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The master's thesis examined digital competence and its development in a professional 

context. The aim of the study was to increase knowledge about the status of store managers’ 

digital competence and to find perspectives for its development. The theoretical background 

for the study on digital competence was primarily based on the European DIGCOMP 

framework. The development of digital competence was discussed through the theory of 

learning organization and the framework of agile learning, but other specific features related to 

the development of digital competence were also considered. 
 

The research strategy was a descriptive case study, and the basic approach to the research 

was quantitative. The population of the study was the store managers of Company X (N=82). 

The data were collected through a census survey in February 2020. In total, 68 store managers 

responded to the survey (response rate 83%). The data were mainly analyzed by statistical 

methods and the results of the study were presented with statistical indicators. 
 

The results of the study expressed that the self-assessed digital competence of Company X's 

store managers was at a fairly good level (avg. 3,09 on a scale of 1-4). Digital content creation 

and technical computer skills (avg. 2,70 on a scale of 1-4) was perceived as the weakest 

managed topic. Digital competence was assessed as a meaningful area in the store managers’ 

work. The responses highlighted pressures related to the number of new information systems, 

the scarcity of time resources and the oversupply of information, as well as the importance of 

ease of use of technology. New digital skills were preferably learned through practical means, 

which reinforces the perception that the mechanisms of agile and continuous learning as well 

as the learning organization are well suited for the development of digital competence.  
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1. Johdanto 

 

Yhteiskunta digitalisoituu ja käytössämme olevan tietotekniikan määrä kasvaa, olimme 

taidoiltamme siihen valmiita tai emme. Digitalisaatiota on kuvattu yhdeksi aikakautemme 

suurimmista muutosvoimista, joka merkittävästi muuttaa ihmisten tapoja tiedonhankinnan, 

asioiden hoidon, tuotteiden ja palveluiden käytön sekä vuorovaikutuksen osalta (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 13). Digitaalisella disruptiolla tarkoitetaan tilaa, jossa uudet, digitaaliset työn 

tekemisen keinot ja välineet mullistavat aiemmin totuttuja toimintamalleja. Cornelius (2013) 

kuvaa digitaalisen disruption keskeisimpiä elementtejä SMAC -ekosysteeminä, jossa 

teknologinen muutos tarkoittaa teknologian sosiaalista (social), mobiiliin siirtynyttä (mobile), 

data-analytiikkaa lisäävää (analytics) ja pilvipalveluihin (cloud) siirtynyttä, paikasta ja ajasta 

riippumatonta tiedon ja tietoympäristön käyttöä. Suomalaista työelämää tarkastellessa 

voidaan havaita digitalisaation vaikuttavan sekä yritysten että yksilöiden toimintaan kaikilla 

toimialoilla. Digitalisaation aikakaudella, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, 

parhaiten pärjäävät digitaalisesti kompetentit yritykset ja yksilöt, jotka samalla taitavat jatkuvan 

oppimisen. 

 

Digitaalisella kompetenssilla tarkoitetaan kykyä yhdistää tekniikkaa ja muuta osaamista, eli 

yksilö osaa yhdistää tietokonetaitojaan vuorovaikutukseen ja hallitsee myös median lukutaidon 

(Law, Woo, de la Torre & Wong 2018). Euroopan komissio (2007) on määrittänyt digitaalisen 

kompetenssin yhdeksi kansalaisten tarvitsemista ydinosaamisista, joita tarvitaan paitsi työssä, 

myös yleisessä yhteiskunnallisessa osallisuudessa. Muita kansalaisten ydinosaamisia 

Euroopan komission (2007) määritelmän mukaan ovat kyky kommunikoida sekä 

äidinkielellään että vierailla kielillä, matemaattiset perustaidot, tieteeseen ja teknologiaan 

liittyvät perustaidot, kyky oppia oppimaan ja taito elää yhteiskunnassa oma-aloitteisena ja 

yritteliäänä, halliten samalla kulttuurinen tietoisuus. Edellä kuvattu määritelmä on kannustanut 

digitaalisen kompetenssin huomiointiin muun muassa peruskoulutuksen kansallisissa 

opetussuunnitelmissa. Suomessa kansalaisten digitaalisen kompetenssin kehittämisen 

yhteiskunnallinen huomiointi on aloitettu esimerkiksi perusopetuksen opettajien ja oppilaiden 

digitalisaatio-osaamisen kartoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019). 

 

Liiketoiminnan näkökulmasta digitalisaation huomiointi ja hallinta osana yritystoiminnan 

jatkuvaa kehittämistä on välttämätöntä, jotta organisaatioiden strategiset tavoitteet voidaan 

saavuttaa ja liiketoiminnan tuottavuutta kilpailuympäristössä kestävällä parantaa. 

Tietojärjestelmien hyödyntämisen laatua ja tilaa yrityksen toiminnassa on jatkuvasti 

kyseenalaistettava ja uudelleenjärjesteltävä, sillä digitalisaation muutosvauhti on kova ja sen 

vaikutukset liiketoiminnan toimintaympäristöön ovat merkittäviä. Muutoksissa mukana 



2 

 

 

pysyminen vaatii organisaatioissa jatkuvaa uudistumista ja ennakoivaa muuttuvan 

toimintaympäristön tarpeita vastaavista kyvykkyyksistä ja osaamisista huolehtimista. Kuten 

seuraava kuvio (kuvio 1) osoittaa, digitalisaatio muuttaa jatkuvasti, kaikilla tarkastelutasoilla, 

yritysten toimintaympäristöä ja toiminnan sisältöä vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

käyttäytymisen, teknologioiden kehittymisen ja markkinoiden kanssa. (Ilmarinen & Koskela 

2015; 13-16, 23.)  

 

 

 

Kuvio 1: Digitalisaation tasot yritystoiminnan näkökulmasta (Ilmarinen & Koskela 2015, 23). 

 

Digitalisaation tuottamat toimintaympäristön väistämättömät muutokset korostavat entisestään 

asiakkaan kokemaa arvoa yrityksen toimintaa ohjaavana tekijänä. Tämä tarkoittaa jatkuvasti 

nopeampia muutoksia myös organisaatiossa tehtävässä työssä ja työvälineissä, kuten 

prosesseissa ja tietojärjestelmissä. Jatkuva muutos tarkoittaa sitä, että oppimisen ja 

osaamisen kannalta samanlaisena toistuvia tilanteita työssä on yhä vähemmän. Annetut 

ohjeet ja aiemmat toimintamallit sekä työvälineet, kuten tietotekniset laitteet, vanhenevat 

nopeasti vähentäen työn vakiintuneisuutta ja lisäten sen ennakoimattomuutta. Osaamisen 

kehittäminen ja työhön liittyvän toiminnan tehokkuus perustuvatkin nykyisin organisaatiossa 

työskentelevien yksilöiden kykyyn ottaa ketterästi haltuun uusia toimintamalleja ja työvälineitä 

epävarmoissa olosuhteissa, samalla tilanteessa tarvittavaa tietoa omatoimisesti ja nopeasti 

hankkien. (Otala 2018, 21-26.) Voidaan siis todeta, että digitaalisen kompetenssin 

systemaattisesta ja tietoisesta hallinnasta sekä sen kehittämisestä on tullut välttämättömyys 

yritysten kestävän liiketoiminnan, tuloksekkaan johtamisen ja menestyksen kannalta. 

 



3 

 

 

Laajasti tiedostetusta digitaalisen osaamisen tarpeesta ja yhteiskunnan sekä yritysten 

asettamista tahtotiloista huolimatta, useat ihmiset eivät kuitenkaan ole vielä digitaalisesti 

kompetentteja (Ferrari 2013). Työtapoihin ja liiketoimintamalleihin vaikuttavan digitaalisen 

disruption keskellä monet työikäiset kokevat digitaalisen osaamisensa riittämättömyyttä. 

Puutteellisiksi koetut taidot saattavat aiheuttaa työelämässä jopa häpeää. Digitaalisesta 

osaamattomuudesta ei välttämättä uskalleta kertoa työyhteisössä, sillä sen ajatellaan 

vaikuttavan epäsuotuisasti käsityksiin yksilön yleisestä kyvystä hoitaa työtehtäviään 

onnistuneesti. (YLE 2019.) On helposti oivallettavissa, että digiosaamattomuuden piilottelu, 

yhdistettynä jatkuvasti toimintaympäristössä siitä huolimatta kiihtyvään digitalisaatioon, 

saattaa yksilötasolla johtaa väistämättä kierteeseen, missä arkisessakin työssä suoriutuminen 

muuttuu alati hankalammaksi ja lopulta jopa mahdottomaksi. Osaamattomuus ei edistä 

liiketoiminnan menestystä eikä tue yksilönkään henkistä hyvinvointia, ammatillista itsetuntoa 

tai yhteiskunnallista osallisuutta. Negatiivisen kierteen välttämiseksi digitaalisen kompetenssin 

varmistamiseen on yrityksissä siis kiinnitettävä huomiota myös yksilötasolla. 

 

Digitalisaatio asettaa haasteensa myös kaupan alan organisaatioille ja ammattilaisille, eikä 

vähiten jatkuvana osaamistarpeiden muutoksena. Ulkoisen ja sisäisen digitaalisen 

kompetenssin kehittäminen sekä yritys- että yksilötasolla onkin kaupan alan yrityksille elinehto. 

Kaupan alalla jo aikaa sitten realisoituneita, digitalisaatioon liittyviä ilmiöitä ovat esimerkiksi 

verkkokauppa, itsepalveluun perustuva rahastaminen ja mobiilimaksaminen. ”Big datan” 

vastuullinen kerryttäminen ja siihen perustuva, jatkuvasti kehittyvä asiakasanalytiikka 

mahdollistavat palveluiden asiakaslähtöisen ja ennakoivan kohdentamisen. Sosiaalinen media 

muokkaa markkinoinnin tapoja ja velvoittaa nopeaan digitaaliseen vuorovaikutukseen eri 

sidosryhmien kanssa. Sosiaalisen median kanavat ovat siirtyneet myös osaksi 

organisaatioiden sisäisiä kommunikaatiomalleja. Kassa- ja tilauspäätteiden tai 

taustatietokoneiden peruskäyttötaidot ovat, esimerkiksi marketesimiesten työssä, saaneet 

rinnalleen vaateet monipuolisesta ja kriittisestä medialukutaidosta, suurten tietomäärien 

analyyttisesta ja ennakoivasta hallinnasta, tietoturvallisuus- ja tietosuojaosaamisesta sekä 

digitaalisten välineiden hyödyntämisestä työyhteisön vuorovaikutuksessa. (Taipale-Lehto 

2016.) Kaupan alan merkittävänä henkilöstöryhmänä marketesimiestenkin on siis kyettävä 

laajasti ja jatkuvasti työssään hahmottamaan, hallitsemaan, hyödyntämään ja oppimaan sekä 

johtamisellaan käytännössä eteenpäin välittämään uusia digitalisaatioon liittyviä 

palvelukokonaisuuksia ja työtapoja sekä niihin liittyvien työvälineiden tekniikkaosaamista. 
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1.1 Tutkimusaukko ja aiempi tutkimus aiheesta  

 

Vaikka digitalisaatio vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sen osana myös siis kaupan alan työhön 

voimakkaasti, julkista tutkimusta kaupan alalla työskentelevien ihmisten digitaalisen 

kompetenssin tilasta ei juurikaan löydy. Vähittäiskaupan ja turismin osalta digitaaliseen 

kompetenssiin liittyen käynnissä on vuoteen 2019 saakka ollut Suomessakin vaikuttanut 

yhteiseurooppalainen tutkimushanke ”DC4WORK”, jonka kautta on pyritty tukemaan etenkin 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä työssä tarvittavan digitaalisen kompetenssin vaateiden 

selvittämisessä ja kuvaamisessa. Hankkeessa on hyödynnetty Ferrarin (2013) DIGCOMP 

(Digital Competence Framework for Citizens Digital Competence) -viitekehystä. (DC4WORK.) 

Suomalaisista korkea-asteen koulutustahoista digitaalisen kompetenssin aihealueen 

tutkimuksessa, osana DC4WORK -hankettakin, on erityisen aktiivinen ollut Hämeen 

ammattikorkeakoulu HAMK (Ryymin, Korhonen, Maetoloa & Lindroos 2020). 

 

Kaupan alan osaamisiin liittyvässä tulevaisuustutkimuksessa digitaalinen kompetenssi on toki 

tunnistettu ja määritetty toimialalla merkittäväksi kehittämisen kohteeksi laajasti (esimerkiksi 

Taipale-Lehto 2016). Kuitenkaan kartoituksia sen tilasta kaupan alan henkilöstön osalta ei 

näyttäisi juuri julkaistun. Havainto julkaisemattomuudesta perustuu eri tutkimustietokantoihin, 

kuten Google Scholariin, Finnaan, ResearchGateen ja yliopistojen sekä korkeakoulujen 

opinnäytetyökantoihin, keväällä 2020 tehtyihin suomen- ja englanninkielisiin hakuihin. Joitakin 

tutkimusaiheeseen liitettävissä olevia kaupan alan henkilöstön osaamiskartoituksia on kyllä 

tehty muun muassa pro gradu -tutkimuksina, mutta niissä digitaalista osaamista on selvitetty 

lähinnä osana jonkin toimenkuvan tai tehtävän kokonaisosaamista. Tällöin osaamiskartoitus 

on digitaalisen kompetenssin osalta fokusoitunut pääsääntöisesti yksittäisten, eri 

toimintaprosesseissa käytössä olevien tietojärjestelmien ja niiden käyttöliittymien hallinnan 

selvittämiseen. Digitaalinen kompetenssi kokonaisuudessaan on kuitenkin paljon muutakin, 

kuten myöhempänä tutkielmassa tullaan havaitsemaan. Toki päivittäisjohtamisen kannalta 

tiettyyn tietojärjestelmään tai toimintaprosessin osaan liittyvä täsmällinen osaamistieto voi olla 

hyödyllistä, mutta tietojärjestelmien jatkuvasti uusiutuessa se on myös nopeasti vanhenevaa.  

 

Vaikka juuri kaupan toimialan osalta digitaalisen kompetenssin yleistutkimusta on hankalaa 

löytää, kuitenkin yleisesti kauppatieteissä ja muillakin tieteenaloilla, kuten kasvatustieteissä tai 

sotatieteissä, digitaalista kompetenssia on eri organisaatioissa kartoitettu ja sen 

kehittämissuunnitelmiakin tehty. Toimialojen kannalta useimmin tarkasteltuja kohteita ovat 

olleet erityisesti digitalisaation eturintamassa edenneet toimialat, kuten finanssiala. 
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Yleistasolla digitalisaatiota ja siihen liittyviä eri aspekteja on tutkittu paljon. Aiempaa tutkimusta 

koostaviin tietokantoihin tehtyjen hakujen perusteella voidaan päätellä, että tutkimusaiheena 

digitalisaatio, monine eri lähestymiskulmineen, on yleistynyt etenkin 2010 -luvulta alkaen. 

Tutkimustietokannoista hakusanalla ”digitalisaatio” löytyy nykypäivänä kerrassaan valtava 

määrä kirjallisuutta, tutkimusartikkeleja, väitöskirjoja ja pro graduja. Liike-elämässä 

digitalisaatiosta on julkaistu tieteellisten tutkimusten lisäksi runsaasti myös 

konsulttikirjallisuutta. Toisaalta kaikelle tutkimukselle digitalisaatioaiheen ympärillä on tilansa, 

koska digitalisaatio on itse itseään voimaannuttava, globaali ja alati muuntuva ilmiö. Näin ollen 

tutkimustieto ja sen näkökulmat koko ajan osin vanhenevat ja uusille tutkimuksille muodostuu 

jatkuvasti sijaa. 

 

Edellä esitettyyn perustuen myös tälle, suomalaisen kaupan alan marketesimiesten 

digitaalisen kompetenssin tilaa ja kehitysnäkökulmia Yritys X:n marketesimiehistä 

muodostetun perusjoukon kautta selvittäneelle tapaustutkimuksellekin, voi katsoa tieteen 

maailmasta tutkimusaukkonsa vielä löytyneen. 

 

1.2 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet  

 

Digitaalisen disruption myllertäessä työelämää, kasvavat digitaaliseen yleisnäppäryyteen 

liittyvät ammatilliset osaamisvaateet ja -paineet jatkuvasti. Digitalisaatioon liittyvä, 

loppumattomalta vaikuttava uusien osaamistarpeiden lisääntyminen ei vähiten koske 

suomalaisia kaupan alalla työskenteleviä marketesimiehiä. Kuten aiempana on todettu, julkista 

tutkimustietoa kaupan alan henkilöstön kokonaisvaltaisesta digitaalisesta kompetenssista ja 

sen kehittämisestä on kuitenkin saatavilla hyvin vähän. Tämän tutkimuksen päätavoitteena 

olikin tuottaa uutta tietoa ammatillisen digitaalisen kompetenssin tilasta kaupan alalla ja esittää 

näkökulmia, joita ainakin marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä tulisi 

organisaatiossa huomioida. Tietoa hankittiin kaupan alalla toimivan Yritys X:n 

marketesimiesten perusjoukkoa tutkimalla. 

 

Tutkimusaiheeksi pro graduun digitaalinen kompetenssi valikoitui sen ajankohtaisuuden ja 

merkittäviksi luonnehdittavien liiketoimintavaikutusten takia. Lisäksi tutkimuksen tekoon 

aiheesta motivoi edellä kuvattu tiedon puute kaupan alan henkilöstön digitaalisen 

kompetenssin tilasta. Tutkimusaiheen valintaan myötävaikutti myös tutkijalle läheisen Yritys 

X:n esittämä mielenkiinto työelämässä tunnistettavaa digiosaamista ja sen kehittämistä 

kohtaan. Tutkimusaiheen valintamotiivien kannalta huomiotta ei voi jättää myöskään tutkijan 

itsensä tuntemaa henkilökohtaista kiinnostusta työssä hyödynnettävää digitaalista 
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kompetenssia ja sen lisäämistä sekä muuta liiketoimintaan vaikuttavaa informaatioteknologiaa 

kohtaan. 

 

Tutkimuksella haluttiin, sen rajalliseksi tunnistetulta, mutta silti uutta tietoa aiheeseen luovalta 

osuudeltaan, osallistua myös digitalisaatiosta, digitaalisesta kompetenssista ja sen 

kehittämisestä käytävään yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi toivottiin, että 

tutkimuksen antia, viitekehystä ja menetelmiä voisivat halutessaan hyödyntää muutkin toimijat 

kuin vain Yritys X. Tällaisia tahoja saattaisivat olla vaikkapa kaupan alalla toimivat, 

henkilöstönsä digitaalisesta kompetenssista ja sen kehittämisestä kiinnostuneet toiset 

organisaatiot. 

 

Tutkimuskysymysten muodossa esittäen, tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaukset 

Yritys X:n marketesimiesten muodostaman perusjoukon osalta seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Mikä on Yritys X:n marketesimiesten itsearvioitu digitaalisen kompetenssin tila? 

 

2) Millaisia näkökulmia marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä 

tulisi huomioida? 

 

Lisäksi osana tutkimusprosessin tavoitteita oli muodostaa tutkimuksen tulosten, teoreettisen 

viitekehyksen ja pohdinnan perusteella Yritykselle X:lle tiivistelmä sen marketesimiesten 

digitaalisen kompetenssin ja tietojärjestelmäosaamisen kehittämisessä huomioitavista 

näkökulmista. 

 

Tutkimuksen perusjoukkona toimi Yritys X:n marketesimiehet (N=82). Yritys X:n 

marketesimiehet johtavat työssään erikokoisia myymälöitä, joiden henkilöstömäärä 

tutkimushetkellä vaihteli toimipaikoittain muutamasta hengestä yli sataan työntekijään. 

Kohdeyritys, jota tässä tutkimusraportissa kutsutaan nimellä Yritys X, toimii eteläisessä 

Suomessa kaupan ja palveluiden alalla. Yritys X työllisti vuonna 2019 yli 3000 henkilöä ja sen 

kokonaisliikevaihto oli yli 985 miljoonaa euroa. Yritys X:n liikevaihdosta noin 2/3 muodostuu 

tutkimuksen kohteena olleelta marketkaupan toimialalta.  

 

Tutkimuksen valmistelut käynnistettiin alkusyksyllä 2019, tutustumalla aihepiiriin liittyvään 

aiempaan tutkimukseen. Sen jälkeen aloitettiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

rajausten ensipohdinta, jonka myötä tutkimuksen lähestymiskulma tarkentui. Samalla kysyttiin 

ja saatiin tutkimuslupa käytännön tutkimukselle Yritys X:n johdolta. Tutkimussuunnitelma 

muodostettiin loka-marraskuussa 2019. Aineistonkeruussa käytetty kyselylomake luotiin 
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tammikuussa 2020 ja tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselynä helmikuussa 2020. 

Tutkimusaineisto analysoitiin ja tuloskuvaukset tuotettiin huhti-kesäkuussa 2020. 

Tutkimusraporttia kirjoitettiin koko tutkimusprosessin ajan, mutta lopulliseen muotoonsa se 

täydennettiin ja viimeisteltiin heinä-syyskuussa 2020. 

 

1.3 Tutkimusstrategia ja -menetelmät 

 

Tutkimusstrategiaksi valittiin kuvaileva tapaustutkimus, jossa peruslähestymistapa 

tutkimusongelmaan ja tutkimusaineiston analysointiin oli kvantitatiivinen. Ajallisesta 

näkökulmasta tutkimus oli poikkileikkaava ja otoksen kannalta tutkimus toteutettiin 

kokonaistutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Tutkimuksen 

tuloksia analysoitiin pääasiassa kvantitatiivisin, tilastollisin menetelmin ja tulokset esitettiin 

tilastollisia tunnuslukuja hyödyntäen. 

 

Yksi keskeisimpiä perusteita valitulle tutkimusmetodologialle oli aiemman, samasta aiheesta 

kaupan toimialalla tehdyn tutkimuksen puute. Näin ollen kuvailevalla, kertaluonteisella ja 

poikkileikkaavalla tapaustutkimuksellakin kyettiin tuottamaan mielekästä uutta tietoa 

tutkimuskenttään. Lisäksi tutkimuksen tausta mahdollisti tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

relevantin perusjoukon määrittämisen rajalliseksi ja ainutkertaiseksi. Tämä vahvisti 

tutkimuksen toteuttamisen loogisuutta tapaustutkimuksena, ja mahdollisti otannan kannalta 

kokonaistutkimuksen suorittamisen. Kun huomioidaan, että tutkimuskysymysten kannalta 

tavoite oli vastata koko perusjoukon osalta kysymyksiin ”mikä” ja ”millaisia”, kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät ja aineiston kuvaileva analysointi olivat myös siten perusteltuja valintoja. 

Lisäksi, rajallisuudestaan huolimatta, kokonaistutkimuksen perusjoukkoon kuuluneiden 

havaintoyksiköiden eli Yritys X:n marketesimiesten, määrä oli kvantitatiivisten menetelmien 

käytön näkökulmasta kooltaan järkevä (N=82). Teoreettisen viitekehyksen kautta tutkimuksen 

peruslähtökohtana käytettävissä oli myös strukturoitu alkukuvaus digitaalisen kompetenssin 

tilan selvittämisessä hyödynnettävästä mittaristosta, johon tutkittavien joukko pystyi ottamaan 

kantaa itsearvioimalla heidän subjektiivista käsitystään suhteessa tutkittavaan ilmiöön. 

Tällainen taustarakenne kannusti niin ikään kvantitatiivisen tutkimusotteen hyödyntämiseen. 

 

Tutkimusmetodologisia valintoja on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4 (”Tutkimuksen toteutus 

ja tutkimusmenetelmät”). Itsearviointiin digitaalisen kompetenssin mittaamisessa käytettynä 

metodina on otettu kantaa tutkimuksen reliabiliteettia, validiteettia ja rajoitteita pohtivassa 

kappaleessa 7.3 (”Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja rajoitteet”). 
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1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tutkimusaihetta pohjustetaan tutustumalla aluksi 

ammatillisen kompetenssin määritelmiin ja kuvaamalla sen jälkeen yksilöiden kompetenssien 

liiketoiminnalle tuottamia hyötyjä sekä kompetenssien strategiayhteyksiä. Sen jälkeen 

teoreettisessa viitekehyksessä keskitytään digitaalisen kompetenssin määritelmiin ja 

kuvauksiin, niissä tämän tutkimuksen kannalta erityisen tärkeää DIGCOMP -viitekehystä 

(Ferrari 2013) painottaen. 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kannalta digitaalista kompetenssia käsittelevässä 

osuudessa tärkeää huomioitavaa on, että Ferrarin vuonna 2013 luomaa DIGCOMP -

viitekehystä (DIGCOMP 1.0) ovat sittemmin päivittäneet vuonna 2016 Vuorikari, Punie, 

Carretero Gomez & Van den Brande (DIGCOMP 2.0) ja vuonna 2017 Carretero, Vuorikari & 

Punie (DIGCOMP 2.1). Ensimmäiseen julkaistuun versioon (Ferrari 2013) verrattuna Vuorikari 

ym. (2016) ajantasaistivat viitekehyksen terminologiaa ja kuvasivat esimerkkien kautta 

viitekehyksen operationalisointia sekä käytettävyyttä eri yhteyksissä. Carretero ym. (2017, 6) 

puolestaan kasvattivat osaamistasojen arviointimallia Ferrarin (2013) kolmiportaisesta mallista 

kahdeksanportaiseksi. Digitalisaation edetessä tällaisten päivitysten tekeminen on tärkeää, 

koska muun muassa digitaaliseen kompetenssiin liitettävä sanasto muuttuu ajan saatossa 

jatkuvasti. Kuitenkaan myöhemmät DIGCOMP 2.0 ja 2.1 -versiot (Vuorikari ym. 2016; 

Carretero ym. 2017) eivät muuttaneet alkuperäisen DIGCOMP 1.0 -viitekehyksen (Ferrari 

2013) olennaisinta sisältöä, eli digitaalisen kompetenssin osa-alueita, niiden peruskuvausta tai 

määrää. Siksi tässä tutkimuksessa pääasiallisena digitaalisen kompetenssin viitekehyksenä 

on edelleen käytetty Ferrarin (2013) julkaisemaa DIGCOMP 1.0 -versiota, toki huomioiden 

myös myöhempien versioiden (Vuorikari ym. 2016; Carretero ym. 2017) näkökulmat. Niin 

ikään Siddiq, Hatlevik, Olsen, Throndsen & Scherer (2016) ovat osin revisioineet Ferrarin 

(2013) DIGCOMP -viitekehystä myöhemmin, painottaen Ferrariin (2013) verrattuna enemmän 

teknistä osaamista digitaalisen kompetenssin osana. Tämä Siddiq ym. (2016) näkemys on 

huomioitu tutkimuksen sisällönrakenteen suunnittelussa lisäämällä tutkimukseen teknistä 

osaamista selvittäviä kysymyksiä. Tarkemmin tutkimuksessa käytettyyn digitaalisen 

kompetenssin määritelmään ja sisältöön vaikuttavia aiemman tutkimuksen näkökulmia on 

käsitelty työssä vielä myöhempänä. 

 

Ferrarin (2013) muodostama digitaalisen kompetenssin DIGCOMP -viitekehys sisältää viisi 

osa-aluetta, joita ovat: 1) kyky löytää ja käsitellä digitaalista tietoa, 2) kyky kommunikoida ja 

vuorovaikuttaa digitaalisten välineiden avulla, 3) kyky tuottaa digitaalista sisältöä, 4) kyky 

toimia digitaalisessa ympäristössä turvallisesti ja 5) kyky ratkoa tietotekniikkaan ja 
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digiympäristössä toimimiseen liittyviä ongelmia. Kuitenkin useissa muissa digitaalista 

kompetenssia määrittelevissä tai sitä muutoin käsittelevissä tutkimuksissa (esimerkiksi Ala-

Mutka 2011; Sachdeva, Tuikka, Kimppa & Suomi 2015; Fielder, Vuorikari, Rodrígues-Priego 

& Punie 2016) korostetaan erityisesti myös asenteen merkitystä osana yksilön digitaalista 

kompetenssia. Tutkimuksessa lisättiinkin Ferrarin (2013) määrittelemään digitaalisen 

kompetenssin viitekehykseen, viiden siihen jo määritetyn osa-alueen päälle, käsiteltäväksi 

kuudes digitaalisen kompetenssin osa-alue, joka kuvaa osiona 6) yksilön työssään tuntemaa 

merkityksellisyyttä ja asennetta digitalisaatiota ja digiosaamista kohtaan. 

 

Digitaalisen kompetenssin kehittämisen osalta tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu 

oppijan itseohjautuvuutta korostavaan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Tästä syystä 

teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään ketterän ja jatkuvan oppimisen sekä oppivan 

organisaation teorioita. Näitä digiaikaan soveltuvia osaamisen kehittämisen näkökulmia on 

täsmennetty teoreettisessa viitekehyksessä vielä digitaalisen kompetenssin kehittämisen 

erityisaspektein, joista tutkimuksessa käsitellään erityisesti formaalin ja informaalin oppimisen 

keinoja, tiedon ylitarjontaa ja sen hallitsemista, parhaiten digitaalisessa työympäristössä 

menestyviä ihmistyyppejä, digitaalisen kompetenssin kehitysaskelmien määrittämistä ja uuden 

teknologian käyttöön sekä hyväksymiseen vaikuttavia viitekehyksiä, kuten Venkatesh, Morris, 

Davis & Davis (2003) kuvaamaa UTAUT (User Acceptance of Information Technology) -mallia 

ja Rogersin (2003) esittelemää innovaatioiden diffuusion teoriaa. Kaikki edellä mainitut 

digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyvät teoreettisen viitekehyksen osat tukeutuvat 

konstruktivistiseen oppimisnäkökulmaan, eli lähinnä itseohjautuvaan ja ketterään oppimiseen. 

Teknologian käytön näkökulmat on puolestaan huomioitu osana kokonaisuutta johtuen 

digitaalisen kompetenssin ja informaatioteknologian käytön läheisyydestä. 

 

Koska digitaalisen kompetenssin tutkimukselliset rajapinnat ovat moninaiset, on 

tutkimuksessa luonnollisesti tehtävä myös rajauksia. Tärkeimmät niistä on tehty jo teoreettisen 

viitekehyksen määrittelyn yhteydessä, eli valitsemalla juuri DIGCOMP -viitekehys (Ferrari 

2013) tutkimuksessa käytetyksi pääasialliseksi digitaalista kompetenssia kuvaavaksi malliksi 

ja fokusoimalla digitaalisen kompetenssin kehittämisen taustoitus ketterän oppimisen ja 

oppivan organisaation teorioihin. Tutkimuksen rajausten osalta on kuitenkin syytä mainita 

lisäksi, että digitaalisen kompetenssin ulottuvuuksia tutkimuksessa tarkastellaan vain 

yksilötasolla ja marketesimiehen työssä suoraan tarvittavan osaamisen ja digitaalisen 

työvälineistön kannalta. Tutkimuksessa tutkitaan vain vastaajien omassa työssään 

tarvitsemaa digitaalista kompetenssia, eikä siinä näin ollen esimerkiksi laajasti arvioida 

vastaajien taitoja välittää digitaalista kompetenssia muille työyhteisön jäsenille, vaikka tämä 

marketesimiehen työnkuvaan osin kuuluukin. Tutkimuksessa ei tarkastella vastaajien vapaa-
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ajan käytön tai harrastuneisuuden vaikutuksia heidän työssään esiintyvään digitaaliseen 

kompetenssiinsa, eikä tutkimuksessa perusteellisesti huomioida vastaajien ikäluokkaan 

liittyvän yhteiskunnallisen kasvuympäristön vaikutuksia potentiaalin digiosaamisen 

vaikuttimena. Tutkimuksessa ei myöskään selvitetä kohdeyrityksessä käytettävien yksittäisten 

tietojärjestelmien osaamista. 

 

Digitaalisen kompetenssin kehittämisen osalta tutkimuksen sisältö, ja siitä pohdinnassa 

käytävä diskussio rajataan teoreettista viitekehystä mukaileviin näkökulmiin. Digiosaamisen 

kehittämisenkään kannalta työssä ei laajasti huomioida vastaajien ikäjohtamiseen liittyviä 

seikkoja, tai käsitellä työ- ja yksityiselämän muodostaman kokonaiselämänpiirin digitaalisen 

kompetenssin kehittymiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Kehittämisnäkökulmien osalta 

tutkimus siis rajataan koskemaan ensisijaisesti teoreettista viitekehystä mukailevia näkökulmia 

ammatillisessa kontekstissa. Tutkimuksessa ei myöskään arvioida ehdotettujen 

kehittämistoimenpiteiden vaatimia todellisia resursseja, kuten taloudellisia tai ajallisia 

investointeja Yritys X:n osalta. Rajausten yhteydessä on hyvä huomioida myös, että vaikka 

osaaminen ja kompetenssi joissain yhteyksissä kuvataan toisistaan erillisinä käsitteinä 

(esimerkiksi Bergenhenegouwen, ten Horn & Mooijman 1997), tässä pro gradussa 

kompetenssista voidaan synonyymina käyttää myös sanaa osaaminen. 

 

1.5 Tutkimusraportin rakenne 

 

Tutkimusraportin johdannossa (kappale 1) on esitelty tutkimuksen lähtökohtia, kuten 

tutkimusaukkoa, aiempaa tutkimusta aiheesta, tutkimuksen taustaa ja tavoitteita, 

tutkimuskysymyksiä, tutkimusmetodologiaa, tutkimuksen teoreettista viitekehystä, rajauksia ja 

raportin rakennetta. Seuraavassa kappaleessa (kappale 2) käsitellään digitaalista 

kompetenssia, pohjustaen sitä ensin ammatillisen kompetenssin määritelmiin tutustumisella ja 

tarkastelemalla yrityksessä olevien kompetenssien merkitystä liiketoiminnalle. Tämän jälkeen 

käsittelyssä syvennytään digitaaliseen kompetenssiin, jonka aihepiiristä kokonaisvaltaisimmin 

perehdytään DIGCOMP -viitekehykseen (Ferrari 2013). 

 

Kappaleessa 3 tarkastellaan digitaalisen kompetenssin, ja tässä tutkimuksessa joissakin 

tilanteissa sen synonyymina käytetyn digiosaamisen, kehittämistä ammatillisessa kontekstissa 

erityisesti ketterän oppimisen ja oppivan organisaation malleihin ja keinoihin perustuen. 

Digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyviä erityispiirteitä käsitellään kappaleessa omana 

alaosionaan. Kappaleen 3 päätteeksi kuvataan koko teoreettisen viitekehyksen kokonaisuutta 

vielä yhteenvetona, käsitellen samalla teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyjen näkökulmien 
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suhdetta tutkittavaan aiheeseen, eli yksilön digitaaliseen kompetenssiin ja sen kehitykseen 

työssä. 

 

Kappaleessa 4 kuvataan empiirisen tutkimuksen toteutusta, menetelmävalintoja ja 

tutkimuksen etiikkaa. Kappaleessa 4 esitellään myös tutkimukseen vastanneet 

marketesimiehet heidän taustatietojensa osalta. Sen jälkeen, kappaleessa 5, kuvataan 

tutkimuksen tulokset, niitä lähinnä tilastollisten tunnuslukujen kautta tekstinä, taulukoina ja 

kuvioina esittäen. Tutkimustulosten käsittelyjärjestys raportissa perustuu pääosin 

aineistonkeruussa käytetyn kyselylomakkeen (liite 1) kysymysjärjestykseen. Tutkimustulosten 

johtopäätökset esitetään, tutkimustulosten tiivistelmänä, tulosten perusesittelyä seuraavassa 

kappaleessa 6. Kappaleessa 7 harjoitetaan sitä edeltäviä johtopäätöksiä (kappale 6) 

vapaamuotoisempaa reflektiivistä pohdintaa tutkimuksen tuloksista ja niiden suhteesta 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Kappaleessa 7 esitetään myös Yritys X:lle 

suunnattu tiivistelmä marketesimiesten digiosaamisen kehittämisessä huomioitavista 

näkökulmista. Tämän jälkeen kappaleessa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta, osuvuutta ja 

rajoitteita. Kappaleen 7 lopussa pohditaan lisäksi tutkimuksen käytännön hyödynnettävyyttä ja 

kuvataan tutkimusprosessin aikana saatuja oppeja. Kappaleen päätteeksi esitetään vielä 

ehdotuksia jatkotutkimuskohteiksi. Tutkimusraportin päättää yhteenveto, eli kappale 8, jota 

seuraa vielä tutkimuksen lähdeluettelo ja liitteet. 

 

2. Digitaalinen kompetenssi 

 

Tässä osiossa käsitellään digitaalista kompetenssia ammatillisen osaamisen kontekstissa. 

Ensin kuvataan, mitä ammatillinen kompetenssi yleistasolla on ja mitä merkitystä 

organisaatiossa työskentelevien yksilöiden kompetenssilla on liiketoiminnan kannalta. Sen 

jälkeen keskitytään digitaaliseen kompetenssiin ja erityisesti tutkimuksen pääviitekehyksenä 

toimivaan DIGCOMP -malliin (Ferrari 2013). 

 

2.1 Ammatillisen kompetenssin yleismääritelmä ja merkitys liiketoiminnalle 

 

Hanhinen (2010) määrittelee ammatillisen kompetenssin muodostuvan yksilön affektiivisista ja 

konatiivisista valmiuksista sekä kognitiivisista kyvyistä ja niihin liittyvästä potentiaalista. 

Affektiivisia valmiuksia ovat henkilön temperamenttiin ja tunteiden käsittelyyn liittyvät kyvyt, 

konatiivisia valmiuksia motivaatioon ja tahtoon liittyvät luonteenpiirteet, ja kognitiivisilla kyvyillä 

puolestaan tarkoitetaan yksilön älykkyyttä sekä valmiuksia proseduraalisen ja deklaratiivisen 

tiedon käsittelyyn. Hanhisen (2010, 76) väitöskirjassaan esittämä, ammatillisen kompetenssin 

moniulotteisuutta kuvaava käsitekartta on liitetty kuvakopiona työssä seuraavaksi (kuvio 2).  
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Kuvio 2: Ammatillisen kompetenssin käsitekartta (Hanhinen 2010, 76). 
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Työelämässä tarvittavaa osaamista Hanhinen (2010, 48) kuvailee Bowden & Martonia (1998, 

100) mukaillen kyvyksi muuttaa taidot ja tiedot toiminnaksi. Hanhinen (2010, 15) toteaa 

kuitenkin samalla, että työelämäosaamiseen liittyvät käsitteet ovat välillä vaikeasti 

määritettäviä, sillä kompetenssin rinnalla keskustelussa käytetään monesti 

synonyyminomaisesti myös ammattitaidon ja kvalifikaation käsitteitä. Termien määritelmät 

voivat kuitenkin vaihdella käyttäjittäin, sillä osaamisen käsite hahmotetaan usein 

subjektiivisesti. Hanhinen (2010) ratkoo ongelmaa ehdottamalla, että kompetenssin, 

ammattitaidon ja kvalifikaatioiden käsitteet voisi käytännössä usein peruskielessä korvata 

termillä ”työelämäosaaminen”, sillä ytimeltään ne tarkoittavat useimmissa käyttöyhteyksissä 

samaa. Ellström (1998, 40) kuitenkin näkee termeissä selkeitä eroja, kuvaten kvalifikaatiota 

jonkin työn tekemiselle ulkoisesti määritettävissä olevaksi vaateeksi, kun taas kompetenssin 

ja ammattitaidon voidaan nähdä työssä olevan enemmän yksilön ”sisäisiä” ominaisuuksia. 

 

Helakorven (2017) verkkoaineistossaan kuvailema ammattitaidon, eli työssä hyödynnetyn 

kompetenssin, malli selkeyttää kompetenssin ja kvalifikaation suhteita. Lisäksi se muistuttaa 

Hanhisen (2010, 96) tapaan, että kompetenssiin liittyvien piirteiden esilletulo on aina 

kontekstisidonnaista. Helakorpi (2017) näet toteaa, että yksilön tuottamaa ja hänen 

ammattitaitonaan työelämässä käsitettävää kyvykkyyttä voi kuvata ”hyödynnetyksi 

kompetenssiksi”. Silloin se tarkoittaa yksilön muodollisen ja todellisen kompetenssin sekä työn 

asettamien muodollisten ja todellisten kvalifikaatiovaateiden vuoropuhelua, jossa kulloinenkin 

sosiaalinen konteksti, kuten työ, määrittää hyödynnettävissä olevan todellisen ammattitaidon. 

(Helakorpi 2017.) 

 

Seuraava kuvio (kuvio 3) selkeyttää Helakorven (2017) ajattelumallia työssä esiintyvästä 

osaamisesta, jota voi siis kuvata yksilön kyvykkyydeksi soveltaa hallussaan olevia tietoja ja 

taitoja työn sosiaalisessa kontekstissa. Yksilön kannalta hänen ammatillinen kompetenssinsa 

muodostuu muodollisesta, teoreettisesta kompetenssista (esimerkiksi ammatillinen 

peruskoulutus) ja todellisesta kompetenssista (yksilön sisäinen peruskyvykkyys ja 

voimavarat). Työ (tai muu sosiaalinen konteksti) antaa puolestaan ne kvalifikaatiokriteerit, 

joiden puitteissa yksilö todellista kompetenssiaan voi esille tuoda ja hyödyntää. Kvalifikaatiot 

voivat niin ikään olla sekä teoreettisia että käytännössä esiintyviä. Teoreettisia kvalifikaatioita 

ovat esimerkiksi työntekijälle tai työtehtävälle esitettävissä olevat, usein työnantajan tai muun 

yksilön ulkopuolisen tahon toimesta määritetyt kuvaukset edellytyksistä, joita jonkin työn 

suorittamisessa tarvitaan. Lopulta kuitenkin vasta työ itsessään määrittää aidosti toteutuvan 

kvalifikaatiovaatimuksen. Edeltävien tekijöiden ja olosuhteiden yhdistelmä taas tuottaa sekä 

yksilön että työn kannalta hyödynnettävissä olevan kompetenssin, joka käytännössä sittemmin 

koetaan yksilön ammattitaitona. (Helakorpi 2017.) 



14 

 

 

 

Kuvio 3: Hyödynnetty ammatillinen kompetenssi (Helakorpi 2017, verkkoaineisto).  

 

Bergenhenegouwen ym. (1997) on puolestaan kuvannut yksilön kulloisessakin 

toimintaympäristössä esille tulevan kompetenssin rakennetta ”jäävuorena”, jonka perustana 

ovat yksilön persoonaan ja sisäisiin voimavaroihin, kuten itsetuntoon ja sisäisiin motiiveihin, 

tukeutuvat lähtökohdat. ”Jäävuoren” perustaan ei voi juurikaan vaikuttaa myöhemmällä 

oppimisella tai kouluttamisella, mutta perustan tärkeys yksilön potentiaalin kompetenssin 

esilletulossa on suuri. Kokonaiskompetenssiin vaikuttavia keskitasoisia muuttujia 

”jäävuoressa” ovat yksilön omat ja vallitsevassa sosiaalisessa kontekstissa esiintyvät arvot, 

normit ja moraaliin vaikuttavat tekijät sekä yksilön keskinkertaiset osaamiset, joita voidaan 

kontekstin vaatiessa muokata ja hyödyntää, mutta jotka eivät kuitenkaan ole vielä 

kaikenkattavia ja huipputasoisia. ”Kompetenssijäävuoren” huipulla taas on sellainen tietotaito, 

joka on näkyvää ja melko helposti lisättävissä esimerkiksi koulutuksella, mutta vain silloin, jos 

alempi ”vuorenpohja” on jo olemassa. Ilman vankkaa ”vuorenpohjaa” tällaisen näkyvän 

tietotaidon lisäämisen vaikutus yksilön työssä hyödynnettävän kokonaiskompetenssin 

kannalta on kuitenkin matala. 

 

Bergenhenegouwen ym. (1997) haluaa seuraavassa kuviossa (kuvio 4) visuaalisesti esitetyllä 

”kompetenssijäävuorellaan” siis kuvata, että jos yksilön itsetunto, motivaatio, innostuneisuus 

ja luontainen valmius vaivannäköön jonkin tavoitteen saavuttamiseksi eivät persoonan 
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sisäisellä tasolla ole vahvoja, esimerkiksi työssä tapahtuva tietotaito -tyyppinen erilliskoulutus 

on lähes merkityksetöntä ammatillisen kokonaiskompetenssin lisäämisen osalta. Katkoviivat 

pyramidin osien välillä kuitenkin muistuttavat kaikkien kompetenssiin vaikuttavien 

osatekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta, jättäen sijaa mahdolliselle muutokselle. 

(Bergenhenegouwen ym. 1997.)  

 

 

Kuvio 4: Yksilön kompetenssiosa-alueet (Bergenhenegouwen ym. 1997, 31). 

 

Myös organisaatiotasolla, liiketoiminnan kokonaismenestyksen kannalta, yksilön työssä 

esiintyvällä kompetenssilla on suuri merkitys, sillä organisaatioiden kokonaissuoritus- ja 

kilpailukyky muodostuvat niissä työskentelevien yksilöiden resursseista ja kompetensseista. 

Prahalad & Hamel (1990) ja Hyppänen (2009) toteavatkin organisaation jäseninä toimivien 

yksilöiden kompetenssien, niin potentiaalien kuin jo hyödynnettyjenkin, olevan koko 

organisaation pääomaa. Liiketoiminnassa kestävien yritystason ydinkyvykkyyksien esille 

saannin Prahalad & Hamel (1990, 81) puolestaan toteavat muodostuvan nimenomaan 

yrityksen johdon taidoista hyödyntää organisaatiossa työskentelevien yksilöiden kyvykkyyksiä 

niin, että liiketoiminta saadaan vastaamaan ja adaptoitumaan nopeisiinkin toimintaympäristön 

vaatiimiin muutoksiin. Johtamisen näkökulmasta organisaation ydinkyvykkyyksien luominen, 
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kehittäminen ja hyödyntäminen on siis yksi päätehtävistä, joilla kehitetään liiketoiminnan 

kilpailukykyä ja siten implementoidaan koko organisaatiostrategiaa arkeen. Jotta strategian 

toimeenpano olisi jatkuvasti laadukasta, tulee organisaatioissa alati tarkastella ja uudelleen 

määrittää, mitkä osaamiset ovat milloinkin hyödyllisiä ja kasvuvaiheessa olevia, ja mistä 

osaamisista taas voidaan luopua niiden käytyä strategian kannalta tarpeettomiksi. (Hyppänen 

2009, 98.) 

 

Organisaatiotasoisten ydinkyvykkyyksien kehittäminen on yrityksen kannalta välttämätöntä, 

jotta yritys voi menestyä kilpailukykyisenä omassa toiminta- ja kilpailuympäristössään. Kuten 

Hamel & Prahalad (1994, 227) seuraavalla kuviolla (kuvio 5) ilmaisevat, ydinkyvykkyyksien 

kehittämisen ajureina voivat toimia jo olemassa olevan markkinan muuttuvat vaateet tai tarve 

vahvistaa organisaation nykyistä asemaa markkinassa. Joskus kyse on kokonaan uusien 

kyvykkyyksien rakentamisesta uusille markkinoille, jotta yrityksen kilpailukyky myös 

tulevaisuudessa säilyy hyvänä (Hamel & Prahalad 1994, 227). Digitalisaation vaikutteiden 

huomiointi organisaation kaikilla tasoilla on yksi tällaisista nykymarkkinan vaateista, joihin on 

kyettävä vastaamaan yrityksen ydinkyvykkyyksiä kehittämällä. 

 

 

 

Kuvio 5: Ydinkyvykkyys-kilpailukyky -matriisi (Hamel & Prahalad 1994, 227). 

Organisaation kilpailukykyisyys siis muodostuu yksilöiden työssä esille tulevista ja johtamisen 

avulla esille saatavista kompetensseista, jotka organisaatiotasolla yhdistyvät organisaation 

kokonaissuorituskyvyksi. Digitalisaatiota mikään organisaatio ei voi nykypäivänä olla 

huomioimatta osana toimintaympäristönsä muutosajureita. Siksi on tärkeää ymmärtää ja 
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kehittää organisaatiossa työskentelevien yksilöiden digitaalista kompetenssia. Seuraavaksi 

työssä keskitytäänkin digitaalisen kompetenssin lähempään tarkasteluun ja erityisesti yhteen 

sen käytetyimmistä eurooppalaisista digitaalisen kompetenssin viitekehyksistä, Ferrarin 

(2013) DIGCOMP -malliin. 

 

2.2 Digitaalinen kompetenssi ja DIGCOMP -viitekehys 

 

Useiden kompleksisten ja tilannesidonnaisten ilmiöiden tapaan myös digitaalinen kompetenssi 

on jäänyt vaille sellaista universaalia määritelmää, joka pätisi yhdenmukaisesti kaikissa 

tilanteissa ja näkökulmista riippumatta. Jo digitaalisen kompetenssin aiheeseen liittyvä 

”hakusanaviidakko” muistuttaa käsitteen monitahoisuudesta. Digitaalisen kompetenssin 

(digital competence) synonyymeina sitä koskevassa tutkimuksessa käytetään usein käsitteitä 

digitalisaatiotaidot (digital skills) ja digitaalinen lukutaito (digital literacy). Etenkin ennen 2010 -

lukua digitaalisen kompetenssin käsitettä on hahmotettu myös tietoteknisemmästä 

näkökulmasta, muun muassa termeillä ICT –taidot (ICT skills, ICT literacy) tai ICT -

kompetenssi (ICT competence). (Ilomäki, Kantosalo & Lakkala 2011, 1-9.) Digitaalinen 

näppäryys (digital dexterity) on puolestaan käsite, jota digitalisaatioaikana tarvittuun 

osaamiseen on alettu käyttää etenkin viime vuosien tieteellisessä tutkimuksessa yhä 

enemmän (esimerkiksi Soule, Puram, Westerman & Bonnet 2016). Tässä tutkimuksessa 

digitaalisesta osaamisesta käytetään ensisijaisesti termejä ”digitaalinen kompetenssi” ja 

”digitaalinen osaaminen” tai lyhennettynä ”digiosaaminen”. 

 

Vaikka yhtä universaalia määritelmää ei digitaaliselle kompetenssille ole, useista digitaalisen 

kompetenssin määritelmistä löytyy samoja piirteitä. Yleistäen, yksilötason osaamista 

kuvatessaan digitaalisen kompetenssin määritelmät ovat aina jonkinlainen yhdistelmä 

tietoteknisiä ja vuorovaikutukseen sekä viestintään liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita, jotka 

yhdistyvät henkilön kokonaiskyvykkyysrakenteeseen digitalisaation asiayhteydessä ja 

kulloisenkin toimintaympäristön asettamissa puitteissa. Ilomäki, Paavola, Lakkala & Kantosalo 

(2016, 655) luonnehtivatkin digitaalista kompetenssia aina kontekstisidonnaiseksi ja siksi 

löyhäksi määritelmäksi, johon kuitenkin pysyvästi sisältyy teknistä kyvykkyyttä, motivaatiota 

tekniikan käyttöä kohtaan ja osaamista hyödyntää digitaalista teknologiaa työn ja muun 

elämän kannalta sekä mielekkäällä että kriittisellä tavalla. 

 

Janssen, Stoyanov, Ferrari, Punie, Pannekeet & Sloep (2013, 479) kuvaavat digitaalista 

kompetenssia seuraavana esitetyn kuvion (kuvio 6) mukaisena monitasoisena ja -ulotteisena, 

useista ”osaamispalikoista” muodostuvana rakenteena, minkä perustan luovat ne perustiedot 

ja -taidot tieto- ja digiteknologiasta, joilla jo pärjää auttavasti. Kuitenkin jokainen rakenteeseen 
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määritetty lisäosa tukee toistaan niin, että vasta kun kaikki osat ovat hallussa, voidaan yksilöllä 

todeta olevan aito ja eheä digitaalinen kompetenssi. Rakenneosat yhdistyvät mikro-, meso- ja 

makrotasojen kesken, yksilötasolta muiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja lopulta myös 

yleisiin yhteiskunnallisiin raameihin, kuten lainsäädäntöön ja eettisiin normeihin tai ICT:n 

kokonaisvaikutuksen ymmärtämiseen. Yksilötasoista digitaalisen kyvykkyyden 

kehitysasteikkoa mallissa kuvaa sen ydin, jossa perustason saavuttamisen jälkeen osaamisen 

kehitystä osoittaa se, miten luontevasti ja luovasti digiteknologiaa yksilö pystyy arkensa osana 

käyttämään. (Janssen ym. 2013, 479.) 

 

 

 

Kuvio 6: Digitaalisen kompetenssin osat (Janssen ym. 2013, 479). 

 

Fielder ym. (2016, 23) puolestaan kuvaavat digitaalista kompetenssia yhdistelmäksi tietoa, 

taitoa, asennetta ja yleistä tietoisuutta, mitä tarvitaan pystyäkseen käyttämään tieto- ja 

viestintätekniikkaa. Law ym. (2018, 6) taasen ovat ehdottaneet digitaalisen kyvykkyyden 

määritelmäksi kykyä sisäistää, hallinnoida, ymmärtää, yhdistellä, integroida, kommunikoida, 

arvioida ja luoda tietoa digitaalisessa käyttöympäristössä turvallisesti ja digitaalista teknologiaa 

arvostaen. 
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Tässä tutkimuksessa digitaalisen kompetenssin keskeisimpänä määritelmänä, ja siten myös 

empiriaan myöhemmin kuvatun mukaisesti implementoituna teoreettisena viitekehyksenä, on 

hyödynnetty yleiseurooppalaista DIGCOMP -viitekehystä (Ferrari 2013). DIGCOMP on usein 

digitaalisen kompetenssin tutkimuksessa käytetty viitekehys, joka määritelmänä on läsnä 

tämän tästä myös muussa aiheesta käytävässä kansallisessa ja kansainvälisessä 

keskustelussa. Viitekehystä on hyödynnetty eri maissa muun muassa kansallisten 

perusopetussuunnitelmien kehittämisessä (Carretero, Punie, Vuorikari, Cabrera Giraldez & 

Okeeffe 2018). 

 

Valinta hyödyntää tässä tutkimuksessa juuri Ferrarin (2013) DIGCOMP -viitekehystä 

digitaalisen kompetenssin ensisijaisena määritelmänä, johtuu DIGCOMP -mallin vahvasti 

teoreettiseen tutkimukseen nojaavasta taustasta ja laajasta referenssikäytöstä muissakin 

tieteellisissä tutkimuksissa. Lisäksi DIGCOMP -viitekehys (Ferrari 2013) sisältää tutkimuksen 

tavoitteiden kannalta riittävän kattavan ja yksityiskohtaisen osaamismääritelmän, sallien silti 

viitekehyksen adaptiivisen hyödyntämisen. DIGCOMP -viitekehyksen (Ferrari 2013) voi 

kuvailla olevan samaan aikaan täsmällinen ja pätevä kuvaus digitaalisesta kompetenssista, 

sen osa-alueista ja arviointikriteereistä, mutta myös yleistävien kompetenssimääritelmien 

käytännön haasteet ymmärtävä näkökulma, joka mahdollistaa, kannustaa ja suo viitekehyksen 

muokkaamisen kulloisenkin kontekstin ja käyttötilanteen mukaan. 

 

Huolellinen harkinta digitaalisen kompetenssin viitekehysten käytössä lienee tarpeen, sillä 

digitaalisen kompetenssin tutkimista ja kuvaamista DIGCOMP -viitekehyksen (Ferrari 2013) 

kaltaisilla määritelmillä on myös kyseenalaistettu. Esimerkiksi Brown (2017a; 2017b) toteaa 

useimpien digitaalisen kompetenssin peruskuvausten olevan liian rajoittavia, kapeita ja 

yksioikoisia yleistyksiä, joita lisäksi käytetään varsin huolimattomasti. Brown (2017a; 2017b) 

jatkaa kritiikkiään mainitsemalla lisäksi digitaalisen kompetenssin määritelmien vain erittäin 

harvoin riittävästi huomioivan erilaisten yhteiskuntien ja kulttuurien makrotason ilmiöihin, 

rakenteisiin ja niiden jatkuvaan muutokseen liittyviä tekijöitä, vaikka samalla digitaalisen 

kompetenssin tutkimuksella ja kehittämisellä usein pyritään varsin kokonaisvaltaiseen 

vaikuttamiseen, esimerkiksi kansalaistaitojen kehittämisestä käytävän yhteiskunnallisen 

keskustelun yhteydessä. 

 

Brown (2017a; 2017b) korostaakin, samoin kuin muun muassa Ala-Mutka (2011, 22), että 

digitaalisen kompetenssin määritelmien hyödyntäjien olisi aina ymmärrettävä niiden luonne 

laajoina ja yleistasoisina viitekehyksinä, jotka tulee kulloinkin mukauttaa ja täsmentää 

vallitsevaan kontekstiin ja käyttötarkoitukseen. Toisaalta Brown (2017a; 2017b) väittää 

useiden digitaalisen kompetenssin määritelmien olevan jo lähtökohtaisesti adaptiivisuudeltaan 
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puutteellisia sen lisäksi, että niiden taustat ovat taajaan epämääräisiä ja perustelemattomia. 

DIGCOMP -viitekehyksen (Ferrari 2013) Brownkin (2017b) kuitenkin toteaa olevan 

reliabiliteetiltaan ja validiteetiltaan merkittävä poikkeus digitaalisen kompetenssin määritelmien 

joukossa, johtuen sen muodostamiseen käytetystä monimenetelmällisestä taustasta, jonka 

avulla viitekehyksen luotettavuus ja pätevyys on kyetty varmistamaan. 

 

Monimetodisen tausta-arviointinsa ansiosta Ferrarin (2013) DIGCOMP -viitekehyksen voi siis 

todeta olevan tieteellisesti kestävä ja moniin tilanteisiin soveltuva digitaalisen kompetenssin 

määritelmä ja mittari. Tämä yleinen hyväksyntä näkyy viitekehyksen suhteellisen laajana 

käyttönä erilaisissa kansainvälisissä ja kansallisissa digitaalisen kompetenssin tutkimuksissa, 

kuten aiempana johdannossa mainittu DC4WORK -hankekin esimerkkinä osoittaa 

(DC4WORK 2019). Myös muun muassa Siddiq (2018, 154) toteaa Ferrarin (2013) DIGCOMP 

-viitekehyksen olevan joskus jopa kansallisia, paikalliseen yhteiskuntaan erikseen sovitettuja 

digitaalisen kompetenssin arviointimalleja käyttökelpoisempi. Tällaista mainintaa voi pitää 

digitaalisen kompetenssin tutkimuksen alueella saavutuksena, sillä kuten edellä on todettu, 

digitaalisen kompetenssin yhdenmukaisen, mutta samalla eri konteksteissa toimivan 

määritelmän muodostaminen on hankalaa. 

 

DIGCOMP -viitekehyksen (Ferrari 2013) tausta liittyy Euroopan komission (2006) 

käynnistämään hankkeeseen, jossa haluttiin selvittää kansalaisten tarvitsemia tulevaisuuden 

avainkompetensseja. Näistä yhdeksi määrittyi tuolloin digitaalinen kompetenssi. Euroopan 

komissio käynnisti vielä vuonna 2011 erillisen tutkimusprojektin, jonka tavoitteena oli kuvata, 

mistä tietämyksen, taitojen ja asenteiden elementeistä avainkompetenssit, kuten yksilön 

digitaalinen kompetenssi, muodostuvat ja miten tietoa voidaan hyödyntää kompetenssien 

kehittämisessä (Fielder ym. 2016, 23). Komission antaman toimeksiannon mukaan digitaalisen 

kompetenssin määritelmän tuli tapahtua tieteellisesti kestävällä tavalla ja sisältää ne 

digitaalisen osaamisen elementit, joita tarvitaan digiajan työmarkkinoilla, opetuksen ja 

oppimisen kehittämisessä sekä ylipäätään kansalaisten yhteiskuntaosallisuudessa (Euroopan 

komissio 2006; Fielder ym. 2016, 23). Tutkimusprojektin lopputuloksena syntyi Euroopan 

komission tutkimuslaitos JRC:n (Joint Research Centre) julkaisema DIGCOMP -viitekehys 

(Ferrari 2012, 1; Ferrari 2013, 2). 

 

Kuten seuraavassa kuviossa (kuvio 7) osoitetaan, Ferrarin (2013) DIGCOMP -viitekehyksen 

teoreettinen tausta pohjautuu hänen itsensä (Ferrari 2012) lisäksi muun muassa Ala-Mutkan 

(2011) ja Janssen ym. (2013) tutkimuksiin digitalisaatio-osaamisen elementeistä. DIGCOMP -

viitekehyksen (Ferrari 2013) taustalla on lisäksi kattava käyttösoveltuvuuden arviointi, eli 
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viitekehys on ennen sen julkaisua alistettu monimetodisesti (multi-method approach) kritiikille 

(Ferrari 2013, 7-8).  

 

 

 

Kuvio 7: DIGCOMP -viitekehyksen tutkimuksellinen tausta (mukaillen Ferrari 2013, 7-8). 

 

Kuten johdannossa oli jo mainittu, Ferrarin (2013) muodostaman alkuperäisen DIGCOMP -

viitekehyksen näkökulmia ovat sittemmin täydentäneet Vuorikari ym. (2016) ja Carretero ym. 

(2017). Vuorikari ym. (2016) täsmensivät Ferrarin (2013) DIGCOMP -viitekehystä joiltakin 

terminologian ja käytännön esimerkkien osalta, nimeten versionsa DIGCOMP 2.0:ksi. 

Carretero ym. (2017) puolestaan revisioivat DIGCOMP -viitekehyksen DIGCOMP 2.1 -

versioksi, jossa osaamistasojen kuvaukset laajennettiin kahdeksanportaisiksi, aiemman 

kolmiportaisen mallin sijaan. Kuitenkin kaikissa edellä mainituissa, uudemmissakin DIGCOMP 

-versioissa (Vuorikari ym. 2016; Carretero ym. 2017) digitaalisen kompetenssin osa-alueiden 

lukumäärä ja merkitys ovat pysyneet samoina kuin Ferrarin (2013) kuvauksessa. Ferrarin 
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(2013) alkuperäistä versiota voidaan tämän tutkimuksen käyttötarkoituksen osalta pitää paitsi 

ydinsisällöltään edelleen kuranttina, myös esitystavaltaan versioista selkeimpänä, ja koska 

digitaalisen kompetenssin sisältömääritelmä ei Vuorikari ym. (2016) tai Carretero ym. (2017) 

käsittelyssä muuttunut, viitataan tässä tutkimuksessa Ferrarin (2013) luomaan ensimmäiseen 

DIGCOMP -viitekehykseen tutkimuksen pääasiallisena teoria- ja tutkimuspohjana. 

 

Ferrarin (2013, 2-12) muodostama DIGCOMP -viitekehys kuvaa digitaalisen kompetenssin 

olevan yksilötasolla tiedon, taidon ja asenteiden summa, joka muodostuu seuraavista viidestä 

osa-alueesta: 1) kyvystä löytää ja käsitellä digitaalista tietoa, 2) kyvystä kommunikoida ja 

vaikuttaa digitaalisten välineiden avulla, 3) kyvystä luoda ja tuottaa digitaalista sisältöä ja 

viestintää, 4) kyvystä toimia digitaalisessa ympäristössä turvallisesti ja 5) kyvystä ratkoa 

tietotekniikkaan ja digiympäristöön liittyviä ongelmatilanteita. Kuhunkin viiteen osa-alueeseen 

sisältyy siihen liittyvää tietoa, taitoa ja asennetta kuvaavia tekijöitä, joita mallissa on nimettynä 

yhteensä 21 (Ferrari 2013, 6). Näistä tiedonkäsittelyn (information) osa-alueeseen sisältyvät 

taidot selata, hakea ja suodattaa tietoa sekä arvioida ja säilyttää sitä. Viestinnän ja 

kommunikaation (communication) osa-alueeseen kuuluvat vuorovaikuttaminen teknologisten 

välineiden ja yhteyksien kautta, tiedon ja sisältöjen jakaminen sekä yhteistyön tekeminen 

digitaalisissa kanavissa, digitaaliseen yhteiskuntaan osallistuminen, tekniikkavälitteiseen 

kommunikointiin sopivan, kulloisenkin viestintäkanavan mukaisen käytöksen hallinta 

(netiquette) ja oman digitaalisen identiteetin hallinta. Sisällön luomisen ja tuottamisen (content 

creation) osa-alue puolestaan koostuu erilaisten tietosisältöjen tuottamisesta ja 

muokkaamisesta sekä käyttö- ja tekijänoikeuksien ymmärryksestä ja ohjelmoinnista. 

Turvallisuus (safety) osa-alue sisältää laitteisiin ja henkilötietoihin liittyvän tietoturvan hallinnan 

sekä taidon käyttää digitaalisia työvälineitä myös terveyden ja toimintaympäristön kannalta 

turvallisesti. Ongelmanratkaisuun (problem solving) sisältyvät kyvyt ratkaista ja tunnistaa 

teknisiä ongelmia sekä ymmärtää niihin saatavia vastauksia, taito käyttää teknologiaa luovasti 

ja kyky hahmottaa omaan digitaaliseen kompetenssiinsa liittyvät puutteet. (Ferrari 2013, 5-6.) 

 

Osana DIGCOMP -viitekehystä Ferrari (2013) esittelee myös edellä kuvattujen digitaalisen 

kompetenssin osa-alueiden itsearviointityökalun. Ferrarin (2013, 13-36) itsearviointityökalu on 

matriisimuotoinen määritelmä, joka perustuu DIGCOMP -viitekehyksen edellä mainittuihin 

viiteen osa-alueeseen ja niiden hallintaa kuvaaviin kolmeen tasoluokkaan: 1) perustaso 

(foundation), 2) keskitaso (intermediate) ja 3) edistynyt taso (advanced). Osa-alueiden 

hallinnan tasoluokituksia avataan itsearvioinnin työkalussa eri näkökulmista yksityiskohtaisesti 

sanallisin kuvauksin, mutta silti työkalun adaptiivisuutta tukien. Kuten todettu, Carretero ym. 

(2017) päivitti osaamistasokuvauksen myöhemmin kahdeksanportaiseksi. Laajemmalla 

tasoasteikolla koettiin saatavan yksityiskohtaisempaa tietoa ja tukea erilaisille osaajille 
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(Carretero ym. 2017, 11). Sisällöllisesti Ferrarin (2013) ja Carretero ym. (2017) määritelmät 

DIGCOMP -viitekehykseen sisältyvistä osaamisista eivät kuitenkaan ytimeltään eroa. 

Alkuperäinen yhteenvetokuvaus Ferrarin (2013, 14) osaamistasokuvauksesta on tutkimuksen 

liitteenä (liite 2). Seuraavassa siitä esitellään vapaasti suomennettuna lyhennetty katsaus osa-

alueittain: 

 

1) Tiedonhaun ja -käsittelyn osa-alueella perustaidot hallitseva henkilö pystyy tekemään 

on-line -hakuja hakukoneiden avulla, osaa tallentaa tiedostoja ja sisältöjä sekä pystyy 

palaamaan niihin. Hän tunnistaa myös, että kaikki on-line -tieto ei ole luotettavaa. 

Keskitasolla henkilö osaa selata ja hakea käyttökelpoista tietoa verkosta. Hän osaa 

vertailla eri tietolähteitä ja tietää, miten erilaisia sisältöjä ja tietoja tallennetaan. 

Henkilöllä on omat selkeät systeeminsä tiedostojen tallentamistapojen osalta. Henkilö 

osaa sujuvasti etsiä uudelleen ja hallinoida tallentamaansa tietoa. Edistyneellä tasolla 

henkilö käyttää laajasti erilaisia tiedonhakustrategioita ja selaa tietoa verkosta 

monipuolisesti. Hän tarkastelee tietolähteitä kriittisesti ja ristiintarkistaa niiden 

luotettavuuden. Henkilö tietoisesti suodattaa ja arvioi tavoittamaansa digitaalista 

tietoa ja käyttää useita erilaisia metodeja tietosisällön tallentamiseen, organisointiin ja 

uudelleenhakuun. Henkilö osaa myös suunnitelmallisesti hyödyntää erilaisilla 

digialustoilla jaettua tietoa. 

 

2) Viestinnän ja kommunikaation osa-alueella perusosaamistasolla oleva henkilö pystyy 

kommunikoimaan ja jakamaan tietoa perusmuotoisten digitaalisten 

yhteydenpitokanavien kautta, tunnistaen digikanavissa käyttäytymiseen liittyvät 

perussäännöt. Henkilö tunnistaa myös digitaalisen identiteetin hallintaan liittyviä 

perusseikkoja. Keskitasolla henkilö osaa hyödyntää useita digitaalisen 

kommunikoinnin alustoja ja työkaluja, tunnistaa digitaalisissa kanavissa vallitsevat 

käyttäytymissäännöt, pystyy osallistumaan digitaalisissa kanavissa ja alustoilla 

tehtävään yhteistyöhön aktiivisesti, jakaen omassa hallussaan olevaa tietoa ja 

tietosisältöjä avoimesti. Henkilö osaa muokata digitaalista identitettiään ja tunnistaa, 

millaisen ”digitaalisen jalanjäljen” hänen toimintansa jättää. Edistyneellä tasolla 

henkilö käyttää digitaalisen kommunikoinnin ja yhteistyön työkaluja sitoutuneesti, 

aktiivisesti ja työvälineistön osalta laajakirjoisesti, huomioiden oman käytöksensä 

vaikutukset useista eri näkökulmista ja erilaistaen käytöstään kulloisenkin digitaalisen 

kommunikaatiokanavan mukaisesti. Henkilöllä on taidot havaita ja reagoida 

digitaalisissa kanavissa kohdattavaan epäasialliseen käytökseen. Henkilö hallinnoi 

taidokkaasti useita digitaalisia identiteettejä erilaisissa konteksteissa ja tuottaa sekä 
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jakaa digitaalista sisältöä verkossa yhteistyössä muiden kanssa, huolehtien samalla 

digitaalisen identiteettinsä laadusta. 

 

3) Sisällöntuotannon osa-alueella perusosaamistasolla toimiva yksilö pystyy tuottamaan 

yksinkertaista digitaalista sisältöä kuten tekstiä ja yksinkertaisia taulukoita, osaa 

tehdä niiden sisältöön ja sovellusten perusasetuksiin yksinkertaisia muutoksia 

tunnistaen myös tekijänoikeuksiin liittyviä seikkoja. Keskitasolla oleva henkilö osaa 

tuottaa erilaisia tietosisältöjä useilla eri työvälineillä. Hän osaa muokata ja luoda 

erilaisia sisältöjä monipuolisesti, muuttaa sovelluksia käyttäessään niiden asetuksia 

ja huomioida tekijänoikeuksiin liittyvät aspektit kattavasti. Sisällöntuotannossa 

edistyneellä tasolla oleva henkilö pystyy tuottamaan ja yhdistelemään digitaalista 

sisältöä monimuotoisesti erilaisissa toimintaympäristöissä, lukuisilla eri välineillä ja 

moniin tarkoituksiin soveltuen. Käyttäjä myös tuntee lisenssien ja käyttöoikeuksien 

vaikutukset digitaalisen sisällön tuotantoon liittyvien mahdollisuuksien taustalla sekä 

osaa ohjelmoida. 

 

4) Turvallisuuden osa-alueella perustaitoinen henkilö tuntee laitteisiin liittyvät tietoturvan 

perusasiat ja osaa harkita, mitä tietoja voi ja mitä taas ei voi jakaa digitaalisessa 

muodossa tai verkossa. Henkilö tunnistaa, että tietotekniikan käytöllä voi olla 

vaikutuksia hänen terveyteensä. Osaamisen keskitasolla operoiva henkilö hallitsee 

laitteiden tietoturvaan liittyvät käytänteet niin, että hän voi vaihdella laitteiden ja 

tietojen suojaamiseen käyttämiään menetelmiä. Henkilö hallitsee yleistasolla 

yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvät säännöstöt sekä ymmärtää datan keräämiseen 

liittyviä tekniikoita. Henkilö osaa suojata itseään tietotekniikan käytöstä johtuvilta 

haitoilta, kuten ”on-line” -riippuvuuksilta ja ergonomian epäkohdilta. Henkilö 

ymmärtää tietotekniikan ja digitalisaation vaikutukset ympäristöön. Edistyneellä 

tasolla oleva henkilö päivittää säännöllisesti tietoturvaan liittyviä toimintatapojaan ja 

osaa toimia aktiivisesti tilanteissa, joissa tietoturvallisuus on vaarantunut. Henkilö 

muuttaa käyttämiensä digitaalisten välineistöjen asetuksia tietoturvan ja yksityisyyden 

hallinnan näkökulmasta usein ja ymmärtää laajasti digitaalisessa ympäristössä 

tapahtuvaan datan keruuseen liittyvät seikat. Henkilö osaa kontrolloida 

tietotekniikkaan ja digitalisaatioon liittyvän käytöksensä psyykkisiä ja fyysisiä 

terveysvaikutuksia kattavasti sekä osaa arvioida ja hallita digitaalisten työvälineiden 

käyttöä päivittäisen elämän, kulutuksen ja ympäristön näkökulmasta. 

 

5) Ongelmanratkaisun osa-alueen perusosaamistasolla henkilö osaa hyödyntää hänelle 

valmiiksi osoitettuja tukitahoja tietoteknisten haasteiden ratkaisemiseen. Henkilö osaa 
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myös valita rutiineihinsa niitä sopivasti auttavan digitaalisen työvälineen, esimerkiksi 

sisällöntuotantoa varten. Henkilö on kuitenkin samalla tietoinen omista tietotekniikan 

ja muun digitaalisen välineistön käyttötaitoon liittyvistä rajoitteistaan. Keskitason 

osaaja pystyy itsenäisesti ratkomaan tietoteknisiin käyttöhaasteisiin liittyviä 

perustilanteita. Henkilö kykenee valitsemaan käyttöönsä tilannekohtaisesti 

soveltuvimman digitaalisen työvälineen tutkimalla ensin erilaisten vaihtoehtojen 

ominaisuuksia ja arvioimalla niiden käytön tehokkuutta suhteessa tarpeeseen. 

Henkilö osaa hyödyntää digitaalisia työvälineitä ongelmien ratkomiseen ja tunnistaa 

itsenäisesti keinoja oppia uusia digitaalisia taitoja. Edistyneellä tasolla henkilö pystyy 

ratkomaan laajasti monikirjoisia digitaalisten työvälineiden käyttöön liittyviä 

ongelmatilanteita. Henkilö pystyy ratkaisemaan ongelmatilanteita luovasti, myös 

itselleen kokonaan uusia tietoteknisiä ja digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Henkilö 

osaa hahmottaa ja yhdistää erilaisia ongelmatilanteen kontekstiin liittyviä yhteyksiä 

innovatiivisesti ja aktiivisesti tilanteiden ratkaisemiseksi. Henkilö päivittää digitaalista 

kompetenssiaan proaktiivisesti. (Ferrari 2013, 13-36.) 

 

Ferrari (2013) viittaa DIGCOMP -viitekehyksessä yleistasolla myös asenteen merkitykseen, 

mutta digitaalisen kompetenssin osa-alueissa, sisältökuvauksissa tai taitotasojen 

määritelmissä asenne ei kuitenkaan tule näkyvästi esiin vaan jää jonnekin taustalle, 

viitekehyksen metatietoon. Selkeämmin asenteen vaikutusta digitaaliseen kompetenssiin 

kuvaa esimerkiksi Sachdeva ym. (2015, 287) määrittämällä, että organisaatiossa digitaaliseen 

kompetenssiin vaikuttaa aina neljä osa-aluetta, jotka muodostuvat: 1) sosiaalisista, 2) 

teknologisista, 3) taloudellisista ja 4) motivaatioon liittyvistä tekijöistä. Näillä on suuri vaikutus 

paitsi yksilön, myös koko yrityksen digitalisaatiokyvyn etenemiseen ja digiuudistusten 

onnistumiseen. Sosiaaliset tekijät viittaavat organisaatiossa työskentelevien henkilöiden 

sosiaaliseen toimintaympäristöön ja -kulttuuriin. Teknologiset tekijät tarkoittavat digitalisaation 

toteuttamiseen ja hyödyntämiseen käytettävissä olevaa teknologiaa, kuten työasemia, 

puhelimia ja ohjelmistoja. Taloudelliset tekijät viittaavat käytössä oleviin taloudellisiin ja 

ajallisiin resursseihin, jotka esimerkiksi digitalisaatiouudistusten kohdalla ovat niiden 

läpivientiin käytettävissä. Motivaatiotekijät taas koostuvat organisaatioon kuuluvien 

henkilöiden asenteesta, koulutuksesta, osaamisesta ja taidoista suhteessa digitalisaatioon. 

Asenne tarkoittaa tässä yhteydessä henkilöiden yleistä asennetta digitalisaatioon liittyviä 

uudistuksia kohtaan, ja koulutuksella viitataan puolestaan henkilöiden yleiseen koulutustasoon 

ja osaamiseen. Taidoilla tarkoitetaan niitä yksilön kykyjä, jotka edistävät uusien toimintamallien 

omaksumista. Jos jokin näistä osa-alueista: sosiaalinen, teknologinen, taloudellinen tai 

motivaatioon liittyvä, on digitaalisiin uudistuksiin osallistuvilla henkilöillä organisaatiossa 

heikosti hallittua, näkyy puutteiden vaikutus yritystason digitalisaatiouudistusten käyttöönoton 



26 

 

 

hidastumina ja niiden potentiaalisten liiketoimintahyötyjen täysimääräisyyden 

saavuttamattomuutena. (Sachdeva ym. 2015, 287-291.) Organisaatiossa vallitsevan 

sitoutumisen ja asenteen merkitys digitalisaatiohankkeiden onnistumiselle organisaation 

kaikilla tasoilla on siis suuri, kuten myös Cavaye (1995, 314) toteaa. Näin ollen niin yksittäisten 

resurssien allokoinnissa kuin yleisjohtamisessakin tulee aina huomioida toiminnan ja 

muutosten vaikutukset myös henkilöstön sitoutumiseen ja asenteeseen (Cavaye 1995, 314). 

 

Useat digitaaliseen kompetenssiin liittyvät määritelmät siis kannustavat myös asenteen 

merkityksen selkeään huomiointiin kontekstissa (Cavaye 1995; Ala-Mutka 2011; Ferrari 2012; 

Sachdeva ym. 2015; Vieru, Bourdeau, Bernier & Yapo 2015; Fielder ym. 2016). Näin ollen 

Ferrarin (2013) esittämään DIGCOMP -viitekehykseen lisättiinkin tässä tutkimuksessa kuudes 

osa-alue, ”Merkitys ja asenne”, jolla täydennettiin tietoa vastaajien digitaalisen kompetenssin 

kokonaiskuvasta. Näin tutkimuksessa voitiin laajemmin huomioida ne vastaajien digitaaliseen 

kompetenssiin sisältyvät tekijät, jotka kuvaavat kohdejoukossa vallitsevaa merkityksen ja 

asennoitumisen ilmapiiriä digitalisaatiota ja digiosaamista kohtaan. 

 

3. Digitaalisen kompetenssin kehittäminen 

 

Digitalisaation muokatessa vauhdikkaasti työn osaamistarpeita, muuttuvat myös osaamisen 

kehittämisen keinot. Tässä osiossa käsiteltävät digitaalisen kompetenssin kehittämisen 

teoreettiset näkökulmat perustuvat oppijan itseohjautuvuutta korostavaan konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen ja painottuvat siksi omaehtoisen ja ketterän oppimisen tarkasteluun. 

Ketterän ja jatkuvan oppimisen sekä oppivan organisaation viitekehysten lisäksi tässä osiossa 

tutustutaan myös digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyviin erityisnäkökulmiin. Niistä 

käsitellään digitalisoituneeseen toimintaympäristöön ja tutkimuksen kokonaisviitekehykseen 

soveltuvina osaamisen kehittämisen keinoina niin formaalin, informaalin kuin mikro-

oppimisenkin aiheita. Lisäksi huomioidaan myös digiajalle tyypillisen ”tietoähkyn” hallintaa. 

Digitaalisessa disruptiossa organisaatiolleen hyödyllisimmän työntekijän ominaispiirteisiin 

tutustutaan osion loppupuolella, samoin kuin viitekehyksiin, jotka edesauttavat digitaalisen 

kompetenssin kehitysaskelmien sekä uuden teknologian käyttöönottoon vaikuttavien 

tekijöiden hahmottamista. Osion päätteeksi, alakappaleessa 3.3, esitetään vielä yhteenveto 

tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä ja sen suhteesta tutkittavaan ilmiöön, eli yksilön 

digitaaliseen kompetenssiin ja sen kehittymiseen.   
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3.1 Ketterä ja jatkuva oppiminen digitaalisen kompetenssin tukena 

 

Osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen on lukuisia tapoja, joiden soveltuvuus riippuu 

kulloisestakin tilanteesta. Näin ollen yhtä paremmuusjärjestystä osaamisen kehittämisen 

keinoille on tarpeetonta edes yrittää määrittää. Tiedonkäsitykseen ja oppimiseen liittyvissä 

teorioissa on kuitenkin erilaisia painotuksia, joista digitalisoituvan ja nopeasti muuttuvan 

toimintaympäristön peruslähtökohdaksi soveltuu hyvin oppijan itsensä aktiivista roolia 

korostava humanistinen, konstruktivistisen tiedonkäsittelyn ja oppimisen näkökulma. 

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen muodostaa itsenäisesti ja aktiivisesti 

uutta tietoa osana oppimisprosessiaan. Uusi tieto muodostuu, kun yksilö liittää saadun 

informaation hänen aikaisempiin tietoihinsa ja kokemuksiinsa sekä reflektoi näitä keskenään. 

Itseohjautuvuuden ja kokemusperäisen oppimisen käsitteet, jotka sisältyvät humanistiseen 

näkökulmaan ihmisestä oppijana, korostavat oppimisprosessissa nimenomaan sitä, että oppija 

itse ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta oppimisestaan. (Hanhinen 2010, 100-104.) 

 

Vaikka oppijana toimivan yksilön rooli ja vastuu omasta oppimisestaan painottuukin 

nykyaikana, työnantajaorganisaatioissa ei voida unohtaa, että lainsäädännöllisesti 

työelämässä välttämättömän osaamisen, kuten digitaalisen kompetenssin, ylläpito ja 

kehittäminen kuuluu edelleen työnantajan vastuulle. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on 

velvollisuus huolehtia työntekijöiden osaamisen ylläpitämisestä ja jalostamisesta niin, että he 

voivat suoriutua työstään myös työmenetelmien muuttuessa ja kehittyessä (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017, 12). Liiketoiminnassa digitaalisen kompetenssin vaikutukset 

kilpailuympäristössä pärjäämiseen tyypillisesti motivoinevat jo riittävästi henkilöstön 

osaamisesta huolehtimista organisaation puolesta, mutta perehdytyksen vastuisiin liittyvä 

työlainsäädännön näkökulma korostaa lisää digitaalisen kompetenssin johtamisen ja 

kehittämisen tärkeyttä. 

 

Perinteisesti osaamisen kehittäminen on tapahtunut organisaatioissa tavalla, jossa yrityksen 

johto tai henkilöstöhallinto ovat osana työtään ensin pohtineet työtehtävien muuttumista ja 

siihen liittyviä uuden osaamisen tarpeita. Johdon suorittaman pohdinnan jälkeen henkilöstölle 

on järjestetty johdon määrittämiä tarpeita vastaavaa koulutusta. Tällainen ”push” -mallinen ja 

formaaleihin koulutuksiin perustuva osaamisen lisääminen kuitenkin tukee vain harvoin 

koulutukseen ”ylhäältä” määrättyjen osallistujien motivaatiota, ja samalla estää 

digitalisaatioaikana tarpeellista ketterää oppimista. Digitalisoituneessa ja nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä osaamisen kehittämisen ”push” -malli ei toimi myöskään 

siksi, että kilpailussa pärjääminen vaatii nopeampia osaamisen kehittämisen ratkaisuja. 
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Esimerkiksi tietojärjestelmät muuttuvat nykyisin ripeämmin kuin johto enää kaikenkattavasti 

ehtisi mitenkään ”ylhäältä alas” suoritettavaksi määrättäviä formaaleja koulutuksia edes 

suunnitella. (Otala 2018, 26.)  

 

Viimeistään digitaalisen disruption kaltaiseen muutokseen yhdistettynä organisaatioissa onkin 

oivallettava, että ammatillisissa yhteyksissä esille tulevaa kompetenssia ei voida enää kehittää 

vain formaalein ja ulkoisiin osaamisnormeihin tukeutuvin menetelmin. Aiempana myös 

Helakorpi (2017) ja Bergenhenegouwen ym. (1997) muistuttivat, että ammatillisen 

kompetenssin kehittäminen ei voi perustua vain muodollisiin kvalifikaatioihin ja työkeskeisen, 

näkyvän tietotaidon ja osaamisen kehittämiseen, vaan sen tulee tukea yksilön 

perusvalmiuksien esilletuontia vaihtelevissa konteksteissa ja tilanteissa. 

 

Vielä 2000 -luvun alussa kaupan alan organisaatiot pystyivät korostamaan toiminnassaan 

erityisiä, ehkä kankeitakin, mutta toimintojen ja osaamisen keskittämisestä koituneeseen 

kulutehokkuuteen perustuneita prosesseja. Suomalaisen päivittäistavarakaupan onkin kuvattu 

tuohon aikaan edustaneen voimakkaasti keskusjohtoista ja sisäänpäin kääntynyttä, omaan 

prosessiinsa nojaavaa arvoketjuajattelua, joka loi itse oman jäykkyytensä korostamalla 

toiminnassaan standardoituja, pysyviä systeemejä ja voimakkaasti keskitettyjä prosesseja. 

(Uimonen 2009.) Nykypäivänä prosessikeskeisyys ei enää kuitenkaan johda kestävään 

kilpailukykyyn markkinassa, vaan yrityksen menestyksen ratkaisee asiakkaan odotusten ja 

asiakkaan kokeman arvon luominen nopealla syklillä, jatkuvasti muuttuvassa markkinassa. 

 

Itseohjautuvan oppimisen merkitystä digitalisaatioajan osaamisen ja ammattitaidon 

uudistumisessa korostaa myös Soule ym. (2016) toteamalla, että hierarkkinen johtamistapa ei 

enää riitä mahdollistamaan organisaation toiminnan ajan tasalla pysymistä digitaalisessa 

muutoksessa markkinoiden vaatimalla tavalla, vaan organisaatioiden on kehitettävä laajasti ja 

luovasti digitaalista näppäryyttään (digital dexterity). Jo aiemmin myös Bergenhenegouwen 

ym. (1997, 29) on todennut, että pärjätäkseen asiakastarvelähtöisessä kilpailussa, 

organisaatioiden on kyettävä mobilisoimaan jatkuvasti paremmin yksilöiden omia vahvuuksia 

proaktiivisesti ja tilannesidonnaisesti, reaktiivisen, hitaan ja keskitetyn osaamisen johtamisen 

sijasta. 

 

Otala (2018) kuvaa nykytarpeita vastaavaa osaamisen kehittämistä skaalautuvaksi ja 

ketteräksi oppimiseksi, jonka voi määritellä olevan henkilöstön tietoisuutta tulevista haasteista 

ja osaamistarpeista sekä niiden merkityksestä omalle työlle. Ketterässä oppimismallissa 

ihmiset hakevat, organisaation johdon valmiiksi esittämien osaamismääritelmien sijaan, 

itsenäisesti välittömästi työssään tarvitsemansa tiedon, esimerkiksi digitaalisia kanavia 
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hyödyntäen. Näin uusi oppi tulee heti käyttöön, ja sen avulla voidaan vastata työn muutoksiin 

saman tien. Ketterä oppiminen perustuu siis osaamisen lisäämiseen ”push”-mallin sijasta 

”pull”-metodilla. Tarvelähtöinen oppiminen tukee samalla työn merkityksellisyyttä, sillä se lisää 

ihmisten osallisuutta muutoksiin. (Otala 2018.) 

 

Ketterässä ja tilannelähtöisessä oppimisen mallissa lähtökohtana on, että työntekijä itse tietää 

parhaiten, mitä tietoa hän missäkin tilanteessa tarvitsee ja miten tarvittua tietoa sovelletaan. 

Ulkoa syötetyn ja osatun asiaosaamisen asemesta, yksilön parasta osaamista on kyky kyetä 

itse päättämään ja valitsemaan oppimisensa kannalta tarpeelliset aiheet, ajoitus ja keinot. 

(Otala 2018, 25-26.) Hiila, Tukiainen & Hakola (2019) korostavatkin tiedon hakutaitojen 

kehittämisen nykyisin olevan usein varsinaista tietämistä oleellisempaa osaamisen lisäämistä, 

etenkin digitalisaation vaikutukset työn tekemiseen huomioiden. Tekoäly korvannee jatkuvasti 

lisää varsinaista suoriin kysymyksiin vastaamista ihmistyön osana, ja siksi työntekijöiden 

tuleekin ennemmin lisätä taitoaan kysyä oikeita kysymyksiä, kuin tietää valmiita vastauksia. 

Tällainen inhimilliseen pääomaan ja teknologiseen älyyn perustuva työvoiman yhdistelmä 

muodostaa lopulta yrityksen osaamispääomaan perustuvan kilpailukyvyn digitalisaation 

edetessä. (Hiila ym. 2019.)  

 

Otala (2018, 25) toteaa, että osaamisen lisäämisen kannalta ketteryys on ”ajattelutapa, jolla 

ihmisten ja organisaatioiden pitäisi suhtautua monimutkaiseen ja jatkuvasti muuttuvaan 

maailmaan”. Organisaatioissa ketteryyttä ja ketterää oppimista syntyy siellä, missä samaan 

aikaan on läsnä joustavuutta, sopeutumiskykyä, lyhyen etäisyyden syöte-palaute -ketjuja, 

itsenäistä toimintaa ja aitoa läpinäkyvyyttä. Ketterä oppiminen tapahtuu lyhyen etäisyyden 

syöte-palaute -silmukoiden ”väleissä”, seuraavana olevan kuvauksen (kuvio 8) mukaisesti. 

(Otala 2018, 25-26.)  
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Kuvio 8: Ketterän oppimisen prosessi (Otala 2018, 33-34). 

 

Digitalisoituvan tietoyhteiskunnan edellyttämällä tavalla yksilön lisäksi organisaationkin on siis 

mahdollista ”oppia itsekseen”, kun osaamisen kehittämisen ja sen johtamisen painopiste 

siirretään pelkkien keskitetysti suunniteltujen, irrallisten asiatietojen ja -taitojen lisäämisen 

sijasta organisaation yleiseen inhimilliseen pääomaan (Hiila ym. 2019). Edellä kuvattu ketterän 

oppimisen näkökulma muistuttaa useissa yhteyksissään aiemmin julkaistua Sengen (1990) 

oppivan organisaation kuvausta (kuvio 9), jossa Senge (1990) toteaa itseohjautuvan ja 

jatkuvaan oppimiseen kykenevän organisaation muodostuvan viidestä, keskenään 

vuorovaikutussuhteessa olevasta tekijästä: 1) yhteinen näkemys yrityksen tavoitteista ja 

oppimistarpeista, eli jaettu visio (shared vision), 2) organisaation hahmottaminen dynaamisiin 

vuorovaikutussuhteisiin perustuvan systeemisen ajattelun kautta (systems thinking), 3) jaetut 

ja muutoksille avoimet ajattelumallit (mental models), 4) tiimioppiminen (team learning) ja 5) 

yksilöiden henkilökohtaiseen kasvuun perustuva valmius jatkuvaan oppimiseen (personal 

mastery). Oppiva organisaatio kykenee selviytymään tilanteista, joissa toimintaympäristö 

muokkautuu jatkuvasti, sillä yrityksen osaaminen kehittyy vastaamaan markkinan tarpeita 

omaehtoisesti ja siten myös oikea-aikaisesti. (Senge 1990.) 
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Kuvio 9: Oppivan organisaation vuorovaikutusrakenne (Senge 1990).  

 

Traditionaaliseen osaamisen johtamiseen tottunutta organisaatiota ketterä ja itseohjautuva 

osaamisen kehittäminen voi aluksi hämmentää. Perinteisessä oppimisen kehittämisessä 

korostetut selkeät ja yhdenmukaiset tavoitteet oppimiselle ja koulutuksille eivät enää 

pädekään, vaan oppiminen organisaatiossa etenee tilannekohtaisesti ja ilman täsmällistä sekä 

kaikenkattavalla tavalla valmiiksi määritettyä etenemissuunnitelmaa. Ketterä oppiminen ei ole 

enää lineaarista, hierarkkista ja kurssimuotoista, vaan osin ennalta määrittämätöntä ja 

hetkellisten tarpeiden mukaan pomppivaa, välillä jopa kaoottiseksikin kuvailtavissa olevaa 

liikehdintää. Vaikka perinteistä ketterässä oppimisessa ulos murtaudutaankin, silti kokemuskin 

on edelleen tärkeä osaamisen muoto, koska kokeneella työntekijällä on itsetuntemusta omasta 

oppimisestaan noviisia enemmän. Pelkän kokemukseen pohjautuvan osaamisen rinnalla on 

kaikkien kuitenkin kyettävä jatkuvasti harjaannuttamaan taitoaan nopeaan ja luovaan 

oppimiseen. (Otala 2018, 22-26.) 

 

3.2 Digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyviä erityisnäkökulmia 

 

Digitaalisen disruption piirteisiin kuuluvat nopeat muutokset, jatkuvasti uusiutuvat 

tietojärjestelmät, työtehtävien katkonaisuus, työssä tarvittavan ajan ja tiedon pirstaloituminen, 

työ- ja vapaa-ajan välisen rajan sekoittuminen ja työhön liittyvän tiedon paljous. Lisäksi tietoa 
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on läsnä ja saatavilla ajasta sekä paikasta riippumatta, mobiilien laitteiden ja pilvipalveluiden 

ansiosta. (Otala 2018; Cornelius 2013.)  

 

Vaikka digitaalinen disruptio koskee kaikkia yhteiskunnan jäseniä, Ilomäki ym. (2016, 657) 

mukaan digitaalisen kompetenssin kehittämistä käsitellään yhteiskunnassa liian usein vain 

peruskoulutukseen liittyvänä yleissivistysasiana. Esimerkiksi korkea-asteen opinnoissa tai 

ammatillisessa koulutuksessa yleisen digitaalisen kompetenssin kehittäminen on enää 

harvoin, ainakaan yhteiskuntapoliittisesti säädeltynä, opetuksen huomion keskiössä. 

Ammatillisessa koulutuksessa ja työssä digitaalisen kompetenssin kehittäminen puolestaan 

usein erikoistuu ja kapeutuu vain johonkin tiettyyn tekniseen fokukseen, eikä yleistasoista 

digitaalisen kompetenssin näkökulmaa enää nähdä olennaisena osana yksilön osaamista 

vaan se toimii ennemmin vain osaamisen toimeenpanon välineenä. (Ilomäki ym. 2016, 657.) 

Kuitenkin samaan aikaan yleisellä digitaalisella kompetenssilla ja kyvyllä sen jatkuvaan 

kehittämiseen on varsin suuri merkitys ihmisten työssä menestymiseen. Silti kansalaisten 

peruskoulutuksessakin digitaalisen yleiskompetenssin kehittämistä on alettu huomioida vasta 

viime aikoina. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä ja seuraavallakin vuosikymmenellä työikäisten 

aikuisten joukossa on vielä runsaasti “väliinputoajia”, joilla on oman peruskoulutuksensa kautta 

käytössään vain tiedoiltaan vanhentunutta, tai pahimmillaan ei yhtään mitään, digitaaliseen 

kompetenssiin liittyvää yleisoppia. Näin ollen monille työikäisille työssä tapahtuvalla formaalilla 

ja nonformaalilla oppimisella on erittäin keskeinen rooli heidän yleistasoisen digitaalisen 

kompetenssinsa kehittymisessä. (Telecentre Europe 2014.) 

 

Nopeista muutoksista, jatkuvista uudistuksista ja yleisen digitaalisen kompetenttiuden 

puutteesta johtuen osa työikäisistä ihmisistä voi kokea ahdistusta, joka liittyy työssä 

pärjäämiseen ja siitä palautumiseen. Työssä menestymistä ja henkistä jaksamista saattaa 

häiritä digiosaamisen puutteiden vuoksi myös se, että saatavilla olevaa tietoa voidaan kokea 

olevan liikaa tarjolla. Tiedon ylitarjontaan eli ”tietoähkyyn” (information overload) liittyen muun 

muassa Benselin & Ragsdell (2015, 293) ovat havainneet, että käytännössä kaikenikäiset 

työntekijät ovat sekä huolestuneita että myös kokevat paineita liittyen tiedon liialliseen 

määrään, saatavuuteen ja hallintaan. Kaikissa ikäluokissa tiedon ylitarjontaan ja hallintaan 

liittyvä ahdistus myös aiheuttaa työtehon alenemista. Kuitenkin nuoremmilla ikäluokilla tiedon 

hallintaan liittyvä stressi näyttäisi johtuvan vaikeuksista, jotka liittyvät suurten tietomäärien 

syvälliseen omaksumiseen ja tietolähteiden luotettavuuden arviointiin. Tämä voi johtua 

nuorten laajemmasta tottumuksesta käyttää digitaalisia laitteita, kuten verkkoa ja hakukoneita, 

sen sijaan että he varsinaisesti sisäistäisivät staattista tietoa omaan muistiinsa. Vanhempien 

ikäluokkien edustajia tiedon hallinnassa taas erityisesti ahdistaa huono tietotekniikan 

peruskäyttötaito, joka estää verkossa ja digialustoilla olevan tarpeellisen tiedon löytämistä, 
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koska digitaalisten tietolähteiden käyttö ja tiedonhaku niitä hyödyntäen ei ole sujuvaa. 

(Benselin & Ragsdell 2015, 294-295.) Vanhempiin ikäluokkiin liittyen toisaalta Otala (2018) 

muistuttaa, että tiedonhallintaan liittyvässä itseluottamuksessa, uuden tiedon tarpeellisuuden 

arvioinnissa, tiedon käyttöön liittyvien virheiden välttämisessä, päätöksenteossa ja asioiden 

laajemmassa ymmärtämisessä kokeneisuus on kuitenkin avuksi. 

 

Jotkut ihmiset vaikuttavat hallitsevan digitaalisen disruption paineet ja uusien digitaalisten 

taitojen saavuttamisen helpommin kuin toiset. Tällaisia henkilöitä Vieru ym. (2015, 4683-4687) 

mukaan ovat ”organisaattorit”, keissä yhdistyy seuraavana olevan kuvion (kuvio 10) mukaisesti 

sekä teknologinen, sosiaalinen että kognitiivinen kyvykkyys ja joilla on tietoa, taitoa ja 

asennetta muuttaa nämä kyvyt organisaation digitaalista kokonaiskyvykkyyttä lisääväksi 

toiminnaksi. Vain yhden kompetenssialueen hallinta ei tee yksilöstä organisaatiota 

yleishyödyttävällä tavalla digitaalisesti kompetenttia, vaikka eri työtilanteissa jonkin yksittäisen 

digitaalisen kompetenssin osa-alueen hallinta saattaakin organisaation kannalta positiivisena 

ajoittain korostua. Organisaatioissa digitaalisen kokonaiskompetenssin kehittämisen 

lähtökohdaksi tulisikin ottaa ”organisaattori” -arkkityyppiin lukeutuvien henkilöiden määrän 

lisääminen. Organisaattoreihin lukeutuvien ihmisten määrää voidaan lisätä paitsi 

rekrytoinnein, myös pyrkimällä kehittämään organisaatiossa jo työskentelevien henkilöiden 

ominaisuuksia. (Vieru ym. 2015, 4683-4687.) 

 

Kuvio 10: Digitaalinen kompetenssi osaaja-arkkityyppeinä (Vieru ym. 2015, 4683-4687). 



34 

 

 

Osaamistasoina digitaalista kompetenssia ja sen kehittämistä kuvaten Martin & Grudziecki 

(2006, 225-226) tunnistavat kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on digitaalisen osaamisen 

mahdollistaminen, jota voi toisinpäin ajatella digitaalisen ympäristön käytön esteiden 

poistamisena. Tämä on digitaalisen osaamisen tasoista tärkein, sillä kaikille yksilöille tulisi 

luoda jonkinlainen ”peruspystyvyys” digitaalisten laitteiden ja ympäristöjen käyttöön. 

Perustasoista osaamista voi luonnehtia sellaisiksi teknisiksi ja tiedollisiksi taidoiksi, jotka 

tekevät digitaalisten ja tietoteknisten työvälineiden peruskäytöstä mukavaa ja poistavat 

tekniikan käyttöön sekä uusien digitaitojen opetteluun liittyvän epävarmuuden. Toinen 

osaamistaso kehittämisen näkökulmasta on tieto- ja digitekniikan käytön ammattimaistaminen. 

Tekniseen perusosaamiseen voidaan tässä vaiheessa yhdistää muuta ammatillista osaamista. 

Tällöin digitaalista ja tietoteknistä työvälineistöä voidaan hyödyntää työlle asetettujen 

tavoitteiden tehokkaan saavuttamisen keinona ja ajansäästäjänä työskentelyn varsinaisen 

sisällön tuottamisessa. Tässä vaiheessa työ itsessään on siis tekemisen pääsisältö tekniikan 

”hämmästelyn” sijaan. Kolmas digitaalisen kompetenssin taso on kyky toimia luovasti 

digitaalisessa ympäristössä. Tällä tasolla henkilö osaa jo transformatiivisesti tuottaa ja 

innovoida digitalisaatiota ja tietotekniikkaa työssään hyödyntäen kokonaan uusia ratkaisuja 

työn yleistasoiseksi kehittämiseksi ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Martin & 

Grudziecki 2006, 225-226.) Edellä kuvattuja tasoaskelmia kiteytetysti kuvaa seuraava kuvio 

(kuvio 11). 

 

Kuvio 11: Digitaalisen osaamisen kehitysportaat (Martin & Grudziecki 2006, 225). 

 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus (TIEKE 2017) puolestaan kuvaa, että digiosaamisen 

perustasoksi voidaan nimetä digitaalisessa muodossa esitetyn informaation lukutaito, IT -

laitteiden käytön perushallinta, sosiaalisen median käyttö ja sähköpostin sekä digitaalisen 

kalenterin hyödyntämisen taitaminen. Edistyneempään tasoon kuuluvat 

työvälineohjelmistojen, pilvipalveluiden, tekijänoikeuksien, tietoturvan ja verkkotyöskentelyn 
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hallinta. Ohjelmointi, datan visualisointi, virtuaalitodellisuuden hallinta ja robotiikka ovat 

korkean asteen digitaitoja. (TIEKE 2017.) 

 

Pelkät osaamisen sisältökuvaukset eivät kuitenkaan riitä, jos niiden toteuttamiseen soveltuvat 

työvälineet uupuvat. Kuten Soule ym. (2016) aidosti digitaalisen yrityksen piirteitä kuvatessaan 

muistuttaa, henkilöstölle työssä tarjolla olevien tietoteknisten välineiden ja tietoyhteyksien 

laadulla on suuri merkitys digitaalisen kompetenssin esilletuonnin mahdollistamisessa. Soule 

ym. (2016) mukaan yritys voidaan määritellä digitalisoituneeksi vasta silloin, kun sen toiminta 

täyttää seuraavat kolme kriteeriä: 1) digitalisaatio on huomioitu asiakkaille tarjotuissa 

palveluissa ja vuorovaikutusmalleissa, 2) operatiivisen toiminnan tehokkuutta on kehitetty 

digitalisaation mahdollistamin keinoin ja 3) henkilöstölle on mahdollistettu digitaalisen 

toimintaympäristön hyödyntäminen, kuten tiedon jakaminen ja yhteistyö digitaalisissa 

kanavissa sekä digitalisaatioon liittyvän osaamisen lisääminen. (Soule ym. 2016, 6.) Myös 

Otala (2018, 25) painottaa, että nykyaikaisessa toimintaympäristössä organisaatioissa 

tarvitaan sellaisia toimintatapoja, työvälineitä ja rakenteita, jotka edistävät nopeaa oppimista 

ja oppimisen leviämistä muihin organisaation osiin. Voitaneen siis todeta, että 

digitalisoituneessa toimintaympäristössä olennainen osa henkilöstön kaiken osaamisen 

kehittämistä ja sen johtamista on toimintapuitteiden järjestäminen ja niihin investointi niin, että 

työssä tarvittavaa tietoa on helposti haettavissa sekä sen hakuun soveltuvia kanavia ja 

ajanmukaisia työvälineitä on kattavasti työntekijöiden saatavissa. 

 

Digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyvien oppimismallien yhteenvetona Ryymin ym. 

(2020) ovat määrittäneet alla olevan kuvauksen (kuvio 12), jossa tarkastellaan digitaalisen 

kompetenssin kehittämiseen soveltuvia oppimiskeinoja henkilökohtaisella, tiimi- ja 

organisaatiotasolla. Mallissa korostuvat käytännönläheisen ja jatkuvan oppimisen kulttuuriin 

sisältyvät elementit. Organisaatio nähdään kuvauksessa systeemisenä, omaa oppimistaan 

tukevana vuorovaikutteisena organismina, jossa tieto liikkuu sisäisen oppimisen mekanismien 

avulla yksilöiden, tiimien ja yritystason välillä saaden uuden oppimiseen kannustavia syötteitä 

sitä ympäröivästä ulkoisesta toimintaympäristöstä. Oppiminen on mallissa tilannelähtöistä ja 

konstruktivistista. Yrityksen tehtävänä on luoda, johtaa ja huomioida tulevaisuuden 

osaamistarpeita sekä tukea oppimista tarjoamalla tiimien ja yksilöiden saataville digitaalisen 

kompetenssin kehittämistä tukevat olosuhteet. Tiimitasolla oppiminen perustuu yhteistyöhön, 

osaamisen jakamiseen ja yhteiseen luovuuteen. Näin yksilöt voivat oppia ja samalla jakaa 

osaamistaan tilannelähtöisesti, yrityksen luomien puitteiden mahdollistamana. (Ryymin ym. 

2020.)  
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Kuvio 12: Digiajan oppimiselementit yksilö-, tiimi- ja yritystasolla (Ryymin ym. 2020). 

 

Ryymin ym. (2020) mallia mukaillen myös Hiila ym. (2019) on nostanut esiin tiimitason 

merkityksen työssä tapahtuvassa oppimisessa. Koska digitalisaatio mahdollistaa työn 

tekemisen yhä enenevissä määrin organisatorisista hierarkioista ja tiimiin osallistuvien 

henkilöiden fyysisestä sijaintipaikasta välittämättä, yksi keskeinen organisaation ja sen 

yksilöiden osaamisen lisäämisen tapa on vapaamuotoisesti muodostettujen tiimien ”parviälyn” 

hyödyntäminen. Tällainen tiimiälyn käyttö mahdollistuu, kun organisaatioissa ihmiset voivat 

kokoontua tarvelähtöisesti ja tilannekohtaisesti osaamistaan lisäävien tietolähteiden äärelle ja 

jakaa osaamistaan vuorovaikutteisesti. (Hiila ym. 2019). 

 

Digitaalisen kompetenssin näkökulmasta on huomioitava, että tiimiälyä luodakseen edellä 

kuvattu jatkuvasti oppiva organisaatio vaatii sopivien digitaalisten työvälineiden lisäksi, 

kommunikaatioon osallistuvilta yksilöiltä vähintään digitaalisten perustaitojen hallintaa (Ryymin 

ym. 2020). Minimissään tämä tarkoittaa taitoja käyttää tietoteknisiä laitteita ja osata liittyä 

verkostoihin ihmisten kanssa digitaalisissa kanavissa, kuten Martin & Grudzieckikin (2006, 

225-226) ovat perustason digitaalista osaamista aiempana kuvanneet. Johtamisen 

näkökulmasta tiimiälyn hyödyntämisen voisi määritellä tarkoittavan digitaaliseen 
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kanssakäymiseen soveltuvien puitteiden mahdollistamista sekä valmiuksia ja ketteryyttä koota 

tilannelähtöisiä tiimejä, joihin osallistuvien yksilöiden kokoonpano vaihtelee kulloistenkin työlle 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti (Soule ym. 2016; Otala 2018). Toimintapuitteisiin liittyen 

yhteiskäyttöiset digitaaliset työskentelyalustat ja sisäiset sosiaaliset mediat toimivat 

esimerkkeinä tiimiälyn hyödyntämiseen soveltuvista käytännön alustoista. Esimerkiksi 

Workplace by Facebook tai Microsoft Teams ovat konkreettisia tämän ajan esiintymiä 

kommunikaatioalustoista, joissa joustava tiimiälyn hyödyntäminen tarvittaessa mahdollistuu. 

 

Tekniikan hallinnan lisäksi omassa hallussa olevan tiedon jakaminen ja kommunikointi 

digitaalisilla tietoalustoilla vaatii kuitenkin myös hyvää itsetuntoa, kuten muun muassa 

Bergenhenegouwen ym. (1997, 31) aiempana kuvasi pitäessään itsetuntoa jopa kaiken 

yksilötasoisen kompetenssin perustana. Hiila ym. (2019) ehdottaakin, että 

organisaatiotasoisessa osaamisen johtamisessa tulisi keskittyä yksittäisten tietotaitoa 

lisäävien kurssien sijaan työntekijöiden itsetuntemuksen kehittämiseen, samalla kun 

johtamisella luodaan selkeä kuva organisaation yhteisestä suunnasta. Vuorovaikutteinen 

toisilta oppiminen vaatii toteutuakseen myös sallivaa ilmapiiriä ja organisaatiokulttuurin, jossa 

kannustetaan yksilötasoiseen vastuunottoon sekä mahdollistetaan ihmisten keskinäinen 

vuorovaikutus (Hiila ym. 2019.)  

 

Digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyvä oppiminen on siis kuvailtavissa digitaalisen 

ympäristön ja digitaalisen kompetenssin mahdollistamaksi vuorovaikutteiseksi ja aiheiltaan 

tarve- ja tilannesidonnaiseksi ketteräksi oppimiseksi. Otala (2018) kuitenkin muistuttaa, että 

erityisesti kokeneista työntekijöistä on tässä yhteydessä huolehdittava, koska tällainen 

oppimistapa ei ole heille välttämättä luontainen. Tarve erityishuomioon johtuu myös siitä, että 

samaan aikaan kun kokeneilla työntekijöillä saattaa olla nuorempiaan parempi itsetuntemus, 

kokemus lisää vaaraa mukavuusalueelle ja vanhoihin käytänteisiin jämähtämisestä. 

Kokeneiden työntekijöiden osaamisen johtamisessa tuleekin erityisesti keskittyä sellaisen 

rohkeuden tukemiseen, jota uuden tiedon ja tekniikan omaksumiseen liittyvälle 

epämukavuusalueelle menemiseen tarvitaan. (Otala 2018.) 

 

Vaikka ketterän, tilannesidonnaisen ja itseohjautuvan oppimisen mallit edellä kuvatun 

mukaisesti digitaalisen kompetenssin kehittämiseen yleisesti hyvin soveltuvat, on rinnalla 

muistettava, että yksilöiden henkilökohtaiset oppimistyylit ovat digiaikanakin yhä erilaisia 

(Marsh 2018). Organisaatioiden käytännön toimia digitaalisen kompetenssin kehittämiseksi 

tarkastellut Marsh (2018) ehdottaakin, että organisaatioiden tulisi asettaa digiosaamisen 

kehittämiseksi tarjolle laaja valikko erilaisia oppimisen keinoja, joista yksilö voi valita 

kulloisiinkin tarpeisiinsa ja omaan oppimistyyliinsä parhaiten soveltuvan. Käytännössä 
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tällaisen digitaitojen oppimistapavalikon muodostaminen kuitenkin edellyttää, että 

organisaatiolla on selkeä visio digitalisaation ja digitaalisten työvälineiden roolista 

toiminnassaan sekä mahdollisuus käyttää riittävästi resursseja digitaalisen kompetenssin 

kehittämiseen. Jos digitalisaatioon liittyvä visio ja sen edistämiseen varatut resurssit ovat 

olemassa, käytännön tasolla digitaalisen kompetenssin kehittämisen keinoja voivat Marshin 

(2018) mukaan olla esimerkiksi: 

- muodolliset, perinteiset ja ennalta määritetyt koulutukset,  

- asiantuntijoiden järjestämien “astu sisään” -tyyppisten, laajuudeltaan ja 

ajankäytöltään erimittaisten koulutuspajojen ja kyselyklinikoiden järjestäminen, 

- helposti saavutettavissa olevan, ajasta ja paikasta riippumattoman on-line -

koulutuksen mahdollistaminen esimerkiksi webinaareina tai opetusvideoina, 

- kollegojen välisten sparraustilanteiden järjestäminen (osaaja-oppilas -

oppimispareja tai vertainen-vertainen -sparrauspareja muodostamalla),  

- yleinen digitaaliseen kompetenssiin liittyvä mentorointi, 

- osaavien, työntekijöiden joukosta löytyvien ”osaamisagenttien” etsintä ja heistä 

muodostettavan digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyvän tiimin 

hyödyntäminen, 

- digitaalisen kompetenssin kehittämiseen liittyvien elementtien pelillistäminen 

erilaisten harjoitteluohjelmien ja niihin liittyvän palkitsemisen avulla, tai 

- digitaalisen kompetenttiuden aiempaa parempi huomioiminen jo 

rekrytointivaiheessa, varmistamalla uusien työntekijöiden digitaalinen osaaminen, 

ja sen toteutuessa heidän innostamisensa jo toimenkuvan määritysvaiheessa 

toimintaan ”organisaation digikummina”. (Marsh 2018.) 

 

Marshin (2018) edellä esittelemistä käytännön keinoista useimmat ovat informaalin oppimisen 

tai mikro-oppimisen käytännön sovellutuksia. Conlon (2004) toteaakin, että suurin osa työssä 

tapahtuvasta oppimisesta on informaalia eli arkioppimista. Informaalia oppimista voi kuvailla 

arjessa tapahtuvaksi oppimiseksi, joka on ennalta organisoimatonta, tilannelähtöistä ja vailla 

pitkäaikaista, systemaattisesti määriteltyä oppimispolkua. Informaalia oppimista tapahtuu 

esimerkiksi työntekijöiden vaihtaessa spontaanisti keskenään kokemuksiaan arjen 

yhteydessä, tai kun työntekijä itsenäisesti pohtii ratkaisuja arjen tilanteisiin havainnoimalla 

ympäristöään, käyttämällä aikaa jonkin asian kysymiseen tai kuuntelemiseen, lukemiseen, 

muistiinpanojen tekemiseen tai muuhun toimintaympäristön reflektointiin. (Conlon 2004.)  

 

Conlonin (2004) informaalin oppimisen kuvauksessa on paljon samankaltaisuutta Otalan 

(2018, 33-34) aiempana kuvatun ketterän oppimisen yleisprosessin kanssa. Informaalin 

oppimisen vaikuttavuuden Conlon (2004) toteaa perustuvan siihen, että tilanneperustainen ja 
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käytännönläheinen oppiminen yhdistyy välittömästi työnteon rutiineihin. Samalla on kuitenkin 

huomioitava, että jos ammattiosaamisen kehittäminen perustuisi vain informaaliin oppimiseen, 

voisi se jättää todelliset oppimisen tavoitteet epäselviksi ja siten disorientoida työntekijää 

suhteessa organisaation toiminnan tavoitteisiin. Tästä syystä suositeltavaa onkin, että etenkin 

teknisiin ja lainsäädännöllisiin asioihin liittyvän uuden osaamisen lisäämisen pitäisi olla ainakin 

osin formaaleilla oppimismalleilla toteutettua. (Conlon 2004.) 

 

Informaali oppiminen ei siis käy ratkaisuksi aivan joka tilanteeseen, mutta digiajan ketterän 

oppimisen malliin (Otala 2018) soveltuvia muodollisiakin pedagogisia ratkaisuja onneksi löytyy. 

Esimerkiksi digitaalisten työvälineiden ja -yhteisalustojen mahdollistamat mikro-oppimisen 

(microlearning) keinot ovat formaaleja, mutta silti tilannelähtöiseen oppimiseen soveltuvia. 

Mikro-oppiminen tarkoittaa osaamisen kehittämistä lyhyiden ja milloin tahansa 

hyödynnettävissä olevien, ennalta suunniteltujen oppimiskokonaisuuksien avulla. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi pilvipalveluissa jaetut videoklipit. Tietointensiivisessä ja nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä mikro-oppimisella voidaan edistää organisaation 

orientoitumista liiketoiminnan kannalta strategisiin osaamisiin, kuluttaen kuitenkin 

organisaation ja yksilöiden oppimiseen käytettävissä olevia ajallisia resursseja joustavasti ja 

vain lyhyitä hetkiä kerrallaan. Digitaalisen kompetenssin kehittämisen kannalta digitaalisilla 

alustoilla tapahtuva, sisällöltään formaali mikro-oppiminen parhaimmillaan opettaa myös 

informaalilla tavalla digitaalisten työvälineiden käyttöä. Mikro-oppimisessa hyödynnettävien 

sisältöjen tulee käytännössä olla erittäin helposti saavutettavia, mobiiliin käyttöön soveltuvia, 

jatkuvasti ajantasaisia ja hyödynnettävissä myös “hands-free” sekä meluisassa ympäristössä. 

(Gabrielli, Kimani & Catarci 2006.) 

 

Busse, Lange, Briesemeister ja Schumann (2020, 11-13) vahvistavat mikro-oppimisen 

soveltuvan erityisen hyvin tilannekohtaisten ja käytännönläheisten oppimistarpeiden 

ratkaisemiseen. Syvän asiantuntijuuden kehittämisen välineeksi mikro-oppimisesta ei 

kuitenkaan välttämättä ole, mutta työympäristössä tapahtuvaan jatkuvaan arjenläheiseen 

oppimiseen sen soveltuvuus on hyvä (Busse ym. 2020, 11-13). Sengen (1990) ja Marshin 

(2018) tapaan kuitenkin myös Busse ym. (2020, 11-13) muistuttavat, että mikro-oppijankin on 

edelleen tiedettävä organisaation yleinen visio ja haluttu suunta, jota hän oppimisellaan 

tavoittelee. Tällöin ammattiosaamista voidaan lisätä sekä yksilön että koko organisaation 

kannalta mielekkäällä tavalla. Yksilön osalta mikro-oppimisen on havaittu myös tukevan 

itseohjautuvan oppimisen taitoja ja lisäävän oppimismotivaatiota. (Busse ym. 2020, 11-13.) 

 

Digitaalisen kompetenssin kehittämisen ja mikro-oppimisen keskinäistä hyötysuhdetta on 

tutkittu Busse ym. (2020, 11-13) mukaan vielä melko vähän, mutta Gabrielli ym. (2006) tapaan 
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myös Busse ym. (2020, 11-13) toteavat olevan havaittavissa, että jos oppijalla on hallussaan 

digitaalisen osaamisen perustaso, parhaimmillaan digitaalisten työvälineiden käyttö mikro-

oppimisessa lisää arkioppimisen keinoin digitaalista kompetenssia ”kuin vahingossa”. 

Kuitenkin, kuten myös Conlon (2004) edellä informaalin ja formaalin oppimisen 

oppimisaihekohtaisesta soveltuvuudesta muistuttaa, myös Busse ym. (2020, 11-13) 

korostavat, että mikro-oppiminenkaan ei sovi ainoaksi digitaalisen tai muun ammatillisen 

kompetenssin kehittämistavaksi. 

 

Sen lisäksi, että parhaat oppimiskeinot ovat tilanne- ja henkilösidonnaisia, myös teknologian 

käyttöön tarttuminen voi riippua henkilön taustoista ja teknologiaan itseensä sisältyvästä 

käytön houkuttelevuudesta. Työhön liittyvää digitaalisen kompetenssin kehittämistä 

voidaankin tarkastella myös teknologian hyväksymisen teorioiden (technology acceptance 

research) avulla, kuten UTAUT -viitekehyksen (Venkatesh ym. 2003) tai tekniikan 

käyttömotivaatiota selittävän innovaatioiden diffuusion teorian (Rogers 2003) kautta.  

 

UTAUT -viitekehyksen (Venkatesh ym. 2003) mukaan teknologian käyttöön motivoivia tekijöitä 

ovat odotukset, jotka teknologian käyttöä harkitseva käyttäjä yhdistää teknologiseen 

ratkaisuun. Näitä odotuksia ovat teknologian käytöstä saatavaan hyötyyn, käytön vaatimaan 

vaivannäköön, käytön aiheuttamiin sosiaalisiin vaikutuksiin ja käytön aiheuttamiin helpottaviin 

olosuhteisiin liittyvät ennakko-odotukset. Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan esimerkiksi 

kollegojen tai muiden sidosryhmien hyväksyntää. Käytön aiheuttamia helpottavia olosuhteita 

taas ovat esimerkiksi kulutettavissa olevien ajallisten resurssien lisääntyminen teknologian 

käytön avulla niin, että aikaa jää käytettäväksi jonkin tilanteen ratkaisemisen lisäksi myös 

muuhun. Etenkin uuden teknologian käyttömotivaatioon vaikuttaa siis se, mitä käytännön 

hyötyä käyttäjä uskoo teknologian käytöstä itselleen saavansa. Taustamuuttujista ikä, 

sukupuoli, kokemuksen määrä ja teknologian käyttöön liittyvä vapaaehtoisuus vaikuttavat 

siihen, miten palkitsevaksi käyttäjä minkäkin edellä kuvatuista odotuksista kokee. (Venkatesh 

ym. 2003.)  

 

Teknologian käyttömotivaation kannalta innovaatioiden diffuusion teoria (Rogers 2003) 

puolestaan esittää, että digitaalisten innovaatioiden leviämiseen, eli käytännössä niiden 

käyttöönottoon liittyvään motivaatioon, vaikuttaa viisi teknologisen innovaation ominaisuutta:  

- suhteellinen hyöty, eli miten paljon uutta teknologista innovaatiota voidaan pitää 

edeltävää toimintamallia parempana, 

- yhteensopivuus, eli miten innovaatio soveltuu käyttäjän arvoihin ja tarpeisiin sekä 

aiempiin kokemuksiin, 

- monimutkaisuus, eli miten vaikea innovaatiota on käyttää ja ymmärtää,  
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- kokeiltavuus, eli voiko innovaatiota kokeilla ”helposti ja harmittomasti” ja  

- havaittavuus, eli ovatko innovaation käytöstä seuraavat tulokset selkeästi 

nähtävissä. 

Mitä useampi edellä mainittu ominaisuus uudessa teknologisessa innovaatiossa toteutuu 

käyttäjän näkökulmasta, sitä nopeammin ja vahvemmin sen käyttöön sitoudutaan. (Rogers 

2003.)  

 

Kun edellä mainitut teknologian hyväksymiseen ja käyttömotivaatioon liittyvät teoriat 

yhdistetään Otalan (2018) toteamaan siitä, että osaamisen kehittämistä ei voida enää ohjata 

yksilön itsensä näkökulmasta ulkoiseen auktoriteettiin perustuvalla ”push” -perusteisella, 

perinteisellä osaamisen kehittämisen mallilla, on digitaalisen kompetenssin lisäämisen osalta 

selvää, että organisaatiossa pitää luoda toimintakulttuuri, joka tukee työympäristössä 

tapahtuvaa tilannekohtaista ja nopeasti siitä saatavan hyödyn kautta palkitsevaa oppimista. 

Teknologian käytön ja kaiken digiosaamisen kehittämisen on siis oltava tarvelähtöistä, nopeaa, 

helposti saavutettavaa ja hyödyllistä. 

 

Organisaatiotasolla huomioitavaksi näkökulmaksi Centeno, Vuorikari, Punie, Okeeffe, Kluzer, 

Vitorica, Lejarzegi, Martínez de Soria & Bartolomé (2019, 32) ehdottavat digitaalisen 

kompetenssin kehittämisen pohjaksi vielä myös “yhteisen kielen” luomista organisaatioon 

digitaalisesta kompetenssista ja sen kehittämisestä käytävän keskustelun helpottamiseksi. 

Yhteisen vision löytämiseksi ja ymmärtämiseksi sekä ammatillisten kvalifikaatioiden 

määrittämiseksi on tärkeää, että organisaatiossa keskustellaan digitaalisen kompetenssin 

kokonaisuudesta ja osa-alueista niin, että yleisesti melko löyhä kompetenssimääritelmä 

ymmärretään organisaation sisäisessä keskustelussa samoin eri osapuolten välillä. Tällaisen 

keskustelun yhteisen termistön pohjana voivat toimia esimerkiksi DIGCOMP -viitekehyksen 

(Ferrari 2013) kaltaiset määritelmät. (Centeno ym. 2019, 32.) 

 

3.3 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

 

Teoreettisen viitekehyksen yhteenvetona ja toisaalta myös työn rajauksista muistuttaen 

voidaan todeta, että tekijät, joiden tässä tutkimuksessa on huomioitu vaikuttavan yksilön 

digitaaliseen kompetenssiin ja sen kehitykseen, ovat jaoteltavissa teoreettisessa 

viitekehyksessä kahteen osaan: 1) kehitystä ohjaaviin ja 2) kehitystä tukeviin elementteihin. 

Tutkimuksessa käytetyn teoreettisen viitekehyksen kokonaisuutta kuvaa seuraava kuvio 

(kuvio 13). Kuvion perustana toimivat teoreettisen viitekehyksen kulmakivet eli a) digitalisaatio 

työn ja liiketoiminnan kokonaisuuteen vaikuttavana muutoksen ajurina ja b) konstruktivistinen 

oppimiskäsitys. Tällä ilmennetään sitä, että tutkimuksessa digitalisaation ajatellaan olevan 
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lähes autonomisesti itseään edistävä yhteiskunnallinen muutosvoima ja konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen puolestaan sopivan nykyaikaan ja digitalisaatioon yksilön 

kehitysnäkökulmista parhaiten. 

 

Yhteenvetokuvion vasen puoli kuvaa teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltyjä, 

organisaatiossa työskentelevän yksilön digitaaliselle kompetenssille ulkopuolelta asettuvia 

odotuksia ja määritteitä sekä niiden suhdetta toisiinsa. Kuviossa alhaalta ylöspäin edeten on 

esitetty digitalisaation yleisenä ilmiönä aiheuttavan yksilön työn digitalisoitumista ja 

muuttumista sekä myös muutoksia organisaation toimintaympäristössä ja siten strategisissa 

tavoitteissa. Strategiset tavoitteet ohjaavat organisaation digitalisaatiovisiota, joka puolestaan 

aiheuttaa syötteen organisaatiossa asetettaville ammatillisille kvalifikaatioille. Digitaalisen 

kompetenssin ammatillisia kvalifikaatioita ohjaavat DIGCOMP (Ferrari 2013) tai muut 

vastaavat digitaalisen osaamisen määritelmät. Yhteenvetokuvion vasemmalla puolella 

mainitut teoreettisen viitekehyksen aiheet siis vuorovaikutteisesti ohjaavat yksilön kehittymistä, 

asettaen odotukset yksilön digitaaliselle kompetenssille ja sen kehitystarpeille työssä. 

 

Kuvion oikealla puolella kuvataan niitä teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltyjä aiheita, jotka 

tukevat yksilön digitaalisen kompetenssin kehittymistä. Konstruktivistinen, jatkuvaa ja 

itseohjautuvaa oppimista korostava oppimiskäsitys mahdollistaa oppivan organisaation 

syntymisen, joskin siihen vaaditaan myös kehitystä ohjaavana tekijänä yhteinen visio (Senge 

1990, katso edellä kuvio 9). Yksilön kehittymistä ohjaavien ja tukevien elementtien välillä 

tarvitaankin jatkuvaa dialogia sekä makro-, meso- että mikrotasoilla, kuten aiempana on muun 

muassa digitaalisen kompetenssin määritelmien yhteydessä kuvattu. Konstruktivistinen 

oppimiskäsitys ja oppiva organisaatio luovat lähtökohdat yrityskulttuurille, jossa johtamisella 

luodaan puitteet organisaation jäsenten jatkuvalle oppimiselle ja avoimelle tiedonjaolle. Tämä 

mahdollistaa ketterien oppimiskeinojen hyödyntämisen, joiden avulla edelleen rohkaistaan 

yksilöä ammatillisen yleiskompetenssinsa hyödyntämiseen ja siten myös uuden teknologian 

käyttöön. Niin ikään teoreettisessa viitekehyksessä käsitelty teknologian lähestyttävyys kuin 

siihen varattu resursointikin osaltaan lopulta tukevat yksilön digitaalisen kompetenssin 

kehittymistä. 

 

Teoreettisen viitekehyksen keskiössä on yksilö, joka kohtaa digitaalisen kompetenssinsa 

kehitystä ohjaavat ja sitä tukevat elementit työssään. Myös yksilön toiminnan perustana ovat 

havainnot työn digitalisoitumisesta ja oppivan organisaation läsnäolosta. Aiempana kuvatun 

mukaisesti yksilön kehittyvä digitaalinen kompetenssi tuottaa organisaatioon 

osaamispääomaa, josta osaltaan muodostuu organisaation liiketoiminnallinen 

kokonaissuorituskyky digitalisoituneessa toimintaympäristössä. 



43 

 

 

 

 

Kuvio 13: Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto. 
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4. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä osiossa kuvataan tutkimuksen empiirisen osuuden käytännön toteutusta. Aluksi 

kuvataan menetelmät, joilla tutkimusaineisto kerättiin ja analysoitiin. Lisäksi kappaleessa 

kuvataan, miten tutkimusetiikka huomioitiin työn suorittamisessa. Osion päätteeksi esitellään 

vielä tutkimukseen vastanneiden joukkoa heidän taustatietojensa osalta. 

 

Tutkimuksen toteutustapa ja menetelmävalinnat luonnollisesti perustuivat ensi sijassa siihen, 

että ne tukivat tutkimuskysymyksiin vastaamista, mutta kuitenkin niin, että tutkimus pystyttiin 

tekemään pro gradulle soveltuvien resurssiallokointien puitteissa. Käytettyjä 

tutkimusmenetelmiä esitellään myöhempänä vielä tarkemmin, mutta yleistasolla kuvattuna 

(kuvio 14) tutkimuksen toteutusprosessi oli seuraava: 

 

 

Kuvio 14: Tutkimusprosessin vaiheet. 

 

Tutkimusetiikka tutkimuksen toteutuksessa huomioitiin vastaamisen vapaaehtoisuudella, 

vastaajien anonymisoinnilla jo heti aineiston keräysvaiheessa palauttamalla kyselylomakkeet 

ilman nimiä, kysymällä vastaajien taustamuuttujien osalta vain tutkimusongelman 

ratkaisemisen kannalta mielekkäitä tietoja riittävän yleisellä tasolla ja käsittelemällä 

tutkimusaineistoja tietoturvallisesti. 
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4.1 Tutkimusaineiston keruu ja kyselylomakkeen sisältö 

 

Tutkimusaineiston keruutavaksi valittiin kyselytutkimus lomakekyselyn avulla. Kyselyn 

toteutuskieleksi määritettiin tutkimuksen perusjoukon ja kohdeorganisaation toimintakulttuurin 

perusteella suomi ja aineistonkeruun ajankohdaksi vuoden 2020 helmikuinen kokoustilaisuus, 

jossa kaikki tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat marketesimiehet olivat läsnä. 

Tutkimuslomakkeen lopullinen printtiversio luotiin Microsoft Word 2016:n avulla ja tulostettiin 

valmiiksi vastaajille kyselytilaisuudessa vastattavaksi. Alkuperäinen tutkimuslomake on 

raportin liitteenä (liite 1). 

 

Kaikki kyselylomakkeella esitetyt kysymykset perustuivat tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen. Kysymysosioiden viitteet tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen on kuvattu 

tarkemmin myöhempänä raportissa (taulukko 1). Kyselylomakkeen laadinta aloitettiin 

tutustumalla verkko- ja kirjastohakupalveluiden avulla digitaalisesta kompetenssista tehtyihin 

aiempiin kartoituksiin ja tutkimuksiin sekä paneutumalla erityisellä huolella Ferrarin (2013, 13-

36) kuvaamaan DIGCOMP -viitekehykseen ja sen osaamistasomääritelmään (liite 2). Myös 

DIGCOMP -viitekehyksen myöhempiin revisioihin (Vuorikari ym. 2016; Carretero ym. 2017) 

tutustuttiin huolella. 

 

Kyselyssä esitetyt väittämät muodostettiin DIGCOMP -viitekehyksen (Ferrari 2013; Vuorikari 

ym. 2016; Carretero ym. 2017) sisältöön ja osaamistasokuvauksiin perustuen. Teoreettisessa 

viitekehyksessä esitellystä poiketen osaamisen taitotason itsearviointiin liittyvää 

arviointiasteikkoa kyselylomakkeella kuitenkin muokattiin Ferrarin (2013, 13-36) esittämästä 

kolmiportaisesta osaamistasomallista neliportaiseksi Likert -asteikoksi. Arviointiasteikon 

neliportaisuuteen päädyttiin, jotta tutkimuksessa saataisiin Ferrarin (2013) alkuperäisessä 

DIGCOMP -mallissa esittämää kolmiportaista arviointia tarkempi kuvaus vastaajien 

digitaalisesta kompetenssista. Toisaalta samalla arvioitiin, että neljää osaamistasoa suurempi 

määrä vaihtoehtoja voisi tuntua tutkimukseen vastaajista tässä kohderyhmässä hankalalta, 

tuomatta kuitenkaan mitään merkittävää lisäarvoa kompetenssikartoituksen tuloksiin. Siksi 

kyselyssä ei käytetty myöskään Carretero ym. (2017) esittämää kahdeksanportaista 

DIGCOMP -osaamistasomääritelmää, vaan päädyttiin asettamaan arviointiasteikko 

neliportaiseksi. 

 

Kyselylomakkeella vastaajat arvioivat omaa digitaalista kompetenssiaan vastaamalla erilaisiin 

digitaalisen kompetenssin sisältöön liittyviin, teoreettisen viitekehyksen pohjalta määritettyihin 

osaamis- ja kokemusväittämiin. Täsmällinen kysymysasetanta riippui mitattavasta 

kompetenssialueesta. Väittämiin vastattiin asteikolla 1-4, jossa arviointiasteikkoa kuvattiin 
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sanallisesti joko osaamiseen, mielipiteeseen tai väittämässä ilmaistun tapahtuman useuteen 

kantaa ottamalla (1 = En osaa lainkaan / Eri mieltä / En koskaan, 2 = Osaan jonkin verran / 

Jokseenkin eri mieltä / Satunnaisesti, 3 = Osaan melko hyvin / Jokseenkin samaa mieltä / 

Melko usein, 4 = Osaan erinomaisesti / Samaa mieltä / Aina). Vastausvaihtoehdoissa ei 

esitetty lainkaan ”En osaa sanoa” -vaihtoehtoa. ”En osaa sanoa” -vaihtoehdon poisjättämisen 

arvioitiin olevan tässä tilanteessa sopivaa, koska kyselytilanne oli ohjattu eli tutkija ja vastaajat 

olivat samaan aikaan samassa paikassa. Näin tutkija oli tarvittaessa vastaajien käytettävissä, 

jos heillä olisi noussut esiin tarve esittää lomakkeeseen tai kysymysmuotoiluihin liittyviä 

tarkentavia kysymyksiä. 

 

Strukturoidulla kyselylomakkeella digitaalisen kompetenssin tilaa selvitettiin väittämillä, joilla 

vastaaja pystyi itsearviona kuvaamaan omaa osaamistaan liittyen seuraaviin kuuteen 

digitaalisen kompetenssin osa-alueeseen: 

1) Tiedon haku ja käsittely (9 väittämää), 

2) Viestintä ja kommunikaatio (10 väittämää), 

3) Sisällöntuotanto ja tekniikka (6 väittämää), 

4) Turvallisuus (8 väittämää), 

5) Ongelmanratkaisu (7 väittämää) ja 

6) Merkitys ja asenne (9 väittämää). 

 

Lisäksi kyselylomakkeella esitettiin digitaalisen kompetenssin kehittämisnäkökulmien tueksi: 

a) monivalintakysymys liittyen vastaajalle mieluisimpaan tapaan oppia uusia 

tietojärjestelmä- ja digitaitoja,  

b) avoin kysymys liittyen akuutteihin kyselyhetken lisätietotarpeisiin tietojärjestelmiin 

ja digitalisaatioon liittyen (kyselyhetkellä helmikuussa 2020),  

c) ”Kyllä/Ei” -vaihtoehtokysymys vastaajan arviosta senhetkisten tietoteknisten 

työvälineidensä riittävyydestä (mahdollista ”Ei” -vastausta sai täydentää avoimella 

lisäkuvauksella tilanteesta) ja 

d) avoin kysymys, johon vastaaja sai vielä nostaa esiin mahdollisia muita ajatuksiaan 

digitalisaatioon ja tietojärjestelmiin liittyen. 

 

Vastaajan taustatietoina aineistokeruuseen käytetyllä kyselylomakkeella kysyttiin työn 

teoreettisen viitekehyksen näkökulmiin peilaten digitaalisen kompetenssin ja sen kehittämisen 

kannalta olennaisia taustamuuttujia. Lomakkeella päädyttiin taustatietoina tiedustelemaan 

vastaajan ikäluokkaa, sukupuolta, korkeinta ammatillista peruskoulutusta, liiketoimintaketjua, 

työkokemusta kohdeyrityksen kaupparyhmässä ja työkokemusta esimiehenä. Ikäluokkien 

jaottelu kyselyssä perustui Järvensivu & Syrjän (2014, 56) määritelmään suomalaisen 
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työelämän sukupolvista: a) alle 29 -vuotiaat (Z-sukupolvi, syntyneet vuoden 1991 jälkeen), b) 

30-40 -vuotiaat (Y-sukupolvi, syntyneet vuosina 1980-1990, c) 41-47 -vuotiaat (lamasukupolvi, 

syntyneet vuosina 1973-1979), d) 48-55 -vuotiaat (hyvinvoinnin sukupolvi, syntyneet vuosina 

1965-1972), e) 56-65 -vuotiaat (öljykriisin sukupolvi, syntyneet vuosina 1955-1964) ja f) yli 65-

vuotiaat (suuret ikäluokat, syntyneet ennen vuotta 1954).  

 

Vastaajien taustatietoihin liittyvät 6 kysymystä mukaan lukien kyselylomakkeella oli yhteensä 

59 kysymystä. Kyselylomakkeen alkuun kirjoitettiin vastaamiseen kannustava ja kyselyn 

tarkoitusta taustoittava saate ja loppuun lisättiin kiitokset vastaajalle. Kuten aiempana on jo 

mainittu, kyselylomake saatteineen on tutkimusraportin liitteenä (liite 1). 

 

Kyselytutkimuksen sisällön ja teoreettisen viitekehyksen suhdetta kuvaa seuraavana esitetty 

taulukkomuotoinen yhteenveto (taulukko 1). DIGCOMP -viitekehystä (Ferrari 2013) 

hyödynnettiin eniten digitaalisen kompetenssin tilan selvittämisessä, kun taas taustatietojen ja 

työvälineistön kuntoon liittyvien kysymysten osalta tukeuduttiin ensisijaisesti teknologian 

hyväksymisen ja käyttömotivaation sekä jatkuvasti oppivan organisaation teorioihin. 

 

Taulukko 1: Kyselylomakkeen kysymysten osa-alueet, teoreettinen tausta ja motiivi. 

Kyselylomakkeella selvitetty  
digitaalisen kompetenssin osa-alue  
tai muu kysymys 

Teoreettisessa  
viitekehyksessä esitelty pää-
asiallinen tausta (mm.) 

Kysymisen motiivi  
(tutkimuskysymys,  
johon haetaan  
vastausta) 

Tiedon haku ja käsittely DIGCOMP -viitekehys / Ferrari 
(2013) & DIGCOMP -revisiot: 
Vuorikari ym. (2016); Carretero 
ym. (2017) ja Siddiq ym. (2016) 

*digitaalisen 
kompetenssin tilan 
kuvaaminen 

Viestintä ja kommunikaatio DIGCOMP -viitekehys / Ferrari 
(2013) & DIGCOMP -revisiot: 
Vuorikari ym. (2016); Carretero 
ym. (2017) ja Siddiq ym. (2016) 

*digitaalisen 
kompetenssin tilan 
kuvaaminen 

Sisällöntuotanto ja tekniikka DIGCOMP -viitekehys / Ferrari 
(2013) & DIGCOMP -revisiot: 
Vuorikari ym. (2016); Carretero 
ym. (2017) ja Siddiq ym. (2016) 

*digitaalisen 
kompetenssin tilan 
kuvaaminen 

Turvallisuus DIGCOMP -viitekehys / Ferrari 
(2013) & DIGCOMP -revisiot: 
Vuorikari ym. (2016); Carretero 
ym. (2017) ja Siddiq ym. (2016) 

*digitaalisen 
kompetenssin tilan 
kuvaaminen 

Ongelmanratkaisu DIGCOMP -viitekehys / Ferrari 
(2013) & DIGCOMP -revisiot: 
Vuorikari ym. (2016); Carretero 
ym. (2017) ja Siddiq ym. (2016) 

*digitaalisen 
kompetenssin tilan 
kuvaaminen 
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Kyselylomakkeella selvitetty  
digitaalisen kompetenssin osa-alue  
tai muu kysymys 

Teoreettisessa  
viitekehyksessä esitelty pää-
asiallinen tausta (mm.) 

Kysymisen motiivi  
(tutkimuskysymys,  
johon haetaan  
vastausta) 

Merkitys ja asenne Asenteen ja motivaation vaiku-
tus digitaaliseen kompetenssiin 
(Cavaye 1995; Ala-Mutka 
2011; Ferrari 2012; Vieru ym. 
2015; Sachdeva ym. 2015; 
Fielder ym. 2016) 

*digitaalisen kompetens-
sin tilan kuvaaminen; 
*digitaalisen kompetens-
sin kehittämisessä huo-
mioitavat näkökulmat 

Yksilön taustatiedot UTAUT -viitekehyksessä nimet-
tyjen taustatekijöiden yhteys 
tekniikan käyttöön (Venkatesh 
ym. 2003); kokemuksen merki-
tys oppimiseen (esim. Otala 
2018); yleinen tutkimusperinne  

*digitaalisen kompetens-
sin kehittämisessä huo-
mioitavat näkökulmat;  
*kyselyyn vastanneiden 
esittely;  
*Yritys X.n sisäiset tieto-
tarpeet 

Mieluisimmat tavat oppia uusia  
tietojärjestelmä- ja digitaitoja 
 

Jatkuva ja tilannelähtöinen op-
piminen (mm. Otala 2018) 

*digitaalisen kompetens-
sin kehittämisessä  
huomioitavat näkökulmat 

Kyselyhetken lisätietotarpeet  
tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon  
liittyen. 

Jatkuva ja tilannelähtöinen op-
piminen (mm. Otala 2018) 

*digitaalisen kompetens-
sin kehittämisessä huo-
mioitavat näkökulmat;  
*Yritys X.n sisäiset tieto-
tarpeet 

Tietoteknisten työlaitteiden  
kuntoisuus 

UTAUT -viitekehys (Venkatesh 
ym. 2003); innovaatioiden dif-
fuusion teoria (Rogers 2003) 

*digitaalisen kompetens-
sin kehittämisessä  
huomioitavat näkökulmat 

Avoin kysymys digitalisaatiosta  
ja tietojärjestelmistä 

Ei yksittäistä teoreettisen viite-
kehyksen viitettä 

*digitaalisen kompetens-
sin kehittämisessä  
huomioitavat näkökulmat 

 

Kyselylomakkeen selkeyttä ja toimivuutta testattiin ennen kyselyn toteutusta kolmella tutkijan 

kanssa samassa työyhteisössä toimivalla kollegalla sekä yhdellä tutkimuskontekstista täysin 

irrallaan olleella maallikolla. Koekierrokselta saatujen palautteiden perusteella kyselylomaketta 

korjattiin yhdenmukaistamalla ja selkeyttämällä vastausvaihtoehtojen sanallista esitystapaa ja 

uudistamalla saatteessa kyselyn tavoitteiden kuvausta vastaajille helpommin 

ymmärrettäväksi. Testauksen jälkeen esimerkiksi lomakkeella alun perin käytetty ”digitaalinen 

kompetenssi” -käsite muutettiin ”digitaalinen osaaminen” -sanamuotoon. 

 

Kyselyyn vastaaminen tapahtui 11.2.2020 Yritys X:n marketesimiesten kokouksessa. Paikalla 

oli koko tutkimuksen perusjoukko (N=82). Tutkija taustoitti kyselyn sen kirjallisen saatteen 

mukaisilla saatesanoilla ja oli vastaajien käytettävissä tutkimukseen vastaamisen ajan. 

Tarkentavia kysymyksiä tutkimustilanteessa tuli kaksi, joista toinen koski tutkimukseen 

vastaamiseen käytettävissä olevaa aikaa ja toinen sitä, vastaavatko samassa tilassa olevat 
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keskijohdon edustajat kyselyyn. Kysely oli suunnattu vain marketesimiehille, joten kyselyyn 

eivät vastanneet samassa tilassa oleskelusta huolimatta muut kuin marketesimiehet. 

 

Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, ja vastauslomakkeen lopulta palautti 68 

marketesimiestä (N=82). Vastausprosentti oli näin 83%. Anonyymit kyselylomakkeilla annetut 

vastaukset tallennettiin kyselytilannetta seuraavina päivinä tutkijan toimesta Webropol -

alustaan niiden analysointia varten. Yhtään palautettua lomaketta ei tarvinnut hylätä 

tallennuskäsittelyssä esimerkiksi puutteellisten tai epäselvien vastausten takia, vaan kaikki 

vastaukset päätyivät analysoitaviksi. 

 

4.2 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Webropol -sovelluksen avulla havaintomatriisin muotoon saatetun tutkimusaineiston 

analysoinnissa hyödynnettiin ensisijaisesti tilastollista tunnuslukulaskentaa. Avoimet 

vastaukset analysoitiin laadullisen, aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. 

Aineistoa käsiteltiin Webropol 3.0 Professional Statistics -sovelluksen ja Microsoft Excel 

2016:n ominaisuuksien avulla. Koska tutkimus oli otoksensa kannalta kokonaistutkimus ja 

vastanneiden määrää (vastausprosentti oli 83%) voitiin pitää kattavana suhteessa tutkimuksen 

perusjoukkoon, tutkimustulosten analysoinnin esivaiheessa ei ollut tarpeen tehdä 

vastaajajoukkoon liittyvää katoanalyysia tai vastaajajoukkojen erillispainotuksia. 

 

Havaintomatriisin muotoon saatetusta tutkimusaineistoista laskettiin vastaajien itsearvioitua 

digitaalista kompetenssia kuvaavat kysymys- ja osa-aluekohtaiset tunnusluvut. Digitaalisen 

kompetenssin tasoa kuvaavina tilastollisina tunnuslukuina selvitettiin vastausten keskiarvoja, 

moodeja, keskihajontaa ja vastausten yksiulotteisia frekvenssejä. Osaamistasoarviot 

perustuivat kyselyssä käytettyyn Likertin asteikkoon (1 = en osaa lainkaan, 2 = osaan jonkin 

verran, 3 = osaan hyvin, 4 = osaan erinomaisesti). Koska kyselyssä ei käytetty ”en osaa sanoa” 

-vaihtoehtoa, sitä ei tarvinnut huomioida keskiarvon laskennan yhteydessä. Vilpas (2019) 

vahvistaa, että kun ordinaaliasteikko muunnetaan tulosten käsittelyn yhteydessä 

numeraalisiksi arvoiksi (esimerkiksi 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3= 

jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä), asteikko voidaan tulkita välimatkalliseksi 

ja sille voidaan määrittää keskiarvo sekä laskea myös muita tilastollisia tunnuslukuja. 

 

Digitaalisen kompetenssin osa-alueita tarkasteltiin tutkimuksessa summamuuttujina. Ennen 

kuin yksittäisistä kysymyksistä muodostettiin osa-aluekohtaiset summamuuttujat tulosten 

raportointiin, saman osa-alueen kysymysten konsistenssia eli keskinäistä yhtenevyyttä 

arvioitiin Cronbachin alfa-arvojen avulla. Tällä haluttiin varmistaa kysymyksistä koostettujen 
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summamuuttujien käytettävyys ja luotettavuus tutkimuksen tuloksissa. Muuttujien yhdistely 

uusiksi summamuuttujiksi on analyysivaiheessa hyväksyttävä tapa käsitellä ja analysoida 

tutkimusaineistoa (Heikkilä 2008, 136).  

 

Cronbachin alfa-arvot vaihtelivat summamuuttujiksi koottujen digitaalisen kompetenssin osa-

alueiden osalta tutkimusaineistossa välillä 0,60–0,85. Ongelmanratkaisun osa-aluetta 

kuvaavan summamuuttujan osalta Cronbachin alfakerroin oli alhaisin (0,60). Koska yleensä 

matalimpana hyväksyttävänä Cronbachin alfa-arvona pidetään arvoa 0,60 (Metsämuuronen 

2005, 69), kaikkia digitaalisen kompetenssin osa-alueita kuvaavia summamuuttujia voitiin pitää 

tässä tutkimuksessa kuitenkin käyttökelpoisina. Kaikkien kyselyn digitaalista kompetenssia 

selvittäneiden osaamisarviokysymysten summamuuttujan Cronbachin alfa-arvo oli 0,94. 

 

Vastaajille mieluisimpia tapoja oppia uusia tietojärjestelmä- ja digitaitoja analysoitiin ja 

järjestettiin niiden määrällisen suosituimmuuden mukaan, valittujen vaihtoehtojen 

esiintyvyysmäärän (kunkin vaihtoehdon saamien valintojen summa) perusteella. Jos 

kyselylomakkeella annetut vaihtoehdot eivät olleet riittäviä, vastaaja pystyi kertomaan myös 

jonkin muun itselleen mieluisimman oppimistavan. Myös nämä ehdotukset huomioitiin 

aineiston analyysissa. 

 

Tietoteknisten työvälineiden riittävyyttä analyysissa tarkasteltiin ”Kyllä/Ei” -vastausten määrien 

perusteella prosenttijakaumina. Jos kysymykseen vastasi ”Ei”, vastausta oli mahdollista 

täydentää avoimella sanallisella kuvauksella työvälineisiin liittyvistä puutteista. Muita avoimia 

kysymyksiä, työvälineisiin liittyvän negatiivisen tilanteen tarkennuskuvauksen lisäksi, olivat 

vastaukset akuuteista kyselyhetken lisätietotarpeista tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyen 

sekä yleistasoinen avoin kysymys, jonka kohdalla vastaaja sai koko kyselyn päätteeksi 

vapaasti nostaa esiin mahdollisia muita ajatuksiaan digitalisaatioon, digitaaliseen 

kompetenssiin ja tietojärjestelmiin liittyen. 

 

Avoimiin kysymyksiin annettuja vastauksia analysoitiin muusta aineistosta poiketen 

laadullisesti, aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

vaiheita olivat avointen vastausten aineiston pelkistäminen, tiivistäminen ja teemallinen 

ryhmittely ala- ja yläluokkiin. Lopuksi teemaluokat nimettiin tulosten esittelyä varten niiden 

sisältöä parhaiten kuvaavalla otsikolla. Samaan teemaluokkaan kuuluvat sisällöt 

määrällistettiin laskemalla niihin sisältyneiden vastausmainintojen lukumäärät. Näin tuloksissa 

avoimienkin vastausten sisältöä voitiin kuvata muun tutkimusaineiston tapaan numeerisesti. 
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4.3 Tutkimusetiikka 

 

Tutkimuksen toteutuksessa huomioitiin suunnitelmallisesti myös tutkimusetiikka. 

Tutkimukseen osallistuminen oli kohdejoukolle täysin vapaaehtoista. Tietosuojan kannalta 

vastaukset käsiteltiin jo aineiston keruusta lähtien kokonaan anonyymisti. Tutkimuksessa 

kysyttyjen taustatietojen selvitys rajattiin vain niihin henkilöön liittyviin taustamuuttujiin, joiden 

koettiin perustellusti olevan tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta hyödyllisiä. Lisäksi 

vastaajien taustatietoina selvitettiin ja tuloksissa esitettiin vain sellaisia karkeasti luokiteltuja 

muuttujia ja vastaajajoukkoja, jotka olivat tutkimuksen kannalta riittäviä, mutta eivät 

mahdollistaneet vastaajien tunnistamista yksilöinä. Myös avointen vastausten käsittelyssä 

sanalliset lainaukset anonymisoitiin sisällönanalyysin yhteydessä siten, että niiden 

ydinsanoma säilyi mutta vastaaja ei ollut yksilöitävissä tai yhdistettävissä mihinkään tiettyyn 

liiketoimipaikkaan vastauksen perusteella. 

 

Vastauslomakkeita käsiteltiin tietoturvallisesti ja tutkimusaineistoon oli pääsy koko 

tutkimusprosessin ajan ainoastaan tutkijalla. Aineistoa säilytettiin sähköisessä muodossa, 

salasanoilla suojattuna. Tutkimuksessa kerättyä alkuperäistä tietoaineistoa ei säilytetty, eikä 

siitä tehtyä sähköistä koostetta luovuteta eikä sellaisenaan enää hyödynnetä tutkimuksen 

raportoinnin jälkeen. Paperiset vastauslomakkeet hävitettiin niiden Webropoliin tallentamisen 

jälkeen tietoturvajätteenä. Aineiston keruussa ja käsittelyssä noudatettiin kaikkineen asiallista 

tutkimusetiikkaa ja hyvää tietosuojaa. 

 

4.4 Vastaajien taustatiedot 

 

Kuten jo aiempana on todettu, tutkimukseen vastasi yhteensä 68 myymäläesimiestä (N=82). 

Vastaajista 51% oli iältään 30-40 -vuotiaita (n=35), eli yli puolet vastaajista edusti Y-

sukupolvea. Y-sukupolven suhdetta digitalisaatioon on kuvattu mutkattomaksi ja heistä on 

käytetty jopa nimitystä ”digiajan natiivit” tai ”nettisukupolvi”. Y-sukupolvi on käytännössä 

syntynyt maailmaan, jossa teknologian kehitys on jo ollut aina läsnä. (Vesterinen 2011, 119.)  

 

Vastaajista enemmistö, 68%, oli naisia (n=46) ja useimmat vastaajista, 50% (n=34), 

työskentelivät esimiehinä supermarket -ketjussa. Yleisin korkein ammatillinen koulutustaso 

vastaajilla oli opistotason tutkinto, joka oli 41%:lla (n=28) vastaajista. Työkokemusta Yritys X:n 

kaupparyhmässä oli vastaajista enemmistölle, 37%:lle (n=25), ehtinyt kertyä 11-20 vuotta. 

Vastaava aika, 11-20 vuotta, oli ehtinyt suurimmalle osalle vastaajista, 37%:lle (n=25), 

työurallaan kertyä myös esimieskokemusta. 
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Yhteenveto kyselyyn vastanneiden marketesimiesten taustatiedoista on esitetty seuraavassa 

taulukossa (taulukko 2).  

 

Taulukko 2: Yhteenveto vastaajien taustatiedoista. 

Taustatieto Taustatiedon alaluokka n (N=68) %  

 

(1) Ikä Alle 29 vuotta (Z-sukupolvi) 2 3 

 30-40 vuotta (Y-sukupolvi) 35 51 

 41-47 vuotta (lamasukupolvi) 15 22 

 48-55 vuotta (hyvinvoinnin sukupolvi) 14 21 

 56-65 vuotta (öljykriisin sukupolvi) 2 3 

 Yli 65 vuotta (suuret ikäluokat) 0 0 

(2) Sukupuoli Nainen 46 68 

 Mies 21 31 

 Muu 1 1 

 En halua kertoa 0 0 

(3) Liiketoimintaketju Ketju 1 (supermarket) 34 50 

 Ketju 2 (hypermarket) 16 24 

 Ketju 3 (pienmyymälä) 18 26 

(4) Korkein ammatillinen 
peruskoulutus 

Kansakoulu 0 0 

 Peruskoulu 0 0 

 Ammattikoulu tai -kurssi 12 18 

 Lukio tai ylioppilas 8 12 

 Opistotason ammatillinen koulutus 28 41 

 Ammattikorkeakoulu tai muu alemman 
korkea-asteen tutkinto 

18 26 

 Korkeakoulu tai muu ylemmän  
korkea-asteen tutkinto 

2 3 

(5) Työkokemus  
kaupparyhmässä 

Alle 12 kuukautta 0 0 

 1-5 vuotta 2 3 

 6-10 vuotta 5 7 

 11-20 vuotta 41 60 

 Yli 20 vuotta 20 29 

(6) Työkokemus  
esimiestehtävissä 

Alle 12 kuukautta 3 4 

 1-5 vuotta 14 21 

 6-10 vuotta 19 28 

 11-20 vuotta 25 37 

 Yli 20 vuotta 7 10 

 

Seuraavassa osiossa käsitellään ja kuvataan tutkimuksen varsinaiset tulokset, niitä 

tutkimukselle asetettujen tutkimuskysymysten mukaisessa käsittelyjärjestyksessä lähestyen. 
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5. Tutkimuksen tulokset  

 

Tässä osiossa esitellään aiempana kuvattujen aineistonkeruuseen ja analysointiin liittyvien 

menetelmien avulla saadut tutkimuksen tulokset. Ensin tutkimustulosten raportoinnissa 

käsitellään Yritys X:n marketesimiesten itsearvioidun digitaalisen kompetenssin tilaa sekä 

yleistasolla että summamuuttujina tutkimuksessa käsiteltyjen osa-alueiden kautta kuvattuna. 

Lisäksi tuloksia digitaalisen kompetenssin tilasta esitetään vastaajien taustatietojen mukaan 

luokiteltuna. Tulokset kappaleissa 5.1-5.8 vastaavat ensi sijassa tutkimukselle asetettuun 

tutkimuskysymykseen ”Mikä on marketesimiesten itsearvioitu digitaalisen kompetenssin tila?”, 

mutta sen lisäksi auttavat löytämään aspekteja myös tutkimuskysymykseen ”Millaisia 

näkökulmia marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä tulisi huomioida?”  

 

Alaosiossa ”Muut kysymykset” (kappale 5.9) esitellään tutkimustulokset, jotka 

tutkimusongelman kannalta täydentävät erityisesti digitaalisen kompetenssin 

kehittämisnäkökulmiin liittyvää tietoa. Näitä tuloksia ovat vastaukset tutkimuksessa esitettyihin 

kysymyksiin, jotka liittyivät: 

- vastaajalle mieluisimpiin tapoihin oppia uusia tietojärjestelmä- ja digitaitoja, 

- kyselyhetken lisätietotarpeisiin tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyen, 

- vastaajan arvioon ja mahdollisiin täydentäviin lisäkommentteihin tietoteknisten 

työvälineidensä riittävyydestä sujuvan arjen kannalta, ja  

- vastauksiin kyselyn päätteeksi esitettyyn yleiseen avoimeen kysymykseen, jonka 

yhteydessä vastaaja sai vapaasti nostaa esiin ajatuksiaan digitalisaatioon, 

tietojärjestelmiin tai niiden osaamiseen liittyen. 

 

5.1 Marketesimiesten digitaalisen kompetenssin itsearvioitu tila  

 

Tutkimusaineiston mukaan keskiarvoinen vastaus digitaaliseen kompetenssin tilaan liittyviin 

kysymyksiin oli ”Osaan melko hyvin” (tai ”Jokseenkin samaa mieltä”). Kaikkien digitaalista 

kompetenssia mittaavien kysymysten painottamaton aritmeettinen keskiarvo (ka.) oli 3,09 

(asteikolla 1-4). Vastausten moodi (Mo), eli lukumääräisesti yleisin kysymyksiin annettu 

osaamistasoarvio, oli 3. Vastaajakohtaiset itsearvioidun digitaalisen kompetenssin 

kokonaiskeskiarvot vaihtelivat vastaajien kesken arvovälillä 2,22–3,80. Kyselyssä käytettyä 

Likertin asteikkoa mukaillen vastaajista oman digitaalisen kompetenssinsa kokonaisuutena 

”Osaan erinomaisesti” -tasolle (yleiskeskiarvo 3,50–4,00) arvioi 9 vastaajaa 68:sta (13,2%), 

”Osaan melko hyvin” -tasolle (yleiskeskiarvo 2,50-3,49) 56 vastaajaa (82,4%) ja ”Osaan jonkin 

verran” -tasolle (yleiskeskiarvo 1,51–2,49) 3 vastaajaa (4,4%). Kukaan vastaajista ei 

kokonaisuutena arvioinut digitaalista kompetenssiaan ”En osaa lainkaan” (yleiskeskiarvo alle 
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1,49) -tasolle. Vastaajakohtaisten kokonaiskeskiarvojen yksiulotteinen frekvenssijakauma, 

vastaajan kokonaiskeskiarvoa lähimmän kokonaisluvun avulla osaamistasoiksi ryhmiteltynä, 

oli alla esitetyn mukainen (taulukko 3). 

 

Taulukko 3: Marketesimiesten itsearvioidun digitaalisen kompetenssin tilan yleiskuva. 

Itsearvioidun digitaalisen kompetenssin 
yleistaso (kaikki osa-alueet) 

f % kertymä% 

Osaan erinomaisesti (ka. 3,50-4,00) 9 13.2 13.2 

Osaan melko hyvin (ka. 2,50-3,49) 56 82.4 95.6 

Osaan jonkin verran (ka. 1,50-2,49) 3 4.40 100.0 

En osaa lainkaan (ka. alle 1,49) 0 0.0 100.0 

Yhteensä 68 100.0 100.0 

 

Digitaalisen kompetenssin osa-alueita kuvaavien summamuuttujien kautta tarkasteltuna 

vahvimmaksi digitaalisen kompetenssin osa-alueeksi vastaajat määrittelivät merkityksen ja 

oppimisen. Keskiarvoisesti heikoimmaksi digitaalisen kompetenssin osa-alueeksi 

tutkimuksessa osoittautui sisällöntuotannon ja tekniikan hallinta. Digitaalisen kompetenssin 

yleistilaa ja osa-aluekohtaisia itsearvioinnin kokonaiskeskiarvoja kuvaa seuraava kuvio (kuvio 

15). 

 

 

Kuvio 15: Yhteenveto marketesimiesten digitaalisen kompetenssin tilasta. 
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Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan tarkemmin digitaalisen kompetenssin osa-

aluekohtaisia itsearviointeja, yksittäisten väittämien saamien tulosten perusteella. 

 

5.2 Tiedon haku ja käsittely 

 

Tiedon haun ja käsittelyn osa-alueeseen määritetyistä komponenteista parhaiten hallussa 

olevaksi koettiin digiympäristö ensisijaisena tiedonhakupaikkana (ka. 3,53; sd 0,61; Mo 4). 

Keskimäärin melko heikosti, mutta yksittäisten vastaajien osalta vaihtelevalla tasolla, hallittiin 

tietokoneen käyttöä helpottavat arjen pienelementit, kuten pikanäppäinyhdistelmät (ka. 2,69; 

sd 1,05; Mo 2) ja makrojen, hakufunktioiden tai muiden vastaavien 

pienohjelmointilausekkeiden hyödyntäminen työssä (ka. 2,07; sd 0,85; Mo 2). 

 

Taulukko 4: Tila ”Tiedon haku ja käsittely” -osa-alueen osalta. 

Osa-alue: Tiedon haku ja käsittely N ka. sd Mo 

(8) Digiympäristö on minulle ensisijainen tiedonhakupaikka.  
(Esim. etsin ohjeita, aikatauluja tai yhteystietoja aina ensimmäisenä 
verkosta.) 

68 3.53 0.61 4 

(7) Osaan hakea tietoa digiympäristössä tehokkaasti (esim. Google, 
sPoint). (Esim. osaan asettaa hakusanat niin, että hakutulokset vas-
taavat heti osuvasti tietotarvettani). 

68 3.44 0.58 4 

(12) Käytän sujuvasti yleisiä "toimisto-ohjelmia", kuten Word, Po-
werpoint, Excel. 

68 3.29 0.62 3 

(11) Käytän mielelläni digitaalisia itsepalvelutyökaluja. (Esim. hoi-
dan turvallisuusilmoitukset, työsuhdeasiat tai tietojärjestelmien tuki-
pyynnöt mielelläni verkon itsepalveluportaaleissa.) 

68 3.15 0.72 3 

(10) Hallitsen digitaalisen tiedon järjestelmällisen käsittelyn. (Esim. 
osaan lajitella tiedostot eri tiedostokansioihin niiden aiheen mu-
kaan.) 

68 3.09 0.84 3 

(13) Osaan tallentaa tiedostoja eri tiedostomuodoissa tilanteen mu-
kaan. (Esim. osaan tallentaa powerpoint -esitykseni joko .ppt tai 
.pdf -muotoisena ja ymmärrän, mitä hyötyä eri tiedostomuotojen 
käyttämisestä on.) 

68 3.09 0.89 4 

(9) Olen lähdekriittinen digiympäristössä esitetyn informaation suh-
teen. Esim. tutkin uuden verkkosivuston luotettavuuden, ennen kuin 
hyödynnän sieltä löytyvää tietoa.) 

68 2.82 0.88 3 

(15) Osaan hyödyntää yleisiä pikanäppäinyhdistelmiä tietokoneella 
työskennellessäni. (Esim. näppäinyhdistelmät Ctrl+S, Ctrl+C, 
Ctrl+V, Ctrl+F ovat minulla aktiivikäytössä.) 

68 2.69 1.05 2 

(14) Osaan tehdä sovelluksiin pieniä arjen "ohjelmointilauseita" no-
peuttamaan tiedonkäsittelyä. (Esim. excelissä hyödynnän makroja, 
kaavoja tai P-haku -funktioita.) 

68 2.07 0.85 2 

Osa-alue yhteensä / kaikki vastaukset 68 3.02 0.90 
 

3 
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5.3 Viestintä ja kommunikaatio 

 

Viestinnän ja kommunikaation osa-alueella vastaajat arvioivat pohtivansa varsin tietoisesti sitä, 

millaisen mielikuvan he luovat itsestään digitaalisissa viestintäkanavissa (ka. 3,47; sd 0,66; Mo 

4). Yhtä hyviä valmiuksia ei koettu omattavan suhteessa vaikuttavan viestinnän hallintaan 

digitaalisissa viestintäkanavissa (ka. 2,82; sd 0,74; Mo 3), eikä täysin hyviä valmiuksia tietojen 

avoimeen jakamiseen myöskään koettu olevan (ka. 2,57; sd 0,83; Mo 2). 

 

Taulukko 5: Tila ”Viestintä ja kommunikaatio” -osa-alueen osalta. 

Osa-alue: Viestintä ja kommunikaatio N ka. sd Mo 

(21) Pohdin tietoisesti, millaisen mielikuvan luon itsestäni digitaali-
sissa viestintäkanavissa. 

68 3.47 0.66 4 

(20) Toimin verkossa empaattisesti. Pohdin tunnetasolla, miten digi-
taalisissa viestintäkanavissa esittämäni kommentit ja reaktiot (kuten 
tykkäykset tai emojit) vaikuttavat toisiin ihmisiin. 

68 3.32 0.68 3 

(19) Osaan sopeuttaa viestintätyylini digitaalisissa viestintäkana-
vissa vastaanottajan mukaan. (Esim. teen tietoisia valintoja sen 
osalta, käytänkö puhe- vai yleiskieltä, lyhenteitä tai emojeita.) 

68 3.28 0.59 3 

(18) Pohdin tietoisesti, mitä digitaalista viestintäkanavaa milloinkin 
käytän asioiden viestimiseen. (Esim. pohdin tietoisesti, soveltuuko 
jonkin asian viestintään parhaiten sähköposti, Workplace vai 
Workchat.) 

68 3.24 0.71 3 

(25) Osaan reagoida digitaalisissa viestintäkanavissa kohtaamaani 
erimielisyyteen rakentavasti. 

68 3.16 0.56 3 

(16) Etä-/virtuaalipalaverien (kuten Teams) järjestäminen ja niihin 
osallistuminen on helppoa. 

68 3.09 0.86 3 

(17) Osaan käyttää Workplacea ja Workchatia monipuolisesti. 
(Esim. pelkän viestien lukemisen lisäksi osallistun keskusteluun, 
luon uusia ryhmiä, teen äänestyksiä ja tapahtumia, ilmaisen tun-
teita/reaktioita eri tavoin, jaan kuvia/videoita jne.) 

68 3.09 0.82 3 

(22) Osaan verkostoitua toisten ihmisten kanssa digitaalisissa vies-
tintäkanavissa. 

68 2.82 0.79 3 

(23) Osaan viestiä vaikuttavasti digitaalisissa viestintäkanavissa. 68 2.82 0.74 3 

(24) Jaan mielelläni tietoa, aineistoja, osaamistani ja ajatuksiani 
avoimesti muiden käyttöön digiympäristöissä. 

68 2.57 0.83 2 

Osa-alue yhteensä / kaikki vastaukset 68 3.09 0.77 3 

 

5.4 Sisällöntuotanto ja tekniikka 

 

Kuten kokonaistulosten tarkastelun yhteydessä jo havaittiin, vastaajien joukossa 

sisällöntuotanto ja tekniikka koettiin kaikkein heikoimmin hallituksi digitaalisen kompetenssin 

osa-alueeksi. Kuitenkin osa-alueen yksittäisistä mittareista parhaiten koettiin hallittavan 

monipuolisen digitaalisen sisällön luominen työtarpeisiin (ka. 2,97; sd 0,88; Mo 3), vaikkakin 

vastaajien tuottamien esitysmateriaalien vaikuttavuutta ja vakuuttavuutta ei keskimäärin 

arvioitu kovin hyväksi (ka. 2,65; sd 0,64; Mo 3). Keskiarvoisesti kaikkein heikoiten koettiin 
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hallittavan Microsoft O365 -pilvi- ja alustatyövälineistön kokonaisuus (ka. 2,32; sd 0,87; Mo 2). 

Tietokoneen perusasetusten tarkastelun osalta koetussa osaamistasossa oli hajontaa eri 

vastaajien kesken, vaikka se keskiarvoisesti koettiin hallittavan vähintään auttavasti (ka. 2,76; 

sd 0,88; Mo 2). 

 

Taulukko 6: Tila ”Sisällöntuotanto ja tekniikka” -osa-alueen osalta. 

Osa-alue: Sisällöntuotanto ja tekniikka N ka. sd Mo 

(28) Osaan luoda digitaalista sisältöä työtarpeisiini monissa eri 
muodoissa. (Esim. tekstin lisäksi osaan tehdä, tallentaa ja jakaa  
tietoja ja ohjeita myös videolla tai kuvilla jne.) 

68 2.97 0.88 3 

(31) Hallitsen tietokoneen ja siihen liitettävien yleisimpien laitteiden 
peruskäytön. (Esim. tunnistan erilaiset liittimet, kuten HDMI, VGA, 
USB ja osaan sujuvasti käyttää audiovisuaalista tekniikkaa  
kokoustiloissa, kuten videotykit, kaiuttimet). 

68 2.76 0.95 3 

(30) Osaan tarkastella ja säätää tietokoneen perusasetuksia. (Esim. 
osaan muuttaa verkkoasetuksia, valita käytettävän internet – 
selaimen, säätää näytön ominaisuuksia, muuttaa tulostin- tai  
ääniasetuksia yms.) 

68 2.76 0.88 2 

(29) Huomioin tekijänoikeudet digitaalista materiaalia  
hyödyntäessäni ja jakaessani. 

68 2.74 0.94 3 

(26) Osaan tehdä vaikuttavia ja vakuuttavia digitaalisia  
esitysmateriaaleja (esim. palavereihin tai koulutuksiin.) 

68 2.65 0.64 3 

(27) Osaan sähköpostin lisäksi käyttää muita O365 -ympäristön  
yhteistyöskentelyyn ja tiedonjakamiseen sopivia työkaluja (esim. 
OneNote, Sharepoint, Forms...). 

68 2.32 0.87 2 

Osa-alue yhteensä / kaikki vastaukset 68 2.70 0.88 2 

 

5.5 Turvallisuus 

 

Digitaaliseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä erityisen hyvin vastaajat arvioivat 

tuntevansa työpaikkansa tietoturvallisuusohjeistuksen (ka. 3,51; sd 0,56; Mo 4). 

Epäasialliseen käytökseen, kuten digiympäristöissä tapahtuvaan kiusaamiseen, puuttuminen 

(ka. 3,49; sd 0,56; Mo 4) sekä toiminta mahdollisissa tietoturvallisuuden vaarantumistilanteissa 

(ka. 3,44; sd 0,68; Mo 4) koettiin hallittavan hyvin. Digitaalisten laitteiden käyttö tavalla, joka 

huomioi vastaajan henkilökohtaisen hyvinvoinnin arvioitiin keskiarvoisesti tässä osa-alueessa 

heikoimpien joukkoon (ka. 2,85; sd 0,83; Mo 3). Kaikkein heikoiten turvallisuus -osa-alueella 

vastaajat arvioivat osaavansa kiinnittää huomiota ergonomiaan tietolaitteita käytettäessä (ka. 

2,63; sd 0,71; Mo 2).  
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Taulukko 7: Tila ”Turvallisuus” -osa-alueen osalta. 

Osa-alue: Turvallisuus N ka. sd Mo 

(32) Tunnen työpaikkani tietoturvallisuusohjeistuksen. 68 3.51 0.56 4 

(37) Tiedän miten toimia, jos huomaan työpaikallani digi- 
ympäristöissä tapahtuvaa epäasiallista käytöstä, kuten kiusaamista 
tai häirintää. 

68 3.49 0.56 4 

(36) Tiedän miten toimia, jos työpaikallani huomaan tai epäilen  
tietoturvallisuuden vaarantuneen. 

68 3.44 0.68 4 

(33) Tunnistan erilaisten tallennusympäristöjen hyödyt ja haitat  
tietoturvallisuuden ja tietosuojan näkökulmasta. (Esim. tunnistan, 
mitä tietoja voin/en voi jakaa Workplacessa tai tallentaa yhteiskäyt-
töiselle verkkolevylle.) 

68 3.24 0.68 3 

(34) Käytössäni on hyvät systeemit salasanojen muodostamisen ja 
säilyttämisen suhteen. (Esim. käyttämäni salasanat eivät ole  
ennalta-arvattavia ja työpaikallani ne ovat vain niitä tarvitsevien  
tiedossa.) 

68 3.12 0.83 3 

(35) Osaan tunnistaa ja välttää verkossa yritettävät huijaukset,  
kuten tietojenkalasteluviestit, tiedostojen lataamiseen liittyvät  
haittaohjelmien riskit ja muut digitaaliset tietoturvallisuusuhat. 

68 3.10 0.76 3 

(39) Osaan käyttää digitaalisia laitteita hallitusti, huomioiden hyvin-
vointini. (Esim. asetan hyvinvointini kannalta tietoisesti rajat, milloin 
olen "on-line" ja milloin "off-line".) 

68 2.85 0.83 3 

(38) Kiinnitän huomiota ergonomiaan ja oikeisiin työasentoihin  
tietolaitteita käyttäessäni. 

68 2.63 0.71 2 

Osa-alue yhteensä / kaikki vastaukset 68 3.17 0.76 3 

 

5.6 Ongelmanratkaisu 

 

Vastaajat kokivat, että heillä oli hyvin tiedossaan, mistä tietojärjestelmien ja -laitteiden 

ongelmatilanteissa saadaan työpaikalla apua (ka. 3,85; sd 0,36; Mo 4). Vastaajat arvioivat 

myös, että heidän nykyinen tietotekninen osaamistasonsa riittää hyvin työssä suoriutumiseen 

(ka. 3,35; sd 0,75; Mo 4). Sen sijaan ohjeistuksiin perehtyminen (ka. 2,72; sd 0,86; Mo 3) tai 

pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys uusien järjestelmien opettelussa (ka. 2,44; sd 0,70; Mo 2) eivät 

kuuluneet vastaajien vahvuuksiin heidän itsearviointinsa mukaan. 
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Taulukko 8: Tila ”Ongelmanratkaisu” -osa-alueen osalta. 

Osa-alue: Ongelmanratkaisu N ka. sd Mo 

(40) Tiedän, mistä työpaikallani saan tarvittaessa lisäapua  
tietojärjestelmien/-laitteiden ongelmatilanteissa. 

68 3.85 0.36 4 

(46) Nykyinen tietotekninen osaamistasoni riittää hyvin työssäni  
suoriutumiseen. 

68 3.35 0.75 4 

(41) Tiedän, mistä työssä tarvitsemani tietojärjestelmiin ja -laitteisiin 
liittyvä ohjeistus löytyy. 

68 3.18 0.83 3 

(42) Tietojärjestelmien/-laitteiden ongelmatilanteissa yritän ensin  
ratkoa tilannetta omatoimisesti. (Esim. luen saamiani käyttöohjeita 
tai haen tietoa verkosta ennen kuin otan yhteyttä järjestelmätukeen.) 

68 3.16 0.73 3 

(45) Olen rohkea kokeilemaan uusien tietojärjestelmien/-laitteiden 
käyttöä. 

68 3.09 0.73 3 

(43) Ennen uusien tietojärjestelmien käytön aloitusta perehdyn  
ohjeistuksiin. 

68 2.72 0.86 3 

(44) Opetellessani uusien tietojärjestelmien/-laitteiden käyttöä olen 
pitkäjänteinen ja kärsivällinen. 

68 2.44 0.70 2 

Osa-alue yhteensä / kaikki vastaukset 68 3.11 0.83 3 

 

5.7 Merkitys ja asenne 

 

Vastaajat kokivat tietojärjestelmäosaamisen työssään tärkeäksi (ka. 3,67; sd 0,51; Mo 4) ja 

arvioivat digitalisaation tuovan muutoksia heidän työnsä osaamisvaateisiin (ka. 3,57; sd 0,58; 

Mo 4). Uusien tietojärjestelmien ja -laitteiden koettiin helpottavan työtä (ka. 3,51; sd 0,59; Mo 

4), joskaan ei aina lisäävän työn tuottavuutta (ka. 3,24; sd 0,69; Mo 3). Aina uusien 

tietojärjestelmien ja -laitteiden käyttöönotto ei vastaajien mielestä keskiarvoisesti ollut 

innostavaa (ka. 3,16; sd 0,71; Mo 3), eikä helppoa (ka. 2,96; sd 0,72; Mo 3). 
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Taulukko 9: Tila ”Merkitys ja asenne” -osa-alueen osalta. 

Osa-alue: Merkitys ja asenne N ka. sd Mo 

(47) Hyvä tietojärjestelmäosaaminen on työssäni tärkeää. 68 3.67 0.51 4 

(54) Digitalisaatio yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä muuttaa  
työhöni liittyviä osaamisvaateita. 

68 3.57 0.58 4 

(48) Uudet tietojärjestelmät/-laitteet helpottavat työtäni. 68 3.51 0.59 4 

(53) Digitalisaatio yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä on työni  
kannalta merkityksellinen asia. 

68 3.50 0.61 3 

(55) Digitalisaatio yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä on positiivinen 
asia. 

68 3.25 0.68 3 

(49) Uudet tietojärjestelmät/-laitteet lisäävät työni tuottavuutta. 68 3.24 0.69 3 

(50) Uudet tietojärjestelmät ja digiympäristöt lisäävät yhteisöllisyyttä 
työssäni. 

68 3.18 0.73 3 

(51) Uusien tietojärjestelmien/-laitteiden käyttöönotto on minusta  
innostavaa. 

68 3.16 0.71 3 

(52) Uusien tietojärjestelmien/-laitteiden käyttöönotto on minusta 
helppoa. 

68 2.96 0.72 3 

Osa-alue yhteensä / kaikki vastaukset 68 3.11 0.83 3 

 

5.8 Digitaalisen kompetenssin tila vastaajien taustatietojen mukaan 

 

Seuraavassa on esitetty digitaalisen kompetenssin tilan tulokset osa-alueittain vastaajien 

taustamuuttujien kautta tarkasteltuna, osa-alueiden hallinnan tasoa väreillä taulukoissa 

visualisoiden. Taulukoissa tunnuslukuna käytetään keskiarvoa (ka.). Keskiarvon tasoa 

suhteessa muihin taulukossa esitettyihin tietoihin havainnollistaa numeroarvon lisäksi taulukon 

solussa olevan palkin pituus, ja sen poikkeavuutta muista taulukon arvoista esitetään taustan 

värikoodilla. Värikoodit on suhteutettu kuhunkin osa-alueeseen, eli ne eivät siis suoraan ole eri 

taulukoiden välillä verrannollisia. Vastaajien joukon ja osa-alueen suhteen heikommaksi koettu 

osaamistaso on ilmaistu taulukossa punaisella värillä ja vahvin osaamistaso taas vihreällä. 

Muut arvot skaalautuvat taulukossa liukuvärein punaisen ja vihreän välille asettuen. 

 

Ensimmäiseksi tarkastellaan vastaajien itsearvioidun digitaalisen kompetenssin tilaa 

ikäluokittain. Tuloksista voidaan havaita, että parhaan keskiarvon yleistasoiselle itsearvioidulle 

digitaaliselle kompetenssilleen antoivat alle 29 -vuotiaat vastaajat (ka. 3,40) ja toiseksi parhaan 

30-40 -vuotiaat vastaajat (ka. 3,22). Digitaalisen kompetenssinsa ikäluokista heikoimmaksi 

kokivat ikäluokkaan 48-55 -vuotta kuuluneet marketesimiehet (ka. 2,86). Alle 29 -vuotiaat 

kokivat hallitsevansa erityisen hyvin digitaalisen tiedon haun ja käsittelyn (ka. 3,78), kun taas 

turvallisuuteen liittyvät asiat olivat tässä ikäluokassa vähiten osattuja (ka. 2,88). Ikäluokkana 

30-40 -vuotiaat kokivat osa-alueista merkityksen ja asenteen parhaiten hallituksi (ka. 3,41) ja 

vähiten hallituksi sisällöntuotannon ja tekniikan (ka. 2,89). Iältään 41-47 -vuotiaat (ka. 3,19) ja 
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48-55 -vuotiaat (ka. 3,26) arvioivat suhteensa digitalisaation ja tietojärjestelmäosaamisen 

merkitykseen ja asenteeseen hyväksi, kun taas haastavinta näille ikäluokille oli 

sisällöntuotanto ja tekniikka (ka. 2,67; ka. 2,15). Vanhimmassa ikäluokassa, 56-65 -vuotiaat 

vastaajat, korostui myös merkitys ja asenne -osa-alueelle annetut korkeammat itsearviot (ka. 

3,33) ja se, että vähiten hallituksi tunnettiin sisällöntuotannon ja tekniikan (ka. 2,83) osa-alue. 

 

Taulukko 10: Tila vastaajien ikäluokan mukaan (vastaajaryhmän keskiarvo). 

 

 

Sukupuolittain jaoteltuna yleistasolla kyselyyn vastanneiden miesten joukko koki itsensä 

digitaalisesti kompetenteimmaksi ryhmäksi (ka. 3,14). Kyselyyn vastanneet naiset arvioivat 

keskiarvon kautta tarkastellen osaamistasonsa hieman vastanneita miehiä matalammaksi (ka. 

3,07). Sekä naiset että miehet kokivat digitaalisen kompetenssin merkityksen ja asenteensa 

sitä ja digitalisaatiota kohtaan yleisesti hyväksi (ka. 3,33; ka. 3,36), kun taas sisällöntuotanto 

ja tekniikka koettiin tästäkin tarkastelunäkökulmasta heikoiten hallituksi molemmissa ryhmissä 

(ka. 2,62; ka. 2,87). Kyselyyn vastanneet naiset arvioivat osaamistasonsa myös tiedonhakua 

kohtaan tekemässään itsearvioinnissa (ka. 2,92) kyselyyn vastanneita miehiä (ka. 3,23) 

huonommaksi. 

  

Digitaalinen 

kompetenssi 

ikäluokittain 

(ka.)

Kaikki 

kysymykset

Tiedon 

haku ja 

käsittely

Viestintä ja 

kommun.

Sisällön-

tuotanto ja 

tekniikka

Turvallisuus Ongelman-

ratkaisu

Merkitys ja 

asenne

Alle 29 -

vuotiaat       

(n=2) 3,40 3,78 3,45 3,33 2,88 3,21 3,61

30-40 -

vuotiaat 

(n=35) 3,22 3,23 3,23 2,89 3,27 3,18 3,41

41-47 -

vuotiaat 

(n=15) 2,96 2,79 2,97 2,67 3,03 3,05 3,19

48-55 -

vuotiaat 

(n=14) 2,86 2,64 2,81 2,15 3,14 2,98 3,26

56-65 -

vuotiaat                

(n=2) 3,07 2,89 2,95 2,83 3,13 3,29 3,33
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Taulukko 11: Tila vastaajien sukupuolen mukaan (vastaajaryhmän keskiarvo). 

 

 

Tarkastelu liiketoimintaketjuittain nosti esiin, että parhaiten yleistasolla digitaalisen 

kompetenssin kokonaisuuden tunsivat vastaajajoukkona keskimäärin hallitsevansa 

supermarket -kokoluokan esimiehet. Liiketoimintaketjuittain tarkasteltuna eri 

vastaajajoukkojen keskiarvoisen digiosaamisen välillä ei kuitenkaan esiintynyt merkittäviä 

erilaisuuksia, pois lukien sisällöntuotanto ja tekniikka -osa-alue, jossa kannattaa pistää merkille 

hypermarketien esimiesten osaamiselleen antama matalahko itsearvio (ka. 2,56). 

 

Taulukko 12: Tila vastaajien liiketoimintaketjun mukaan (vastaajaryhmän keskiarvo). 

 

 

Vastaajan korkeimman ammatillisen peruskoulutustason kannalta vastauksia ryhmitellen 

saatiin selville, että keskiarvon mukaan tarkasteltuna ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden joukko koki itsensä digitaalisesti kompetentimmaksi ryhmäksi kuin muut 

vastaajaryhmät (ka. 3,57). Myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet antoivat joukkona 

digiosaamiselleen keskiarvoisesti muita ryhmiä korkeamman itsearvion (ka. 3,24). 

Heikoimman yleistasoisen itsearvion keskiarvolla mitattuna itselleen antoivat opistotason 

ammatillisen peruskoulutuksen saaneet (ka. 2,98). Ammattikoulun korkeimpana tutkintonaan 

suorittaneille haastavin digitaalisen kompetenssin osa-alue oli sisällöntuotanto ja tekniikka (ka. 

2,67). Saman osa-alueen kokivat vähiten osaamakseen myös lukiotason (ka. 2,63), 

opistotason (ka. 2,51) tai ammattikorkeakoulun (ka. 2,95) korkeimmaksi 

peruskoulutustasokseen nimenneet. Vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

poikkesivat sisällöntuotannon ja tekniikan heikomman osaamisen itsearviointilinjasta, nimeten 

Digitaalinen 

kompetenssi 

sukupuolen 

mukaan (ka.)

Kaikki 

kysymykset

Tiedon 

haku ja 

käsittely

Viestintä ja 

kommun.

Sisällön-

tuotanto ja 

tekniikka

Turvallisuus Ongelman-

ratkaisu

Merkitys ja 

asenne

Naiset          

(n=46) 3,07 2,92 3,10 2,62 3,22 3,10 3,33

Miehet         

(n=21) 3,14 3,23 3,08 2,87 3,06 3,27 3,36

Digitaalinen 

kompetenssi 

liiketoiminta-

ketjuittain 

(ka.)

Kaikki 

kysymykset

Tiedon 

haku ja 

käsittely

Viestintä ja 

kommun.

Sisällön-

tuotanto ja 

tekniikka

Turvallisuus Ongelman-

ratkaisu

Merkitys ja 

asenne

Supermarket 

(n=34) 3,14 3,09 3,09 2,78 3,25 3,15 3,36

Hypermarket 

(n=16) 3,03 2,99 3,01 2,56 3,04 3,12 3,33

Pienmyymälä 

(n=18) 3,06 2,91 3,16 2,68 3,14 3,05 3,30
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sen sijaan heikoimmin hallitsemakseen digitaalisen kompetenssin osa-alueeksi viestinnän ja 

kommunikaation (ka. 3,55). 

 

Taulukko 13: Tila ammatillisen peruskoulutustason mukaan (vastaajaryhmän keskiarvo). 

 

 

Pitkään Yritys X:n kaupparyhmässä työskennelleet kokivat sekä yleistasoisen, että osa-

alueittaisen digitaalisen kompetenssinsa vähemmän aikaa samassa kaupparyhmässä 

työskennelleitä heikommaksi lähes kaikissa osa-alueissa. Ainoastaan turvallisuus -osa-

alueella tuloksissa oli poikkeama. Kaupparyhmässä 1-5 vuotta (ka. 2,88) tai 6-10 vuotta (ka. 

3,05) kokivat digitaaliseen turvallisuuteen liittyvät taitonsa 11-20 vuotta (ka. 3,24) tai yli 20 

vuotta (ka. 3,09) samassa kaupparyhmässä työskennelleitä heikommaksi. 

  

Digitaalinen 

kompetenssi 

ammatillisen 

peruskoulutus-

tason mukaan 

(ka.)

Kaikki 

kysymykset

Tiedon 

haku ja 

käsittely

Viestintä ja 

kommun.

Sisällön-

tuotanto ja 

tekniikka

Turvallisuus Ongelman-

ratkaisu

Merkitys ja 

asenne

Ammattikoulu  tai 

-kurssi               

(n=12) 3,01 2,90 3,00 2,67 3,15 2,99 3,24

Lukio tai 

ylioppilas               

(n=8) 3,16 3,15 3,19 2,63 3,08 3,23 3,49

Opistotaso 

(n=28) 2,98 2,79 3,00 2,51 3,14 3,08 3,22

AMK tai muu 

alempi korkea-

aste                  

(n=18) 3,24 3,33 3,18 2,95 3,27 3,12 3,48

Korkeakoulu tai 

muu ylempi 

korkea-aste          

(n=2) 3,57 3,61 3,55 3,58 3,31 3,79 3,61
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Taulukko 14: Tila kaupparyhmä -työkokemuksen mukaan (vastaajaryhmän keskiarvo). 

 

Esimieskokemuksen osalta vastaajia ryhmitellen näytti siltä, että mitä kokeneempi 

esimiesjoukko oli kyseessä, sitä matalammalle tasolle he vastaajina arvioivat digitaalisen 

kompetenssinsa. Vastauskeskiarvojen perusteella parhaiten hallituksi osa-alueeksi 

esimieskokemuksen määrästä riippumatta koettiin merkitys ja asenne (ka. 3,27 – 3,44), paitsi 

alle 12 kuukautta esimiestyötä tehneet kokivat parhaiten hallitsemakseen osa-alueeksi 

viestinnän ja kommunikaation (ka. 3,70). Sisällöntuotannon ja tekniikan osalta huomio 

kiinnittyy yli 20 vuotta esimieskokemusta kerryttäneiden selvästi muita vastaajaryhmiä 

heikompaan osaamiskokemukseen (ka. 2,33). 

 

Taulukko 15: Tila esimieskokemuksen mukaan (vastaajaryhmän keskiarvo). 

 

 

Taustatekijöiden mukaan ryhmiteltyjen, ja ylipäätään digitaalisen kompetenssin tai sen osa-

alueiden itsearvioidun osaamistason tuloskatsanto päättyy tähän. Seuraavaksi tulosten osalta 

siirrytään tarkastelemaan muihin kyselylomakkeen kysymyksiin annettuja vastauksia. 

 

Digitaalinen 

kompetenssi  

työuralla saadun 

esimies-

kokemuksen 

mukaan (ka.)

Kaikki 

kysymykset

Tiedon 

haku ja 

käsittely

Viestintä ja 

kommun.

Sisällön-

tuotanto ja 

tekniikka

Turvallisuus Ongelman-

ratkaisu

Merkitys ja 

asenne

Alle 12 kuukautta 

(n=3) 3,33 3,26 3,70 3,39 2,83 3,29 3,41

1-5 vuotta            

(n=14) 3,21 3,10 3,24 2,83 3,37 3,16 3,44

6-10 vuotta          

(n=19) 3,14 3,11 3,07 2,82 3,26 3,12 3,34

11-20 vuotta         

(n=25) 3,00 2,93 3,00 2,55 3,08 3,06 3,27

Yli 20 vuotta         

(n=7) 2,95 2,84 2,89 2,33 3,02 3,12 3,35

Digitaalinen 

kompetenssi  

Yritys X:n 

kaupparyhmässä 

saadun 

työkokemuksen 

mukaan (ka.)

Kaikki 

kysymykset

Tiedon 

haku ja 

käsittely

Viestintä ja 

kommun.

Sisällön-

tuotanto ja 

tekniikka

Turvallisuus Ongelman-

ratkaisu

Merkitys ja 

asenne

1-5 vuotta             

(n=2) 3,37 3,56 3,40 3,50 2,88 3,29 3,56

6-10 vuotta           

(n=5) 3,25 3,31 3,36 2,90 3,05 3,11 3,58

11-20 vuotta         

(n=41) 3,14 3,10 3,12 2,74 3,24 3,13 3,39

Yli 20 vuotta        

(n=20) 2,92 2,73 2,93 2,49 3,09 3,06 3,15
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5.9 Muut kysymykset 

 

Kyselylomakkeella selvitettiin pääosin DIGCOMP -viitekehykseen (Ferrari, 2013) 

pohjautuneen digitaalisen kompetenssin itsearvioinnin lisäksi muutamia digitaalisen 

kompetenssin kehittämisen näkökulmia selkeyttäviä lisäkysymyksiä, joita olivat: 

 

a) monivalintakysymys (kysymyslomakkeen kysymys 56) ”Miten mieluiten opettelet 

työhösi liittyviä uusia tietojärjestelmä- ja digitaitoja?” avoimella vaihtoehdon 

lisäysmahdollisuudella, 

 

b) avoin kysymys (57) ”Mistä työssä tarvitsemistasi tietojärjestelmistä/-laitteista tai 

digiosaamisen osa-alueista (kuten tietoturvallisuus tai viestintä digikanavissa) 

toivoisit juuri nyt saavasi enemmän lisätietoa tai -koulutusta?”, 

 

c) kyllä/ei -perusteinen vaihtoehtokysymys (58): ”Onko sinulla töissä käytettävissäsi 

sujuvan arjen kannalta riittävät tietotekniset välineet/-laitteet?” ja mahdollisuus 

avoimiin täsmennyksiin ”Ei” -vastauksen yhteydessä, ja 

 

d) avoin kysymys (59), johon vastaaja sai vapaasti nostaa esiin ajatuksiaan 

digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja niiden osaamiseen liittyen. 

 

Seuraavassa käsitellään edellä mainittuihin kysymyksiin annettuja vastauksia 

aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin perustuvan teemaluokittelun mukaisesti koostettuna.  

 

Digi- ja tietojärjestelmätaitojen oppimiskeinoista suosituimmaksi myymäläesimiehet nimesivät 

suoran kokeilemisen arjessa (48 mainintaa, 23,5% kaikista maininnoista). Toiseksi 

suosituimmaksi koettu tapa oppia olivat lähikoulutukset tietokoneluokassa (43 mainintaa; 

21,0%) ja kolmanneksi suosituin tapa oli vertaistuki tai osaavammalta työkaverilta arjen 

yhteydessä oppiminen (33; 16,2%). Itsenäinen verkkoperehtyminen oli neljänneksi mieluisin 

tapa (25 mainintaa;12,3% kaikista maininnoista). ”Jokin muu tapa” -vaihtoehto sai vähiten 

mainintoja (4 mainintaa; 2,0%), mutta kaikkien tähän vastausluokkaan sisältyneiden 

mainintojen lisätiedoissa esitettiin toive paperille printattavista selkeistä, kirjallisista ja 

kuvallisista ohjeista. Keinojen suosituimmuusjärjestys ja vastausten kokonaisjakauma on 

esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 16: Mieluisimmat tavat oppia uusia tietojärjestelmä- ja digitaitoja. 

Mieluisimmat digi- ja tietojärjestelmätaitojen 
oppimiskeinot, valitse kolme mieluisinta  
(N=68 vastaajaa) 

mainintoja 
(kpl) 

%  
maininnoista 

kertymä 
% 

Suora kokeileminen työarjessa (ns. "erehdy ja opi" 
-taktiikka) 

48 23.5 23.5 

Lähikoulutukset tietokoneluokassa 43 21.0 44.5 

Vertaistuki/osaavammalta työkaverilta oppiminen 
arjen yhteydessä 

33 16.2 60.7 

Itsenäisesti suoritettavat verkkokoulutukset tai  
perehdytysvideot 

25 12.3 73.0 

Henkilökohtainen lähiperehdytys omalla  
työpaikalla 

21 10.3 83.3 

Etäkoulutukset (esim. Teams) 20 9.8 93.1 

Lyhyet tietoiskut (esim. esimiespäivässä) 10 4.9 98.0 

Jokin muu tapa (kaikki avoimesti kuvatut muut 
mieluisimmat tavat liittyivät kirjallisiin ja kuvallisiin, 
printattaviin ohjeisiin) 

4 2.0 100 

Kaikki yhteensä 204 100.0 100.0 

 

Akuutteja tietojärjestelmiin tai muuhun digiosaamiseen liittyviä koulutus- ja lisätietotarpeita 

vastauksissa nosti esiin 37 vastaajaa 68:sta. Ajankohta kyselylle oli helmikuu 2020, jolloin 

organisaatiossa oli juuri otettu käyttöön uusi henkilöstönhallintajärjestelmä. Suurin osa 

nimetyistä akuuteista lisätietotarpeista kohdentui kyseiseen järjestelmään (22 mainintaa 

53:sta). Muita eniten mainittuja aiheita nopean lisäosaamisen tarpeista olivat organisaation 

hiljattain uudistunut Sharepoint -pohjainen intranet ja etenkin siellä tehtävään tiedonhakuun 

liittyvä ymmärrys (6 mainintaa), organisaatiossa uudehko työvuorosuunnittelujärjestelmä tai 

sen mobiiliversio (5 mainintaa), yleistietous tietojärjestelmistä ja digiosaamisesta (4 mainintaa) 

ja tietoturvallisuuteen liittyvän osaamisen lisääminen (3 mainintaa). Yhteensä erilaisia 

akuutteja osaamisen lisäämisen aiheita vastaajat mainitsivat 53, joista tilastoon keskenään 

erillisiksi teemoitettavia aiheita kertyi 13. Taulukko ylä- ja alaluokkiin sisällönanalyysissa 

teemoitetuista tuloksista on esitetty seuraavana. Lukijaa pyydetään huomioimaan, että 

taulukossa yhteenlaskettu % ei ole tasan 100,0 johtuen desimaalipyöristyksistä.  
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Taulukko 17: Akuutit lisätiedon tarpeet. 

Akuutin perehdytyksen koetut tarpeet  
(N=37 vastaajaa) 

mainintoja 
(kpl) 

%  
maininnoista 

kertymä% 

Henkilöstönhallintajärjestelmä, uusi 22 41.5 41.5 

Sharepoint -pohjainen intranet (mm. tiedonhaku ja 
navigointi)  

6 11.3 52.8 

Työvuorosuunnittelujärjestelmä 5 9.4 62.2 

Työrooliin perustuva yleiskoulutus (esim. ”Yleis-
koulutus siihen, mitä marketpäällikön pitää tieto-
järjestelmistä ymmärtää”) 

4 7.5 69.7 

Tietoturvallisuus 3 5.7 75.4 

Palaverien suunnittelu ja esitysaineistojen  
tekeminen  

2 3.8 79.2 

MS Office -toimisto-ohjelmat (kuten Word, Excel, 
Powerpoint) 

2 3.8 83.0 

Workplace by Facebook 2 3.8 86.8 

Yleinen (sisäinen) viestintä ja tehokas  
kommunikointi digitaalisissa kanavissa  

2 3.8 90.6 

Liiketoiminnan turvallisuuden hallintaan liittyvä  
tietojärjestelmä 

2 3.8 94.4 

Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen työssä 
yleisesti 

1 1.9 96.3 

Teams 1 1.9 98.2 

Tietokoneen peruskäyttö ja siihen liitettävät  
lisälaitteet (tekninen näkökulma) 

1 1.9 100.1 

Kaikki yhteensä 53 ~100.0 ~100.0 

 

Tietoteknisten välineiden ja -laitteiden riittävyyden ja kuntoisuuden osalta marketpäälliköistä 

87,8% (59 vastaajaa 68:sta) totesi töissä käytettävien tietoteknisten laitteidensa olevan 

tutkimushetkellä riittävät sujuvan arjen kannalta. Vastaajista 13% (9 vastaajaa 68:sta) totesi 

tietoteknisissä työvälineissään olevan riittämättömyyttä. Yksi vastaaja oli vastannut tämän 

kysymyksen kohdalla myös oman osaamisensa olevan riittämätöntä. Tämä viimeisin 

yksittäinen vastaus siirrettiin tulosten analysointivaiheessa huomioitavaksi osana yleisten 

avointen vastausten joukkoa, koska se ei liittynyt tässä kysymyksessä kartoitettuun, 

työvälineinä marketesimiehille työpaikalla esiintyvään tietotekniikan tilaan. 

 

Taulukko 18: Tietolaitteiden riittävyys. 

Työssä käytettävät tietolaitteet ovat riittävät 
sujuvan arjen kannalta (N=68) 

n (N=68) % vastaajista 

Kyllä  59 86.8 

Ei 9 13.2 

Yhteensä 68 100.0 

 

Teknisten laitteiden riittämättömyyttä täsmentäneistä kommenteista vastauksissa nousi esiin 

3 pääteemaa, joista muodostettujen yläluokkien alle kertyi yhteensä 15 erilaista käytännön 
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mainintaa, jotka olivat sisällönanalyysissa teemoitettavissa 7 eri alaluokkaan. Taulukko ylä- ja 

alaluokkiin sijoitetuista teemoista ja niiden saamista mainintojen määristä alla. Taulukossa 

yhteenlaskettu % ei ole tasan 100,0 johtuen desimaalipyöristyksistä. 

 

Taulukko 19: Avoimet kommentit tietoteknisten työvälineiden puutteista. 

Yläluokka 
(4) 

Alaluokka (7) Luokkaan 

sisältyviä  

mainintoja, 

kpl  

% kaikista  

maininnoista 

(15)  

Tietoteknisten laitteiden vanhentuneisuus tai muu epäkunto 7 46.6 

 Vanhentuneet ja hitaat laitteet  
 

4 26.6 

 Laitteet eivät toimi lainkaan 3 20.0 

Tietoliikenneyhteyksien luotettavuus tai saatavuus 5 33.3 

 Tietoliikenneyhteyksien epävarmuus 3 20.0 

 Etätyömahdollisuuden puute 2 13.3 

Työtilojen ja tietoteknisten laitteiden fyysiset puutteet 3 20.0 

 Toimipaikassa ei tilaa/laitteita palavereille 1 6.7 

 Ei omaa tietokonetta eikä toimistotilaa 1 6.7 

 Laitteita on käyttötarpeeseen nähden liian vähän 1 6.7 

Kaikki yhteensä 15 ~100.0 

 

Kyselyn lopuksi esitettiin yleinen avoin kysymys: ”Vapaa sana liittyen työssäsi näkyvään 

digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja niiden osaamiseen - onko jotain, mitä vielä haluaisit 

korostaa tai nostaa esiin aiheen osalta?”. Tähän kysymykseen vastasi 39,7% vastaajista (27 

vastaajaa 68:sta). Avoimet vastaukset olivat yhtä ”kaikki ok” -vastausta lukuun ottamatta 

kehityspainotteisia huomioita tällä hetkellä vastaajien työtä marketesimiehenä hankaloittavista 

digi- ja tietojärjestelmä -epäkohdista ja haasteista. Haasteita koskevat vastaukset luokiteltiin 

tuloksissa kahteen yläluokkaan ja kahdeksaan alaluokkaan, joihin sisältyi yhteensä 44 

mainintaa. Yläluokkia olivat ”Uuden oppiminen ja omaksuminen” (24 mainintaa, eli 54,5% 

kaikista maininnoista) ja ”Yleinen työn ja ajan hallinta” (20 mainintaa, eli 45,5% kaikista 

maininnoista).  

 

Uuden oppimiseen ja omaksumiseen liittyvissä haasteissa korostuivat tarve riittävään 

(nykyistä suurempaan) perehtymisresursointiin uusien tietojärjestelmien ja niiden käytön 

osalta. Monet vastauksista koskivat myös kokemuksia uuden opeteltavan määrään liittyvästä 
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paineesta. Marketesimiehet kokevat, että uutta opittavaa tulee varsin paljon ja jopa liikaa 

samaan aikaan. Monet myymäläpäälliköt kantoivat oman työnsä lisäksi huolta myös oman 

henkilöstönsä sekä iältään vanhempien kollegojensa osaamisen tasosta ja sen 

varmistamisesta. Yleiseen työn ja ajan hallintaan liittyvissä vastauksissa nousivat esiin tiedon 

liialliseksi koettu määrä, tietojärjestelmien käyttöön liittyvien asioiden hallittavuus (kuten 

salasanojen hallinta tai ohjeiden löydettävyys) sekä tietojärjestelmien arkiseen 

käyttösujuvuuteen liittyvät puutteet. Myös työskentelyedellytyksiin, kuten muun muassa 

marketpäälliköiden työtiloihin ja etätyömahdollisuuksiin liittyviä seikkoja nousi vastauksissa 

esiin. Avointen vastausten sisällön jakautumista sisällönanalyysissa muodostettuihin ylä- ja 

alaluokkiin kuvaa seuraava taulukko. Taulukossa yhteenlaskettu % ei ole tasan 100,0 johtuen 

desimaalipyöristyksistä. 

 

Taulukko 20: Kooste ”vapaa sana” -kysymyksen osalta.  

Yläluokka 
(2) 

Alaluokka (8) Luokkaan  

sisältyviä  

mainintoja, kpl  

% kaikista  

maininnoista 

avoimissa 

vastauksissa 

Uuden oppiminen ja omaksuminen 24 54.5 

 Uuden oppimiseen käytettävissä olevaan aikare-
surssin rajallisuuteen liittyvät haasteet 

10 22.7 

 Perehtymiseen, kouluttautumiseen ja hankitun 
osaamistason ylläpitoon liittyvät haasteet 

10 22.7 

 Uuden opeteltavan määrän suuruuteen liittyvät 
haasteet 

4 9.1 

Yleinen työn ja ajan hallinta 20 46.5 

 Työskentelyedellytyksiin / fyysisiin työolosuhtei-
siin (kuten työrauha, tilat, laitteet, yhteydet,  
IT -tuen saavutettavuus) liittyvät haasteet 

7 15.9 

 Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät haasteet 6 13.6 

 Tiedon hallintaan ja määrään liittyvät haasteet 5 11.4 

 Työn ja vapaa-ajan sekoittumiseen liittyvät haas-
teet 

2 4.5 

Kaikki yhteensä 44 ~100.0 

 

Tulosten laaja raportointikokonaisuus päättyy tähän. Seuraavassa kappaleessa tulokset 

kuitenkin vedetään vielä lyhyesti yhteen keskeisimpinä johtopäätöksinä. Tulosten tulkintaa ja 

reflektointia jatketaan vielä myös johtopäätöksiä seuraavassa ”Pohdinta ja tulevaisuus” -

osiossa (kappale 7). 
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6. Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli, Yritys X:n marketesimiesten perusjoukkoa tutkimalla, 

saada lisää tietoa kaupan alan esimiesten digitaalisen kompetenssin tilasta ja löytää 

näkökulmia, joita digitaalisen kompetenssin kehittämisessä organisaatiossa tulisi huomioida. 

Keskeisenä tavoitteena oli selvittää vastaukset tutkimuskysymyksiin ”Mikä on Yritys X:n 

marketesimiesten itsearvioitu digitaalisen kompetenssin tila?” ja ”Millaisia näkökulmia 

marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä tulisi huomioida?”  

 

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että tutkimuskysymyksiin pystyttiin tutkimuksessa 

tuottamaan vastaukset ja teoreettisen viitekehyksen yhdistäminen tutkimuksen empiriaan 

onnistui tutkimuskokonaisuuden ja tutkimuksen tuloksekkuuden kannalta melko hyvin. 

Yleisesti tutkimusprosessi ja siitä saatujen tulosten laatu osoitti, että digitaalisen kompetenssin 

tilaan liittyvä tutkimus Ferrarin (2013) muodostaman DIGCOMP -viitekehyksen avulla oli 

mahdollista myös kaupan alalla. Tärkeää tietoa tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

nähden toi kuitenkin myös Ferrarin (2013) alkuperäiseen, viiteen osa-alueeseen perustuvaan 

digitaalisen kompetenssin viitekehykseen tässä tutkimuksessa lisätty merkityksen ja asenteen 

selvittämiseen keskittynyt kuudes osa-alue. Tehtyä lisäystä voidaan pitää tutkimuksen 

tavoitteisiin vastaamisen ja kokonaisuuden kannalta hyvänä ja jatkossakin suositeltavana 

digitaalisen kompetenssin mittaristokehitelmänä. Kehittämisnäkökulman kannalta erityisen 

tärkeitä havaintoja tuottivat myös tutkimuslomakkeella esitetyt avoimet kysymykset. 

 

6.1 Marketesimiesten digitaalisen kompetenssin tila 

 

Itsearviointiin perustuneet tutkimustulokset osoittivat, että Yritys X:n marketpäälliköiden 

digitaalinen kompetenssi oli yleisesti melko hyvällä tasolla. 9 marketpäällikköä 68:sta (13,2% 

vastaajista) arvioi kokonaisuutena digitaalisen kompetenssinsa olevan erinomaisella tasolla 

(ka. yli 3,50 asteikolla 1-4) ja 56 marketpäällikköä (82,4% vastaajista) koki sen olevan melko 

hyvällä tasolla (ka. välillä 2,50-3,49). Vain kolme marketpäällikköä (4,4%) kohdejoukosta arvioi 

kokonaistasoisen digitaalisen kompetenssinsa välttäväksi (ka. alle 2,49) ja ei kukaan heikoksi 

(ka. alle 1,49). 

 

Taustamuuttujakokonaisuus kerrallaan vastaajia vastausryhminä tarkastellen digitaalisesti 

kyvykkäimmiksi itsensä kokivat iällisesti alle 29 -vuotiaat, miehet, supermarket -kokoluokassa 

työskentelevät, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, alle 5 vuotta Yritys X:n 

kaupparyhmässä työskennelleet ja alle 5 vuotta esimieskokemusta työurallaan kerryttäneet 

marketesimiehet. Digitaaliselta kompetenssiltaan heikoimmiksi itsensä puolestaan arvioivat 
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48-55 -vuotiaat, naiset, hypermarketeissa työskentelevät, opistotasoisen ammatillisen 

peruskoulutuksen saaneet, yli 20 vuotta kohdeyrityksen kaupparyhmässä työskennelleet ja 

vastaajista pisimpään, yli 20 vuotta esimieskokemusta työurallaan kerryttäneet 

marketesimiehet. Tuloksia edellä olevan mukaisesti tarkastellessa on hyvä huomioida, että 

tutkimus oli perusluonteeltaan kuvaava, ei selittävä. Näin ollen tutkimuksen taustamuuttujien 

mukaisia tuloksia ei ole ristiintaulukoimalla suhteutettu tai korrelaatioiden 

merkitsevyysanalyysein tarkasteltu suhteessa koko perusjoukkoon ja tutkimukseen, eikä niistä 

siis voi tehdä täysin välittömiä, suoria yleistyksiä vastaajien taustamuuttujien ja digitaalisen 

kompetenssin välisistä yhteyksistä. 

 

Digitaalisen kompetenssin osa-alueista vastaajajoukko arvioi parhaimmalla tasolla olevan 

heidän suhteensa aihetta kohtaan tunnetussa merkityksessä ja asenteessa. Erityisesti nousi 

esiin kokemus hyvän tietojärjestelmäosaamisen tärkeydestä työssä ja arvio siitä, että 

digitalisaatio ilmiönä muuttaa marketesimiehen työhön liittyviä osaamisvaateita. Uusien 

tietojärjestelmien ja -laitteiden koettiin myös helpottavan työtä, vaikkakaan ei aina lisäävän 

työn tuottavuutta. Vastaajat eivät kokeneet uusien tietojärjestelmien ja -laitteiden käyttöönottoa 

aina kovin helpoksi tai innostavaksi. 

 

Turvallisuus -osa-alueen arvioitiin vastaajien kesken olevan hyvin, yleistasolla toiseksi 

parhaiten, hallussa kaikista digitaalisen kompetenssin osa-alueista. Erityisen hyvin koettiin 

tunnettavan työpaikan tietoturvallisuusohjeistus. Kyky toimia digiympäristöissä esiintyvän 

epäasiallisen käytöksen suhteen tai epäillessä tietoturvallisuuden vaarantuneen olivat myös 

itsearvioituja erinomaisella tasolla oleviksi osaamisiksi. Melko hyvin osatuiksi arvioitiin tiedon 

vaatimien tallennusympäristöjen tunnistaminen ja salasanojen asianmukainen hallinta. Myös 

potentiaaleja digihuijauksia osattiin varoa melko hyvin. Kuitenkin työhyvinvointiin vaikuttavan 

turvallisen digikäytön kannalta osaamistilannetta arvioitiin osin jopa heikoksi. Fyysiseen 

työergonomiaan tietolaitteita käytettäessä, tai henkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeään ”on-

line/off-line” -rajaukseen ei aina arvioitu kiinnitettävän riittävästi huomiota. 

 

Digitaalisen kompetenssin osa-alueista ongelmanratkaisun sekä viestinnän ja 

kommunikaation osa-alueet hallittiin melko hyvin ja ne sijoittuivat digitaalisen kompetenssin 

osa-alueiden keskinäisessä ”rankingissa” vastaajien itsearvioimina kokonaisosaamisen 

keskivaiheille. Ongelmanratkaisuun liittyvän digitaalisen kompetenssinsa osalta 

marketesimiehet arvioivat nykyisen tietoteknisen osaamistasonsa riittävän hyvin työssä 

suoriutumiseen, mutta toisaalta he kokivat myös tunnistavansa sujuvasti, mistä he tarvittaessa 

saavat lisäapua tietojärjestelmien ja -laitteiden ongelmatilanteiden ratkontaan. Esimiehet 

tunsivat myös olevansa melko rohkeita kokeilemaan uusien tietojärjestelmien ja -laitteiden 



72 

 

 

käyttöä ja ongelmatilanteiden ilmetessä he arvioivat yrittävänsä ratkoa tilanteita ensivaiheessa 

melko omatoimisesti. Uusien tietojärjestelmien tai -laitteiden käyttöönoton yhteydessä 

ohjeistuksiin perehtyminen sekä pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys koettiin kuitenkin haastavaksi. 

 

Viestinnän ja kommunikaation osalta erityisen osaaviksi itsensä esimiehet arvioivat suhteessa 

siihen, millaisen mielikuvan he luovat itsestään digitaalisissa viestintäkanavissa. He kokivat 

olevansa myös melko empaattisia kommunikoidessaan digitaalisessa ympäristössä, eli 

ottavansa huomioon digikanavissa esittämiensä reagointien aiheuttamat tunteet muissa 

ihmisissä. Marketesimiehet myös kokivat pystyvänsä sopeuttamaan digitaalisen 

viestintätyylinsä sekä valitsemaan käytettävän viestintäkanavan viestinnällisen tilanteen ja 

siihen osallistuvien henkilöiden mukaisesti onnistuneella tavalla. Yritys X:ssä käytössä olevia 

digitaalisen kommunikaation kanavia, kuten Teamsia ja Workplace by Facebookia chat -

sovelluksineen, arvioitiin osattavan käyttää melko hyvin, mutta verkostoituminen, vaikuttava 

viestiminen ja avoin tiedon jakaminen digitaalisissa kanavissa koettiin vastaajien joukossa 

vähemmän hallituksi. 

 

Itsearviointiin perustuen vastaajajoukossa heikoiten osatuiksi digitaalisen kompetenssin osa-

alueiksi koettiin tiedonhaku ja -käsittely sekä etenkin sisällöntuotanto ja tekniikka. Tiedonhaun 

ja -käsittelyn osalta suurin osa vastaajista arvioi kyllä digiympäristöjen olevan heille nykyisin 

ensisijainen tiedonhakupaikka, missä he osaavat myös etsiä tietoa tehokkaasti. 

Lähdekriittisyydessä koettiin kuitenkin olevan vielä kehittämisen varaa. Tiedonkäsittely ja 

tallentaminen perustoimisto-ohjelmien avulla ja eri tiedostomuodoissa koettiin melko hyvin ja 

järjestelmällisesti osatuksi sekä digitaalisia itsepalvelutyökalujakin käytettiin melko mieluusti. 

Kuitenkin tiedonkäsittelyä helpottavia pikakeinoja, kuten pikanäppäinyhdistelmiä tai 

pienohjelmointiin verrattavia Excel -makroja, tunsivat vastaajista osaavansa hyvin hyödyntää 

vain harvat. 

 

Sisällöntuotanto ja tekniikka osa-alueessa yleinen osaamistaso arvioitiin kokonaisuutena vain 

korkeintaan melko hyväksi, sillä vastaajien itsearvioiden keskiarvo jäi alle 3:n (asteikolla 1-4) 

kaikissa osa-aluetta koskeneissa kysymyksissä. Työtarpeisiin tehtävää digitaalista sisältöä 

koettiin kuitenkin osattavan tuottaa melko hyvin ja tietokoneen perusasetusten tarkastelu 

onnistui useimmilta vastaajilta. Myös tietokoneen ja siihen kytkettävien laitteiden peruskäytön 

arvioitiin pääsääntöisesti olevan melko hyvin hallinnassa, joskin O365 -alustan 

yhteistyöskentelyyn soveltuvia työkaluja ei tunnettu vielä kovin hyvin ja tekijänoikeuksia ei 

digitaalista materiaalia jaettaessa välttämättä aina huomioitu. Erityisiä haasteita tässä osa-

alueessa vastaajat kokivat olevan vaikuttavien ja vakuuttavien digitaalisten esitysmateriaalien 

tuottamisessa. 



73 

 

 

6.2 Näkökulmia marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämiseksi 

 

Marketesimiesten digitaalisen kompetenssin tilaa selvittäneiden tutkimustulosten perusteella 

voidaan päätellä, että digitaalisen kompetenssin kehittämistoimia Yritys X:ssä, vastaajien 

taustatietojen mukaan muodostettujen vastaajaryhmien kannalta eniten tarvitsevat yli 40-

vuotiaat, ei-korkeakoulutetut ja kokeneet, yli 11 vuotta samassa kaupparyhmässä tai 

esimiehinä työuraansa luoneet marketesimiehet. Liiketoimintaketjujen osalta etenkin 

hypermarketien esimiehet on syytä huomioida kehittämistoimenpiteiden kohderyhmänä 

ensimmäisten joukossa. 

 

Oppimiskeinojen näkökulmasta erityisen suosituiksi vastaajat nimesivät käytännönläheiset 

osaamisen kehittämisen metodit, kuten suoran kokeilemisen arjessa (”erehdy ja opi” -

taktiikka), lähikoulutukset tietokoneluokassa tai työtovereilta saatavan vertaisopin työarjen 

yhteydessä. Itsenäiseen verkossa tapahtuvaan kouluttautumiseen, henkilökohtaiseen 

lähiperehdytykseen omalla työpaikalla tai esimerkiksi Teamsilla toteutettaviin etäkoulutuksiin 

suhtauduttiin myös jokseenkin myötämielisesti, mutta lyhyet tietoiskut muiden tapahtumien, 

kuten esimieskokousten, yhteydessä eivät olleet enää niin suosittuja. Pieni osa 

marketesimiehistä esitti toiveita myös selkeistä kirjallisista ja kuvallisista printattavista ohjeista. 

 

Marketesimiesten toiveet akuutin lisäperehdytyksen osalta näyttivät kohdentuvan ensisijaisesti 

uusimpiin, hiljattain käyttöönotettuihin tietojärjestelmiin, kuten Yritys X:n henkilöstöhallinnan 

järjestelmäkokonaisuuteen. Kuitenkin marketesimiehet ilmaisivat kaipaavansa lyhyellä 

aikajänteellä myös yleisempää digitaalisen osaamisen lisäämistä, kuten marketesimiehen 

työroolissa tarvittavien digi- ja tietojärjestelmätaitojen yleiskoulutusta. Osa vastaajista toivoi 

myös tietoturvallisuuteen, perustoimisto-ohjelmiin (kuten Word, Excel, Powerpoint) tai 

sisäisten digitaalisten viestintämateriaalien tuottamiseen liittyvää osaamisen lisäämistä. Yksi 

esityksistä koski myös tarvetta tietokoneen teknisemmän peruskäytön koulutukselle. 

Sosiaalisen median ja digitaalisten alustatyökalujen (kuten Teams, Workplace by Facebook) 

hallintaan liittyvää osaamisen lisäämistä esitettiin myös aiheeksi lyhyen aikavälin 

lisäperehdytykselle. Yritysturvallisuuteen liittyvä Yritys X:n tietojärjestelmä nostettiin myös 

esiin akuuteissa lisäosaamistarpeissa. 

 

Käytössä olevien tietoteknisten laitteiden riittävyys ja kuntoisuus ei näyttäisi olevan 

merkittävänä esteenä työhön liittyvän digiosaamisen hyödyntämiselle. Suurin osa vastaajista 

koki työkäytössä olevat tietolaitteet riittäviksi sujuvan arjen kannalta. Hieman yli kymmenys 

marketesimiehistä kuitenkin koki jonkinlaisia puutteita tietoteknisissä työvälineissään. Tällöin 

laitteiden kerrottiin olevan joko vanhentuneita suhteessa käyttötarkoitukseensa tai kokonaan 
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rikki. Osa vastaajista koki myös tietoliikenneyhteyksien olevan työpaikallaan epäluotettavia. 

Vastauksissa nostettiin esiin myös konkreettisia, fyysisiin työtiloihin liittyviä puutteita, kuten 

mainintoja oman työhuoneen tai riittävien palaveritilojen puuttumisesta. 

 

Avoimissa vastauksissa digitaalisen kompetenssin kehittämisessä huomioitaviksi 

näkökulmiksi nousi selkeästi esiin työssä käytettävissä olevan ajan vähyys suhteessa uusien 

digi- ja tietojärjestelmätaitojen opettelun tarpeeseen. Marketesimiehet halusivat korostaa, että 

heidän tulee oman perehtymisensä lisäksi löytää myös keinot ja aika toimittaa uutta 

digiosaamista omille työryhmilleen, jos erillistä koulutusta suoraan henkilöstölle ei työnantajan 

puolesta järjestetä. Digiosaamisen kehittämisen kannalta tärkeäksi koettiin, että 

tietojärjestelmiin ja digitaalisiin työvälineisiin liittyvät ohjeistukset olisivat konkreettisia ja 

ohjeistusten vastaanottajien arjen näkökulmat huomioivia. Tietojärjestelmien uudistamistahtia 

pidettiin yleisesti liian nopeana ja digiosaamiseen liitettäviä vaateita suhteessa 

marketesimiesten työnkuvaan turhankin korkeina, tai ainakin ajallisesti liian nopeasti 

korottuvina. Uusien työssä käyttöönotettavien tietojärjestelmien koettiin olevan varsin usein 

käyttäjän näkökulmasta keskeneräisiä ja puutteellisia, ja tukea niiden ongelmatilanteissa 

koettiin saatavan liian vähän. 

 

Tutkimukseen annettujen vastausten perusteella tietojärjestelmien ja digitaalisten 

viestintäkanavien kokonaisuus marketesimiehen toimintaympäristössä koettiin pirstaleiseksi, 

ja digitaalisesta työympäristöstä tehtävä tiedonhaku sekä sieltä saatavan tiedon hallinta 

koettiin marketesimiehen työn näkökulmasta haastavaksi. Digitaalisten viestintä- ja 

kommunikaatiokanavien kautta työhön välittyvää ja tietojärjestelmiin liittyvää tiedon määrää 

kuvailtiin suureksi, osin eri viestintäkanavien välillä tarpeettoman toisteiseksi ja 

hallittavuudeltaan vaikeaksi suhteessa marketesimiehen työnkuvaan. Vastaajat esittivät 

toiveita lisämahdollisuuksista rauhalliseen työaikaan, joka voisi toteutua nykyistä mobiilimpien 

työvälineiden hankinnalla ja etätyöpäivillä. Toisaalta kehittyneiden digityövälineiden kautta 

työpaikan ulkopuolelle ulottuvaa, työhön liittyvän tiedon mobiilia ja jatkuvaa saavutettavuutta 

pidettiin osin ahdistavana ja vastaajien hyvinvointia heikentävänä asiana. 

 

7. Pohdinta ja tulevaisuus 

 

Tämän osion tavoitteena on syventää tutkimustulosten ja johtopäätösten kautta saadun tiedon 

tulkintaa sekä arvioida tutkimuksen kulkua ja sen laatua. Aluksi osiossa pohditaan 

tutkimuksessa saatujen tulosten ja tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen välisiä suhteita sekä 

tiivistetysti esitetään vielä Yritys X:n käyttöön tutkimuksessa esiin nousseita näkökulmia, jotka 

voivat edesauttaa organisaatiota marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä. 
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Sen jälkeen arvioidaan tutkimuksen kokonaisluotettavuutta ja tutkimuksen antia käytännön 

hyödyn näkökulmasta. Osion loppupuolella tarkastellaan tutkimusprosessin kautta saatuja 

oppeja sekä varsinaisen tutkimuksen että sen tehneen tutkijan näkökulmasta. Osion 

päätteeksi esitetään ehdotuksia tutkimusaiheeseen liittyviksi jatkotutkimuskohteiksi, 

tutkimuksen jälkeisiä ajatuksia näin myös tulevaisuuteen jo suunnaten. 

 

7.1 Tutkimustulosten suhde teoreettiseen viitekehykseen ja muuta pohdintaa 

 

Digitaalisen kompetenssin tilan osalta tutkimuksessa havaittiin, että Yritys X:n 

marketesimiesten itsearvioitu digitaalisen kompetenssin yleistaso oli melko hyvä. Kun 

tutkimuksen tuloksia tarkastellaan Martin & Grudzieckin (2006) digitaalisen osaamisen 

kehitysasteikolla, voidaan kuitenkin arvioida suurimman osan marketesimiehistä olevan 

digitaalisen kompetenssinsa osalta vasta perustasolla, jolloin hallussa on ”peruspystyvyys” 

digitaalisten laitteiden ja ympäristöjen hyödyntämiseen. Kehittämisen kannalta mielekäs 

organisaatiotasoinen visio marketesimiesten digitaalisen kompetenssin edistämiselle Yritys 

X:ssä voisi olla nousu ”peruspystyvyydestä” seuraavalle, eli ”ammatillisen 

työvälineistöosaamisen” tasolle. Näin saavutetaan työhön liittyvää lisätehokkuutta ja 

ajansäästöä (Martin & Grudziecki 2006). Tälle osaamistasolle nouseminen helpottaisi 

oletettavasti myös paineita, joita marketesimiehet kokivat suhteessa työajan riittävyyteen ja 

tietojärjestelmien uusiutumistahtiin. 

 

Toisaalta Bergenhenegouwen ym. (1997, 31) esittämän ”kompetenssijäävuoren” kautta 

tulkittuna marketesimiesten digitaalisen osaamisen tilaa voisi kuvailla sellaiseksi 

keskinkertaiseksi osaamiseksi, jota voidaan joustavasti työssä jo hyödyntää, mutta joka ei 

kuitenkaan ole vielä huipputasoista tietotaitoa. Marketesimiesten kokonaistoimenkuvan 

kannalta Bergenhenegouwen ym. (1997) ”kompetenssijäävuoren” keskitasolle sijoittuvat 

digitaidot voivat hyvin kaupan alan organisaatiossa marketesimiehille riittääkin. Tästä indikoi 

tutkimuksessa saatu tulos siitä, että enemmistön vastaajista mukaan heidän nykyinen 

tietojärjestelmäosaamisensa koetaan työhön nähden riittäväksi. Kuten Helakorpi (2017) 

toteaa, lopultahan vasta työ itsessään määrittää ammatilliselle kompetenssille asetettavan 

käytännön kvalifikaatiovaatimuksen. Yritys X:n organisaatiotasoisten ydinkyvykkyyksienkin 

kehittämisen kannalta tilanne, jossa marketesimiehillä on sellainen digitaalisen kompetenssin 

tila, joka on helposti uudistettavissa ja lisättävissä, mutta joka toisaalta on jo sellaisenaan 

joustavasti ja adaptiivisesti hyödynnettävissä osana organisaation kokonaisosaamista, voi olla 

sopiva. Tämä antaa organisaatiolle mahdollisuudet kehittää uutta digitalisaatioon perustuvaa 

kilpailukykyä, joka saadaan esille organisaatiossa työskentelevien yksilöiden kautta (Hamel & 

Prahalad 1994), viemättä kuitenkaan liikaa tilaa marketesimiesten työssä tarvittavilta muilta 
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kompetensseilta. Tällainen tilanne parhaimmillaan muistuttaa myös Vieru ym. (2015, 4683-

4687) esittelemää ”organisaattori” -arkkityyppiä, jolloin ihannetilassa samoissa henkilöissä 

yhdistyvät teknologisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kompetenssin riittävät ulottuvuudet. 

 

Huomioiden, että digitalisaatio muuttaa jatkuvasti toimintaympäristöä, melko hyvästä 

osaamistilanteesta huolimatta laakereille ei kuitenkaan voi jäädä lepäämään. Sengen (1990) 

oppivan organisaation teoriasta tutulla tavalla ja Marshin (2018) muistutusten tukemana on 

Yritys X:ssäkin syytä asettaa ja tehdä näkyväksi marketesimiesten digitaaliselle 

kompetenssille selkeä visio ja osaamistarpeiden kvalifiointiin perustuvat kehitystavoitteet, jotta 

työtehtäviin liittyviä taktisia osaamistavoitteita voidaan ohjata ja kehittää koko yrityksen 

strategisten tavoitteiden kanssa samansuuntaisesti. Tällaisen tarvittavan osaamisen 

määrittelyn tarve nousi tutkimuksessa esiin myös marketesimiesten näkökulmasta, muun 

muassa erään avoimen vastauksen yhteydessä, jossa toivottiin lisätietoa aiheesta ”mitä 

marketesimiehen yleisesti pitää tietojärjestelmistä ymmärtää”.  

 

Marketesimiesten työssä tarvittavan digitaalisen osaamisen vision ja kvalifikaatiomuotoisten 

vaatimusten (viitaten Ellström 1998; Helakorpi 2017) määrittelyn pohjana tulisi käyttää 

organisaation kestäviä strategisia tavoitteita, mutta ilmaisumallin kehyksenä tulisi olla 

marketesimiehen työhön soveltuva käytännönläheinen näkökulma. Työkaluna tällaiseen 

konkreettisempaan, mutta silti tarpeeksi yleistasolla säilyvään tavoiteasetantaan ja siitä 

kommunikointiin organisaation sisällä voisi käyttää DIGCOMP -viitekehystä (Ferrari 2013; 

Vuorikari ym. 2016; Carretero ym. 2017) osaamisen arviointitaulukoineen ja 

kehitysindikaattoreineen. Osaamistasotaulukoita hyödyntäen voidaan määrittää 

täsmällisemmin, mitä digitaitoja marketesimiesten tulisi hallita. DIGCOMP -tyyppinen 

osaamistasomäärittely ei kuitenkaan vie digitaalisen osaamisen arviointia tarpeettoman 

täsmälliselle tasolle, ja näin voidaan välttää Ilomäki ym. (2016, 657) varoittama liiallinen 

ammatillisessa käytössä hyödynnettävän digitaalisen osaamisen kehitysfokuksen 

kapeutuminen. 

 

Marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehityssuunnitelman luomiseksi Yritys X:ssä 

voitaisiin käyttää myös tämän tutkimuksen uusimista niin, että vastaajat ovat tunnistettavissa. 

Näin digiosaamisen kehittämisen kannalta henkilöstöä voisi jakaa ”alkutestien” kautta 

tasoryhmiin, joissa osaamisen kehitystä tuettaisiin osaamistasoon parhaiten soveltuvilla 

tavoilla. Koska digitaalisen kompetenssin puutteet voivat joillekin henkilöille aiheuttaa häpeää 

(YLE 2019), tasoryhmiä koskevan viestinnän kehitystoimenpiteiden yhteydessä tulisi kuitenkin 

olla hienovaraista.  
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Kuitenkin, viitaten muun muassa Telecentre Europen (2014) ja Ilomäki ym. (2016, 657) esille 

tuomiin näkökulmiin digitaalisen yleiskompetenssin merkityksestä, digiosaamisen kannalta 

ensisijaisinta kehitystekemistä olisi työnantajan puolesta arvostaa, johtaa ja tietoisesti 

huomioida digitaalisen yleiskompetenssin kehittäminen työssä ammatillisen 

kokonaisosaamisen osana. Suomalaisessakaan yhteiskunnassa yleisen digiosaamisen ei 

näet voida ajatella olevan jo kaikilla työntekijöillä ikäluokasta ja kokemuksesta riippumatta 

vaikkapa luku- ja kirjoitustaitoon verrattavissa oleva, lähtökohtaisesti kaikkien hallitsema 

perustaito. Tietoinen huomiointi estäisi digitaitojen polarisoitumista esimiesjoukossa ja 

yleistasoinen lähestyminen digitaalisen kompetenssin kehittämiseen tukisi myös ketterää ja 

tilannesidonnaista oppimista organisaatiokulttuurissa. 

 

Kuten Otala (2018) ja Hiila ym. (2019) aiempana ovat todenneet, työssä hyödynnettävän 

kompetenssin ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi kompleksisessa ja tilanteiltaan nopeasti 

muuttuvassa digitaalisessa maailmassa käytännön tasolla kutenkin vain työntekijä itse 

useimmiten tietää, mitä tietoa hän on milloinkin vailla. Näin digiosaamisen lisäämiseen 

soveltuvimpia keinoja ovat ketterät ja itseohjautuvaan osaamisen kehittämiseen perustuvat 

oppimiskeinot, joiden agenda syntyy organisaatiossa Otalan (2018) kuvaamalla ”pull” -mallilla, 

nopeisiin oppimispyrähdyksiin perustuen. Työnantaja voi tukea osaamisen kehittämistä ja 

strategisten tavoitteiden saavuttamista tiedon sisällön johtamisella, tavoitteiden 

määrittämisellä ja oikean tiedon hyvän saavutettavuuden varmistamisella. Johtamisen 

kannalta ihmisten valtuuttaminen itsenäiseen toimintaan ja keskinäiseen tiedonjakoon vaatii 

uutta ajattelutapaa ja rohkeutta, verrattuna perinteiseen ”ylhäältä alas” -johtamismalliin. 

 

Organisaatioiden johdossa on digiaikana siis hyväksyttävä, että vaikka isot strategiset 

linjaukset edelleen määritetään johdon toimesta, ketterässä oppimis- ja 

toimeenpanokulttuurissa ”se tekee, kuka asian parhaiten sillä hetkellä tietää”. Digitaalista 

kompetenssiaan kehittääkseen henkilöstöllä on siis oltava valtuudet ja tilaa toimia, mutta 

johdon tehtävänä on varmistaa puitteet oikean tiedon helpolle saavutettavuudelle sekä 

resursoida ja organisoida toiminta niin, että tilannekohtaisiin kysymyksiin saadaan nopeasti 

oikeat vastaukset ja digityövälineistö on ajanmukaista. Tällaiseen toimintaan kannustavat 

avoin ilmapiiri ja esimerkiksi myös hyvät digitaaliset keskustelu- ja yhteistyöalustat. 

 

Tutkimuksen perusluonne oli kuvaileva, mutta silti tutkimustulosten ja sitä pohjustaneen 

teoreettisen viitekehyksen välisessä tarkastelussa ei voi jättää huomiotta, että vastaajien 

digitaalisen kompetenssin yleistason ollessa melko hyvä, hyvälle tasolle tutkimuksessa 

vastaajat arvioivat myös asenteensa digitalisaatiota ja digiosaamisen kehittämistä kohtaan. 

Digiosaaminen koettiin marketesimiehen työssä lisäksi merkitykselliseksi. Tämä tieto tukee 
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digitaalisen kompetenssin aiemmassa tutkimuksessa tehtyjä havaintoja siitä, että keskeinen 

osa digitaalista kompetenttiutta on myös sitä kohtaan tunnettu asenne (esimerkiksi Cavaye 

1995; Ala-Mutka 2011; Ferrari 2012; Vieru ym. 2015; Sachdeva ym. 2015; Fielder ym. 2016). 

 

Yritys X:n marketesimiesten positiivinen asenne digitaalisen kompetenssin kehittämisen 

suhteen ja digiosaamisen tunnistettu merkityksellisyys työn kannalta luovat digiosaamisen 

kehittämiselle hyvän lähtöasetelman ja mahdollisuuden kannustaa marketesimiehiä jatkuvaan 

uuden oppimiseen. Käytännön tasolla kannustaminen voisi tarkoittaa myös digitaalisen 

kompetenssin kehittämisen yhdistämistä palkitsemiseen. Esimerkiksi Ryymin ym. (2020) 

esittävät palkitsemismalliksi digitaalisen osaamisen osaamistasomerkkejä. Tällaiset merkit 

voisivat varmasti osalle marketesimiehistä jo sellaisinaan palkintona hyvin toimia, jos ne vain 

saadaan toimintaympäristössä standardoitua niin, että ne ovat liitettävissä osaksi henkilön 

osaamiskuvausta ja huomiointia myös palkka- ja urakehityksen suhteen. Toinen 

käyttökelpoinen vaihtoehto olisi digiosaamisen kehittymisen yhdistäminen suoraan rahalliseen 

tulospalkitsemiseen. 

 

Tarkasteltaessa digitaalisen kompetenssin tilaan liittyviä tutkimustuloksia marketesimiesten 

taustatekijöiden mukaan ryhmiteltynä, voidaan tuloksissa havaita yhtenevyyttä Telecentre 

Europen (2014) julkaiseman näkemyksen kanssa siitä, että työikäisten aikuisten joukossa on 

joukko keski-ikäisiä “väliinputoajia”, joilla digitaaliseen kompetenssin tila on muita ikäryhmiä 

heikompi. Paitsi iällisesti vanhimmilla vastaajilla, myös työurallaan kokeneimmilla esimiehillä 

digitaalinen kompetenssi oli tutkimuksen mukaan heikoin. Erityisen heikkoa se oli 

digitalisaation kannalta nopeasti kehittyvän sisällöntuotannon ja tekniikan hallinnan osa-

alueella. Esimerkiksi turvallisuuden, ongelmanratkaisun sekä merkitys ja asenne -osa-

alueiden kohdalla erot vähemmän kokeneisiin esimiehiin eivät olleet yhtä suuret. Näin ollen 

tutkimuksen tuloksista voikin löytää yhtäläisiä piirteitä myös Otalan (2018) toteamuksen 

kanssa siitä, että kokeneilla työntekijöillä voi todella olla nuorempia parempi itsetuntemus, joka 

edesauttaa heidän kykyään tunnistaa työssä relevantit asiat ja ratkoa ongelmatilanteita, mutta 

samaan aikaan kokeneiden työntekijöiden taipumuksena näyttäisi oppimisen suhteen olevan 

mukavuusalueelle jämähtäminen. 

 

Teknisen IT -osaamisen osalta erityisesti kokeneet ja iäkkäämmät esimiehet ovat jääneet 

muiden jälkeen. Ehkä kiireessä ja aikapulassa kokeneiden esimiesten on helpompi ”tehdä 

kuten ennenkin on tehty”, mutta samaan aikaan digitalisaation jyrätessä eteenpäin 

ympäröivässä maailmassa riski siihen, että kuilu oman uudistumiskyvyn ja osaamisen sekä 

työn asettamien todellisten kompetenssivaateiden välillä repeää lopulta liian suureksi, kasvaa 

päivittäin. Erityisesti kokeneiden esimiesten pitäisikin siis rimpuilla sitkeästi omaa 
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mukavuudenhaluaan vastaan ja jaksaa ihastua uusiin digityövälineisiin ja niiden 

kokeilemiseen. Myös työnantajan tulisi heitä näissä pyrkimyksissä vahvasti tukea. Koska 

kokeneimmat esimiehet usein johtavat liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään suurimpia 

toimipaikkoja, heidän digitaalisen kompetenssinsa vaikutus koko organisaation menestykseen 

ja digikulttuurin syntyyn on merkittävä. 

 

Otalaa (2018) mukaillen kokeneiden työntekijöiden osaamisen johtamisessa onkin erityisesti 

tuettava rohkeutta, jota tarvitaan uuden tiedon ja tekniikan omaksumiseen sekä 

epämukavuusalueelle heittäytymiseen. Koska oman osaamattomuuden esilletuonti voi joillekin 

henkilöille olla vaikeaa, Yritys X:n kannalta tärkeää olisi marketesimiesten digitaalisen 

kompetenssin kehittämiseksi poimia esiin etenkin keski-iän saavuttaneiden, kokeneiden 

esimiesten joukko ja varmistaa heidän digitaalisen kompetenssinsa tilanne henkilökohtaisesti. 

Välineenä tähän voisivat toimia esimerkiksi kehityskeskustelut. Mahdollisten lisäkoulutusten 

lisäksi kokeneimpia konkareita tulisi auttaa myös arjessa uuteen tekniikkaan tutustumisessa 

ja sen käytössä esimerkiksi kollegojen välisiä sparraustilanteita järjestämällä (viitaten Marsh 

2018). 

 

Tutkimuksesta saatu tieto sisällöntuotannon ja tekniikan heikohkosta hallinnasta on kaikkien 

marketesimiesten osalta huomionarvoinen. Kun lisäksi vain harvat vastaajat kokivat olevansa 

digitaalisin työvälinein tehtävässä viestinnässä vaikuttavia ja samalla he olivat melko 

haluttomia tai taitamattomia jakamaan tietojaan ja ajatuksiaan digitaalisissa kanavissa, 

kannattaa Yritys X:n tältä osin olla tilanteesta hieman huolissaan. Lisähuolta aiheuttaa se, että 

samalla kun tutkittavat totesivat osaavansa melko huonosti tuottaa vaikuttavaa digitaalista 

viestintää, he kuitenkin viittasivat tutkimuksen avoimissa vastauksissa keskeiseen rooliinsa 

viestien ja osaamisen välittäjinä organisaation muulle henkilöstölle. 

 

Yritys X:ssä tulisikin marketesimiesten osalta kiinnittää huomiota paitsi digitaalisten 

viestintävälineiden tekniseen hallintaan, myös viestinnän sisällöntuottamisen laadulliseen 

osaamiseen. Digitaalisen kompetenssin kontekstissa asian tärkeydestä muistuttaa itsessään 

jo lyhenne ICT, joka sisältää paitsi sanat tieto (information) ja tekniikka (technology), koko 

lyhenteen keskellä sanan kommunikaatio (communication). Digitaalisen kompetenssin 

englanninkielinen vaihtoehtotermi ”digital literacy” puolestaan juuriltaan viittaa digitaaliseen 

luku- ja kirjoitustaitoon, eli monisuuntaiseen viestintäosaamiseen. Digitaalisten 

viestintäkanavien ja -välineiden käyttökoulutusten ja muiden digiosaamisen kasvatuskeinojen 

tulisikin siis tukea tekniikan perehdyttämisen lisäksi myös digitaalisen ympäristön 

käytösmallien ymmärrystä ja viestinnän sisällöllisen laadun kehittämistä. Tällainen digitaalisen 
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sisällöntuotannon laatuun ja vaikuttavuuteen keskittyvä kehittämisnäkökulma voisi lisätä myös 

marketesimiesten itseluottamusta avoimina tiedonjakajina. 

 

Vaikka kehittämisenkin varaa marketesimiesten digitaalisessa kompetenssissa tutkimuksen 

mukaan siis on, marketesimiesten pääosin tuntema myönteinen suhde digitalisaatiota ja 

digitaalista kompetenssia kohtaan luo hyvät lähtökohdat osaamisen kehittämiselle Yrityksessä 

X, kuten aiempanakin on jo todettu. Toisaalta haasteita digitaalisen kompetenssin 

kehittämiselle saattaa kuitenkin aiheuttaa se, että tutkimustulosten mukaan marketesimiesten 

joukossa ei välttämättä löydy aina valmiutta omatoimiseen perehtymiseen ja pitkäjänteiseen 

vaivannäköön jonkin uuden osaamisen saavuttamiseksi, vaikka juuri myös sitkeys on yksi 

edellytys ammattitaitoon liittyvän osaamisen lisäämiselle (Bergenhenegouwen ym. 1997).  

 

Tutkimuksessa havaittua pitkäjänteisyyden puutetta voinee kuitenkin kompensoida 

valitsemalla uusien tietojärjestelmien ja digitaitojen opetteluun kohderyhmän luonteeseen ja 

käyttäytymismalleihin soveltuvimmat oppimisen lisäämisen keinot. Tutkimuksessa 

marketesimiesten nimeämät mieluisimmat uusien digi- ja tietojärjestelmätaitojen oppimiskeinot 

olivat hyvin käytännönläheisiä. Tutkimustulokset mieluisimmista digiosaamisen lisäämisen 

keinoista mukailivat pitkälti Otalan (2018) ketterän oppimisen kaavaa ja muun muassa Ryymin 

ym. (2020) näkemyksiä digitaalisen kompetenssin oppimismalleista työyhteisössä. 

Käytännönläheiset oppimistavat ja tilannekohtaisiin tarpeisiin perustuvat henkilökohtaisen 

sekä tiimioppimisen informaalit oppimiskeinot näyttivät tutkimustulosten perusteella olevan 

tervetulleita. On kuitenkin huomioitava, että osa vastaajista ilmaisi toiveitaan myös 

formaalimmalle koulutukselle, kuten tietokoneluokassa tapahtuville erillisille 

koulutustilaisuuksille. Jälkimmäinen toive saattaa liittyä myös siihen, että näin tietojärjestelmiin 

perehtymiselle ja digiosaamisen lisäämiselle löytyisi tietoisesti varattua ja oppimiselle 

rauhoitettua aikaa, josta nyt arjen keskellä koettiin tutkimuksen perusteella olevan kovasti 

pulaa. Aikapulaan liittyviin mahdollisiin ratkaisuihin palataan vielä tuonnempana. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä esitetyllä formaalin ja informaalin oppimisen vuorottelulla 

(muun muassa Conlon 2004; Marsh 2018) ja ketterän oppimisen keinoilla kuten mikro-

oppimisella (Gabrielli ym. 2006; Busse ym. 2020) näyttäisi olevan tilauksensa myös Yritys X:n 

marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä. Käytännön ohjeena Yritys X:lle 

tutkimuksen tulokset ja teoreettisen viitekehyksen niille antamat vahventeet tarkoittavat, että 

digitaalisen kompetenssin kehittämisessä ensisijaisina keinoina tulee suosia 

käytännönläheisiä ja informaalin oppimisen tapoja. Kaikille samanlaisena tarjottavat 

luokkamuotoiset IT -koulutukset ovat monen digitaalisen työvälineen ja perusjoukon rosoisten 

osaamislähtökohtien takia osin jo ohimennyttä aikaa, mutta osalle joukosta ja ainakin täysin 
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uusissa järjestelmäasioissa niille on yhä tilauksensa. Jonkinlaisena yhdistelmänä 

toteutusmalleista voisi täysin uusien tietojärjestelmien perehdyttämisen yhteydessä toimia 

malli, missä yhteisten ja muodollisten alkukoulutusten jälkeen lisätukea tarvitsevat käyttäjät 

sitä saisivat esimerkiksi puoliformaaleilla ”usein kysytyt kysymykset” tai ”avoin tietoklinikka auki 

tänään, tervetuloa” -käytänteillä, missä jaettavan tiedon oikeellisuudesta vastaa asiantuntija, 

mutta kysymykset ovat tilannelähtöisiä ja oppijoiden omasta käytännön arjestaan tuottamia. 

 

Tutkimuksessa esille tullut käytännönläheisyyden tarve paitsi kertoo halutuimmista 

koulutustavoista, osuu hyvin myös Janssen ym. (2013) kuvaukseen siitä, että kantava osa 

digitaalisen kompetenssin ”rakennuspalikkapinoa” on sen tuottama merkitys jokapäiväiseen 

elämään. Tällä hetkellä vastaajat kuitenkin kokivat, että uudet tietojärjestelmät ja -laitteet eivät 

aina lisää arjessa työn tuottavuutta tai yhteisöllisyyttä. Lisäksi uusien tietojärjestelmien 

käyttöönottoa ei pidetty useinkaan helppona ja koettiin, että tietojärjestelmiä lanseerataan 

organisaatiossa käyttöön liian raakileina. UTAUT -viitekehyksen (Venkatesh ym. 2003) ja 

Rogersin (2003) esittämän innovaatioiden diffuusion teorian kautta tarkasteltuna voidaan 

digitaalisen kompetenssin kehittämisessä huomioitaviin seikkoihin Yritys X:n osalta lisätä, että 

teknologian käytön tulosten pitää korvata käytön eteen nähty vaiva. Teknologian pitää olla 

arjen tarpeisiin soveltuvaa ja helposti käytettävää sekä hyödyllistä, jotta sen käyttöön 

sitoudutaan (Rogers 2003). Siksi marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisen 

kannalta tulisikin varmistua, että esimiehillä on tiedossaan ne arjen hyödyt, joita uusien 

tietojärjestelmien ja digitalisaatioon liittyvien toimintatapojen opettelu tuottaa. Yritys X:n 

marketesimiehille on siis jatkossa selkeämmin osoitettava jo tietojärjestelmien 

lanseerausvaiheessa, mitä käytännön hyötyjä uusien digitaitojen opettelusta koituu. 

Tietojärjestelmien käytön olisi mielellään tuotettava ”nopeita palkintoja” arkeen, jotta uuden 

tekniikan tuottavuus ja kannattavuus konkretisoituisi marketesimiesten toimenkuvassa 

havaittavana arjen hyötynä. 

 

Tuottavuudessa ja arjen helppoudessa näkyvien käytännön ”pienpalkintojen” sekä oppimisen 

ketteryyden ja teknologian käytön mielekkyyden varmistaminen osana digitaalisen 

kompetenssin kehittämistä Yritys X:ssä on tärkeää myös siitä syystä, että tutkimuksessa nousi 

esiin kokemuksia digitalisaation negatiivisista vaikutuksista marketesimiesten fyysiseen ja 

henkiseen työhyvinvointiin. Marketesimiehet kokivat kehittämisen varaa vielä olevan niin IT -

käyttöergonomiassa kuin muissakin työtiloihin ja -laitteisiin liittyvissä fyysisissä puitteissa, 

mutta etenkin työajan riittävyydessä suhteessa uuden digiopeteltavan määrään. Vastauksissa 

mainittiin digitalisaation ja ajan puutteen puristama henkiseen kuormitukseen liittyvä ahdistus, 

jota lisäksi hämmentää lisääntyvien mobiilien työyhteyksien kautta sekoittuva työ- ja vapaa-

aika. 
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Fyysisten työpuitteiden kannalta ratkaisun löytämistä hyvinvointiin liittyvään haasteeseen voi 

pitää helpompana. Kuten Soule ym. (2016) ja Otala (2018) painottavat, digitalisaatio on 

yrityksissä huomioitava myös tarjoamalla henkilöstölle asianmukaiset ja ajantasaiset 

digityövälineet. Työn muuttuminen mobiilimmaksi tarkoittaa, että digitaalisten laitteiden 

kuntoisuudesta on huolehdittava ja niitä on uusittava säännöllisesti. Kuten Sachdeva ym. 

(2015) toteaa, teknologian ajantasaisuudella ja hyvällä hyödynnettävyydellä suhteessa 

toimintaympäristön vaateisiin on merkittävää vaikutusta koko digitalisaatiostrategian 

onnistuneelle etenemiselle organisaatiossa. Yritys X:n kannalta tämä siis tarkoittaa, että osana 

marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämistä on syytä varmistaa, että heillä on 

käytössään uusia digitaalisia ja mobiileja työtapoja tukevat asianmukaiset työvälineet, työtilat 

ja tietoliikenneyhteydet. 

 

Henkisen työhyvinvoinnin kannalta digitaalisen kompetenssin kehittäminen on fyysisiä puitteita 

monisäikeisempi ja kullekin marketesimiehelle henkilökohtaisempi asia. Yhteinen lähtökohta 

kaikille kuitenkin on, että yhteiskunnan digitalisoitumisen pysäyttäminen tai jarruttaminenkaan 

ei ole mahdollista. Tämä tarkoittaa, että toimintaa on kyettävä muuttamaan ja jatkuvaan 

muutokseen sopeutumaan niin organisaatio- kuin yksilötasollakin (viitaten muun muassa 

Ilmarinen & Koskela 2015). Kuten Otala (2018) toteaa, jatkuva muutos tarkoittaa kuitenkin 

myös jatkuvaa keskeneräisyyttä. Digitaalisen kompetenssin osalta osaaminen on siis aina 

jollakin tavalla riittämätöntä ja sitä on jatkuvasti hankittava lisää. Tämän asian oivaltaminen ja 

hyväksyminen voi olla jo osa henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvää ratkaisua. 

 

Tutkimuksen tuloksissa esiintyneet kokemusperäiset toteamat jatkuvan tietoteknisen 

ympäristön muutoksen rasitteista olivat lähes identtisesti yhteneviä Otalan (2018) ja 

Corneliuksen (2013) digitaalisen disruption piirteisiin liittyvien kuvausten kanssa. Kokemukset 

toimintaympäristön ja työn (liian) nopeasta muutoksesta, jatkuvasti muuttuvista 

tietojärjestelmistä, työtehtävien ja ajankäytön repaleisuudesta, työ- ja palautumisajan 

sekoittumisesta sekä tiedon paljoudesta ja sen jopa ahdistavasta saatavuudesta ajasta ja 

paikasta riippumatta, nousivat tutkimuksen vastauksissa selkeästi esiin. Tutkimuksen tulokset 

mukailevat myös Benselin & Ragsdellin (2015) toteamusta siitä, että monia työikäisiä ihmisiä 

ahdistaa digitalisaatioon ja siihen liittyvien digitaalisten työvälineiden muutokseen liittyvä 

tiedon ylitarjonta. Kuten joku tutkimukseen vastanneista selkeästi totesikin: ”liika on liikaa”.  

 

Digitaalisen kompetenssin kontekstissa siihen liittyvän henkisen kuormituksen ja tiedon 

ylitarjonnan näkökulma on sen hallinnan kannalta haastava kokonaisuus. Digitaalisen 

kokonaiskompetenssin kehittäminen on organisaatiolle välttämättömyys sen 

ydinkompetenssimaisen luonteen takia. Organisaation digitaalinen kokonaiskompetenssi 
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muodostuu organisaatiossa työskentelevien yksilöiden digiosaamisesta, jonka tasoa on 

välttämätöntä kehittää, jotta organisaatio ja siellä työskentelevät ihmiset pystyvät vastaamaan 

toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Kuitenkin samaan aikaan digitaalisen 

kompetenssin kehitystoimenpiteet pahimmillaan ruokkivat itse omaan kehittämiseensä 

liittyvää ahdistusta, koska asettamalla odotuksia työhön liittyvälle tietojärjestelmäosaamiselle 

saatetaan helposti lisätä myös osaamiseen liittyviä henkisiä paineita. Samalla lähes kaikki 

uuden tiedon hankinta ja osaamisen kehittäminen tapahtuu jo kokonaan digitaalisissa 

ympäristöissä, joissa asiointi ilman vähintään perustasoista digitaalista kompetenssia ei ole 

lainkaan mahdollista. Näissä tilanteissa paineet heikoilla digiosaajilla kasvavat entisestään. 

Digivälinein tapahtuva digiosaamisen kehittäminen käy helpommaksi vasta silloin, kun 

digitaalinen kompetenssi on jo muutoinkin paremmalla tasolla. Yritys X:n marketesimiesten 

digitaalisen kompetenssin kehittämisen kannalta onkin organisaatiossa tärkeää vahvistaa 

ymmärrystä siitä, että mitä paremmin tietojärjestelmiä ja digitaalisia työvälineitä osaa käyttää, 

sitä helpommaksi ja henkisestikin vähemmän rasittavaksi käytännön arki käy. Tämä viesti voi 

osaltaan auttaa jaksamaan jatkuvaa digitaitojen lisäämistä ja siihen liittyvää rasitusta. 

 

Henkisen kuormituksen vähentämiseksi Yritys X:ssä tuleekin siis edelleen sitkeästi tukea 

digitaalisen kompetenssin kehittämistä, mutta huomioida samalla henkisen muutoskyvyn ja 

jaksamisen vahvistaminen. Ferrari (2013) mainitsee, että digitaalisesti kompetentti henkilö 

osaa hallita myös tietotekniikan ja digitalisaation omassa käytöksessään aiheuttamia fyysisiä 

ja henkisiä seurauksia. Samalla Otala (2018) toteaa, että nykyaikainen toiminnan 

yleistehokkuus syntyy organisaatiossa työskentelevien yksilöiden kyvystä ottaa haltuun uusia 

toimintamalleja ja työvälineitä nopeasti sekä epävarmoissa olosuhteissa. Tämä edellyttää koko 

organisaation henkilöstöltä niin kutsuttua ”sumussa kulkemisen taitoa”, jonka voisikin nimetä 

digiajan välttämättömäksi työtaidoksi. Resilienssin kehittämistä siis tarvitaan myös tässä 

yhteydessä.  

 

Osa jatkuvan muutoksen jaksamista on myös sen merkityksellisyyden oivaltaminen. 

Digiosaamiseen liittyen jatkuva oppiminen ja muutos itsessään on jo merkityksellistä, koska 

jatkuva keskeneräisyys ja oppiminen vie samalla eteenpäin organisaation alati muuttuvaan 

toimintaympäristöön mukautuvaa strategiaa. Pelkän strategiaviestinnän lisäksi kannustava 

näkökulma digiosaamisen kehittämisen jaksamiseen voi siis löytyä myös työhyvinvoinnista sen 

sijaan, että organisaatiossa jäätäisiin vain yhteisesti voivottelemaan strategian toimeenpanoon 

liittyvää digitaalista tietoähkyä ja sen paljoutta. Myös varmistamalla, että innovaatioiden 

diffuusion teorian (Rogers 2003) kuvaamat edellytykset marketesimiehen työssä täyttyvät 

ennen kuin uusia tietojärjestelmiä kohderyhmälle tuodaan käyttöön, saadaan lisäviitekehys 
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sille, mitkä asiat huomioimalla voi organisaation digitaalista kompetenssia kehittää ja 

yksilöiden henkistä rasitetta sekä turhautumista uusiin tietojärjestelmiin vähentää. 

 

Jatkuvan muutoksen jaksamiseen kannustamisen lisäksi tutkimuksessa esiin noussut tarve 

”tietää, mitä marketpäällikön tarvitsee tietojärjestelmistä osata”, saa pohtimaan sitä, voisiko 

kuitenkin jonkinlaisilla ”tietotasanteilla” olla myös merkitystä jatkuvan tietokaaoksen 

sietämiseen ja siten marketesimiesten työhyvinvointiin. Jotta ajanmukainen digitaalinen 

kompetenssi sovittuisi hyvin osaksi marketesimiehen aktiivista ja laajaa työnkuvaa, voisi osana 

digitaalisen kompetenssin kehittämistä tuoda ajoittain esiin myös kaaosta kokoavia, ei vain 

sen laajuutta lisääviä, katsauksia. Hyödyntämällä digitaalisen osaamisen kehittämisessä 

työroolien mukaisia, säännöllisesti päivitettäviä osaamistasokuvauksia Martin & Grudzieckin 

(2006) osaamistasojen ja DIGCOMP:in (Ferrari 2013) tai TIEKEn (2017) kuvaamien 

osaamissisältöjen tapaan, voisi jatkuvaan muutokseen ja tunteeseen osaamisen 

keskeneräisyydestä luoda ajoittaista hallinnan tunnetta. Toisaalta myös tutkimuksen kaltaiset 

itsearvioinnit tai siitä tarkennetut, lyhyempään ajalliseen fokukseen ja tiettyyn tehtävärooliin 

keskittyvät osaamisarvioinnit voisivat toimia pelkän osaamistason tavoitekuvauksen rinnalla 

sisäisenä viestinvälittäjänä siitä, mitä kussakin tehtävässä tulisi digitalisaatioaiheesta osata. 

Osaamistasoihin liittyvä säännöllinen kysely voisi siis toimia viestintänä siitä, mitä kaikkia 

digitaitoja marketesimiesten pitäisi osata ja toisaalta myös siitä, miten paljon he jo osaavat. 

Säännöllisellä digitaalisen kompetenssin mittaamisella saatettaisiin siis viestinnällisesti 

tavoittaa ”monta kärpästä kerralla”, kun samalla saataisiin suoritettua sekä osaamistason 

mittaus että viestintä siitä, mitä missäkin työtehtävässä olisi digitaalisen kompetenssin osalta 

hallittava ja toisaalta kysely auttaisi ihmisiä myös havaitsemaan, miten paljon he jo osaavat. 

 

Varsin konkreettinen henkiseen työhyvinvointiin, digitaalisen osaamisen tasoon ja myös Yritys 

X:n digistrategian toimenpanoon vaikuttava asia on tutkimushavainto siitä, että aikaa uusien 

digitaitojen oppimiseen koettiin marketesimiehen työssä olevan liian vähän. Tutkimuksessa 

mieluisimpina digiosaamisen lisäämisen keinoina mainitut itseopiskelu, käytännön kokeilut ja 

virheiden kautta oppiminen sekä vertaistuki ovat melko tyypillisiä tapoja oppia uusien 

tietojärjestelmien käyttöä, mutta toisaalta nämä saattavat vastauksissa kertoa paitsi 

käytännönläheisyyden tarpeesta, myös perusteelliseen perehtymiseen puuttuvasta ajasta. 

Liiallinen tiedon ja muutosten määrä rasitti monia vastaajia. Kun tieto yhdistetään niukkaan 

aikaresurssiin viittaaviin vastauksiin, on pääteltävissä, että joillekin marketesimiehille 

digitalisaation aiheuttama paine uuden oppimiseen on tyypiltään sellainen, mistä ilman 

työpaikalla saatavaa osaamisen kehittämisen tukea myös riittävän perehtymisajan muodossa, 

voi muodostua jossakin vaiheessa jopa liiallinen henkinen rasite. Yritys X:n tulisikin siis 

varmistaa, että eri tietojärjestelmiin perehtymiseen ja niiden käyttöön, jonka yhteydessä myös 
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oppimista tapahtuu (Gabrielli ym. 2006), olisi marketesimiehillä käytettävissään riittävä ja 

realistinen määrä aikaa suhteessa työlle asetettaviin osaamisvaateisiin. Yksi keino tukea 

ajankäytön riittävyyttä voisi olla mikro-oppimisen lisääntyvä hyödyntäminen organisaatiossa 

sekä ainakin laajempien kokonaisuuksien yhteydessä jo aiemmin mainittujen, tutkimuksessa 

niin ikään kohtalaisen suosion saaneiden perinteisempien, tietokoneluokassa tapahtuvien 

lähikoulutusten tarjoaminen muiden oppimismallien lisäksi. 

 

Ajankäytön tehokkuuden kannalta myös digitaalisen tiedon haku ja sen hallinta on erittäin 

tärkeä osa digitaalista kompetenssia. Tutkimuksen mukaan Yritys X:n marketesimiesten 

digitaalisen kompetenssin osalta se oli kuitenkin toiseksi heikoiten hallittu digitaalisen 

kompetenssin osa-alue. Kun huomioidaan samaan aikaan kaiken oppimisen muuttuvan 

väistämättä isossa kuvassa yhä itseohjautuvammaksi (viitaten muun muassa Hanhinen 2010), 

tilanneperusteisen tiedonhaun sujuvuuden ja osaamisen varmistamiseen on tämän 

tutkimuksen perusteella kiinnitettävä erityistä huomiota marketesimiesten digiosaamisen 

kehittämisessä. Tiedonhaun osaamisen kehittäminen yhdistettynä marketesimiehen työn 

luonteen huomioiviin käytännönläheisiin digitaalisen kompetenssin lisäämisen keinoihin, 

voinee osaltaan paitsi lisätä työn tuottavuutta, myös sekin helpottaa osaamispaineisiin liittyvää 

henkistä ylikuormitusta.  

 

Positiivista tutkimustuloksissa tiedonhakuun liittyvän osaamisen kehittämisen kannalta oli 

kuitenkin se, että suurin osa tutkittavista vastasi digitaalisen tietoympäristön jo olevan heidän 

ensisijainen tiedonhakupaikkansa. Organisaatiossa tuleekin siis tukea ja motivoida itsenäistä 

tiedonhakua digitaalisissa kanavissa tuottamalla niihin työssä tarvittavaa tietoa kattavasti ja 

ajantasaisesti sekä varmistamalla hakukoneiden tehokas toimivuus. Hyvin saatavilla olevan 

tiedon avulla voidaan helpottaa myös ”tietoähkyn” tunnetta.  

 

Yksi mahdollisuus tarvelähtöisen tiedonhaun kehittämiseen, osaamisvaateiden 

selkeyttämiseen ja kokonaisuudessaan organisaation digitaalisen kompetenssin 

kehittämiseen on myös Centeno ym. (2019) esittämä ehdotus siitä, että digitaaliseen 

osaamiseen ja digitaaliseen ympäristöön liittyvälle keskustelulle luodaan organisaatiolle 

yhtenäinen kieli. Sengekin (1990) on kannustanut organisaatiolle yhteisten ajattelumallien 

luomiseen, sillä ne vahvistavat jatkuvasti omaa osaamistaan sisäsyntyisesti kehittävän 

oppivan organisaation oppimisen tuloksekkuutta. Yhteisen digivision ja siihen liittyvän 

sanaston lanseeraaminen ja käyttäminen voisi auttaa myös Yritys X:n marketesimiehiä 

hahmottamaan ja löytämään digiosaamiseen sekä tietojärjestelmiin liittyvää informaatiota 

paremmin jatkuvan muutoksen keskellä. Digisanaston lähtökohtana voisi toimia esimerkiksi 

DIGCOMP -viitekehys (Ferrari, 2013). 
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7.2 Tiivistelmä Yritys X:lle digiosaamisen kehittämisen näkökulmista 

 

Edellä esitettyjen tutkimustulosten, johtopäätösten ja teoreettiseen viitekehykseen yhdistetyn 

pohdinnan avulla Yritys X:n marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä 

huomioitavista näkökulmista muodostettiin tutkimuksen tavoitteiden mukainen tiivistelmä. 

Havainnot koottiin alla olevaksi taulukoksi (taulukko 21), jossa siis esitetään tiivistetyssä 

muodossa ne näkökulmat, jotka tutkimuksen perusteella voitiin nostaa nimenomaan Yritys 

X:lle kohdennetuksi vastaukseksi tutkimuskysymykseen: ”Millaisia näkökulmia 

marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä tulisi huomioida?” Aiempana 

esitettyä teoreettisen viitekehyksen yhteenvetoa (kuvio 13) mukaillen ehdotetut toimenpiteet 

on määritelty kehitystä ohjaaviin (O) ja kehitystä tukeviin (T) toimiin. 

 

Taulukko 21: Tiivistelmä Yritys X:lle kehittämisnäkökulmista. 

Näkökulmia Yritys X:n marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä 
huomioitavaksi: 

(T) Rohkeus valtuuttaa organisaatio ketterään oppimisen ja avoimen tiedonjaon toimintakulttuuriin. 
Tilannelähtöisen tiedon helppo saavutettavuus. Organisoitumisen joustavuus. 

(O) Marketesimiesten digitaalisen osaamisen selkeä visio, jonka pohjana strategiset tavoitteet mutta 
ilmaisumallina marketesimiehen näkökulma. 

(O) Digitaalisen kompetenssin kvalifikaatio- ja osaamistasokuvausten muodostaminen. 

(T) Motivointi uusien digitaalisten taitojen oppimiseen yhdistämällä kehittyvä osaaminen 
palkitsemiseen. Mahdollinen digitaalista osaamista kuvaavan osaamismerkkijärjestelmän luonti.  

(T) Keski-ikäisten ja kokeneimpien esimiesten joukon erityishuomiointi henkilökohtaisen digitaalisen 
kompetenssin tilanteen ja kehitystarpeiden osalta (esimerkiksi kehityskeskusteluissa).  

(T) Vaikuttavan viestinnän osaamisen varmistaminen paitsi tekniikan, myös viestinnän 
sisältöosaamisen osalta. Digitaalisen itseluottamuksen kehittäminen, rohkaisu tiedonjakoon. 

(T) Digitaalisen kompetenssin kehittämisessä ensisijaisesti käytännönläheisten ja informaalien 
oppimiskeinojen käyttö. Ajankäytön hallinnan ja riittävän oppimisajan varaamisen osalta 
huomioitava kuitenkin myös tarve muodollisemmille ”tietokoneluokka -koulutuksille”, ainakin 
kokonaan uusien tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. 

(T) Tietojärjestelmien ja digitaalisten työvälineiden käytön käytännönläheisten hyötyjen osoittaminen 
jo lanseerausvaiheessa kuvaamalla ”nopeat palkinnot”, missä uuden tekniikan tuottavuus ja 
kannattavuus sekä käytön helppous konkretisoituu. 

(O) Systemaattinen ja jatkuva työvälineiden vaatimuskuvaus- ja resursointimalli, jolla varmistetaan 
ajanmukaiset, asialliset ja työn tarpeita vastaavat, ajoissa uudistuvat digitaaliset työvälineet, -tilat ja 
muu digitaalisen kompetenssin hyödyntämisen optimaalisesti mahdollistava fyysinen työympäristö. 

(T) Tietojärjestelmiin perehtymiseen varattava riittävä ja realistinen määrä aikaa suhteessa 
osaamisvaateisiin. Aikaresurssin käyttöä voi hallita esimerkiksi mikro-oppimista hyödyntämällä. 

(O) Yhtenäisen digisanaston lanseeraaminen ja käyttäminen organisaatiossa (”tapa puhua”, 
yhtenäinen terminologia). 

(T&O) Tiedonhakuun liittyvän kompetenssin kehittäminen ja siinä käytettävien avainsanojen 
organisaatiotasoinen harmonisointi. 

(T) Innovaatioiden diffuusion teorian (Rogers 2003) edellytysten toteutumisen varmistaminen 
marketesimiehen työn näkökulmasta ennen uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa. 

(T) Digitaalisen kompetenssin huomiointi osana työhyvinvoinnin näkökulmaa ja työn kehittämistä, 
esimerkiksi aiheen käsittely kehityskeskusteluissa tai työhyvinvointitutkimuksissa (fyysinen ja 
psyykkinen työyhteys). 
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Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan tutkimuksen luotettavuutta ja osuvuutta sekä 

tutkimukseen sisältyneitä rajoitteita. Näiden arviointi on tärkeää, jotta voidaan varmistaa 

tutkimuksen pohjalta tehtävien päätelmien laadukkuus. Tutkimuksen etiikkaan liittyviä 

näkökulmia seuraavassa osiossa ei käsitellä, sillä niitä on esitetty jo aiempana 

tutkimusraportissa (kappale 4.3).  

 

7.3 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja rajoitteet 

 

Tutkimusprosessin eri vaiheet muodostavat tutkimuksellisen kokonaisuuden. Tutkimuksen 

kokonaisluotettavuus muodostuu tutkimuksen reliabiliteetista ja validiteetista. Tutkimuksen 

kokonaisluotettavuutta voidaan pitää hyvänä, kun perusjoukko on otoksen kautta hyvin 

edustettu ja satunnaisvirheiden määrä mittaamisessa on minimalistinen. Tutkimuksen 

reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta, eli ovatko saadut tulokset sattumanvaraisia 

vai onko niin, että jos tutkimus toistettaisiin samanlaisena toisen tutkijan toimesta, siitä 

saataisiin sama tulos. Tutkimuksen reliabiliteettia tarkastellessa on syytä arvioida, onko 

tutkimuksella selkeä ja tarkkaan rajattu tutkimusongelma, miten selkeästi perusjoukko on 

määritelty ja miten hyvin otos sitä edustaa, onko tutkimuksessa korkea vastausprosentti, miten 

huolellisesti ja virheettömästi tiedonkeruu, tulosten syöttö ja tulosten käsittely on tehty, millaisia 

mittausvirheitä tutkimukseen sisältyy eli mittaavatko mittarit tutkittavia asioita kattavasti, onko 

tiedonkeruumenetelmä tutkimukseen sopiva ja miten hyvin tutkimuksessa on hallittu 

tutkimusmenetelmät sekä miten selkeästi ja objektiivisesti tutkimusraportti on muodostettu. 

(Vilkka 2007; Heikkilä 2014.) Hyvä tutkimus on myös validi eli pätevä, selvittäen oikeaa asiaa 

ja vastaten siihen, mihin oli alun perin tarkoituskin vastaus saada. Täsmällinen tavoiteasetanta 

on tutkimuksen validiteetin saavuttamiselle välttämättömyys, jotta tutkimuksessa voidaan 

mitata oikeita asioita. Lisäksi hyvä tutkimus on objektiivinen eli puolueeton, tehokkaasti 

aikataulussaan toteutettu sekä avoimesti, mutta riittävä tietosuoja huomioiden raportoitu. 

(Heikkilä 2008, 29-32.) 

 

Edeltävien näkökulmien kautta tämän tutkimuksen reliabiliteettia arvioidessa voidaan todeta, 

että tutkimuksen tutkimusongelmat olivat selkeästi määritettyjä ja tutkimuksen tavoitteet 

säilyivät samoina aina tutkimussuunnitelmasta tutkimuksen loppuun saakka. Tämä edisti 

tutkimuksen rakenteellista pitkäjänteisyyttä ja siten myös luotettavuutta. Tutkimuksen 

päätavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kaupan alan esimiesten digitaalisesta kompetenssista 

kuvailevana tapaustutkimuksena. Tutkimuskysymysten kautta kuvattuna tutkimuksessa 

selvitettiin Yritys X:n marketesimiesten digitaalisen kompetenssin tilaa ja pyrittiin löytämään 

organisaatiolle näkökulmia marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämiseksi. 
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Yleisesti arvioiden tutkimuksella kyettiin sille asetettuihin tutkimuskysymyksiin ainakin 

kohtuullisesti vastaamaan. 

 

Tutkimuksen perusjoukon selkeys, rajattavuus ja koko tukivat tutkimuksen toteuttamista 

tapaustutkimuksena. Perusjoukkoon kuului Yritys X:n selkeän organisaatiohierarkian 

rajaamana 82 henkilöä, joista tutkimukseen vastasi 68. Vastausprosentti oli näin 83%. Vilpas 

(2019) toteaa, että tutkimustulosten luotettavuuden kannalta yli 60%:in palautusprosenttia 

voidaan pitää hyvänä ja alle 20%:ia heikkona. Absoluuttisten vastausten määrän kannalta 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa tulisi olla yli 30 havaintoyksiköstä. (Vilpas 2019.) 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia ja myöhemmin tarkemmin käsiteltävää validiteettiakin paransi se, 

että tutkija oli itse mukana aineistonkeruutilaisuudessa, varmistamassa tutkimukseen 

vastanneiden henkilöiden saaman ohjeistuksen yhtenäisyyden ja ymmärryksen. Tutkimuksen 

kohderyhmän tavoitettavuuden kannalta myös tutkimusajankohta oli optimoitu ja kaikilla 

vastaajilla oli tasavertaiset olosuhteet tutkimukseen vastaamiseksi. Koska tutkijan rooli oli 

prosessissa objektiivinen ja tutkimuksen ensisijainen kyselylomakkeella esitetty saate 

kirjallisesti etukäteen suunniteltu, kuitenkin kuka tahansa henkilö olisi voinut toimia samassa 

tilanteessa aineistonkerääjänä tutkimuksen reliabiliteettiin vaikuttamatta. 

 

”Kynä, paperi & kokouspäivä” -metodi aineistonkeruun käytännön tapana ja ajankohtana tuki 

hyvää vastaustasoa, kuitenkaan ketään vastaajaa tutkimukseen mukaan pakottamatta. 

Kuvattu aineistonkeruutapa ja -tilanne myös varmisti, että kaikki vastaajat olivat 

yhdenvertaisia, eikä digitaalista kompetenssia selvittäneet vastaukset olleet näin riippuvaisia 

vastaajien käytössä olevien tietoteknisten laitteiden tai vastaajien digiosaamisen tasosta. 

Suuremman kohdejoukon osalta sähköinen, kyselyyn johtaviin digilinkkeihin perustuva 

tutkimus olisi ollut käytännön tasolla ainoa vaihtoehto. Silloin vastauksia olisi saattanut tulla 

vain niiltä henkilöiltä, keitä aihe enemmän kiinnostaa ja keille vastaamiseen ei liity ainakaan 

teknisiä haasteita. Digitaaliseen kompetenssiin liittyvän tutkimuksen osalta vain digitaalisessa 

ympäristössä tapahtuva aineistonkeräysmetodi olisi voinut kenties jopa vääristää tuloksia. 

 

Kyselylomakkeen sisältö perustui ennalta laajasti tutkimuksellisessa käytössä hyödynnettyyn 

ja nimenomaan digitaalisen kompetenssin mittaamiseen tarkoitettuun DIGCOMP -

viitekehykseen (Ferrari 2013), jonka soveltuvuus ja käyttö adaptoitiin tutkimukseen ja sen 

vastaajien toimintaympäristöön. Myös muu tutkimuksen teoreettinen viitekehys varmisti 

tutkimusmetodien ja tulosten tulkinnan objektiivisuutta, jolloin tutkimuksen tekijän omat 

ennakko-odotukset tutkimuksen tuloksista eivät päässeet vaikuttamaan tutkimuksen sisältöön, 

aineistonkeruumenetelmiin tai tulosten esittämiseen. Teoreettiseen viitekehykseen 
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perehdyttiin hyvin ennen kyselylomakkeen muodostamista. Kaikkiin tutkimuksen pohjana 

toimineisiin lähteisiin viitattiin tutkimuksessa avoimesti, jotta myös aiemman tutkimuksen 

vaikutukset tähän tutkimukseen olisivat selkeästi havaittavissa. 

 

Aineistonkeruussa käytettyä kyselylomaketta testattiin ennen kyselyn tekemistä vastaajien 

vertaisilla Yrityksessä X sekä yhdellä ulkopuolisella maallikolla. Tutkimuslomakkeeseen tehtiin 

testikierrokselta saadun palautteen perusteella sen selkeyttä lisääviä muutoksia. 

Kyselylomakkeen laadukkuus varmistettiin ennen kyselyn toimeenpanoa myös pro gradu -

tutkimuksen ohjaajalta. Kysymykset lomakkeella pyrittiin esittämään kohderyhmän mukaisesti, 

mahdollisimman arkikielisinä, jotta ne olisivat helposti ymmärrettäviä. Edellä olevilla tavoilla 

pyrittiin varmistamaan tutkimuksen laadukkuutta ja estettiin Brownin (2017a; 2017b) aiempana 

kuvatun kritiikin mukaisten, digitaalisen kompetenssin viitekehysten huolimattomaan käyttöön 

liittyvien haittojen toteutuminen. 

 

Tutkimusaineiston keruutilanteessa tai tutkimusaineistossa sen valmistuttua ei havaittu 

tulkinnallisia virheitä tai puutteita kysymysten sisällönymmärryksen tai vastausten eheyden 

kannalta, lukuun ottamatta yhtä vastausta, joka siirrettiin tietoteknisen työvälineistön puutteita 

selvittäneistä avoimista vastauksista yleisten avointen vastausten yhteydessä analysoitavaksi. 

Yleisesti avoimiinkin kysymyksiin oli vastattu melko kattavilla vastaajamäärillä, joka tuki 

näkemystä siitä, että ennalta varattu aika vastaamiseen kokouksen yhteydessä mahdollisti 

vastaajien keskittymisen tutkimukseen. Vastausten laadukkuuden kannalta 

tutkimustilanteessa vallinneen ilmapiirin perusteella oli syytä olettaa, että tutkittavat 

paneutuivat aiheeseen ja anonymiteetinkin kannustamina vastasivat tutkimukseen rehellisesti. 

 

Tutkimusaineistot tallennettiin Webropol -tietoalustaan tutkijan toimesta. Näin niiden käsittely 

oli tasalaatuista ja tutkijan omaan työmoraaliin perustuen huolellista. Tutkimuslomakkeet 

käsiteltiin tallennusvaiheessa systemaattisessa järjestyksessä, ja jo vastausvaiheesta alkaen 

anonyymisti. Vaikka tutkija oli myös henkilökohtaisesti kiinnostunut ja innostunut tutkimuksen 

aiheesta sekä tutkimukseen saatujen vastausten näkemisestä, selkeä teoreettinen viitekehys, 

tutkimuksen kvantitatiivinen ote ja jo alusta alkaen tehty tietoinen heittäytyminen erityiseen 

”ulkoisen tutkijan” rooliin mahdollisti objektiivisen asennoitumisen tutkimukseen. Tutkijaroolin 

objektiivisuusvaateen tiedostaminen edesauttoi tutkimusprosessissa minimoimaan sitä, että 

tutkijan oma asenne tai näkemykset olisivat vaikuttaneet liikaa tutkimuksen kulkuun ja siitä 

tehtyihin johtopäätöksiin. 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia arvioitiin paitsi näin tutkimuksen päätteeksi, myös jatkuvasti jo 

tutkimuksen suorittamisen aikana. Kaikki tutkimuksen vaiheet pyrittiin toteuttamaan 
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mahdollisimman virheettömästi, ehyesti ja tutkimusmetodikirjallisuuden antamien ohjeistusten 

mukaan. Tutkijan ensikertalaisuus pääosin kvantitatiivisen tutkimuksen tekijänä pakotti 

tutkimusprosessin aikana tutkijan perehtymään huolellisesti ja laajasti tilastollisten 

analysointimetodien käyttöön. Ohjeistusten ja esimerkkien huolellisen tarkastelun kautta 

tutkijan osaaminen liittyen analyyttisten työvälineiden käyttöön kehittyi tutkimuksen edetessä. 

Ensikertalaisuus toki lisäsi riskiä myös mahdollisiin osaamattomuudesta johtuviin virheisiin, 

eikä tutkimusprosessin aikana harhapoluiltakaan täysin vältytty. Tutkija muun muassa laski 

tutkimusaineistosta sen analysointiprosessin aikana myös täysin turhia ja käyttötarkoitukseen 

sopimattomia tilastollisia ja analyyttisia tunnuslukuja, mutta oppi samalla aina vaiheittain lisää 

kvantitatiivisiin tutkimusmetodeihin tutustuessaan eri tunnuslukujen hyödynnettävyyksistä. 

Perehtymisen myötä oivalluksia ja oppimista tilastollisten menetelmien käyttöyhteyksistä 

tapahtuikin runsaasti. Koska alkuperäinen aineisto oli Webropoliin huolella syötettynä 

tietokantana kuitenkin muuttumaton, ”analyyttisista harharetkistä” huolimatta ei vahinkoa 

tutkimusaineistolle tai lopullisten tulosten luotettavuudelle tapahtunut. 

 

Lopulta tutkimuksessa päädyttiin käyttämään yksinkertaisia ja perusmuotoisia tilastollisen 

tutkimuksen analyysimenetelmiä sekä tunnuslukuja, joiden avulla tutkimuksen tulokset voitiin 

kuvata tutkimuksen tavoitteiden kannalta osuvasti ja selkeästi. Lisäksi tulosten esitystavalla 

varmistettiin, että kaikkien tunnuslukujen käyttöosaaminen oli varmasti tutkijan hallussa. 

Vaikka lukujen oikeellisuutta tarkasteltiin hyvin jo aineiston analysointivaiheessa, joitakin 

havaintomatriisin suodatusvaiheessa tapahtuneita yksittäisiä laskentavirheitä, rehellisesti 

myöntäen, havaittiin vasta tutkimusraportille tehtyjen kuvioiden ja taulukoiden siirtämisen 

yhteydessä. Koska tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut olivat kuitenkin tutkimuksen 

luettavuuden ja ymmärrettävyyden takia perusmuotoisia ja laskentaperusteiltaan yleisesti 

tuttuja, virheiden havaitseminen oli niitä vielä tutkimuksen raportointivaiheessa ristiin 

tarkistamalla helppoa. Yksittäisten lukuvirheiden havaitsemisen jälkeen tutkija palasi 

tekemään uuden laskennan alkuperäisestä havaintomatriisista, varmistaen lopulta Excelin 

laskentatoiminteiden avulla luvut, taulukot ja kuviot useista eri näkökulmista ja niin moneen 

kertaan, että lopulliseen tulosraportointiin päätyneet luvut olivat varmasti tutkimusraportissa 

oikein esitettyjä. 

 

Edeltäviin perusteisiin ja käytännön kuvauksiin viitaten tutkimuksen reliabiliteettia suhteessa 

tutkimuksen perusjoukkoon voidaan pitää hyvänä. Kokonaisuuden kannalta tutkimuksen 

reliabiliteettia kasvatti ensisijaisesti sen suorittaminen kokonaistutkimuksena, jossa 

vastausprosentti oli hyvä (83%), mutta myös tutkimusaineiston huolellinen käsittely ja 

tutkimuksen suorittamisen pitkäjänteisyys edistivät tutkimuksen luotettavuutta. 
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Validiteetin kannalta tarkasteltuna tutkimuksella pystyttiin vastaamaan niihin 

tutkimuskysymyksiin, joita tutkimukselle asetettiin. Yritys X:n marketesimiesten digitaalisen 

kompetenssin tilaa saatiin kuvattua ja näkökulmia sen kehittämiseen löydettyä. Tutkimusta 

valmisteltiin huolella ja erityisesti tutkimuslomakkeen suunnitteluun käytettiin runsaasti aikaa. 

Tutkimuslomakkeen rakenteella, kuten väliotsikoinnilla, pyrittiin kysymysten huolellisen 

oikoluvun lisäksi muodostamaan selkeitä kokonaisuuksia ja vastausvaihtoehtoja, jotta 

kyselyyn vastaaminen olisi helppoa ja osuvaa. Kyselyn ymmärrettävyyttä pyrittiin 

varmistamaan myös kyselylomakkeen esitestauksella. Kyselylomakkeen rakennetta voisi 

arvioida onnistuneeksi, sillä palautetut lomakkeet olivat hyvin täytettyjä ja myös viimeisinä 

lomakkeella esitettyihin avoimiin kysymyksiin oli vastattu melko runsasmääräisesti. 

 

Digitaalista kompetenssia mittaavien kysymysten joukko perustui tutkimuksellisesti jo aiemmin 

kestäväksi todetun DIGCOMP -viitekehyksen (Ferrari 2013) malleihin ja osa-aluekohtaisten 

kysymysten keskinäistä eheyttä eli konsistenssia, selvitettiin tutkimuksessa myös Cronbachin 

alfa-arvojen avulla. Näin haluttiin varmistaa, että osa-alue -tasoisten tutkimustulosten 

hyödyntäminen tulosten esittämisessä on pätevää. Arvojen laskeminen tehtiin Webropol 

Analytics -työkalun laskentatoiminteiden avulla. Tutkimuslomakkeella esitettyjen kysymysten 

määrät vaihtelivat summamuuttujien sisällä osa-alueittain, mutta kysymysten määrällä ei ollut 

tutkimustulosten validiuden kannalta merkittävää vaikutusta tulosten tulkittavuuden 

tasapainoisuuteen, koska tulokset esitettiin ja niiden vastausten merkitystä pohdittiin 

tutkimuksessa myös osa-alueittain. 

 

Tutkimusmenetelmien voidaan todeta olleen mielekkäitä suhteessa tutkimuksen tavoitteisiin, 

ja kvantitatiivinen peruslähestymistapa toimi tässä tutkimuksessa riittävällä tavalla. Jälkikäteen 

tutkimuksen voidaan arvioida onnistuneen vastaamaan ainakin Yritys X:n marketesimiesten 

digitaalisen kompetenssin tilaa kartoittavaan osuuteen validisti ja kattavasti. 

Tutkimuskysymykseen digitaalisen kompetenssin kehittämisessä huomioitavista näkökulmista 

olisi voitu tutkimuksessa tosin saada laajempaakin näkökulmaa osoittamalla tutkittaville 

enemmän ja asetannaltaan hieman toisenlaisia kysymyksiä kyselylomakkeella. Samalla 

kyselylomakkeella kysyttynä kysymyksiä olisi näin kuitenkin voinut tulla tutkittavien motivaation 

ja vastaamisjaksamisen näkökulmasta liikaa. Toisaalta nytkin kyselyyn päätyneiden 

kysymysten avulla digiosaamisen kehittämisaspekteihin liittyneeseen tutkimuskysymykseen 

voitiin antaa objektiiviseen ja aitoon tutkimustietoon perustuvia, relevantteja ja asiallisia 

vastauksia, vaikka vastausten syvällisyys jäikin osin tuloksista tutkimuksen 

menetelmävalintojen takia uupumaan. 
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Tutkimusmetodien kannalta digitaalisen kompetenssin tilan kehittämisessä huomioitavista 

näkökulmista olisi saatettu saada enemmän tietoa laadullisen tutkimuksen menetelmin, kuten 

haastatteluilla. Silloin koko perusjoukon tavoittaminen olisi kuitenkin ollut vaikeaa. Osittaiset 

haastattelut kehitysnäkökulman syventämiseksi kuuluivat ensisijaiseen 

tutkimussuunnitelmaan, mutta koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja siihen liittyneiden 

lähitapaamisrajoitteiden takia keväällä 2020 haastattelut karsiutuivat kuitenkin pois 

tämänkertaisista tutkimusmenetelmistä. Toki digitaalisia etäyhteyksiäkin olisi voitu 

haastatteluissa hyödyntää, mutta aidosti vuorovaikutteisen haastattelun arvioitiin tarvitsevan 

fyysistä läsnäoloa. Lisäksi, kuten tutkimuksessa tehty digitaalisen kompetenssin tilan selvitys 

osoitti, digitaalisten työvälineiden käytössä kohderyhmällä olisi ollut yksilöiden välisiä 

osaamistasoeroja, niin tekniikan kuin myös vuorovaikutuksenkin osalta. 

 

Tutkimustulosten validiteetin ja tutkimusprosessin rajoitteiden kannalta huomioitavaa lisäksi 

on, että tässä tutkimuksessa saadut vastaukset digitaalisen kompetenssin tilasta perustuivat 

vastaajien tekemään itsearvioon. Näin ollen tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on syytä 

huomioida yleisesti itsearviointiin tutkimusmenetelmänä liittyvät mahdolliset puutteet. 

Toisaalta rinnalla on huomioitava, että itsearviointia on kuitenkin täysin perusteltua käyttää 

sellaisissa tilanteissa, joissa formaali osaamisen arviointi olisi haastavaa tai hidasta (Ross 

2006). Tässä tutkimuksessa, johtuen muun muassa perusjoukon koosta, käytännön 

digitaalisen kompetenssin osaamistestausten koetilannemainen järjestäminen ei olisi ollut 

tutkimukselle asetetun aikataulun tai muun resurssoinnin puitteissa mahdollista. Lisäksi 

tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa peruskäsitys digitaalisen kompetenssin tilasta, josta ei 

aiemmin tutkimuksen perusjoukon osalta ollut mitään tietoa. Tässä tilanteessa itsearviointia 

kyselylomakkeen avulla, digiosaamisen käytännön testauksen sijaan, voitiin perustellusti pitää 

sopivana tapana toteuttaa tutkimus. On kuitenkin huomioitava, että itsearviointi 

tutkimustapana voi jonkin verran vaikuttaa tulosten todenmukaisuuteen. Muun muassa Kruger 

& Dunning (1999) ovat verranneet samalle tutkimusjoukolle suoritetun itsearvioinnin ja 

objektiivisten käytännön osaamistestien tuloksia todeten, että itsearvioinnissa etenkin 

osaamistasoltaan heikommat vastaajat saattavat helposti yliarvioida omia kykyjään. Ross 

(2006, 2) kuitenkin toteaa, että itsearvioinnin osalta vastausten keskinäinen konsistenssi on 

korkea. Tätä voinee tulkita niin, että jos itsearviointi osin vääristäisikin tuloksia, se vääristäisi 

niitä tulosten tulkinnan kannalta ”tasaisesti”. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimus pyrittiin suorittamaan huolellisesti ja kaikkia tunnistettuja, 

akateemiselle tutkimukselle asetettavissa olevia arvoja, etiikkaa, laatua ja menetelmällistä 

kurinalaisuutta noudattaen. Teoreettisen viitekehyksen koettiin tukeneen empiirisen 

tutkimuksen toteutusprosessia ja tutkimustulosten esittämistä. Tutkimuksen 
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kokonaisluotettavuutta paransi merkittävästi sen suorittaminen kokonaistutkimuksena. 

Heikkilän (2008) mukaan kokonaistutkimuksessa jokainen tutkimushavainto ja vastaus on 

”tosi”, joten erillisiä katoanalyyseja tai muita tuloksen luotettavuutta mahdollisesti häiritseviä 

keinotekoisia lisäkäsittelyjä tuloksille ei tarvinnut tehdä. Tutkimuksen tuloksia ei pyritty 

myöskään yleistämään niiden pätevyysalueen, eli tehdyn tutkimuksen, ulkopuolelle. 

Tutkimusraportissa tuotiin selkeästi esille tutkimuksen luonne poikkileikkaavana 

tapaustutkimuksena, jonka tulokset ovat päteviä vain tutkimukselle määritetyn perusjoukon 

osalta tietyssä ajassa ja paikassa. Kokonaisotannasta ja hyvästä vastausprosentista johtuen 

tulosten voidaan todeta kuvaavan luotettavasti tutkimuksen perusjoukkoa. Tutkimusmetodit 

huomioiden tutkimuksen kokonaisluotettavuutta voidaan arvioida hyväksi. Toki 

oppimisprosessinsa keskellä oleva ja ensimmäistä pro graduaan suorittava tutkijakokelas 

tämän näkökulman todellisen evaluoinnin kuitenkin tutkimuksen tarkastajien vapaasti 

arvioitavaksi jättää. 

 

7.4 Tutkimuksen hyödynnettävyys käytännössä ja prosessista saadut opit  

 

Tutkimus oli tapaustutkimus yhdestä organisaatiosta, joten laajasti yleistettävinä tutkimuksen 

tuloksia ei voida pitää. Tutkimuksen tulokset ovat käytännön tasolla hyödyllisimpiä erityisesti 

Yritys X:lle, jolle tutkimus loi tietoperusteisen pohjan sen marketesimiesten digitaalisen 

kompetenssin kehittämiseksi. Osana tutkimustulosten pohdintaa kohdeorganisaatiolle 

esitettiinkin tiivistelmä marketesimiesten digitaalisen kompetenssin kehittämisessä 

tutkimuksen perusteella huomioitavista näkökulmista. Kohdeorganisaatiolle digitalisaatioon ja 

digiosaamiseen liittyvän tutkimuksen aihealue oli ajankohtainen ja strategisesti tärkeä. 

Tutkimusperusteista tietoa kaupan alan henkilöstön digitaalisesta kompetenssista on ollut 

käytössä tietojohtamisen lähtökohdaksi aiemmin vain vähän. Tämä marketesimiehiin 

kohdistunut tutkimus loi Yritys X:lle ja sen edustamalle kaupparyhmälle tarpeellisen 

mahdollisuuden tarkastella digitalisaation ja digiosaamisen kehittämisen aspekteja 

marketesimiesten näkökulmasta. 

 

Vaikka suurimman käytännön hyödyn tutkimuksesta saaneekin Yritys X 

taustaorganisaatioineen, tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä, siinä saatua uutta tietoa sekä 

prosessin aikana havaittuja oppeja voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa, ainakin 

viitteellisenä digitaalisen kompetenssin perusselvityksen mallina. Yksi tutkimuksen tausta-

ajatuksista olikin, että Yritys X:n lisäksi tutkimuksen antia, viitekehystä ja menetelmiä voisivat 

halutessaan käyttää muutkin digitaalisesta kompetenssista ja sen kehittämisestä kiinnostuneet 

tahot, esimerkiksi kaupan alalla. Tutkimuksessa digitaalisen kompetenssin DIGCOMP -

viitekehystä (Ferrari 2013) laajennettiin merkitystä ja asennetta mittaavalla osa-alueella, joka 
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loi tässä tutkimuksessa menestyksekkäästi toimineena mallina digitaalisen kompetenssin 

tutkimuskenttään jälleen yhden uuden mittaristovariantin. 

 

On todennäköistä, että tulevaisuudessa aika ajaa paitsi tämän tutkimuksen tulosten 

käyttökelpoisuuden, myös itse tutkimusaiheenkin ohi. Tällöin nyt ajankohtainen tutkimusaihe 

vanhenee kokonaan ja tutkimuksen kaikki suorat käytännön hyödyt haihtuvat. Tämä on mitä 

todennäköisintä jo melko pian, koska digitalisaatio on jatkuvasti muuttuva ja nopeasti kehittyvä 

ilmiö. Tutkimus voi tulosten vanhennuttuakin toivottavasti kuitenkin osaltaan toimia 

digitaaliseen kompetenssiin vuonna 2020 liittyneen terminologian, tutkimuskäytänteiden ja 

osaamisen kehittämisen fokusten ajankuvana. Ehkä tutkimusta voidaan vuosien kuluttua siis 

tarkastella ainakin osana kronologista kehityspolkua, joka auttaa, muun historian tapaan, 

ymmärtämään paremmin tapahtumien ja ilmiöiden taustoja sekä syyseuraus-suhteita eli sitä, 

millaisten vaiheiden läpi tulevaisuuteen silloisine tietojärjestelmineen ja osaamisineen tultiin. 

 

Pro gradu -tutkimusprosessin kontekstissa tutkimuksen kulkua ja käytännön hyödyllisyyttä voi 

lisäksi arvioida myös tutkijan itsensä ja hänen oppimisensa kannalta. Siitä näkökulmasta 

voidaan tutkimuksen annin osalta olla varmoja, että tutkimuksen tulokset ja opit ovat 

elämänmittaisia. Tutkimusprosessi oli tekijälleen tärkeä syväsukellus kiehtovaan tieteellisen 

tutkimuksen valtamereen, joka vaikuttaa äärettömältä. Tiedonhaku tutkimuksen aikana osoitti, 

että samaan aikaan kun tieteellistä tutkimusta on tehty maailmassa valtavia määriä, kaikkea 

ei suinkaan ole vielä tutkittu. Toisaalta myös toimintaympäristöjen jatkuva muutos varmistaa, 

että uusia tutkimusnäkökulmia näennäisesti tuttuihinkin asioihin ja ilmiöihin syntyy alati.  

 

Eri tieteenalojen näkökulmien toisiaan täydentävä ja kansainvälinen kokonaisluonne oli 

oivallus, joka tutkijaa erityisesti ilahdutti omasta tutkimusaiheesta tehtyyn aiempaan 

tutkimukseen syventyessä. Oppina oli, että kauppatieteen ja liiketoiminnan näkökulma sekä 

yksittäisten yritysten toiminta ja taloudellinen menestyminen ovat monin tavoin 

yhteiskunnallisesti ja globaalisti tärkeitä asioita, mutta eivät suinkaan ainoita katsantokantoja 

eri ilmiöihin. Digitalisaation tarkastelu digitaalisen kompetenssin diversiteetin näkökulmasta 

humanistis-yhteiskunnallisesti, digitalisaation vaikutukset kasvatustieteiden ja sivistyksen 

kannalta tai vaikka yhteiskunnan perusturvallisuuteen liittyen ovat esimerkkejä tutkijan 

ajattelua merkittävästi tämän tutkimusprosessin aikana laajentaneista näkökulmista.  

 

Mielenkiintoisia ja palkitsevia olivat myös tutkimusprosessin aikana saavutetut 

käytännönläheiset oivallukset tiedon kumuloituvasta luonteesta, johon pääsi kiinni muun 

muassa niinä hetkinä, kun pystyi yhdistämään aiempaa tutkimusta omaansa ja lopulta 

pohdintaosiossa liittämään siihen myös omaa tulkintaansa. Kuten Hanhinen (2010, 100-104) 
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on kuvannut, uutta tietoa muodostuu, kun yksilö liittää saamansa informaation aiempaan 

tietopohjaansa ja kokemuksiinsa sekä reflektoi niitä keskenään. Totisesti tässä pro gradu -

prosessissa noin kuvattua uutta tietoa monin tavoin syntyi, paitsi itse tutkimusaiheen, myös 

tutkijan itsensä itsetuntemuksen osalta. 

 

Tutkimuksen tekijä oppi tutkimusprosessin aikana paljon uutta myös tutkimuksen 

substanssista, kuten ammatillisesta kompetenssista, sen taustoista ja digitaalisen 

kompetenssin arvioinnista. Oppivan organisaation, formaalin ja informaalin oppimisen, 

ketteryyden ja teknologian hyväksymiseen vaikuttavien teorioiden näkökulmat ja suhde 

käytäntöön avautuivat tutkimusprosessin aikana uudella tavalla, lisäten myös tutkijan välitöntä 

omaan päivittäistyöhön heijastuvaa ammatillista kompetenssia ja tietotaitoa. Työssä 

kehittymisensä ja itsetuntemuksensa kannalta tutkija lisäksi oppi, että vaikka tutkimuksen 

aihetta kohtaan tuntisikin syvää henkilökohtaista mielenkiintoa, on kiinnostuksesta ja 

innostuksesta huolimatta mahdollista onnistuneesti säilyttää objektiivisuus ja ammattimaisuus 

aiheen tarkastelua kohtaan. 

 

Tärkeänä oppinaan ensimmäistä kertaa pääosin kvantitatiivista tutkimusta suorittanut pro 

gradun tekijä pitää myös tutkimusprosessin aikana herännyttä arvostusta tieteentekemisen 

monimutkaisuutta, täsmällisyyttä ja tarkkuutta kohtaan. Pitkäjänteisyys, sitkeys ja 

päätöksentekotaito sekä erilaisten tutkimusmetodien vankka tuntemus ovat tutkimuksen 

tekijälle hyveitä. Toisaalta tutkimusprosessi rohkaisi käyttämään tutkimuksellisia työkaluja 

myös välittömämmin ja itsevarmemmin varsinaisessa työarjessa, sillä eri tutkimusmetodeihin 

tutustuminen madalsi kynnystä niiden käyttöön. Pro gradu -prosessi opetti, että vaikka 

täysimittaista tutkimusta ei aina tekisikään, objektiivisesti ja tilannesidonnaisesti riittävällä 

tietoperustalla tehty kevytkin testaaminen, kysely tai havainnointi antaa varmasti enemmän 

tietoa kuin pelkkä henkilökohtainen ennakkoluulo tai oletus. Kuitenkin samalla prosessi opetti 

myös, että arkitiedon sekä tutkimustiedon erot ovat selkeät. Näin ollen tutkijan lähdekriittisyys 

kehittyi aiemmasta, ja informaation evaluointi esimerkiksi erilaisen tietovaikuttamisen 

tunnistamisen kannalta voi olla pro gradun teon jälkeen aiempaa helpompaa. 

Lähdekriittisyyden lisääntyminen näkyi tutkijan arjessa jo tutkimusprosessin aikana esimerkiksi 

siten, että julkisuudessa esitetyt tiedot alkoivat näyttäytyä tutkimuksen tekijälle uudessa 

valossa. 

 

Tutkijasta tuli pro gradun myötä kaikkineen myös parempi tieteellisten tutkimusten seuraaja, 

ymmärtäjä ja lukija. Pelkkien tuloskiteytysten yksiulotteisen rekisteröinnin sijaan pro gradun 

tekijä arvelee nykyisin osaavansa ymmärtää muussakin tutkimuksessa käytettyä 

metodologiaa ja kontekstia aiempaa valistuneemmin. Kokonaisuutena tämän 
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tutkimusprosessin voi siis todeta antaneen tekijälleen valmiudet parempaan kykyyn ymmärtää 

ja seurata tiedettä sekä kuunnella ja osallistua tietoperusteiseen keskusteluun, jonka kautta 

niin liiketoimintaa kuin myös koko yhteiskuntaa kehitetään. 

 

Vielä yhtenä tärkeänä oppina, kuten Bergenhenegouwen ym. (1997), Hanhinen (2010), Otala 

(2018) ja Hiila ym. (2019) sekä monet muutkin edellä ovat todenneet, myös tämä 

tutkimusprosessi lopulta tutkijalleen osoitti, että minkä tahansa osaamisen maaperänä on 

ihmisen itsensä luottamus omiin kykyihinsä oppia. Kun itseluottamus yhdistyy todelliseen 

tahtoon ja motivaatioon, ripaukseen sopivaa kyvykkyyttä ja rohkeutta, valmiuteen rasittua ja 

vaivannäöstä saatavan palkinnon saavutettavuuteen, saaden rinnalleen sopivan määrän 

toimintaympäristön kautta välittyvää tukea, osaaminen ja tietotaito kyllä edistyvät. Mitään 

oppimista ei kuitenkaan tapahdu ilman ajoittaista epämukavuusalueelle heittäytymistä. 

Oppiminen puolestaan tekee aiemmin vieraista ja hankalista asioista tutumpia ja hallitumpia 

sekä helpottaa haasteista selviämistä, rohkaisten niihin taas tulevaisuudessakin tarttumaan. 

 

7.5 Ehdotuksia jatkotutkimuskohteiksi 

 

Tutkimusprosessin aikana ja tutkimuksen tulosten perusteella sen päätteeksi pohdittiin myös 

jatkotutkimuskohteita. Yksi jatkotutkimuskohde voisi olla tämän tutkimuksen toistaminen 

sellaisenaan samalle kohderyhmälle myöhemmin, eli pitkittäistutkimuksen tekeminen. Näin 

voitaisiin tutkia kohderyhmän taustamuuttujiin vaikuttavan vastaajajoukon sisäisten muutosten 

tai Yritys X:ssä tehtyjen digitaalisen kompetenssin kehitystoimenpiteiden aiheuttamia 

vaikutuksia tuloksiin. Lisänäkökulmaa tutkimukseen voisi löytyä myös siitä, että jo aiempana 

mainitun, vuoden 2020 koronapandemian on yleisesti arveltu myötävaikuttaneen ihmisten 

digiosaamiseen, koska erilaisten etätyö ja -kommunikaatio -mallien hyödyntäminen on 

olosuhteiden pakosta lisääntynyt työssä ja muussakin arjessa. Uudelleen toistettavalla 

tutkimuksella voitaisiin havainnoida, ovatko tällaiset muutokset vaikuttaneet vastaajien 

itsearvioituun digitaaliseen kompetenssiin. 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmia voisi laajentaa myös selittäväksi tutkimukseksi 

korrelaatioanalyysein vastaajien taustamuuttujien osalta tai syventää niitä laadullisen 

tutkimuksen menetelmin, esimerkiksi selvittämällä haastatteluin tai havainnoimalla lisää 

marketesimiesten suhdetta digitaaliseen kompetenssiin ja sen merkitykseen arjessa. Muita 

mielekkäitä näkökulmia tämän tutkimuksen kanssa samankaltaisen tutkimuskehikon 

hyödyntämiseen voisivat olla saman tutkimuksen laajentaminen uusiin 

henkilöstökohderyhmiin sellaisenaan, tai nyt toteutetusta tutkimuksesta pois rajattujen 
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tekijöiden, kuten ikäjohtamisen näkökulmien ja vapaa-ajan harrastuneisuuden vaikutusten 

tutkiminen suhteessa yksilön työssä esiintyvään digitaaliseen kompetenssiin. 

 

Digitaalisen kompetenssin tasosta saatavia tietoja voitaisiin myös selvittää ja vertailla 

kohdejoukossa jonkin toisen digitaalisen kompetenssin viitekehyksen kuin DIGCOMP -mallin 

(Ferrari 2013) kautta. Tällöin tutkimuksen mielenkiinto voisi kohdistua varsinaisen digitaalisen 

kompetenssin mittaamisen lisäksi myös eri digitaalisen kompetenssin viitekehysten kautta 

saatavien tulosten vertailuun. Itsearvioidun ja käytännössä testatun digitaalisen kompetenssin 

vertaileva tutkimus voisi myös olla hyödyllistä monestakin näkökulmasta. Tutkimus saattaisi 

tuottaa lisänäkökulmia mahdollisista itsearvioinnin tuottamista vääristymistä digitaalisen 

kompetenssin arvioinnissa, mutta käytännön osaamistesteinä ”hands-on” järjestettävät 

havainnointitestit voisivat myös konkretisoida ja yksilöidä lisää niitä käytännön haasteita, joita 

digitaalisen kompetenssin keskeisimpien kehityskohteiden osalta kohdejoukossa esiintyy. 

 

Informaalin oppimisen keinoihin perustuvasta digitaalisen kompetenssin kehittämisestä 

marketesimiesten työpaikalla voisi tehdä havainnointiin perustuvaa laadullista tutkimusta. 

Myös henkilön tai organisaation digitaalisen kompetenssin tason tai digitalisaation yleisen 

etenemisen ja kehityksen vaikutukset työhyvinvointiin voisi olla mielenkiintoinen 

jatkotutkimuksen aihe. Tätä näkökulmaa voisi mahdollisesti tarkastella sekä kvalitatiivisin että 

kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin, esimerkiksi työhyvinvointitutkimusten tuloksia ja 

kohderyhmän digitaalisen kompetenssin tasosta saatuja tietoja vertaillen. 

 

Työyhteisöissä voitaisiin tehdä kartoitusta myös organisaattori – luonteisten (Vieru ym. 2015) 

ihmisten tunnistamisen osalta ja tutkia heidän vaikutustaan työyhteisön digitaaliseen 

kokonaiskompetenssiin. Kohdejoukon digitaalisen kompetenssin tutkimusta voisi fokusoida 

myös yksittäisten tietojärjestelmien näkökulmaan ja selvittää, miten eri tietojärjestelmien 

käyttöosaaminen suhteutuu teknologian käytön hyväksymisteorioihin (esimerkiksi Venkatesh 

ym. 2003; Rogers 2003). Organisaatiossa esiintyvän digitaalisen inkompetenssin yleisyyttä eri 

taustamuuttujien mukaisissa vastaajaryhmissä ja digitaalisen kompetenssin kehittämisen 

esteitä sekä niiden vähentämisen keinoja voitaisiin myös teknologian hyväksymisteorioiden 

valossa tutkia. 

 

Myös johtamisviestintä digitaalisissa kanavissa tai digitaalisen kompetenssin hyödyntäminen 

arkijohtamisessa voisivat olla mielenkiintoisia ja yhä merkityksellisemmäksi muuttuvia 

tutkimusaiheita. Kohdeorganisaatiolle yhteisen digisanaston kartoitus ja määrittely voisi olla 

myös kiintoisa laadullisen tutkimuksen kohde, jolla voisi osaltaan edistää työyhteisön 

digitaalisen kompetenssin kehittymistä sekä työn tuottavuutta. Innovaatioiden diffuusion 
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teorian (Rogers 2003) ja UTAUT -viitekehyksen (Venkatesh ym. 2003) näkökulmat voisivat 

puolestaan toimia lähtöalustoina myös uusien tietojärjestelmien laadukkaamman operatiivisen 

toimeenpanon johtamiselle ja siihen liittyvälle kehittävälle tutkimukselle. 

 

8. Yhteenveto 

 

Digitalisaatio uudistaa toimintaympäristöä kaikkialla, asettaen uusia osaamisen haasteita 

myös kaupan alan toimijoille. Digitalisaatiota on tutkittu paljon, mutta kaupan alalla esimiesten 

ja muun henkilöstön digitaalisen kompetenssin yleistasoon liittyvää tutkimustietoa on ollut 

saatavilla vähän. Tämän poikkileikkaavan, kuvailevan, kokonaistutkimuksena suoritetun ja 

perusotteeltaan kvantitatiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena olikin tuottaa uutta tietoa 

ammatillisen digitaalisen kompetenssin tilasta kaupan alalla, Yritys X:n marketesimiesten 

perusjoukkoa tutkimalla. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään myös digitaalisen kompetenssin 

kehittämisessä huomioitavia näkökulmia. Tutkimuksen voidaan arvioida täyttäneen sille 

asetetut tavoitteet. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin digitaalista kompetenssia ja sen kehittämistä ensisijaisesti yksilön 

näkökulmasta, mutta myös organisaatiotasoisten ydinkompetenssien kehittämistä yksilöiden 

osaamisten kautta huomioitiin. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen aiheet olivat 

kategorisoitavissa digitaalisen kompetenssin kehittämistä ohjaaviin ja sitä tukeviin 

aihealueisiin. Keskeisimpänä digitaalisen kompetenssin määritelmänä tutkimuksessa 

hyödynnettiin DIGCOMP -viitekehystä (Ferrari 2013). Digitaalista kokonaiskompetenssia 

tutkimuksessa arvioitiin kuuden osa-alueen summana. Osa-alueita olivat: 1) tiedon haku ja 

käsittely, 2) viestintä ja kommunikaatio, 3) sisällöntuotanto ja tekniikka, 4) turvallisuus, 5) 

ongelmanratkaisu sekä 6) merkitys ja asenne. Digitaalisen kompetenssin kehittämisaspekteja 

tutkittiin lisäksi selvittämällä kohderyhmälle mieluisimpia keinoja oppia uusia digitaitoja, 

pyytämällä vastaajia nimeämään akuutteja digiosaamiseensa liittyviä kehitystarpeita ja 

pyytämällä heitä arvioimaan myös tietoteknisen työvälineistönsä kuntoisuutta sekä antamalla 

mahdollisuus avata digitalisaatioon ja digiosaamiseen liittyviä muita ajatuksia avoimen 

kysymyksen välityksellä. 

 

Tutkimustulokset osoittivat vastaajien keskiarvoisen yleisen digitaalisen kompetenssin olevan 

melko hyvällä tasolla. Digitaalisesti kyvykkäimmiksi itsensä arvioivat iällisesti ja 

työkokemukseltaan nuorimmat, miehet, korkeakoulutetut ja supermarket -kokoluokassa 

työskentelevät marketesimiehet. Digitaaliselta kompetenssiltaan heikoimmiksi itsensä 

arvioivat työurallaan kokeneimmat, 48-55 -vuotiaat, naiset, hypermarket -kokoluokassa 

työskentelevät ja opistotason koulutuksen saaneet marketesimiehet. Digitaalisen 
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kompetenssin osa-alueista hyvätasoisimmaksi arvioitiin merkitys ja asenne -osa-alue, 

heikoiten hallituiksi taas tiedonhaku ja -käsittely sekä sisällöntuotanto ja tekniikka -osa-alueet.  

Digiosaaminen koettiin marketesimiehen työssä merkitykselliseksi. Uusien tietojärjestelmien 

tiheät lanseeraukset, tiedon ja uuden opeteltavan paljous digiympäristöissä ja perehtymiseen 

käytettävän ajan niukkuus koettiin marketesimiesten arkea paineistaviksi tekijöiksi. Tästä 

syystä toivottiin, että käyttöönotettava digitekniikka ja uudet tietojärjestelmät olisivat käytöltään 

mahdollisimman valmiita, helppoja ja marketesimiehen arkeen sujuvasti sovittuvia. 

 

Digitaalisen kompetenssin kehittämisen kannalta tulisi liiketoiminnassa lähtökohdaksi asettaa 

johtamisen kautta annettu valtuutus ja resurssointi organisaatiossa ketterään oppimiseen ja 

avoimeen tiedonjaon toimintakulttuuriin. Digitaaliselle kompetenssille asetettavat tavoitteet on 

kuvattava organisaatiossa selkeästi. Digitaaliselta kompetenssiltaan heikoimpia yksilöitä tulee 

huomioida ja tukea oppimisessa henkilökohtaisellakin tasolla. Digitaalisen kompetenssin 

kehittämisessä tulee kokonaisuudessaan hyödyntää monipuolisia, mutta ensisijaisesti 

käytännönläheisiä, jatkuvaa ja ketterää arkioppimista tukevia keinoja. Resurssointia tulee 

kohdentaa moderneihin tietoteknisiin työvälineisiin, digitaalisen yhteistyöskentelyn 

mahdollistamiseen ja uuden oppimisessa tarvittavaan aikaan. Organisaatioon suositellaan 

luotavaksi digitaalisen osaamisen kehittämiseen kannustava palkitsemismalli ja yhteinen 

digitalisaatioon liittyvä kieli. Digitaalisen kompetenssin ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä on 

organisaatiossa myös käsiteltävä monipuolisesti, ja digitalisaation edetessä työhyvinvoinnin 

näkökulmaa on huomioitava enenevissä määrin. 

 

Pääasiassa tilastollisin tunnusluvuin kuvattuja tutkimustuloksia käsiteltiin raportissa 

digitaalisen kompetenssin yleistason lisäksi myös vastaajien taustatietojen ja digitaalisen 

kompetenssin osa-alueiden sekä yksittäisten tutkimuskysymysten osalta. Tutkimuslöydöksiä 

pohdittiin useista eri näkökulmista. Tutkimusta arvioitiin luotettavalla tavalla toteutetuksi ja 

päteväksi, vaikka itsearviointiin liittyviä varauksia tulosten tulkinnassa kehotettiinkin 

huomioitavaksi. Tutkimuksella kyettiin tuottamaan käytännön hyötyä vähintään tutkimuksen 

kohdeorganisaatiolle, luoden uutta tietoa marketesimiesten digitaalisesta kompetenssista, sen 

mittaamisesta ja digitaalisen kompetenssin kehittämisnäkökulmista. Prosessi lisäsi myös 

tutkimuksen suorittaneen opiskelijan omaa ymmärrystä ja osaamista monin tavoin. 

Tutkimuksen päätteeksi esitettiin useita jatkotutkimuskohteita. 
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LIITTEET 

Liite 1: Kyselylomake 

 
Arvoisa vastaaja, 
 
tämä kysely on tarkoitettu Yritys X:n marketesimiehille.  
 
Kyselyn avulla selvitetään vastaajien digitaalisen osaamisen* nykytilaa ja 
kehitystarpeita. Lisäksi kyselyssä kysytään joitakin vastaajan taustatietoja.  
 
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Yritys X:n digitaalisen osaamisen* kehittä-
misessä. 
 
Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti.  
 
Kyselyyn sisältyy yhteensä 59 kysymystä, ja vastaamiseen kuluu aikaa noin 
15-30 minuuttia.  
 
Suurin osa kysymyksistä on nopeita valintakysymyksiä, joissa riittää omaa 
tilannettasi parhaiten kuvaavan vastausvaihtoehdon valinta. Valitse vas-
tausvaihtoehto merkitsemällä vaihtoehdon edessä olevaan ruutuun rasti (X). 
Kyselylomakkeen lopussa on lisäksi muutamia avoimia kysymyksiä, joiden 
avulla voit jakaa aiheeseen liittyviä ajatuksiasi laajemminkin. 
 
KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 
 
*Digitaalisella osaamisella tarkoitetaan kykyä hyödyntää digitaalista tieto- ja 
viestintätekniikkaa. Kyselyn rakenne pohjautuu Euroopan Unionin digitaali-
sia kansalaistaitoja mittaavaan DigComp -viitekehykseen (Ferrari, 2013). Li-
säksi kyselyssä on huomioitu Yritys X:n työympäristöön liittyviä tarkenteita. 
 
****************************************************************** 

 

1 VASTAAJAN PERUSTIEDOT 

 

1. Ikäsi? 

 alle 29 vuotta 

 30 - 40 vuotta 

 41 - 47 vuotta 

 48 - 55 vuotta 

 56 - 65 vuotta 

 yli 65 vuotta 
 

2. Sukupuolesi? 

 Nainen 

 Mies 

 Muu 

 En halua kertoa 
 

3. Liiketoimintaketju, jossa tällä hetkellä työskentelet? 

 Ketju A (supermarket) 

 Ketju B (hypermarket) 

 Ketju C (pienmyymälä) 
 
 
 
 
 
 
     1/11 
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4. Korkein ammatillinen peruskoulutuksesi? Valitse YKSI vaihtoehto, 

joka kuvaa KORKEINTA suorittamaasi koulutustasoa: 

 Kansakoulu 

 Peruskoulu 

 Ammattikoulu tai -kurssi 

 Lukio tai ylioppilas 

 Opistotason ammatillinen koulutus 

 Ammattikorkeakoulu tai muu alemman korkea-asteen tutkinto 

 Korkeakoulu tai muu ylemmän korkea-asteen tutkinto 
 

5. Työkokemuksesi kaupparyhmässä X yhteensä? 

 Alle 12 kuukautta 

 1 - 5 vuotta 

 6 - 10 vuotta 

 11 - 20 vuotta 

 yli 20 vuotta 
 

6. Työkokemuksesi esimiestehtävissä työurallasi yhteensä? 

 Alle 12 kuukautta 

 1 - 5 vuotta 

 6 - 10 vuotta 

 11 - 20 vuotta 

 yli 20 vuotta 
 

 
 
 
 
 
 

2 TIEDON HAKU JA KÄSITTELY 
 

7. Osaan hakea tietoa digiympäristössä tehokkaasti (esim. Google, 

sPoint). (Esim. osaan asettaa hakusanat niin, että hakutulokset vastaavat 

heti osuvasti tietotarvettani). 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

8. Digiympäristö on minulle ensisijainen tiedonhakupaikka. (Esim. et-

sin ohjeita, aikatauluja tai yhteystietoja aina ensimmäisenä verkosta.) 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

9. Olen lähdekriittinen digiympäristössä esitetyn informaation suh-

teen. (Esim. tutkin uuden verkkosivuston luotettavuuden, ennen kuin hyö-

dynnän sieltä löytyvää tietoa.) 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
2/11 
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10. Hallitsen digitaalisen tiedon järjestelmällisen käsittelyn.  

(Esim. osaan lajitella tiedostot eri tiedostokansioihin niiden aiheen mu-

kaan.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

11. Käytän mielelläni digitaalisia itsepalvelutyökaluja. (Esim. hoidan 

turvallisuusilmoitukset, työsuhdeasiat ja tietojärjestelmien tukipyynnöt mie-

lelläni verkon itsepalveluportaaleissa.) 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

12. Käytän sujuvasti yleisiä "toimisto-ohjelmia", kuten Word, Power-

point, Excel. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

 

 

13. Osaan tallentaa tiedostoja eri tiedostomuodoissa tilanteen mu-

kaan. (Esim. osaan tallentaa powerpoint -esitykseni joko .ppt tai .pdf -muo-

toisena ja ymmärrän, mitä hyötyä eri tiedostomuotojen käyttämisestä on.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

14. Osaan tehdä sovelluksiin pieniä arjen "ohjelmointilauseita" no-

peuttamaan tiedonkäsittelyä. 

(Esim. exceliin makroja, kaavoja tai P-haku -funktioita.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

15. Osaan hyödyntää yleisiä pikanäppäinyhdistelmiä tietokoneella 

työskennellessäni.  

(Esim. näppäinyhdistelmät Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+F ovat minulla aktii-

vikäytössä.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
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3 VIESTINTÄ JA KOMMUNIKAATIO 
 

16. Etä-/virtuaalipalaverien (kuten Teams) järjestäminen ja niihin osal-

listuminen on helppoa. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

17. Osaan käyttää Workplacea ja Workchatia monipuolisesti. (Esim. 

pelkän viestien lukemisen lisäksi osallistun keskusteluun, luon uusia ryh-

miä, teen äänestyksiä ja tapahtumia, ilmaisen tunteita/reaktioita eri tavoin, 

jaan kuvia/videoita jne.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

 

18. Pohdin tietoisesti, mitä digitaalista viestintäkanavaa milloinkin 

käytän asioiden viestimiseen. (Esim. pohdin tietoisesti, soveltuuko jonkin 

asian viestintään parhaiten sähköposti, Workplace vai Workchat.) 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

19. Osaan sopeuttaa viestintätyylini digitaalisissa viestintäkanavissa 

vastaanottajan mukaan. (Esim. teen tietoisia valintoja sen osalta, käy-

tänkö tilanteessa puhe- vai yleiskieltä, lyhenteitä tai emojeita.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

20. Toimin verkossa empaattisesti. Pohdin tunnetasolla, miten digi-

taalisissa viestintäkanavissa esittämäni kommentit ja reaktiot (kuten 

tykkäykset tai emojit) vaikuttavat toisiin ihmisiin. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

21. Pohdin tietoisesti, millaisen mielikuvan luon itsestäni digitaali-

sissa viestintäkanavissa. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
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22. Osaan verkostoitua toisten ihmisten kanssa digitaalisissa viestin-

täkanavissa. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

23. Osaan viestiä vaikuttavasti digitaalisissa viestintäkanavissa. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

24. Jaan mielelläni tietoa, aineistoja, osaamistani ja ajatuksiani avoi-

mesti muiden käyttöön digiympäristöissä. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

25. Osaan reagoida digitaalisissa viestintäkanavissa kohtaamaani eri-

mielisyyteen rakentavasti. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

 

4 SISÄLLÖNTUOTANTO JA TEKNIIKKA 

 

26. Osaan tehdä vaikuttavia ja vakuuttavia digitaalisia esitysmateriaa-

leja (esim. palavereihin tai koulutuksiin.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

27. Osaan sähköpostin lisäksi käyttää muita O365 -ympäristön yhteis-

työskentelyyn ja tiedonjakamiseen sopivia työkaluja (esim. OneNote, 

Sharepoint, Forms...) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

28. Osaan luoda digitaalista sisältöä työtarpeisiini monissa eri muo-

doissa. (Esim. tekstin lisäksi osaan tehdä, tallentaa ja jakaa tietoja ja oh-

jeita myös videoilla tai kuvilla jne.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
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29. Huomioin tekijänoikeudet digitaalista materiaalia hyödyntäessäni 

ja jakaessani. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

30. Osaan tarkastella ja säätää tietokoneen perusasetuksia. (Esim. 

osaan muuttaa verkkoasetuksia, valita käytettävän internet -selaimen, sää-

tää näytön ominaisuuksia, muuttaa tulostin- tai ääniasetuksia yms.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

31. Hallitsen tietokoneen ja siihen liitettävien yleisimpien laitteiden 

peruskäytön. (Esim. tunnistan erilaiset liittimet, kuten HDMI, VGA, USB ja 

osaan käyttää audiovisuaalista tekniikkaa kokoustiloissa, kuten videotykit, 

kaiuttimet). 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

 

 

5 TURVALLISUUS 
 

32. Tunnen työpaikkani tietoturvallisuusohjeistuksen. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

33. Tunnistan eri tallennusympäristöjen hyödyt ja haitat tietoturvalli-

suuden ja tietosuojan näkökulmasta. (Esim. tunnistan, mitä tietoja 

voin/en voi jakaa workplacessa tai tallentaa yhteiskäyttöiselle verkkole-

vylle.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

34. Käytössäni on hyvät systeemit salasanojen muodostamisen ja 

säilyttämisen suhteen. (Esim. käyttämäni salasanat eivät ole ennalta-ar-

vattavia ja työpaikallani ne ovat vain niitä tarvitsevien tiedossa.) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
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35. Osaan tunnistaa ja välttää verkossa yritettävät huijaukset, kuten 

tietojenkalasteluviestit, tiedostojen lataamiseen littyvät haittaohjel-

mien riskit ja muut digitaaliset tietoturvallisuusuhat. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

36. Tiedän miten toimia, jos työpaikallani huomaan tai epäilen tieto-

turvallisuuden vaarantuneen. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

37. Tiedän miten toimia, jos huomaan työpaikallani digiympäristöissä 

tapahtuvaa epäasiallista käytöstä, kuten kiusaamista tai häirintää. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

38. Kiinnitän huomiota ergonomiaan ja oikeisiin työasentoihin tieto-

laitteita käyttäessäni. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 

39. Osaan käyttää digitaalisia laitteita hallitusti, huomioiden hyvin-

vointini. (Esim. asetan hyvinvointini kannalta tietoisesti rajat, milloin olen 

"on-line" ja milloin "off-line".) 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

6 ONGELMANRATKAISU 
 

40. Tiedän, mistä työpaikallani saan tarvittaessa lisäapua tietojärjes-

telmien/ -laitteiden ongelmatilanteissa. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
 

41. Tiedän, mistä työssä tarvitsemani tietojärjestelmiin ja -laitteisiin 

liittyvä ohjeistus löytyy. 

 1 Eri mieltä (en osaa lainkaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (osaan jonkin verran) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (osaan melko hyvin) 

 4 Samaa mieltä (osaan erinomaisesti) 
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42. Tietojärjestelmien/-laitteiden ongelmatilanteissa yritän ensin rat-

koa tilannetta omatoimisesti.  

(Esim. luen saamiani käyttöohjeita tai haen tietoa verkosta ennen kuin otan 

yhteyttä järjestelmätukeen.) 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

43. Ennen uusien tietojärjestelmien käytön aloitusta perehdyn ohjeis-

tuksiin. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

44. Opetellessani uusien tietojärjestelmien/-laitteiden käyttöä olen pit-

käjänteinen ja kärsivällinen. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

 
 
 
 

45. Olen rohkea kokeilemaan uusien tietojärjestelmien/-laitteiden 
käyttöä. 

 1 Eri mieltä (en koskaan) 

 2 Jokseenkin eri mieltä (satunnaisesti) 

 3 Jokseenkin samaa mieltä (melko usein) 

 4 Samaa mieltä (aina) 
 

46. Nykyinen tietotekninen osaamistasoni riittää hyvin työssäni suo-

riutumiseen. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 

7 MERKITYS JA ASENNE 

 

47. Hyvä tietojärjestelmäosaaminen on työssäni tärkeää. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 

48. Uudet tietojärjestelmät/-laitteet helpottavat työtäni. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä    8/11 
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49. Uudet tietojärjestelmät/-laitteet lisäävät työni tuottavuutta. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 

50. Uudet tietojärjestelmät ja digiympäristöt lisäävät yhteisöllisyyttä 

työssäni. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 

51. Uusien tietojärjestelmien/-laitteiden käyttöönotto on minusta in-

nostavaa. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 

52. Uusien tietojärjestelmien/-laitteiden käyttöönotto on minusta help-

poa. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 

53. Digitalisaatio yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä on työni kan-

nalta merkityksellinen asia. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 

54. Digitalisaatio yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä muuttaa työhöni 

liittyviä osaamisvaateita. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
 
55. Digitalisaatio yleisesti yhteiskunnallisena ilmiönä on positiivinen 

asia. 

 1 Eri mieltä 

 2 Jokseenkin eri mieltä 

 3 Jokseenkin samaa mieltä 

 4 Samaa mieltä 
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56. Miten mieluiten opettelet työhösi liittyviä uusia tietojärjestelmä- ja 

digitaitoja? 

Valitse alla olevista KOLME (3) itsellesi mieleisintä tapaa: 

 Lähikoulutukset tietokoneluokassa 

 Etäkoulutukset (esim. Teams) 

 Lyhyet tietoiskut esim. esimiespäivissä 

 Henkilökohtainen lähiperehdytys omalla työpaikalla  

 Vertaistuki / osaavammalta työkaverilta oppiminen arjen yhtey-
dessä 

 Itsenäisesti suoritettavat verkkokoulutukset tai perehdytysvideot 

 Suora kokeileminen työarjessa (erehdy ja opi -taktiikka) 

 Jokin muu tapa, mikä? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

57. AVOIN KYSYMYS 1: Mistä työssä tarvitsemistasi tietojärjestel-

mistä/-laitteista tai digiosaamisen osa-alueista (kuten tietoturvalli-

suus tai viestintä digikanavissa) toivoisit juuri nyt saavasi enemmän 

lisätietoa tai -koulutusta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

58. AVOIN KYSYMYS 2: Onko sinulla töissä käytettävissäsi sujuvan 

arjen kannalta riittävät tietotekniset välineet/-laitteet? Ympyröi vaihto-

ehto:  

1. KYLLÄ 

2. EI  

Jos vastasit EI > kuvaa alle, mitä puutteita tietoteknisissä työvälineis-

säsi on? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

     10/11 



116 

 

 

DigComp 1.0 / Yritys X marketesimiehet (11.2.2020)       

 

59. AVOIN KYSYMYS 3: Vapaa sana liittyen työssäsi näkyvään digita-

lisaatioon, tietojärjestelmiin ja niiden osaamiseen - onko jotain, mitä 

vielä haluaisit korostaa tai nostaa esiin aiheen osalta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIINÄ SE. KIITOS VASTAAMISESTA!       
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Liite 2: DIGCOMP -viitekehyksen osaamistasomääritelmä (Ferrari 2013, 14). 


