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1 Johdanto 

1.1 Taustaa hankkeesta ja selvityksen tavoitteista 
Pirkanmaalla on käynnistetty vuonna 2022 ELY-keskuksen vetämä hanke ”Poweria työelämään: Parempaa kilpai-
lukykyä ja työhyvinvointia digitaalisuudesta”. Hankkeessa tarkastellaan digitaalisuutta osana työhyvinvointia ja 
tuottavuutta. Hanke nivoutuu tiiviisti Pirkanmaan Osaamisverkoston eli Pover-verkoston ympärille. Verkosto koos-
tuu osaamisen kehittämisen toimijoista, mukana on laaja joukko koulutusorganisaatioita, liiketoimintakonsultteja, 
yrityksiä, julkisia toimijoita sekä muita palveluntuottajia ja kehittäjiä. Pirkanmaan ELY-keskus on perustanut ver-
koston vuonna 2019, ja siinä on mukana lähes 150 henkilöä ja yli 50 organisaatiota. 1 

Hankkeessa kehitetään verkoston työelämäosaamista, yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Keskeisinä teemoina on digi-
taalisuuden ja digitalisaation kytkeytyminen työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Laajentamalla ja syventämällä ver-
koston osaamista näissä teemoissa sekä lisäämällä yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja viestintää hankkeella tavoi-
tellaan konkreettisia hyötyjä pirkanmaalaisille työpaikoille. Hankkeessa on neljä eri sisältökokonaisuutta, jotka ovat 
sidoksissa toisiinsa: asiantuntijaselvitys, työpajat, työelämävalmentajan koulutusohjelma ja viestintä.  

Tässä raportissa käsitellään asiantuntijaselvityksen tuloksia. Selvityksen tavoitteena on tuoda relevanttia ja ajan-
kohtaista tietoa pk-yrityskentän palvelutarpeista hankkeen ydinteemoissa. Selvityksen avulla alueen palveluita 
voidaan kohdentaa yhä paremmin pk-yritysten tarpeita vastaaviksi. On tärkeää tietää, mitä kehittämistoimia yrityk-
set ovat jo tehneet ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Tavoitteena on, että kaikki verkoston hankkeessa aktiivisesti 
mukana olevat toimijat hyödyntävät selvityksen tuloksia käytännön kehittämistyössä muotoilemalla palveluita selvi-
tystyössä esille nousseiden tarpeiden mukaisesti. Selvityksellä pyritään myös tuottamaan perusteltu näkemys siitä, 
miten tuloksia voitaisiin hyödyntää pk-yrityksille palveluja tarjoavien toimijoiden kentässä. 

Asiantuntijaselvityksen pääasiallista kohderyhmää ovat innostuneet, kasvuhaluiset ja kehittämisintoiset pk-
yritykset, joissa digitalisaatio muuttaa toimintatapoja ja työn tekemistä. Tästä löytyy myös kytkentä työhyvinvointiin; 
tavoitteena on selvittää, miten työhyvinvointi linkittyy digitalisaatioon ja digiosaamiseen, ja miten tämä kokonaisuus 
kytkeytyy yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Selvitys auttaa osaltaan suuntaamaan Poweria työelämään -
hankkeen sisältöjä pk-yritysten tarpeita vastaaviksi.  

 

  

 
1 Lähde: https://www.ely-keskus.fi/-/poweria-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n-parempaa-kilpailukyky%C3%A4-ja-ty%C3%B6hyvinvointia-
digitalisuudesta-pirkanmaa-
?p_l_back_url=%2Fsearch%3F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_elySearch_formDate%3D1652263459
693%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_elySearch_emptySearchEnabled%3Dfalse%26q%3Dpoweria
%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_elySearch_scope%3D 
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1.2 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus toteutettiin kaksiosaisena: puhelinhaastatteluiden ja sähköisen kyselyn yhdistelmänä pirkanmaalaisille 
yrityspäättäjille sekä paneelikyselynä pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä työskenteleville.  

Yrityspäättäjävastauksia saatiin yhteensä 408 kpl, joista 106 vastasi sähköisetsi ja 302 tehtiin puhelinhaastattelui-
na. Vastaajiksi etsittiin pk-yritysten toimitusjohtajia tai henkilöstöjohtajia. Vastaukset kiintiöitiin yritysten henkilöstö-
luokan mukaan. Toimialoista mukana olivat TOL2008 yläluokat: A, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R ja S.  

Kuluttajapaneelista kerättiin yhteensä 200 vastausta. Myös tällä puolella vastaajien työnantajien kokoluokissa 
tavoiteltiin edustavaa otosta henkilökuntaluokan perusteella. Kuluttajapaneelin vastaajat ovat henkilöitä, jotka ovat 
ilmoittautuneet mukaan eri toimijoiden paneeleihin. Heitä palkitaan vastaamiseen käyttämästään ajasta esimerkik-
si lahjakortein. 

Vastaajille taustoitettiin, että tutkimuksessa digitalisaatiolla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan, toimintojen, palve-
luiden ja tiedon tallentamista, siirtämistä ja muokkaamista digitaaliseen, sähköiseen muotoon esimerkiksi verkkoon 
eri alustoille. 

1.3 Tutkimusaineiston kuvaus 
Paneelitiedonkeruussa vastaajia tavoitettiin melko tasaisesti kaikista henkilökuntaluokkien ryhmistä (taulukko 1). 
Vastaajien määrää suuremmista henkilöstöluokista jouduttiin rajoittamaan tiedonkeruun edetessä. Yritysvastauk-
set painottuvat sen sijaan voimakkaammin pienempiin yrityksiin maakunnan yritysrakenteesta johtuen. 

  

Taulukko 1: Yrityksen / työnantajan henkilöstöluokka 

 Yritykset (n=408) Työntekijät (n=200) 
5–9 48 % 23 % 
10–49 42 % 28 % 
50–99 8 % 16 % 
100–249 2 % 20 % 
Yli 250 henkilöä 0 % 14 % 

Alla on lisäksi esitetty miten vastaukset jakautuvat toimialoittain TOL 2008 -yläluokkien mukaisesti sekä yrityspäät-
täjähaastatteluiden että paneelivastaajien osalta kysyttynä tietona työnantajan toimialasta (taulukko 2). 

 

Taulukko 2: Yrityksen / työnantajan toimiala 

 Yritykset 
(n=408) 

Työntekijät 
(n=199) 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 12 % 2 % 
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 7 % 4 % 
Informaatio ja viestintä 5 % 6 % 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 0 % 3 % 

Kaivostoiminta ja louhinta 0 % 1 % 
Kiinteistöalan toiminta 3 % 5 % 
Koulutus 0 % 8 % 
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Kuljetus ja varastointi 6 % 2 % 
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 % 2 % 
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 % 4 % 
Muu palvelutoiminta 3 % 20 % 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 % 2 % 
Rakentaminen 13 % 7 % 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliike-
toiminta 1 % 3 % 

Taiteet, viihde ja virkistys 2 % 2 % 
Teollisuus 21 % 15 % 
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 % 16 % 
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien korjaus 19 % 3 % 

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuol-
to ja muu ympäristön puhtaanapito 0 % 0 % 

Työntekijöistä 58 prosenttia oli naisia ja 41 prosenttia miehiä. Kaksi vastaajista luokitteli itsensä muuksi tai ei ha-
lunnut vastata kysymykseen. Vastaajien ikärakenne painottuu 25–44-vuotiaisin (kuva 1). 

Kuva 1: Minkä ikäinen olet (työntekijät), n=199 

Työntekijäroolista vastanneista yhteensä 20 prosenttia työskenteli johtavassa asemassa tai yrittäjänä (kuva 2). 61 
prosenttia oli työntekijöitä. 

Kuva 2: Asema (työntekijät), n=200 

Työntekijäroolista vastanneista lähes 40 prosenttia oli tuloluokasta 30 000–49 999 euroa vuosittain tienaavia (kuva 
3). Tätä pienempituloisia oli yhteensä 36 prosenttia ja suurituloisempia 15 prosenttia. Lisäksi 11 prosenttia vastaa-
jista ei halunnut kertoa tulotasoaan. 
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Kuva 3: Tulosi vuositasolla ennen veroja (työntekijät), n=198 
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2 Digitalisaatio ja työhyvinvointi 

2.1 Yritysten asemoituminen osana digitalisoitumiskehitystä 
Yritysvastaajat ja työntekijät arvioivat yritysten asemoitumista digitalisoitumiskehityksessä yksimielisesti (kuva 4). 
13 prosenttia työntekijöistä ja 14 prosenttia yrityspäättäjistä piti omaa yritystään digitalisoitumiskehityksen suun-
nannäyttäjänä, ja 46 prosenttia kertoi yrityksen pyrkivän hyödyntämään digitalisoitumiskehitystä yrityksen liiketoi-
minnassa mahdollisuuksien mukaan. Vain noin 10 prosenttia arvioi, ettei digitalisoitumisen kehitys ole merkittävä 
asia yritykselle. 

 

 
Kuva 4: Arvioi oman yrityksenne tilannetta (yritykset) / Arvioi omasta näkökulmastasi työpaikkasi tilannetta (työntekijät) osana 
alanne digitalisoitumiskehitystä, n=604 

Yritysvastauksissa suunnannäyttäjäyritykset ovat useimmiten 5–49 henkeä työllistäviä. Samalla kaikki vastaajat, 
joille digitalisoitumisen kehitys ei ole merkittävä asia, kuuluivat myös näihin kokoluokkiin. Toimialojen osalta suun-
nannäyttäjäyritykset ovat useimmin asiantuntija-aloilta: yleisintä tämä oli toimialoilla informaatio ja viestintä, rahoi-
tus- ja vakuutustoiminta sekä, terveys- ja sosiaalipalvelut. Vastaajia, joille digitalisoitumisen kehitys ei ollut merki-
tyksellistä oli eniten rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilta. 

Työntekijöiden vastauksissa suunnannäyttäjäyrityksissä korostui 100-250 henkeä työllistävät yritykset, joita oli 42 
prosenttia suunnannäyttäjistä. Samalla alle 10 henkeä työllistävät, oli tässä ryhmässä voimakkaasti aliedustettuina 
otoksesta. Työntekijöiden vastauksissa alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä työskentelevistä 44 prosenttia koki, 
ettei digitalisoitumiskehitys ole merkittävä asia työpaikalleen. 
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2.2 Digitalisaation merkitys yrityksille ja työntekijöille 
Käsitykset digitalisaatiosta vaihtelivat voimakkaasti yrityksen digitalisoitumisasteen mukaan. Suunnannäyttäjäyri-
tyksissä digitalisaatio saattoi nivoutua hyvinkin syvälle yrityksen toimintaa, jos yritys esimerkiksi tarjosi tähän suo-
raan liittyviä palveluja. Lisäksi monet mainitsivat etätyön, sähköisten järjestelmien ja automaation käytön sekä 
vastaavasti manuaalisten prosessien pois jäämisen. Digitalisaatio saattoi liittyä yrityksissä myös toiminnanohjauk-
seen, asiakaspalveluun ja markkinointiin. 

Työntekijänäkökulmasta suunnannäyttäjäyrityksiä arvioineet kuvasivat useasti työn tekemistä sähköisessä muo-
dossa, sekä prosessien ja työvälineiden sähköistymistä. Tiedon siirron kerrottiin helpottuvan digitaalisten työväli-
neiden käytöllä ja monet asiat yhteydenpidosta alkaen voidaan tehdä suoraan järjestelmien sisällä. Monet vastaa-
jat kertoivat työn helpottuvan ja/tai tehostuvan digitalisaation myötä. 

Seuraavalla portaalla olevilla yritysvastaajilla, jotka seuraavat digitalisoitumisen kehitystä ja pyrkivät hyödyntä-
mään sitä omassa liiketoiminnassaan, korostui muun muassa verkkokauppa ja sähköinen kaupankäynti sekä ta-
loushallinnon toiminnot. Monilla vastaajista kaikki tieto ja viestintä on digitaalista. Digitalisaatiota hyödynnettiin 
myös esimerkiksi koulutuksien järjestämisessä. Myös tässä ryhmässä oli yrityksiä, jotka tarjoavat digitaalisia jär-
jestelmiä tai palveluita asiakkailleen. Huomionarvoista on, että suunnannäyttäjäyrityksiltä puuttui lähes kokonaan 
negatiivissävytteiset kommentit, kun taas digitalisoitumiskehityksen seuraajien keskuudessa nousi jo enemmän 
huomioita siitä, että digitalisaatiossa on omat hyvät ja huonot puolensa. 

”tiedon hallintaa ja hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Olennaista on ymmärtää, mitä tie-
toa tarvitaan, miten se saadaan ja miten se muutetaan ymmärrykseksi ja toiminnaksi” 

Työntekijänäkökulmasta tällä portaalla digitalisoitumiskehityksessä olevissa yrityksissä työskentelevät näkivät 
paljon hyvää digitalisaatiossa. Useimmin kerrottiin asioiden hoitamisen helpottuvan ja työn teon olevan niiden 
avulla vaivattomampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa. Monet viittasit myös joustaviin työskentelymahdollisuuksiin 
ja etätöiden sekä -palveluiden yleistymiseen. Digitalisaation huonoina puolina tässä ryhmässä nousi esille liiallinen 
tietokoneen käyttö, sekä se, että joutuu jatkuvasti opettelemaan uusia ohjelmia. 

”että toiminnot, jotka ennen tehtiin käsin, tehdään nyt tietokoneavusteisesti” 

Digitalisoitumiskehitykseen mukautuvissa yrityksissä koko prosessien tai jopa liiketoiminnan digitalisoitumisen 
sijaan kehitys nähdään voimakkaammin tiettyihin toimintoihin, kuten taloushallintoon tai markkinointiin sidottuina. 
Tässäkin ryhmässä on mukana vastaajia, jotka puhuvat toimintojen automatisoinnista ja tekoälyn käyttämisestä. 
Toisessa laidassa puhutaan asioiden hoitamisesta tai laskujen maksamisesta tietokoneella. Myös tässä ryhmässä 
kriittinen ääni nostaa päätään. Sitä pidettiin muun muassa välttämättömänä pahana ja myös applikaatioiden seka-
vuutta sekä kustannuksia harmiteltiin. Myös työntekijänäkökulmassa tietokoneella työskentely nähtiin usein hanka-
luuksia aiheuttavana osa-alueena. Samalla kuitenkin myös aiemmissa ryhmissä toistuneet töiden helpottuminen ja 
tehostuminen mainittiin. 

”lisää päänvaivaa ja takkuilevia laitteita”, 

”ei paperisotkuja ja kommunikaatio sähköistä” 

Vastaajat, jotka eivät kokeneet digitalisoitumisen kehitystä merkittävänä asiana kertoivat usein, että digitalisaatio 
liittyy vain yhden tai muutamien henkilöiden työnkuvaan, useimmiten taloushallinnon puolella. Muilta osin työ oli 
monessa tähän ryhmään kuuluvassa yrityksessä suorittavaa. Näissä kommenteissa ei nähty yhteyttä suorittavan 
työn tekemisen ja digitalisaation välillä esimerkiksi työnohjauksen tai asiakaspalvelun suhteen. Työntekijäpuolella 
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positiivisina asioina nähtiin kuitenkin muun muassa tiedonkulun paraneminen sekä asioinnin sujuvuus yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 

2.3 Yritysten digi-investoinnit 
Yritysvastaajilta kysyttiin lisäksi, mihin heidän digi-investointinsa tulevat kohdistumaan seuraavan kahden vuoden 
aikana. Vastaajien oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja. Useimmin digi-investointien nähtiin kohdistuvan toi-
minnanohjaus- sekä asiakkuudenhallintajärjestelmiin (kuva 5). Lisäksi lähes neljännes vastaajista aikoi investoida 
tietoturvaan. 13 prosenttia ei suunnitellut mitään digi-investointeja seuraavalle kahdelle vuodelle. Muu-vaihtoehdon 
takaa löytyi erilaisia teemoja, joista toistuivat useimmin tuotannon prosesseista ja laitteista, järjestelmistä ja ohjel-
mistoista sekä näiden välistä integraatioista sekä markkinointi.  

 

 
Kuva 5: Mihin digi-investointinne tulevat kohdistumaan seuraavan kahden vuoden aikana? (yritykset) n=402 
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Vastaukset vaihtelivat voimakkaasti sen perusteella, miten yritys oli asemoinut itsensä digitalisoitumiskehityksessä 
(taulukko 3). Suunnannäyttäjäyrityksistä 93 prosenttia suunnitteli digi-investointeja ja useimmiten vastaajat valitsi-
vat vähintään kaksi kohdetta näille. Vastaavasti niistä vastaajista, jotka eivät kokeneet digitalisoitumisen kehitystä 
merkittäväksi yritykselleen 41 prosenttia ei aikonut investoida siihen seuraavan kahden vuoden aikana. 

 

Taulukko 3: Yritysten digi-investoinnit asemoitumisen digitalisoitumiskehityksessä mukaan 

 olemme suunnan-
näyttäjä ja alan 

kehityksen eturin-
tamassa (n=58) 

seuraamme digi-
talisoitumisen 
kehitystä ja py-
rimme hyödyn-

tämään kehitystä 
omassa liiketoi-
minnassa mah-
dollisuuksien 

mukaan (n=186) 

seuraamme digi-
talisoitumisen 

kehitystä ja mu-
kaudumme sii-

hen (n=115) 

digitalisoitumisen 
kehitys ei ole 

merkittävä asia 
yrityksellemme 

(n=46) 

Asiakkuudenhallinta (CRM) 38 % 28 % 23 % 11 % 
Toiminnanohjausjärjestelmä 
(ERP) 

30 % 32 % 23 % 13 % 

Tietoturva 32 % 24 % 21 % 13 % 
Muuhun, mihin? 21 % 20 % 21 % 9 % 
Pilvipalvelut 27 % 19 % 16 % 7 % 
Palvelun/tuotteen digitali-
sointi 

30 % 22 % 10 % 0 % 

Verkkokauppa 23 % 19 % 16 % 4 % 
Ei mihinkään 7 % 7 % 12 % 41 % 
En osaa sanoa 5 % 6 % 16 % 20 % 
Digitaaliset työtilaratkaisut 16 % 12 % 4 % 4 % 
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2.4 Tähänastisten digi-investointien tuloksellisuus 

Yritysvastaajat arvioivat parhaiten onnistuneiksi tekijöiksi viestinnän parantumisen (3,3), työtehtävien nopeutumi-
sen (3,2) sekä prosessien tehostamisen (3,1; kuva 6). Myös työntekijät antoivat korkeat arviot samoille tekijöille, 
uutta näiden lisäksi kärkeen nousi tuotteiden tai palvelujen parantaminen. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja myyn-
nin kasvu oli molemmilla vastaajaryhmällä alimmiksi arvioituja tekijöitä. Työntekijät arvioivat kaikkia tekijöitä yritys-
vastaajia positiivisemmin. Suurimmat erot arvosanoissa olivat asiakasmäärän ja myynnin kasvun, tuotteiden tai 
palveluiden parantamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen arvioissa. 

Kuva 6: Miten paljon olette tähän mennessä onnistuneet kehittämään toimintaanne digi-investoinneilla? (työnantajat) / Miten 
paljon työpaikkasi on mielestäsi onnistunut kehittämään toimintaansa digi-investoinneilla? (työntekijät) Asteikko: 1 = ei lain-
kaan … 5 = erittäin paljon, n=602 

Sekä yritys- että työntekijävastaajien osalta arviot olivat selvästi sitä korkeampia mitä suuremman henkilöstöluo-
kan yritys oli kyseessä. Toimialoittaiset erot liittyvät ennen kaikkea digitalisoitumisasteeseen. Arviot olivat erittäin 
korkeita digitalisoitumiskehityksen suunnannäyttäjillä ja puolestaan matalia sellaisissa yrityksissä, joissa digitalisoi-
tumisen kehitystä ei koettu merkittävänä asiana yritykselle (kuvat 7 ja 8). 
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Kuva 7: Miten paljon olette tähän mennessä onnistuneet kehittämään toimintaanne digi-investoinneilla? (työnantajat) Asteik-
ko: 1 = ei lainkaan … 5 = erittäin paljon, n=401 – vertailu digitalisoitumisasteen mukaan 

 

 

Kuva 8: Miten paljon työpaikkasi on mielestäsi onnistunut kehittämään toimintaansa digi-investoinneilla? (työntekijät) Asteik-
ko: 1 = ei lainkaan … 5 = erittäin paljon, n=199 – vertailu digitalisoitumisasteen mukaan 

  



12 
 

2.5 Digitalisaation vaikutus työhyvinvointiin 
Yritysvastaajista enemmistö (54 %) arvioi digitalisaation kehityksellä olleen vaikutusta työhyvinvointiin (kuva 9). 
Työntekijöistä tätä mieltä oli vain 30 prosenttia. 38 prosenttia työntekijöistä ei osannut ottaa kysymykseen kantaa. 
Lähes joka kolmas työntekijöistä ja 28 prosenttia työnantajista ei nähnyt digitalisaatiolla olleen vaikutuksia työhy-
vinvointiin. 

 

 
Kuva 9: Onko digitalisaation kehittymisellä ollut yrityksessänne (yritykset) / työpaikallasi (työntekijät) vaikutusta työhyvinvoin-
tiin? n=605 

Voimakkaammin digitalisoituneet ja erityisesti suunnannäyttäjäyritykset näkivät selvimmin digitalisaation kehityk-
sen vaikuttaneen työhyvinvointiin. Samoin henkilöstömäärältään suuremmissa yrityksissä koettiin selvästi useam-
min digitalisaation kehittymisen vaikuttaneen työhyvinvointiin. Digitalisoitumisasteen mukaiset erot olivat työnteki-
jöiden vastauksissa selvästi yritysaineistoa heikommat, joskin suunnannäyttäjäyritysten osalta suhde digitalisaati-
on vaikutuksesta työhyvinvointiin nähtiin voimakkaana (69 prosenttia vastasi kyllä). 

Yritysvastaajat perustelevat työhyvinvointivaikutuksia useimmin läpinäkyvyyden ja viestinnän lisääntymisellä. Tie-
toa on helpommin saatavissa ja se saavuttaa kaikki sitä tarvitsevat aiempaa paremmin. Tämä tehostaa ja sujuvoit-
taa työntekoa ja vähentää esimerkiksi päällekkäisen työn tekemistä. Rutiininomaisia työtehtäviä on jätetty pois ja 
robotit ovat ottaneet hoitaakseen tai avustavat raskaimpien työtehtävien tekemisessä. Samalla eräs vastaaja totesi 
vaatimustason lisääntyneen digitalisoitumiskehityksen myötä. Muutamat vastaajat kertovat myös työtehtävien 
lisääntymisestä erilaisten kirjausten muodossa. 

Myös työntekijät näkivät useimmiten hyötyjä digitalisaation kehittymisestä. Turhia työvaiheita on jäänyt pois ja työn 
määrän sekä papereiden käsittelyn kerrottiin vähentyneen. Myös etätyön ja -kokousten mahdollisuudet ovat paran-
tunteet, mikä lisää työn joustavuutta ja vähentää tarvetta matkustaa. Nämä myös omalta osaltaan helpottavat työ- 
ja perhe-elämän yhteensovittamista. Kommunikaatio ja tiedonkulku koetaan aiempaa paremmaksi ja tiedonhallinta 
on parantunut. Niiden vastaajien osalta, jotka kokivat digitalisaation heikentävän työhyvinvointia, viitattiin useimmi-
ten kohtaamisten ja kontaktien vähenemiseen. Erityisesti etätyöt nähtiinkin yhtä lailla työhyvinvointia parantanee-
na, että heikentäneenä tekijänä. Työhyvinvointia heikentäväksi tekijäksi mainittiin lisäksi työn tehokkuuden vaati-
musten kasvu. 
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Työntekijöiltä kysyttiin myös, tuntuuko heistä, että työpaikan tulos tehdään työhyvinvoinnin kustannuksella. Vas-
taajista yhteensä 36 prosenttia kallistui tähän suuntaan, kun vastaavansuuruinen osuus ei pitänyt tätä väittämää 
paikkansapitävänä (kuva 10). Vastauksen kesiarvoiksi (asteikolla 1–5) muodostui 2,9. Sekä suunnannäyttäjäyritys-
ten, että digitalisoitumista merkityksettömänä pitävien vastaajien keskiarvot olivat koko aineiston tasoa matalam-
malla. Alle 50 henkeä työllistävissä yrityksissä arviot olivat matalampia. 50-99 henkeä työllistävissä yrityksissä 
työskentelevät kokivat voimakkaimmin, että työpaikalla tulos tehdään työhyvinvoinnin kustannuksella. 

 
 

Kuva 10: Tuntuuko sinusta, että työpaikallasi tulos tehdään työhyvinvoinnin kustannuksella? Asteikko: 1 = ei lainkaan… 5 = 
erittäin suuresti, n=199 

 

Lisäksi työntekijöiltä kysyttiin, kokivatko he lisääntyneen digitalisaation mukanaan tuoman vastuun ja etätöiden 
vaikuttaneen heidän työhyvinvointiinsa positiivisesti tai negatiivisesti. Yli puolet vastaajista koki, ettei tällä ole ollut 
vaikutusta heidän työhyvinvointiinsa (kuva 11). 38 prosenttia vastaajista piti vaikutusta positiivisena ja 11 prosent-
tia negatiivisena. Kysymyksen keskiarvoksi muodostui 3,4 (asteikolla 1–5). 

 

 

Kuva 11: Onko lisääntyvä digitalisaatio ja sen myötä lisääntynyt vastuu ja työnteon sijainnin vapaus (etätyö), vaikuttanut si-
nun työhyvinvointiin? Asteikko: 1 = negatiivinen vaikutus, 3 = ei vaikutusta, 5 = positiivinen vaikutus, n=198 

Etätyön vaikutuksia arvioitiin hieman positiivisemmin työpaikoissa, joissa henkilöstöä oli yli 100 henkeä (keskiarvo 
3,7). Selvästi kriittisemmin etätyön vaikutuksia työhyvinvointiin arvioitiin alle 10 henkeä työllistävissä (keskiarvo 
3,2) ja 10-49 henkeä työllistävissä (keskiarvo 3,3) yrityksissä työskentelevät vastaajat. Digitalisoitumiskehityksen 
suunnannäyttäjiksi työpaikkansa arvioivat pitivät myös etätyön positiivisia vaikutuksia selvästi muita suurempina 
(keskiarvo 4,0).  
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Reilu kolmannes yritysvastaajista koki, ettei yrityksessä seurata työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välistä suhdetta 
(kuva 12). Samalla neljäsosassa työpaikoista tätä seurataan. Lähes kaksi viidestä vastaajasta valitsi neutraalin 
arvion. Vastausten keskiarvoksi muodostui 2,8 asteikolla 1–5. 

 

Kuva 12: Millä tasolla yrityksessänne seurataan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välistä suhdetta? Asteikko: 1 = ei lainkaan … 
5 = erittäin suuresti, n= 398 

Arviot työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen suhteen seuraamiselle kasvoivat yrityksen henkilöstöluokan nous-
tessa. 5-9 henkeä työllistävien yritysten keskiarvo oli 2,7 ja yli 100 henkeä työllistävien 3,4. Vastaajamäärä on 
pieni korkeimmassa henkilöstöluokassa, mutta tulosten paraneminen oli tasaista portaalta toiselle. Digitalisoitu-
miskehityksen vaikutus ei ollut yhtä nostava koko aineiston tasolla. Kahdella ylimmällä digitalisoitumisportaalla 
olevien keskiarvo työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen suhteen seuraamiselle oli 3,0. Sen sijaan niiden vastaa-
jien osalta, jotka eivät kokeneet digitalisoitumisen kehitystä merkittävänä asiana yritykselleen, keskiarvo oli 2,4. 
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2.6 Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen tulokseen 
Yritysvastaajat näkivät usein työhyvinvoinnin vaikuttavan vähentyneisiin sairaspoissaoloihin. Työssä viihtyminen 
heijastuu myös työntekijöiden parempaan pysyvyyteen, työhön sitoutumiseen sekä tuottavuuteen, jotka heijastuvat 
montaa kautta tulokseen. Motivoituneet työntekijät ovat tehokkaita ja tuottavat korkeaa laatua ja parempaa asia-
kaspalvelu, joka puolestaan näkyy asiakastyytyväisyytenä ja sen kautta hyvänä maineena ja jatkotilauksina. Suh-
tautuminen työhyvinvoinnin vaikutuksiin yrityksen tulokseen oli lähes yksinomaan positiivista. Tästä huolimatta 
muutamissa kommenteissa pohditaan näiden tekijöiden välisen vaikutuksen mittaroimisen vaikeutta. Vaikutukset 
näkyvät usein viiveellä ja välillisesti, eikä siksi varsinaisia lukuja tai statistiikkaa aiheesta ole. 

”Mitä paremmin ihmiset voi niin sitä paremmin he tekevät työnsä.” 

”Se on yksi kriittisimpiä ja tärkeimpiä asioita mitä tulee mitata.” 

 
Työntekijät kuvailivat vastauksiin pitkälti vastaavia vaikutuksia: vähentyneet sairaspoissaolot, tehokkuuden ja mo-
tivaation kasvaminen sekä työvoiman sitoutumisen vaikutus henkilöstön vaihtuvuuteen. Monet viittasivat myös 
hyväntuulisuuteen, iloon ja energiaan, jota hyvä työilmapiiri ja työssä jaksaminen tuottaa. Hyvinvoivat työntekijät 
koettiin tuottavammaksi ja tätä kautta yrityksen tuloksen arvioitiin paranevan vuosi vuodelta, jos työpaikalla voi-
daan hyvin. Käänteisesti huonon työhyvinvoinnin koettiin lisäävän työssä uupumista, lyhentävän työsuhteita sekä 
lisäävän poissaoloja. Erityisesti yrittäjät kokivat hyvinvoinnin kaiken perustaksi ja elinehdoksi. Muutamat vastaajat 
kokivat, ettei työhyvinvointi näy lainkaan työpaikan tuloksessa. 

”Hyvinvoivat työntekijät pysyy kauemmin yrityksessämme ja parantaa siten tulosta” 

”Hyvinvoiva työntekijä on hyvä asiakaspalvelija” 

 

2.7 Haasteet työhyvinvointiin digitalisaation kehityksessä 
 

Yritysvastaajat pitivät suurimpina haasteina digitalisaation kehittymisessä työhyvinvoinnin näkökulmasta muutos-
nopeutta. Asioiden jatkuva muuttuminen paitsi itsessään kuormittaa, haastaa ajankäyttöä ja mahdollisuuksia riittä-
vään perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Henkilöstön tieto- ja taitotasoa tulisi pystyä pitämään jatkuvasti korkeal-
la tiedon määrän ja järjestelmien lisääntyessä ja muuttuessa aiempaa monimutkaisemmiksi. Samalla työhyvin-
voinnin kannalta haasteeksi nähtiin ihmiskontaktien ja kommunikaation väheneminen. 

”Osaaminen on haaste ja ihmisten sopeutuminen muutoksiin”. 

”Kaikki työntekijät eivät ole yhtä valmiita käyttämään digitaalisia järjestelmiä” 

”Ohjelmistovalintojen epäonnistuminen saattaa laskea työhyvinvointia.” 

Työntekijöiden vastauksissa useimmiten digitalisaatiokehityksen haasteiksi työhyvinvoinnille mainittiin sosiaalisia 
tekijöitä. Etäpalaverit ja muut digitalisaation mahdollistamat työskentelytavat ovat vähentäneet kohtaamisia kas-
vokkain. Tämä lisää yksinäisyyden kokemuksia ja heikentää yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteita. Vuo-
rovaikutuksen väheneminen voi aiheuttaa haasteita myös tiimityöskentelylle. Muutamat vastaajat kokivat kuormit-
tavaksi myös uusien ohjelmistojen, laitteiden ja sovellusten käytön opettelun sekä työn muuttumisen yksipuoli-
semmaksi. Myös työergonomia ja runsas tietokoneen ääressä istuminen mainittiin haasteina työhyvinvoinnille. 
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Yksittäisessä maininnassa pohdittiin myös työnteon riippumattomuuden ajasta ja paikasta lisäävän todennäköi-
syyttä tarttua työasioihin myös vapaa-ajalla. 

”Ihmisten oletetaan osaavan käyttää uusinta teknologiaa ilman koulutuksia” 

”on vaikea pysyä perässä, kun asiat muuttuvat niin paljon” 

”Digitalisaation myötä unohtuu, että ihmiset loppujen lopuksi tekevät asioita.” 
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3 Digitalisaatio ja henkilöstön osaaminen 

3.1 Henkilöstön koulutustarpeiden huomioiminen 
Vastaajien suhtautuminen henkilöstön koulutustarpeisiin digitalisaatiossa oli pääosin neutraalia (kuva 13). Työnte-
kijöistä 44 prosenttia ja yrityksistä 36 prosenttia valitsi keskimmäisen arvosanan. Neljännes työntekijöistä ja 31 
prosenttia yritysvastaajista arvioi koulutustarpeiden huomioisen heikoksi ja vastaavasti kolmannes työntekijöistä ja 
33 prosenttia yritysvastaajista piti tätä hyvänä. Työntekijöiden keskiarvo oli 3,1 ja työnantajien keskiarvo 3,0 as-
teikolla 1–5.  

 

Kuva 13: Miten työpaikallasi on mielestäsi huomioitu (työntekijät) / yrityksessänne on huomioitu (yritykset) henkilöstön koulu-
tustarpeet digitalisaatiossa? Asteikko: 1 = erittäin huonosti… 5 = erittäin hyvin, n=603 

Yritysvastaajilla henkilöstön koulutustarpeiden huomioiminen vaihteli alle 10 henkeä työllistävien 2,8:sta yli 100 
henkeä työllistävien keskiarvoon 4,0. Digitalisoitumiskehityksen suunnannäyttäjinä itseään pitävät yritykset arvioi-
vat tätä keskiarvolla 3,7. Myös työntekijöiden vastauksissa suunnannäyttäjäyritysten keskiarvo koulutustarpeiden 
huomioimisessa oli selvästi muuta aineistoa korkeampaa (3,9). Henkilökuntaluokalla ei ollut selkeää vaikutusta 
vastauksiin työntekijöiden osalta. 

Heikkoja arvioita antaneet työntekijät perustelivat arviotaan sillä, ettei koulutuksia ole tarjolla tai niihin ei kannuste-
ta tai ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia osallistua. Koulutuksissa ei myöskään huomioida riittävästi osallistujien 
lähtötasoa. Yrityspäättäjien vastauksissa osa kertoi, ettei koulutuksia järjestetä lainkaan. Jotkut vastaajista kokivat, 
ettei koulutustarpeita ole, tai koulutukset liittyvät ainoastaan uusiin järjestelmiin. Arjessa kiire ajaa usein koulutuk-
sien edelle. Käytännössä voi käydä esimerkiksi niin, että nuoret työntekijät kouluttavat ja auttavat vanhempia työn 
lomassa. 

 

3.2 Eniten kehitettävät osaamisen osa-alueet 
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Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, millä digiosaamisen osa-alueilla heidän mielestään henkilöstön osaamista pitäisi 
eniten kehittää. Tämän kysymyksen osalta tulokset poikkesivat jonkin verran näkökulmasta riippuen (kuva 14). 
Työntekijät nimesivät useimmin kehitettäviksi osa-alueiksi viestintätyökalut sekä sosiaalisen median. Yritysvastaa-
jien osalta kehitettävien osa-alueiden painopisteet jakautuivat selvästi tasaisemmin eri vaihtoehtojen väleillä. 
Useimmin mainittiin markkinoinnin ja myynnin työkalut sekä tuotanto.  

 

Kuva 14: Millä digiosaamisen osa-alueilla koet, että henkilöstön osaamista pitäisi työpaikallasi eniten kehittää? (työntekijät) / 
Millä digi-osaamisen osa-alueilla koette eniten tarvetta/haasteita henkilöstö osaamisen kehittämiseen? (yritykset) Valitse kor-
keintaan kolme tärkeintä, n=576 

Muina digiosaamisen osa-alueina mainittiin mm. tietokonejärjestelmien käyttö, tietoturva, turvallisuusteknologian 
hyödyntäminen, mobiilisovellukset, taloushallinto, tietomallintaminen, järjestelmien integroiminen, henkilökunnan 
motivaatio koulutukseen, tilausjärjestelmät, olemassa olevan tiedon jalostaminen sekä ajojärjestely.  

Korkeimmin digitalisoituneet yritysvastaajat näkivät eniten haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiseen markki-
noinnin työkalujen osalta. Keskivaiheilla digitalisoitumisessa olevien vastauksissa painottuivat eniten myynnin ja 
markkinoinnin työkalut sekä tuotanto. Henkilökuntaluokan mukaan tarkastellessa pienissä yrityksissä nimettiin 
useimmin markkinoinnin ja myynnin työkalut ja suuremmissa puolestaan tuotanto ja viestintätyökalut. Työntekijöi-
den arvioissa viestintätyökalut korostuivat voimakkaasti työnantajan digitalisoitumisasteesta riippumatta. 

3.3 Henkilöstöryhmien väliset erot 
Yritysvastaajat näkevät työntekijöitä useammin, että digitalisaatio ei tuota haasteita erityisesti tietylle henkilöstö-
ryhmälle (kuva 15). Samalla yritysvastaajat nimesivät työntekijöitä useammin toimihenkilöt, esihenkilöt sekä erityi-
sesti johdon ja ylemmät toimihenkilöt henkilöstöryhmiksi, joissa on haasteita digitalisaatioon liittyen. Kysymykses-
sä on voinut valita useampia vaihtoehtoja, ja tämä on ollut yleisempää yritysvastaajien keskuudessa. 
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Kuva 15: Tuottaako digitalisaatio mielestäsi eniten haasteita jollekin tietylle henkilöstöryhmälle? n=598 

Pienemmissä yrityksissä kaksi viidestä yritysvastaajista koki, ettei digitalisaatio luo haasteita tietyille henkilöstö-
ryhmille, kun 50-99 henkeä työllistävistä tätä mieltä oli 32 prosenttia ja yli 100 henkeä työllistävissä 22 prosenttia. 
Henkilöstömäärältään suuremmissa yrityksissä korostui työntekijät henkilöstöryhmänä, jolla on eniten haasteita 
digitalisaation kanssa. Työntekijöiden osalta tulos on näiltä osin lähes yhdenmukainen yritysaineiston kanssa. 

Työntekijät kokivat useimmin haasteeksi jatkuvan uusien asioiden oppimisen ja uudistuksissa mukana pysymisen. 
Digitalisaatioon liittyvä osaaminen on monissa yrityksissä hyvin eritasoista, eikä kaikilla ole hyviä perustaitoja, 
joiden päälle rakentaa. Tämä kasvattaa kuilua osaavien ja osaamattomien välillä ja eriarvoistaa työntekijöitä. Sa-
malla käytettävät ohjelmistot muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi ja käytettävien alustojen määrä kasvaa. Myös 
toimimattomat tai takkuavat ohjelmat voivat aiheuttaa haasteita. 

Yritysvastaajien keskuudessa toistuivat monilta osin samat teemat. Digitalisaatio vaatii jatkuvaa opiskelua. Uuden 
oppiminen nähtiin eritiisen vaikeaksi vanhempien työntekijöiden keskuudessa. Myös uusien työntekijöiden koulu-
tuksen yhteydessä perehdytettävien asioiden määrä kasvaa. Muutosvauhti on nopeaa ja tämä aiheuttaa oppimis-
vaikeuksia, kun eri ihmisillä on voimakkaasti toisistaan poikkeavat pohjatiedot. 
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3.4 Tarpeet suhteessa digitalisaatioon ja työhyvinvointiin 
Vastaajilta kysyttiin millaisia tarpeita he näkevät työpaikallaan ajatellen digitalisaation ja työhyvinvoinnin yhteyttä. 
Yritysvastaajien tarpeet liittyvät muun muassa mittaroinnin kehittämiseen sekä kerätyn datan mallintamiseen työ-
hyvinvoinnin ja tuottavuuden välillä. Myös osaamiseen liittyen nähtiin monenlaisia tarpeita. Koulutuksen merkitys 
yrityksissä nousee jatkuvasti. Samalla tulisi osata ostaa oikeat ohjelmistot, jotta työ helpottuisi eikä vaikeudu liian 
monimutkaisten työkalujen vuoksi. Digitalisaation tulisi helpottaa arkea eikä tehdä siitä raskaampaa. Samaan liitty-
en myös viestinnällisetsi ja yrityskulttuurin osalta pitäisi oppia näkemään digitalisaation mukanaan tuomat edut, 
ettei sitä koettaisi yksinomaan stressaavana tekijänä. Näiden teemojen ulkopuolelta yksittäisiä tarpeita oli liittyen 
esimerkiksi some-osaajiin. 

Työntekijät toivoivat useimmiten lisää koulutusta sekä toimintatapojen jalkauttamista. Pitäisi mahdollistaa tasainen 
osaamistaso koko henkilöstölle erilaiset lähtötasot huomioiden. Samalla jatkuvan kehittämisen keskellä pitäisi 
löytää tilaa ja aikaa opetella ensin tietyt asiat ja ohjelmat kunnolla, ennen kuin näiden päälle aletaan opettamaan 
lisää toimintoja. Digitalisaatio vaatii myös toimivia työvälineitä ja laitteita. Joissain tehtävissä työn tavoitteet saatta-
vat muuttua ja vaatia uudelleenarviointia. Eräs vastaaja peräänkuulutti sen arvioimista, mitä kannattaa digitalisoi-
da. Työn joustavuuteen liittyen työhyvinvointia edistää selkeä työ- ja vapaa-ajan rajaaminen.  

”Lisää varoja ja aikaa perehdytykseen.” 

”Töiden monipuolisuus niin että välillä pääsisi pois tietokoneen ruudun ääreltä” 
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Yritysten ja työntekijöiden näkemykset yritysten digitalisoitumiskehityksestä näyttävät olevan hyvin linjassa, suurin 
osa vastaajista 46 %, seuraa digitalisoitumisen kehitystä ja pyrkii hyödyntämään sitä, 28 % mukautuu ja noin 13% 
kokee olevansa suunnannäyttäjä. Vain noin 10 % arvioi, että digitalisoitumisen kehitys ei ole merkittävä asia.  
Suunnannäyttäjät sijaitsevat asiantuntija-aloilla, joilla prosessien ja työvälineiden sähköistys on luonnollista.  
 
Digi-investointien top 3 seuraavan kahden vuoden aikana kohdistuvat toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP) sekä 
asiakkuudenhallintaan (CRM) sekä tietoturvaan.  
 
Digi-investointien tuloksellisuus näkyy viestinnän parantumisena, työtehtävien nopeutumisena sekä prosessien 
tehostamisessa, sekä työntekijät että yritykset arvioivat kyseiset asiat korkealle. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja 
myynnin kasvu oli molemmilla vastaajaryhmällä alimmiksi arvioituja tekijöitä. Digi-investointien tuloksellisuus näkyy 
erityisesti digitalisoitumiskehityksen suunnannäyttäjillä erittäin voimakkaana vahvuutena. 
 
Enemmistö yritysvastaajista (54 %) arvioi digitalisaation kehityksellä olleen vaikutusta työhyvinvointiin, työntekijöis-
tä tätä mieltä oli vain 30 prosenttia. Huomioitava että työntekijöistä suuri osa (38 %) ei osannut ottaa kantaa digita-
lisaation vaikutuksesta työhyvinvointiin. Yritysvastaajat perustelevat työhyvinvointivaikutuksia sillä, että tietoa on 
helpommin saatavissa ja se saavuttaa kaikki sitä tarvitsevat aiempaa paremmin. Työntekijät kokivat turhien työ-
vaiheiden jääneen pois ja joustavuuden lisääntyneen. 
 
Etätyö nähdään kuitenkin yhtä lailla työhyvinvointia parantaneena, että heikentäneenä tekijänä. 
 
Työntekijät kokevat ristiriita kysymyksessä ”Työpaikallasi tulos tehdään työhyvinvoinnin kustannuksella?”, 36 pro-
senttia kokee näin, mutta vastaavansuuruinen osuus ei pitänyt tätä väittämää paikkansapitävänä. Digitalisaation 
lisääntyminen, vastuu ja työnteon sijainnin vapaudella ei koettu olevan vaikutusta työhyvinvointiin. 
 
Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välistä suhdetta ei seurata aktiivisesti, valtaosa (39 %) vastasi neutraalisti ja (34 
%) vastasi ettei suhdetta seurata.  
 
Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen tulokseen tunnustetaan mutta teemasta on todettava, että vaikutukset näkyvät 
usein viiveellä ja välillisesti. Sairaspoissaolot ja motivaatio sekä sitoutuminen teemoina kärjessä.  
 
Yritysvastaajat pitivät suurimpina haasteina digitalisaation kehittymisessä työhyvinvoinnin näkökulmasta muu-
tosnopeutta. Asioiden jatkuva muuttuminen paitsi itsessään kuormittaa, haastaa ajankäyttöä ja mahdollisuuksia 
riittävään perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. 
 
Koulutustarpeiden huomiointi digitalisaatioon liittyen jakaa yrityskenttää ja työntekijöitä saatavuuden suhteen, yh-
teiseksi nimittäjäksi voidaan määritellä oikean ajan löytyminen. Viestintätyökalujen osaamisessa koetaan henkilös-
tön keskuudessa eniten painetta, yritysnäkökulmasta siirrytään myynnin ja markkinoinnin työkaluihin. Työntekijät 
kokivat useimmin haasteeksi jatkuvan uusien asioiden oppimisen ja uudistuksissa mukana pysymisen. Digitalisaa-
tioon liittyvä osaaminen on monissa yrityksissä hyvin eritasoista, eikä kaikilla ole hyviä perustaitoja, joiden päälle 
rakentaa. Tämä kasvattaa kuilua osaavien ja osaamattomien välillä ja eriarvoistaa työntekijöitä. 
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