrityksen 

tulisi ajatella strategisesta johtamisesta mukaan lukien henkilöstöjohtamisen osa-

alueen. (Devanna et al. 1985, 35.) 

 

Kuva 2. Strateginen johtaminen ja ympäristöpaine (Devanna et al. 1984, 35). 

 

Strategisen henkilöstöjohtamisen kehityskulkua voidaan kuvata kuten Luoma 

(2009, 49) kuvassa 3. Ensimmäisessä vaiheessa HRM-toiminnot ovat suoraan alis-

teisia yrityksen strategialle ja siinä ei millään tavalla kyseenalaistettu vaadittuja toi-

menpiteitä, vaan toteutettiin strategiaa niin kuin se oli määritelty. Toisessa vai-

heessa alkoi vuorovaikutus strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen kesken. 
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Siinä strategian toteuttamisen lisäksi annettiin henkilöstöjohtamisen vaikuttaa liike-

toimintastrategian sisältöön. Viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa, jota yhä 

elämme, henkilöstön rooli on muuttunut yksipuolisesta strategian toteuttajasta koko 

strategiatyön ytimeen. Siinä henkilöstöjohtaminen on laajentunut koko johdon ja jo-

kaisen esimiehen tehtäväksi. Varsinaisten henkilöstöammattilaisten rooli on muut-

tunut enemmän konsultin ja business partnerin rooliksi. (Luoma 2009, 49-51.) 

 

Kuva 3. Strateginen henkilöstöjohtaminen-käsitteen kehittyminen (Luoma 2009, 49). 

 

Wrightin ja McMahanin (1992, 298) mukaan strateginen henkilöstöjohtaminen on 

suunnitelma tarvittavista henkilöstöresursseista ja toiminnoista, jotka mahdollistavat 

organisaation tavoitteiden saavuttamisen. Armstrongin (2006, 29-30) mukaan stra-

teginen henkilöstöjohtaminen on asenne, joka ilmaisee tavan tehdä asioita. Henki-

löstöstrategian tulisi vähintään olla linjassa liiketoimintastrategian kanssa, mutta 

parhaimmillaan sen tulisi olla kiinteä osa sitä. Erityisesti asiantuntijavaltaisissa yri-

tyksissä henkilöstövoimavarat ovat yrityksen tärkein kilpailuedun luoja. Ihmiset to-

teuttavat yrityksen valittuja strategisia linjauksia määrittelemällä, minne yritys on 

menossa ja millä keinoin sinne päästään. Strateginen henkilöstöjohtaminen on pro-

sessi, jossa luodaan henkilöstöstrategia, joka on linkitetty yrityksen liiketoimintastra-

tegiaan sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.  

 

Armstrong (2006, 35-36) on kuvassa 4 esitetyn mukaisesti kuvaillut, kuinka strate-

ginen henkilöstöjohtaminen olisi suoraan liiketoimintastrategiasta lähtöisin ja ja-

kaantuisi sen mukaisesti erillisiin kohdennettuihin strategioihin rationaalisena ja li-
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neaarisena prosessina. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että todellisessa elä-

mässä ei strateginen henkilöstöjohtaminen ole näin suoraviivainen prosessi. Stra-

teginen henkilöstöjohtaminen voidaankin nähdä eräänlaisena asenteena, kuinka 

asioita tehdään.  

 

Kuva 4. Lineaarinen strategisen henkilöstöjohtamisen malli (Armstrong 2006, 36). 

 

Strategista henkilöstöjohtamista voidaan pitää lähestymistapana, kuinka organisaa-

tion henkilökuntaa johdetaan. Se keskittyy henkilöstöhallinnon pitkän tähtäimen 

suunnitteluun, ei niinkään jokapäiväisiin HR-käytäntöihin. Strategisen henkilöstöjoh-

tamisen voidaan katsoa kattavan muun muassa palkitsemisen strategian, osaami-

sen kehittämisen strategian ja toiminnan tulosohjauksen. Käsitteenä strateginen 

henkilöstöjohtaminen (SHRM) viittaa siihen, että ihmisten johtaminen on kriittinen 

tekijä yrityksen menestykselle. (Truss, Mankin & Kelliher 2012, 87.)  

 

Henkilöstöhallinon tulisi osallistua strategisiin operaatioihin, mutta siitä miten ja mil-

laisessa roolissa henkilöstöhallinnon edustajat ovat olleet on vähän tutkimustulok-

sia. Strategisen yhteistyön todennäköisyys kasvaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa 

henkilöstöhallinto otetaan mukaan strategiatyöskentelyyn. Strategisuuteen vaikut-

tavat organisaation ulkoiset ja sisäiset tekijät, johdon odotukset, resurssit ja henki-

löstöfunktio. Yrityksen koko ja kansainvälisyys ovat tekijöitä, joilla on vaikutusta hen-

kilöstöhallinnon strategisuuteen. Henkilöstöhallinnon paikka yrityksen johtoryh-

mässä lisää strategista roolia. Usein kansainvälisillä yrityksillä on henkilöstöhallin-

non edustaja omassa johtoryhmässä ja tämä lisää haasteita strategisen toiminnan 

kehittämiseen ja tulosten aikaansaamiseen. Tärkeää on se, että HR osallistuu stra-

tegioiden suunnitteluun, eikä pelkästään toteuta niitä.  Henkilöstöammattilaisten 
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oma pätevyys, persoonallisuus ja uratausta vaikuttavat myös strategisuuteen. (Järl-

ström 2011, 24-26, 34.)  

 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa ja universaalia strategisen henkilöstöjohtamisen mallia, 

vaan jokaisella yrityksellä on omiin tarpeisiin räätälöity malli. Armstrongin (2006, 38-

41) mukaan voidaan löytää kaksi erilaista strategiatyyppiä: 

• Yleinen henkilöstöstrategia, joka kuvailee yleisellä tasolla organisaation ta-

voitteet, kuinka se johtaa ja kehittää henkilöstöään 

• Kohdennetut henkilöstöjohtamisen strategiat (kuva 5), jossa organisaatio on 

määritellyt ne osa-alueet, mihin se erityisesti keskittää toimenpiteitä. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään tutkimaan, miten case-yrityksissä on huomioitu di-

gitalisaation vaikutukset osaamisen kehittämisessä, rekrytoinnissa, talent 

managementissa ja palkitsemisessa.  

 

 

Kuva 5. Kohdennetut henkilöstöjohtamisen strategiat (Armstrong 2006, 40). 

 

2.1.1 Osaamisen kehittäminen 

 

Mitä on strateginen osaamisen kehittäminen? Strategisella kehittämisellä tarkoite-

taan sitä, että yritys tunnistaa ne taidot, joita se tarvitsee toteuttaakseen lyhyen ja 

pitkän tähtäimen yritys- ja liiketoimintastrategioita. Yrityksen johdon tehtävä on ak-

tiivisesti kehittää henkilöstön osaamista. Koulutus- ja kehittämisstrategialla varmis-

tetaan, että organisaatiolla on oikeanlaista koulutettua sekä osaavaa henkilökuntaa. 

Työntekijöille tulisi antaa myös mahdollisuus haastaa omaa osaamistaan. Koulutus- 
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ja kehittämissuunnitelman pitää olla yhteydessä organisaation strategisiin tavoittei-

siin. Näin pystytään ylläpitämään jatkuvaa kehitystä, jonka avulla yritys pystyy vas-

taamaan yhä kovempaan kilpailuun markkinoilla. (Hall 1984, 159; Armstrong 2006, 

133-134; Salojärvi 2009b, 148; Kesti 2010, 150-152; Truss et al. 2012, 163). 

 

Strateginen osaamisen kehittäminen pyrkii luomaan johdonmukaisen ja kattavan 

viitekehyksen osaamisen kehittämistoiminnalle. Viitekehys perustuu oppimiseen 

kannustavaan organisaatiokulttuuriin ja sekä yksilö- että organisaatiotason oppi-

misstrategioihin. Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara ja osaamisen kehit-

tämisen tavoite on parantaa tämän aineettoman resurssin kapasiteettia vastaamaan 

nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita. Avain onnistumiseen on luoda ympäristö, 

jossa kannustetaan ihmisiä oppimaan ja kehittämään itseään. Vaikka tavoitteet ovat 

organisaatiolähtöisiä olisi hyvä huomioida yksilöiden erilaiset toiveet ja halut. (Arm-

strong 2006, 134.) 

 

Osaamisen kehittäminen on yritykselle tärkeää, jotta se pysyy kilpailussa mukana. 

Työntekijät ovat tietointensiivisissä yrityksissä tärkein voimavara ja osaava henkilö-

kunta muodostaa yrityksen tärkeimmän kilpailuedun. Osaamisen kehittämisen stra-

tegia on tärkeässä roolissa, kun mietitään organisaation strategista kehittämistä. 

Muuntamalla strategiat osaamistarpeiksi yritys pystyy hahmottamaan perustehtä-

vänsä ja näin luomaan edellytykset tarvittavalle osaamisen kehittämiselle. Proses-

sin avulla mahdollistetaan strategiaan sitouttaminen yksilötasolla ja lisätään samalla 

työn merkitystä. (Ahvo-Lehtinen 2006, 101-105.) 

 

Viitala (2007, 181) on kuvannut osaamisen kehittämisen prosessin (kuva 6), jossa 

kehittäminen on jatkuva prosessi, joka seuraa organisaatiossa ja sen toimintaym-

päristössä tapahtuvia muutoksia. Tarkoituksena on luoda etukäteen organisaatiolle 

niin hyvät valmiudet kuin mahdollista vastata muuttuneeseen tilanteeseen, jotta se 

pystyy toimimaan tehokkaasti ja tuloksellisesti muuttuneessa tilanteessa. 
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Kuva 6. Osaamisen kehittämisen prosessi (Viitala 2007, 181). 

 

”Osaamista ei pidä yrittää hallita vaan se pitää pyrkiä vapauttamaan organisaation 

hyväksi” (Kesti 2010, 148). Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on kehittää työn-

tekijöiden ammattitaitoa ja koko organisaation toimintaa. Henkilöstön kouluttaminen 

on investointi, jonka odotetaan parantavan organisaation kompetensseja ja tuotta-

vuutta. Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on avain yrityksen menestykseen. 

Sen avulla yrityksellä on mahdollisuus erottua kilpailijoistaan. Ammattitaito syntyy 

oppimisen kautta ja siksi oppimisprosessit ovat kriittinen kilpailutekijä yritykselle di-

gitalisoituvilla ja globaaleilla markkinoilla. Muutosta voidaan pitää vallitsevassa ti-

lanteessa ”normaalitilana” ja on tärkeää, että henkilökunta oppii sopeutumaan jat-

kuvaan muutokseen. Oppiminen ei tarkoita pelkästään uusien asioiden oppimista, 

vaan muutos edellyttää samalla vanhoista tavoista ja normeista poisoppimista. Op-

pimista tapahtuu niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasolla. Kuvassa 7 on kuvattu 

eri tasoilla tapahtuvaa oppimista ja sen vaikutuksia niin yksilöön kuin organisaa-

tioonkin. (Salojärvi 2009b, 153; Kesti 2010, 150-152; Truss et al. 2012, 163-173.) 

 

 

Kuva 7. Henkilöstökehittämisen elementit Mankinin mukaan (Truss et al. 2012, 172). 
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Strategisen henkilöstön kehittämisen tulee koskea koko organisaatiota, koska 

ihmisten kehittäminen ja kouluttaminen on organisaation kyvykkyyden ja kilpai-

luedun kannalta tärkeää. Kuvassa 8 on kuvattu ne strategiset vaihtoehdot, joilla 

yritys voi lähestyä osaamisen kehittämistä. Jokaisessa osassa on paljon opera-

tionaalisia toimenpiteitä, jotka toisiinsa yhdistämällä muodostavat sen strategi-

sen ulottuvuuden, joka on yhteydessä liiketoimintastrategiaan. Monille organi-

saatiolle on kuitenkin haasteellista lähestyä osaamisen kehittämistä strategi-

sesta näkökulmasta. (Truss et al. 2012, 173-177.) 

 

 

Kuva 8. Strategisen henkilöstön kehittämisen (SHRD) vaihtoehdot Mankinin mukaan (Truss et al. 
2012, 173). 

Alla on kuvattu strategisen henkilöstön kehittämisen vaihtoehdot Mankinin mukaan. 

• Hajautettu epävirallinen oppiminen tarkoittaa oppimisen vastuun jakautu-

mista yksilöille. Sekä työntekijät että esimiehet ymmärtävät olennaiset oppi-

misen ja kehittymisen asiat; kuinka yksilö oppii, kuinka erilaisia ovat oppimis-

tavat ja kuinka yksilö voi hyödyntää reflektiota omassa oppimisessaan. 

Tässä heillä on apuna henkilöstön kehittämisen ammattilaiset. 

• Sosiaalinen oppiminen tarkoittaa perinteisiä ja muodollisia oppimistoimia, 

kuten kursseja, valmentamista ja opetusohjelmia, joista päävastuu on henki-

löstön kehittämisen ammattilaisilla. Opetus tapahtuu yleensä organisaation 

ulkopuolella ja oppiminen on vahvasti riippuvainen siitä, kuinka hyvin oppimi-

nen saadaan tuotua luokkahuoneesta käytäntöön. 



 

 

12 

• Hallittu epävirallinen oppiminen keskittyy siihen potentiaaliin, jonka sosi-

aalinen pääoma tarjoaa. Siinä vaaditaan osaamisen kehittämisen ja liiketoi-

mintastrategian strategista linjaamista, joka saavutetaan kehittämällä sosi-

aalista pääomaa tukevaa oppimisilmapiiriä. 

• Suunniteltu oppiminen keskittyy niihin organisaation kehittämisen tapoihin, 

joiden avulla sosiaalista pääomaa voidaan kehittää. Tämä vaihtoehto kuvas-

taa johdon hallintaa, jossa esimiehet käyttävät oppimista työvälineenä mani-

puloidakseen työntekijöitä organisaation tavoitteiden taakse. 

(Truss et al. 2012, 173-177.) 

 

Salojärven (2009b, 155-156) mukaan yhtenä perusteena henkilöstön kehittämiseen 

voidaan pitää organisaation tahtoa vahvistaa sellaista toimintaa, jonka avulla orga-

nisaatio saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Näin saadaan luotua sellaista osaamista 

tai käyttäytymistä, joka on tarpeellista kokonaisuuden kannalta. Toisena perusteena 

on pelkkä halu edistää organisaation oppimista. Silloin oppiminen on itseisarvo, 

jonka avulla yhtenäinen, hyvinvoiva ja kehittyvä organisaatio saa aikaan parempia 

tuloksia sekä eri sidosryhmien kuin omistajienkin näkökulmasta. Tässä näkökul-

massa yhteys liiketoimintatavoitteisiin ei ole selkeä. Kolmannen lähestymistavan 

mukaan kehittämistoimenpiteet tasapainottavat työnantajan ja henkilöstön erilaisia 

odotuksia. Yksittäisen työntekijän työmotivaation ja sitoutumisen kannalta on tär-

keää kehittää juuri hänen vahvuuksiaan. Työmotivaatio ja sitoutuminen parantavat 

työntekijän työsuorituksia, joka taas on työnantajan kannalta tärkeää. Edistämällä 

työntekijöille tärkeitä asioita yritys mahdollistaa itselleen paremman tulevaisuuden. 

(Salojärvi 2009b, 155-156.) 

 

Tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksia analysoinut Päivi Tynjälä (2003) on toden-

nut, että nykyisessä tietotyössä osaamismahdollisuudet tai -vaatimukset ovat lähes 

rajattomat. Työssä ja työympäristössä korostuvat jatkuva muutos, kompleksisuus ja 

epävarmuus, tieto- ja viestintätekniikan kehitys, globalisoituminen sekä verkostoitu-

minen. Työntekijältä vaaditaan paljon perusteellisiä yleistaitoja (kielitaito, medialu-

kutaito, IT-taidot ja ongelmanratkaisutaidot) sekä lisäksi hänen on pystyttävä ajatte-

lemaan kriittisesti ja abstraktisesti ja oppimaan jatkuvasti lisää. Muutokset työympä-

ristössä ja itse työssä vaativat työntekijältä lisäksi joustavuutta, suvaitsevaisuutta, 
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eettisyyttä, yrittäjyystaitoja, monialaisuutta ja rajanylitystaitoja. Juuri nämä ominai-

suudet ovat tärkeässä roolissa oppimisen ja kehittymisen kannalta, kun digitalisaa-

tio muuttaa työtä ja toimintaympäristöä. 

 

Työntekijät kokevat organisaation panostukset heidän kehittämiseensä eräänlai-

sena takeena siitä, että organisaatio kokee heidät tarpeelliseksi myös tulevaisuu-

dessa. Tämä luo turvallisuutta työntekijöille epävarmempinakin aikoina. Osaamisen 

kehittäminen lisää onnistumisen kokemuksia työelämässä ja tämä taas lisää sekä 

jaksamista että positiivista suhtautumista työhön. (Salojärvi 2009b, 156-157.) On 

siis tärkeää, että organisaatiossa ymmärretään, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka saa-

vat yhden yksittäisen työntekijän motivoitumaan ja kehittämään itseään. Kuvassa 9 

on esitetty psykologisen menestymisen kiertokulku. Henkilö työskentelee ja kehittää 

itseään saavuttaakseen hänelle asetetut tavoitteet. Hyvin suoritetusta työstä hän 

saa palautetta (ei rahallinen) ja korvauksen (rahallinen tunnustus). Nämä yhdessä 

vaikuttavat henkilön motivaatioon ja yrityksen sekä henkilön tulokseen. Kaksi teki-

jää, jotka vaikuttavat osaamisen kehittämiseen voimakkaimmin ovat palkitseminen 

ja seuraajan valinta. Strateginen osaamisen kehittäminen on kuitenkin ollut yksi 

niistä osa-alueista, jonka kehittämiseen yrityksissä ei ole panostettu. (Hall 1984, 

163-164, 171, 181.) 

 

Kuva 9. Psykologisen menestymisen kiertokulku (Hall 1984, 164). 

 

2.1.2 Rekrytointi 

 

Rekrytointi on strategisen henkilöstöjohtamisen yksi tärkeimmistä prosesseista 

(Armstrong 2006, 117; Miller 1984, 68; Salojärvi 2009a, 119).  Parhaimmillaan rek-

rytointi on Salojärven (2009a, 119-125) mukaan osa yrityksen strategiaa ja tukee 
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yritysjohdon tekemiä strategisia linjapäätöksiä. Rekrytoinnin tulisi olla pitkäjänteistä 

ja tulevaisuutta ennakoivaa toimintaa. Johdolla tulisi kuitenkin olla valmius muuttaa 

jo tehtyjä päätöksiä tai peruuttaa ne kokonaan, jos tehdyt päätökset havaitaan epä-

onnistuneiksi. Haasteelliseksi rekrytoinnin tekee nykymaailman nopeat muutokset 

yritysmaailmassa. Toimintaympäristön arvaamattomuus ja yllätyksellisyys haasta-

vat yrityksen päätöksentekoprosesseja ja tämä lisää paineita kehittää rekrytointipro-

sessia yhä suunnitelmallisemmaksi. Yrityksellä tulisi olla vaihtoehtoisia suunnitel-

mia, kuinka vastata muuttuneisiin olosuhteisiin rekrytoinnin avulla.  

 

Suppeasti nähtynä rekrytointi käsittää vain toimenkuvan tehtävämäärittelyn, työ-

paikkailmoituksen ja hakemusten vastaanoton ja käsittelyn. Tämä osa prosessia on 

yleisesti hyvin yritysten hallussa. Laajemmin määriteltynä rekrytointi voidaan nähdä 

kokonaisvaltaisena resurssointiprosessina, joka käsittää rekrytoinnin lisäksi valinta-

prosessin, perehdyttämisen, työsuhteen päättämiseen liittyviä asioita, henkilöstö-

suunnittelun sekä työnantajakuvan luomisen ja ylläpidon. (Salojärvi 2009a, 119-

142.) 

 

Rekrytointiprosessi lähtee Armstrongin (2006, 117-126) ja Salojärven (2009a, 127-

133) mukaan liikkeelle rekrytointitarpeen tunnistamisesta. Tarpeeseen vaikuttaa yri-

tyksen henkilöstön rakenne (ikäjakauma, osaaminen, työkyky ja joustavuus), hen-

kilöstön vaihtuvuus, eläköitymisaika, työntekijöiden sitoutuneisuus ja seuraajasuun-

nittelu. Tarpeen tunnistuksen jälkeen tehdään tehtäväkuvaus ja määritellään osaa-

japrofiili, eli minkälaista henkilöä haetaan. Yrityksen pitää päättää haetaanko osaa-

jaa talon sisältä vai ulkopuolelta, ja minkälaisia hakukanavia käytetään. Riippuen 

haettavan henkilön kohderyhmästä hakukanavissa ja metodeissa voi olla hyvin suu-

ria eroja. Armstrong (2006, 117-126) korostaa erityisesti sitä, että yrityksen tulisi 

analysoida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hakijan päätökseen valita juuri kyseinen 

organisaatio.  

 

Rekrytointi voi olla joko yrityksen sisäistä tai tapahtua yrityksen ulkopuolelta. Sisäi-

sen rekrytoinnin etuna on, että se tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden edetä ural-

laan saman työnantajan palveluksessa. Työntekijä laajentaa omaa osaamistaan ja 
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työnantaja saa entistä ammattitaitoisemman työntekijän. Monet yritykset ”kasvatta-

vat” itselleen tulevaisuuden johtajia talon sisältä. (Salojärvi 2009a, 127-129.) Miller 

(1984, 64-65) luokittelee sisäisen rekrytoinnin kolmeen eri pääkohtaan: työpaikkail-

moitus, johtamisen kehittäminen ja seuraajasuunnittelu. Mikäli yritykseen ei palkata 

ulkopuolelta uutta verta, on vaarana, ettei yritys uudistu tarvittavalla tavalla. Jos taas 

kaikki rekrytoinnit avaintehtäviin tapahtuvat yrityksen ulkopuolelta, on vaarana, että 

yritys menettää osaavaa henkilökuntaa, koska he kokevat, ettei yritys tarjoa sopivia 

etenemismahdollisuuksia talon sisällä. Yrityksen ulkopuolelta rekrytoitaessa työn-

antajamielikuva korostuu. Yrityksen tulee tehdä itsestään houkutteleva työpaikka. 

Ulkopuolelta rekrytoitaessa yritys haluaa löytää parhaan tekijän avoinna olevaan 

tehtävään, niin että se pystyy luomaan kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Uuden työn-

tekijän tulisi myös sopia yrityksen sisäiseen kulttuuriin tuottaakseen toivotun loppu-

tuloksen. (Salojärvi 2009a, 129-133.) 

 

Uuden työntekijän valinta kaikkien hakijoiden joukosta on kriittinen vaihe. Riippuen 

siitä, kuinka paljon hakijoita on ollut ja miten hakuprosessi on tehty, karsintavaiheita 

voi olla useampia. Viimeisessä vaiheessa on yleensä 2-3 kandidaattia, joita yrityk-

sen edustajat haastattelevat. Tärkeää olisi, että sekä lähin esimies että lähimmät 

työtoverit pääsisivät haastattelemaan, jotta molemmilla osapuolilla olisi mahdolli-

suus tutustua toisiinsa ja arvioida, onko tämä juuri se paikka mihin hakija haluaa tai 

onko hakija sellainen henkilö, joka sopii tiimin uudeksi jäseneksi. Haastattelut ja 

mahdolliset muut arviointimenetelmät määräytyvät sen mukaan, minkälaisesta avoi-

mesta paikasta on kyse. Valinnan jälkeen on tärkeää, että niille hakuprosessissa 

mukana olleille henkilöille, jotka eivät ole tulleet valituksi lähetetään ilmoitus asiasta, 

joko kirjeitse tai soittamalla. Tämän avulla hakijat kokevat tulleensa huomioiduksi ja 

yritys luo samalla hyvää työnantajakuvaa. (Salojärvi 2009a, 133-137.) 

  

Perehdytys on tapa tutustuttaa uusi työntekijä taloon ja omaan työtehtävään. Mo-

nilla yrityksillä on vakiintuneet tavat, miten perehdytys heillä hoidetaan. Perehdytys 

olisi hyvä pitää myös yrityksen sisäisissä rekrytoinneissa. Silloin keskitytään toimen-

kuvaan liittyviin asioihin, kun yrityksen yleiset toimintatavat ovat jo työntekijälle tut-

tuja. Perehdytyksen päätavoitteena on ohjata ja tukea työntekijää kohti uuden työ-
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tehtävän täysipainoista hallintaa. Perehdytys voi olla kestoltaan muutamasta vii-

kosta jopa puoleen vuoteen asti. Yleisesti voidaan katsoa, että noin vuoden kuluttua 

työntekijä pystyy hoitamaan uuden työtehtävän itsenäisesti. Perehdytysjakson jäl-

keen olisi hyvä käydä läpi, miten perehdytys on onnistunut, olisiko jotain voitu tehdä 

paremmin ja mistä voidaan ottaa oppia. (Salojärvi 2009a, 137-140.) 

 

Työsuhteen päättyminen on myös osa laajasti ajateltua rekrytointiprosessia. 

Omasta aloitteesta työura voi päättyä esimerkiksi työpaikan vaihdon myötä, eläköi-

tymisen myötä tai kun työntekijä lähtee opiskelemaan. Työsuhde voi myös päättyä 

työnantajan toimesta joko irtisanomalla tai purkamalla työsuhde. Riippumatta siitä, 

kumpi osapuoli on aloitteen tekijä työsuhteen päättymisessä, on henkilöstösuunnit-

telulla merkittävä rooli työsuhteen päättymisen kanssa. Työnantajan tulisi enna-

koida tulevaisuutta esimerkiksi eläköityvien työntekijöiden kohdalla. Mahdolliset 

seuraajakandidaatit olisi hyvä kartoittaa ensin talon sisältä ja sen jälkeen miettiä 

millaiseen rooliin uutta henkilöä haetaan, vai jaetaanko tehtävät talon sisällä use-

ammalle ihmiselle. Kriittisillä avainpaikoilla oleville henkilöille olisi hyvä olla ”vara-

mies tai -nainen” katsottuna, mahdollisia muutoksia ajatellen. (Salojärvi 2009a, 140-

142.) Armstrong (2006, 126) korostaa lähtökeskustelujen merkitystä. Ennen kuin 

työntekijä lähtee yrityksestä, tulisi käydä rakentava keskustelu siitä, mitkä tekijät 

vaikuttivat työntekijän päätökseen lähteä yrityksestä. Tätä tietoa tulisi sitten hyödyn-

tää tulevaisuudessa erityisesti henkilöstösuunnittelua tehtäessä.  

 

Henkilöstösuunnittelun avulla yritys Armstrongin (2006, 123-126) mukaan varmis-

taa, että sillä on tarvittavat resurssit sekä strategisten että operationaalisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Strategian avulla yrityksen on tarkoitus löytää ja pitää 

osaava henkilökunta talossa, joka sopii yrityksen kulttuuriin ja strategisiin vaatimuk-

siin. Kuvassa 10 on kuvattu henkilöstöresurssien suunnittelukaavio, jossa päätökset 

perustuvat siihen, että yrityksen rekrytointistrategia on osa liiketoimintastrategiaa. 

Strategiassa ennustetaan sekä nykyhetken että erityisesti tulevaisuuden resurssi-

tarpeet liiketoimintastrategian mukaisesti. Siinä analysoidaan vaatimustaso ja kar-

toitetaan, mikä on tilanne työnhakijamarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan suhteen. Tu-

levaisuuden vaatimustason määrittelyn jälkeen laaditaan toimintasuunnitelma, 
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jonka avulla yritys toteuttaa sille strategiassa määritellyt tavoitteet. Toimintasuunni-

telma kattaa rekrytoinnin lisäksi, suunnitelman henkilökunnan koulutuksesta, mah-

dolliset henkilökunnan supistamistarpeet ja suunnitelman siitä, miten henkilökunnan 

joustavuutta voidaan parantaa. 

 

 

Kuva 10. Henkilöstöresurssien suunnittelukaavio (Armstrong 2006, 124). 

 

Työnantajamielikuvalla on keskeinen merkitys rekrytointiprosessissa. Yrityksen ta-

voitteena on olla haluttu työnantaja, joka välittää aidosti työntekijöistään ja identi-

teetti perustuu todellisuuteen. Työnantajakuvaan vaikuttaa pääasiassa imago, iden-

titeetti ja julkisuuskuva. Imago ja julkisuuskuva ovat tekijöitä, joita yritys voi tietoi-

sesti rakentaa ja yrittää ylläpitää, mutta identiteetti kumpuaa yrityksen sisältä. Yri-

tyksen identiteettiin vaikuttaa se, miten työntekijät kokevat yrityksen työnantajana. 

Mitä paremmin yritys huolehtii työntekijöistään, sen paremman kuvan he antavat 
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ulos yrityksestä työnantajana. Palkkaus ja muut työsuhde-edut, koulutus, uramah-

dollisuudet ja yhteiskunnallinen vaikutusmahdollisuus ovat niitä houkuttelevia teki-

jöitä, jotka tekevät työnantajasta halutun. (Salojärvi 2009a, 125-127.) Armstrong 

(2006, 123-126) korostaa sitä, että yrityksen tulisi tarkkaan analysoida niitä tekijöitä, 

joita työnhakijat painottavat halutessaan yritykseen töihin. Samoin yrityksen tulisi 

analysoida kriittisimmät kilpailutekijät, jotka vaikuttavat työntekijöiden valintaan yri-

tysten välillä. 

 

2.1.3 Talent Management 

 

Työelämässä tapahtuva muutos, kuten digitalisaatio ja globalisaatio luovat paineita 

yrityksille kehittää omaa toimintaansa ja tehtyjen tutkimusten perusteella talent ma-

nagement koetaan yhä tärkeämpänä osana strategista henkilöstöjohtamista (Ja-

nakka 2009, 176; Truss et al. 2012, 184; Thunnissen, 2016, 57; Bolander, Werr & 

Asplund. 2017, 1523). Suuret ikäluokat poistuvat työmarkkinoilta ja tilalle tulee Y-

sukupolven ja milleniaalien sukupolvi, jonka arvot ja näkemykset työn tekemisestä 

poikkeavat vanhasta. Organisaatiot joutuvat kilpailemaan huippuosaajista globaa-

listi ja on tiedettävä ne keinot, millä heidät saadaan houkuteltua ja pidettyä organi-

saatiossa. (Janakka 2009, 175-181; Bolander et al. 2017, 1523.) 

 

Janakka (2009, 175-181) kirjoittaa, että ylin johto, jossa henkilöstöhallinnolla tulee 

olla oma edustaja, määrittelee strategian sekä vision, ja talent management strate-

gian on oltava linjassa tämän kanssa. Talent managementin tulee olla strategisesti 

määritelty prosessi valitulle joukolle henkilöitä. Samoin sen tulisi olla kiinteä osa 

henkilöstöhallinnon tehtäviä rekrytoinnista lähtien. Näin organisaatio varmistaa, että 

sillä on parhaat tekijät oikeilla pakoilla myös tulevaisuudessa. Jotta talent manage-

mentin saavutuksia pystyttäisiin seuraamaan, tehtyjä toimenpiteitä tulisi pystyä mit-

taamaan laadullisin tai määrällisin keinoin (Truss et al. 2012, 184). 

 

Truss et al. (2012, 186) mukaan vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että talent mana-

gement on organisaatiolle strategisesti välttämätön. Talent managementin tulisi olla 
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organisaatiolle keino toteuttaa valittua yritysstrategiaa ja näin saavuttaa liiketoimin-

nalliset tavoitteet. Pysyäkseen kilpailukykyisenä organisaation tulisi kehittää omat 

sisäiset työmarkkinat ja varmistaa, että organisaatiossa on riittävästi osaajia kehit-

tymässä tulevaisuuden tehtäviin. Sisäisillä työmarkkinoilla voidaan varmistaa, että 

oikeat henkilöt ovat oikeissa tehtävissä ja eteneminen uralla organisaation sisällä 

on mahdollista. Samalla sisämarkkinat on kustannustehokas tapa rekrytoida ihmi-

siä. Postmodernissa henkilöstöjohtamisessa talent management voi johtaa tilantee-

seen, jossa se muodostaa yritykselle oman yrityskulttuurin, josta parhaassa tapauk-

sessa muodostuu sille kilpailuetu. Talent managementin avulla organisaatio pystyy 

auttamaan työntekijöitä tekemään pitkän tähtäimen urasuunnittelua ja samalla ko-

rostaa niitä mahdollisuuksia, joita yritys voi sisämarkkinoiden avulla tarjota. (Ja-

nakka 2009, 175-181; Truss et al. 2012, 186-188.) 

 

Talentit ovat organisaation avainhenkilöitä ja tulevaisuuden lupauksia. Top talent on 

henkilö, joka säännöllisesti ylittää odotukset toiminnassaan, on nopea oppimaan ja 

häntä on helppo lähestyä (Truss et al. 2012, 184). Talent managementin tarkoituk-

sena on tunnistaa, kehittää, motivoida ja johtaa näitä organisaatiolle avainase-

massa olevia henkilöitä. Seuraajasuunnittelu on yksi osa talent management stra-

tegiaa. Useissa organisaatioissa talent management keskittyy tulevaisuuden johta-

jien tunnistamiseen ja kehittämiseen, mutta olisi tärkeää ulottaa se koskemaan 

myös asiantuntijoita. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa tämän asian tiedosta-

minen ja toteuttaminen on tärkeä. (Armstrong 2006, 130; Janakka 2009, 175-191.)   

 

Armstrong (2006, 130) laajentaa talenttien käsitettä käsittämään yrityksen koko 

henkilökuntaa. Talent management prosessi ei saisi olla vain harvojen valittujen 

etuoikeus, vaan jokaisella yrityksen työntekijällä on omat kyvykkyydet, joita pitäisi 

osata hyödyntää. Johdon ja esimiesten tehtävä on sitten määritellä ne avainhenki-

löt, joihin prosessin puitteissa keskitytään. Truss et al. (2012, 184) määrittelevät ta-

lent managementin ja henkilöstön kehittämisen (HRD) suhdetta niin, että HRD vas-

tuulla on koko yrityksen henkilöstön kehittäminen ja talent management keskittyy 

nimettyihin avainhenkilöihin. 
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Talent management on edelleen kehittyvä prosessi, jonka akateemisesta määritel-

mästä ei ole selkeää yksimielisyyttä. Teoriassa henkilöstön ja organisaation kehit-

täminen voidaan erottaa, mutta käytännössä se on vaikeaa. Tulevaisuuden haas-

teena on luoda ihmisiin suuntautunut työympäristö, joka luo, ylläpitää ja tukee talent 

managementin prosesseja. Samalla talent management antaa mahdollisuuden vah-

vistaa henkilöstöhallinnon roolia strategisena business partnerina organisaatiossa 

ja olla määrittelemässä tulevaisuuden linjat. (Truss et al. 2012, 186-191; Bolander 

et al. 2017, 1524.) 

 

Koska talent managementilta puuttuu kirjallisuudessa tarkka määritelmä ovat Bo-

lander et al. (2017, 1524-1526) omassa tutkimuksessaan luokitelleet talent mana-

gementin käsittämään seuraavat käytännöt:  

• tunnistaa ja rekrytoida organisaation ulkopuoliset talentit 

• tunnistaa talentit organisaatiossa jo työskentelevien henkilöiden joukosta 

• toimenpiteet, joilla talentteja kehitetään edelleen 

• ura- ja seuraajasuunnittelu 

• toimenpiteet, joilla pyritään minimoimaan työntekijöiden vaihtuvuus 

 

Nämä samat käytännöt ovat liitettävissä esimerkiksi rekrytoinnin ja osaamisen ke-

hittämisen strategian alle. Hall (1984, 171) on todennut, että osaamisen kehittämi-

seen liittyy olennaisesti palkitseminen, seuraajan valinta ja rekrytointi. 

 

Talent managementin on kuvattu olevan ”best practice” eli paras käytäntö, mutta 

käsite johtaa harhaan. Riippumatta siitä, miten talent management on organisaa-

tioissa tulkittu, tutkimus korostaa, että talent management prosessi on yksilöllinen, 

juuri kyseiselle organisaatiolle suunniteltu, eikä sitä voi ”ostaa kaupan hyllyltä”. Kä-

sitteenä talent management on vakiinnuttanut paikkansa nykyajan yritysmaail-

massa, mutta se on edelleen eräänlainen mysteeri. (Bolander et al. 2017, 1537.) 

 

Lewis ja Heckman (2006, 140-141) ovat omassa tutkimuksessaan löytäneet talent 

managementille kolme erilaista näkökulmaa: 

• Talent management nähdään tyypillisenä henkilöstöhallinnon toimintona, liit-

tyen rekrytointiin, valintaan, kehittämiseen ja ura- tai seuraajasuunnitteluun. 
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• Talent management nähdään poolina (joukkona), jonka tarkoituksena on 

taata, että yrityksessä on sopiva määrä talentteja, joita pystytään hyödyntä-

mään eri puolilla organisaatiota. 

• Yleisellä tasolla lahjakkuudet (talentit) nähdään erinomaisena taitona tai re-

surssina, jota tulisi hallita suorituskyvyn mukaan.  

 

 
Riippumatta siitä, kohdistuuko talent management valittuun työntekijäryhmään vai 

koko henkilökuntaan on kirjallisuudessa kuvattu talent management-prosessin ole-

van järkevä ja konemainen, jonka lopputuloksena organisaatiossa on juuri oikean 

tyyppisiä henkilöitä oikeilla paikoilla ja nämä henkilöt ovat motivoituneita ja tyytyväi-

siä työhönsä. Lopputuloksena sekä työntekijän että organisaation tehokkuus para-

nee. Todellisuudessa prosessi ei ole niin yksinkertainen, sillä työntekijän ja työnan-

tajan käytännöt ja kiinnostuksen kohteet eivät kaikilta osin kohtaa. Prosessin suun-

nitelleet henkilöt eivät sitä toteuta ja prosessi koostuu monista eri kerroksista ja hen-

kilöistä. Tämä aiheuttaa ristiriitaa ja vaikuttaa lopputulokseen. Tarvittaisiin selvästi 

enemmän tutkimusta siitä, kuinka talent management prosessi käytännössä toteu-

tetaan ja kuinka paljon siitä on hyötyä ja kenelle. (Thunnissen 2016, 58-59.) 

 

Suomessa on Janakan (2009, 175-181) mukaan talent managementin valinnoissa 

yleisesti käytössä nykyinen osaamis- ja suoritustaso, vaikka sen pitäisi tähdätä tu-

levaisuuden tehtäviin ja olosuhteisiin. Yrityksen johdon olisi tärkeämpää keskittyä 

tulevaisuuden osaamistarpeiden kehittämiseen, kuin tarkastella nykyhetken tasoa.  

Strategisuuden painottaminen erityisesti johdon kehittämisessä näkyy kolmena ke-

hitystrendinä: 1) pyrkimys yksilöllisiin kehittämistoimenpiteisiin, 2) kehittämisen kon-

tekstisidonnaisuus ja 3) oppijan oma vastuu oppimisesta (Salojärvi 2009b, 158-

159).  

 

2.1.4 Palkitseminen 

 

Palkitsemisen perustana toimii yrityksen arvot ja tavoitteet. Arvioitaessa henkilön 

suoriutumista omista tehtävistään verrattuna yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin muo-
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dostuu palkitsemisen kokonaisuus, jossa arvioidaan sitä, mitä henkilö saa vasti-

neeksi käytetystä ajasta, innostuksesta ja työpanoksesta. Palkitseminen kokonai-

suudessaan elää Suomessa murrosaikaa ja uusi käytäntö on hahmottumassa, 

mutta selvää on, että yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää käyttämättä sitä 

mahdollisuutta, minkä palkitsemisstrategia mahdollistaa. (Hakonen 2009, 213-222.) 

 

Palkitsemisstrategia Armstrongin (2006, 149-151) mukaan antaa tarkoituksen, 

suunnan ja raamit yrityksen palkitsemiskäytäntöjen kehittämiselle. Strategia perus-

tuu siihen, miten voidaan parhaiten ymmärtää ja tyydyttää organisaation ja sen työn-

tekijöiden tarpeet. Strategiat ovat aina yrityskohtaisia ja niiden muodostumiseen vai-

kuttavat yrityksen historia, kulttuuri ja tulevaisuudelle asetetut strategiset tavoitteet. 

Strategian perustana tulisi olla nykytilan arviointi, joka sisältää sekä vahvuudet että 

heikkoudet ja sen tulisi olla tasapainoinen yhdistelmä rahamääräisiä ja ei-rahamää-

räisiä palkitsemismuotoja. Tehokas palkitsemisstrategia muodostuu Duncanin mu-

kaan 1) selkeästi määritellyistä tavoitteista, jotka linkittyvät liiketoimintatavoitteisiin, 

2) hyvin suunnitellusta palkka- ja palkitsemisohjelmasta, joka on suunniteltu yritystä 

ja sen henkilökuntaa varten ja 3) tärkeimpänä, mutta usein laiminlyötynä, tehok-

kaista HR-toiminnoista ja olemassa olevasta palkitsemisprosessista (Armstrong 

2006, 157). 

 

Kuvassa 11 on kuvattu Heneman, Fay ja Wangin (2002, 8-20) mukaan määritellyn 

palkitsemisstrategian viitekehys. Viitekehys kuvaa, kuinka hyvin suunnitellulla ja toi-

meenpannulla palkitsemisstrategialla pystytään vaikuttamaan organisaation tehok-

kuuteen. Pitkällä tähtäimellä toimivalla palkitsemisstrategialla saadaan muodostet-

tua tehokas toimintatapa, jolla organisaatio saadaan parantamaan tehokkuuttaan ja 

työntekijät saavat korvauksen panoksestaan. Palkitsemisstrategia koostuu viidestä 

eri osasta: 

• Peruspalkka: Peruspalkka perustuu analyysiin työn vaativuudesta ja vertai-

luun siitä, mitä samankaltaisesta tehtävästä maksetaan muissa yrityksissä. 

On tärkeää, että työtehtävät on eritelty tarpeeksi tarkkaan, jotta vertailu voi-

daan tehdä riittävän luotettavasti. Näin saadaan perusteet peruspalkan muo-

dostumiselle. 
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• Muuttuva palkka: Muuttuvan palkan osuus on yleistymässä ja sen arvioimi-

seen voidaan käyttää useampaa eri tasoa: yksikö, ryhmä, osasto tai yritys, 

riippuen siitä, mistä työntekijää halutaan palkita. Muuttuvan palkan suosio 

perustuu kolmeen asiaa: 1) maksetaan vain, jos tavoitteet saavutetaan, 2) 

muuttuva palkka on sidottu yrityksen tulokseen ei markkinoihin tai elinkus-

tannusindeksiin, 3) muuttuvaa palkkaa ei makseta automaattisesti, vaan se 

on ansaittava jokaisella tarkastelujaksolla erikseen. 

• Henkilökohtaiset kannustimet: Henkilökohtaiset kannustimet perustuvat 

työntekijän henkilökohtaiseen suoritukseen ja ovat usein lyhyen aikavälin 

kannustinmuoto. Henkilökohtaisilla kannustimilla saattaa olla negatiivinen 

vaikutus esimerkiksi ryhmälle asetettuihin muuttuvan palkan tavoitteisiin, jos 

tavoitteet eivät ole täysin yhtenevät. Yritysten tulee olla tarkkoja määritelles-

sään korkean johtotehtävän kannustinpalkkioita ja niiden maksuperusteita. 

• Omistus: Työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta tulla yrityksen osakkeen-

omistajaksi ja näin sitouttaa työntekijöitä ja mahdollisen menestyksen myötä 

palkita heitä osinkojen muodossa. Tämä palkitsemisen muoto on käytössä 

monissa start-up yrityksissä. 

• Muut edut: Luontaisedut (ateriaetu, puhelinetu, työterveyshuolto) edustavat 

tätä ryhmää. Ne ovat tarjolla koko henkilökunnalle ja nykypäivänä ne usein 

katsotaan olevan jo osa peruspalkkaa. Yritykset ovat laajentaneet etujen va-

likoimaan niin, että se paremmin palvelee yrityksen eri-ikäistä henkilökuntaa 

ja näin säästää myös kustannuksissa, kun yritys maksaa vain käytetyistä pal-

veluista.  

 

Kuva 11. Palkitsemisstrategian viitekehys (Heneman et al. 2002, 8) 
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Palkitsemisstrategia on Heneman et al. (2002, 8-20) mukaan kaksivaiheinen pro-

sessi (kuva 12). Ensimmäinen vaihe palkitsemisprosessia on linjata organisaation 

päämäärät ja palkitsemisen päämäärät niin, että ne muodostavat yhtenäisen, oikeu-

denmukaisen ja läpinäkyvän prosessin, jossa on huomioitu yrityksen strategiset ta-

voitteet ja päämäärät. Toisessa vaiheessa prosessia organisaation päämäärät in-

tegroidaan osaksi yrityksen henkilöstöhallinnon päämääriä. Integraatio tapahtuu yh-

distämällä palkitsemisprosessi kiinteäksi osaksi henkilöstöhallinnon toimintaa. 

 

 

Kuva 12. Strateginen palkitsemisprosessi (Heneman et al. 2002, 10) 

 

Myös Hakonen (2009, 213-225) toteaa, että on olemassa useita eri palkitsemisen 

muotoja ja ihmisillä on hyvin henkilökohtaiset tavat arvostaa palkitsemista. Uusilla 

työelämään siirtyvillä sukupolvilla on uudenlaiset käsitykset niin työstä, työelämästä 

kuin palkitsemisestakin. Heidän kohdalla korostuvat erilaiset palkitsemisen muodot, 

joita on kuvattu kuvassa 13. Pelkkä raha ei toimi enää motivaattorina, vaan työltä 

halutaan sekä haasteita että kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Työn sisällön 

merkitys kasvaa ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin työn kautta koetaan tärkeäksi. 

Arvostus tehtyä työtä kohtaa ja työstä saatu palaute merkitsevät paljon ja motivoivat 

työntekijää. Epävakaa taloudellinen tilanne korostaa työsuhteen pysyvyyden merki-

tystä. Nuorille on tärkeää pystyä sovittamaan työura ja perhe-elämä ja ikääntyvillä 

on toiveena töissä jaksamisen huomioonottaminen. 
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Kuva 13. Palkitsemisen kokonaisuus (Hakonen 2009, 217). 

  

Hakosen (2009, 213-225) mukaan palkitsemisstrategian tavoitteena on tehdä pal-

kitsemisesta oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Kilpailu osaavasta henkilökunnasta 

kiristyy koko ajan, ja mikäli yrityksellä on hyvä ja monipuolinen palkitsemisstrategia, 

on se yritykselle etu rekrytointitilanteessa. Kolme yleisintä palkitsemisen tavoitetta 

on pyrkiä houkuttelemaan uusia työntekijöitä, pitää kiinni jo yrityksessä työskente-

levistä ja motivoida henkilökuntaa entistä parempiin työsuorituksiin. Vaikutukset 

ovat kuitenkin paljon laajemmat: 

• Henkilöstön palkka- ja palkitsemiskulut muodostavat monelle yritykselle mer-

kittävän kustannuserän 

• Erilaisten palkkioiden vaikutus työn tuottavuuteen voi olla jopa kymmenen 

prosenttia 

• Palkitsemisjärjestelmät ovat tehokas HR-työväline 

• Palkitsemisella on mahdollisuus vaikuttaa sekä organisaatiorakenteeseen 

kuin organisaatiokulttuuriin 

• Palkitsemisen avulla voidaan viestittää yrityksen tavoitteista ja arvoista 
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• Palkiseminen aiheuttaa myös negatiivisia sivuvaikutuksia kuten: osaopti-

mointi, epäoikeudenmukaisuus, vapaa matkustus, tyytymättömyys ja niin 

edelleen. 

Yrityksen haasteena on tunnistaa ja mitata näitä vaikutuksia, kun se kehittää omaa 

palkitsemisjärjestelmää ja miettii, millä perusteella palkitseminen tehdään. (Hako-

nen 2009, 213-225.) 

 

Menestyvän yrityksen on sovitettava yhteen yrityksen liiketoimintastrategia, organi-

saatiorakenne ja palkitsemisjärjestelmä. Eri osa-alueiden käytäntöjen tulee olla yh-

denmukaisia, jotta yritys menestyy kiristyvässä kilpailussa. Ympäröivä maailma vai-

kuttaa yrityksen toimintaan voimakkaasti. Liiketoimintastrategia elää voimakkaasti 

toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukana. Organisaatiorakenteen tulisi 

pystyä vastaamaan muuttuneisiin olosuhteisiin, mikä on yksi suurimmista haasteista 

yrityksille tällä hetkellä. Sekä liiketoimintastrategia että organisaatiokulttuuri vaikut-

tavat organisaatiorakenteeseen. Avoin, oppimiseen kannustava ja työntekijät palkit-

seva organisaatiokulttuuri auttaa vaadittavissa rakenteellisissa muutoksissa ja hel-

pottaa yrityksen kykyä toteuttaa liiketoimintastrategiaa. (Lawler 1984, 145; He-

neman & Dixon 2002, 239-243; Armstrong 2006, 156.) 

 

Onnistunut palkitseminen tarvitsee hyvän ja toimivan palkitsemisstrategian lisäksi 

onnistuneen toteutuksen. Sekä henkilöstöhallinnon että yhä enemmän esimiesten 

vastuulla on strategian toteuttaminen käytännössä. Strategian tulee olla yrityskoh-

tainen ja vastata juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin. Jatkuva muutos haastaa palkit-

semisen monella tapaa. Työsuhteiden kesto, digitalisaatio ja virtuaalitiimit tuovat 

haasteita myös palkitsemisen suhteen. Homogeenisestä palkitsemisesta ollaan me-

nossa kohti monimuotoisia palkitsemisjärjestelmiä, joissa linjaesimiehillä on suuri 

vastuu palkitsemisen toteuttamisesta. Lawler (1984, 141-142) kirjoittaa myös jous-

tavasta tai kahvilatyyppisestä palkitsemisjärjestelmästä, jossa työntekijällä on mah-

dollisuus valita juuri hänelle sopivat edut. Tulevaisuudessa korostuu yhä enemmän 

myös ei-rahallisten (esimerkiksi koulutus, työsuunnittelu) palkitsemismuotojen li-

sääntyminen. Peterson ja Luthans (2006, 162-163) päätyivät yhdensuuntaiseen lop-

putulokseen omassa tutkimuksessaan koskien rahallisten ja ei-rahallisten palkitse-
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mismuotojen vaikutusta liiketoimintayksikön tulokseen tietyn ajanjakson aikana. Ra-

hallisen palkitsemisen vaikutus on lyhyellä aikajaksolla voimakkaampi, mutta pitkän 

ajan kuluessa rahallinen ja ei-rahallinen palkitseminen koetaan yhtä tehokkaaksi 

palkitsemisen muodoksi. Vaikka ei-rahallisten palkitsemismuotojen suosio on kas-

vanut, ei niitä hyödynnetä edelleenkään riittävällä tavalla. Ne olisivat yritykselle erit-

täin edullinen tapa palkita työntekijöitä ja vaatisivat esimiehiltä suhteellisen pienen 

kouluttautumisen ja työpanoksen kehittymisen seurantaan. Kokonaispalkitseminen 

on tulevaisuuden käsite. (Heneman & Schutt 2002, 493-496.)   

 

2.2 Digitalisaatio 

 

Digitalisaatio juontaa juurensa digitalisoitumisesta. Digitalisoituminen tapahtuu, kun 

analogisia asioita, esineitä tai prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon 

(Hughes 2004, 4; Fichman, Dos Santos & Zheng 2014, 333; Ilmarinen & Koskela 

2015, 22; Urbach & Röglinger 2019, 1). Digitalisaatioon liitetään usein suuri tieto-

määrä (big data), analyyttiset käsittelymahdollisuudet ja joukko/anturi lähestymista-

vat. Pelkkä asioiden, esineiden tai prosessien muuttaminen digitaaliseksi ei vielä 

riitä digitalisaation syntymiseen. Digitalisaatio syntyy, kun ihmiset, markkinat ja yri-

tykset muuttavat toimintatapojaan digitalisoitumisen myötä. Teknologia on digitali-

soitumisen taustavoima, mutta pelkkä teknologia ei riitä digitalisaation synnyttämi-

seen. Teknologia ja sen mahdollistamat uudet tavat toimia synnyttävät digitalisaa-

tion. (Ilmarinen & Koskela 2015, 21-22.) 

 

Digitalisaatio voi olla sosiaalinen ilmiö, kulttuurinen kehitys tai yritysmaailmassa uu-

sien liiketoimintamallien luominen. Digitalisaatio voidaan nähdä muutosprosessina, 

joka alkaa digitaalisen teknologian omaksumisella ja käyttöönotolla. Muutos voi uu-

distaa yrityksen koko liiketoimintamallin tai parantaa jo olemassa olevan liiketoimin-

tamallin arvon tuottoa. Digitalisaatio on yritykselle tärkeä strateginen päätös. joka 

vaikuttaa sen tulevaisuuteen ja rakenteeseen pitkällä tähtäimellä. Yrityksen ylim-

män johdon tulisi olla vahvasti mukana digitalisaatiota koskevissa päätöksissä. 

(Henriette, Feki & Boughzala 2016, 2-3, 6.) 

 



 

 

28 

2.2.1 Digitalisaation eri tasot 

 

Ilmarisen ja Koskelan (2015, 22-23) mukaan digitalisaatiota voi tarkastella kolmelta 

eri tasolta (kuva 14): 

• yritys 

• markkina ja toimiala 

• yhteiskunta 

 

Tämä jaottelu mikro- ja makrotasoihin helpottaa ymmärtämään, miten digitalisaatio 

toimii. Makrotasolla on kyse siitä, miten digitalisoituminen vaikuttaa yhteiskunnan, 

talouden rakenteiden, markkinoiden dynamiikan ja ihmisten käyttäytymismallien 

muuttumiseen. Mikrotasolla on kyse digitalisoinnin aiheuttamista muutoksista yksit-

täisessä yrityksessä tai toimialassa koskien strategiaa, ansaintalogiikkaa, tuotteita, 

palveluita, toimintamalleja, osaamista ja niin edelleen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 

22-24.) 

 

Kuva 14. Digitalisaation tasot (Ilmarinen & Koskela 2015, 23) 

 

Yksittäisen yrityksen tavoitteena on digitaalisuuden avulla uudistaa strategiaa ja toi-

mintamalleja. Digitalisaatio vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen eri osiin. Sillä on 

vaikutus yrityksen strategiaan, markkinointiin, tuotteistamiseen ja teknologia-arkki-

tehtuuriin. Digitalisaation myötä on syntynyt uudenlaisia osaamistarpeita ja samalla 

osa vanhoista työtehtävistä on kadonnut. Digitalisoituvassa liiketoiminnassa tietty-

jen johtamistapojen ja organisaatiokulttuurien on havaittu toimivan paremmin. Yri-

tystasolla digitaalisuus voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivinen yritys muuttaa itse 
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ansaintaansa ja toimintamallejaan digitaalisuutta hyödyntäen. Passiivinen yritys so-

peutuu muuttuneeseen toimintaympäristöön. (Ilmarinen & Koskela 2015, 24-25.) 

 

Markkinoiden digitalisaatiota syntyy, kun yksittäiset yritykset pystyvät omilla digitaa-

lisilla toimintamalleillaan muuttamaan markkinoiden vakiintuneita käytäntöjä tai 

muutokset tehdään lainsäädännössä, niin että markkinat vapautuvat digitaalisten 

ratkaisujen hyödyntäjille. Markkinoille syntyy myös uusia toimijoita, jotka vastaavat 

asiakastarpeisiin aivan uudella tavalla digitaalisuutta hyödyntäen. Nämä yritykset 

murtavat perinteisten yritysten ansaintalogiikan ja toimintamallit. Kyse on silloin dis-

ruptiosta eli murtamisesta (disruption). Muutos, jonka digitalisaatio saa aikaan on 

usein ketju erilaisia tapahtumia. Muutokset voivat tapahtua yrityksen sisällä, mutta 

vaikka toimiala kokonaisuudessaan olisi nettohäviäjä, niin alalla toimiva yksittäinen 

yritys voi olla ketjussa voittaja. (Ilmarinen & Koskela 2015, 25-26.) 

 

Ilmarisen et al. (2015, 26-27) mukaan yhteiskunnan tasolla tapahtuva digitalisaatio 

on moniulotteista. Markkinoilla tapahtuva muutos heijastuu työvoiman tarpeeseen 

ja laatuun. Lainsäädännöllisillä toimilla voidaan nopeuttaa tai hidastaa digitalisaa-

tion vaikutusta markkinoihin.  

 

Teknologioiden halventuminen ja tehojen kasvu ovat kiihdyttäneet digitalisoitumisen 

vauhtia. Vuosituhannen vaihteessa visioitiin ja kokeiltiin mobiili-internettiä ja verkko-

kauppaa ja lähes kaikki tuolloin visioidut asiat ovat nyt tapahtuneet. Digitaalisuuden 

kehitys on ollut nähtävillä jo vuosikymmenten ajan, joten yllätyksenä ei kehityksen 

olisi pitänyt tulla. Digitalisaatio on muuttamassa koko liiketoiminnan ydintä. (Ilmari-

nen & Koskela 2015, 27-28.) 

 

2.2.2 Digitalisaation vaikutus liiketoimintaan 

 

Digitalisaatio vaikuttaa sekä liiketoimintaan että yhteiskuntaan (Bankewitz, Åberg & 

Teuchert 2016, 58; Urbach & Röglinger 2019, 3). Esineiden digitalisointi mahdollis-

taa uusia ominaisuuksia näille esineille: ohjelmoitavuus, osoitettavuus, kommuni-

kointi, muisti, herkkyys, paikannettavuus ja liitettävyys. Kaikki nämä ominaisuudet 
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yhdessä tekevät digitaalisista tuotteista hyvin mukautuvia ja avaavat myös uusia 

mahdollisuuksia tuotteiden toiminnallisuuteen (Fichman et al. 2014, 333). Erilaiset 

digitaaliset teknologiat mahdollistavat uusien liiketoimintamallien kehittämisen, esi-

merkiksi alustatalouteen pohjautuvat yritykset kuten AirBnB ja Uber. Digitalisaatio 

muuttaa yritysten ja toimialojen rakenteita ja mahdollistaa uusien toimijoiden tulon 

markkinoille. Saatavilla olevan tiedon määrä kaksinkertaistuu joka kolmas vuosi. Di-

gitalisaatio vaikuttaa jokaisen ihmisen jokapäiväiseen elämään, kuten myös asia-

kaskäyttäytymiseen. Digitalisaatio näkyy myös työelämässä. Työntekijöiden ajatus-

malli ja käyttäytyminen mukautuvat uusien vaatimusten mukaisesti. Työ vaatii yhä 

enemmän uusien asioiden opettelua ja yhteistyötaitoja. Haastavaksi muutoksen te-

kee suuri nopeus ja yhteyden taso, missä fyysinen ja digitaalinen maailma yhdisty-

vät. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja se vaikuttaa organisaation kaikilla osa-alu-

eilla. Tärkeintä olisi kuitenkin ymmärtää, millainen organisaation tulisi tulevaisuu-

dessa olla, jotta se voisi olla yhtä aikaa sekä ketterä että mukautuva, menettämättä 

olemassa olevia voimavaroja ja valmiuksia. (Bankewitz et al. 2016, 58-60; Henriette 

et al. 2016, 6; Urbach & Röglinger 2019, 2-3.) 

 

Säilyttääkseen kilpailukyvyn markkinoilla organisaatioiden tulee olla valmiita reagoi-

maan digitalisaation tuomiin muutoksiin. Digitalisaatio on muuttanut sekä yritysten 

välistä kilpailua että niiden toimintaympäristöä. Ne yritykset, joilla on sekä rakenne 

että tietopääoma kunnossa pärjäävät kilpailussa muuttuvassa markkinatilanteessa. 

Mikäli digitalisaatiota ei ole osattu johtaa oikein, on yrityksen vaarana taloudelliset, 

eettiset ja maineriskit. Digitalisaatio ei ole pelkkä IT-osaston projekti, vaan siihen 

tulisi sitouttaa koko yrityksen henkilökunta ja vastuu siitä pitäisi olla yrityksen ylim-

mällä johdolla. (Bankewitz et al. 2016, 58-60.) 

 

Digitalisaation avulla yrityksellä on mahdollisuus uudistaa liiketoimintaansa. Ilmari-

nen ja Koskela (2015, 31-33) ovat kuvassa 15 kuvanneet niitä keinoja, joita digitali-

saatio antaa yritykselle liiketoiminnan uudistumista varten. Kasvu, kannattavuus ja 

kilpailukyky ovat jokaiselle yritykselle tärkeitä liiketoiminnallisia tavoitteita. Yritysjoh-

don pitäisi nähdä digitalisaatio mahdollisuutena, jonka avulla yritys voi kasvattaa 

liikevaihtoa, karsia kuluja ja parantaa sekä laatua että asiakaskokemusta.  
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Kuva 15. Digitalisaation keinot liiketoiminnan uudistamisessa (Ilmarinen & Koskela 2015, 31.) 

 

Ilmarinen ja Koskela (2015, 32-33) luokittelevat digitalisaation keinot seuraavasti: 

• Kasvun tai liikevaihdon hidastuminen: Yrityksellä useita erilaisia keinoja 

vaikuttaa liikevaihdon muutokseen. Liiketoimintaa voidaan siirtää uusiin ka-

naviin, joilla tavoitetaan uusia markkinoita ja kohderyhmiä. Tämä mahdollis-

taa yritykselle lisä- ja ristiinmyynnin. Digitaaliset palvelut ja liiketoimintamallit 

mahdollistavat yritykselle uuden ansaintamallin. Yrityksen tulee syventää 

suhdetta asiakkaisiin ja lisätä asiakastuntemusta. 

• Kustannusten alentaminen tai hillitseminen: Digitalisaation avulla yritys 

pystyy tehostamaan toimintaansa ja näin kannattavuus ja kilpailukyky para-

nevat. Kustannustehokkuutta voidaan saavuttaa automaatiota lisäämällä, it-

sepalvelun avulla, toimitilakustannuksia pienentämällä sekä markkinoinnin 

muotoja ja keinoja muuttamalla. Nämä digitalisaation avulla saavutetut kus-

tannussäästöt ovat yritykselle tärkeitä, mutta niiden avulla harvoin muodos-

tuu riittävää kilpailuetua. 

• Pääoman käytön tehostaminen: Pääoman käyttöä pystytään tehostamaan 

lisäämällä pääoman kiertonopeutta esimerkiksi varaston optimoinnilla sekä 

datan, analytiikan ja kysyntäennusteiden avulla. Pääoman tarvetta voidaan 

minimoida siirtymällä palvelupohjaisiin käyttöjärjestelmiin, sillä digitaalisen 

ajan uudet toimintamallit hyödyntävät valmiiksi pääomia tehokkaasti. 
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• Rakenteellinen uudistaminen (transformaatio): Transformaatiossa yritys 

uudistaa liiketoimintaansa esimerkiksi laajentumalla tuoteliiketoiminnasta 

palveluliiketoimintaa, korvaamalla vanhat myyntikanavat uusilla tai muuttaa 

merkittävästi tapaa, millä palvelut tuotetaan. Lyhyellä aikavälillä on tärkeintä 

saada aikaan rakenteellinen muutos, mutta pitkän tähtäimen tarkoituksena 

on parantaa kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Yritys voi olla myös pa-

kotettu uudistamaan rakennettaan pysyäkseen toiminnassa, tällöin on kyse 

yrityksen elinkelpoisuuden turvaamisesta. 

 

Digitaalisen teknologian nopea kehitys antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää uu-

sia strategioita ja liiketoimintamalleja. Digitaaliset teknologiat käsittävät sekä kehit-

tyvät teknologiat kuten esineiden internet (IoT) ja lohkoketjuteknologia ja jo vakiin-

tuneet teknologiat kuten sosiaalinen media, matkaviestintä, analytiikka ja pilvitekno-

logia. Yritysjohdon tulee ottaa digitalisaatio osaksi strategista suunnittelua. Digitaa-

linen muutos tarkoittaa Bertrand Dupperin mukaan koko yrityksen liiketoimintamallin 

muutosta. Muuttuneet asiakastottumukset mahdollistavat uuden tavan tehdä liike-

toimintaa ja lisäävät asiakkaan vaatimuksia palvelusta ja tuotteista. Tarjotakseen 

asiakkaille parempaa palvelua ja asiakastuntemusta, yritykset hyödyntävät erilaisia 

digitaalisia alustoja parantaakseen tuotteita, prosesseja ja markkinainnovaatioita. 

Digitaalisen strategian avulla yritys pystyy parantamaan asiakastuntemusta ja pal-

velua sekä vähentämään operationaalisia kuluja. (Bankewitz et al. 2016, 60; Hen-

riette et al. 2016, 2; Ilcus 2018, 350-351; Urbach & Röglinger 2019, 1.) 

 

Kaikki digitalisaation mahdollistamat keinot uudistua vaativat hyvää ihmisten johta-

mista. Digitalisaatio on ilmiönä moniulotteinen ja hankala käsittää. Se aiheuttaa pal-

jon epätietoisuutta ja epävarmuutta yritysten työntekijöissä. Digitalisaation tuoma 

muutos koskettaa yrityksen jokaista työntekijää. Yrityksissä tarvitaan hyvää muu-

tosjohtamista, missä osaamisen kehittäminen on pääroolissa. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 234.)  
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2.2.3 Digitalisaation kehityskulku Suomessa 

 

Digitalisaation ensimmäinen sukupolvi sai Suomessa alkunsa 1990-luvulla (kuva 

16). Yritykset lanseerasivat kotisivuja, joihin tarvittiin portaaleja. Portaaleista syntyi 

medioita, joita mainostajat käyttivät alustoinaan. Samaan aikaan kehittyi hakuko-

nepalveluita ja koneita, www.fi oli ensimmäinen suomalainen vapaan tekstihaun 

mahdollistanut hakukone. Alkunsa saivat myös ensimmäiset kotimaiset verkkokau-

pat kuten NetAnttila. Digitalisaatiota ei terminä tunnettu, vaan puhuttiin e-businek-

sesta ja digitalisoitumisesta. (Ilmarinen & Koskela 2015, 28-29.) 

 

Kuva 16. Digitalisaation kehityskulku Suomessa (Ilmarinen & Koskela 2015, 28) 

 

Toisen sukupolven myötä digitaalisuus, verkkokauppa ja mobiili-internet ovat muo-

kanneet markkinoiden toimintalogiikkaa. Kilpailu on kovaa ja globaalia. Markkinoille 

tulleet disruptoijat vievät tilaa perinteisiltä alan yrityksiltä ja luovat uutta standardia 

asiakkaiden silmissä. Digitalisaatio käsitteenä on vakiinnuttanut paikkansa. (Ilmari-

nen & Koskela 2015, 29.) 

 

Elämme kolmannen sukupolven aikaa. Yksi selvä piirre on, että digitalisaatio on 

muuttanut arvontuotannon ydintä, ei pelkästään myynti-, palvelu- tai markkinalogiik-

kaa. Esineiden internet ja niiden kyky kommunikoida ympäristönsä kanssa, auto-

maatio ja robotiikka ovat jo osana tai vahvasti tulossa yhä uusille aloille. Tulevaisuus 

näyttää, kuinka nopeasti tämä murros tapahtuu. (Ilmarinen & Koskela 2015, 29-30.) 

http://www.fi/
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Vuosituhannen alussa Suomi kuului vielä digitalisaation kärkimaihin, mutta tahti on 

hiipunut huolestuttavaa tahtia. Suomalaiset kyllä hyödyntävät digitalisaatiota, mutta 

kehityksen saralla tilanne on huolestuttava. Suomalaiset käyttävät internettiä aktii-

visesti ja erityisesti älypuhelinten ja päätelaitteiden (tablet) yleistyminen on vaikut-

tanut internetin käyttöön. Tilastokeskuksen mukaan 16-74 vuotiaista suomalaisista 

noin 90 % käyttää internetiä ja noin 70 % käyttää internetiä useita kertoja päivässä. 

Myös erilaisten sosiaalisen median (some) palveluiden käyttö kasvaa ja on sa-

massa linjassa mobiililaitteiden käytön kanssa. Digitalisaatio on muokannut yritys-

ten tapaa mainostaa ja markkinoida tuotteitaan. Asiakaskäyttäytymisen muutos 

muokkaa yritysten tapaa markkinoida, mutta antaa samalla niille mahdollisuuden 

kohdentaa markkinoinnin toimenpiteitä valikoidulle ryhmälle. Suomessa mainonnan 

siirtyminen digitaalisiin kanaviin on ollut muita Euroopan maita hitaampaa, mutta 

seuraa yleistä trendiä. Teollinen internet on Suomessa Tekesin tämän hetken kes-

keisimpiä panostuskohteita ja sen uskotaan olevan merkittävä tekijä koko Suomen 

teollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. (Ilmarinen & Koskela 2015, 29-49.) 

 

2.3 Digitalisaation vaikutukset kohdennettuihin HR-strategioihin 

 

Henkilöstöhallinnon päätehtävä on rekrytoida, valita, motivoida ja pitää osaavat 

työntekijät palveluksessaan (Stone et al. 2015, 2; Platanou & Mäkelä 2018, 20). 

Näiden tehtävien merkitys on kasvanut viime vuosina, sillä kilpailu osaavasta hen-

kilökunnasta on kiristynyt. Digitalisaatio on muuttanut henkilöstöhallinnon proses-

seja, miten se kerää, säilyttää, käyttää ja välittää työnhakijoiden ja työntekijöiden 

tietoja. Automaatio on vähentänyt rutiininomaisia manuaalisia työtehtäviä ja vaati-

vampi ajatustyö on lisääntynyt. Samalla on muuttunut työn luonne, työsuhteiden 

muodot ja esimiestoiminta. On sanottu, että IT toimii välittäjänä tai eräänlaisena tyy-

nynä sekä ihmisten ja organisaatioiden että esimiesten ja alaisten välillä. (Yusliza & 

Ramayah 2012, 312; Strohmeier & Parry 2014; Deshwal 2015, 605; Stone et al. 

2015, 2.) 
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Digitalisaation myötä on syntynyt e-HRM, joka on henkilöstöhallinnon järjestelmä, 

johon johtajilla, hakijoilla ja työntekijöillä on pääsy sallittuihin tietoihin ja palveluihin 

internetin, intranetin tai web-portaalin kautta (Bondarouk & Ruël 2009, 506-507; 

Stone et al. 2015, 2). Järjestelmän avulla pyritään yhdenmukaistamaan henkilöstö-

hallinnon tehtäviä globaalisti, virtaviivaistamaan prosesseja ja minimoimaan irtisa-

nomisia. E-HRM järjestelmä ei ole universaali, vaan uniikki juuri tiettyä organisaa-

tiota varten räätälöity järjestelmä, jonka tulisi olla linjassa organisaation liiketoimin-

tastrategian kanssa. Positiivinen asenne e-HRM järjestelmiä kohtaan on tärkeä. Jär-

jestelmän hyödyllisyys, helppokäyttöisyys ja käyttäjätyytyväisyys ovat merkittä-

vässä asemassa luomaan positiivista asennetta. E-HRM on tehokas, luotettava ja 

helppokäyttöinen korkean teknologian tapa tehdä henkilöstöhallinnon tehtäviä. 

(Yusliza & Ramayah 2012, 317; Marler & Fisher 2013, 20-21; Deshwal 2015, 605, 

609.)  

 

Salojärvi (2018, 8-14) kuvaa, että digitalisaation yleisin vaikutus eri henkilöstöhallin-

non osa-alueisiin on henkilöstöhallinnon eri prosessien siirtyminen online-järjestel-

miin. Järjestelmiä käyttävät niin esimiehet kuin työntekijät itse sekä henkilöstöhal-

linnon edustajat (kuva17).  

 

Kuva 17. Digitalisaation merkittävimmät vaikutukset HR-käytännöille (Salojärvi 2018, 14). 

 

 

Osaamisen kehittäminen 

Digitalisaatio muuttaa työtehtävien kompetenssivaatimuksia. Tämä pitää huomioida 

sekä rekrytoinnissa että jo olemassa olevan henkilökunnan osaamisen kehittämi-

sessä (Salojärvi 2018, 12-14.) Työntekijöiden tietojen, taitojen ja kykyjen kehittämi-
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nen on yksi henkilöstöhallinnon päätehtävistä. Digitalisaation avulla on kehitetty eri-

laisia oppimiskeinoja ja -ympäristöjä. E-oppiminen mahdollistaa opintojen suoritta-

misen joustavammin, tehokkaammin ja pienemmin kustannuksin. Tutkimusten mu-

kaan työntekijät suosivat kasvokkain tapahtuvaa koulutusta, mutta toisaalta digitali-

saation avulla koulutusta pystytään muokkaamaan juuri ryhmän/henkilön mukaan 

ja se on ajasta ja paikasta riippumatonta. Digitalisaation avulla koulutusten sisältöä 

ja suoritustapaa pystytään kehittämään käyttäjäystävällisemmäksi, mikä lisää työn-

tekijöiden tyytyväisyyttä. E-oppiminen on lisännyt henkilöiden tietoteknisiä taitoja 

opiskelun lomassa. Erilaisten mobiililaitteiden käyttö, virtuaalimaailmojen hyödyntä-

minen ja pelillistäminen edesauttavat e-oppimisen kehittymistä edelleen. (Stroh-

meier & Parry 2014; Deshwal 2015, 608; Stone et al. 2015, 5-7.) 

 

Rekrytointi 

Rekrytointi oli ensimmäisiä henkilöstöhallinnon osa-alueita, missä organisaatiot ot-

tivat digitaalisuuden mahdollisuudet käyttöön. Nykypäivänä internet on pääasialli-

nen kanava työnhakijoille, mistä avoimia työpaikkoja etsitään. (Deshwal 2015, 608.) 

Rekrytointi oli Salojärven (2018, 12-14) tutkimuksessa strategisista osa-alueista se, 

jossa hyödynnettiin eniten digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Kaikki vastanneet 

olivat kertoneet, että rekrytointi oli osittain muuttunut digitaaliseksi. Erityisesti työ-

paikkailmoitukset ja hakemusten toimittaminen toteutettiin verkossa. Sosiaalista 

mediaa, kuten LinkedIn, hyödynnettiin rekrytoinnissa aktiivisesti. Noin puolet orga-

nisaatioista käyttivät videohaastatteluja rekrytoinnissa. Videoita hyödynnettiin myös 

soveltuvuusarvioinneissa, jolloin työnäyte annettiin videon avulla. Tekoälyä käytet-

tiin lähinnä hakijoiden alkukarsinnassa. Tekoälyn käyttö nähtiin tarpeelliseksi erityi-

sesti suuria hakijamassoja käsiteltäessä. Jossain organisaatioissa rekrytointipro-

sessi oli jo lähes kokonaan digitalisoitu, vain finaalihaastattelut suoritettiin kasvotus-

ten. Automaatio korvaa rutiiniluontoisia tehtäviä, mutta synnyttää myös uusia. Kisa 

alan osaajista on kova.  

 

Omassa tutkimuksessaan Stone et al. (2015, 2-5) määrittelivät rekrytoinnin pää-

määriksi 1) houkutella osaavaa ja monipuolista työvoimaa ja 2) valita osaavaa ja 

monipuolista työvoimaa. Tutkimuksen avainkysymyksiä rekrytointia kohtaan oli li-
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sääkö e-rekrytointi onnistuneita valintoja ja houkutteleeko se osaavia ja monipuoli-

sia hakijoita, jotka menestyvät organisaatiossa. Tähän asti tehtyjen tutkimusten tu-

lokset koskien e-rekrytointia ovat kirjavia. Tulosten mukaan on nähtävissä paran-

nusta tehokkuudessa ja kustannuksissa, mutta varsinaisesti merkkejä siitä, että or-

ganisaatio olisi houkutellut laajan joukon osaavaa ja monipuolista hakijakuntaa ei 

ollut. Hakijamäärät ovat kyllä lisääntyneet merkittävästi. Erilaisten virtuaalisten työ-

paikkamarkkinoiden (job fair) sekä sosiaalisen median (LinkedIn) käyttö lisää orga-

nisaation positiivista yrityskuvaa. Samalla pystytään kohdentamaan hakuprosessi 

tarkemmin juuri jollekin tietylle halutulle kohderyhmälle.  

 

Talent Management 

Tekoälyä ja analytiikkaa on Salojärven (2018, 12-14) tutkimuksessa hyödynnetty 

myös talent managementissa, jossa on tutkittu talent-kehittämisen ja urapolkuvai-

heiden vaikutusta henkilöiden myöhemmälle vaikutukselle liiketoiminnan tulokselli-

suuteen. Suurin potentiaali koettiin olevan tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisellä 

tulevaisuudessa. Siksi onkin tärkeää, että henkilöstöjohto on mukana rakentamassa 

tulevaisuuden tutkimusasetelmia ja tulkitsemassa saatuja tuloksia.  

 

Capgemini on kehittänyt People Analytics-alustan, joka hyödyntää kognitiivista tek-

nologiaa ja pystyy tukemaan HR-toimintojen tehostettua hallintaa ja strategista pää-

töksentekoa. Alusta mahdollistaa ketterän toiminnan hakijoiden yhteensovittami-

sessa, hakijoiden etsinnän sosiaalisesta mediasta, henkilöiden taitojen arvioinnin ja 

ennakoivan lahjakkuuksien hallinnan. Korkean potentiaalin omaavat henkilöt pysty-

tään havaitsemaan aiemmin ja tämä mahdollistaa ennakoivan talent management 

suunnittelun. Alustan avulla HR-ammattilaiset säästävät aikaa, kun manuaalinen et-

sintätyö poistuu ja analytiikan avulla löytyy myös useampia havaintoja potentiaali-

sista talenteista. Analytiikan avulla pystytään myös ajoittamaan oikeat koulutus- ja 

kehittämisohjelmat talentin urapolkuun. (Aussems, 2016) 

 

Palkitseminen 

Palkitseminen on tärkeä keino motivoida ja pitää osaajat organisaatiossa. Digitali-

saatio on tullut avuksi myös palkitsemisessa (Strohmeier & Parry 2014) ja IOMA:n 

vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan jo yli 50 % amerikkalaisista yrityksistä 
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hyödyntää teknologiaa palkisemisen suunnittelussa ja hallinnoinnissa. Tutkimusten 

mukaan erilaiset palkitsemisjärjestelmät säästävät kuluja, vähentävät virheitä, teke-

vät palkitsemisesta läpinäkyvämpää ja oikeudenmukaisempaa. Lisää tutkimustulok-

sia kuitenkin tarvitaan, että voidaan ymmärtää, kuinka nämä järjestelmät auttavat 

henkilöstöhallintoa saavuttamaan päämääränsä motivoida ja pitää osaavat työnte-

kijät organisaatiossa. (Stone et al. 2015, 9-10.) 

 

Oletuksena on, että eri HR-ammattilaiset luovat lisäarvoa organisaatiolle, ovat kus-

tannustehokkaita ja parantavat omaa strategista asemaansa organisaatiossa käyt-

tämällä digitalisaatiota hyödyntäviä e-HRM-työkaluja. Näiden työkalujen oletetaan 

myös tuovan helpotusta strategiseen päätöksentekoon. Tutkimusten mukaan e-

HRM työkaluja käytetään yhä edelleen enemmän hallinnollisiin tehtäviin kuin ana-

lyyttiseen päätöksentekoon, ja on hyvin vähän tieteellisiä todisteita siitä, että e-HRM 

olisi tehnyt henkilöstöjohtamisesta strategisempaa. Tehokkuus, palvelut ja standar-

disointi ovat asioita, joita e-HRM on parantanut. Jonkin verran on näyttöä siitä, että 

HR-asiantuntijoilla on ollut enemmän aikaa ja tietoa tukea muuta organisaatiota yh-

teisen liiketoimintastrategian saavuttamiseksi. Kääntöpuolena näille e-HRM paran-

nuksille nähdään olevan järjestelmän käyttäjien hyväksynnän puute, yksityisyyden 

uhka, henkilökohtaisten kontaktien väheneminen ja HR-asiantuntijoiden vähentämi-

nen. Haasteena koko henkilöstöhallinnolle on tunnistaa, kehittää ja hyödyntää kaikki 

se positiivinen potentiaali, jonka digitalisaatio mahdollistaa. (Bondarouk & Ruël 

2009, 508-509; Parry & Tyson 2011, 2; Yusliza & Ramayah 2012, 312; Marler & 

Fisher 2013, 33; Strohmeier & Parry 2014.)  

 

2.4 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on kuvattu visuaalisesti kuvassa 18. Viitekehys 

perustuu edellä kuvattuun teoriaan, joka rakentuu kolmesta eri osa-alueesta: koh-

dennetut HR-strategiat, digitalisaatio ja digitalisaation vaikutus kohdennettuihin HR-

strategioihin. Strateginen henkilöstöjohtaminen jakaantuu Armstrongin (2006) mu-

kaan erillisiin kohdennettuihin henkilöstöstrategioihin. Tässä tutkimuksessa keskity-

tään tutkimaan, miten digitalisaatio vaikuttaa neljää kohdennettuun HR-strategiaan: 
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osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin, talent managementiin ja palkitsemiseen. 

Tutkimusongelmaan perehdytään viiden case-yrityksen kautta. Case-yrityksiin teh-

dään puolistrukturoitu teemahaastattelu ja sen perusteella vertaillaan yrityksiä best-

fit teorian mukaisesti.  

 

 

Kuva 18. Viitekehys: Digitalisaation vaikutus tutkimukseen valittuihin kohdennettuihin HR-
strategioihin 

 

Best-fit teoria perustuu siihen, että ei ole olemassa yhtä oikeaa toimintamallia (best-

practice), vaan jokainen yritys ottaa toiminnassaan huomioon ne tekijät, jotka vai-

kuttavat juuri sen toimintaan. Tällaisia tekijöitä ovat yrityksen koko, sijainti, toimiala, 

strategia ja työn luonne. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen minkälainen visio, 

missio ja strategia yrityksellä on ja, kuinka se huolehtii henkilöstöstään. Tutkijoiden 

mukaan best-fit voidaan jakaa kahteen merkittävään suuntaukseen: 

• vertikaalisella sopivuudella tarkoitetaan HR-strategian ja yrityksen liiketoi-

mintastrategian suhdetta toisiinsa 

• horisontaalisella sopivuudella tarkoitetaan HR-strategian eri osien välisiä yh-

teyksiä 

(Armstrong 2006, 55; Truss et al. 2012, 95-96.) 
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3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä kappaleessa kuvataan tämän tutkimuksen toteutus. Tarkoituksena on antaa 

mahdollisimman kattava ja perusteltu kuva tutkimusprosessista. Ensin kuvataan tut-

kimusprossin kulku ja tutkimukseen valitut menetelmät. Tämän jälkeen esitellään 

tutkimuksessa mukana olleet case-yritykset, kuvataan itse aineistoa, sekä sen han-

kintaa että analysointia. Viimeisessä kappaleessa arvioidaan tutkimuksen luotetta-

vuutta. 

 

3.1 Tutkimusprosessin kuvaus 

 

Tutkimusprosessi sai alkunsa pro graduseminaarin ensimmäisellä tapaamiskerralla 

marraskuussa 2018. Ilmoitimme silloin alustavan aiheen, joka sitten täsmentyi jou-

lukuussa samaan aikaan olleen tietopääoman strateginen johtaminen kurssin 

myötä. Tämän jälkeen tutkimusprosessi eteni teorian ja siihen sopivan lähdeaineis-

ton kartoittamisella. Alustava tutkimussuunnitelma valmistui maaliskuun 2019 al-

kuun mennessä, jolloin myös viitekehys ja tutkimuskysymykset tarkentuivat. Tämän 

jälkeen tutkimusprosessissa keskityttiin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tieteel-

lisiin tutkimuksiin perehtymällä. Alustava kirjallisuuskatsaus ja aineistonkeruumene-

telmät laadittiin maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Maalis- ja huhtikuun aikana 

sovittiin viisi haastattelua sähköpostitse, joista neljä pidettiin huhtikuussa ja yksi tou-

kokuun alussa. Toukokuussa viimeisteltiin teorian ja tutkimusmenetelmien kirjoitta-

minen. Tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta tehtiin kesä-heinäkuun ai-

kana. Tutkimus lähetettiin ohjaajalle kommentoitavaksi elokuussa. Lopullisessa 

muodossaan tutkimus valmistui elokuussa 2019. Tutkimusprosessin kulku on ku-

vattu kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Tutkimusprosessi. 
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3.2 Tutkimusstrategia- ja menetelmä 

 

Jokaisella tutkimuksella on tarkoitus tai tehtävä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää niitä asioita, jotka ovat nyt ajankohtaisia vastaamaan kysymykseen: Mi-

ten digitalisaatio vaikuttaa strategiseen henkilöstöjohtamiseen osaamisen kehittä-

misen näkökulmasta? Tutkimuksen menetelmäksi valikoitui laadullinen eli kvalitatii-

vinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata todellista elämää, 

sen moninaisuutta, mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, eli ymmärtää tutkimuskoh-

detta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma on usein avoin ja elää tut-

kimushankkeen mukana. Sekä tutkimussuunnitelma että tutkimusongelman aset-

telu voi muuttua tutkimusprosessin aikana (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 137, 

161-164, 181.)  Eskolan ja Suorannan (2003,18) mukaan laadullisessa tutkimuk-

sessa otanta on usein pieni, jotta se pystytään analysoimaan mahdollisimman tar-

kasti. Tärkeintä ei ole suuri määrä, vaan kerätyn tiedon laatu. Harkinnanvaraisessa 

otannassa tutkijan kyky rakentaa vahva teoreettinen pohja tutkimukselle ohjaa ai-

neiston hankintaa. Laadullinen tutkimus sopi tämän tutkimuksen metodologiaksi, 

koska tutkimuksen kohteeksi valikoitui tarkoituksenmukainen kohdejoukko suoma-

laisia yrityksiä, jotka ovat toiminnassaan ottaneet digitalisaation tuomat muutokset 

ja haasteet huomioon. Digitalisaation vaikutusta yritysten strategiseen henkilöstö-

johtamiseen ei ole ehditty tutkia tieteellisesti, joten laadullinen tutkimusmenetelmä 

oli luonteva valinta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kattavasti tietoa, eli ymmär-

tää, miten case-yritykset ovat huomioineet strategiassaan digitalisaation vaikutuk-

sen neljän eri kohdennetun HR-strategian osa-alueilla: osaamisen kehittämisessä, 

rekrytoinnissa, talent managementissa ja palkitsemisessa. Tutkimuksen aineistosta 

ei tehty yleisiä päätelmiä, vaan haluttiin nähdä se, mikä ilmiöissä on merkittävää ja 

mikä toistuu. (Hirsjärvi et al. 2016, 181-182.) 

 

Tiedonhankinnan strategiaksi tähän tutkimukseen valikoitui tapaustutkimus (case 

study). Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tutkia syvällisesti yhtä tai muutamaa 

kohdetta tai ilmiökokonaisuutta. Tutkittava ilmiö on juuri tässä ajassa, eikä sitä voi 

tehdä jo tapahtuneesta ilmiöstä. Tapaustutkimuksen teoreettinen viitekehys perus-

tuu kuitenkin jo tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimusaineistoa voidaan kerätä monella eri 
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tapaa, kuten havainnoimalla, haastattelemalla tai dokumentteja tutkimalla. Pyrki-

myksenä on tutkia tapauksia niiden luonnollisessa ympäristössä, josta yksittäista-

paus on osa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimustapausta kokonaisval-

taisemmin ja syvällisemmin, kuvailemalla ilmiötä systemaattisesti, tarkasti ja totuu-

denmukaisesti. (Metsämuuronen 2000, 16-17; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006; Kananen 2013, 54; Hirsjärvi et al. 2016, 134-135.) 

 

Kananen (2013, 55) kuvaa kirjassaan tapaustutkimuksen luokittelua eri alalajeihin 

(taulukko 1). Taulukkoon ei ole kerätty kaikkia tapaustutkimuksen jaotteluvaihtoeh-

toja.  

 

Taulukko 1. Tapaustutkimuksen luokittelua eri alalajeihin (Kananen 2013, 55). 

 

Stake (1995, 3-4; Kananen 2013, 56) luokittelee tapaustutkimuksen kolmeen eri 

alalajiin. Itsessään arvokas (intrinsic) tapaustutkimus keskittyy vain yhteen tapauk-

seen, josta ollaan luontaisesti kiinnostuneita ja josta halutaan saada syvällisempää 

ja tarkempaa tietoa. Välineellinen (instrumental) tapaustutkimus keskittyy tutkimaan 

yhden yksittäisen tapauksen toimintaa, jota pyritään sen jälkeen yleistämään kos-

kemaan laajempaa joukkoa saman tyyppisiä tapauksia. Välineellistä tapaustutki-

musta voidaan helposti laajentaa koskemaan useampaa tapausta, jolloin voidaan 

puhua monicase-tutkimuksesta tai kollektiivisesta tapaustutkimuksesta. Jokainen 

yksittäin tutkimus antaa paremman ymmärryksen tapauksesta ja näin voidaan yh-

distää jokaisen yksittäisen tapauksen tulokset yhteen, joka mahdollistaa teorian ra-

kentamisen. Myös Yin (2003, 46) tunnistaa monitapaustutkimuksen omassa luokit-

telussaan. Hänen mukaansa monitapaustutkimuksen näyttöjä pidetään yleisesti 

kiinnostavampina ja tutkimusta kokonaisuudessaan kattavampana.  
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Tämän tutkimukseen tapausyksiköksi (case) muodostui yritys. Tavoitteena oli löytää 

4-6 suomalaista tai Suomessa toimivaa yritystä, joita yhdisti aihe digitalisaation vai-

kutus strategiseen henkilöstöjohtamiseen. Muita valintakriteerejä olivat yrityksen 

koko, toimiala ja digitalisaation hyödyntämisaste. Eisenhardt (1989, 545) toteaa, 

että ei ole olemassa oikeaa määrää tapauksia, mutta neljästä kymmeneen tapausta 

voidaan yleisesti pitää tarpeeksi kattavana määränä. Mikäli tapauksia on alle neljä, 

niin tulokset eivät vakuuta ja niistä on vaikea muodostaa teoriaa. Toisaalta, jos ta-

pauksia on yli 10, voi olla vaikeaa työstää sekavaa ja määrältään suurta tietomas-

saa. Tähän tutkimukseen valikoitui viisi case-yritystä, jolloin tutkimusta voidaan pi-

tää kollektiivisena tapaustutkimuksena. Näiden viiden case-yrityksen avulla pyrittiin 

löytämään ne tekijät, jotka olivat kaikille yrityksille yhteisiä, ja mitkä olivat erityisiä ja 

uniikkeja.  

 

Kaikki viisi case-yritystä toimivat eri toimialoilla, mutta kaikkia yhdisti aihe digitali-

saation tuomat haasteet liiketoiminnassa. Tutkimuksessa on tärkeää, että tutkitta-

vien aiheiden kirjo on tasapainoinen ja monimuotoinen. Pelkkä yksittäisten tekijöi-

den lista ei tuota toivottua tulosta. (Stake 1995, 6.) Eisenhardt (1989, 537) piti tär-

keänä löytää sellaiset tapaukset, jotka edustavat ääritapauksia tai joissa kiinnostuk-

sen kohteena olevaa prosessia voi avoimesti tutkia. Tämän tutkimuksen tavoitteena 

oli verrata ja tutkia, kuinka tutkitut viisi eri organisaatiota olivat hyödyntäneet ja muo-

kanneet omia strategisen henkilöstöjohtamisen prosessejaan digitalisaation myötä.  

 

3.3 Aineiston hankinta ja analysointi 

 

Aiheen täsmennyttyä tavoitteeksi tuli löytää haastateltavaksi 4-6 henkilöstöhallin-

non edustajaa, jotka olivat vastuussa, suunnittelemassa ja/tai toteuttamassa strate-

gisen henkilöstöhallinnon prosesseja osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Haas-

tateltavien joukko perustui harkinnanvaraiseen otantaan, eli tarkoituksena oli ym-

märtää ja saada tarkempaa tietoa, miten haastateltavien organisaatioissa oli digita-

lisaation vaikutukset otettu huomioon strategisessa henkilöstöjohtamisessa (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 58-59.) Haastateltavat valittiin niin, että tutkimuksen ilmiö kos-

kettaa heitä ja heillä on tarkkaa ja syvällistä tietoa ilmiöstä (Kananen 2013, 94).  
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Aineistonhankinnan menetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, jonka 

etuna on suora vuorovaikutus tutkittavan kanssa. Etuna teemahaastattelulle on 

haastattelutilanteen aitous ja oikea konteksti. Teemahaastattelu on yksi yleisim-

mistä tiedonkeruumenetelmistä tapaustutkimuksen tiedonhaussa. Teemat valittiin 

niin, että ne kattavat mahdollisimman hyvin tutkittavan teeman kaikki osa-alueet. 

Tämä antaa mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa haastattelutilanteessa. 

Haastattelun alussa kysymykset olivat yleisellä tasolla, minkä jälkeen kysymykset 

olivat yksityiskohtaisempia liittyen tutkimuksen eri osa-alueisiin. Tämä on niin kut-

suttu suppilotekniikka, jossa edetään yleisistä kysymyksistä yksityiskohtaisiin. 

Haastattelu on tietoisuuteen ja ajattelun sisältöihin kohdistuva menetelmä, joka mo-

tivoi haastateltavaa. Teemahaastattelu etenee keskeisten teemojen varassa, tarkoi-

tuksena vastata pää- ja alatutkimuskysymyksiin. Osa kysymyksistä on tarkoin suun-

niteltuja koskien tiettyä teemaa, mutta niiden järjestys voi vaihdella haastateltavien 

kesken. Kysymykset saattavat myös osin vaihdella eri haastateltavien kesken, riip-

puen siitä, mitkä teemat ovat nousseet vahvimmin esiin haastattelun aikana. Tutki-

musaihe on ajankohtainen ja vähän tutkittu, joten puolistrukturoitu haastattelu antoi 

mahdollisuuden kerätä uutta ja hyödyllistä tietoa siitä, miten viisi haastattelussa mu-

kana ollutta yritystä ovat huomioineet digitalisaation omassa toiminnassaan. Haas-

tateltavien määrä ja mukana olleet organisaatiot sopivat valittuun aineistonhankin-

nanmenetelmään. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Hirsjärvi & Hurme 

2008, 34-36; Kananen 2013, 80, 93, 96.)  

 

Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu on joustava ja antaa haastattelijalle 

mahdollisuuden muokata haastattelua tilanteen ja henkilön mukaan. Haastattelussa 

on myös mahdollisuus selventää ilmauksen viestiä ja oikaista väärinkäsityksiä. 

Haastattelut sovittiin henkilökohtaisesti sähköpostin ja puhelimen välityksellä, jolloin 

haastateltava sitoutuu haastatteluun ja harvoin kieltäytyy. Haastattelut toteutettiin 

yksilöhaastatteluina vain valituille henkilöille. Haastattelun teemat ja kysymykset toi-

mitettiin haastateltaville etukäteen, jotta heillä oli mahdollisuus tutustua kysymyksiin 

ja valmistautua huolellisesti haastatteluun. Hyvin suunniteltu haastattelurunko aut-

taa haastattelun onnistumisessa. Se muodostaa haastattelulle selkeän linjan ja toi-
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mii samalla haastattelijalle muistilistana, että kaikki teemat tulee käytyä läpi. Kysy-

mysten asettelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kysymysten muotoon, mää-

rään ja järjestykseen. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 108-109; Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 34.) 

 

Haastattelut sovittiin maalis- ja huhtikuun aikana, niin että ensimmäinen haastattelu 

oli 9.4.2019 ja viimeinen haastattelu 3.5.2019. Haastatteluista sovittaessa lähetettiin 

sähköpostilla jokaiselle lyhyt selostus tutkimuksen aiheesta ja kysymysrunko. Muu-

tamaa päivää ennen haastattelua laitettiin vielä sähköpostilla kysymysrunko muis-

tutukseksi tulevasta haastattelusta. Kysymysrunko on esitetty liitteessä 1. Kaikki 

haastattelut suoritettiin tutkimukseen osallistuneiden yritysten toimitiloissa. Jokai-

sessa haastattelussa oli paikalla kaksi henkilöä, haastateltava ja haastattelija. 

Haastattelut kestivät 17 minuutista 60 minuuttiin. Lähes kaikki haastateltavat olivat 

ehtineet tutustua etukäteen toimitettuihin kysymyksiin, ja kaikilla haastateltavilla oli 

selkeä käsitys siitä, mitä aihe käsittelee. Vuonna 2018 voimaan astuneen tietosuo-

jalain myötä kaikille haastateltaville jaettiin opinnäytetyötä koskeva tietosuojailmoi-

tus ja haastateltavat allekirjoittivat suostumuksen osallistua haastatteluun. Haasta-

teltavien kanssa käytiin läpi, miten haastattelu etenee ja pyydettiin lupa nauhoittaa 

haastattelut. Selvitettiin luottamuksellisuuteen liittyvät asiat ja keskusteltiin siitä, 

esiintyykö yritys tutkimuksessa nimellä vai anonyymisti. Lisäksi sovittiin, että ennen 

tutkimuksen lopullista julkaisua heille toimitettaisiin omaa yritystä koskevat, haas-

tattelujen perusteella kirjoitetut, tekstiosuudet luettavaksi. Näin haastateltavilla olisi 

mahdollisuus huomauttaa tekstissä ilmenneistä asiavirheistä, mutta analyysiin ja tu-

losten tulkintaa heillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa.  Taulukossa 2 on listattu tut-

kimukseen osallistuneet yritykset. 

 

Organisaatio Case-organisaatiot 

OP Ryhmä • Suomen johtava finanssiryhmä 

• Suomen suurin työnantaja, työntekijöitä 

yli 12 000 

Ilmarinen • Suomen vanhin työeläkeyhtiö 

• Yhtiö vakuuttaa yli 600 000 suoma-

laista ja maksaa eläkettä lähes puolelle 

miljoonalle.  
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• Vuonna 2018 yhtiössä oli 649 työnteki-

jää. 

Outotec Oyj • Liiketoiminta keskittyy koko malmista 

metalliksi -arvoketjuun 

• Myynti- ja palvelukeskukset 42 maassa 

ja kuudella mantereella.  

• Henkilökuntaa globaalisti yli 4000  

Veikkaus Oy • Yksinoikeus rahapelien järjestämiseen 

Suomessa 

• Yli 6 500 myyntipistettä ja noin 90 

omaa pelisalia ympäri Suomen 

• Työntekijöitä on noin 1 700.  

Sanoma Yhtiöt • Oppimis- ja media-alan yritys 

• Toimii Suomessa, Belgiassa, Hollan-

nissa, Puolassa ja Ruotsissa 

• Työntekijöitä yli 4 400 

Taulukko 2. Case-yritykset. 

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin sekä matkapuhelimen että tablet-laitteen saneluoh-

jelmalla. Haastattelujen nauhoittaminen antoi haastattelijalle mahdollisuuden kes-

kittyä itse haastatteluun eikä muistiinpanojen tekemiseen. Nauhoitettuja haastatte-

luja voidaan myös kuunnella jälkikäteen ja tarkastella ja analysoida keskustelun 

vuorovaikutuksen kulkua. Nauhoituksen avulla voidaan myös tarkistaa litteroinnin 

oikeellisuus. (Ruusuvuori & Tiittula 2005,14-15.) 

 

Haastattelujen jälkeen aineisto kirjoitettiin puhtaaksi eli litteroitiin. Tarkkoja ohjeita 

litteroinnin tarkkuudelle ei ole, vaan litteroinnin taso on riippuvainen tutkimuskysy-

myksestä ja analyysitavasta. Litteroinnissa voidaan erottaa kolme tasoa ja tekniik-

kaa; sanatarkka litterointi, yleiskielinen litterointi ja propositiotason litterointi. Tämän 

tutkimuksen haastattelut litteroitiin sanatarkasti. Sanatarkan litteroinnin etuna on, 

että tekstiä voidaan käyttää suorissa lainauksissa lopullisessa tutkimuksessa. Kir-

jalliseen muotoon kirjoituksen etuna on myös mahdollisuus käsitellä ja analysoida 

tekstiä, joko manuaalisesti tai erilaisilla analysointiohjelmilla. Litteroitua tekstiä kertyi 

yhteensä 28 sivua, fontti Calibri, koko 9 ja riviväli 1,15. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

138-139; Kananen 2013, 99-100; Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017, 427.)  
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Tämän tutkimuksen aineiston analyysimenetelmäksi valittiin teemoittelu. Teemoit-

telu on luonteva tapa analysoida teemahaastattelun tuloksia, kun haastattelut on 

suoritettu teemoja käyttäen. Teemoittelua voidaan pitää luokittelun kaltaisena, 

mutta siinä korostuu erityisesti se, mitä eri teemoista on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 93). Tutkimusaineisto pilkotaan ja ryhmitellään valittujen aihepiirien mukaan: 

osaamisen kehittäminen, rekrytointi, talent management ja palkitseminen. Kun 

haastattelut oli tehty teemahaastatteluna ja pääteemat olivat jo haastattelijan toi-

mesta valittu, keskityttiin siihen, mitä haastateltavat kunkin teeman kohdalla puhui-

vat. Teemojen sijasta tutkijan on tarkoitus löytää haastateltavien antamat merkityk-

set teemoille. Teemojen alle on tarkoitus kerätä haastattelun ne kohdat, jotka tee-

maa käsittelevät ja muodostaa näin käsitekartta. Teemaa vahvistamaan yleensä 

lainataan aineistosta sitaatteja, joiden tarkoituksena on todistaa, että tutkijalla on 

ollut aineisto ja juuri tätä teemaa on siinä käsitelty. (Aaltola & Valli 2001, 53-55, 143-

153; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Litteroinnin jälkeen haastatteluaineistosta kerättiin erilliseen Excel-taulukkoon tee-

makohtaisesti asioita, joita haastateltavat olivat nostaneet esille. Tämä jälkeen tau-

lukosta kerättiin uuteen listaukseen vielä tarkennettu lista teemakohtaisista asioista, 

jotka on esitelty tutkimuksen luvussa 5. Taulukkoon kerättyjä teemakohtaisia asioita 

verrattiin keskenään case-yritysten kesken ja näin muodostettiin käsitys niistä teki-

jöistä, jotka yhdistivät yrityksiä ja niistä asioista, jotka olivat uniikkeja vain yhdelle 

case-yritykselle. Vertailu tehtiin best-fit teorian perusteella. 

 

3.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleisesti reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliabiliteetti kuvaa tutkimustulosten toistettavuutta ja validiteetti tarkoittaa, kuinka 

hyvin tutkimuksessa käytetyt menetelmät tai mittarit ilmaisevat sitä, mitä niillä on 

tarkoitus mitata, eli on tutkittu sitä mitä on luvattu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136; 

Hirsjärvi et al. 2016, 231.) Grönfors (1982, 174) jaottelee validiteetin vielä kahteen 
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eri osaa; sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan, että tutkimuk-

sen teoreettiset johtopäätökset, käsitteet ja hypoteesit ovat johdonmukaisia ja ulkoi-

sella validiteetilla tarkoitetaan teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston 

välistä suhdetta (Grönfors 1982, 173-174).  

 

Käsitteiden reliabiliteetti ja validiteetti on kirjallisuudessa todettu huonosti sopivan 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin, sillä niiden on katsottu paremmin 

sopivan määrällisen tutkimuksen arviointiin. Käsitteet ovat kuitenkin käytössä ja tut-

kijan on hyvä ymmärtää niiden merkitys. Clive Sealen puhuukin ”tutkimuksen laa-

dusta”, jossa tutkija systemaattisesti tarkistaa työnsä laatua koko tutkimusprosessin 

ajan. (Koskinen et al. 2005, 255-257; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Myös Eskola ja 

Suoranta (2003, 209) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatku-

vasti, koko tutkimusprosessin ajan, pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja näin arvioi-

maan työnsä kattavuutta ja luotettavuutta. 

 
Tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia on pyritty parantamaan perehtymällä tar-

kasti tutkimuksen eri osa-alueiden teoriaan ja linkittämällä teoria viitekehyksen 

kautta tutkimukseen. Johtopäätöksissä on kuvattu empiirisen aineiston ja tutkimuk-

sen teorian välistä keskustelua ja vastattu tutkimuskysymyksiin, millä on pyritty pa-

rantamaan tutkimuksen ulkoista validiutta. Lisäksi ulkoista validiutta vahvistaa tutki-

muksen kriittinen tarkastelu ja mahdolliset tulevaisuuden tutkimuskohde ehdotuk-

set.  

 

Kokonaisuudessaan tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkimuksen eri vaiheiden 

tarkka kuvaaminen. Aineiston tuottamisen vaiheet tulee kuvailla selkeästi ja totuu-

denmukaisesti. Esimerkiksi haastattelututkimuksessa, tulee kertoa paikka ja olosuh-

teet, missä haastattelut ovat tapahtuneet. Lisäksi tulee mainita haastatteluihin käy-

tetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja tutkijan oma arviointi tilanteesta. 

Laadullisen aineiston analyysissä keskeinen asia on erilaisten luokittelujen tekemi-

nen. Luokittelun syntyperä ja perusteet tulee avata lukijalle. Tulosten tulkinnassa 

tulee lukijalle avata myös ne perusteet, minkä perusteella tutkija tulkintoja tekee. 

Haastattelujen suorat lainaukset ovat hyvä tehoste, minkä avulla valittua tulkintaa 

voidaan vahvistaa. (Hirsjärvi et al. 2016, 232-233.)  
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Tämän tutkimuksen kokonaisvaltaista luotettavuutta on pyritty parantamaan kuvaa-

malla tutkimusprosessi mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Aineiston laa-

tuun pyrittiin kiinnittämään huomiota laatimalla selkeät haastattelukysymykset, jotka 

käytiin läpi tutkimuksen ohjaajan kanssa. Haastattelut suoritettiin rauhallisessa ti-

lassa ja läsnä olivat vain haastateltava ja haastattelija. Haastattelut nauhoitettiin 

kahdella eri laitteella. Litterointi suoritettiin sanatarkasti, jolloin se mahdollisti sana-

tarkat lainaukset haastatteluista. Yrityskohtaiset tekstit lähettiin haastatelluille hen-

kilöille kommentoitavaksi ennen työn lopullista palautusta. Heillä ei kuitenkaan ollut 

mahdollisuutta vaikuttaa tulosten analysointiin. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta 

lisää se, että tutkija tunsi entuudestaan vain yhden haastateltavista ja tutkijalla ei 

ollut mitään henkilökohtaista yhteyttä yhteenkään case-yritykseen.   
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4 Tutkimustulosten analysointi 

 

Tässä kappaleessa kuvataan empiirisen tutkimuksen tuloksia. Ensin tuloksia käsi-

tellään organisaatioittain ja tämän jälkeen kuvaillaan organisaatioiden välisiä yhtä-

läisyyksiä ja eroavaisuuksia best-fit teorian mukaisesti. 

 

4.1 Digitalisaation vaikutus case-organisaatioissa kohdennettuihin HR-

strategioihin  

 

4.1.1 OP Ryhmä 

 

OP ryhmä on osuustoiminnallinen, vuonna 1902 perustettu itsenäisten osuuspank-

kien ja keskusyhteisön ja tytäryhtiöiden muodostama finanssiryhmä. Vuoden 2018 

lopussa ryhmään kuului 156 jäsenosuuspankkia ja keskusyhteisö OP Osuuskunta 

tytäryhtiöineen. Ryhmän perustehtävä on luoda kestävää taloudellista menestystä, 

turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Ryhmän lii-

ketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin 1.1.2019 alkaen: 

• pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat 

• pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat 

• vakuutusasiakkaat 

OP ryhmä on Suomen johtava finanssiryhmä ja alan suurin työnantaja Suomessa. 

Työntekijöitä on yli 12 000, joista Baltiassa työskentelee noin 400. (OP Ryhmä 

2019.)  

 

OP ryhmässä on käytössä rullaava strategiaprosessi, jonka ajatteluun ja sitä kautta 

toteutukseen on haastettu koko yrityksen henkilökunta. OPssa on vuoden 2019 ai-

kana siirrytty uuteen strategiaprosessiin, jossa neljännesvuosittain arvioidaan työn 

tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja päätetään seuraavan neljänneksen tärkeimmistä 

toimenpiteistä strategian toteuttamiseksi. Ihmiskysymykset ovat tärkeä osa OPn vi-

siota ja yhteistä toteutussuunnitelmaa. Strategisessa henkilöstöjohtamisessa keski-

tytään miettimään kokonaisresurssia, eli 

• millä resursseilla strategia toteutetaan 
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• ovatko resurssit omia vai ulkoisia 

• mitkä ovat ne ydinkompetenssit, joilla strategia toteutetaan 

• tunnistetaan olemassa olevat kompetenssit ja mitä kompetensseja tarvitaan 

strategian toteuttamiseen 

• laaditaan suunnitelma, miten tarvittavat kompetenssit hankitaan (tehdäänkö 

itse vai ostetaanko ulkoa) 

 

OP toimii finanssitoimialalla ja he ovat digitalisaation osalta ”aallon harjalla ja rat-

sastamme sillä aallolla”. He ovat strategiatyössä hahmottaneet toimialan murrosta, 

missä sekä asiakaskäyttäytyminen että digitalisaatio kyseenalaistavat perinteisen 

tavan ja mallin toimia. OPssa on tunnistettu digitalisaation mahdollisuudet ja he ovat 

kehittäneet infraa, tietoa ja tiedon hyödynnettävyyttä. Samoin he ovat panostaneet 

ihmisten osaamisen kehittämiseen. Tarkoituksena on kasvattaa ihmisten ymmär-

rystä, mitä digitalisaatio on, mitä se mahdollistaa OPlle, ja miten sitä pystytään te-

hokkaasti hyödyntämään. Esimerkiksi manuaaliset pankkiprosessit pystytään auto-

matisoimaan ja vapauttamaan henkilöstöaikaa asiakaskohtaamisiin. Asiakkaalle 

voidaan mahdollistaa erilaisia tapoja hoitaa pankkiasiat ja on asiakkaiden päätös, 

miten ja milloin he haluavat olla yhteydessä pankkiin. Tällä on vaikutusta konttorei-

den määrään. Tätä asiakkaan valintamahdollisuutta kutsutaan OPssa kanavariip-

pumattomuudeksi. Digitalisaatio mahdollistaa sen, että OP voi toimia suljetun ym-

päristön sijasta verkostoissa ja kumppaneiden kautta ja kaikkea ei tarvitse tehdä 

itse. Näin he voivat itse haastaa itseään omassa portfolioajattelussaan. Digitalisaa-

tio mahdollistaa myös tiedolla johtamisen. Tiedon laatu on avainasemassa siihen, 

kuinka sitä pystytään liiketoiminnassa hyödyntämään. Pankkitoiminnan sääntely ei 

ole pelkästään rajoittava tekijä, vaan tarjoaa OPlle mahdollisuuksia, joita voidaan 

toteuttaa niin, että viranomaisten sääntelyvelvollisuudet täyttyvät ja OP ottaa halli-

tusti riskiä, jotta vastataan asiakkaiden odotuksiin paremmin ja saavutetaan tavoi-

tellut hyödyt.  

 

Strategiseen henkilöstöjohtamiseen digitalisaatio on vaikuttanut erityisesti analytii-

kan kautta. Tiedon hyödyntäminen on olennaista. Samalla, kun HR-prosesseja ke-
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hitetään, niiden samansuuntaisuus varmistetaan sekä talouden että hankinnan pro-

sessien kanssa, niin että strategiset tavoitteet saadaan toteutettua. Tärkeää on, että 

kaikki toimivat samaan suuntaa yhteistä tavoitetta kohti. 

 

”Olemme tehneet jonkun verran jopa tällaista prediktiivistä analytiikkaa 

ja koetettu katsoa, että jos jatkamme näin kuin olemme nyt tehneet, niin 

mihin se johtaa. Tai kun meillä on joku strateginen tavoite, niin mitä 

analytiikkaamme kertoo siitä, mikä on kyvykkyytemme toteuttaa se ta-

voite ja mitä meidän pitäisi sitten tehdä päästäksemme siihen.” 

 

Kun digitalisaatio muutamia vuosia sitten nousi vahvasti puheeksi, OPssa ymmär-

rettiin, että on tärkeää määritellä, mitä digitalisaatio heille tarkoittaa myös osaami-

sena. He keräsivät ryhmän avainhenkilöitä yhteen ja lopputuloksena syntyi digitaa-

lisen osaamisen viitekehys. Viitekehyksen avulla OPssa ymmärretään, mitä osaa-

mista strategian vaatimien digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii ja 

kuinka tätä osaamista voidaan systemaattisesti kehittää. Viitekehyksen avulla on 

kuvattu digitaalisen osaamisen keskeiset alueet sekä mitä perus- ja erikoisosaa-

mista vaaditaan kullakin osaamisen alueella. Lisäksi on tunnistettu erilaisia oppimi-

sen menetelmiä, joita voidaan hyödyntää osaamisen kehittämiseen. 

 

Viitekehykseen tunnistettiin kahdeksan eri osa-aluetta ja sen mitä johtaminen digia-

jassa vaatii. Osa-alueet ovat toimintaympäristön digitaalinen murros, asiakasraja-

pintojen digitalisoituminen, digitaaliset liiketoiminnat ja ekosysteemit, innovaatiot, di-

gitaalinen kehitys, tiedon älykäs hyödyntäminen, liiketoiminta- ja taustaprosessien 

automatisointi sekä älykäs työyhteisö. Osa asioista määriteltiin kuuluvaksi kaikkien 

perusosaamiseen ja jokaista osaamisaluetta voi syventää erikoisosaamiseksi. 

OPssa määriteltiin siis se, mitä heillä tarkoitetaan, kun puhutaan digiosaamisesta, 

jotta ihmisten on helpompi hahmottaa mitä digiosaaminen on ja miten se liittyy 

OPssa erilaisiin rooleihin ja miten omaa osaamista voi kehittää. OPssa on käytössä 

useampia oppimisen menetelmiä, joista tyypillisin on työssäoppiminen (noin 70%). 

Sen lisäksi on yritysharjoittelua, sisäistä työnvaihtoa, shadowingia tai kollegoilta op-
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pimista, mentorointiohjelmia, coachausta, opintomatkoja, erilaisia sisäisiä oppimi-

sen verkostoja ja perinteisiä koulutuksia sekä verkossa että erilaisissa ryhmissä. 

Kaikki perustuu OPn strategiaan ja siihen, mitä se vaatii toteutuakseen.  

 

”Mutta kaikki lähtee siinäkin strategiasta, kun olemme tunnistaneet, että 

digitalisaatio haastaa nykytoimintaamme ja tarjoaa meille tiettyjä mah-

dollisuuksia, joihin haluamme tarttua, niin mitä se vaatii osaamisel-

tamme. Siihen teimme tämän osaamisen viitekehyksen; mistä pu-

humme, kun puhumme digiosaamisesta, mitä ovat osaamisen/kehittä-

misen menetelmät, ja sitten sovimme tietyt toimenpiteet ja rohkai-

semme ihmisiä keskustelemaan näistä.” 

 

Viitekehyksen määrittely on myös hälventänyt digitalisaation aiheuttamaa pelkoa 

työntekijöissä. Yksilön kannalta on luonnollista, että hän miettii, mitä digitalisaatio 

tarkoittaa juuri hänen kohdallaan. Siksi OPssa on korostettu sitä, että kaikkien olisi 

hyvä ymmärtää esimerkiksi, mitä koodaamisella tarkoitetaan, mutta kaikkien ei tar-

vitse olla koodareita. Lisäksi on hyvä ymmärtää miten automatisaatio voi helpottaa 

omaa työtä ja tehdä työstä mielekästä. OPssa on käytössä yli 80 robottia, jotka ovat 

ottaneet pois aikaavieviä rutiinityövaiheita ja vapauttaneet aikaa vaativampiin työ-

tehtäviin ja asiakaskohtaamisiin. Avoin keskustelu ja asioiden jäsentely on auttanut 

hyväksymään robotit osana työyhteisöä ja lisännyt kiinnostusta tutkia, onko mah-

dollisesti muita työtehtäviä, joita voitaisiin robotisoida. Samalla on syntynyt uuden-

laisia työtehtäviä ja uutta oppimista, ja roboteista on tullut työkavereita, joille on an-

nettu omat nimet. 

 

Learning platform-järjestelmä on OPn digitaalinen osaamisen kehittämisen järjes-

telmä, jossa on erilaisia ja eritasoisia verkkokursseja. Heillä on käytössä myös esi-

merkiksi sisältöpalvelu Safari, joka on erityisesti koodareille tarkoitettu sisältökir-

jasto, josta he voivat hakea tietoa, kirjoja, videoita ja opiskella. Kieltenopiskeluun 

OPssa on käytössä virtuaalikielikoulu EF. Digitalisaatio demokratisoi oppimisen, te-

kee siitä läpinäkyvää ja mahdollistaa oppimisen seurannan ja edistymisen. 
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Digitalisaatio haastaa osaamisen kehittämisen yrityksen joka tasolla. Asiakas odot-

taa ”Netflix-tyyppistä” käyttökokemusta ja suosittelua hänelle sopivaan aikaan kel-

lonajasta ja päivästä riippumatta. OP-ketterä on OPssa käynnissä oleva merkittävä 

uudistus, jonka tarkoituksena on uudistaa ajattelutapa ja toimintakulttuuri. OP-

ketterän avulla organisaatiossa siirrytään vaiheittain kohti ketterää, itseohjautuvaa 

toimintatapaa, joka selkiyttää vastuita, vähentää päätöksentekotasoja ja ohjaa toi-

mintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tiimit saavat lisää vapautta ja vastuuta, joh-

tamisen tapa uudistuu ja asiakkaiden tarpeet ohjaavat työskentelyä. Tiimit muodos-

tuvat eri alojen osaajista ja ne kantavat kokonaisvastuun tavoitteiden saavuttami-

sesta. Tiimien tehtävänä on myös toiminnan kehittäminen. Avoin ilmapiiri tukee op-

pimista ja palaute ja kokeileminen kuuluvat jokapäiväiseen toimintaan. Esimiesten 

tehtävä on poistaa esteet ja auttaa ihmisiä/tiimejä menestymään.  

 

OPssa rekrytointi on strategista. Toteuttaakseen strategiaansa OP tarvitsee huip-

puosaajia. OPssa toimii hyvin sisäiset rekrytointimarkkinat, mutta osaajia tarvitaan 

myös talon ulkopuolelta. OP kilpailee samoista digiosaajista muiden yritysten 

kanssa. OPssa on käytössä SuccessFactors rekrytointijärjestelmä ja tämän lisäksi 

he käyttävät ulkoisia kumppaneita. OPssa on myös tuotu rekrytointiosaamista talon 

sisälle. Lisäksi käytössä on headhunting yhteistyö ja advanced search-palvelut esi-

merkiksi LinkedInissä. Rekrytointiprosessin aikana on tärkeää kertoa realistisesti 

tehtävästä, työtavoista, tiimistä sekä OPn tarina ja luoda hyvä ja positiivinen työn-

antajakuva, joka houkuttelee osaajia taloon. OPssa korostetaan hyvää työntekijä-

kokemusta, johon liittyy myös hyvä hakijakokemus. Hyvä työntekijäkokemus tuottaa 

parhaan asiakaskokemuksen ja sen avulla OP pystyy saavuttamaan liiketoiminnal-

liset tavoitteet. 

 

Tekoälyä on kokeiltu rekrytoinnissa tunnistamaan osaamisia ja kandidaattiviestin-

tään esimiehen apuna. Hakijakokemus on OPlle mahdollisuus luoda positiivista 

työnantajakuvaa, vaikka hakija ei tulekaan valituksi. Hakemusten suuren määrän 

takia, ei rekrytoivalla esimiehellä ole mahdollisuutta tehdä henkilökohtaista kirjettä 

kaikille, vaan tekoälyassistentti tekee ehdotuksen kirjepohjasta, jossa on palaute 

hakijalle: mitkä kriteerit täyttyivät, mitä jäi uupumaan, ja mitä voisi vielä kehittää. 

Kirje on henkilökohtainen ja kokemukset sen käytöstä ovat olleet hyviä. 
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Lisäksi OPlla on käytössä hyvät työkalut ja rajapintoja on kehitetty käyttäjäystäväl-

lisemmiksi, jotta ne helpottavat hakijaa työnhakuprosessissa ja luovat positiivista 

kuvaa työnantajasta. OPlla käytetään aktiivisesti myös videohaastatteluja, jotka 

ovat aika- ja paikkariippumattomia. Digitalisaatio on tuonut paljon erilaisia työkaluja, 

mutta hakijan osaaminen ja sosiaaliset kyvyt ratkaisevat viime kädessä lopputulok-

sen. Mahdollisuuksien mukaan lähimmät työtoverit pääsevät osallistumaan rekry-

tointiprosessiin. 

  

”Aina tarvitaan kuitenkin se ihminen ja hyvä ymmärrys siitä, mitä ollaan 

hakemassa, minkälaista osaamista ja minkälaista tyyppiä tarvitsemme, 

että hän täydentää tätä tiimiä. Joo, on pätevä ja on sopiva….Jotta tiimi 

toimii hyvin, niin sen pitäisi päästä myös vähän vaikuttamaan siihen, 

minkälainen henkilö tänne tiimiin tulee…Joo ja parhaimmillaan tiimikin 

sitoutuu ja pääsee vaikuttamaan.”   

 

Maailmalla on kova kilpailu tietyn alan digiosaajista ja OP kouluttaakin itse tiettyjä 

osaajia ja osaamista. He rohkaisevat myös ihmisiä aktiivisesti opettelemaan uutta, 

erityisesti teknologiapainotteisissa tehtävissä. Muutos ja kehitysvauhti on niin no-

pea, että osaajien on itse panostettava ja huolehdittava osaamisensa tasosta. 

 

Työnantajaimagon eteen OP tekee aktiivisesti töitä. He kertovat ja kampanjoivat 

muun muassa OP ketterän nimissä. Edistystä on tapahtunut, mutta nopea kehitys 

nostaa tasoa koko ajan, joten työtä riittää. Alueellisia eroja on, esimerkiksi Oulun 

seudulla OP on erittäin tunnettu digitalona, mutta pääkaupunkiseudulla missä kil-

pailu osaajista on laajempaa, vaaditaan enemmän panostusta työnantajabrändin 

kehittämiseen. 

 

Talent managementin osalta OPssa digitalisaatio ja digiosaaminen näkyvät strate-

gisessa resurssisuunnittelussa. HR kartoittaa talossa jo olevan osaamisen, ja ketkä 

ovat niitä huippuosaajia, joiden avulla pystytään rekrytoimaan uusia huippuosaajia. 

Verkostot ovat tärkeitä osaajien löytämisessä. Talent management on osa HR-

strategiaa ja siihen hyödynnetään HR-järjestelmiä. Tieto on järjestelmissä helposti 
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saatavilla ja sitä pystytään analysoimaan, hakemaan ja käsittelemään tarpeen mu-

kaan. Työntekijät pystyvät myös itse ylläpitämään omia tietojaan ja näin paremmin 

tuomaan esille omia ura- ja kehittymishalujaan. OPssa tunnistetaan sekä esimies- 

ja johtamiskyvykkyyttä että asiantuntijakyvykkyyttä. Tiedon avulla OPssa pystytään 

aidosti miettimään ihmisen kannalta, mikä häntä voisi kiinnostaa ja luoda tulevai-

suuden uraa yhdessä. 

 

Palkitsemisessa digitalisaatio on lisännyt läpinäkyvyyttä. Työkalut mahdollistavat 

palkitsemisen toteutuksen helpommin. Kun yhteiset tavoitteet löytyvät järjestel-

mästä, voidaan ne arvioida yhtenäisesti ja läpinäkyvästi.  Analytiikan avulla löyde-

tään, missä sijaitsevat OPn huippusuoriutujat, mikä tekee heistä niin hyviä ja voi-

daanko heiltä oppia jotain. Samalla voidaan tarkastella, saavatko he oikeudenmu-

kaisen korvauksen ja korreloiko palkitseminen asetettujen tulosten kanssa. 

 

Digitalisaation vaikutus kasvaa tulevaisuudessa. Digitalisaatio demokratisoi tiedon 

ja sen sisällön. Tietoa on saatavilla kohtuuhintaan. Analytiikka, robotiikka ja tekoäly 

mahdollistavat henkilökohtaisen neuvonnan, suositukset ja tiedon saatavuuden. Di-

gitalisaatio tarjoaa HR-ammattilaisille ja yritysjohdolle reaaliaikaisen ja tarkan tiedon 

päätöksenteon tueksi. Digitalisaation avulla pystytään systemaattisesti arvioimaan, 

miten saadaan nykyiset voimavarat hyödynnettyä järkevästi ja optimoidusti. Haas-

tavaa on edelleen saada työntekijät mukaan ja kiinnostumaan digitalisaatiosta. Ta-

voitteena on tehdä digitalisaatiosta ihmisläheistä, joka ei ole vain ”ärsyttävä järjes-

telmä, vaan houkutteleva, moderni ja kannustava”. 

 

”Ei luoteta liikaa niihin järjestelmiin, koska nehän eivät sinänsä ratkaise 

mitään – ne mahdollistavat asioita. Juttu on kuitenkin se ihmisten koh-

taaminen ja mukaan saaminen. Tekoäly, järjestelmät tai prosessit tuke-

vat ja auttavat, ja niiden pitäisi olla ihmistä varten eikä toisinpäin. Sen 

kun pidämme aina mielessä, niin hyvin tämä menee.” 

’ 
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4.1.2 Ilmarinen 

 

Ilmarinen on Suomen vanhin eläkeyhtiö, joka on yhtä vanha kuin Suomen työeläke-

järjestelmä ja sen päätehtävä on huolehtia suomalaisten työntekijöiden ja yrittäjien 

eläkkeistä. Yhtiön perusti vuonna 1961 Suomen suurimmat vakuutusyhtiöt ja kuusi 

pienempää vakuuttajaa. Yhtiö vakuuttaa yli 600 000 suomalaista ja maksaa eläkettä 

lähes puolelle miljoonalle. Kaikkiaan yhtiö vastaa 1,2 miljoonan henkilön eläketur-

vasta. Yhtiöllä on vastuullaan 46 miljardin eläkevarat, jotka se sijoittaa tuottavasti, 

turvaavasti ja vastuullisesti. Vuoden 2018 lopussa yhtiö työllisti 649 työntekijää. (Il-

marinen 2019.) 

 

Ilmarisella on yksi strategia, jonka sisällä strateginen henkilöstöjohtaminen on yh-

tenä osa-alueena. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tulkita, mitä yrityksen liiketoi-

mintastrategia tarkoittaa työntekijöille, mitä se tarkoittaa osaamiselle ja mitä se tar-

koittaa esimerkiksi henkilöstömäärälle. Strateginen henkilöstöjohtaminen katsoo 

kokonaisuutena osaamispääoman tulevaisuutta, sen pitkäjänteistä suunnittelua ja 

hallinnointia. Tavoitteena on, että ihmisiä on oikea määrä, oikeanlaisella osaami-

sella varustettuna oikeissa paikoissa. Ilmarisen tulee myös löytää ne keinot, millä 

se saavuttaa kolmen vuoden päähän asetetun strategisen kuvan. 

 

Ilmarinen toimii finanssisektorilla, joka on hyvin säänneltyä ja liikkumavapaudet ovat 

pieniä. Maaperä on herkullinen digitalisaatiolle, kun osa tehtävistä on helposti auto-

matisoitavissa. Ilmarinen on yrityksenä lähtenyt digitalisointiin hieman myöhemmin 

kuin pankkimaailma, koska samanlaista painetta digitalisaatioon ei ole ollut. Nyt ta-

voitteena on olla siellä, missä Ilmarisen asiakkaatkin ovat ja silloin liiketoiminta pitää 

tuoda lähemmäs asiakasta digitalisaation avulla. Ilmarisella on käytössä 400 eri-

laista järjestelmää ja tavoitteena on automatisoida tuotantoprosessia niin pitkälle 

kuin lainsäädäntö sen sallii. Ilmarinen toimii tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa, kuten Kela, muut vakuutusyhtiöt ja verottaja. Tästä johtuen toimintoja digi-

talisoidessa nämä kaikki rajapinnat tulee ottaa huomioon, jotta järjestelmä toimii 

edelleen muutosten jälkeen.  
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Digitalisaatio leikkaa läpi koko Ilmarisen toimintakentän. Työhyvinvoinnin puolella 

on mahdollisuuksia edelleen kehittää digitaalisia hyvinvointipalveluja. Ilmarisella on 

paljon dataa 60 vuoden takaa, joista osa olisi helposti digitalisoitavissa ja hyödyn-

nettävissä analytiikan ja tekoälyn avulla ennustamiseen. Näin pystyttäisiin ennakoi-

maan tilanteita ja säästämään yhteiskunnan varoja. Ilmarisella on otettu käyttöön 

uusi HR-järjestelmä, jota rakennetaan nyt tulevaisuuden tarpeisiin. Asiakasrajapin-

nassa on käytössä chatbotti ja samanlaisen botin käyttöä HR-toiminnoissa tutkitaan. 

Erilaisten järjestelmähankkeiden osalta kartoitetaan tilannetta, milloin ne ovat kus-

tannustehokkainta tehdä. 

 

Digitalisaation merkittävin vaikutus strategiseen henkilöstöjohtamiseen on kyvyk-

kyyksien ja osaamisen johtaminen. Tarvitaan aivan uudenlaista osaamista, jota ei 

ole aikaisemmin tarvittu. Haasteena on löytää ja kehittää siihen tekijät omasta jou-

kosta ja kilpailla ulkopuolista osaajista. Kehitys menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, 

että tulevaisuus ja tarvittavat osaamistarpeet ovat vaikeasti ennustettavissa. Henki-

löstöhallinto joutuu eri tavalla paneutumaan tapahtuvaan muutokseen ja sen vaiku-

tukseen Ilmarisen liiketoimintaan.  

 

”HR:kin joutuu ihan uudella lailla paneutumaan siihen mihin tää maa-

ilma on menossa ja miten tää vois meidän liiketoimintaan vaikuttaa ja 

se asettaa HR:llekin aika isoja, uudenlaisia osaamisvaatimuksia, että 

pitää sitä businesta ymmärtää ihan erilailla kuin ennen.” 

 

Muutamia vuosi sitten digitalisaatiota ei mainittu strategisena osaamisen kehittämis-

alueena millään tavalla ja tällä hetkellä rooli on merkittävä. Esimerkiksi järjestelmä-

vaatimukset asettavat aivan uusia vaatimuksia ja uudenlaisia rooleja, lisäksi on syn-

tynyt uusia työtehtäviä. Digitalisaatio on mahdollistanut modernit sähköiset oppi-

misalustat, joita on helppo räätälöidä eri ihmisille erilaisiin tarpeisiin. Osaamisen ke-

hittämisestä on tullut henkilökohtaisempaa ja se on avannut uusia mahdollisuuksia 

suorittaa isojakin oppimiskokonaisuuksia aika- ja paikkariippumattomasti. Tärkeää 

on kuitenkin löytää tasapaino sähköisen ja ei-sähköisen oppimisen välillä.  
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”Kyllä meillä on, monimuoto-oppimista sinänsä, että kaikki ei ole säh-

köistä oppimista, että aina siihen pitää kuulua myöskin sitä paikallaoloa 

ja sitä keskustelua niitten kollegoiden kanssa, mutta hyvin pitkältihän 

koko toi osaamisen kehittäminen on mennyt itse asiassa digitaaliseen 

maailmaan.”    

 

Maailma on reaaliaikaistunut, eikä suunnitelmia kannata tehdä viiden vuoden pää-

hän. Digitalisaatio on tuonut paljon enemmän mittareita, joiden avulla tilannetta pys-

tytään seuraamaan ja reagoimaan nopeammin. ”Onhan sekin strategista olla ket-

terä” kuvaa hyvin Ilmarisen tämän hetkistä tilannetta, sillä että ei tehdä tarkkoja pit-

kän ajan suunnitelmia, vaan katsotaan miten tilanne elää ja reagoidaan muutoksiin 

tarvittavalla tavalla. Osaamisen kehittämisen strategia on luoda laajempia rooleja, 

joiden sisällä ihmisiä on helpompi liikutella. Tämä on win-win tilanne molemmille 

osapuolille. Työntekijä oppii koko ajan uutta ja tämä tasaa riskiä yrityksen puolelta, 

kun työntekijän panosta pystytään hyödyntämään useammassa tehtävässä. 

 

Digitalisaatio on luonut Ilmariselle aivan uusia tehtäviä ja vanhoihin tehtäviin on tul-

lut paljon uusia teknisiä puolia, jotka vaativat osaamisen kehittämistä. Ilmarisella on 

paljon pitkiä työsuhteita ja työntekemisen muuttuneet tavat ja kaikkien järjestelmien 

oppiminen vaatii osaamisen kehittämiseltä paljon. Robotiikan hyödyntäminen yhä 

enemmän tulevaisuuden työparina on myös Ilmarisella ajankohtaista.  

 

Digitalisaatio on avannut uusia mahdollisuuksia tehdä rekrytointia ja tehnyt siitä mo-

nimuotoista. Kaikki työpaikat ovat siirtyneet internettiin ja se avaa mahdollisuuksia 

sekä työntekijälle että työnantajalle, muun muassa analysoimalla dataa. LinkedIn-

profiilien kautta suodattamalla, pystyy hakuja tekemään tehokkaasti ja kohdenne-

tusti. 

 

”Meilläkin on kokeiltu ihan uusia rekrytointitapoja, jotka on passiivisia 

ilmoituksia vaan sulle, tiettyjä ihmisiä/ryhmiä profiloidaan, että ton tyyp-

pisiä me haluttais esimerkiksi ja sitten kohdennetusti lähetetään vaikka 

sellasia, somefeedeissä, että tulisitsä, hyvä työntekijä meille, vastaa vii-

teen kysymykseen.” 
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Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut Ilmarisella pientä ja nyt digitalisaation myötä ol-

laan tilanteessa, että prosessit automatisoituvat ja tehostuvat ja työntekijämäärä vä-

henee. Tarvitaan syväosaajia, joita on mahdollista liikutella joustavasti tehtävien vä-

lillä. Riskinä on se, että talo on täynnä syväosaavia asiantuntijoita, jolloin organisaa-

tio helposti klikkiytyy ja siiloutuu.  

 

Koko vakuutustoimiala on digitalisoitumassa ja tämä näkyy selvästi haettavien hen-

kilöiden profiileissa. Tehtävien välillä on suuria eroja, mutta jokaiseen tehtävään 

vaaditaan jonkinlaista digitaalista osaamista. Kilpailu digiosaajista on kova ja haas-

teena on saada parhaat tekijät taloon. Ilmarinen korostaa digitaalisuutta vahvasti 

strategiassaan, mutta imagomielessä on profiloiduttu enemmän vastuullisuustee-

malla.  

 

Talent managementin strateginen tavoite on nostaa Ilmarisen koko organisaation 

digitaalista kyvykkyyttä. Haasteena on tulevaisuuden epätarkka kuva siitä, mihin pi-

täisi varautua, ja miten huolehditaan niistä talossa jo olevista talenteista ja heidän 

urapoluista. Urakehityksestä ei haluta antaa perusteettomia odotuksia, joita ei pys-

tytä lopulta toteuttamaan ja näin menetetään usein henkilö. Tällä hetkellä Ilmarisella 

etsitään ratkaisua talent managementin ja osaamisen kehittämisen hoitoon, niin että 

älykkyyttä olisi talenttien parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen ja sitä 

kautta myös urapolkujen luomiseen. Ilmarisella on paljon piilo-osaamista ja erilaisia 

intressejä ja teknisen ratkaisun avulla toivotaan löytyvän ratkaisu, miten nämä saa-

daan näkyville ja kohtaamaan. Tulevaisuudessa urapolut rakennetaan yhä enem-

män henkilölähtöisesti, eli luodaan henkilöbrändiä, jossa henkilön osaaminen ku-

muloituu siihen, kuka olet ja mitä osaat. Urapolut eivät ole lineaarisia, vaan voivat 

liikkua välillä sivulle, välillä alas ja välillä ylös, mutta osaaminen kasvaa ja kehittyy 

koko ajan.  

 

Ilmarisella talent management nähdään osana osaamisen kehittämisen kokonai-

suutta, joka pitää sisällään myös rekrytoinnin ja palkitsemisen. 
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” Että kyllähän tässä, yritysten kannalta, jos me ajatellaan niin meillä on 

ihan ne samat haasteet, että meiän pitää osaamista johtaa ja meiän 

pitää miettiä, että miten me saadaan nää ihmiset pysymään meillä ja 

kasvamaan meillä. Ja siihen liittyy kaiken näköisiä juttuja, osaaminen 

ja kaikki muutkin asiat niihin liittyy palkitseminen ja rekrytoinnit ja kaikki 

muutkin vähän, että rajan vetäminen on hirveen hankalaan.” 

 

Palkitsemisen suhteen digitalisaatio on mahdollistanut sen, että tavoitteita on hel-

pompi asettaa ja objektiivisia mittareita löytyy enemmän. Yleisesti asioiden seurat-

tavuus on parantunut. Ilmarisella on myös käytössä pehmeitä mittareita, kuten 

pulssi-henkilöstökysely, joka toimii mobiililaitteessa. Palkitsemisen tapoihin tai sisäl-

töön digitalisaatio ei vielä ole vaikuttanut, mutta digitalisaatioon liittyviä tavoitteita on 

henkilöiden palkitsemiskriteereissä. Palkitsemisen strategia noudattaa yrityksen 

strategiaa ja palkitseminen tapahtuu sen mukaisesti, mitkä asiat ovat vaikuttaneet 

strategisiin tavoitteisiin pääsyssä.  

 

Yksi merkittävimmistä tulevaisuuden näkymistä strategisen henkilöstöjohtamisen 

suhteen Ilmarisella on datalla johtamisen kehittyminen. Tällä hetkellä HR-data on 

taaksepäin katsovaa eikä ole mittareita, jotka ennustaisivat tulevaisuuteen. Henki-

löstöhallinnon paras analysointikeino on jalkautua organisaatioon aistimaan tunnel-

maa. Tarvetta olisi nähdä tulevaisuuteen ja näin ennaltaehkäistä mahdollisia ongel-

matilanteita. Työstä ja oppimisesta tulee yhä enemmän aikaan- ja paikkaansitoutu-

matonta, mikä haastaa sekä johtamisen että organisaatiorakenteet. Työntekemisen 

mallit ja sisältö muuttuu, samoin työsuhteiden muodot monipuolistuvat. Informaatio-

tulvasta pystytään paremmin suodattamaan juuri oikea tieto yritykselle. Automaa-

tion hoitaessa helpot työtehtävät, vain vaikeat asiantuntijatyöt jäävät jäljelle. Ihmis-

ten sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa ja henkilötasolla pitää tiedostaa omat vah-

vuudet ja luoda oma henkilöbrändi. Digitalisaatio on mahdollisuus. 

 

”Mutta se vaatii sellaista tiettyä asennetta kuitenkin, että jos sä tässä 

kohtaa lähet neljäl jalal jarruttamaan, että teknologia ei nyt enää kyllä, 

että mä en lähde tähän digihömpötykseen mukaan, niin sitten syrjäytyy 
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aika nopeasti tästä yhteiskunnasta. Kyllä tää, tässä vaan pitää pysyä 

mukana, niin silloin tää on ihan selkee mahdollisuus kaikille meille.” 

 

4.1.3 Outotec Oyj 

 

Outotecin liiketoiminnan ydin on kestävä kehitys. Outotecin tavoitteena on yhdessä 

asiakkaan kanssa hyödyntää luonnonvaroja kestävimmällä mahdollisella tavalla ja 

pyrkiä löytämään parhaat teknologiset ratkaisut ympäristön, taloudellisuuden ja tur-

vallisuuden kannalta malmista metalliksi-arvoketjun kaikkiin vaiheisiin, vesien käsit-

telyyn ja energiantuotantoon. Liitetoiminta on jakautunut kolmeen eri yksikköön: 

Minerals Processing, Metals, Energy & Water ja Palvelut. Outotecillä on myynti- ja 

palvelukeskukset 42 maassa ja kuudella mantereella. Henkilökuntaa on yhteensä 

yli 4 000. Yrityksellä on yli satavuotinen kokemus teknologiakehityksestä ja heillä on 

tarjota teknologioita ja palveluita sekä uusiutuvan ja uusiutumattoman energian tuo-

tantoon. Outotecin kehittämien teknologioiden ja palveluiden tarkoituksena on edis-

tää luonnonvarojen kestävää käyttöä. (Outotec Oyj 2019.) 

 

Outotecin strateginen henkilöstöjohtaminen perustuu siihen, että ymmärretään, 

minkälaisia ihmisiä yritys tarvitsee, milloin heitä tarvitaan ja missä päin globaalia 

organisaatiota heitä tarvitaan. Yhtä tärkeää on strategisesti saada pidettyä hyvät 

työntekijät talossa ja kehittää henkilökuntaa toimimaan samaan suuntaan yhteistä 

tavoitetta kohti. 

 

Digitalisaatio on Outotecille osa yrityksen liiketoimintaa. Se tulee vahvasti esiin asia-

kasrajapinnassa, jossa tuotevalikoimaan kuuluu ratkaisuja, joissa digitaalisuus ko-

rostuu ja sitä hyödynnetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Outotec toimii globaa-

listi 42 eri maassa ja on tärkeää, että käytössä olevat työkalut ovat toimivia ja mo-

derneja. Konsernin sisällä toimii oma Operational excellence -organisaatio, joka 

vastaa konsernin digi-infran ylläpidosta. Maiden välillä on suuria kulttuurieroja, mi-

ten digitalisaatioon suhtaudutaan. Osalla työntekijöistä on haasteita sopeutua digi-

taaliseen toimintaympäristöön. Parhaillaan on käynnissä konsernin HR-järjestelmän 
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uudistusprojekti, jonka tarkoituksena on tehostaa toimintoja ja hyödyntää järjestel-

mästä saatua uutta tietoa. Digitalisaation avulla toiminta on tullut läpinäkyvämmäksi, 

mutta vaarana on, että insinöörivaltaisessa talossa asioita mietitään liikaa työkalun 

kautta, eikä hyödynnetä sitä toiminnan tukena. Vaikka digitalisaatio helpottaa ja te-

hostaa työtehtäviä, vaatii se kuitenkin ylläpitoa ja huoltoa ja lisää näin työtaakkaa 

ylläpidon puolella. 

 

”…kun me ollaan globaalisti toimiva yhtiö ja pitää olla työkaluja tehä 

asiaa globaalisti, niin tietysti meillä on ihan perinteiset järjestelmät, siinä 

mielessä ehkä perinteiset. Ne on ihan hyviä moderneja järjestelmiä mo-

net eli sillä tuetaan eri henkilöstöjohtamisen osa-alueita. On se sitten 

ihmisten kehittämistä, palkitsemista ja sitä mitä me kutsutaan talent re-

view, joka ei oo erillinen mokkula vaan osa muuta hommaa, niin kaikkia 

näitä käytännössä tukee erilaiset digitaaliset järjestelmät.” 

 

Osaamisen kehittäminen on osa Outotecin strategiaa ja digitalisaation myötä on 

otettu käyttöön erilaisia oppimisalustoja ja myös mobiileja alustoja, joiden avulla voi-

daan opiskelu hoitaa aika- ja paikkariippumattomasti. Käytössä on myös e-learning 

vaihtoehtoja, mutta valtaosa osaamisen kehittämisestä tapahtuu työtä tehdessä. 

Tavoitteena on, että esimies antaa eväitä, joiden avulla työntekijä itse miettii tulevia 

osaamisen kehittämiskohteita. Digitalisaatio on antanut työkaluja osaamisen kehit-

tämiseen, mutta on tärkeää huomioida, että ihmisten välinen kontakti säilyy edel-

leen, eikä kaikkea hoideta digitaalisen rajapinnan kautta. On havaittu, että jos suuri 

osa osaamisen kehittämisestä tapahtuu digitaalisesti, niin vaarana on, että osa teh-

tävistä jää tekemättä. Digitalisaatio on lisännyt digiosaajien tarvetta yrityksessä. 

Käytössä olevat erilaiset järjestelmät ja teknologiat vaativat erikoisosaamista ja ym-

märrystä, kuinka ne saadaan parhaiten linkitettyä yrityksen liiketoimintaan. Samoin 

asiakasrajapinnassa vaaditaan ymmärrystä siitä, mitä asiakas haluaa ja miten asi-

akkaan tarve saadaan ratkaistua Outotecin tarjoamilla digitaalisilla ratkaisuilla. 

 

”Se on tuonut semmosia perustyökaluja eli esimerkiks semmosia joko 

perinteisiä täällä olevia platformeja tai meki just otettiin käyttöön mobii-
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leja platformeja, jolla pystytään niitä osaamisen kehittämistä hoita-

maan, jotka nyt ylipäätänsä sitten pystyy hoitamaan jotenkin digitaali-

sesti vanhanaikaisesti sanottuna elektronisesti, ku se on sama asia.” 

 

Rekrytoinnin osalta Outotecillä on globaali työkalu käytössä, jossa rekrytointi laite-

taan liikkeelle ja julkistetaan. Siitä eteenpäin prosessi hoidetaan ihmisen tekemänä. 

Hakijan osalta digivalmiudet vaihtelevat toimenkuvasta riippuen. Tietyn tyyppisistä 

digiosaajista on pulaa, kun digiosaamisen lisäksi tulee olla ymmärrystä teollisesta 

toiminnasta. Myyntitehtävissä tulee myös ymmärtää, miten digitalisaatio vaikuttaa 

asiakasratkaisuihin ja kokonaisuuteen. Digitalisaatio on osa kokonaisratkaisua, eikä 

sitä voi erikseen sieltä erottaa, joten tarvitaan jollain tasolla ymmärrys sen toimivuu-

desta. 

 

Outotecin imago ja brändi on Suomessa hyvä. Työntekijöiden vaihtuvuus on pientä. 

Teollisuudenala, missä toimitaan, on yksi maailman saastuttavimpia. Outotec ha-

luaa osallistua maapallon pelastamiseen tarjoamalla puhtaampia ratkaisuja teolli-

suudelle. Outotec osallistuu erilaisiin hackathoneihin ja muihin tapahtumiin, jossa 

tarkoituksena on houkutella huippuosaajia taloon. 

 

Talent management tai talent review, kuten Outotecillä asiasta puhutaan, on osa 

HR-prosessia, joka lähtee kehityskeskusteluista, minkä jälkeen hahmotellaan suu-

rempia kokonaisuuksia. Digitalisaatio toimii tässä järjestelmäapuna. Järjestelmä 

voisi olla kehittyneempi, jolloin se tarjoaisi enemmän tukea, mutta vaarana on sen 

liiallinen monimutkaistuminen. Digiosaamista voisi systemaattisemmin ottaa huomi-

oon talent reviewssä. Yleisellä tasolla on koettu hankalaksi hahmottaa tarvittavat 

kompetenssit, jotta siitä ei tule liian monimutkaista ”Excel-hässäkkää”, joka tehdään 

kerran ja sen jälkeen kukaan ei siitä ymmärrä mitään. Niissä tehtävissä, missä digi-

talisaatio on oleellinen osa toimenkuvaa kompetenssien hahmottaminen ja huomi-

oonottaminen on helppoa. Digitalisaation ei ole nähty vaikuttavan Outotecin kykyyn 

kehittää tai pitää talentteja talossa, vaan ensisijaisesti yrityksen maine, imago ja 

haastavat työtehtävät vaikuttavat työnantajaan sitoutumiseen. Digitalisaation avulla 

asioita pystytään tekemään läpinäkyvämmin ja hyödyntämään järjestelmiä toimin-

nan tukena.  
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” Niitä saa läpinäkyvämmäks niitä asioita, mut on vielä matkaa siihen et 

ois semmonen soljuva osa kokonaisuutta, et ei ois erillinen tämmönen 

järjestelmämokkula, niin siinä on tekemistä ja katotaan, kuka sen te-

kee.” 

 

Palkitsemisen suhteen digitalisaatio on tuonut Outotecille läpinäkyvyyttä toimintaan 

ja mahdollistanut sen, että ihmisiä kohdellaan maasta riippumatta samalla tavalla. 

Kaikilla on samat tavoitteet ja niitä pystytään seuraamaan. Palkitsemisstrategiaan 

digitalisaatio ei ole vaikuttanut, muuten kuin läpinäkyvyyden kautta. Sisältö on py-

synyt ennallaan. 

 

Tulevaisuuden näkymänä digitalisaation odotetaan tuovan tietoa paremmin päättä-

jien käyttöön läpi koko organisaation. Tieto on helpommin saatavissa ja erityisesti 

rekrytointiin sen odotetaan tuovan merkittäviä apuja. Osaamisen kehittämisen kan-

nalta tulee uusia tukiratkaisuja ja läpinäkyvyys lisääntyy entisestään. Riskinä stra-

tegisen henkilöstöjohtamisen osalta on, että sokeudutaan liikaa digitalisaation tuo-

miin järjestelmiin ja ohjelmiin ja ihminen unohtuu. 

 

4.1.4 Veikkaus Oy 

 

Veikkaus on valtion omistama osakeyhtiö, jolla on yksinoikeus rahapelien järjestä-

miseen Suomessa. Uusi Veikkaus aloitti toimintansa vuonna 2017, kun Fintoto, 

Raha-automaattiyhdistys ja vanha Veikkaus yhdistyivät. Veikkauksen pelivalikoi-

maan kuuluu onnenpelejä (Lotto ja Eurojackpot), kasinopelejä (peliautomaatit, e-

arvat) sekä vedonlyöntipelejä (Pitkäveto ja Toto-pelit). Veikkauksella on yli 6 500 

myyntipistettä ja noin 90 omaa pelisalia ympäri Suomen. Veikkaus.fi on Suomen 

suurin kuluttajaverkkokauppa. Pelitoimintaa valvoo Poliisihallitus. Pelien tuotoista 

ministeriöt jakavat liikunnalle, kulttuurille, tieteelle, nuorisotyölle, sosiaali- ja terveys-

järjestöille sekä hevosurheilulle noin miljardi euroa vuodessa. Vastuullisuus on kes-

keinen osa Veikkauksen toimintaa ja yhtiö toimii aktiivisesti ehkäistäkseen pelion-

gelmia. Työntekijöitä Veikkauksella on yhteensä noin 1 700. (Veikkaus Oy.) 
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Vuonna 2017 Veikkaus yhdistyi Fintoton ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. 

Nyt Veikkauksella on yksi uusi strategia, jonka yhtenä osa-alueena on yrityskulttuu-

rin, työnantajamielikuvan ja brändin vahvistaminen. Strategisen henkilöstöjohtami-

sen toimintasuunnitelma tehdään strategiakaudeksi eli kolmelle seuraavalle vuo-

delle. Nyt meneillään olevan strategiakauden kolme kärkitavoitetta ovat: strateginen 

henkilöstösuunnittelu, joka sisältää ydinkyvykkyyksien tunnistamisen ja strategisen 

osaamisen kehittämisen (sis. rekrytoinnit), työnantajamielikuvan kehittäminen ja lii-

ketoimintalähtöisyyden kasvattaminen.  

 

Toimintaympäristö, jossa Veikkaus toimii, on keskellä isoa murrosta. Rahapelaami-

nen digitalisoituu voimakkaasti. Vastatakseen asiakkaiden pelikäyttäytymisen muu-

tokseen ja kansainväliseen kilpailuun Veikkauksen digipelien ja -palveluiden on ol-

tava kilpailukykyisiä. Veikkauksen tavoitteena on olla toimija, joka menestyy myös 

kansainvälisessä kilpailussa.  

 

Veikkaus on tehnyt strategiaan pohjautuvat suunnitelmat, joissa on tunnistettu ydin-

kyvykkyyksiä, joilla tulevaisuuden kilpailukyky varmistetaan. Ydinkyvykkyydet käsit-

tävät sen, miten Veikkauksella kehitetään tuotteita ja palveluita ja miten järjestelmät 

tukevat sitä. Myös ihmisten osaamiseen pitää panostaa, jotta tuotteita ja palveluita 

pystytään tuottamaan. Asioimismyyntiverkosto digitalisoituu samaa tahtia ja Veik-

kauksella puhutaankin monikanavaisesta tarjoamasta. Veikkauksen koko liiketoi-

minta toimii erilaisten digitaalisten alustojen ja järjestelmien päällä. Pärjätäkseen di-

gitaalisessa liiketoiminnassa vaaditaan vahvaa dataan pohjautuvaa osaamista. 

Veikkauksella on myös Suomen suurin verkkokauppa, jonka kautta saadaan käyt-

töön myös suuri määrä tietoa, jolla liiketoimintaa pystytään ohjaamaan ja ennusta-

maan. Verkkokaupan ja pelien kehitys vaatii alan parhaita tekijöitä, joista kilpailu on 

kova. Liiketoiminnan digitalisoituessa myös markkinointi ja myynti digitalisoituu. Sa-

moin Veikkauksella mietitään, miten automaatiota / robotisaatiota ja tekoälyä pysty-

tään hyödyntämään tukijärjestelmissä, sisäisissä prosesseissa ja palveluissa, kuten 

HR, talous ja asiakaspalvelu. 
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Osaamisen kehittäminen on Veikkauksen strategian ytimessä. Ydinkyvykkyydet 

tunnistetaan ja määritellään perustuen ”business planeihin”. Nämä ydinkyvykkyydet 

ohjaavat strategisen osaamisen kehittämistä, joka ei ole pelkästään koulutusta. 

Käytössä on 70/20/10-malli, jossa 70% on työssäoppimista, 20% opitaan muilta ja 

10% muodollista koulutusta. Ydinkyvykkyyksistä siirrytään strategisiin osaamisiin ja 

kehityspolkuihin. Osaamismuotoilun avulla nämä kehityspolut pyritään muotoile-

maan niin, että nykyiset roolit pystyvät vastaamaan myös tulevaisuuden strategian 

toteuttamisesta. Samalla pyritään luomaan sisäisiä kehityspolkuja, joiden avulla ih-

misiä ohjataan uusille urille talon sisällä.  

 

”Me puhutaan myös osaamismuotoilusta, että miten me pystytään muo-

toilemaan meiän nykyisten roolien vastaavuuden strategian toteutta-

miseksi. Ja sitten me puhutaan paljon tämmöisestä sisäisistä kehitys-

poluista, että miten me päästään ohjaamaan meiän ihmisiä uusille urille 

talon sisällä.” 

 

Veikkauksella on käytössä onnistumisen johtamisen malli, joka lähtee yksilöstä. Ta-

voitteena on ympäri vuoden tapahtuva vuorovaikutus esimiehen ja työntekijän vä-

lillä, niin että työntekijä itse osallistuu strategian mukaisten henkilökohtaisten tavoit-

teiden asetantaan, omaan arviointiin ja osaamisen kehittämisen suunnitteluun mah-

dollisimman aktiivisesti. Tulevaisuuden osaamisroolit tulee kuvata selkeästi, jolloin 

työntekijöiden on helpompi hahmottaa, minkälaista osaamista niihin tarvitaan. Sa-

malla pystytään tarjoamaan mahdollisuuksia erilaisiin urapolkuihin laajemmin, ei 

pelkästään ylöspäin esimiestehtäviin, vaan syväosaamista vaativiin asiantuntijateh-

täviin. Osaamisen kehittämisen painopisteet muuttuvat osaamistarpeiden mukai-

sesti.  

 

” …se muuttaa kaikkea tää digitalisaatio. Ei pelkästään järjestelmiä, se 

on itse asiassa koko tekemisen tapaa, johtamista, toimintamalleja ja 

ihan erilaiset kyvykkyydet. Että vielä palaan tohon, osaamisen johtami-

seen että , kun meillä on ne ydinkyvykkyydet ja strategiset kompetens-

sit, jotka on ehkä näitä substanssiosaamisia enemmän, joilla me se kil-

pailuetu saavutetaan, niin sen lisäksi, jotta se oikeesti tulee todeksi, niin 
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pitää tietysti olla Veikkaus-perusosaaminen hyvällä tasolla….rahapeli-

maailma on aika, semmonen maailma, että sitä ei kasva koulun pen-

killä, vaan meiän pitää kasvattaa niitä ihmisiä ja osaajia täällä talon si-

sällä, että siihen on omat toimintamallit.” 

 

 

Ketterät toimintamallit on huomioitu myös Veikkauksella. He ovat rakentaneet vah-

van itseohjautuvan tiimin Agile coacheja / valmentajia, jotka omalla toiminnallaan 

pyrkivät kehittämään tiimien ketteröitymistä. Samalla nämä valmentajat tuottavat 

palveluita strategisten kompetenssien palvelutarjottimelle, joista muotoillaan kette-

rää työkalupakkia. Agile coachien toiminta on vahvasti sidoksissa osaamisen kehit-

tämiseen, mutta samalla se linkittyy vahvasti strategisen yrityskulttuurin ja työnan-

tajamielikuvan kehittämiseen. 

 

Turvatakseen osaamisen taso tulevaisuudessa, tulee onnistumisen johtamisen ko-

konaisuus muotoilla henkilöstön näkökulmasta innostavaksi ja mahdollisuuksia tar-

joavaksi. Tällä hetkellä kokonaisuus on vielä liian teknisellä tasolla. Tärkeää on vah-

vistaa oppimisen kulttuurin ilmapiiriä. Tulevaisuudessa digitalisaatio muuttaa sekä 

esimiesten että työntekijöiden rooleja. Työntekijöiltä vaaditaan enemmän itseohjau-

tuvuutta ja esimiesten rooli on olla enemmän valmentajia, coachaajia, sparraajia. 

Käydään enemmän dialogia ja ollaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, ei jätetä 

ketään yksin.   

 

”…henkilö on itse osaamisen johtaja ja esimies on mahdollistaja.”  

 

Veikkauksen toimintaympäristössä, joka on digitalisaation kautta jatkuvassa mur-

roksessa, on tärkeää, että työ pystytään tekemään läpinäkyväksi ja priorisoinnit teh-

dään yhdessä. Itseohjautuvuuden sijasta voidaan tulevaisuudessa puhua yhteisoh-

jautuvuudesta. Yksi tärkeä ydinkyvykkyys on muutoskyvykkyyden tai uudistumisky-

vykkyyden kehittäminen. Parhaimmillaan ketterien menetelmien avulla pystytään 

varmistamaan työhyvinvoinnin toteutuminen, kun työn läpinäkyväksi tekemisellä pa-

rannetaan työnhallintaa jatkuvassa toimintaympäristön muutoksessa. Ketteryyttä ei 

voi ostaa, vaan se pitää jokaisen yrityksen itse luoda. Ei ole olemassa yhtä oikeaa 
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ketteryyden mallia, vaan yrityksen pitää löytää oma mallinsa yhdistelemällä parhaat 

puolet eri malleista. Yrityksen pitää löytää oma yhteinen sanoitus toiminnalleen ja 

peilata sitä omaan strategiaan.  

 

Veikkauksella on käytössä digitaalinen rekrytointijärjestelmä. Markkinointiviestintä 

on yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa kehittänyt työnantajan mielikuvahanketta, 

jonka myötä on kehitetty uusi rekrytointikonsepti. Hankkeen tavoitteena on luoda 

kuva, miltä yritys näyttää ja suunnitelmat, millä tavalla Veikkaus osallistuu ja näkyy 

eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tarkoituksena on ottaa haltuun kaikki digitaaliset 

kanavat ja sitä kautta vahvistaa Veikkauksen yrityskuvaa ja brändiä. Nämä digitaa-

liset kanavat mahdollistavat oikeiden kohderyhmien ja osaajien saavutettavuuden. 

Digitalisaatio on muuttanut rekrytointiprosessia paljon nopeammaksi. Samoin suo-

rahaku käytetään yhä matalammalle hierarkiatasolle. Rekrytointiprosessin pitää 

elää ajassa mukana. Esimiesten on osattava myydä työpaikka hakijalle ja erityisesti 

digiosaajille hakuprosessin pitää olla helppo ja käyttäjäystävällinen. Digiosaajat ei-

vät löydy vanhoja kanavia pitkin, vaan pitää olla näkyvissä esimerkiksi verkkosivus-

toilla, jossa heidän sosiaaliset verkostot rakentuvat.  

 

Yrityskuvan ja työnantajamielikuvan kehittäminen tekee todeksi Veikkauksen stra-

tegian. Markkinointiviestintä ja HR yhdessä kehittävät mielikuvahanketta, jolla kirjoi-

tetaan yrityksen oma tarina. Tarinan avulla pystytään kertomaan, mikä on Veikkauk-

sen ydinviesti ja luomaan positiivista mielikuvaa, niin yrityksen sisällä kuin ulkoises-

tikin. Veikkauksella panostetaan vahvasti osaamisen kehittämiseen ja huolehditaan 

siitä, että työntekijällä on mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Tämä on koettu Veik-

kauksen vahvuutena henkilöstötutkimuksessa.  

 

Talent management on Veikkauksella alkuvaiheessa ja kytkeytyy onnistumisen joh-

tamiseen. Tällä hetkellä talent managementiin liittyvä dokumentointiprosessi hoide-

taan Excelin avulla, mutta tulevan HR-järjestelmän avulla pystytään perehtymään 

tarkemmin esimerkiksi kompetenssipohjaiseen urasuunnitteluun. Tällä hetkellä 

Veikkauksella ajatellaan, että kaikki Veikkauslaiset ovat talentteja, ja että kaikilla on 

mahdollisuus kehittää omaa polkua, ei vaan niillä 10%, jotka määritellään huipputa-
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lenttien joukkoon. Talenttienkin kohdalla korostuu se, että jokaisen pitää ottaa vas-

tuuta omasta osaamisesta ja Veikkauksen tulee luoda oppimiseen kannustava kult-

tuuri ja esimies toimii mahdollistajan roolissa. 

 

Palkitsemisen kautta Veikkauksen pitäisi pystyä varmistamaan, että strategiset 

osaajat pysyvät talossa. Tällä hetkellä käytössä on kokonaispalkiseminen, mutta 

tulevaisuudessa pitää pystyä enemmän tarjoamaan ”koriajattelua”, joka huomioisi 

paremmin työntekijän arvostamat asiat ja elämäntilanteen. Nuoret ja uudet työnte-

kijät eivät välttämättä arvosta samoja asioita kuin vanhemmat ja talossa pitkään ol-

leet työntekijät. Tulevaisuudessa palkitsemisen tulee tapahtua nopeammin ja tukea 

sekä tiimien, että yksilöiden onnistumista. Nopeampi palkitseminen kannustaa jat-

kuvan parantamisen kulttuuriin, joka tukee taas yrityksen menestymistä. 

  

”Eli jokaisen elämäntilanteen huomioiminen ja erilaiset, että sä pystyt 

valitsemaan, ei kaikille kaikkea, vaan se semmoinen koriajattelu.” 

 

Tulevaisuudessa digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikkialla. Palvelu on entistä 

asiakaslähtöisempää ja palvelumuotoilun avulla pystytään sekä sisäiset että ulkoi-

set palvelut muokkaamaan asiakaan kanssa yhdessä juuri asiakkaan tarpeiden mu-

kaisesti. Ketterät menetelmät ja agile mindset tekevät tämän kehityksen mahdol-

liseksi. Muuttuvassa toimintaympäristössä suunnan näyttäminen ja sen kirkastami-

nen on tärkeää, jotta kaikki tietävät, mikä on tavoite ja päämäärä, mihin ollaan me-

nossa. Kyky käydä keskustelua omista näkökulmista, ja olla valmis muuttamaan 

ajatteluaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä psykologinen turvallisuus 

ovat tulevaisuudessa asioita, joita pitää pystyä vahvistamaan. 

 

”Että kun kaikki ympärillä muuttuu, niin meidän pitää pystyä luomaan 

organisaatioon ja tiimeihin psykologista turvallisuutta, jolla meiän ihmi-

set… Siellä on luottamuksen ilmapiiri, ne uskaltaa kokeilla, ne uskaltaa 

epäonnistua, ne haluaa tehdä sen yhteisen tavoitteen eteen, eikä osa-

optimoida henkilökohtaisella tasolla. Että tiimien, vahvojen tiimien ke-

hittäminen on musta siellä kans ihan ytimessä.” 
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4.1.5 Sanoma 

 

Sanoma on johtava eurooppalainen oppimis- ja media-alan yritys, joka luo laadu-

kasta, merkityksellistä ja kiehtovaa sisältöä monin eri tavoin yli mediarajojen. Yritys 

vaikuttaa yli miljoonan ihmisen elämään päivittäin. Yritys on saanut alkunsa vuonna 

1889, kun Helsingin Sanomien edeltäjä Päivälehti perustettiin. Vuonna 2018 yrityk-

sellä oli toimintaa Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa ja yri-

tys työllisti yli 4 400 alan ammattilaista. Yrityksen toiminta on jakautunut kahteen eri 

osa-alueeseen: oppimisratkaisut ja media. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja-

kautui seuraavasti; Media Finlandin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 44 %, 

Media Hollannin osuus 32 % ja oppimis-liiketoiminnan osuus 24 %. Sanoma Media 

Finland on Suomen monikanavaisin mediatalo, joka tavoittaa lähes kaikki suoma-

laiset päivittäin eri kanavien kautta; sanoma- ja aikakauslehtien, television, radion, 

verkon ja mobiilin kautta. Tavoitteena on rakentaa yhteenkuuluvuutta, demokratiaa 

ja viihtymistä median keinoin nyt ja tulevaisuudessa. (Sanoma Group 2019.) 

 

Sanoma Media Finland elää keskellä digitaalista muutosta. He ovat tunnistaneet 

kolme keskeistä strategisen henkilöstöjohtamisen painopistettä tällä hetkellä:  

• osaaminen, osaamisen kehittäminen ja osaamisesta huolehtiminen 

• valmentava johtaminen 

• työyhteisön ja työkulttuurin kehittäminen ja tapa toimia 

 

Digitalisaatiota hyödynnetään yrityksen sisällä erilaisissa tukitoiminnoissa, kuten 

henkilöstöhallinnossa. Laadukkaat järjestelmät mahdollistavat työn tekemisen fik-

susti, järjestelmää ja analytiikkaa hyödyntäen. Henkilöt itse ja esimiehet hoitavat 

yhä enemmän perinteisiä HR-toimintoja ja HR-asiantuntijoiden osaaminen ja teke-

minen painottuu yhä enemmän lisäarvoa tuottaviin ja strategisiin tehtäviin, kuten 

muutosjohtaminen ja osaamisen kehittämiseen kannustaminen. 

 

Osaamisen kehittämiseen digitalisaatio on vaikuttanut lähinnä sisällöllisesti. Käy-

tössä on Sanoma Academy oppimisalusta, johon tuotetaan erilaisia oppimispolkuja 

ja osaamisen kehittämisohjelmia. Kaikissa eri ohjelmissa on digitalisaatiota hyödyn-

netty jollain tavalla. Vaikka olisi kyseessä ohjelman lähijakso, kaikki materiaali on 
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saatavilla alustan kautta. Sanomalla on käytössä erilaisia e-learning moduuleja, ku-

ten itsensä johtaminen tai työ- ja vapaa-ajan tasapaino, joita voi suorittaa oman ai-

kataulun mukaan.  

 

Ihmisten fyysinen kohtaaminen on edelleen hyvin tärkeää, mutta digitalisaatio mah-

dollistaa monipuolisemman sisällön ja tavat toimia. Toiminnan kannalta on tärkeää, 

että ihmisten IT-taidot, kuten IT-järjestelmäosaaminen tai työkaluosaaminen, ja ihan 

tapa toimia erilaisissa työympäristöissä vastaavat digitalisaation tuomiin haasteisiin. 

Työvälineissä ja toimintatavoissa on tapahtunut muutoksia, mutta merkittävin muu-

tos on kuitenkin asennemuutos, joka vaaditaan.  

 

”Enemmän mä sanoisin, että se on varmasti siellä työkalujen käytössä, 

mutta varmaan se isoin on semmonen mind-set-muutos tai tämmönen 

asennemuutos ja tapa toimia muutos, eli miten sä hyödynnät nykyaikai-

sia moderneja työtapoja, miten sä jaat tietoa ja miten sä tuot sitä lä-

pinäkyvämmäks ja niin siltä osin kyllä.” 

 

Rekrytoinnissa digitalisaatio tulee esille työkalujen muodossa. Työkalu ei ole mo-

dernein markkinoilla oleva, vaan pitää sisällään lähinnä avoinna olevat työpaikat ja 

hakuprosessin. Kilpailu dataosaajista on kova ja Sanomallekin he muodostavat 

ydinryhmän, joista kilpaillaan. Sanomalla pyritään hyödyntämään niitä kanavia, 

missä teknologia-alan työntekijätkin ovat. Digitalisaatio vaikuttaa myös siihen, miten 

koko rekrytointiprosessia fasilitoidaan ja yritetään tehdä tehokkaammaksi. 

 
Työnantajana Sanomaa ei perinteisesti mielletä datatalona, vaikka digimaailmassa 

ja sen ehdoilla yritys toimiikin. Omaa työnantajakuvaa tuodaan tutuksi ja paranne-

taan järjestämällä itse ja osallistumalla erilaisiin foorumeihin ja tapahtumiin, joissa 

digialan osaajat liikkuvat. Hyvänä esimerkkinä on Sanoman järjestämä tapahtuma 

Mimmit koodaa, johon kutsutaan tyttö- ja naiskoodaajia. Tarkoituksena on esitellä 

Sanomaa työpaikkana esimerkin avulla; työntekijä kertoo omasta työstään ja mah-

dollisuuksista, mitä Sanomalla on tarjota. Tapahtuman aikana on mahdollisuus ver-

kostoitua ja luoda suhteita, jotka ovat tärkeitä palkattaessa data- ja digiosaajia. Suo-

situkset kulkevat verkostoissa ja hyvä maine lisää hakijoiden kiinnostusta. 



 

 

73 

 

Talent managementin osalta Sanomalla digitalisaatiota hyödynnetään lähinnä työ-

kalujen muodossa. Tietoa on enemmän saatavilla ja se on läpinäkyvämpää. Orga-

nisaatiosta tunnistetaan esimies- ja johtamisavainhenkilöitä ja asiantuntijatalentteja. 

Näissä henkilöissä on osaamisen potentiaali. Talent management ja osaamisen ke-

hittäminen kulkevat Sanomalla rinnakkain ja riippuu näkökulmasta, kumman paino-

arvo on suurempi. Talent managementissa on tällä hetkellä paljon kehitettävää, jo-

ten se lisää asian painoarvoa.  

 

Palkitsemiseen, kuten koko työsuhteen elinkaaren hallintaan, digitalisaatio auttaa 

työkalujen avulla. Se mahdollistaa tehokkaamman tavan toimia ja tekee prosessista 

läpinäkyvämpää. Muuten digitalisaatio ei näy palkitsemisessa. Tietyissä asiantunti-

jarooleissa digitalisaation merkitys palkitsemisessa voi olla merkittävä. 

 

Tulevaisuuden toiveena Sanomalla olisi mahdollisuus keskittyä strategiseen kehit-

tämiseen, jolloin perusasioiden tekeminen olisi vielä yksinkertaisempaa, linjakkaam-

paan ja läpinäkyvämpää. Perinteiset HR-toiminnot ovat yhä enemmän työntekijän 

ja esimiesten vastuulla ja HR-asiantuntijoiden rooli enemmän liiketoiminnan tukena 

ja lisäarvon tuottamisessa. Sekä ihmisten että toiminnan pitää olla valmiina erilaisiin 

muutoksiin nopealla tahdilla, jolloin ketteryys korostuu. 

 

”…perinteinen HR-toiminto niin siirtyy enemmän ja enemmän sinne pal-

veluihin ja työkaluihin ja esimiesten ja henkilöiden itsensä tekemäksi 

tietyiltä osin. Eli tietyllä tavalla, että saadaan sitä semmoista ketteryyttä 

ja agiliutta sinne HR:ään niin sitä kautta, HR-strategia ja ne painopisteet 

on vielä enemmän siellä liiketoiminnan tukemisessa ja semmosessa li-

säarvon tuottamisessa, onks se sitten muutosjohtamista tai osaamisen 

kehittämistä tai muuta.” 

 

Osaamisen kehittämisen kannalta yksilön vastuu omasta ja tiimin tulevaisuudesta 

korostuu. Itseohjautuvuus, omatoimisuus, sparraus ja coaching ovat tulevaisuuden 

työntekijöiden ja esimiesten perusvalmiuksia. 
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4.2 Best-fit vertailu 

 

4.2.1 Digitalisaation ja strategisen henkilöstöjohtamisen tila case yrityksissä 

 

Empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että best-fit teorian mukaisesti, 

jokainen haastatelluista case-organisaatioista on lähestynyt digitalisaatiota omalla 

tavallaan. Tapa on vahvasti sidoksissa yrityksen kokoon, sijaintiin, strategiaan ja 

toimialaan. Asiakas ja asiakasrajapinta ovat olleet kaikissa yrityksissä yhteinen te-

kijä, joka on vauhdittanut digitalisaation käyttöönottoa. Toimialojen väliset erot ovat 

merkittävät. Yrityksen koolla ja sijainnilla voidaan katsoa olevan jonkun verran mer-

kitystä digitalisaation käyttöönotolla, mutta strategialla on suuri vaikutus. Myös ul-

koisella paineella on ollut suuri vaikutus siihen, kuinka nopeasti ja laajasti digitali-

saatiota on otettu yrityksessä käyttöön. Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto digita-

lisaation ja strategisen henkilöstöjohtamisen tilasta case-yrityksissä.  

 

OP 

 

Ilmarinen 

 

Outotec 

• vahva strategiatyö 

• tunnistettu digitalisaation tuo-

mat mahdollisuudet  

• panostettu vahvasti osaami-

sen kehittämiseen -> lisätty 

ymmärrystä mitä digitalisaatio 

on 

• analytiikan hyödyntäminen 

• vastuu koko henkilökunnalla 

• yli 400 järjestelmää + erilaiset 

rajapinnat 

• osa tehtävistä helposti digitali-

soitavissa 

• ei kovaa ulkoista painetta 

• paljon vanhaa dataa, joka di-

gitalisoitavissa 

• tarve uudenlaiselle osaami-

selle, mutta osaamisen tarve 

on vaikeasti ennustettavissa 

• kyvykkyyksien ja osaamisen 

johtaminen 

• liiketoimintaosaaminen 

• digitalisaatio on osa liiketoi-

mintaa 

• toimivat työkalut tukevat toi-

mintaa 

• kulttuurierot globaalissa orga-

nisaatiossa 

• helpottaa ja tehostaa toimin-

taa, mutta vaatii ylläpitoa 

• lisää läpinäkyvyyttä 

 

Veikkaus 

 

Sanoma 

 

• digistrategia: miten tuotteita ja 

palveluita kehitetään 

• panostetaan osaamiseen 

• dataan pohjautuva ohjaus 

• digitalisaation hyödyntäminen 

tukijärjestelmissä 

• digitalisaatio on ydinliiketoi-

mintaa 

• tärkeä asema strategiassa 

• hyödynnetään myös sisäi-

sissä tukitoiminnoissa  

• mahdollistaa tehokkaan työn-

teon 

• hyödynnetään analytiikkaa 

 

Taulukko 3. Yhteenveto digitalisaation ja strategisen henkilöstöjohtamisen tila. 
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Finanssiala, joka on viime vuosina ollut suurten murrosten kohteena, on haastanut 

alan toimijat ja OP on vahvasti ottanut digitalisaation strategiaansa ja määrätietoi-

sesti vienyt sitä eteenpäin läpi koko organisaatiorakenteen. OPssa on tunnistettu 

digitalisaation tuomat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja jalkautettu sitä läpi koko or-

ganisaation. He myös hyödyntävät digitalisaatiota hyvin monipuolisesti yrityksen si-

säisissä ja ulkoisissa toiminnoissa. Esimerkiksi käytössä on yli 80 robottia. 

 

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen toimii myös finanssialalla, mutta on edennyt OPa 

hitaammin digitalisaation suhteen, koska suurta ulkoista painetta ei ole ollut. Ilmari-

sella on käytössä yli 400 erilaista järjestelmää ja rajapintaa, joiden modernisointi 

digitalisaation avulla on iso haaste. He ovat kuitenkin tunnistaneet, että osa tehtä-

vistä on helposti digitalisoitavissa ja tarve uudenlaiselle osaamiselle on suuri. Heillä 

on myös valtava määrä vanhaa dataa, jota digitalisoimalla pystyttäisiin hyödyntä-

mään analytiikan ja tekoälyn avulla. Tällä hetkellä he painottavat erityisesti kyvyk-

kyyksien ja osaamisen johtamista strategisessa henkilöstöjohtamisessa. 

 

Teollisuusyhtiö Outotecilla digitalisaatio on osa liiketoimintaa. He ovat kehittäneet 

pääasiassa asiakasrajapintaan tuotteita ja järjestelmiä, joissa hyödynnetään digita-

lisaatiota. Yrityksen sisäisissä toiminnoissa digitalisaatio on lähinnä erilaisten järjes-

telmien ja työkalujen kautta käytössä. Paine hyödyntää digitalisaatiota näissä pro-

sesseissa ei ole suuri ja globaalissa organisaatiossa myös kulttuurierot asettavat 

haasteita digitalisaation käyttöönotossa. 

 

Rahapeliyhtiö Veikkauksen toimiala on voimakkaassa murroksessa kuten finans-

sialakin. Vaikka Veikkauksella on yksinoikeus rahapelien järjestämiseen Suo-

messa, on sillä kova kansainvälinen kilpailu verkkomarkkinoista. Veikkauksella on 

oma digistrategia ja he panostavat dataan perustuvaan liiketoiminnan ohjaukseen. 

Digitalisaatiota pyritään hyödyntämään myös sisäisissä tukijärjestelmissä niin pal-

jon kuin mahdollista. Digitalisaation hyödyntämisessä he eivät ole vielä OPn tasolla, 

mutta vertaavat itseään aktiivisesti Suomen eturivin digiyritysten, kuten OP ja Vincit, 

kanssa. 
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Digitalisaatio on Sanoman ydinliiketoimintaa. Digitalisaatiolla on tärkeä asema yri-

tyksen strategiassa ja sitä hyödynnetään myös yrityksen sisäisissä tukitoiminnoissa. 

Sanomalle digitalisaatio merkitsee tehokkaampaa tapaa tehdä töitä ja tiedon moni-

puolista hyödyntämistä analytiikan avulla. 

 

4.2.2 Osaamisen kehittäminen 

 

Osaamisen kehittäminen koettiin jokaisessa empiirisen tutkimuksen yrityksessä erit-

täin tärkeäksi ja kolmessa yrityksessä (Ilmarinen, OP ja Veikkaus) se oli strategian 

ytimessä. Kaikissa case-yrityksissä hyödynnettiin digitalisaation tuomia mahdolli-

suuksia erilaisten oppimisalustojen hyödyntämiseen. Niiden avulla osaamisen ke-

hittäminen on helpommin kaikkien saatavilla, se on aika- ja paikkariippumatonta ja 

sen avulla on mahdollista yksilöidä kehitysalueita henkilökohtaisiin tarpeisiin. Digi-

talisaation avulla pystytään hyödyntämään analytiikkaa ja se tekee osaamisen ke-

hittämisestä läpinäkyvämpää. Ketteryys koettiin tärkeänä lähes kaikissa case-yri-

tyksissä. Empiirisen tutkimuksen havaintojen perusteella voidaan todeta, että osaa-

miseen kehittämiseen, best-fit teorian mukaisesti, yrityksen strategia ja toimiala ovat 

vaikuttaneet yritysten toimintatapaan. Pankkitoimialalla, jolla OP toimii, on sekä ul-

koisia että sisäisiä paineita kehittää osaamista. Alalle on digitalisaation myötä tullut 

perinteisten kilpailijoiden lisäksi uusia ketteriä toimijoita, joiden liiketoiminta perus-

tuu täysin digitaaliseen toimintaympäristöön, eikä raskasta ja kallista organisaatiota 

ole. Ollakseen taloudellisesti kannattavia on toimintaa kehitettävä ja osaamisen ke-

hittämisen strateginen merkitys korostuu. OPssa oli luotu erillinen digitaalisen osaa-

misen viitekehys, missä on määritelty, mitä digitalisaatio OPssa tarkoittaa. Tämän 

viitekehyksen avulla työntekijät ovat ymmärtäneet paremmin, mitä digitalisaatio hei-

dän työssään tarkoittaa ja miten se vaikuttaa toimintaan. Viitekehyksen avulla on 

pystytty pienentämään digitalisaation aiheuttamaa pelkoa työntekijöiden keskuu-

dessa. Veikkauksen haaste on rahapelaamisen digitalisoituminen. Monopoliasema 

rahapelien järjestämiseen Suomessa ei suojaa heitä digipelaamisen kansainväli-

seltä kilpailulta. Ollakseen kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa Veikkauksella on 

otettu palvelumuotoilu käyttöön, kun suunnitellaan osaamisen kehittämisen ohjel-
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maa, jonka avulla tulevaisuuden strategiaa toteutetaan. Oppimisen kulttuurin vah-

vistaminen koetaan Veikkauksella strategisesti tärkeänä. Mediatoimiala, kuten 

pankkitoimialakin, elää keskellä digitalisaation tuomaa muutosta. Asiakkaiden siir-

tyminen uusiin digitaalisiin kanaviin pois perinteisestä painetusta mediasta luo pai-

neita toiminnan uudistamiseen. Kovan kilpailun lisäksi kustannustehokkuus vaatii 

tehokkaampia tukitoimintoja yrityksen sisällä. Jatkuva muutos vaatii jatkuvaa tieto-

jen päivitystä ja uuden oppimista, jolloin muutos- ja uudistuskyvykkyyden kehittämi-

nen on avainasemassa. Kaikki ympärillä tapahtuva muutos vaatii työntekijöiltä oi-

keaa asennetta, mindset, joka Sanomalla on nostettu osaamisen kehittämisessä 

tärkeään asemaan.  

 

Taulukkoon 4 on kerätty yhteenveto osaamisen kehittäminen-teemasta. 

 

OP 

 

Ilmarinen 

 

Outotec 

• digitaalisen osaamisen viite-

kehys 

• perustuu strategiaan 

• learning platform osaamisen ke-

hittämisen järjestelmä 

• demokratisoi oppimisen 

• läpinäkyvyys 

• mahdollistaa yleisen ja edistymi-

sen seurannan 

• OP ketterä 

• merkittävä rooli 

• modernit oppimisalustat, 

joita helppo räätälöidä 

• yksilöllisyys 

• mahdollisuus kaikille 

• aika- ja paikkariippumatonta 

• ketteryys 

• analytiikka 

• uusia tehtäviä ja laajempia 

kokonaisuuksia 

• tasapaino sähköisen ja ei-

sähköisen oppimisen välillä 

• järjestelmät / työkalut 

• oppimisalustat ja mobiilit alus-

tat 

• e-learning 

• erikoisosaaminen (erilaiset 

teknologiat) 

 

Veikkaus 

 

Sanoma 

 

• strategian ytimessä 

• ydinkyvykkyydet määritellään ja 

tunnistetaan -> ohjaavat valmen-

nustarjontaa 

• osaamismuotoilu ->vastaa tu-

levaisuuden strategian toteut-

tamisesta 

• sisäiset urapolut  

• osaamisen johtamisen malli 

• ketteryys -> osaamisen kehittä-

misen painopisteet muuttuvat 

tarpeiden mukaisesti 

• Agile coach tiimi 

• järjestelmä / työkalu 

• Sanoma Academy oppi-

misalusta, mihin tuotetaan 

erilaisia oppimispolkuja ja 

osaamisen kehittämisohjel-

mia 

• monipuolinen sisältö ja tapa 

toimia 

• IT-taidot tärkeät, työkalu 

osaaminen 

• mindset muutos  

• ihmisten kohtaaminen tär-

keää 
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• selkeät uudet roolikuvaukset 

• vahvistaa oppimisen kulttuu-

ria 

• muutos/uudistuskyvykkyyden 

kehittäminen 

• oma toimintamalli 

 

Taulukko 4. Yhteenveto osaamisen kehittäminen. 

 

4.2.3 Rekrytointi 

 

Empiirisen tutkimuksen perusteella oli hyvin vahvasti havaittavissa, että rekrytoinnin 

osalta digitalisaatio nähtiin pitkälti järjestelmänä tai työkaluna, joka mahdollistaa asi-

oiden tekemisen entistä tehokkaammin. Taulukkoon 5 on kerätty yhteenveto rekry-

tointiteemasta. Digitalisaatio mahdollistaa analytiikan, hakutoimintojen ja erilaisten 

rajauksien hyödyntämisen. Haastatteluissa OP, Ilmarinen ja Veikkaus korostivat 

rekrytoinnin strategista merkitystä. Nämä yritykset ovat strategiatasolla määritelleet 

tulevaisuuden työntekijäprofiilit, sen mukaan millaisia työntekijöitä heille tarvitaan ja 

kuinka paljon. Digiosaajien tarve on merkittävä kaikissa haastatelluissa yrityksissä 

ja kilpailu näistä osaajista on kova. Hyvän rekrytointistrategian avulla yritykset pys-

tyvät kilpailemaan parhaista osaajista. Organisaatiot kansainvälistyvät ja työnteko 

muuttuu aika- ja paikkariippumattomaksi. Kilpailu digiosaajista ei rajoitu vain oman 

toimialan yrityksiin, vaan se on globaalia. Yksi selkeä kaikkia yhdistävä tekijä oli 

myös digitalisaation myötä käyttöönotetut erilaiset rekrytointitavat ja -kanavat. Di-

giosaajat eivät löydy perinteisiltä työpaikkamarkkinoilta. Tekoälyä ei case-yrityksillä 

ollut käytössä rekrytoinnissa, mutta OPlla se oli käytössä esimiesten apuna laadit-

taessa palautekirjettä ei valituille hakijoille. Tekoälyassistentti laatii kirje-ehdotuk-

sen, missä on mainittuna ne kriteerit, jotka hakija täytti, sekä ne, missä oli puutteita 

ja mahdollisia kehittämisehdotuksia. Tämä on helpottanut esimiesten työtaakkaa ja 

saanut positiivisen vastaanoton hakijoiden keskuudessa. Ilmarisella on rekrytoinnin 

osalta tilanne, missä digitalisaation myötä henkilöstön määrä vähenee ja jäljelle jää-

vien tehtävien profiilit laajenevat ja monipuolistuvat. Veikkauksella on otettu käyt-

töön uusi rekrytointikonsepti, jonka tarkoituksena on uudistaa koko rekrytointipro-

sessi vastaamaan tämän hetken tilannetta. Tällä hetkellä on työnhakijan markkinat 

ja esimiesten täytyy osata myydä työpaikka hakijalle. Veikkaus ei voi olettaa, että 

kaikki tahtovat heille töihin. Case-yritykset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, jossa 
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kilpailu osaajista on kovin ja tarjonta laajin. OP on kyennyt hyödyntämään sijaintiaan 

Oulussa, jonne OP oli perustamassa tuotekehitysyksikköä samaan aikaan kun No-

kia oli lakkauttamassa toimintojaan. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että yrityksen 

koolla on merkitystä rekrytointiprosessissa, isompi yritys herättää enemmän luotta-

musta kuin pienempi. 

 

 

OP 

 

Ilmarinen 

 

Outotec 

• strategisesti tärkeää (huippu-

osaajat mahdollistavat strate-

gian toteutumisen 

• kilpailu digiosaajista kova 

• järjestelmä / työkalu 

• tekoäly käytössä ”jälkihoi-

dossa” 

• käyttäjäystävälliset rajapinnat 

• avannut uusia tapoja rekry-

toida 

• järjestelmä / työkalu 

• analytiikka, hakutoiminnot, ra-

jaukset 

• henkilöstön määrä vähenee, 

muuttuvat profiilit 

• kilpailu digiosaajista kova 

• kohdennetut rekrytointitavat 

• järjestelmä / työkalu 

• kilpailu digiosaajista kova 

• osallistutaan erilaisiin tapahtu-

miin (hackathon) 

 

 

Veikkaus 

 

Sanoma 

 

• järjestelmä / työkalu 

• Veikkaus rekrytointikonsepti 

• ottaa haltuun kaikki digitaaliset 

kanavat -> digiosaajilla omat 

”markkinapaikat” 

• prosessin pitää elää ajassa 

• kilpailu digiosaajista kova 

• nopeus 

• järjestelmä / työkalu 

• kilpailu osaajista kova 

• pyritään hyödyntämään niitä 

kanavia, missä digiosaajat ovat 

• koko prosessin tehostaminen 

 

Taulukko 5. Yhteenveto rekrytointi. 

 

4.2.4 Imago 

 

Imagomielessä kaikki case-yritykset kokivat, että heitä ei pidetä ensisijaisesti digi-

tai datatalona, vaikka esimerkiksi Sanoma toimii digimaailmassa ja Ilmarisella, 

OPlla ja Veikkauksella painotetaan digitalisaation strategista merkitystä. OPn tuote-

kehitysyksikkö Oulussa on luonut vahvan imagon itselleen ja tämän avulla pystynyt 

rekrytoimaan osaavaa henkilökuntaa. Imagon merkitys rekrytointitilanteessa on 

suuri. Veikkaus ja OP ovat luoneet oman tarinan, jonka avulla kerrotaan yrityksestä 

ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Sanoma järjestää itse tapahtumia, esimerkiksi 

Mimmit koodaa-tapahtuma, jonka avulla esitellään Sanomaa työpaikkana. Kaikille 
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case-yrityksille oli tärkeää näkyä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, missä 

digiosaajat liikkuvat, jotta he pystyvät markkinoimaan omaa yritystään potentiaali-

sena työpaikkana myös digiosaajille. Jokainen case-yritys pystyy tarjoamaan va-

kaan työympäristön ja modernit, hyvä työkalut, mutta imagomielessä nämä yritykset 

eivät ole yhtä ”seksikkäitä” kuin esimerkiksi pelialan startup-yritykset. Sekä Ilmari-

nen että Outotec hyödyntävät vastuullisuusteemaa luodessaan strategista kuvaa 

yrityksestään. Outotec toimii yhdellä maailman saastuttavimmista toimialoista, joten 

heille on imagomielessä erityisen tärkeää vastuullisuus ja luonnonvarojen kestävän 

käytön edistäminen kehittämillään osin myös digitaalisilla ratkaisuillaan. Yrityksen 

imago ja maine vaikuttavat työnantajaan sitoutumiseen. Universumin 2019 opiske-

lijatutkimuksen mukaan case-yrityksistä vain OP ryhmä pääsi kymmenen parhaan 

joukkoon (vuoden 2018 sijoitus on merkitty sulkeisiin). OP ryhmä sijoittui sijalle 4 

(3.) kaupallisen alan opiskelijoiden TOP-10 listalla. Veikkaus oli samalla listalla si-

jalla 53 (51.), Sanoma sijalla 59 (56.) ja Ilmarinen sijalla 68 (-). IT-alan opiskelijoiden 

listalla korkeimmalle pääsi case-yrityksistä Veikkaus sijalle 24 (30.), OP ryhmä si-

jalle 25 (23.) ja Sanoma sijalle 46 (48.). Teknisen alan opiskelijoiden listalla Outotec 

sijoittui sijalle 58 (60.) ja Veikkaus sijalle 100 (-). Tutkimuksen perusteella Veikkaus 

on onnistunut kasvattamaan positiivista imagoa sekä IT- että teknisen alan opiske-

lijoiden keskuudessa. Tutkimukseen vastasi 12 633 suomalaista korkeakouluopis-

kelijaa.  Taulukossa 6 on yhteenveto teemasta. 

 

 

OP 

 

Ilmarinen 

 

Outotec 

• oma tarina -> houkuttelee ta-

loon 

• OP ketterä 

• panostetaan jatkuvasti 

• keskittyy vastuullisuus tee-

maan 

• imago Suomessa hyvä 

• vastuullisuus / maailman pa-

rannus 

• osallistutaan erilaisiin tapahtu-

miin (hackathon) 

 

Veikkaus 

 

Sanoma 

 

• tekee todeksi Veikkauksen 

strategian 

• oma tarina 

• tarina kertoo ydinviestin 

• vahva mielikuva auttaa kette-

rien toimintamallien syntyyn 

• ei mielletä datatalona, vaikka 

digimaailmassa ja sen ehdoilla 

toimii 

• järjestetään itse ja osallistu-

taan erilaisiin tapahtumiin 
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• panostetaan osaamisen kehit-

tämiseen, joka koetaan vah-

vuutena henkilöstötutkimuk-

sissa 

• tapahtumien aikana mahdolli-

suus verkostoitua ja markkoina 

Sanomaa työpaikkana 

Taulukko 6. Yhteenveto imago. 

 

4.2.5 Talent Management 

 

Talent management on vahvasti sidottuna case-yritysten HR-strategiaan. Digitali-

saation avulla talentit löytyvät helpommin organisaatioista ja heidän urapolkujaan 

pystytään paremmin suunnittelemaan ja seuraamaan. OPssa talent management 

näkyy strategisessa resurssisuunnittelussa. Sen avulla pystytään kohdentamaan 

osaaminen ja tarpeet yrityksen strategian mukaisesti. Yrityksen koolla on merkitystä 

talent managementin hoitoon, mitä enemmän työntekijöitä on, sitä merkityksellisem-

mäksi talent management tulee. Kuten taulukosta 7 selviää, talent managementissa 

digitalisaatio nähtiin pääasiassa järjestelmänä tai työkaluna, jonka avulla yrityksen 

talenteista huolehditaan. Missään case-yrityksessä talent management ei ollut puh-

taasti oma strateginen osa-alueensa, vaan se oli liitetty osaksi esimerkiksi osaami-

sen kehittämisen kokonaisuutta. Digitalisaatio lisää talent managementin läpinäky-

vyyttä ja mahdollistaa tiedonsaannin, tiedon haun ja analytiikan käytön. Talent ma-

nagementin osalta suurimmat erot olivat, kuinka se on toteutettu yrityksissä. Toi-

mialasta riippumatta tutkimuksen case-yrityksissä talent managementin strateginen 

rooli on selvästi vahvistumassa tulevaisuudessa. Kaksi case-yritystä (Ilmarinen ja 

Veikkaus) kartoittavat parhaillaan uuden teknisen ratkaisun löytymistä talent mana-

gementin hoitoon.  

 

 

OP 

 

Ilmarinen 

 

Outotec 

• näkyy strategisessa resurssi-

suunnittelussa 

• osa HR-strategiaa 

• järjestelmä / työkalu 

• lisääntyvä tiedon määrä 

• haku ja analysointi 

• tavoite nostaa koko organisaa-

tion digitaalista kyvykkyyttä 

• haasteena epätarkka kuva tu-

levaisuudesta 

• urapolut eivät ole lineaarisia 

• osa osaamisen kehittämistä 

• etsitään parhaillaan ratkaisua 

talent managementin hoitoon 

• osa HR-prosessia 

• järjestelmä / työkalu 

• voisi olla kehittyneempi 

• läpinäkyvyys 

• järjestelmää hyödynnetään toi-

minnan tukena 

• ei vaikuta kykyyn kehittää tai 

pitää talentit talossa 
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Veikkaus 

 

Sanoma 

 

• alkuvaiheessa, vahva kytkös 

osaamisen johtamiseen 

• kaikki ovat talentteja 

• korostaa työntekijän vastuuta 

omasta osaamisesta 

• hankinnassa uusi järjestelmä 

• järjestelmä / työkalu 

• enemmän tietoa saatavilla 

• läpinäkyvyys 

• talent management ja osaami-

sen kehittäminen vahvasti si-

doksissa toisiinsa 

 

Taulukko 7. Yhteenveto talent management. 

 

4.2.6 Palkitseminen 

 

Kaikissa case-yrityksissä palkitsemista hyödynnettiin strategisesti. Palkitsemisen 

monimuotoisuuden avulla pystytään paremmin sitouttamaan osaavia työntekijöitä. 

Työntekijöiden motivoinnissa ja tehokkuuden parantamisessa palkitseminen on 

strategisesti merkittävää. Palkitsemisen osalta digitalisaatio nähtiin erityisesti järjes-

telmänä tai työkaluna (taulukko 8), joka mahdollistaa yhteisten tavoitteiden asetta-

misen ja niiden seurannan sekä analytiikan. Digitalisaatio lisää palkitsemisen lä-

pinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta. Case yrityksistä Outotecissa globaali palkitse-

misstrategia mahdollistaa yhdenvertaisen palkitsemisen maasta riippumatta. Digi-

talisaation avulla on Sanomassa ja Veikkauksessa pystytty tehostamaan palkitse-

mista ja tekemään siitä nopeampaa ja yksilöllisempää. Nopeampi ja yksilöllisempi 

palkitseminen kannustaa jatkuvan parantamisen kulttuuriin. Veikkauksella nähdään 

palkitseminen myös keinona pitää talentit talossa.  

 

 

OP 

 

Ilmarinen 

 

Outotec 

• järjestelmä / työkalu 

• läpinäkyvyys 

• analytiikka 

• tieto 

• järjestelmä / työkalu 

• tavoitteita helpompi asettaa 

• enemmän mittareita 

• parempi seurattavuus 

• järjestelmä / työkalu 

• läpinäkyvyys 

• yhdenvertaisuus 

• samat tavoitteet 

• seuranta 

 

Veikkaus 

 

Sanoma 

 

• järjestelmä / työkalu 

• varmistaa, että talentit pysy-

vät talossa 

• järjestelmä / työkalu 

• tehokkaampi tapa toimia 

• läpinäkyvyys 
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• tulevaisuudessa pitäisi tapah-

tua nopeammin ja yksilöllisem-

min -> jatkuvan parantami-

sen kulttuuri 

Taulukko 8. Yhteenveto palkitseminen. 

 

4.2.7 Tulevaisuuden näkymät 

 

Taulukkoon 9 on kerätty yhteenveto niistä ajatuksista, miten digitalisaatio tulevai-

suudessa vaikuttaa case-yritysten liiketoimintaan. Digitalisaation vaikuttaa entistä 

enemmän ja laajemmin. Tietoa on enemmän, helpommin ja halvemmalla saatavilla 

yritysten tarpeisiin. Ketterät menetelmät ja agile mindset auttavat ihmisiä sopeutu-

maan digitalisaation synnyttämään jatkuvaan muutokseen. Analytiikka, robotiikka ja 

tekoäly mahdollistavat yksilöllisemmän tulevaisuuden suunnittelun, mutta samalla 

yksilön vastuu omasta henkilöbrändistään kasvaa. Jokaisella on itsellään vastuu pi-

tää oma osaamisen taso kilpailukykyisenä. Tämä on mahdollista aika- ja paikkariip-

pumattomien oppimisalustojen avulla. OPssa haasteena nähtiin, kuinka saada ih-

miset innostumaan ja kiinnostumaan digitalisaation mahdollisuuksista omassa or-

ganisaatiossa. Insinöörivaltaisessa Outotecissa riskinä on liiallinen sokeutuminen 

työkaluihin, jolloin itse ihminen unohtuu. Jatkuvassa muutoksessa on tärkeää, että 

yritys pystyy luomaan psykologisen turvallisuuden tunteen työpaikalla (Veikkaus), 

jolloin ihmiset ovat valmiita kokeilemaan ja epäonnistumaankin yhteisen päämäärän 

tavoittelussa. HR-ammattilaisten rooli tulee yhä enemmän siirtymään kohti strate-

gista business partneria, jolloin liiketoiminnan tuntemus on avain asemassa, jotta 

voidaan toimia aitona liiketoiminnan tukena ja olla tuottamassa lisäarvoa yritykselle 

(Sanoma). 

 

 

OP 

 

Ilmarinen 

 

Outotec 

• digitalisaatio vaikuttaa entistä 

enemmän 

• demokratisoi tiedon ja sen si-

sällön 

• tiedon hinta halpenee 

• datalla johtaminen kehittyy 

• tulevaisuuteen ennustava ana-

lytiikka 

• työ ja oppiminen aikaan ja paik-

kaan sitoutumatonta 

• työntekemisen mallit ja sisältö 

muuttuu 

• tieto saadaan paremmin päät-

täjien käyttöön  

• tieto on helpommin saatavissa 

• rekrytointiin merkittävää apua 

• lisää osaamisen kehittämisen 

tukiratkaisuja 

• läpinäkyvyys 
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• analytiikka, robotiikka ja teko-

äly mahdollistavat henkilökoh-

taisemman neuvonnan, suosi-

tukset ja tiedon saatavuuden 

• reaaliaikaista tietoa HR-

ammattilaisille ja johdolle pää-

töksenteon tueksi 

• auttaa resurssien arvioinnissa 

• haasteena miten saada ihmi-

set innostumaan/kiinnostu-

maan asiasta 

• rutiinitehtävät automatisoituvat 

-> jää vaativampi asiantuntija-

työ 

• sosiaalisten taitojen merkitys 

kasvaa 

• henkilöbrändin merkitys kasvaa 

• riskinä sokeutuminen työka-

luihin ja ihminen unohtuu  

 

Veikkaus 

 

Sanoma 

 

• palvelu asiakaslähtöisempää 

• palvelumuotoilu yksilöllisem-

pää 

• ketterät menetelmät 

• agile mindset 

• psykologinen turvallisuus 

• keskittyä strategiseen suunnit-

teluun, jotta perusasiat pysty-

tään tekemään vieläkin yksin-

kertaisemmin, linjakkaammin ja 

läpinäkyvämmin 

• HR-asiantuntijat liiketoimin-

nan tukena ja lisäarvoa tuot-

tamassa 

• valmius muutoksiin -> ketteryys 

korostuu 

• yksilön vastuu omasta osaami-

sen kehittämisestä 

• itseohjautuvaisuus, sparraus, 

coaching tulevaisuuden perus-

valmiuksia 

 

Taulukko 9. Yhteenveto tulevaisuuden näkymät. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitalisaatio ja sen hyödyntäminen ovat yritys-

kohtaisia. Sen hyödyntämiseen vaikuttavat best-fit teorian mukaisesti yrityksen 

koko, sijainti, strategia ja toimiala. Digitalisaatio tuo yrityksen käyttöön modernit jär-

jestelmät ja käyttäjäystävälliset työkalut, jotka tekevät toiminnasta tehokasta ja lä-

pinäkyvää. Tiedon määrä lisääntyy ja sitä pystytään analysoimaan tehokkaammin 

ja tarkemmin yrityksen käyttöön. Robotiikkaa ja tekoälyä pystytään hyödyntämään 

entistä laajemmin. Jokaisen yrityksen on kuitenkin löydettävä oma tapansa toimia 

ja kirjottaa oma tarinansa, jonka avulla se pystyy kilpailemaan parhaista työnteki-

jöistä. 
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5 Johtopäätökset 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on koota yhteen tutkimuksen teoreettiset ja empii-

riset havainnot sekä tulokset. Tuloksia tarkastellaan tutkimuksen viitekehyksen 

kautta ja vastataan tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  Kappaleen lo-

pussa pohditaan tutkimukseen liittyviä rajoituksia sekä esitetään mahdollisia jatko-

tutkimusaiheita. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten digitalisaatio on vaikuttanut yrityksen 

strategiseen henkilöstöjohtamiseen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Arm-

strongin (2006, 40) mallissa HR-strategiat on jaettu erillisiin kohdennettuihin strate-

gioihin. Osaamisen kehittämisen lisäksi tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kolmea 

muuta erillistä strategiaa; rekrytointia, talent managementia ja palkitsemista, jotka 

ovat vahvasti sidoksissa osaamisen kehittämiseen. Tutkimuksen teoriaosuudessa 

käsiteltiin strategisen henkilöstöjohtamisen lisäksi neljää valittua HR-strategian tee-

maa, digitalisaatiota ja sen vaikutusta näihin teemoihin. Teoreettinen viitekehys 

muodostui best-fit teorian ympärille, joka sopi lähestymistavaksi aiheen tuoreuden 

takia.  

 

Empiiriseen tutkimukseen osallistui viisi yritystä: OP Ryhmä, Ilmarinen, Outotec Oyj, 

Veikkaus Oy ja Sanoma Oyj. Tutkimukseen kuuluneet yritykset toimivat eri toi-

mialoilla tarjoten mielenkiintoisen näkymän siitä, miten eri toimialoilla toimineet yri-

tykset ovat reagoineen digitalisaation tuomiin muutoksiin ja haasteisiin. Yrityksiin 

tehtiin puolistrukturoidut teemahaastattelut, jotka kattoivat neljän kohdennetun HR-

strategian lisäksi yleiset kysymykset digitalisaation ja strategisen henkilöstöjohtami-

sen tilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Aineistonkeruumenetelmänä toimi tee-

moittelu, joka perustui valittuun neljään HR-strategian teemaan. Kappaleessa neljä 

on ensin avattu case-yrityksiin tehdyt haastattelut ja sen jälkeen tuloksia on analy-

soitu best-fit teorian mukaisesti kappaleessa 4.2.  

 

Digitalisaatio muokkaa yritysten toimintatapoja ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia 

työntekijöille. Perinteisiin työtehtäviin tulee lisää teknisiä valmiuksia vaativia ominai-
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suuksia ja digitalisaatio synnyttää kokonaan uusia tehtäviä. Osaavasta henkilökun-

nasta on pula, ei pelkästään Suomessa vaan maailmanlaajuisesti. Digitalisaation 

levittäytyessä kaikille toimialoille digiosaajia tarvitaan yhä enemmän. Pärjätäkseen 

kilpailussa osaavasta työvoimasta yritysten pitää panostaa henkilöstöjohtamisen eri 

prosesseihin. Osaamisen kehittäminen, rekrytointi, talent management ja palkitse-

minen muodostavat kokonaisuuden, josta muodostuu tärkeä kilpailutekijä yrityk-

selle. Hyvällä strategisella henkilöstöjohtamisella yritys pystyy näiden neljän osa-

alueen avulla luomaan itselleen osaavan, motivoituneen ja muutoskykyisen henki-

lökunnan. Yrityksen toiminta on kustannustehokkaampaa ja kannattavuus paranee. 

 

Tutkimus paljasti selvästi, että best-fit teorian mukaiset tekijät kuten yrityksen koko, 

toimiala ja työn luonne vaikuttavat siihen, miten digitalisaatio oli case-yrityksissä 

otettu huomioon. Finanssiala, jolla sekä OP että Ilmarinen toimii, on jo pitkään so-

peutunut digitalisaation aiheuttamaan muutokseen. Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 

ovat aineettomia ja helposti digitoitavissa. Tämä vaikuttaa tarvittavan henkilöstön 

määrään ja osaamiseen. Muutos on pysyvä ja uudet digitaaliset alustat houkuttele-

vat uusia ketteriä toimijoita alalle. Tämä taas vaikuttaa asiakkaiden vaatimuksiin ja 

käyttäytymiseen. (Pohjola 2015, 8,18.) 

 

Empiirisen tutkimuksen perusteella OP on ottanut digitalisaation vahvasti strategi-

aansa ja vienyt sen läpi organisaation. Kilpailu asiakkaista ja kovat kustannuspai-

neet ovat edesauttaneet muutoksen läpiviemistä. Digitalisaatio on mukana sekä 

asiakasrajapinnassa että yrityksen sisäisissä toiminnoissa. OPssa on käytössä yli 

80 robottia. Digitaalisen viitekehyksen avulla he ovat pystyneet hälventämään työn-

tekijöiden epäluuloa ja jopa onnistuneet kääntämään asenteen positiiviseksi.  

 

Ilmarinen on lähtenyt mukaan digitalisaatioon selvästi myöhemmin, vaikka toimii fi-

nanssialalla. Työeläkeyhtiönä heillä ei ole ollut pankkien kaltaista ulkoista tai si-

säistä painetta digitalisaatioon. Digitalisaatio leikkaa läpi koko organisaation sekä 

vakuutus- että työhyvinvoinnin puolella. Tavoitteena on digitalisoida niin paljon kuin 

mahdollista lain ja määräyksien puitteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi heillä 

korostuu voimakkaasti kyvykkyyksien ja osaamisen johtaminen. 
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Outotecissa digitalisaatio on osa liiketoimintaa. Digitalisaatio on heillä lähtenyt liik-

keelle asiakasrajapinnan kautta. Globaali toimintaympäristö luo haasteita, miten di-

gitalisaatiota pystytään hyödyntämään läpi organisaation. Suhtautumisessa digita-

lisaatioon on suuria eroja eri maiden välillä. Digitalisaation tuoma läpinäkyvyys on 

Outotecille tärkeää. Haasteena insinöörivaltaiselle talolle on liika keskittyminen tek-

niikkaan, eikä sen tuottaman tuloksen hyödyntäminen. 

 

Veikkauksen toimiala elää voimakasta murrosvaihetta. Tämä haastaa Veikkauksen 

kehittämään omaa toimintaansa vastaamaan kilpailuun. Heidän digistrategiansa 

perustuu dataan pohjautuvaan ohjaukseen, jota pystytään hyödyntämään liiketoi-

mintaa kehittäessä. Tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota mahdollisimman mo-

nipuolisesti liiketoiminnan tukitoiminnoissa, kuten henkilöstö- ja taloushallinnossa. 

 

Digitalisaatio on Sanoman ydinliiketoimintaa. Sillä on merkittävä asema strategi-

assa ja käytännön työtehtävissä. Digitalisaatiota hyödynnetään liiketoiminnan tuki-

toiminnoissa. Sanomalla on digitalisaation ansiosta voitu siirtää tavallisimmat HR-

tehtävät esimiesten ja työntekijöiden vastuulle ja HR-ammattilaiset palvelevat orga-

nisaatiota erilaisissa lisäarvoa tuottavissa tehtävissä. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa, miten digitalisaatio on huomioitu 

strategisessa henkilöstöjohtamisessa haastatelluissa case-yrityksissä. Tutkimuk-

sen kohteena oli neljä strategisen henkilöstöjohtamisen osa-aluetta: osaamisen ke-

hittäminen, rekrytointi, talent management ja palkitseminen. Seuraavaksi käsitel-

lään vastaukset tutkimukselle asetettuihin pää- ja alakysymyksiin.  

 

Pääkysymys: Miten digitalisaatio vaikuttaa strategiseen henkilöstöjohtami-

seen osaamisen kehittämisen näkökulmasta? 

 

Kuten empiirisestä tutkimuksesta käy ilmi, digitalisaatio vaatii uutta ajattelutapaa 

läpi koko organisaation. Digitalisaatio synnyttää uusia ja muokkaa vanhoja tehtäviä. 

Vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista ja oppiminen on jatkuva prosessi. Sosi-
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aalisten taitojen merkitys korostuu, kun yhä enemmän toimitaan osana erilaisia ryh-

miä. Osaamisen johtaminen korostuu ja on tärkeää luoda organisaatioon vahva op-

pimisen kulttuuri.  

 

Osaamisen kehittäminen on merkittävässä strategisessa asemassa lähes kaikissa 

case-yrityksissä. Truss et al. (2012, 173) ovat kehittäneet mallin strategisen henki-

löstöjohtamisen vaihtoehdoista (kuva 8, sivu 11), jonka avulla yrityksen olisi hel-

pompi hahmottaa miten sen tulisi kehittää osaamistaan. Strateginen lähestyminen 

osaamisen kehittämiseen on kuitenkin koettu haastavaksi useissa yrityksissä. 

 

OPssa on luotu erillinen digitaalisen osaamisen viitekehys, jonka avulla he ovat 

määritelleet, mitä digitalisaatio OPssa merkitsee ja minkälaisia valmiuksia he tarvit-

sevat. Tämän jälkeen he arvioivat, miten tarvittavat kompetenssit hankitaan; teh-

däänkö ne itse vai ostetaanko palvelu kolmannelta osapuolelta. Digitalisaatio muut-

taa OPn liiketoimintamallia ja ansaintalogiikkaa, jota varten he ovat kehittäneet OP-

ketterän. Se mahdollistaa onnistumisen sekä yksilöille että tiimeille muuttuvassa ti-

lanteessa.  

 

Ilmarisella on vasta viime vuosina otettu digitalisaatio strategiseksi osaamisen ke-

hittämisalueeksi ja nyt sen rooli on merkittävä. Digitalisaation vaikutus strategiseen 

henkilöstöjohtamiseen näkyy kyvykkyyksien ja osaamisen johtamisessa. Ilmariselle 

on syntynyt aivan uudenlaisia osaamistarpeita ja haasteena on löytää ja kehittää 

tekijät omasta joukosta. Outotecillä digitalisaation vaikutukset on koettu olevan 

enemmän digitaalisten oppimisjärjestelmien puolella. Digitaalisuus mahdollistaa 

monipuolisen ja läpinäkyvän osaamisen kehittämisen.  

 

Veikkauksella osaamisen kehittäminen on strategian ytimessä. Heillä on otettu pal-

velumuotoilu avuksi osaamisen kehittämisen suunnittelussa, niin että se vastaa tu-

levaisuuden strategian vaatimuksiin. Uudessa organisaatiossa on pyritty luomaan 

sisäisiä kehityspolkuja, joiden avulla ihmisiä on ohjattu uusille urille talon sisällä. 

Sanomalla digitalisaatio on vaikuttanut osaamisen kehittämiseen lähinnä sisällölli-

sesti. Digitalisaatio on Sanoman ydinliiketoimintaa ja heillä korostuu erilaisten IT-
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taitojen osaaminen. He ovat kehittäneet digiajan journalismin, jonka yhtenä tavoit-

teena on selvittää miten ja mitä osaamista kehitetään. Digitalisaatio mahdollistaa 

monipuolisen sisällön ja toimintatavat, mutta ihmisten kohtaaminen on heille edel-

leen hyvin tärkeää. 

 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tekemän selvityksen ”Kohti jaettua 

ymmärrystä työn tulevaisuudesta” mukaan on kuvassa 20 esitetty niitä strategisia 

tekijöitä, joita digitalisaatio asettaa tulevaisuuden osaamisen kehittämiselle. Koulu-

tus painottuu tulevaisuudessa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Pelkkä asioiden 

oppiminen ei riitä, vaan tarvitaan kykyä ymmärtää kokonaisuuksia. Toimitaan yhä 

enemmän ryhmissä, jolloin vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa. Yksilön osaami-

nen määrittyy yhteisön osaamisen mukaan. (Dufva, Halonen, Kari, Koivisto, Koivisto 

& Myllyoja, 2017, 23.)  

 

 

Kuva 20. Osaamiseen liittyvät muutospolut (Dufva et al. 2017, 23) 

 

Järjestelmät ja työkalut ovat parantuneet digitalisaation myötä. Empiirisessä tutki-

muksessa kaikki case-yritykset kokivat, että digitalisaatio on mahdollistanut moni-

puolisen osaamisen kehittämisen tarjonnan. On pystytty hyödyntämään moderneja 

oppimisalustoja, joita on helppo räätälöidä yrityksen ja työntekijän tarpeen mukaan. 

Digitalisaatio on mahdollistanut aika- ja paikkariippumattoman oppimisen, jolloin 

opiskelun pystyy suorittamaan itselleen sopivaan aikaan. Opiskelusta on tullut lä-
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pinäkyvämpää ja demokraattisempaa. Digitalisaation luoma ketteryys oli strategi-

sesti tärkeä tekijä case-yrityksille. Osaamisen kehittämisen painopisteitä pystytään 

helposti ja nopeasti muuttamaan yrityksen tarpeiden mukaan ja samalla se mahdol-

listaa edistymisen seurannan. 

 

Alakysymys: Miten pitkän tähtäimen koulutussuunnittelussa pystytään hyö-

dyntämään digitalisaatiota? 

 

Tutkimuksesta ilmeni, että kaikissa case-yrityksissä koettiin, että tiedon määrä kas-

vaa ja datalla johtaminen kehittyy. Yrityksen johto saa reaaliaikaista tietoa päätök-

senteon tueksi, jolloin pystytään määrittelemään suunta ja visio mihin tulevaisuu-

dessa ollaan menossa. Digitalisaatio mahdollistaa analytiikan, robotiikan ja tekoälyn 

käytön, jolloin pystytään tarkemmin arvioimaan niitä resursseja ja taitoja, joita tule-

vaisuudessa tarvitaan.  

 

Kuten Helen Lieu (2019) on todennut, että tulevaisuuden menestyjät ovat niitä yri-

tyksiä, jotka pystyvät integroimaan inhimillisen ja teknologisen ulottuvuuden henki-

löstöhallinnossaan. Digitalisaatio on mahdollistanut e-HRM-järjestelmän syntymi-

sen, jonka avulla yrityksellä on mahdollisuus ylläpitää kattavaa tietoa henkilöstös-

tään. Tietojen ylläpitoon osallistuu myös työntekijä itse, jolloin motivaatio työtä koh-

taan kasvaa ja tehokkuus paranee. E-HRM mahdollistaa sen, että perusluonteiset 

HR-tehtävät siirtyvät jokaisen esimiehen tehtäväksi ja HR-ammattilaisista tulee kon-

sultteja ja strategisia business partnereita yrityksen sisällä. Strategisena partnerina 

HR pystyy osallistumaan strategiseen suunnitteluun riittävän ajoissa, jolloin digitali-

saation avulla saatua tietoa pystytään hyödyntämään yhdessä yrityksen muun joh-

don kanssa ja luomaan pitkän tähtäimen suunnitelmat osaamisen kehittämiselle. 

(Luoma 2009, 49-51; Järlström 2011, 34-35.) 

 

Alakysymys: Miten digitalisaatio on vaikuttanut strategisiin keinoihin lisätä 

oppimista/kehittymistä? 

 

Kaikki empiirisen tutkimuksen case-yritykset kokivat osaamisen kehittämisen stra-

tegisesti erittäin tärkeäksi. Hallin (1984) psykologisesta menestymisen kiertokulusta 
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(kuva 9, sivu 13) selviää, että on kaksi selkeää keinoa motivoida työntekijää: palaute 

eli ei-rahallinen korvaus ja rahallinen korvaus suoritetusta työstä. Nämä kaksi teki-

jää yhdessä vaikuttavat työntekijän motivaatioon sekä työtä että osaamisen kehittä-

mistä kohtaan. 

 

Brasseyn, Christensenin ja van Damin (2019, 2) mukaan yhä vaativampi työympä-

ristö, monimuotoisuus ja digitaalinen murros muokkaavat työvoiman tarvetta. Hei-

dän mukaansa oppimisen ja kehittämisen strateginen rooli jakaantuu viiteen osa-

alueeseen: talenttien houkuttelu ja pitäminen, työntekijöiden motivointi ja sitouttami-

nen, työnantajabrändin rakentaminen, arvopohjaisen kulttuurin luominen ja valmiuk-

sien kehittäminen (kuva 21). Alla on kuvaus, miten tutkimukseen osallistuneet case-

yritykset ovat näitä asioita huomioineet omassa toiminnassaan. 

 

Kuva 21. Organisaation oppimistoiminnon viisi strategista osa-aluetta. (Brassey et al. 2019, 3). 

 

Talenttien houkuttelu ja pitäminen 

Karrikoidusti voidaan sanoa, että yrityksen näkökulmasta työntekijät ovat arvokkaita 

yritykselle niin kauan kuin he tuottavat lisäarvoa (Brassey et al. 2019, 2). Veikkauk-

sella jokainen työntekijä on talentti ja näin voimavara yritykselle. Yrityksen tehtävä 

on houkutella taloon osaajat ja pitää heidät siellä. Riippumatta siitä, kohdistuuko 

talent management koko henkilökuntaan vain pieneen joukkoon, lopputuloksena or-

ganisaatiossa pitäisi olla oikeilla paikoilla olevia, motivoituneita ja työhönsä tyytyväi-

siä henkilöitä (Thunnissen 2016, 58-59.) Talent management on kuitenkin kehittyvä 
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prosessi, joka tuli myös empiirisessä tutkimuksessa esille (Bolander et al. 2017, 

1524).  Kolmessa viidestä case-yrityksestä koettiin talent managementin olevan 

vielä alkuvaiheessa tai vailla tehokasta ratkaisua huolehtia siitä. Samoin talent ma-

nagement koettiin olevan lähellä osaamisen kehittämistä. Talenteista huolehtiminen 

tapahtui lähinnä osaamisen kehittämisen ja palkitsemisen keinoin.  

 

Brassey et al. (2019, 2) tuovat vahvasti esille työntekijän vastuun omasta osaami-

sen kehittämisestä. Tämä tuli haastatteluissa esille useammassakin kohdassa ja 

sen merkityksen koettiin vain kasvavan tulevaisuudessa. Esimies ja yritys toimii 

mahdollistajana, mutta päävastuu omasta osaamisesta on henkilöllä itsellään. Hen-

kilöbrändäys on tulevaisuutta. 

 

Työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen 

Motivoidakseen ja sitouttaakseen työntekijöitä yrityksen tulisi luoda mahdollisuudet 

osaamisen kehittämiselle, henkilökohtaiselle urasuunnittelulle ja elinikäiselle oppi-

miselle (Brassey et al. 2019, 3). Motivointi ja sitouttaminen tapahtuu erilaisin palkit-

semiskeinoin. Ihmisillä on erilaiset käsitykset ja arvotukset palkitsemisesta ja tämä 

tulisikin ottaa huomioon palkitsemisstrategiaan tehtäessä. Pelkkä raha ei toimi enää 

motivaattorina vaan työltä halutaan haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. Muiden 

arvostus omaa työtä kohtaan ja työstä saatu palaute ovat hyviä keinoja motivoida. 

Työsuhteen pysyvyys ja työaikajärjestelyt voivat olla ruuhkavuosia eläville vanhem-

mille tärkeä tekijä. Erityisesti nuorempi sukupolvi arvostaa työtä, jonka avulla heillä 

on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua jonkin suuremman päämäärän hyväksi. (Ha-

konen 2009, 213-225.)  

 

Empiirisen tutkimuksen perusteella kaikissa case-yrityksissä oli selkeä palkitsemis-

järjestelmä. Digitalisaatio on mahdollistanut palkitsemisen läpinäkyvyyden ja yhden-

vertaisuuden. Tällä on suuri merkitys työntekijän sitoutumisen kannalta.   

 

Työnantajabrändin rakentaminen 

Kilpailu osaavasta henkilökunnasta kovenee ja yrityksille on tärkeää luoda ja kertoa 

oma tarinansa houkutellakseen työntekijöitä. Emipiirisen tutkimuksen perusteella 
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sekä OP että Veikkaus ovat vahvasti luoneet omaa tarinaansa ja brändin rakenta-

miseen panostetaan jatkuvasti. Myös Sanoma rakentaa omaa brändiään osallistu-

malla ja järjestämällä itse erilaisia tapahtumia, joissa luodaan mielikuvaa yrityk-

sestä. Ilmarinen ja Outotec hyödyntävät vastuullisuusteemaa oman brändin raken-

tamisessa. Panostamalla osaamisen kehittämiseen työnantaja rakentaa mainetta 

ollakseen ”työntekijän valinta” markkinoilla. Veikkaus on panostanut osaamisen ke-

hittämiseen ja tämä on koettu vahvuutena henkilöstötutkimuksessa jo useana vuo-

tena. (Brassey et al. 2019, 2-3.) 

 

Myös Salojärvi (2009a, 125-127) painottaa työantajan mielikuvan merkitystä erityi-

sesti rekrytoinnissa. Yrityksen tavoitteena on olla haluttu työnantaja ja houkutella 

parhaat osaajat taloon. Tyytyväiset työntekijät ovat yrityksen paras käyntikortti ulos-

päin. OPssa on panostettu myös hakijakokemuksen laatuun. Tavoitteena on jättää 

hyvä mielikuva yrityksestä hakijoille, vaikka he eivät olisi tulleet valituksi sillä het-

kellä.  

 

Arvopohjaisen kulttuurin luominen 

Vahva työnantajabrändi on yritykselle tärkeä voimavara. Sen avulla pystytään vies-

tittämään yrityksen tarinaa ja luomaan luottamusta yrityksen taloudellista ja yhteis-

kunnallista toimintaa kohtaan. Nuorista sukupolvista erityisesti milleniaalit ovat kiin-

nostuneita hakemaan töitä vahvan arvopohjan omaavista yrityksistä, jotka panosta-

vat kestävään kehitykseen ja ympäristön hyvinvointiin. (Brassey et al. 2019, 2.) Ou-

totec ja Ilmarinen ovat omassa brändiviestinnässään korostaneet vastuullisuutta. 

Vaikka Outotecin toimiala on yksi maailman saastuttavimmista, haluavat he omilla 

kehittyneillä teknologisilla ratkaisuilla tarjota puhtaampia ratkaisuja teollisuudelle.  

 

Globaaleissa yrityksissä organisaatiot ovat hajautettuja ja virtuaalitiimit yleisiä. 

Työntekemisen luonne muuttuu ja se on yhä enemmän aika- ja paikkariippuma-

tonta. On tärkeää luoda sellainen työympäristö, jossa työntekijä kokee, että hänestä 

välitetään ja häneen panostetaan. Tämä luo turvallisuutta työntekijöille. Veikkauk-

sella koettiin psykologinen turvallisuus erittäin tärkeäksi tulevaisuuden strategiseksi 

teemaksi. Yrityksen tulee luoda sellainen ilmapiiri, jossa työntekijä uskaltaa kokeilla 
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ja epäonnistua ja asiat tehdään yhteisen tavoitteen eteen. (Salojärvi 2009b, 156-

157.) 

 

Valmiuksien kehittäminen 

Inhimillinen pääoma vaatii jatkuvaa investointia osaamisen kehittämiseen. Osaami-

sen kehittämiseen panostaneilla yrityksillä on suurempi todennäköisyys päästä ta-

voitteisiinsa. (Brassey et al. 2019, 2.) Viitala (2007, 181) on kuvannut osaamisen 

kehittämisen prosessina kuvassa 6 (sivu 9). Siinä osaamisen kehittäminen on jat-

kuva prosessi, joka seuraa organisaatiossa ja sen toimintaympäristössä tapahtuvaa 

muutosta, varmistaen näin yrityksen valmiuden kohdata muutokset. Osaamisen ke-

hittäminen on tärkeää yrityksen menestykselle, sillä osaava henkilöstö on yrityksen 

tärkein voimavara ja kilpailuetu. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on koko orga-

nisaation kehittäminen. Digitalisaatio on mahdollistanut osaamisen kehittämisen 

koko organisaatiolle kaikissa case-yrityksissä. Osaamista pystytään räätälöimään 

tarpeiden mukaan vastaamaan yrityksen tarpeita ja erilaiset oppimisalustat tekevät 

siitä aika- ja paikkariippumatonta. Osaamisen kehittäminen oli kaikissa case-yrityk-

sissä strategisesti tärkeässä asemassa ja siihen panostettiin. Sen koettiin olevan 

strategian ytimessä ja ehdoton edellytys yrityksen menestyksen kannalta. (Ahvo-

Lehtinen 2006, 101-105; Salojärvi 2009b, 153; Truss et al. 2012, 173.)  

 

Alakysymys: Miten digitalisaatio on muuttanut rekrytoinnin, talenttien ja pal-

kitsemisen huomioimista strategiassa? 

 

Empiirisessä tutkimuksessa tuli esille, että kaikki case-yritykset ovat kehittäneet pro-

sessejaan ja organisaatiorakennetta vastaamaan niitä tulevaisuudelle asetettuja ta-

voitteita, joita digitalisaation tuoma muutos on asettanut. Digitalisaatio vaikuttaa or-

ganisaatioon monella eri tavalla ja tasolla. Uudet kehittyvät teknologiat vaativat käyt-

täjiltään uudenlaisia taitoja ja ajattelutapaa verrattuna aiempiin teknologisiin muu-

toksiin.  

 

Kuvassa 22 on esitetty digitaalisen muutoksen avaintekijät Jacobin ja Brennerin 

(2018, 85) mukaan. Muutos on niin suuri ja nopea, että se vaatii organisaatiolta 
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perusteellisia muutoksia niin strategiaan kuin organisaatiokulttuuriin. Yrityksen kor-

keimman johdon ja hallituksen tulee olla muutoksen takana ja olla viemässä sitä 

eteenpäin. Heidän tehtävänään on olla viestinviejinä organisaatiossa ja varmistaa 

digitaalisen identiteetin luominen organisaatiolle. Tärkeässä asemassa ovat myös 

organisaation eri tasoilla olevat esimiehet, joiden avulla todellinen muutos saadaan 

aikaan. (Jacobi & Brenner 2018, 83-88.)  

 

 

Kuva 22. Digitaalisen muutoksen avaintekijät (Jacobi & Brenner 2018, 85). 

 

Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet & Welchin (2013, 6-12) mukaan digitalisaatioprojekti 

on hyvä paloitella pienempiin osiin, jolloin sen hahmottaminen ja toteuttaminen on 

helpompaa. Kun työntekijät tietävät, mitä ja minkälaisia toimenpiteitä digitalisaatio 

juuri heidän kohdallaan tarkoittaa ja aiheuttaa, on heidän helpompaa hyväksyä se. 

Tarvitaan myös selkeitä palkitsemistapoja, jotka vahvistavat projektin onnistumista. 

Selventääkseen kuvaa digitalisaatiosta OPssa määriteltiin digitaalisen osaamisen 

viitekehys, jonka avulla on pystytty kertomaan henkilökunnalle, mitä digitalisaatio 

tarkoittaa OPssa yleisesti ja yksilötasolla.  

 

Onnistuakseen projekti vaatii, että yrityksen prosessien ja rakenteen pitää olla kun-

nossa. Esimiehillä on vastuu saada tiiminsä toimimaan tehokkaasti. Tiimien tehokas 

yhteistyö luo pohjan tehokkaalle toiminnalle ja ketterät toimintamallit mahdollistavat 
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henkilöiden nopeat siirrot tilanteen mukaan. Vahva yhteistyö erilaisten kumppanei-

den kanssa auttaa sekä taloudellisesti että teknisesti saavuttamaan tavoitteet. (Ja-

cobi & Brenner 2018, 92-95.) 

 

Esimerkiksi Veikkauksella on kehitetty ”agile couch tiimi”, jonka tavoitteena on edis-

tää ketterien toimintamallien hyödyntäminen eri puolilla organisaatiota.  Samoin eri-

laiset järjestelmähankinnat ja -uudistukset olivat ajankohtaisia kaikissa case-yrityk-

sissä. Erityisesti Ilmarisen kohdalla edessä on suuri muutos, kun yli 400 järjestel-

mää ja rajapintaa pitää saada yhdistettyä toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Onnistunut projekti vaatii koko henkilöstön valmistelun ennen projektin alkua (Ja-

cobi & Brenner 2018, 83). Silloin on tärkeää, että organisaatiossa vallitsee avoin ja 

luottamuksellinen kulttuuri, jossa uskalletaan ottaa myös riskejä. Yrityksen pitää 

pystyä luomaan brändi ja imago, joiden avulla se houkuttelee uusia osaajia taloon 

ja hyvällä palkitsemisstrategialla pitää vanhoista kiinni. Kilpailu osaajista on kova ja 

kaikki case-yritykset olivat kehittäneet rekrytointiin erilaisia tapoja, joilla houkutella 

osaajia taloon. Erityisesti digiosaajien houkuttelussa eivät perinteiset työnhakuka-

navat toimi, vaan heitä varten on kaikilla case-yrityksillä omat erilliset kanavat. OP 

korosti rekrytoinnin strategisuutta, sillä huippuosaajat mahdollistavat strategian to-

teuttamisen.  

 

Talent management haastaa ja tukee yrityksessä jo olevaa henkilökuntaa. Muutos 

vaatii sekä uusia taitoja, että vanhasta poisoppimista. Talent managementin avulla 

yritys pystyy suunnitelmallisesti kehittämään talenttejaan vastaamaan tulevaisuu-

den tarpeita. Ilmarisen tavoitteena on nostaa koko organisaation digitaalista kyvyk-

kyyttä. OPssa talent management näkyy strategisessa resurssisuunnittelussa, 

jonka avulla pystytään määrittämään minkälaista osaamista ja kuinka paljon tarvi-

taan. Talent management koettiin olevan vahvasti osa osaamisen kehittämistä ja 

OPssa se oli nostettu omaksi osaksi HR-strategiaan. Ilmarisella ja Veikkauksella 

etsittiin parhaillaan teknistä ratkaisua talent managementin hoitoon. 
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Empiirisen tutkimuksen perusteella palkitseminen oli vahva motivaattori kohti yhtei-

siä tavoitteita. Riskinotosta ja itsensä kehittämisestä tulisi palkita erikseen. Veik-

kauksella on tavoitteena suorittaa palkitseminen nopeammin ja yksilöllisemmin, 

minkä avulla pyritään luomaan jatkuvan parantamisen kulttuuri. Analytiikkaa hyö-

dyntämällä pystytään OPssa paikallistamaan huippuosaajat ja määrittelemään pal-

kitaanko yksilöitä vai tiimejä saavutuksista. Outotecissa uskotaan siihen, että mie-

lenkiintoiset työtehtävät ja hyvällä tasolla oleva peruspalkka motivoivat työntekijää, 

jolloin hän antaa parhaan panoksen yritykselle. 

 

5.1 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten digitalisaatio vaikuttaa yrityksen strate-

giseen henkilöstöjohtamiseen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Osaamisen 

kehittämisen lisäksi tutkimuksessa selvitettiin digitalisaation vaikutuksia rekrytoin-

tiin, talent managementiin ja palkitsemiseen. Tarkastelu suoritettiin best-fit teorian 

näkökulmasta haastattelemalla viiden case-yrityksen henkilöstöhallinnon edusta-

jaa. Tutkimus tehtiin laadullisena case-tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä oli 

puolistrukturoitujen teemahaastattelu. Haastattelujen tuloksena saatiin hyvää ja laa-

dukasta tietoa, miten digitalisaatio vaikuttaa case-yrityksissä strategiseen henkilös-

töjohtamiseen. Erot yritysten välillä olivat suuret sekä alkutilanteessa että digitali-

saation hyödyntämisasteessa organisaatiossa. Tutkimus onnistui vastaamaan sille 

asetettuihin pää- ja alatutkimuskysymyksiin. Saatujen vastausten perusteella muo-

dostui kuva niistä eroista ja yhtäläisyyksistä, joita yritykset kohtaavat digitalisaation 

myötä. 

 

Rajoittavana tekijänä voidaan pitää organisaatioiden vähäistä määrää. Mikäli case-

organisaatioita olisi ollut enemmän, olisi ollut mahdollista saada kattavampi kuva 

yrityksissä vallitsevasta tilasta. Toinen rajoittava tekijä, oli haastateltavien määrä or-

ganisaatioista. Haastateltavana oli vain yksi edustaja case-yritystä kohti, jolloin vas-

tukset jäävät yhden henkilön näkemyksen varaan. Useampi haastateltava samasta 

organisaatiosta olisi voinut laajentaa saatua kuvaa organisaation tilasta ja toimin-

nasta.  
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Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi tehdä samanlainen tutkimus keskittyen 

esimerkiksi pelkästään pankkisektorille. Tämä tutkimuksen avulla saataisiin syväl-

listä tietoa yhden sektorin hyväksi kokemista käytännöistä.  Toinen mielenkiintoinen 

kohde olisi ulottaa kysely koskemaan ulkomaalaisia yrityksiä esimerkiksi Ruotsissa 

ja Saksassa. Tutkimuksen avulla pystyttäisiin selvittämään, millaisia eroja löytyisi 

eri maiden välillä strategisen henkilöstöjohtamisen toteuttamisessa digitalisoitu-

vassa ympäristössä. Samaa aihepiiriä olisi mielenkiintoista tutkia myös työntekijän 

näkökulmasta, jolloin yritys pystyisi hyödyntämään saadut tulokset omassa aihepii-

rin kehitystyössään. 

 

5.2 Yhteenveto 

 

Digitalisaatio muokkaa yritysten toimintaympäristöä nopealla syklillä. Saavuttaak-

seen asettamansa tavoitteet yrityksen pitää pystyä mukautumaan muutoksiin. 

Näissä muutoksissa osaava henkilökunta on avain yrityksen menestykseen. Tämän 

tutkimuksen avulla on havaittavissa, että best-fit teorian mukaisesti ei ole olemassa 

vain yhtä oikeaa toimintamallia. Yrityksen koko, toimiala, sijainti ja työn luonne vai-

kuttavat siihen minkälainen missio, visio ja strategia sillä on. Näillä kaikilla on yhteys 

yrityksen tapaan huolehtia henkilökunnastaan. 

 

Salojärven (2018, 8-14) tutkimuksesta, joka tehtiin 2017 yhteensä 40 suuren suo-

malaisen organisaation henkilöstöjohtajille selvisi, että vain alle 40% vastaajista ker-

toi digitalisaation vaikuttavan oman yrityksen kokonaisliiketoimintaan, strategiaan, 

liiketoimintamalliin, koko toimialan disruptioon, uudenlaisiin toimialayhdistelmiin tai 

ekosysteemeihin. Digitalisaation vaikutus tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja yri-

tysten tulee olla valmiita hyödyntämään kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä se tar-

joaa. Oli kyse sitten asiakasrajapinnassa tapahtuvasta tai organisaation sisäisten 

tukitoimintojen digitaalisuudesta. 

 

Platanou ja Mäkelä (2018, 19-20) ovat artikkelissaan todenneet, että vain muutamat 

yritykset hyödyntävät digitalisaation tuomaa potentiaalia organisaation HRM-
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prosesseissa, kuten rekrytoinnissa, oppimisessa ja kehittämisessä ja työntekijä-

brändäyksessä. Case-yritysten väliset erot digitalisaation hyödyntämisessä olivat 

selkeät. Kaikilla oli kuitenkin selvä suunnitelma siitä, kuinka digitalisaatiota hyödyn-

netään tulevaisuudessa osaamisen kehittämisessä, rekrytoinnissa, talent manage-

mentissa ja palkitsemisessa. Digitalisaatio mahdollistaa entistä tehokkaamman ja 

läpinäkyvämmän toiminnan. 

 

  



 

 

100 

LÄHDELUETTELO 

 
Aaltola, J. & Valli, R. (2001). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II – näkökulmia aloittele-

valle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväs-

kylä: PS-kustannus. 

 

Ahvo-Lehtinen, S. (2006). Osaamisen ennakointi ja arviointi kuntasektorilla. Teok-

sessa: Suurnäkki, T. (toim.) Strateginen henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi. Hel-

sinki: Työturvallisuuskeskus, Kuntaryhmä, pp. 101- 105. 

 

Armstrong, M. (2006). Strategic human resource management: a guide to action. 

London: Kogan Page. 

 

Aussems, A. (8.3.2016). HR’s missing link: How Capgemini leverages big data to 

enable strategic talent management. [Verkkodokumentti]. Viitattu 2.6.2019. Saata-

villa: https://www.capgemini.com/2016/03/hrs-missing-link-how-capgemini-levera-

ges-big-data-to-enable-0/ 

 

Bankewitz, M., Åberg, C. & Teuchert, C. (2016). Digitalization and Boards of Direc-

tors: A New Era of Corporate Governance? Sciedu Press, Vo, 5, No. 2, pp. 58-69. 

 

Brassey, J., Christensen, L. & van Dam, N. (2019). The essential components of a 

successful L&D strategy. McKinsey & Company, pp.1-8. 

 

Bolander, P., Werr, A. & Asplund, K. (2017). The practice of talent management: a 

framework and typology. Personnel Review, Vol 46, Issue 8, pp. 1523-1551. 

 

Bondarouk, T. & Ruël, H. (2009). Electronic human resource management: chal-

lenges in the digital era. The International Journal of Human Resource Manage-

ment, Vol. 20, No. 3, pp. 505-514. 

 

Deshwal, P. (2015). Role of e-HRM in organizational effectiveness and sustainabil-

ity. International Journal of Applied Research 1(12), pp. 605-609.  

https://www.capgemini.com/2016/03/hrs-missing-link-how-capgemini-leverages-big-data-to-enable-0/
https://www.capgemini.com/2016/03/hrs-missing-link-how-capgemini-leverages-big-data-to-enable-0/


 

 

101 

Devanna, M., Fombrun, C. & Tichy, N. (1984). A framework for strategic human 

resource management. Teoksessa: Fombrun, C., Tichy, N. & Devanna, M. Strategic 

human resource management. New York: Wiley. 

 

Dufva, M., Halonen, M., Kari, M., Koivisto, T., Koivisto, R. & Myllyoja, J. (2017). 

Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutki-

mustoiminnan julkaisusarja 33/2017. 

 

Edmondson, A. & Saxberg, B. (2017). Putting lifelong learning on the CEO agenda. 

McKinsey Quarterly, September 2017. 

 

Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. The Academy of 

Management Review, Vol.14, No. 4, pp. 532-550. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2003). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 6. painos. 

Tampere: Vastapaino.  

 

Fichman, R., Dos Santos, B. & Zheng, Z. (2014). Digital innovation as fundamental 

and powerful concept in the information systems curriculum. MIS Quarterly, vol. 38, 

No. 2, pp. 329-353. 

 

Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D. & Welch, M. (2013). Embracing digital 

Technology: A new strategic imperative. MITSloan Management Review, pp.1-12. 

 

Fombrun, C. (1984). The external context of human resource management. Teo-

ksessa: Fombrun, C., Tichy, N. & Devanna, M. Strategic human resource manage-

ment. New York: Wiley. 

 

Grönfors, M. (1982). Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Juva: Werner Söderström 

Osakeyhtiö. 

 



 

 

102 

Hakonen, N. (2009). Suorituksen johtaminen - palkitseminen. Teoksessa: Helsilä, 

M. & Salojärvi, S. Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Helsinki: Talentum 

Media Oy. 

 

Hall, D. (1984). Human resource development and organizational effectiveness. Te-

oksessa: Fombrun, C., Tichy, N. & Devanna, M. Strategic human resource manage-

ment. New York: Wiley. 

 

Heneman, R & Dixon, K. (2002). Compensation systems in the global context. Teok-

sessa: Heneman, R. Strategic reward management: Design, implementation and 

evaluation. Greenwich: Information Age Publishing. 

 

Heneman, R, Fay, C & Wang, Z-M. (2002). Reward system alignment. Teoksessa: 

Heneman, R. Strategic reward management: Design, implementation and evalua-

tion. Greenwich: Information Age Publishing. 

 

Heneman, R & Schutt, W. (2002). Total rewards management. Teoksessa: Hene-

man, R. Strategic reward management: Design, implementation and evaluation. 

Greenwich: Information Age Publishing. 

 

Henriette, E., Feki, M. & Boughzala, I. (2016). Digital transformation challenges. 

MCIS 2016 Proceedings 33. [Verkkodokumentti]. Saatavilla: https://pdfs.seman-

ticscholar.org/6db2/e3d8294724f845741171586530965ed4c0a3.pdf 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu, teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita. 21. painos. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Hughes, L. (2004). Digitizing collection: Strategic issues for the information man-

ager. London: Facet Publishing. 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/6db2/e3d8294724f845741171586530965ed4c0a3.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6db2/e3d8294724f845741171586530965ed4c0a3.pdf


 

 

103 

Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (2017). Tutkimushaastattelun käsi-

kirja. Tampere: Vastapaino. 

 

Ilcus, M. (2018). Impact of digitalization in Business World. Review of International 

Comparative Management, Volume 19, Issue 4, pp. 350-358. 

 

Ilmarinen, V. & Koskela, K. (2015). Digitalisaatio: yritysjohdon käsikirja. Helsinki: 

Talentum. 

  

Jacobi, R. & Brenner, E. (2018). How Large Corporations Survive Digitalization. Dig-

ital Marketplaces Unleashed, pp. 83-97.  

 

Janakka, T. (2009). Kyvykkyyksien johtaminen. Teoksessa: Helsilä, M. & Salojärvi, 

S. Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Helsinki: Talentum Media Oy. 

 

Kananen, J. (2013). Case-tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammat-

tikorkeakoulun julkaisuja 143. 

 

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. (2019). Ilmarinen yrityksenä. [Verkko-

dokumentti]. [Viitattu 30.6.2019]. Saatavilla: https://www.ilmarinen.fi/ilmarinen/ilma-

rinen-yrityksena/ 

 

Kesti, M. (2010). Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen. Helsinki: Talen-

tum Media Oy. 

 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005). Laadulliset menetelmät kauppa-

tieteissä. Tampere: Vastapaino. 

 

Lawler III, E. (1984). The strategic design of reward system. Teoksessa: Fombrun, 

C., Tichy, N. & Devanna, M. Strategic human resource management. New York: 

Wiley. 

 

https://www.ilmarinen.fi/ilmarinen/ilmarinen-yrityksena/
https://www.ilmarinen.fi/ilmarinen/ilmarinen-yrityksena/


 

 

104 

Lewis, R. & Heckman, R. (2006). Talent management: A critical review. Human Re-

source Management Review 16, pp. 139-154. 

 

Lieu, H. (2019). Digitalisation and people management – The Algorithm for Business 

Success. Business Reporter. [Verkkodokumentti]. Saatavilla: https://www.wallst-

reet-online.de/nachricht/11200983-business-reporter-digitalisation-and-people-ma-

nagement-the-algorithm-for-business-success 

 

Luoma, M. (2009). Liiketoiminnan suurista suunnista henkilöstön toimintaan. Teok-

sessa: Helsilä, M. & Salojärvi, S. Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Hel-

sinki: Talentum Media Oy. 

 

Marler, J. & Fisher, S. (2013). An evidence-based review of e-HRM and strategic 

human resource management. Human Resource Management Review 23, pp. 18-

36. 

 

Miller, E. (1984). Strategic staffing. Teoksessa: Fombrun, C., Tichy, N. & Devanna, 

M. Strategic human resource management. New York: Wiley. 

 

McKinsey Quarterly. (2017). Getting ready for the future of work. [Verkkodoku-

mentti]. Saatavilla: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-

insights/getting-ready-for-the-future-of-work 

 

Metsämuuronen, J. (2000). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki; Internati-

onal Methelp Ky.  

 

OP Ryhmä. (2019). Tietoa ryhmästä. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 30.6.2019]. Saa-

tavilla: https://www.op.fi/op-ryhma/tietoa-ryhmasta 

 

Outotec Oyj. (2019). Outotec yrityksenä. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 30.6.2019]. 

Saatavilla: https://www.outotec.fi/yhtio/outotec-yrityksena/liiketoiminta/  

 

 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11200983-business-reporter-digitalisation-and-people-management-the-algorithm-for-business-success
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11200983-business-reporter-digitalisation-and-people-management-the-algorithm-for-business-success
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11200983-business-reporter-digitalisation-and-people-management-the-algorithm-for-business-success
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/getting-ready-for-the-future-of-work
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/getting-ready-for-the-future-of-work
https://www.op.fi/op-ryhma/tietoa-ryhmasta
https://www.outotec.fi/yhtio/outotec-yrityksena/liiketoiminta/


 

 

105 

Parry, E & Tyson, S. (2011).  Desired goals and actual outcomes of e-HRM. Human 

Resource Management Journal, Volume 21, Number 3, pp. 335-354. 

 

Peterson, S. & Luthans, F. (2006). The impact of Financial and Nonfinancial Incen-

tives on Business-Unit Outcomes Over Time. Journal of Applied Psychology, Vol. 

91, No 1, pp. 156-165. 

 

Platanou, K. & Mäkelä, K. (2018). HR function at the crossroads of digital disruption. 

Työn Tuuli, 1/2016, pp. 19-25. 

 

Pohjola, M. (2015). Digitalisaatio ja tuottavuus finanssialalla. Aalto-yliopiston kaup-

pakorkeakoulu. Työpaperi. 

 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (2005). Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 

Jyväskylä: Vastapaino. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006). KvaliMOTV – Menetelmäopetuk-

sen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [yl-

läpitäjä ja tuottaja]. [Viitattu 4.6.2019] Saatavilla: https://www.fsd.uta.fi/menetelma-

opetus/kvali/L6_3.html 

 

Salojärvi, S. (2009a). Henkilöstösuunnittelu, rekrytointi ja valinnat. Teoksessa: Hel-

silä, M. & Salojärvi, S. Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Helsinki: Talen-

tum Media Oy. 

 

Salojärvi, S. (2009b). Osaamisen johtaminen ja kehittäminen. Teoksessa: Helsilä, 

M. & Salojärvi, S. Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Helsinki: Talentum 

Media Oy. 

 

Salojärvi, S. (2018). Digitalisaatio haastaa henkilöstöjohtamisen – HR:n näytön-

paikka. Työn Tuuli, 1/2018, pp. 8-19. 

 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html


 

 

106 

Sanoma Group. (2019). Tietoa meistä. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 30.6.2019]. 

Saatavilla: https://sanoma.com/fi/tietoa-meista/ 

 

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publica-

tions Inc. 

 

Stone, D., Deadrick, D., Lukaszewski, K. & Johnson, R. (2015). The influence of 

technology on the future of human resource management. Human Resource Man-

agement Review, pp. 1-16. 

 

Strohmeier, S. & Parry, E. (2014). HRM in the digital age – digital changes and 

challenges of the HR profession. Employee Relations, vol 36, Issue 4. 

 

Thunnissen, M. (2016). Talent management: For what, how and how well? An em-

pirical exploration of talent management in practice. Employee Relations, vol. 38, 

No. 1, pp. 57-72. 

 

Truss, C., Mankin, D. & Kelliher, C. (2012). Strategic human resource management. 

Oxford: Oxford University Press. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 10. uudis-

tettu painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Tynjälä, P. (2003). Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen tietoyhteiskun-

nassa. Teoksessa: Kirjonen, J. (toim.) Tietotyö ja ammattitaito. Jyväskylä: Jyväsky-

län koulutuskuntayhtymä, pp. 39-62. 

 

Universum Communications Sweden AB (2019). The most Attractive employers in 

Finland, Students 2018. Tulostettu 17.8.2019. 

 

Universum Communications Sweden AB (2019). The most Attractive employers in 

Finland, Students 2019. Tulostettu 17.8.2019. 

 

https://sanoma.com/fi/tietoa-meista/


 

 

107 

Urbach, N. & Röglinger, M. (2019) Introduction to Digitalization Cases: How organ-

izations Rethink Their Business for the Digital Age. Teoksessa: Digitalization Cases 

– How organizations Rethink Their Business for the Digital Age. Cham: Springer 

International Publishing, pp. 1-12. 

 

Veikkaus Oy. (2019). Mikä Veikkaus on. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 30.6.2019]. 

Saatavilla: https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/yritystietoa/mika-veikkaus-on 

 

Viitala, R. (2007). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita 

Publishing Oy. 

 

Wright, P. & McMahan, G. (1992). Theoretical perspectives for strategic human re-

source management. Journal of Management, Vo. 18, No. 2, pp. 295-320. 

 

Yin, R. (2003). Case study research: Design and methods. 3. edition. Thousand 

Oaks: Sage Publications Inc. 

 

Yusliza, M. & Ramayah, T. (2012). Determinants of attitude towards e-HRM: an em-

pirical study among HR professionals. Procedia Social and Behavioral Sciences 57, 

pp. 312-319.  

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/yritystietoa/mika-veikkaus-on


 

 

108 

LIITTEET 
 
LIITE 1: Haastattelurunko 
 
Taustakysymykset 

• Kuka olet? 

• Toimenkuva yrityksessä? 

• Osallistutko yrityksen/liiketoimintayksikön strategian suunnitteluun? 

• Onko sinulla vastuu strategian toteuttamisesta? 

• Kuvaile lyhyesti strategisen henkilöstöjohtamisen pääpiirteet? 

• Miten digitalisaatiota hyödynnetään organisaation eri liiketoiminta-alueilla? 

• Miten digitalisaation on vaikuttanut strategiseen henkilöstöjohtamiseen? 
 

Osaamisen kehittäminen 

• Miten digitalisaatio on vaikuttanut osaamisen kehittämisen strategiaan? 

• Kuvaile miten osaamisen kehittämisen sisältö/toimintatavat ovat muuttuneet 
digitalisaation myötä? 

• Miten digitalisaatiota hyödynnetään osaamisen kehittämisessä? 
 

Rekrytointi 

• Miten digitalisaatio otetaan huomioon rekrytoinnissa? 

• Miten digitalisaatio on vaikuttanut haettavien osaajien profiiliin? 

• Miten digitalisaatio on vaikuttanut kilpailuun osaavista työntekijöistä? 

• Miten digitalisaatiota on pystytty hyödyntämään rekrytointiprosessissa yrityk-
sen imagonäkökulmasta? 

 

Talent Management 

• Kuvaile miten digitalisaatio otetaan huomioon Talent managementissa? 

• Miten digitalisaatio on vaikuttanut yrityksen kykykyyn kehittää ja pitää Talentit 
talossa? 

 

Palkitseminen 

• Miten digitalisaatio vaikuttaa palkitsemiseen? 

• Kuvaile miten digitalisaatio on muuttanut palkitsemisstrategiaa? 
 

Tulevaisuuden näkymä 

• Kuvaile miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan strategiseen henkilöstöjohtami-
seen tulevaisuudessa  
a) yleisellä tasolla? 
b) osaamisen kehittämisen näkökulmasta (+ rekrytointi, talent management 
ja palkitseminen)? 

 
 


