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Tämän kehittämistehtävän ydin on digitaalisen liiketoimintaosaamisen vahvistaminen 
syksyllä 2019 uudistuvien Master-tutkintojen sisällöissä. Tässä työssä esitetään 
kehittämisehdotus tarvittavasta sisällön integroimisesta uudistuviin Master-ohjelmiin. 
Tarkoituksena on selvittää, millaisia tulevaisuuden osaamisia työelämässä tarvitaan 
digitalisaation murroksessa. Työ rajattiin koskemaan digitaalisen liiketoimintaosaamisen 
kehittämistä opintojen sisällöissä. Työ on erillinen kehittämishanke liittyen läheisesti 
Master-kehitysryhmän projektiin, jonka tavoitteena on opetussuunnitelman (OPS) 
uudistaminen. Työ vastaa Haaga-Helian strategiassa 2017–2019 määriteltyyn 
tavoitteeseen tutkintojen kehittämisestä. Työssä tarkastellaan opiskelijakeskeisyyttä, 
asiakasymmärrystä ja asiakaskokemuksen parantamista digitalisaation avulla mukaillen 
Haaga-Helian ydinosaamisia. 
 
Tässä työssä käytettäväksi kehittämisen menetelmäksi on valittu digitaalisen liiketoiminnan 
kehittämisen malli. Se antaa loogisen toimintamallin, joka yhdistää sekä liiketoiminnan että 
organisaation tavoitteet asiakkaan näkökulmasta. Digitaalisen liiketoiminnan teoreettinen 
viitekehys on rakennettu yhdistämällä eri lähteistä uudistamisen mallin keskeisiä 
elementtejä digitalisaation teoriaan. Käytetyn mallin vaiheet on jaettu teoriasta nousevien 
viiden keinon alle. Käytetty teoreettinen viitekehys on jaettu kuuteen pääteemaan: 
toimintamallit ja johtaminen, osaamisen varmistaminen, out of the box -ajattelumalli, datan 
hyödyntäminen, prosessien kehittäminen ja asiakaskokemuksen vahvistaminen.  
 
Lähestymistapana on tapaustutkimus. Kehittämistehtävä toteutetaan kvalitatiivisen ja 
kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin. Aineistoa kerättiin useista eri lähteistä 
monipuolisia menetelmiä ja keinoja käyttäen.  
 
Kehittämistyö onnistui nostamaan esille opiskelijan näkökulmaa digitaalista 
liiketoimintaosaamista vahvistavien opetussisältöjen kehittämiseksi. Johtopäätöksenä 
voidaan todeta, että kaikki tarvittava osaaminen on jo olemassa Haaga-Heliassa. Jotta 
työelämän digitaalisiin tarpeisiin voidaan jatkossa koulutuksessa vastata entistä paremmin, 
tulee Haaga-Helian lisätä fokusta työelämälähtöisyyden lisäksi määrätietoisemmin 
opiskelijoiden kokemuksien paremmin huomioimiseen opetuksen sisältöjä rakentaessa. 
Lisäksi johtopäätöksenä voidaan todeta, että uuden Master OPS:in toteutusmalli ja 
koulutusten rakenne tuovat lisää joustoa Master-tutkintojen sisältöjen yksilöllistämiseen 
digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarpeisiin. 
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1 Johdanto  

Maailma on kovassa murroksessa teknologian kehittyessä, kun digitalisaation myötä 

tapamme toimia kuluttajina ja kansalaisina muuttuvat hurjaa vauhtia. Kuluttajan haluavat 

helppoa ja nopeaa asiointia, ja palvelusta tulee datan avulla entistä personoidumpaa. 

(Gerdt & Eskelinen 2018, 9). Digitaalinen liiketoiminta on kohta kaikkialla, mikä vaikuttaa 

jo nyt oleellisesti lähes jokaisen arkeen. Maailma muuttuu seuraavina tulevina 

vuosikymmeninä enemmän ja nopeammin kuin se on muuttunut koskaan aikaisemmin. 

Digitalisaatio, robotisaatio ja globalisaatio muokkaavat toimialoja ja yrityksiä uuteen 

uskoon. Työelämän uudet ilmiöt nostavat päätään. Ammatit ja toimenkuvat muuttuvat, kun 

työtä häviää ja uutta työtä syntyy. Palkkatyö ei ole aina kaikille mahdollista. Yrittäjyys on 

kasvussa ja yrittäjämaista tapaa toimia kaivataan entistä enemmän. Ihmisten tulee myös 

ottaa enemmän vastuuta omasta osaamisestaan. On kaikkien etu, että varaudumme 

tulevaisuuteen kehittämällä osaamistamme, jolloin muutoksen voima ja vauhti eivät pääse 

täysin yllättämään. Kuka olisi kymmenen vuotta sitten vielä uskonut, että bussit ajavat 

ilman kuljettajaa tai että postinjakajalta voi tilata ruohonleikkuupalvelun. (Sitra 2017; 

Kauhanen, Maliranta, Rouvinen & Vihriälä 2015.)  

 

Työelämässä tarvittava digitaalinen liiketoimintaosaaminen on suuressa murroksessa, kun 

työelämän muuttuessa uusia ammatteja syntyy ja vanhoja katoaa. Tilanne pitää nähdä 

mahdollisuutena eikä uhkana. Tämä luo uusia tarpeita myös työtekijän osaamisen 

jatkuvaan kehittämiseen ja päivittämiseen läpi koko työuran. Muutoksia säätelevät 

eurooppalainen tutkintojen viitekehys ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä 

kansallisten linjauksien lisäksi myös yksittäisten oppilaitosten, kuten Haaga-Helian, omat 

tavoitteet. Opetussuunnitelmien (OPS) muutostarpeeseen ovat johtaneet suuret 

työelämän rakenneuudistukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat 

laatutavoitteet korkeakoulujen rahoituksessa. Korkeakoulujen rahoitusmalli on uudistettu 

vuonna 2016 ja nyt julkiseen rahoitukseen lisätään valmistuneiden työllistymisestä 

palkitseminen. ”Laadullisen työllistymisen kriteeri lisätään korkeakoulujen rahoitusmalliin 

alkavan sopimuskauden puolivälissä vuonna 2019. Tavoitteena on edistää työllisyyttä 

sekä kannustaa korkeakouluja yhteistyöhön työelämän kanssa.” (OKM 8.7.2016; OKM 

2.3.2017.) Digitaalisuus asettaa myös uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia digitaalisen 

liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tutkintojen sisällöissä. Tarkoituksena on kehittää 

toimintaa paremmaksi ja päivittää digitaalisen liiketoimintaosaaminen nykyajan työelämän 

muutoksiin sekä opiskelijoiden tarpeiden yksilöllistämiseen yhä enemmän. 

 

Haaga-Heliassa on käynnissä ylempien korkeakoulututkintojen eli Master-tutkintojen 

opetussuunnitelmauudistus. Uudistus on tarpeen, sillä opiskelijat tarvitsevat yhä 
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enemmän joustavia, yksilöllisiä ja työelämän tarpeet hyvin täyttäviä 

oppimismahdollisuuksia. Opetussuunnitelma uudistetaan kokonaisvaltaisesti käsittäen 

Haaga-Helian Master-ohjelmien rakenteet, sisällöt ja menetelmät vastaamaan tulevan 

vuosikymmenen työelämän ja opiskelijoiden tarpeita. Uudistus toteutetaan vuoden 2018 ja 

2019 aikana siten, että uudet opetussuunnitelmat ja toimintamallit ovat käytössä syksyllä 

2019 aloittavilla opiskelijoilla. (Haaga-Helia 2017a; Haaga-Helia 2017b.) Tämän 

kehittämistehtävän tarkoitus on selvittää, millaista digitaalista liiketoimintaosaamista 

tulevaisuudessa tarvitaan uudistuvissa Master-tutkinnoissa. Tässä työssä haetaan 

vastauksia, miten digitaalisen liiketoimintaosaamisen kompetenssia tulee vahvistaa 

opetuksen sisällöissä. Käytän tutkimuksessa apuna kyselytutkimusta, laajaa kirjallista 

aineistoa, Master-kehitysryhmän toimintaan osallistumista, omia havaintojani, erilaisia 

analyysejä, osaamistarvekartoitusta ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen mallia.  

 

Tällä hetkellä digitaalinen liiketoiminta ei näy opetussuunnitelmissa riittävästi alan 

substanssi- ja erityisosaamisena eikä myöskään työelämän kompetensseina. Digitaalisen 

liiketoiminnan muuttuneet tarpeet ja digimaailman ajatusmalli eivät istu nykyisiin 

koulutusohjelmiin. Tässä työssä esittelen opetussuunnitelman pääperiaatteet ja lisäksi 

kerron, mitä digitalisaatio on. Osaamistarpeita ja työelämän osaamista tutkitaan 

digitaalisen liiketoimintaosaamisen näkökulmasta. Ekosysteemiajattelun ymmärryksen 

kautta digitalisaation merkitys avautuu työntekijälle. Se selkeyttää myös alusta- ja 

jakamistalouden käsitteiden ymmärtämistä. Tässä opinnäytetyössä esitän digitalisaatio-

osaamisen suhteen kehitysehdotuksia, joiden pohjalta toivon tehtävän syksyn 2019 

OPS:iin tarvittavia täsmennyksiä ja muutoksia havaitsemiini puutteisiin. Konkreettisina 

lopputuotoksina Haaga-Helian opetussuunnitelmissa ja opintojaksojen sisällöissä 

digitaalinen liiketoimintaosaaminen tulee jatkossa vahvasti integroitumaan entistä 

vahvempana substanssina kaikkiin Haaga-Helian ylempiin AMK-tutkintoihin vuoden 2019 

syksyllä. Kehitystyö ei ole kuitenkaan vielä ole valmis tämän kehitystyön valmistuttua. 

 

Minut kutsuttiin mukaan projektiin, sillä minulla on opettajatausta ja monipuolista 

opiskelukokemusta Haaga-Heliassa. Olen suorittanut restonomin tutkinnon matkailun 

koulutusohjelmasta (AMK) sekä hankin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 

ammatillisen opettajan pedagogisen pätevyyden (AmO) vuonna 2017. Minulla on ajan 

tasalla oleva ja objektiivinen näkemys asioihin ja kehittämiseen, vaikka tunnenkin hyvin 

organisaatiota sekä talon tapaa toimia. Oma mielenkiintoni sähköisen 

liiketoimintaosaamisen vahvistaa motivaatiota. Lisäksi minulle on hankkeessa tärkeää, 

että pääsen vaikuttamaan kompetenssien kehittämiseen. Tällä työllä haluan näyttää 

johtoryhmälle kyvykkyyteni ja aidon intoni organisaatiota kohtaan. Lisäksi hankkeella 
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haluan saada näkemykseni esille, mikä motivoi minua entisestään kehittämistyöhön ja 

haluun kehittää koulutuksen sisältöjä. 

 

1.1 Kehittämistehtävä, tavoitteet ja rajaus    

Kehittämistehtävän ”Digitaalisen liiketoimintaosaamisen integroituminen Haaga-Helian 

uudistuviin Master-ohjelmiin” tilaajana on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Kehittämistyö 

on erillinen hanke, joka linkittyy tiiviisti Master-tutkintojen opetussuunnitelmauudistukseen.  

 

Tämä kehittämistehtävä käsittää kaikkien YAMK-koulutusohjelmien rakenteisiin ja 

sisältöihin liittyvien asioiden nykytilanteen tutkimista, opettajien kokemuksen 

hyödyntämistä sekä uusien tarpeiden kartoitusta niin työelämän muuttuvien tarpeiden kuin 

oppilaidenkin näkökulmasta. Uudistamisessa ovat tiivisti mukana opetushenkilöstö, 

oppilaat ja työelämä. Tekemällä asioita näkyväksi osallistamista hyödyntämällä saadaan 

eri osapuolet sisäistämään muutostarpeet ja sitoutumaan aidosti osaksi muutosta. 

 

Tämän työn tarkoituksena on Haaga-Helian opetussuunnitelmauudistuksessa 

opiskelijoiden digitaalisen liiketoimintaosaamisen vahvistaminen koulutuksien sisällöissä, 

jotta ne vastaavat uusia tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja. Työssä 

tarkastellaan osaamisperusteisuutta, osaamistarpeita ja työelämässä tarvittavia 

kompetensseja Haaga-Helian ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin. 

 

Tavoitteena on laatia ehdotus, miten digitaalisen liiketoiminnan osaaminen integroidaan 

OPS:iin. Tavoitteita määriteltäessä tulee huomioida ensin opetussuunnitelmauudistukselle 

asetetut tavoitteet ja sitten maisteriohjelman tavoitteet. Lisäksi keskitytään selvittämään 

digitaalisen liiketoiminnan mukaisia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita ja mitä 

kehittämistarpeita ne luovat kurssitarjonnan nykyaikaistamiselle opiskelijan näkökulmasta. 

Kehittämistyön keskeisimmät vaiheet muodostuvat neljästä kokonaisuudesta:  

1. Selvitetään analyysin ja havaintojen kautta Haaga-Helian nykytilanne 2018 ja 

kartoitetaan, kuinka digitaalinen liiketoimintaosaaminen näkyy opetuksen sisällöissä. 

2. Määritellään havaintojen, analyysien, tutkimusten, haastatteluiden, kyselyn ja 

digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen mallin perusteella asiakaslähtöisesti 

digitaalisen liiketoimintaosaamisen ydinosaamisen ja erityisosaamisen kompetenssit. 

3. Esitellään ja kuvataan opetussuunnitelmauudistuksen pääkohdat, Haaga-Helian    

Master-koulutusten rakenne ja osaamisalueet. 

4. Haetaan ratkaisuja, kuinka digitaalinen liiketoimintaosaaminen voisi integroitua Master-

ohjelmien uuteen rakenteeseen ja millaista sisältöä kurssien tulisi sisältää. 

Kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti teen oman kehittämisehdotuksen. Ehdotus 
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pohjautuu tutkimuksiini, analyyseihin, kirjalliseen aineistoon, havaintoihini ja 

haastatteluihin siitä, miten digitaalinen liiketoimintaosaaminen vastaa työelämän 

osaamisen tarpeisiin. 

Tämän projektin tehtäviin ei kuulu:  

• Muutoksen johtaminen ja muutosviestintä  

• Teknologisten ratkaisujen, tietojärjestelmien ja välineiden kehittäminen 

• Opettajien yhteisten toimintatapojen suunnittelu, prosessit, ohjauskäytännöt ja 

pedagogisen strategian päivittäminen 

• Opetushenkilökunnan koulutussuunnitelma, teknisen osaamisen kehittäminen ja 

muu tarvittava koulutus.   

 

Opiskelijanäkökulma: Tässä työssä asiakkailla tarkoitetaan opiskelijoita. 

Asiakaslähtöisyyteen kuuluu se, että palvelun tuottajana koulutuksen järjestäjä tunnistaa 

asiakkaidensa tarpeet ja odotukset niin, että nämä tarpeet ohjaavat koulutuspalvelujen 

suunnittelua ja toteutusta. Keskeistä on myös se, että asiakas voi vaikuttaa palvelujen 

suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Asiakkaalla tulee myös olla mahdollisuus 

arvioida ja antaa palautetta saamastaan palvelusta. (Räsänen & Goman 2017.) 

Opiskelijanäkökulman tarkasteluun tuo syvyyttä tekijän oman kokemuksen 

hyödyntäminen. 

 

OPS-näkökulma: Opetussuunnitelman näkökulmaa tarkastellaan Master-kehitysryhmän 

kautta, jossa hankkeen tekijä on myös yhtenä jäsenenä. OPS:in näkökulmasta 

tarkasteltuna korostuvat laadulliset tavoitteet. Ja miten työelämän digitalisaation tarpeet 

näkyvät vahvemmin opintojen sisällöissä ja kuinka se huomioidaan uusia sisältöjä 

rakennettaessa? Opetus-ja kulttuuriministeriön tavoite on korvata ammattikorkeakoulujen 

nykyinen koulutuksen rahoitusperusteena oleva työllistymiskriteeri laadullisella 

työllistymisellä syksyllä 2019, mikä kannustaa ammattikorkeakouluja ottamaan paremmin 

huomioon tulevaisuuden työelämän tarpeet koulutuksessa ja edistämään valmistuneiden 

työllistymistä. Myös yrittäjyys on yksi työllistymisen muoto. (OKM 2.3.2017.) 

Opetussuunnitelman ja sen sisällön laadun varmistamisen osalta Haaga-Heliassa 

laatuajattelu on jo ennestään vahvaa kaikessa tekemisessä ja toiminnassa. 

Laatuvaatimukset huomioidaan uudistuksessa vielä entistä vahvemmin. (Haaga-Helia 

2017c). Uudistuksessa Haaga-Helian päämääränä on luoda strukturoitu toimintamalli ja 

uusi Master-opetussuunnitelma. Työelämän tarpeet huomioidaan yhteistyön tiivistämisellä 

työelämään sekä opintojen ja opinnäytetyön sisältöjen integroituminen vahvemmin 

työelämää palveleviksi.  
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Kehittämistehtävä keskittyi tarpeiden ja osaamisen tutkimiseen ja analysointiin sekä 

muodostamaan tulevaisuuden digiosaamisen kompetenssit. Tavoitteena oli löytää 

parhaimmat menettelytavat ja sisällöt, joiden kautta tarvittava digitaalinen 

liiketoimintaosaaminen voidaan mahdollistaa kurssien sisällöissä. Ehdotuksen on tarkoitus 

tuoda vanhaan opetussuunnitelmaan korjausehdotuksia. Ratkaisujen ja menetelmien 

voidaan katsoa olevan hyödyksi digitaalista liiketoimintaosaamista integroitaessa uusiin 

opetussuunnitelmiin.  

 

1.2 Tutkimusosa 

Kehittämistehtävän lähestymistavaksi valikoitui tapaustutkimus. Tapaustutkimusta kuvaa 

pyrkimys tuottaa yksityiskohtaista ja syvällistä tietoa tutkittavasta tapauksesta, jonka 

avulla on mahdollista ymmärtää kehittämisen kohdetta kokonaisvaltaisesti. (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2015, 40.) Menetelminä ovat sekä laadullinen että määrällinen 

menetelmä, koska tarkoituksena on ymmärtää syvällisemmin työelämän osaamistarpeita 

nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalisen liiketoimintaosaamisen määrittely alkaa tarpeiden ja 

työelämän osaamisperustan määrittelyllä. Lisäksi myös eurooppalainen tutkintojen EQF7-

viitekehys ohjaa Haaga-Helian toimintaa. Viitekehyksen numero 7 tarkoittaa tasoa, jossa 

määritellään Master-tason osaaminen. Haaga-Helialle ei riitä tutkintojen mukainen 

minimitason osaaminen vaan uudistuksen perustana on EQF7:n ylittävät osaamistarpeet. 

Niiden mukaista uutta sisältöä tullaan myös kehittämisehdotuksessa esittämään. Tähän 

ratkaisuun tutkija päätyi, koska sähköisen liiketoiminnan substanssiosaamisen lisäksi 

tulevaisuuden työelämässä vaikuttavat myös vahvasti työntekijän metataidot, jotka tukevat 

ja varmistavat työntekijän menestyksen. 

 

Tutkijan tavoitteena oli tämän tutkimuksen osalta saavuttaa ensin syvällistä ymmärrystä, 

mitä digitalisaatio on sekä sen osaamisperusteisuudesta. Sitten määriteltiin digitaalisen 

liiketoimintaosaamisen tarpeita. Kvalitatiivinen tutkimus sopii pääasialliseksi menetelmäksi 

tähän kehittämistehtävään, sillä kvalitatiivinen tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä sekä 

pyrkii syvälliseen ymmärrykseen ja sitä kautta tuottamaan parhaan mahdollisen tulkinnan. 

(Kananen 2008, 24 –28). Tässä työssä hyödynnetään myös osin kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä.  

 

Kehittämistehtävän pääongelma etsii vastauksia kysymykseen: Miten Haaga-Heliassa 

voitaisiin paremmin huomioida digitaalinen liiketoimintaosaaminen opintojen sisällöissä?  

Kehittämistehtävää voidaan tarkentaa alakysymyksillä:  

1. Millaista osaamista tulee lisätä Master-ohjelmissa, joka vahvistaa, edistää ja tukee 

työelämän digitaalisen liiketoiminnan osaamistarpeita?  
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2. Millaista sisältöä tarvitaan lisää ja mitä sisältöä puuttuu tällä hetkellä 

opetussuunnitelmasta ja kurssitarjonnasta? 

3. Mitä sellaisia muita teemoja tulee korostaa, kehittää tai lisätä, jotka vahvistavat 

digitaalista liiketoimintaosaamista sekä edistävät sen innovaatioita?  

 

Kehittämistehtävän tutkimustehtävä tarkentui prosessin edetessä, minkä mahdollisti 

induktiivinen ote, tutkijan oma kokemus ja intuitio tutkimusaineiston käsittelyssä. 

Tutkimusaineistoa kerättiin niin tutkijan omien kuin tiimin havaintojen perusteella ja 

opetuksen aikana käydyistä yhteiskeskusteluista. Näitä hyödynnettiin lähtötilanteen 

analyysissä. Koska tutkija on itse opiskellut Haaga-Heliassa kolmessa eri yksikössä, 

voitiin aikaisempia havaintoja ja kokemuksia hyödyntää tässä kehittämistehtävässä. 

Havaintojen taustalla toimivat myös erilaisista yhteyksistä kuten työpajoista, 

alumnitapahtumasta ja kehittämispajoista kerätyt löydökset. Kehittämistehtävässä 

hyödynnettiin myös havaintoja esimerkiksi Master-OPS:in opettaja- ja 

opiskelijatyöpajoissa. 

Tutkimuksen lähestymistavasta ja tutkimusmenetelmistä on kerrottu tarkemmin luvussa 4. 

 

1.3 Viitekehys ja keskeiset käsitteet 

Käsitekartta (kuvio 1) selkiyttää kehittämistyön viitekehystä ja työn keskeisiä käsitteitä. 

Kaikki alkaa opetussuunnitelmasta, jonka pohjalta määräytyy osaamisperusteisuus. 

Käynnissä olevan opetussuunnitelmauudistuksen aikana rakennetaan uusia digitaalisen 

liiketoiminnan osaamistarpeita. Osaamistarpeet tulevat digitaalisessa liiketoiminnassa 

tarvittavasta osaamisesta. Liiketoimintaa ohjaa vahvasti taustalla vaikuttava digitalisaation 

aiheuttama murros. Oman työni linkittyminen näihin on kuvattu punaisella viivalla, jolla on 

vahvat kosketuspinnat niin OPS-uudistukseen kuin digitaalisen liiketoiminnan 

osaamistarpeisiin. 

 

Kuvio  1. Kehittämistyön viitekehys käsitekarttana  
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Opetussuunnitelma (OPS): Auvisen (2007) ja Laajalan (2015) mukaan 

opetussuunnitelma on ammattikorkeakoulussa opetuksen ja opintojen suunnittelun väline, 

jonka avulla opetuksesta muodostetaan hallittu ja ehjä kokonaisuus. Suunnitelmassa on 

muun muassa opetuksen tavoitteet, sisällöt, pedagogiset ratkaisut sekä oppimisen 

ohjauksen ja arvioinnin muodot. Hyvä opetussuunnitelma tuo esille opiskelijan 

ammatillisen kasvun polun, joka edistää oppimisprosessia ja opintojen etenemistä. 

Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmalle asetetaan monia vaatimuksia. Ensinnäkin se 

on työelämä- ja oppijalähtöinen. OPS:ssa määritellään Haaga-Helian pedagoginen 

strategia. (Haaga-Helia 2017d.)   

Osaamisperusteisuus: Osaamisperusteisuuden periaatteena on, että 

opetussuunnitelmissa oppiaineiden tilalla on määritelty työelämän toimintakokonaisuuksiin 

pohjautuvat osaamistavoitteet. Oppimista, osaamisen arviointia, osaamisen tunnistamista 

ja tunnustamista toteutetaan jo ennen oppimisprosessia, sen aikana ja oppimisprosessin 

jälkeen. Osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta, mikä on 

osaamisen hankkimistapa. Osaamisperusteisuuteen liittyy keskeisesti 

opiskelijakeskeisyys ja henkilökohtainen suunnitelma osaamisen savuttamiseksi ja sen 

osoittamiseksi. (Haaga-Helia 2018a.) 

Opetussuunnitelmauudistus: Opetussuunnitelmauudistus liittyy käynnissä olevaan 

ammatillisen koulutuksen reformiin, joka on koskenut ammatillisia oppilaitoksia 1.1.2018 

alkaen. Työelämän muutokset laajenevat koskemaan myös ammattikorkeakouluja 

syksyllä 2019, sillä tulevaisuudessa tarve koulutukselle ja uuden oppimiselle läpi työuran 

tulee kasvamaan entisestään. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kesällä 2018 

lausuntokierrokselle esityksen yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi. 

(OKM 10.7.2018; OPH 2018.)  

Digitaalisen liiketoiminnan osaamistarpeet nousevat nykyajan työelämässä 

tarvittavasta työelämäosaamisesta, jossa tarvitaan laaja-alaisuutta ja syvää oman alan 

substanssiosaamista. Työelämässä hyvinvoivalla ja menestyvällä työntekijällä on myös 

hallussa metataidot, joilla on suuri merkitys työelämässä pärjäämiseen (Roviomaa 

26.10.2018). 

 

Digitaalinen liiketoiminta: Digitalisaatiota ovat sähköiset palvelut asiakkaille, 

asiakassuhteiden johtaminen, yrityksen tarjontaketjun johtaminen, resurssien suunnittelu 

ja liiketoimintaprosessien kehittäminen (Innofactor 2017; Ilmarinen & Koskela 2015, 31–

33). Asian voi kiteyttää: Kaikki on digitaalista liiketoimintaa, joka tarkoittaa operaatioiden 

automatisoimista, itsepalvelukanavia, asiakaskokemuksen rakentamista ja datan 
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hyödyntämistä. Tarjotaan omille asiakkailleen parempaa palvelua tehokkaammin 

tuotettuna. (Digia 2018).    

 

Digitalisaatio: Digitalisaatiolla ei ole vakiintunutta määritelmää, mikä johtunee myös siitä, 

että digitalisaatio tarkoittaa eri aloilla hieman eri asioita. Digitalisaatio on jotain täysin 

uuden tekemistä ja vanhan tekemistä uudella tavalla, tiivistää asian Ala-Mutka (3.8.2016). 

Digitalisoituminen on sähköisiä palveluita, kun asioita, esineitä ja prosesseja 

digitalisoidaan joko osittain tai kokonaan. (Ilmarinen & Koskela 2015, 22.) 

 

Muut työssä esiintyvät käsitteet ovat liitteessä 1. 
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2 Työn taustaa ja nykytilanteen kuvaus 

Tässä luvussa esittelen kohdeorganisaation sekä kuvailen Haaga-Helian nykytilannetta 

vuonna 2018. Se käsittää myös kevään 2019, jolloin vanhat OPS:it ovat vielä käytössä. 

Kuvailen hyviä ja toimivia rakenteita ja käytäntöjä. Muutoksesta huolimatta kaiken ei 

tarvitse muuttua. Lisäksi esittelen, mitä uudistumista tukevaa on tehty jo ennen hankkeen 

käynnistymistä, kuten digitaalisen erikoiskoulutuksen sisällyttäminen opetustarjontaan. 

 

2.1 Haaga-Helia 

Kehittämishankkeen kohdeorganisaatio Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on yksi Suomen 

suurimmista ammattikorkeakouluista. Haaga-Helia kouluttaa liike-elämän ja 

palveluelinkeinojen asiantuntijoita. Ammattikorkeakoulu sekä tutkii että kehittää näihin 

aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalat ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, 

ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttikoulutus, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä 

ammatillinen opettajankoulutus. Haaga-Heliassa on yli 10 500 opiskelijaa. Siellä 

työskentelee noin 650 eri alojen asiantuntijaa. Haaga-Helia haluaa olla tunnettu ja 

tunnustettu kansainvälinen yhteistyökumppani. Innostavassa ja kansainvälisessä 

koulutusympäristössä opetus on korkealaatuista. Lahjakkaita ja asiantuntevia opettajia 

yhdistää halu kouluttaa ja ohjata opiskelijoita asiantuntijoiksi tulevaisuuden työelämään. 

(Haaga-Helia 2017e; Haaga-Helia 2017f.)  

  

Organisaatio jakautuu neljään toiminnalliseen alueeseen, joita ovat Liiketalous, Elämys- ja 

hyvinvointitalous, Digitalous ja Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ydinpalveluihin tiiviisti 

kytkettyinä ovat TKI-palvelut ja Kaupalliset palvelut. Organisaatiokaavio esitellään 

liitteessä 2. Haaga-Heliassa on mahdollisuus opiskella lähes 40:tä eri tutkintoa. (Haaga-

Helia 2017g). Helsingissä Pasilan ja Haagan kampuksilla sekä Vierumäellä voi opiskella 

kymmentä ylempää amk-tutkintoa, joista viisi on suomen- ja viisi englanninkielisiä (Haaga-

Helia 2018b).  

 

Haaga-Helian strategiassa (liite 3) kuvataan missio, visio, osastrategiat, mahdollistajat ja 

arvoperusta. Missio on: Haaga-Helia avaa ovet työelämään. Visio on: Olemme 

kiinnostavin suomalainen ammatillinen korkeakoulu. Osastrategia määrittelee: laadukas 

koulutus ihmisläheisesti; myynti, palvelu ja yrittäjyys kaiken ytimessä sekä innovaatiot 

verkostoissa. Mahdollistajat ovat: opiskelijoiden ja henkilöstön innostus ja osaaminen; 

kansainvälinen kasvu kumppaneiden kanssa sekä digitaaliset ratkaisut palveluissa ja 

toiminnoissa. Arvoperusta on: uudistamme ja palvelemme liike-elämää vastuullisesti, 

yhdessä toimien ja taloudellisesti kestävästi. (Haaga-Helia 2017h.) 
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Haaga-Helia on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan opintosuunnitelmissaan. 

Oppilaitos edistää vahvasti kestävää kehitystä sekä opetuksessa että omassa 

toiminnassaan ja omassa vaikutuspiirissään. Haaga-Helian toiminnan hyvästä laadusta 

ovat vastuussa koko korkeakouluyhteisö eli opiskelijat ja työntekijät yhdessä. 

Laadunseuranta ja kehittämisvastuu sekä toiminnan laadun arviointi tapahtuvat 

laatujärjestelmän kautta. (Haaga-Helia 2017i.)  

 

2.2 Laatu ja sidosryhmät 

Haaga-Helian maine kouluttaja on erittäin hyvä. Kaikki tarvittava osaaminen on talossa, 

jota ydinosaamisten vahvistaminen entisestään korostaa. Se mikä on hyvää ja toimivaa, 

niin se säilytetään. Laatu ovat korkeatasoista, ja laatunäkökohdat huomioidaan 

opetuksessa ja kaikessa tekemisessä. Laatuportaalissa kuvataan Haaga-Helian tapa 

toimia ja kehittää, joka muistuttaa huippujoukkueen toimintaa joukkuepelissä, jossa 

pelataan intohimoisesti tavoitellen parhaita tuloksia (Haaga-Helia 2017i).  

 

Haaga-Helian tärkeimmät sidosryhmät hankkeen kannalta ovat yritykset ja työelämä. 

Yritysyhteistyö on tiivistä työelämän noin sadan eri yrityspartnerin kanssa. Lisäksi tärkeä 

sidosryhmä on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3AMK-strateginen liittouma, jossa 

korkeakoulut ovat toimineet 2017 alkaen. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa: yhteistä 

opintotarjontaa ja sisältöä opiskelijoille; digikampuksen suunnittelu; kansainvälinen yritys- 

ja työelämäyhteistyö; yrittäjyyden edistäminen ja uudet innovatiiviset toimintamallit 

työelämäyhteistyöhön, kuten yhteiset yrittäjäkoulutukset ja työelämähankkeet sekä 

yhteistyötä TKI-toiminnassa (tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta) rakentamalla 

vahvoja osaamiskeskittymiä ja tehostamalla globaalien tutkimus- ja 

hankerahoituskanavien hyödyntämistä. (Kokko 17.11.2017; Haaga-Helia 2017j.)  

 

2.3 Ydinosaamiset 

Haaga-Helian strategiset ydinosaamiset, jotka ovat myös muutoksen keskiössä ovat: 

• Liiketoiminnan kehittäminen – Business School: Toiminnan ja laadun 

kehittämiseen tähtäävät toimet toteutetaan pääasiassa normaalien kehittämis- ja 

toimintasuunnitelmien kautta. Niissä palaute ja tulevaisuuden visiot yhdistetään 

innovatiivisesti vastuullisen liiketoiminnan menestystä palvellen. (Haaga-Helia 

2018c.) 

• Yrittäjyys – StartUp School: Kaikille avoimesta StartUp Schoolin toiminnasta ovat 

esimerkkinä tapahtumat, yhteistyö startup-tapahtuma Slushin kanssa, 

henkilökohtainen valmennus yritysidean kehittämiseen ja opiskelijoiden yritysideat 

case-esimerkkeinä. (Haaga-Helia 2018c; Haaga-Helia 2018d.)    
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• Elämykselliset palveluinnovaatiot – Service School: TKI-toiminta keskittyy 

palveluliiketoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen ja erinomaisen 

asiakaskokemuksen edistämiseen palveluissa. Yhteistyötä tehdään noin sadan 

yrityspartnerin kanssa. Lisäksi toteutetaan kehityshankkeita myös 

palveluympäristöön, monikanavaisiin palvelukohtaamisiin ja verkkokauppaan 

liittyen. (Haaga-Helia 2018c.) 

• Myynnillä arvoa – Sales School: Myyntiosaamisen ja -asiantuntijuuden keskiössä 

ovat arvon tuottaminen monikanavaisessa myyntivuorovaikutuksessa sekä 

digitalisaatio myynnissä ja myynnin hallinnassa. (Haaga-Helia 2018c.) 

• Digitaaliset ja luovat ratkaisut – Digital & Creative School: Tuodaan yhteen 

teknologiaosaaminen ja luova osaaminen, jonka tavoitteena on tuottaa 

asiakkaiden odotukset ylittäviä, erottuvia ja käyttäjäystävällisiä digitaalisia ja 

innovatiivisia viestinnän, markkinoinnin ja johtamisen ratkaisuja. (Haaga-Helia 

2018c.) 

• Kehittämisen pedagogiikka – Peda Center: Toimitaan opettajakouluttajana niin 

korkeakoulupedagogiikassa kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Keskiössä 

ovat: osaamisperustaisuus ja työelämälähtöisyys oppimisprosesseissa, 

henkilökohtaistaminen ja oppimisen ohjaaminen, digipedagogiset ratkaisut sekä 

TKI-toiminnan ja oppimisen integrointi. (Haaga-Helia 2018c.) 

 

2.4 Ylemmät tutkinnot  

Ennen OPS-uudistushankkeen käynnistymistä Haaga-Helian ylempien tutkintojen 

ohjelmissa on vaihtelevasti tarjolla koulutusohjelmasta riippuen erilaista digitaalista 

liiketoimintaosaamista. Ylemmät tutkinnot keväällä 2019 on esitelty taulukossa 1. 
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Taulukko  1. Haaga-Helian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (Haaga-Helia 2018b) 

 

Toimiala  Koulutusohjelma Ylempi AMK-
tutkinto 

Kieli Kamp
us 

Liiketalous Liiketoiminnan 
kehittämisen koulutus 

Tradenomi (ylempi 
AMK) 

fi Pasila 

Matkailu 
(Hotelli- ja 
ravintola-ala) 

Palveluliiketoiminnan 
johtamisen koulutus 

Restonomi (ylempi 
AMK) 

fi Haaga  

Tietotekniikk
a 

Tietojärjestelmäosaamisen 
koulutus 

Tradenomi (ylempi 
AMK) 

fi Pasila 

Kulttuuriala Journalismin koulutus Medianomi (ylempi 
AMK) 

fi Pasila 

Liikunta  Liikuntajohtamisen ja 
valmennuksen koulutus  

Liikunnanohjaaja 
(ylempi AMK) 

fi Vieru
mäki 

Liiketalous DP in Communication 
Management 

Master of Business 
Administration 

en Pasila 

Liiketalous DP in International Business 
Management 

Master of Business 
Administration 

en Pasila 

Matkailu DP in Aviation and Tourism 
Business 

Master of 
Hospitality 
Management 

en Pasila 

Tietotekniikk
a 

DP in Information Systems 
Management 

Master of Business 
Administration 

en Pasila 

Liikunta  DP in Sport Development 
and Management *) 

Master of Sports 
Studies 

en Vieru
mäki 

DP = Degree Programme  

 

2.5 OPS – opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma ohjaa, säätelee ja määrittelee opintojen tavoitteita. 

Opetussuunnitelmassa määritellään tutkinnon osaamisalueet ja opintokokonaisuuksien 

sekä opintojaksojen osaamistavoitteet. Opetussuunnitelman lähtökohtana on 

osaamisperusteisuus. ”Osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa esitetään tutkinnon 

tuottama osaaminen ja ammatillisen osaamisen eteneminen osaamisalueiden ja 

osaamistavoitteiden kautta. Osaamistavoitteiden asettamista ohjaavat työelämän 

osaamisvaatimukset ja -tarpeet.” (Oamk 2015; Haaga-Helia 2018e). Osaamistavoitteet 

määritellään eri tilanteissa eri tavoin.  

Lainsäädäntö ja EQF7-viitekehys, jotka ohjaavat oppilaitoksen toimintaa, esitellään 

ylempien tutkintojen opetussuunnitelman kannalta. Valtioneuvoston asetus 

ammattikorkeakouluista (18.12.2014/1129) määrittelee opintojen tavoitteita. 

Ammattikorkeakoululaki (14.11.2014/932) määrittelee tarkemmin ammattikorkeakoulujen 

tehtävää.  

 

Ammattikorkeakoululaissa (14.11.2014/932) säädetään mm. ammattikorkeakoulujen 

tehtävistä, organisaatiosta, tutkinnoista, opiskelijoista, henkilöstöstä ja rahoituksesta: 
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Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä 

tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta 

ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa 

ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen 

elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista 

toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä 

oppimista. 

 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (18.12.2014/1129) määrittelee: 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon 

suorittaneella on: 

1. Laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän 

kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä; 

2. Syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja 

yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon 

ja ammattikäytännön kehitystä; 

3. Valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen; 

4. Hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja 

yhteistyöhön.  

 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) ohjaa 

oppilaitosten toimintaa. Se on laadittu elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Euroopan 

parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen vuonna 2008 suosituksena eurooppalaisesta 

tutkintojen viitekehyksestä. Suositusta on päivitetty toukokuussa vuonna 2017. EQF–

viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua. 

Sen tehtävänä on edistää kansalaisten liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. 

Viitekehyksessä tutkinnot ja osaaminen on jaoteltu kahdeksalle tasolle. Viitekehykseen 

kuuluvat kaikki yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen tutkinnot. Kullakin 

tasolla on kuvattu erikseen, mitä ko. tason saavuttanut tietää, ymmärtää ja pystyy 

tekemään. (Asetus viitekehyksestä 120/2017.) Katso liite 4. 

 

2.6 Osaaminen 

Osaamisen määrittelyä vaikeuttaa se, että siihen ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa. 

Euroopan eri maissa ja korkeakouluissa on käytössä hyvin monia erilaisia määritelmiä. 

Yksilön osaamisesta puhuttaessa käytetään monenlaisia käsitteitä, kuten taidot, pätevyys, 

kompetenssi ja kyvykkyys. Käsitteiden käyttö on usein melkoisen sekavaa ja niillä 

tarkoitettaan hieman eri asioita. Garavanin ja McGuiden (2001) mukaan pätevyydellä 

tarkoitetaan johonkin työtehtävään liittyviä valmiuksia ja kyvykkyys viittaa laajempiin 

työelämässä tarvittaviin metataitoihin. Työtehtävässä tarvittavista valmiuksista 
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puhuttaessa on vakiintunut sana kompetenssi. Se on sama käsite kuin ammattitaito, jolla 

on viitattu pitkälle edistynyttä osaamista ja taitavaa työskentelyä. Tässä opinnäytetyössä 

kompetenssilla tarkoitetaan laajoja osaamiskokonaisuuksia yksilön tietojen, taitojen ja 

asenteiden yhdistelmänä. Kompetenssi määritellään yksilön pätevyytenä, 

suorituspotentiaalina ja kykynä suoriutua ammattiin kuuluvista tehtävistä. (Levonen 2007, 

76; Viitala 2008, 113.)   

 

2.6.1 Digitaalinen liiketoimintaosaaminen ylempien tutkintojen sisällöissä 

Digitaalisen liiketoimintaosaamisen sisältöä (liite 5) on ylemmissä tutkinnoissa 

luonnollisesti eniten IT-tradenomin eli Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa. 

Siinä opetusta on tarjolla niin suomeksi kuin englanniksi. IT-koulutusohjelmassa 

digitaalinen sisältö on vahvasti ja kattavasti edustettuna. Nykyisissä koulutuksien 

sisällöissä ei ICT-ohjelmiin liittyvien kurssien ulkopuolella digitaalisuutta juurikaan ole. 

Digitaalinen liiketoimintaosaaminen ei juurikaan korostu tai näy koulutuksien sisällöissä, 

vaikka aihetta sivuttaisiin opetuksessa. Sitä ei ole erikseen huomioitu myöskään 

kurssikuvauksissa. Yleisesti voidaan suurelta osin todeta, että muissa kuin IT-

koulutusohjelmissa sisällöissä on hyvin vähän tai ei lainkaan digitalisaatio-osaamista, 

sähköistä liiketoimintaa tai opetusta liiketoiminnassa tapahtuvista muutoksista. Vapaasti 

valittavia kursseja on liian vähän, usein 5–10 opintopisteen (op) verran. Esimerkkinä 

todettakoon, että Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen tarjonnassa on vain yksi 

digitaalisen sisällön kurssi (5 op). 

 

2.6.2 Digitaalinen liiketoimintaosaaminen erikoistumiskoulutuksessa 

Haaga-Heliassa on myös tarjolla digitaalista YAMK-tason erikoistumiskoulutusta, joka tuli 

täydentämään keväällä 2018 digiosaamisen koulutustarjontaa. Digitaalinen 

erikoistumiskoulutus käynnistyi 19 ammattikorkeakoulun DigiERKO-hankkeesta vuonna 

2016. Koulutuksien sisältöjen suunnittelun tueksi ennen koulutuksien aloittamista 

haastateltiin noin sataa eri yritystä, järjestöä ja julkista toimijaa. Heiltä kerättiin tietoa 

digitaalisen liiketoiminnan haasteista, yritysten muuttuvasta henkilöstön osaamisesta ja 

kompetensseista.               DigiERKO-koulutus pilotoitiin 3AMK:n yhteistyössä keväällä 

2017. (Haaga-Helia 2017k.) 

 

DigiERKO-ohjelmassa on kolme erilaista erikoistumiskoulutusta, joiden sisältö on 

suunnattu vain erikoistumiskoulutuksessa opiskeleville. Koulutukset ovat maksullisia ja 

vuoden kestäviä 30 opintopisteen täydennyskoulutuksia. Koulutuksista saa valtaosan 

hyväksilettuna suorittaessaan ylemmän tutkinnon 3AMK:n sisällä. Toteutuksien painopiste 
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on verkko-opetuksessa ja lisäksi toteutuksessa on lähipäiviä. Osana 

koulutuksia suoritetaan HubSpot, Google AdWords ja Google Analytics sertifikaatit. 

Koulutuksia tuetaan OKM:n erityisavustuksella vuosina 2018–2020. (Haaga-Helia 2018k.) 

Haaga-Helian erikoistumiskoulutuksien sisältö ja kohderyhmät kuvataan taulukossa 2. 

 

Taulukko  2. Digitaaliset erikoistumiskoulutukset Haaga-Heliassa (Haaga-Helia 2017k)  

 
DigiERKO 
-erikoistumiskoulutus  
 

 
Sisältö ja tavoitteet 

 
Kohderyhmä 

1. Digitekijä Fast 
Track, 30 op 

 

- Perustana työelämälähtöiset 
osaamistarpeet. 
- Tavoitteena valmiudet liiketoiminnan 
kehittämiseen digitaalisessa 
toimintaympäristössä.  
- Myynnin ja markkinoinnin 
näkökulma.        
- Strategisen johtamisen, taktisen 
suunnittelun ja operaatioiden taso.  
- Ymmärrys digitaalisesta 
muutoksesta ja sen vaikutuksista 
liiketoimintaan.  
- Kokonaisvaltaisen 
asiakasymmärryksen luomista ja 
asiakaskokemuksen hallintaa 
digitaalisessa toimintaympäristössä 
sovelluksia hyödyntäen. 

- Yrityksen markkinoinnin, myynnin ja 
liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa 
tai asiantuntijatehtävissä toimivat 
henkilöt. 
  

2. Digitaalisen 
liiketoiminnan 
kehittäjä, 30 op 

 

- Tavoitteena valmiudet kehittää PK-
yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa 
toimintaympäristössä. 
- Liiketoimintaa tarkastellaan 
strategisen ja operatiivisen 
johtamisen näkökulmista. 

- PK-yrityksen yrittäjä tai yrityksen 
vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä 
toimivat henkilöt.  

3. Digitaalinen  
talousohjaus, 30 
op 

 

- Tavoitteena valmiudet kehittää 
yrityksen taloushallinnon prosesseja 
digitaalisessa toimintaympäristössä.  
- Tavoitteen on tutkia ja hyödyntää 
digitalisaation avaamia uusia 
mahdollisuuksia talousohjauksessa, 
talousjohtamisessa ja raportoinnissa. 
 

- Yritysten ja organisaatioiden 
taloushallinnon talouden ja rahoituksen 
asiantuntijatehtävissä tai muissa 
vastuullisissa tehtävissä toimivat 
henkilöt. 
- Suomessa ei ole tällä hetkellä 
taloushallinnon YAMK-koulutusta. 
Erikoistumiskoulutus toimii 
täydentävänä ja osaamista 
syventävänä koulutusohjelmana 
taloushallinnon tradenomeille. 

 

Liitteissä 5 ja 6 ovat kosteet Haaga-Helian ylempien tutkintojen- ja 

erikoistumiskoulutuksien digitaalisista sisällöistä. 

 

2.7 Uuden OPS:in osaaminen 

Uuden OPS:in osaamista pohditaan työelämän osaamistarpeiden sekä erikseen 

digitaalisen liiketoimintaosaamisen avulla, joita avataan tarkemmin seuraavissa 

kappaleissa. YAMK-opiskelijan osaamistarpeita on tutkittu useissa tuoreissa 

tutkimuksissa.  
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2.7.1 Työelämän osaamistarpeet  

Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita on peilattu monesta näkökulmasta. 

Osaamistarpeita on koottu yhteen yhdistämällä tietoa ja näkemyksiä monesta eri 

lähteestä eri tekijöiltä ja sidosryhmiltä: tutkimuksista, väitöskirjoista, työpajoista ja 

blogeista. Tärkeimpien lähteiden osaamiset esitellään tässä tarkemmin. Käytettyjä lähteitä 

ovat:  

• Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien 

viitekehyksestä EQF7 (120/2017), joka on esitelty kappaleessa 2.5 ja liitteessä 4. 

• Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n selvitys (2016) 

• Haaga-Helian TKI-hankkeet 

• Kristiina Ojalan (2017) YAMK-opiskelua koskeva väitöskirja 

• Haaga-Helian opiskelijatutkimus 

• EVA:n raportti 

• Sitran tutkimus  

• Opettajien workshop 12.2.2018 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n (2016) tekemä selvitys määrittelee 

YAMK-tutkintojen rakenteellisen kehittämisen suositukset (liite 7), jotka toimivat 

osaamistarpeiden määrittelyn pohjana. Haaga-Helia haluaa oppilaitoksena kuitenkin 

noudattaa tätä omana minimitasona. Mukaan halutaan myös tekijöitä, jotka korostavat 

Haaga-Helian ydinosaamisalueita. Taulukossa 3 on tiivistetysti suosituksen sisältö. 

 

Taulukko  3. Osaamistarpeet työelämässä – Arenen suositukset (Arene 2016) 

Työelämän osaamistarpeet 

- Pitkälle erikoistunut 
huippuosaaminen 

- Eri alojen rajapintojen tietoihin 
liittyvät kysymykset 

- Kriittinen ymmärrys 
- Ongelmanratkaisutaidot 

(tutkimus/innovointi) 
- Uusien tietojen ja menettelyjen 

kehittäminen 
- Eri alojen tietojen yhdistäminen 
- Työ- ja toimintaympäristön 

johtaminen 
- Ennakoimattomien tilanteiden 

hallinta 
- Ammattialan tietojen ja 

käytänteiden kartuttaminen 

- Asiantuntijuuden syventäminen 
- Uuden tiedon tuottaminen 
- Osaamisen jakaminen 

organisaatiossa ja verkostoissa 
- Vahva tulevaisuusorientaatio 
- Innovointihalu ja -kyky 
- Kehittämishankkeet (suunnittelu ja 

toteutus) 
- Verkostojen hyödyntäminen 
- Tutkiva ja kehittävä ote 
- Oman alan erityisosaaminen 
- TKI-toiminta työelämän kanssa 
- Oman alan tiedon kriittinen 

kartuttaminen 
- Tiedon soveltaminen käytäntöön 
- Kehityksen/vaikutusten arviointi 

Yllä kuvatun Arenen (2016) tutkimuksen mukaan sekä ylempien AMK-tutkintojen alumnit 

että tutkimuksen aikana opiskelleet ylempien AMK-tutkintojen opiskelijat kokivat saavansa 
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hyötyä opinnoista varsinkin oman asiantuntijaosaamisen lisäämiseen ja edellytyksiin 

toimia asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Lisäksi opinnot lisäsivät kiinnostusta 

elinikäiseen oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Samassa tutkimuksessa ilmeni 

myös, että opiskelun ei koettu erityisesti lisäävän valmiuksia toimia kansainvälisissä 

tehtävissä tai vahvistavan monialaista osaamista. Nämä ovat kehityskohteita uudistuvissa 

Master-opinnoissa. Vastaavanlaisiin tuloksiin päätyy myös Kristiina Ojala (2017) YAMK-

opiskelua koskevassa väitöskirjassaan. (Haaga-Helia 2018f.) 

Keskeisiä näkökulmia tulevaisuuden osaamistarpeista ovat: YAMK-koulutus vahvaksi TKI-

vaikuttajaksi -hankkeessa (2014–2015) toteutetussa tulevaisuustyöpajassa ylemmän 

AMK-koulutuksen tulevaisuuden ominaisuuksiksi tunnistettiin monialaisuus, 

kansainvälisyys, työelämäläheisyys ja korkeakoulujen välinen yhteistyö. Lisäksi opintojen 

joustavuus ja yksilöllisyys sekä ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun 

mahdollistaminen koettiin myös tärkeiksi. (Haaga-Helia 2018l.)  

EVA:n raportissa (2016) luetellaan tärkeimmät työelämän osaamisalueet: vuorovaikutus- 

ja viestintä (tunneäly, empatia, kuuntelu); itsensä johtaminen, priorisointi ja keskittyminen; 

kokeilevuus, nopea oppiminen ja oppimistavoitteen määrittely; yrittäjähenkisyys 

asenteena ja taitona pyrkiä uuteen sekä luovuus, vaihtoehtojen etsiminen ja lateraalinen 

ajattelu. (Parviainen, Federley, Grenman & Seisto. 2017a, 17.) 

 

Sitran keväällä 2016 julkaisema ”Uusi työelämä ja kestävä talous” -teema nostaa esiin 

työelämän uusia ilmiöitä ja kehittää niihin positiivisia ratkaisuja. Siinä kannustetaan 

yksilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita varautumaan työelämän muutoksiin ja siihen 

tarjotaan myös työkaluja. (Sitra 2017).  

Haaga-Helian Master-opiskelijat tutkivat alkuvuodesta 2018 tulevaisuuden YAMK-

opiskelijalta vaadittavia metaosaamisia ja analysoivat toimialoittain osaamisten 

megatrendejä. Tuloksena löydettiin seuraavia tulevaisuuden osaamisia (taulukko 4). 

Taulukko  4. Tulevaisuuden YAMK-opiskelijan metaosaamisia (Haaga-Helia 2018i) 

Tulevaisuuden metaosaamisia 

- Kyky oppia uutta, mukautua ja 
sopeutua uusiin tilanteisiin, katsoa 
asioita eri näkökulmista 

- Kokonaisuuksien ymmärrys 
- Analyyttinen ajattelu 
- Johtajuusosaaminen ja 

ihmissuhdetaidot 
- Sosiaaliset taidot, vuorovaikutus- ja 

viestintätaidot, verkostoituminen 

- Johtajuusosaaminen ja 
ihmissuhdetaidot  

- Sosiaaliset taidot, vuorovaikutus- ja 
viestintätaidot, verkostoituminen 

- Kyky globaaliin ajatteluun ja 
kulttuuriset taidot 

- Asiakas- ja käyttäjälähtöinen 
ajattelu, design-ajattelu, arvon 
luominen 
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- Kyky globaaliin ajatteluun ja 
kulttuuriset taidot 

- Kyky oppia uutta, mukautua ja 
sopeutua uusiin tilanteisiin, katsoa 
asioita eri näkökulmista 

- Kokonaisuuksien ymmärrys 
- Analyyttinen ajattelu 

- Digitaaliset taidot ja tietoisuus 
teknologioista 

- Tiedon analysointiin ja tiedon 
johtamiseen liittyvä osaaminen 

- Vastuullisuuteen ja arvoihin 
perustuva toiminta 

- Strateginen ajattelukyky ja 
- Yrittäjyystaidot  

Helmikuussa 2018 opettajien työpajassa opiskelijoiden tunnistamia osaamisia verrattiin 

Haaga-Helian ydinosaamisiin. Näiden molempien näkökulmien perusteella haettiin 

keskeisiä osaamisia, joita Master-opiskelun tulisi jatkossa tuottaa. Tulevaisuuden 

osaamisista esille nousivat: digitalisaation ja tietojohtamisen osaaminen, imageneering-

osaaminen, muutoskyvykkyys, systeeminen ajattelu, johtajuustaidot, luovuus, 

vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen toiminta sekä kyky luoda arvoa ja toimia 

vastuullisesti ja eettisesti. (Haaga-Helia 2018l.)  

Yliopettaja Jarmo Ritalahden pitämän Tools for analysing and forecasting -opintojakson 

yhteydessä tammikuussa 2018 oppilaiden tekemän analyysin avulla selvitettiin työelämän 

kompetenssejä, jonka mukaan tärkeimmät olivat:  

- visiointi 

- analytiikka 

- oppiminen 

- johtaminen 

- verkottuminen 

- viestintä 

- globaali ajattelutapa 

- suunnittelun ajattelu 

- yrittäjyys ja  

- teknologia (Haaga-Helia 2018h).  

 

Opiskelijoiden kosteen mukaan tärkeimmät tulevaisuuden osaamiset olivat: 

- Kyky oppia uutta, mukautua ja sopeutua uusiin tilanteisiin, katsoa asioita eri 

näkökulmista 

- Kokonaisuuksien ymmärrys 

- Analyyttinen ajattelu 

- Johtajuusosaaminen ja ihmissuhdetaidot 

- Sosiaaliset taidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, verkostoituminen 

- Kyky globaaliin ajatteluun ja kulttuuriset taidot 

- Asiakas- ja käyttäjälähtöinen ajattelu, design-ajattelu, arvon luominen 
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- Digitaaliset taidot ja tietoisuus teknologioista 

- Tiedon analysointiin ja tiedon johtamiseen liittyvä osaaminen 

- Vastuullisuuteen ja arvoihin perustuva toiminta 

- Strateginen ajattelukyky 

- Yrittäjyystaidot (Haaga-Helia 2018h).  

Liitteeseen 8 on kerätty yhteen keskeisiä löydöksiä osaamisista edellä kuvatuista eri 

tietolähteistä. 

2.7.2 Työelämän osaamistarpeet kyselyyn  

Edellisessä kappaleessa 2.7.1 esiteltyjen osaamistarpeiden pohjalta koostin Master-

kyselytutkimuksessani (liite 9) käytetyt työelämän osaamistarpeet (taulukko 5). 

 

Taulukko  5. Työelämän osaamistarpeet kyselytutkimuksessa  

Osaamistarpeet kyselytutkimuksessa 

- Oman alan erityisosaaminen 
- Monialainen osaaminen 
- Kehittämisosaaminen 
- Projektiosaaminen 
- Tutkimusosaaminen 
- Tiedonhankinnan taidot 
- Analysointiosaaminen 
- Kokonaisuuksien hallitseminen 
- Ongelmanratkaisukyky 
- Yrittäjyystaidot 
- Taloudellinen ajattelu ja 

talousosaaminen 
- Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 

- Johtamis- ja esimiestyön 
osaaminen 

- Strategisen ajattelun osaaminen 
- Tulevaisuuden ennakoinnin 

osaaminen 
- Kansainvälisyysosaaminen 
- Vastuullisuus ja 

eettisyysosaaminen 
- Verkostoitumis- ja yhteistyötaidot 
- Muutoskyvykkyys ja joustavuus 
- Elinikäisen oppimisen valmiudet 
- Luovuus ja innovointitaidot 
- Digitaalisten välineiden ja 

menetelmien hallinta   

 

2.8 Digitaalinen liiketoimintaosaaminen 

Käsillä olevat digitalisaation trendit, kuten jakamistalous ja tiedon automatisointi, 

esimerkiksi data-analyysien kautta tehtävä automaattinen päätöstenteko, muuttavat työn 

sisältöjä ja tehtäviä, työmarkkinoita ja työtehtävissä tarvittavaa osaamista ja koulutusta. 

Niillä työpaikoilla, joiden olemassaololle digitalisaatio ei ole uhka, tapahtuu työtehtävissä 

suuria muutoksia. Tämän vuoksi tarvitaan uudenlaisia taitoja ja sopeutumista. (Parviainen 

ym. 2017a, 2.)  

 

Lisäksi tarvitaan vielä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa osaamista, jota 

työntekijän T-osaamisprofiili (kuvio 2) kuvaa hyvin. Digiajan haasteet ja ongelmat ovat 

monimutkaisia ja muutoksen tahti on kova. Osaamisen pitää voida joustaa oman 

erikoisalueen lisäksi laajemmalle. T-mallin mukaisessa osaamisprofiilissa vaakasuora osa 
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viittaa laaja-alaiseen osaamiseen ja kykyyn ymmärtää eri osaamisalueita tarvittavassa 

määrin. T-mallin pystysuoralla osalla viitataan syvään substanssi- eli erityisosaamiseen 

vähintään yhden osa-alueen kohdalla. (Laine 5.5.2017.)  

    

 

Kuvio  2. Digiajan työntekijän T-osaamisprofiili (Laine 5.5.2017) 

 
Osaamista voidaan tilanteen mukaan tarkastella yksilön osaamisena, tiimin osaamisena 

tai koko organisaatiota koskevana osaamisena. Kaikilla työntekijöillä tulee olla tarvittavat 

työelämän kyvykkyydet (geneeriset osaamiset) ja metataidot. Henkilön tehtävä ja 

toimenkuva määräävät, millä tasolla ja kuinka syvällistä osaamisen hallintaa kussakin 

tehtävässä tarvitaan. Mitä vaativammassa tehtävässä ollaan, sitä syvempää perus- ja 

erityisosaamisen tasoa tarvitaan, jota vain osa henkilöstöstä tarvitsee. Vahva T-

osaamisen taso korostuvat johtamis- ja esimiestehtävissä sekä erilaisissa 

asiantuntijatehtävissä kuten toiminnan ja e-palveluiden kehitystyössä (liite 10). 

Digitalisaation vaatima osaaminen voidaan jakaa kolmeen osaan: 

1. Yleiset valmiudet ja asenteet ns. metataidot: uuden oppiminen ja vanhan 

poisoppiminen, muutoskyvykkyys, itsensä johtaminen, joustava ja avoin 

suhtautuminen muutokseen, kyky yhdistää osaamisia ja täydentää omaa 

osaamista muiden alueiden erikoisosaajien taidoilla, vuorovaikutustaidot sekä 

kykyä ymmärtää ihmisten erilaisia digitalisaatiovalmiuksia. 

2. Perusosaamiset: digitaalisten palveluiden ja työvälineiden käyttötaito; riittävä 

ymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin, toimintaan ja omiin työtehtäviin; 

verkostoitumisen ja aktiivinen yhteistyön merkitys. 

3. Erityisosaamiset: asiakaskokemuksen kehittäminen, data-analytiikkaosaaminen, 

riskienhallinta, digitaalisen ajan toimintamallin ja -logiikat, prosessiosaaminen, 
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kehittämismenetelmät, digitaalinen viestintäosaaminen, johtamisen kokonaisuus ja 

muutoksen johtaminen (Laine 5.5.2017.) 

 

Kyselytutkimuksissa käytettyjen työelämän osaamistarpeiden tueksi rakensin 

tulevaisuudessa tarvittavan digitaalisen liiketoimintaosaamisen työntekijän T-

osaamisprofiilin pohjalta. Asiaa havainnollistamiseksi jaan digitaalisen 

liiketoimintaosaamisen kuuteen teemaan: 1. liiketoimintamallien tunteminen ja muutoksen 

johtaminen, 2. osaamisen, innostuksen ja resurssien varmistaminen, 3. out of the box -

ajatteluosaaminen, 4. data-analytiikkaosaamisen hyödyntäminen, 5.digiajan logiikan 

hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen, 6. asiakaskokemuksen vahvistaminen ja 

verkkokaupan kehittäminen (taulukko 6). 

 

Taulukko  6. Digitalisaatioon liittyvät osaamiset teemoittain (mukaillen Laine 5.5.2017) 

 

 

    LIIKETOIMINNAN  

    OSAAMINEN  

 

Keinot  

1. LIIKETOIMINTAMALLIEN 
TUNTEMINEN JA 
MUUTOKSEN 
JOHTAMINEN  

 

- Toimintaedellytyksien luominen muutokselle  
- Digitalisoitumisen suunnittelu ja digiagendan rakentaminen  
- Uusien liiketoimintamallien rakentaminen 
- Muutoksen johtamisosaaminen ja strategian johtaminen 
- Riskienhallinta (EO) 

2. OSAAMISEN, 
INNOSTUKSEN JA 
RESURSSIEN 
VARMISTAMINEN 

 

- Osaamisen varmistaminen 
- Digitaalisten palveluiden ja työvälineiden käyttöosaaminen  
omassa työssään (PO) 
- Riittävä ymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin, 
toimintaan ja omiin työ tehtäviin (PO) 

3. OUT OF BOX -
AJATTELUOSAAMINEN 

- Uusi tapa toimia ja kehittämismenetelmä: ajattelu, teot ja 
toiminta 
- Innovatiivisuus siirretään uusiin tuotteisiin ja palveluihin 

4. DATA-
ANALYTIIKKAOSAAMISE
N HYÖDYNTÄMINEN  

- Johtamisen väline (EO) 
- Asiakaskokemuksen vahvistaminen (EO) 
- Digiajan logiikka ja prosessit (EO) 

5. DIGIAJAN LOGIIKAN 
HYÖDYNTÄMINEN JA 
PROSESSIEN 
KEHITTÄMINEN  

 
 
 
 

- Digitaalisen prosessin luominen 
- Prosessien kehittäminen ja automatisointi (EO) 
- Teknologian hyödyntäminen 
- Ekosysteemien hyödyntäminen  
- Verkostojen edut käyttöön 
- Verkostot ja yhteistyö (PO) 

- Digitaalinen viestintäosaaminen (EO) 

- Talousosaaminen 

6. ASIAKASKOKEMUKSEN 
VAHVISTAMINEN + 
VERKKOKAUPAN 
KEHITTÄMINEN 

- Kuluttajaodotuksien tunteminen  
- Asiakaslähtöinen ajattelu 
- Valikoiman kehittäminen (EO) 
- Arvoketjut ja arvonluonti 
- Data-analytiikkaosaamisen hyödyntäminen (EO) 
- Lisäarvon tuottaminen 
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen 
- Vastuullisuus ja eettisyys 
- Verkostot ja yhteistyö (PO) 
- Mukaan globaaleille markkinoille  

 
(PO) tarkoittaa perusosaamista Valtiovarainministeriön 2017 jaottelun mukaan, liite 10. 
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(EO) tarkoittaa erikoisosaamista Valtiovarainministeriön 2017 jaottelun mukaan, liite 10. 
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3 Digitalisaatio ja digitaalinen liiketoiminta  

Valtiovarainministeriön mukaan (2016): 
”Digitalisaatio on toimintatapojen uudistamista, 

sisäisten prosessien digitalisointia ja palveluiden sähköistämistä.” 
(Laine 16.11.2016). 

 
 
Tässä luvussa kuvataan digitalisaatiota ja digitaalista liiketoimintaa. Tässä työssä 

kuvataan asiaa mikrotasolla yksittäisen yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna. Uudet 

haastajat tuovat uusia markkinoita murtavia liiketoimintamalleja, kevyempää 

kustannusrakennetta ja uudenlaisia asiakaskokemuksia. Yritysten toimialarajoista tulee 

häilyviä. Yhä useammin nykyisin toimivat yritykset hakevat kasvua uusien 

liiketoimintamallien ja digitaalisten palveluiden avulla. (Ilmarinen & Koskela 2015, 65–69.) 

Lisäksi luvussa esitellään malli, kuinka liiketoimintaa kehitetään ja uudistetaan. Sen kautta 

pohditaan, millaista tulevaisuuden digitaalista liiketoimintaosaamista sen toteuttamiseksi 

tarvitaan. Hankkeen tavoitteena ovat uuden tarvittavan osaamisen selvittäminen, 

digitaalisen liiketoimintaosaamisen vahvistaminen ja puuttuvan digitaalisen sisällön 

rakentaminen sekä integroiminen OPS:iin. 

 

3.1 Digitalisaatio  

Digitalisaatio muuttaa tapaamme etsiä tietoa, kommunikoida ja kuluttaa sekä hyödyntää 

yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluita. Kuluttajat kaipaavat toimintojen helppoutta ja 

nopeutta. Yhä useampi asia voidaan hoitaa verkossa, prosesseja automatisoidaan ja 

samalla palvelusta tulee personoidumpaa datan avulla. (Gerdt & Eskelinen 2018, 9.)   

 

Uskoisin, että digitalisaation muutoksen nopeus vielä yllättää meidät, kun 

lähitulevaisuudessa digitalisaation vauhti tuntuu vain yhä kiihtyvän. Se näkyy jo yritysten 

toimintakentän ja ihmisten arjessa tapahtuvina suurina muutoksina. Tekoäly kehittää 

kaupankäyntiä, kun isoja ja näkyviä muutoksia tapahtuu verkkokaupoissa ja 

maksutavoissa. Automaation ja teknologian vauhti vain kiihtyy. Vuonna 2005 oli vain 16 % 

ihmisistä (kehittyneet ja kehittyvät maat) internetin käyttäjiä, kun vuonna 2016 lähes joka 

toisen ihmisen arvioitiin käyttävän internetiä (ITU, 2016, 9). Digitaaliset kaupankäynnin 

alustat kehittävät tarjontaansa ja muuttavat jakelukanavia. Muuttuva 

kuluttajakäyttäytyminen vauhdittaa jakamistalouden kasvua, jossa omistamisen sijaan 

yhteisöllinen kuluttaminen on jo monille arkipäivää. Mitkä ovatkaan tulevaisuuden 

työelämässä tarvittavia taitoja? 
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Digitalisaatio tuo yrityksille ja organisaatioille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja 

myös isoja haasteita. Digitalisaatio tulee nähdä liiketoiminnan uudistamisen ja uuden 

oppimisen välineenä, joka on noussut yhdeksi tärkeimmistä yritysten liiketoiminnan osa-

alueiksi. Digitalisaation jaottelu makro- ja mikrotasoihin auttaa ymmärtämään 

voimasuhteita. Makrotasolla ovat yhteiskunnan, talouden rakenteiden, markkinoiden 

dynamiikan ja ihmisten käyttäytymismallien muuttuminen ja sen selittäminen 

digitalisoitumisen avulla. Mikrotasolla ilmiötä tarkastellaan yksittäisen toimijan kuten 

yrityksen kannalta. Yritysten muokatessa toimintojaan toimivimmiksi tulee yrityksen 

kyseenalaistaa omia toimintamalleja, strategioita, ansaintamalleja, tuotteita, palveluita ja 

osaamista (Ilmarinen & Koskela 2015, 23.) 

Tulee tiedostaa, että nykyliiketoiminnan digitointi ja digitalisointi ovat kaksi eri asiaa. 

Digitointi on yrityksen nykyisten palveluiden sähköistämistä esim. digitaalinen 

asuntoluottoprosessi. Digitalisointi on kokonaan uudenlaisen liiketoimintamallin luomista 

omalle yritykselleen esim. joukkorahoitusalusta. (Nummela 13.3.2018.)  

 

Digitaalinen disruptio on jo tapahtunut. Se on muuttanut markkinoita, kilpailukenttää, 

yritysten toimintaympäristöä ja toimintamalleja useilla toimialoilla. Monelle perinteiselle 

yritykselle liiketoimintauhka ei tulekaan välttämättä yrityksen tavanomaisilta kilpailijoilta, 

vaan suoraan asiakkailta. Kun kilpailijat toimivat kokonaan erilaisilla liiketoimintamalleilla 

ja ansaintalogiikoilla, niin asiakkaat voivat yhtenä päivänä vain todeta tulevansa toimeen 

ilman aiemmin käyttämäänsä yritystä. Kun markkinat pääsevät eroon välikäsistä, joita 

monet perinteiset yritykset todellisuudessa ovat, markkinat myös pysyvät sellaisina. 

Valveutuneet yritykset ovat jo ryhtyneet pohtimaan, kuinka jakamistalous tulee osaksi 

niiden omaa liiketoimintamallia. (Harmaala ym. 2017, 69.) Uuteen teknologiaan 

perustuvan innovaation seurauksena uusi ilmiö tai keksintö on mullistanut toimintatapoja. 

Disruption vaikutuksesta yrityksen liiketoimintamalli on muuttunut (kuvio 3). (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 51–52.)  
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Kuvio  3. Digitaalinen disruptio on muuttanut toimintamalleja (The World Bank 2016)  

 

Digitaalinen muutos ohjaa organisaation tavoitteita kolmesta näkökulmasta: 

• Sisäinen tehokkuus digitaalisia keinoja ja työkaluja hyödyntäen: mahdollistaa 

parempia sisäisiä toimintatapoja, palvelut ja prosessit voidaan rakentaa kokonaan 

uudelleen, uudelleen suunniteltuja digitaalisia prosesseja. 

• Ulkoiset mahdollisuudet ovat esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

nykyisellä liiketoiminta-alueella, kuten uudet palvelut ja uudet asiakkaat; 

digitalisaatio on elinehto kansainvälisessä kilpailussa menestymiseen.  

• Disruptiivinen murros näkyy siten, että digitalisaatio muuttaa kokonaan 

organisaation roolia ja sen liiketoimintaa. Yrityskulttuuria tulee kehittää tukemaan 

digiajan keinoja tehdä töitä. Myös datan merkitys korostuu liiketoiminnassa, 

johtamisessa ja asiakaspalvelussa. Kustannuksien lasku tuo lisää kilpailukykyä. 

(Parviainen, Kääriäinen, Teppola & Tihinen 2017b, 66; Palta ry 2016, 40.) 

 

Digitaalisen liiketoiminnan sovellusalueista tyypillisimpiä ovat Bouéeta & Schaiblea (2015) 

mukaillen: 

• Digitaaliset alustat (pilvipalvelut) on tarkoitettu palveluiden, ohjelmien ja tietojen 

säilyttämiseen, siirtämiseen ja jakamiseen. 

• Automaatioratkaisujen esimerkkeinä ovat robotiikasta drone-pienoiskopterit ja 

itseajavat autot sekä materiaalia lisäävät valmistusmenetelmät kuten 3D-tulostus.  

• Digitaalisen datan ratkaisuja ovat muun muassa esineiden internet eli IoT, joka 

voi ennustaa laitteen huollon; tekoäly mahdollistaa koneoppimisen 

mahdollistaminen; big datan avulla voidaan tuottaa kysynnän ennusteita ja 

datapohjainen reititys mahdollistaa puettavan teknologian.  

• Mobiilisovellukset ja sosiaalisen median palvelut helpottavat teknologian 

käyttöä arjessa. Käytämme jo yleisesti palveluita, kuten sähköpostit, verkkolehdet, 

uutiset, sääpalvelut, suoratoistopalvelut, musiikkipalvelut, yrityksen kotisivut, 

WhatsApp, Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn ja mobiilimaksaminen. 

Mobiilimaksamisesta käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.3.1. 

 

3.2 Jakamis- ja alustatalous sekä lohkoketju 

Esittelen tässä digitaalisen talouden tyypillisimpiä uusia muotoja, joista tunnetuimmat ovat 

alusta- ja jakamistalous sekä lohkoketju. Aluksi määrittelen kyseiset käsitteet: 

• Alustatalous: Digitaalisten palvelualustojen avulla eri toimijat kuten käyttäjät, 

tarjoajat ja muut sidosryhmät toteuttavat yhdessä lisäarvoa tuottavaa toimintaa. 

Alustoille on ominaista se, että eri toimijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan 
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täydentäviä tuotteita ja palveluita eri jakelukanaviin ja markkinoille. Alusta on 

enemmän kuin vain pelkkä kauppapaikka, joka voi tuoda hyötyä kaikille osapuolille 

innovaatioiden avulla. (Parviainen ym. 2017a, 7–8.) Alustatalous perustuu 

yhteistyöhön ja ekosysteemiin. Alustat tuovat yhteen kysynnän ja tarjonnan. Data 

on avointa, mikä tuo uusia mahdollisuuksia, ja ekosysteemi on toiminnan ydin. 

Alustatalous on yleensä kaupankäyntiä kuluttajille ja myös yrityksiä on tullut 

mukaan. (Toivola 13.3.2018.)   

• Jakamistaloudessa markkinat muuttuvat. Siihen vaikuttavat vahvasti 

kuluttajuuden muutokset. Jakamistalous tarkoittaa, että tavaroita jaetaan, lainataan 

tai vuokrataan omistamisen sijaan. Jakamistalous keskittyy neljään teemaan: 

ruoka ja syöminen, palvelut ja tavarat, liikenne ja liikkuminen sekä asuminen ja tilat 

(Harmaala ym. 2017, 136).  

• Lohkoketju on tietotekniikka ja -järjestelmä, jonka avulla toisilleen vieraat toimijat 

voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti toisiinsa luottaen 

(Harmaala ym. 2017, 17). 

 

Jakamistalouden tärkeänä ajurina pidetään muutosta kuluttajakäyttäytymisessä, jossa 

omistajuuden sijaan on tärkeimmäksi arvostamiseksi noussut käyttöoikeuden 

arvostaminen. Toiseksi kulutuksessa on noussut huoli ilmastonmuutoksesta ja 

luonnonvarojen riittämättömyydestä, jonka seurauksena ekologisesti kestävämmät tavat 

kuluttaa ovat arvossaan. Kuluttaminen ei ole vain tarpeiden tyydyttämistä vaan 

osallistumista yhteiskuntaan ja sen muutokseen. Jakamistaloudessa on yhä tärkeämpää 

kuluttajien voimakkaampi osallistuminen ja asema markkinoilla, mikä laajentaa ihmisten 

mahdollisuuksia ohjata yhteiskunnan kehitystä suoraan ilman julkista hallintoa, jossa 

vaikuttamisen kenttä vahvistuu esimerkiksi sosiaalisissa ja ympäristöasioissa. Toimintaa, 

tietoa ja volyymiä kasvatetaan nopeasti internetin ja sosiaalisen median avulla. 

Jakamistalous muuttaa myös ajatuksen, että kuluttaja ei ole vain asiakas vaan hän on 

myös osallisena palvelujen tuottajana esimerkiksi palvelualustan kehittäjänä, 

palvelumuotoilijana, markkinoijana tai startup-yrittäjänä. (Harmaala, Toivola, Faehnle, 

Manninen, Mäenpää & Nylund 2017, 19, 31–33.) Digitalisaatio ja internet ovat 

nykyaikaisen jakamistalouden edellytys. Jakamistalous ei ole sellaisenaan kuitenkaan 

liiketoimintamalli. Kysymys on monensuuntaisista ilmiökimpuista, jossa yhdistyvät avoin 

lähdekoodin periaate, ekologia ja resurssiniukkuus. (Harmaala, ym. 2017, 19.).   

 

Lohkoketjun mahdollisuudet ovat vielä monin tavoin aidosti hyödyntämättä. ”Lohkoketju 

on seuraava askel matkalla internetin tulevaisuuteen”, toteaa Tim Berners-Lee, WWW:n 

keksijä ja W3C:n johtaja. ”Kyseessä on kokonaan uusi teknologia-alusta, joka on vielä 

monilta osin nykyisiä alustoja tehottomampi, mutta tarjoaa täysin jotain uutta: 
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luottamuksen”, täsmentää Ben Horowitz. World Economic Forumin kyselyssä (2019) 

haastateltiin 800:aa johtajaa. Kyselyn mukaan tulee noin 10 % maailman 

bruttokansantuotteesta olemaan tallennettu lohkoketjuun vuonna 2027. Lohkoketju etuja 

on myös, että se mahdollistaa kaiken omaisuuden muuttamisen digitaaliseen ja 

vaihdettavaan muotoon. Lohkoketjun avulla myös juridiset sopimukset voidaan kirjata 

koodina ja koneellisesti vahvennettuina älykkäinä sopimuksina. (Eerola 7.5.2019). 

 

3.3 Digitaalinen liiketoiminta  

Digitaalinen liiketoiminta eli sähköinen liiketoiminta tarkoittaa tämän kehitystyön kannalta 

kaikkea nykyisen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä monipuolisesti yrityksen 

liiketoiminnassa ja prosesseissa. Digitaalinen liiketoiminta on tekemistä uudella tavalla 

verrattuna aiemmin totuttuun tapaan. Sähköinen liiketoiminta on yhä reaaliaikaisempaa ja 

läpinäkyvämpää verrattuna aiempaan liiketoimintaan. Asiakkaista kerättävissä olevan ja 

eri kanavista saatavan tiedon määrä lisääntyy, ja se monimutkaistaa tiedon hallintaa. 

Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen perustuvat entistä vahvemmin kerättyyn 

tietoon. Palveluita tuotetaan vain asiakkaan todelliseen tarpeeseen. Yksinkertaisia 

työtehtäviä poistuu, ja monimutkaistenkin ongelmien ratkaisua voidaan automatisoida. 

Liiketoiminnan paikka- ja aikasidonnaisuus vähenevät. Kilpailu muuttuu 

kansainvälisemmäksi. Yrityksen hinnoittelumallit monipuolistuvat asiakkaista saatavat 

tiedon lisääntyessä ja toimintamallien muuttuessa. Ansaintamallit hyödyntävät verkostojen 

arvonluontimenetelmiä. (Palta 2016, 12.) 

 

Digitalisaatio on mullistanut jo vuosia koko kaupankäyntiä. Yritykset, jotka ovat 

seuranneet vain sivusta kehitystä, eivät ole reagoineet tarpeeksi ajoissa muutoksiin ovat 

jo auttamattomasti myöhässä kuten tavarataloketju Stockmannin nykytilanne osoittaa. 

Sähköisen kaupankäynnin tunnetuin muoto on verkkokauppa.  

3.3.1 Verkkokauppa  

Sähköisellä kaupankäynnillä on suuri vaikutus kaikkeen kaupankäyntiin. Kaupan liiton 

(2017) selvityksen mukaan suomalaiset ostivat vuonna 2017 vähittäiskaupan tuotteita 

sähköisten kanavien kautta yli 10 % koko Suomen vähittäiskaupan arvosta, joka on lähes 

viisi miljardia euroa. Vertailun vuoksi Suomen verkkoruokakaupan arvo oli vuonna 2017 

noin 48 miljoonaa euroa eli 0,3 % koko päivittäistavarakaupan arvosta (Kauppalehti 

27.11.2018). Verkkokaupasta yhä suurempi osa tapahtuu globaalien verkkokauppa-

alustojen kautta, jotka ovat verrattavissa valtaviin digitaalisiin tavarataloihin. Tunnetuimpia 

alustoja ovat Amazon, eBay, Alibaba ja Rakuten, jotka keräävät yhteen miljoonia ostajia ja 

myyjiä ympäri maailmaa. Kaupankäynnin kasvua on arvioitu siten, että jo muutaman 
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vuoden päästä lähes puolet kaikesta sähköisestä kaupankäynnistä tapahtuisi isojen 

globaalien alustojen kautta. Yhdysvalloissa jo nyt Amazon hallitsee yli 40:tä % koko 

verkkokauppojen markkinoista. (Lindholm & Mitronen 6.8.2018.) 

 

Teknologian kehityksessä on tärkeä asia oivaltaa, että kaikkea ei tarvitse keksiä ja 

koodata itse, koska se on kallista. Valmiita sovelluksia, komponentteja ja lisäohjelmia 

löytyy paljon, jotka voi kytkeä omaan verkkokauppaan helposti. Jo pienilläkin teknologisilla 

muutoksilla saa helpotettua verkkokaupan toimintaa. (Talouselämä 10.11.2018.) 

 

Paytrail (2018) on tehnyt Verkkokaupan trendit 2019 -raportin, jonka mukaan tärkeimmät 

trendit ovat: 

1. Kansainvälisyys ja kasvun mahdollisuudet 

2. Tekoälyn ja automaation tuovat rajattomat teknologiset mahdollisuudet 

3. Kuluttajat vaativat enemmän ja ostokäyttäytyminen muuttuu  

4. Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa 

5. Maksamisen keinot monipuolistuvat 

 

Toinen trendi on tekniikan rajattomat mahdollisuudet. Automaatiota ja tekoälyä 

hyödynnetään jo isoimmissa verkkokaupoissa sujuvasti. Tekoälyn avulla tunnistaminen, 

kohdentaminen ja personointi ovat yhä laadukkaampaa. Tulevan vuoden 2019 trendeinä 

ovat konkreettiset työkalut, kuten kuvatunnistuksen mahdollisuudet: asiakkaan 

käyttäytymisen tunnistaminen tai kuvatunnistus, joka tuo hyötyä tuotetiedon ylläpidossa ja 

jakelussa. Kuvatunnistus tarjoaa paljon mahdollisuuksia verkkokauppojen 

tuotetiedonhallintaan, jossa on paljon manuaalista työtä. Zalando on onnistuneesti 

hyödyntänyt kuvatunnistusta verkkokaupassaan. Kun katsot tiettyä vaatetta, niin sinulle 

suositellaan vastaavanlaista eri merkeiltä ja eri hinnoin, joka on nerokasta 

kuvatunnistuksen hyödyntämistä. (Talouselämä 10.11.2018.) 

 

Kolmanneksi kuluttajien ostokäyttäytymisessä korostuvat yhä vahvemmin arvot. 

Kuluttajien vaatimustaso on korkea ja he osaavat vaatia enemmän. Suurimpana 

kuluttajatrendinä asiantuntijat pitävät ostamisen helppoutta. Lisäksi suuri trendi on 

arvolähtöisyys, jossa kuluttajien ostokäyttäytymisessä korostuvat ympäristöystävällisyys, 

ekologisuus, vastuullisuus ja niiden yhteensopivuus omien arvojen kanssa.  

 

Neljänneksi asiakaskokemusta osataan vaatia ja sen merkitys kasvaa. Asiakaskokemus 

on verkkokaupassa yhä tärkeämpi osa menestyvää kaupankäyntiä. Personoitu 

ostokokemus ja palveluiden kohdentaminen parantavat asiakaskokemusta edelleen. 
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Viidenneksi mobiilimaksamisen täytyy olla helppoa ja nopeaa. Kokonaishinnan tulee olla 

näkyvillä ilman viimevaiheessa lisättäviä uusia maksuja. Mobiilimaksaminen jatkaa 

nousuaan, minkä vuoksi mobiilioptimoitu verkkokauppa on yhä oleellisempi asia. 

Suomessa verkkokaupoista ostavista jo 46 % tekee ostoksia kännykällä. 

Maksumenetelmien määrä kasvaa ja erilaisten maksusovellusten hyödyt ovat vielä 

suurelta osin hyödyntämättä. Maksamisen tavat ja logistiset ratkaisut tukevat pienten 

verkkokauppojen kasvua. (Paytrail 2018, 6–7). Mobiilimaksaminen on tulossa vauhdilla 

trendiksi, kun S-Pankki otti syksyllä 2018 käyttöön MobilePayn. Ratkaisussa yhdistyvät S-

ketjussa maksaminen, bonusetu, sähköinen kuitti ja lisäbonus eli maksutapaetu. S-Pankki 

toteaa, että kaikkea ei kannata eikä tarvitse tehdä itse. (S-Pankki 2018). Verkkokaupan 

menestystekijöitä on liitteessä 11. 

 

3.3.2 Liiketoiminnan tuomat ongelmat 

Sähköinen kaupankäynti vaatii kaupan toimialalla rohkeutta uudistua sekä samalla vastata 

digitalisoitumisen tuomiin ongelmiin, kuten kuluttajien tietosuojan turvaamiseen (Lindholm 

& Mitronen 6.8.2018). Jo heti uusien toimintojen kehittämisen alussa tulee ottaa huomioon 

keskeinen yksilön oikeuksia suojaava lainsäädäntö: EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

(GDPR), kuluttajansuoja sekä tietoturva (Lakius 2018,10–11). GDPR:ää täydentävä    

ePrivacy-asetus eli sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus on vielä EU:n toimielinten 

käsittelyssä, jossa tärkeää on laadukas lopputulos, jotta ePrivacy-asetuksen ja GDPR-

asetusten välille ei jää ristiriitaisuuksia tai tulkintaepäselvyyksiä (Kaupan liitto 3.12.2018). 

 

Sähköisen kaupankäynnin lainsäädäntö ei ole pysynyt perässä digitalisaation 

muutoksissa ja kaupankäynnin jatkuvasti lisääntyessä. Euroopan unioni käy neuvotteluja 

EU:n digitaalisista sisämarkkinoista Eurooppa 2020 -digitaalistrategiaan liittyen. Sen 

tavoitteena on poistaa kansalliset esteet verkossa tapahtuvilta liiketoimilta. Perustana on 

ajatus yhteismarkkinoista, joilla jäsenvaltioiden väliset kaupan esteet poistetaan 

taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteismarkkinoiden käsite on jalostettu 

sisämarkkinaksi, joka määritellään alueeksi ilman sisäisiä rajoja, jossa tavaroiden, 

henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan. Digitaaliset sisämarkkinat 

kuuluvat unionin lupaavimpiin ja haastavimpiin kehityskohteisiin, sillä niillä voidaan 

saavuttaa jopa 415 miljardin euron tehokkuushyödyt. (Euroopan parlamentti 2018.) 

 

Myös sähköisen kaupankäynnin verotuksellisiin seikkoihin liittyvissä asioissa lainsäädäntö 

laahaa perässä. Tekoälyn käyttämä tieto heijastaa moraalisia ongelmia: se sisältää 

ennakkoluuloja, ajattelun vääristymiä ja syrjinnän mekanismeja, joiden emme haluasi 

päätyvän algoritmien osaksi. Jos rekrytoinnin apuna käytettävä algoritmi on puolueellinen, 



 

 

 

32 

rekrytoinnissa ei päästä optimaaliseen tulokseen. Mitä on tehtävissä vinoumien 

korjaamiseksi? Dataetiikka tutkii algoritmien vinoumia. Dataetiikan avulla pohditaan myös, 

miten voidaan varjella yksityisyyttä. Entä kenen tulee omistaa ja hallita yksilöiden 

henkilökohtaista dataa? (Ollila 8.11.2018.) Tulee myös tiedostaa, että liiketoimintaa 

kohtaavat uhat voivat tulla monesta eri suunnasta ja myös asiakkaalta (Harmaala 2017, 

69). 

 

3.3.3 Ekosysteemiajattelu  

Usein uudet liiketoimintamallit pohjautuvat ekosysteemiajatteluun, joka tarkoittaa arvon 

muodostuvan koko verkostosta yksittäisen toimijan ja yksittäisen tuotteen sijaan. 

Digitalisaatio tuo erilaisten palveluiden yhdistämisen helpommaksi. Yritykselle sopivan 

kumppaniverkoston synnyttäminen on tärkeää. Puhutaan verkostovaikutuksesta, jossa 

kumppaniverkostojen avulla tuodaan asiakkaalle sitä suurempi arvo mitä laajempi 

verkosto ja ekosysteemi ovat. Keskeinen käsite ekosysteemiajattelussa on myös 

kaksisuuntainen liiketoimintamalli, jossa yritys muodostaa markkinan kahdelle eri 

asiakasryhmälle kuten hakukoneiden käyttäjät–mainostajat tai rekrytointipalveluiden 

työnantajat–työnhakijat. Markkinoiden kasvaessa suuremmiksi, sitä suurempi hyöty siitä 

on kaikille osapuolille. Useat yritykset tarjoavat sähköisiä rajapintoja ja aktivoivat 

kumppaneita kehittämään uusia dataa ja rajapintoja hyödyntäviä palveluja. Hyöty tulee 

uusista asiakkaista ja kasvaneesta verkostosta. Ekosysteemiä ovat myös epäsuorat 

ansaintamallit, joissa rahastus tapahtuu vain osalta niistä, joille arvoa tuotetaan. 

Esimerkkinä Tori.fi-nettikauppapaikka, joka hyödyntää ekosysteemiä ja palvelee sekä 

kuluttajia että yrityksiä ja jossa myyminen on ilmaista. Asiakas voi parantaa lisämaksulla 

ilmoituksen näkyvyyttä, ja käytetyn tuotteen ostajalle tarjotaan kohdennetulla mainonnalla 

oheen sopivaa tuotetta. (Ilmarinen & Koskela 2015, 156–159.) 

 

Digitaalisen liiketoiminnan ymmärtämiseksi on tärkeää avata tarkemmin alustatalouden 

ekosysteemejä. Toimintaympäristön ymmärryksen avulla voidaan selkiyttää 

alustatalouden liiketoiminnan logiikkaa. Alustatalouden yritykset tarjoavat moderniin 

teknologiaan perustuvan alustan. Alustat tuovat yhteen kysynnän ja tarjonnan, jonka 

avulla käyttäjät voivat markkinoida ja käyttää tuotteita sekä palveluita. Alustataloudessa 

viitataan usein isoihin yrityksiin kuten Facebook, Google, Apple, Uber, Airbnb, Alibaba, 

eBay, ja Amazon. Todellisuudessa taustalla on kyse toimivasta ekosysteemistä, sillä 

yksikään näistä yrityksistä ei toimisi ilman toimivaa win-win-yhteistyötä. Ekosysteemin 

kulmakivenä on alusta, jonka arvon määrittelee käytettävä data ja dataa suodattavat 

algoritmit. Edellytyksenä toimivalle alustaekosysteemille on, että ihmiset käyttävät 

palvelua niin, että siitä syntyy heille arvoa. Asiakkaan ostopäätökset alustataloudessa 
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perustuvat suurelta osin algoritmeihin. Algoritmit suodattavat datasta käyttäjälle 

kohdennettua tietoa, hänelle personoituina suosituksina. Myös muiden käyttäjien antamilla 

sosiaalisilla suosituksilla on tärkeä rooli. Alustaekosysteemi perustuu moderniin tekniseen 

alustaan, jossa hyödynnetään avointa rajapintaa. Avoimet rajaresurssit, rajapinnat ja 

ketterä integrointi ovat keskeisessä asemassa. Alustayritys luo toiminnalle 

hallinnointikäytännöt eli pelisäännöt. (Vartiainen 18.8.2017.)  

 

3.3.4 Digitaalinen liiketoiminta tutkimuksen näkökulmasta 

Oheinen rakentamani big picture -malli kuvaa digitaalisen liiketoiminnan ympäristöä. 

Alustatalouden ekosysteemiajatteluun pohjautuva liiketoimintamalli vaikuttaa vahvasti 

kaiken taustalla, joka luo mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kuviossa 

4. on mukana tiivistetysti edellisessä kappaleessa 3.3.3 kuvailtu ekosysteemiajattelu.  

 

 

 

Kuvio  4. Digitaalinen liiketoiminta tutkimuksen näkökulmasta Big Picture -mallina 
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1. Liiketoimintamalli kuvailee, mitä yritys tekee ja miksi se on olemassa 

Liiketoimintamalli pitää sisällään yrityksen ansaintamallin, valikoiman ja 

asiakaskokemuksen. Toimialarajat sekoittuvat ja hämärtyvät, toimijoiden roolit 

arvoketjuissa muuttuvat, palveluvalikoimat laajenevat uusiin ydin- ja lisäpalveluihin, 

nykyisiä palveluita siirretään digitaalisiin kanaviin ja samalla itsepalvelun tarjonta 

lisääntyy. (Palta 2016, 19.) Meneillään oleva kansantalouden rakennemuutos 

vaikuttaa yritysten ansaintalogiikkaan. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintamalleja 

luomalla uutta, murtamalla vanhoja tai aiheuttaen toimialaliukumia (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 70, 136).  

 

Skaalautuvuus ja ultrakevytkustannusrakenne ovat tyypillisiä etuja tuovia elementtejä. 

Skaalautuvuus: sähköiset palvelut skaalautuvat merkittävästi pienemmin muuttuvin 

kustannuksin kuin analogiset palvelut, koska niiden tuottaminen tapahtuu ilman 

henkilötyövoimaa. Ultrakevyt kustannusrakenne: uuden liiketoiminnan voi aloittaa 

huomattavasti pienemmillä kustannuksilla, pääomalla, organisaatiolla ja sosiaalisen 

median markkinointibudjetilla kuin koskaan aikaisemmin. Alhaiset alkuinvestoinnit 

rohkaisevat myös kokeilemaan uusia IT-malleja. Kiinteät kulut vaihtuvat usein 

muuttuviksi kuluiksi, jotka skaalautuvat liiketoiminnan mukaan. Esimerkiksi 

pankkitoiminnassa ei tarvita omia konesaleja, järjestelmiä, laajaa pankkiverkostoa ja 

isoa henkilökuntaa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 65–69.) Yrityksen ansaintalogiikan 

avaaminen yksinkertaisesti ja avoimesti on tärkeää, koska ansainnan hyötyjen 

jakaantuminen ei ole aina selkeää. Ansainnassa alustayritys on tutkimusten mukaan 

usein suurin voittaja. Alustayrityksellä ansainnassa on kysymys ekosysteemistä, jossa 

on mukana ohjelmistokehittäjiä ja kolmansia osapuolia. He määrittelevät, mihin 

ekosysteemiin panostetaan. (Vartiainen 18.7.2017.) 

 

2. Asiakaskokemus kuvailee kenelle ja miten 

Laadukkaan asiakaskokemuksen ja ostouskollisuuden vahvistamisen merkitys 

kasvaa. Asiakkaat haluavat kattavia kokonaisratkaisuja ja kumppanuuksia. 

Kulutuskäyttäytyminen muuttuu, asiakkaat haluavat käyttää palvelujen kuluttamiseen 

useita eri kanavia. Asiakashallinta on työläämpää kanavien lisääntyessä ja asiakkaista 

kerättävävän tiedon kasvaessa. Asiakkaat odottavat paikasta ja ajasta riippumatonta 

palvelua. 

Itseasiointipalvelujen kysyntä ja käyttö kasvavat voimakkaasti. Asiakkaat etsivät tietoa 

käyttökokemuksista, vertailevat palveluja ja palveluntarjoajia internetissä sekä jakavat 

siitä tietoa muille. (Palta 2016, 19–20.) 

 



 

 

 

35 

Liiketoiminnassa on edelleen kyse siitä, että yritykset tuottavat asiakkailleen arvoa. On 

hyvä tunnistaa arvoon ja ansaintamalliin vaikuttavat kolme tekijää: Miten arvoa 

tuotetaan? Mistä syntyy arvo asiakkaille ja kuinka se rakennetaan asiakkaalle 

sopivaksi paketiksi? Mikä on yrityksen ansaintamalli eli kuinka arvo rahastetaan? 

Voiton vievät yritykset, jotka vastaavat parhaiten asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin 

kommunikoimalla, paketoimalla, tarjoilemalla ja hinnoittelemalla yrityksen arvon muita 

houkuttelevammin. (Ilmarinen & Koskela 2015, 70, 136.)  

- Digitaaliajan liiketoimintamalleissa arvo rakennetaan lähtökohtaisesti asiakkaan 

ympärille. Asiakaslähtöisyyden merkitys korostuu. Yritysten nykyiset 

liiketoimintamallit ja niiden prosessit on suunniteltu yrityksen näkökulmasta sisältä 

ulospäin, kuten kustannustehokkuus ja logistiikan saumattomuus. (Lindroos 

15.1.2014)   

- Arvoa voidaan pitää ekosysteemin sydämenä. Arvo syntyy käyttäjien ja tuottajien 

vuorovaikutuksessa ja yhteiskehittelyssä. Siinä hyödynnetään alustan tuottamaa 

dataa ja algoritmeja. (Vartiainen 18.7.2017.) 

- Käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen tulee alustayrityksen panostaa. 

Keskeisenä asiana on laadun mittaaminen käyttäjäpalautteen avulla. Tämä on 

yleensä avoimesti jaettavaa tietoa. Käyttäjät jakavat kokemuksiaan sosiaalisessa 

mediassa. (Vartiainen 18.7.2017.) 

- Arvoketjujen virtualisoiminen on erikoistapaus ekosysteemiajattelusta. Toimintoja 

on silloin ulkoistettu (Ilmarinen & Koskela 2015, 160–162.) 

 

Asiakaskokemukseen kuuluvat myös vastuullisuus ja eettisyys. Luontonäkökohdat 

huomioivan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen vahvistuvat 

nopeimmin ihmisten vapaasta tahdosta (Hurme 7.5.2019). Luonnon lisäksi tulee ottaa 

huomioon liiketoimintoja kehittäessä myös eettiset näkökulmat, kuten dataetiikka, 

juridiikka ja tietoturva.  

 

3. Data on arvokasta pääomaa 

Data on digitaalisen liiketoiminnan uusin raaka-aine: Erilaisista vaiheista ja 

tapahtumista syntyy dataa, jolla on itsessään jo arvoa ja merkitystä. (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 136.) Verkkosivuilla kävijöiden toiminnan seuraaminen ja heidän 

tunnistamisensa on tärkeää. Tekoäly on tullut avuksi asiakkaista kerätyn datan ja 

analytiikan hyödyntämiseen. Niitä hyödynnetään personoimalla palveluita enemmän ja 

tuottamalla asiakkaille myös parempaa sisältöä. Tavoitteena on, että asiakas saadaan 

teknologian avulla jossain vaiheessa ”kiinni” ja jättämään esimerkiksi yhteystietonsa. 

Sen jälkeen järjestelmät luovat profiilin. Kun yhteystieto on tiedossa, niin siihen 

lisätään dataa jo olemassa olevasta käyttäytymishistoriasta. Luodun profiilin avulla 
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tulevat toimenpiteet voidaan personoida osuvasti. (Talouselämä 10.11.2018.) Eri 

toimialoilla ei aina täysin ymmärretä kuluttajakäyttäytymisen muutosta. Parempi 

asiakasymmärrys rakennetaan jatkossa laadukkaan analytiikan avulla. Asiakkaan 

käyttäytymistä ja tarpeita ennakoivan analytiikan tulee olla johtamisen tärkeimpiä 

työkaluja. (Lindroos 15.10.2014.)  

  

4. Verkostot ja yhteistyö ekosysteemejä hyödyntäen 

Alustoja ja verkostoja hyödyntäen voidaan luoda täysin uudenlaista liiketoimintaa. 

Ekosysteemiajattelua tarkennetaan kappaleessa 3.3.3. Ekosysteemin hallinta vaatii 

monimutkaisten kokonaisuuksien kontrollointia. Suomessa julkiset toimijat, kuten valtio 

ja kunnat, ovat aktiivisesti mukana alustatalouden kehittämisessä. Julkiset toimijat 

ovat avanneet aktiivisesti rajapintojaan (API) omiin tietokantoihin, jonka avulla he 

haluavat edistää palveluinnovaatioiden kehittymistä. (Vartiainen 18.7.2017) 

 

5. Laajentuminen globaaleille markkinoille 

Digitaalisten palveluiden avulla voi yritys saman tien tavoittaa laajat ja jopa globaalit 

markkinat. Globaaliin kilpailuun osallistumisen tulisi olla myös paikallisten yritysten 

tavoite, jonka avulla yritykset pystyvät kasvattamaan asiakaskuntaansa. Vasta viime 

vuosina verkkokauppa on nähty myös kasvumahdollisuutena. Aiemmin suomalaiset 

yritykset eivät ole olleet kovin aktiivisia laajentamaan liiketoimintaansa ulkomaille, nyt 

se kuitenkin yhä useammin nähdään merkittävänä kasvun mahdollistajana. (Ilmarinen 

& Koskela 2015, 65–69.)  

 

6. Teknologia on apuväline 

Automatiikkaa hyödynnetään jo suurelta osin itsepalvelussa, joista esimerkkeinä ovat 

itsepalvelu verkossa, itsepalvelukassat ja itsepalveluna suoritettava lähtöselvitys. 

Automaation ja teknologian vauhti vain kiihtyy, kun uudet teknologiat luovat 

mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja ansainnalle. Pian tekoäly ja robotiikka 

arkipäiväistyvät. 3D-tulostimet yleistyvät kodinkoneiksi, joilla voidaan korvata 

tuotantoa, kauppaa ja logistiikkaa. Esineiden internetin (IoT) myötä IoT-tekniikan 

avulla yhä useampi laite voidaan tunnistaa (RFID) ja liittää verkkoon (IPV6). Esineiden 

internet tulee meidän arkeen ihmisen ja koneen suhteen tiivistyessä. Niistä 

esimerkkeinä ovat: älyranneke, kodin automaatiojärjestelmät ja sormenjälkitunnistin. 

(Kasvi 6.2.2015.) 
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Kuvio  5. Teknologia mahdollistaa liiketoiminnan tekemisen täysin uudella tavalla (Deloitte 

2017)  

 

Digitalisaation ilmiöt mahdollistavat liiketoiminnan tekemistä täysin uudella tavalla (kuvio 

5). Uudet teknologiat tulee nähdä mahdollistajana eikä uhkana yrityksen toiminnalle. 

Mielenkiintoisimpia teknologioita ovat tällä hetkellä tekoäly ja IoT, joiden avulla 

saavutetaan uusia tapoja harjoittaa ja tehostaa liiketoimintaa. Esimerkkejä digitalisaation 

hyödyntämisestä kuvaillaan tarkemmin liitteessä 12. 

 

Tässä tarkastellaan asiaa lähinnä Iot:n ja big datan sekä tekoälyn kannalta. Tekoäly toimii 

keskeisenä teknologisena ajurina, jonka avulla parannetaan tuottavuutta eri sektoreilla. 

Tämä johtaa yrityksessä myös uusiin työtapoihin, prosesseihin ja liiketoimintamalleihin. 

Kysymykset, joihin koneäly sopii parhaiten ovat: ennusteet, paljonko, kyllä/ei sekä 

luokittelu (Nummela 13.3.2018; Paytrail 2018, 13–15). Tekoälyn mahdollisuudet ovat 

laajat, joista on esimerkkejä liitteessä 13. 

 

Automaatiota ja tekoälyä hyödynnetään isoimmissa verkkokaupoissa, joista esimerkkejä 

ovat ultraälykkäät haut, personoidut kategoriat, markkinoinnin automatisointi, asiakkaiden 

arvoluokittelu ja valikoiman personointi. Tekoälyä pitää testailla ennakkoon ja miettiä 

samalla, kuinka sitä voisi hyödyntää omassa verkkokaupassa. Vielä on tekoälyn 

hyödyntämiselle verkkokaupassa paljon käyttämätöntä potentiaalia. (Talouselämä 

10.11.2018.)  

 

3.4 Liiketoiminnan uudistaminen  

Työelämässä uudistuminen ei ole vaihtoehto, vaan se on elinehto. Teemu Arina 

(13.3.2018) toteaa asian: ”Jos et itse häiritse omaa liiketoimintaasi, niin joku muu tekee 
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sen.” Yksinkertainen ja suppea käsitys liiketoiminnan uudistamisesta on tuotteen tai 

palvelun muuttaminen digitaaliseksi, millä toimintoja ei kuitenkaan vielä kehitetä. 

Muutosprosessi on pitkä ja usein hyvin vaativa, ja siihen tulee varata riittävästi aikaa. 

Tavoitteiden on oltava selkeät ja teknologia tulee nähdä vain apuvälineenä eikä se ole 

itsetarkoitus. Digital Transformation Survey -tutkimuksen (2017) mukaan vain 17 % 

yrityksistä tarjoaa asiakkaalle todellisen digitaalisen kokemuksen. (Networksasia 

18.5.2017.) 

 

Liiketoiminnan uudistaminen eli digitaalinen transformaatio tulee ymmärtää koko yrityksen 

ajatusmaailman, rakenteiden ja toimintamallin muuttamisena. Tavoitteena on luoda uutta 

ja luopua vanhoista tavoista. Digitalisaatio pitää ottaa osaksi organisaation jokaista 

prosessia ja liiketoiminnan funktiota. Kaikki mikä on digitalisoitavissa, niin se digitalisoituu. 

Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki muu loppuu tai, että kaiken on oltava digitaalista. 

Muutoksen kohteeksi joutuvat niin organisaation rakenteet, kulttuuri, prosessit, tuotteet 

kuin myös tapa suunnitella strategioita. Useimmiten kuitenkin lopulta kaikki menee 

uusiksi, jolloin käsillä on haastava ja mielenkiintoinen muutosjohtamisen haaste. 

Muutoksen vaikutukset näkyvät tavassa kohdata asiakas, myynnissä, markkinoinnissa, 

liiketoimintamalleissa, ansaintalogiikassa, osaamisessa, johtamisessa, tuotteiden ja 

palveluiden tuottamisessa, teknologiassa sekä henkilöstö- ja taloushallinnossa. (Nummela 

13.3.2018; Tolvanen 29.10.2016; Ilmarinen & Koskela 2015, 52; Lindroos 15.1.2014.) 

 

3.5 Uudistamisen malli ja sen perustelut  

Liiketoiminnan kehittämisen ja uudistamisen strategiaksi sopii hyvin sinisen meren 

strategia, jossa tavoitteena on luoda jotain kilpailijoista poikkeavaa eikä tyytyä toistamaan 

samaa punaisen meren strategiaa, mitä muut jo tekevät. Tavoitteena on nostaa 

asiakaskokemus uudelle tasolle, jossa asiakasnäkökulma nostetaan keskiöön. 

Palvelumuotoilun ja toiminnan kehittämisen keinoja ovat esimerkiksi Business Model 

Canvas -malli, Lean Canvas -malli, Bostonin analyysimatriisi kuin Balanced Scorecard -

menetelmä (Laintila 2017). Tässä työssä ei käsitellä kyseisiä yksittäisiä keinoja tarkemmin 

 

Digitaalisesta liiketoiminnan kehittämisen aineistoksi sopivat kaikki toimintaa kehittävät 

mallit kuten esimerkiksi Digiajan asiakaskokemuksen kehittäminen (Gerdt & Eskelinen 

2018), Dataliiketoiminnan kehittäminen (Solita 2017) ja Digitaalisen alustatalouden 

kehittämismalli (Sivonen 23.10.2017). Kyseiset mallit ja aineistot ovat toimivia yksittäisten 

toimintojen kehittämisessä, mutta ne eivät ota riittävän kattavasti huomioon digitaalisen 

liiketoiminnan tarpeita kokonaisuudessaan eivätkä avaa kehittämisen vaiheita selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti. Tämän työn kannalta koin sopivimmaksi Ilmarisen ja Koskelan (2015) 
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kehittämän digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen mallin. Kyseisestä mallista olen 

valinnut työn kannalta oleellisimmat asiat kehittämisen rungoksi. Osaamistarpeita ajatellen 

avaan vielä asiaa erikseen osaamista tukevien teemojen kautta, jotka on esitelty 

kappaleessa 2.8.   

 

Uudistamisesta tulee tehdä ydinprosessi. Lisäksi organisaation ja osaamisen 

uudistaminen tulee nähdä osana tätä ydinprosessia digitalisaation keinoja hyödyntäen. 

Avainasemassa ovat ”kolme tärkeää K:ta” eli liiketoiminnan kasvun lisääminen, 

kannattavuuden parantaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleisesti ottaen strategia 

määrittää yrityksen ydintavoitteet, sen keskeiset keinot, valinnat ja priorisoinnit niiden 

saavuttamiseen. Strategisesti digitalisaatio on samanaikaisesti sekä päämäärä että keino. 

Yrityksen digitalisaatiostrategian tai digistrategian sijaan tässä työssä puhutaan selkeyden 

vuoksi digiagendasta. Digistrategia määritellään yrityksissä 1–3 vuoden välein, joka on 

liian hidas ja jäykkä sykli digitalisaation johtamiseen. Digistrategian sijaan digiagendaa 

arvioidaan, tarkennetaan ja täydennetään 2–4 kertaa vuodessa, jotta suuntaa ja reittiä 

voidaan tarpeen mukaan tarkentaa joustavasti ja hallitusti. Hyvä suunnitelma ei vielä riitä. 

Vasta toteutus ja toimeenpano ratkaisevat onnistumisen. Digiagendan avulla tavoite on 

saada aikaan konkreettisia tuloksia ja jatkuvia uudistuksia sekä löytää koko ajan jatkuvasti 

entistä parempia keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 248.) 

 

Liiketoiminnan uudistaminen voidaan kuvata oheisen mallin (kuvio 6) mukaan. Sen viisi 

keinoa ovat: 1) Luo digitalisaatiolle perusedellytykset; 2) Siirrä markkinointia, myyntiä ja 

palveluita digitaalisiin kanaviin; 3) Virtaviivaista arvoketjut ja digitalisoi prosessit; 4) Etsi ja 

luo uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja sekä 5) Syvennä suhdetta asiakkaisiin. Jokaista 

uudistamisen vaihetta voidaan myös katsoa yksittäisenä kokonaisuutena edellyttäen 

kuitenkin, että digistrategian avulla yritykseen on luotu selkeä muutosstrategia. 

Kehittämisessä on oleellista muistaa, että kaikkea ei voida muuttaa kerralla vaan 

suunnitelmallisesti asia kerrallaan.  

 



 

 

 

40 

 

 

Kuvio  6. Digitalisaation keinot liiketoiminnan uudistamisessa (mukaillen Ilmarinen & 

Koskela 2015)  

 

3.5.1 Luo digitalisaatiolle perusedellytykset 

Ensimmäisenä liiketoiminnan kehittämisen keinona on luoda yrityksen digitalisaatiolle 

perusedellytykset. Se ei ole suoranaisesti kehittämisen keino, mutta ilman tämän vaiheen 

sisäistämistä muutos jää puolitiehen. Digitaalisessa kilpailussa menestyäkseen yritykseltä 

edellytetään uusia toimintatapoja, valmiuksia ja taitoja, joita kutsutaan digitaalisen ajan 

perusedellytyksiksi. Ne ovat välttämättömiä vastattaessa digiajan asiakkaiden odotuksiin 

ja luotaessa uusia digitaalisia liiketoimintamalleja, palveluja ja toimintatapoja. Seitsemän 

perusedellytystä kiteytettynä ovat: 1. nopeus, 2. rohkeus, uteliaisuus, kokeilut, 3. datan 

jalostaminen älykkyydeksi, 4. asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen, 5. IT:n 

muuttaminen mahdollisuudeksi, 6. digiosaamisen kasvattaminen ja 7. turvallisuusuhkien 

hallitseminen. Edellytysten rakentaminen vaatii useissa yrityksissä suurta toiminta- ja 

ajattelutapojen muutosta. Uudet digiajan startup- ja haastajayritykset voivat rakentaa 

toimintaa puhtaalta pöydältä. Siksi niissä perusedellytykset ovat jo alusta alkaen 

olennainen osa toimintatapaa ja kulttuuria.  Perusedellytysten muutokset viedään 

eteenpäin vahvalla muutosjohtamisella, jota johdetaan digiagendan avulla, joka on esitelty 

edellisessä kappaleessa (3.5). Uusi kulttuuri ja uudenlaiset toimintatavat syrjäyttävät 

vanhoja ja totuttuja käytäntöjä. Niiden rakentamiseen tarvitaan suunnitelmallisuutta, 

systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Perusedellytyksien luominen ei saa siirtää huomiota 

kaikkein tärkeimmästä, joka on liiketoiminnan digitalisointi ja asiakashyödyn 
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kasvattaminen. Edellytyksiä ja liiketoimintaa tulee osata uudistaa samanaikaisesti, mikä 

tekee muutosjohtamisesta erittäin haasteellista. (Ilmarinen & Koskela 2015, 194.)   

 

3.5.2 Siirrä palveluja, myyntiä ja markkinointia digitaalisiin kanaviin 

Toisena keinona on siirtää palveluita, myyntiä ja markkinointia digitaalisiin kanaviin. 

Läsnäolo internetissä, hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa on välttämätöntä. 

Verkkokaupat ja asiointipalvelut ovat jo yrityksille olennainen osa liiketoimintaa. Palvelu- ja 

myyntitoimintoja tulee jatkuvasti kehittää, kun vuorovaikutus asiakkaiden kanssa lisääntyy. 

Myös läsnäolo sosiaalisessa mediassa korostuu. Älypuhelimella toimivat internet-sivut ja 

kauppa ovat jo perusvaatimuksia. Asiakkaat kaipaavat videoita, liikkuvaa kuvaa ja 

elämyksellistä viestintää, joita halutaan jakaa eteenpäin sosiaalisessa mediassa. 

Markkinointi muuttuu enemmän palveluksi ja se on paremmin asiakkaalle kohdennettua. 

Lisäksi se muuttuu yhä interaktiivisemmaksi. Sähköiset keinot tuovat uusia 

toimintamalleja. (Ilmarinen & Koskela 2015, 73–74.)  

 

3.5.3 Virtaviivaista arvoketjut ja digitalisoi prosessit 

Christoffer von Schantzin, DNA Oyj, mukaan: 
”Digitalisaatio muuttaa asiakkaiden kohtaamista ja asiakaskokemusta.  

Asiakkaan koko palvelupolusta on tehtävä digitaalinen.”  
 (Palta 2016, 24). 

 

Kolmas liiketoiminnan kehittämisen keino on virtaviivaistaa arvoketjut ja digitalisoida 

prosessit. Tämä parantaa tehokkuutta ja vahvistaa asiakaskokemusta. Kaikki toiminnot, 

jotka ovat automatisoitavissa, automatisoidaan kokonaan tai osittain. Tämä edellyttää 

yrityksiltä täysin uutta tapaa tuottaa palveluita. Itsepalvelun tulisi olla aina saatavilla. 

Tehokas 24 h -itsepalvelu edellyttää, että taustalla olevat toiminnot ja prosessit on myös 

automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Dokumenttien digitalisoinnilla haetaan myös 

paperittomuutta. (Ilmarinen & Koskela 2015, 119–124.) 

 

Automaation avulla siirretään ihmisten tekemää työtä tietojärjestelmän, koneen ja robotin 

työksi. Hyötyjä ovat: tuottavuus ja kustannustehokkuus, nopeus, toiminnan laatu ja 

mitattavuus. Automaatiossa tulee edetä pienin, nopein ja konkreettisin askelin aloittaen 

suurista ja jo toimivista yksinkertaisista prosesseista. Prosessit tulee myös yksinkertaistaa 

tai jopa keksiä uudestaan. Työssä edetään maltilla ja kaikkea ei kannata automatisoida 

kerralla. Liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen ja digitalisoiminen kannattaa ulottaa 

koko yrityksen arvoketjuun tai arvoverkostoon. Liiketoimintaprosessia virtaviivaistaessa 

tulee ottaa mukaan myös prosessin vaiheet, jotka tapahtuvat yrityksen toiminnan 

ulkopuolella.  
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(Ilmarinen & Koskela 2015, 125–126, 128, 130.) 

 

3.5.4 Etsi ja luo uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja 

Neljäntenä liiketoiminnan kehittämisen keinona on etsiä ja luoda uusia liiketoiminta- ja 

ansaintamalleja. Tulee osata etsiä ja rakentaa uusia ansainnan lähteitä, sillä osa 

nykyansainnasta uhkaa kadota (Nummela, H. 13.3.2018).   

 

Toistaiseksi näyttää siltä, että liiketoimintamallien uudistamisen mahdollisuutta ovat 

hyödyntäneet erityisesti uudet toimijat, joiden rohkeutta ja innovatiivisuutta kiitellään. Ne 

ovat markkinoiden haastajia, joilla on halua ja kykyä ottaa riskiä eikä niillä ole rasitteena 

aikaisempia järjestelmiä, prosesseja ja kulttuuria. Perinteisillä toimijoilla on nykyinen 

ansaintamalli puolustettavanaan. Markkinamuutoksissa perinteiset toimijat joutuvat usein 

samanaikaisesti puolustamaan olemassa olevaa liiketoimintaansa ja hyökkäämään uusille 

alueille. Innovaatioita syntyy moneen liiketoimintamallin kohtaan. Internetin 

mahdollisuudet saavat innovaattorien mielikuvituksen liikkeelle, kun he tuovat uusia ja 

erilaisia tapoja toimia. Digitalisaation avulla voi lähteä rakentamaan palveluita kapeallekin 

alalle tai luoda olemassa oleville toimialoille täysin uusia toimintamalleja. (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 137–139.)   

 
3.5.5 Syvennä suhdetta asiakkaisiin 

Viides keino on syventää asiakassuhdetta. Asiakkaat saavat nykyisin paljon enemmän 

informaatiota, kun he voivat vertailla ja kilpailuttaa palveluja/tuotteita ennen 

ostopäätöstään. Pelkkä vahva brändi ei riitä. Teknologia muuttaa peruuttamattomasti 

käsitystä, hyvästä asiakaskokemuksesta. Asiakaskokemus paranee, hinnat laskevat ja 

palvelu- ja tuotevalikoimat kasvavat, kun digimaailmassa uudet toimijat määrittävät 

asiakaskokemukselle tavoitetason yli eri toimialarajojen. Neuvontapalvelut robotisoituvat 

ja asiantuntijapalvelut tulevat joustavammin saataville. (Ilmarinen & Koskela 2015, 175-

176.)  

 

Digitalisaatiossa asiakkaan rooli laajenee ja he voivat olla aktiivisia toimijoita palvelun 

tuottajina ja asiakaspalvelijoina tarjoamalla tukea, neuvoa ja opastusta muille asiakkaille. 

Asiakaslähtöinen ajattelu ja asiakkaiden ymmärtäminen tulee näkyä vuorovaikutuksen 

sisällöissä, kanavavalinnoissa ja ajoituksessa. Toiminnassa korostuvat avoimuus, 

tasavertaisuus ja mutkattomuus. Persoonallisuudella voidaan ylittää tekniikka ja prosessit. 

Asiakkaan suhdetta vahvistetaan menemällä asiakkaan maailmaan, herättämällä tunnetta 

sekä luomalla keskustelua, puheenaiheita ja ilmiöitä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 176–

190.) 
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Ilmaisuuden ekonomia tarjoaa ”digitaalisen ämpärin” (engl. freemium) eli 

sisäänheittotuotteen, joka on mullistanut markkinoita eniten. Vaihtoehtoisesti on 

mahdollista antaa ydintuote ilmaisena ja tehdä varsinainen ansainta lisäosilla, 

lisäpalveluilla ja sisällöllä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 163.) 

 

3.6 Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen yhteenveto 

Edellytysten rakentaminen vaatii useissa yrityksissä suurta toiminta- ja ajattelutapojen 

muutosta. Uudet digiajan startup- ja haastajayritykset voivat rakentaa toimintaa puhtaalta 

pöydältä. Siksi niissä perusedellytykset ovat jo alusta alkaen olennainen osa 

toimintatapaa ja kulttuuria. (Ilmarinen & Koskela 2015, 194.)   

 

Tässä esitän teemojen mukaan, mikä on keskeisintä digitaalisen liiketoiminnan 

kehittämisessä. Ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista avautuu ekosysteemiajattelun 

kautta, jossa verkosto-osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen korostuvat. Keskeisintä 

on ymmärtää datan ja analytiikan merkitys johtamisessa, asiakasymmärryksen 

rakentamisessa sekä uusien palveluiden ja tuotteiden kehittelyssä. Asiakaskokemuksen 

vahvistaminen yllätyksen ja lisäarvon tuottamisen kautta tuo uusia mahdollisuuksia. 

Teknologia on apuväline, eikä se ole itsetarkoitus. Automaatio poistaa rutiineja ja 

vapauttaa resursseja muuhun käyttöön. Tekoälyn mahdollisuuden ovat vielä monin osin 

hyödyntämättä. Kaiken tämän toteuttamiseksi tarvitaan edelleenkin osaavaa 

henkilökuntaa ja reipasta tekemisen iloa. Vain innostuneessa ja luovassa työympäristössä 

voidaan innovoida uutta ja ainutkertaista. 

 

Keskeiset digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen kohteet ovat kovin yhdenmukaisia 

digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarpeiden kanssa. Osaamiset kuvattiin kappaleessa 

2.8. samojen teemojen mukaan: 

1) Liiketoimintamalli ja muutoksen johtaminen 

- Digiagenda ohjaa liiketoimintamallin suunnitelmaa. 

- Digitalisointi luo edellytyksiä uusille liiketoimintamalleille, jotka vaativat 

liiketoimintamuotoilua. 

- Strategian johtaminen on tärkeässä roolissa, jossa datalla johtaminen 

korostuu.  

- Muutoksia tukevien toimintaedellytysten luominen eli uudenlainen kulttuuri. 

2) Osaaminen, innostus ja tarvittavat resurssit 

- Työntekijöiden oikea resursointi. 

- Tarvittavien työvälineiden hankkiminen ja niiden käyttötaidon varmistaminen. 
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- Tarvittava osaaminen luo innostusta oppimaan uutta. 

- Viestintäosaaminen korostuu muutoksen johtamisessa. 

- Asiakkaan suuntaan viestintä korostuu niin kirjallisissa kuin liikkuvan kuvan 

medioissa.  

3) Out of the box -ajattelumalli 

- Out of the box -ajattelumallin ruokkiminen organisaatiossa luo uudenlaista 

ajattelua.  

- Uusi ja innovoiva ajattelu tuo uuden luomiselle tarvittavaa tilaa. 

- Innovatiivinen ajattelu muuttuu teoiksi ja toiminnaksi, jossa uudet innovatiiviset 

tuotteet ovat digitalisaation tavoite ja palvelumuotoilun tavoite. 

4) Data-analytiikan hyödyntäminen 

- Toimii johtamisen välineenä. 

- Auttaa asiakaskokemuksen vahvistamisessa tiedon hyödyntämisen kautta. 

- Datan ja analytiikan avulla saadaan enemmän tietoa asiakkaasta sekä 

asiakkaan toiminnasta, tarpeista ja prosesseita, jonka avulla voidaan kehittää, 

yksinkertaistaa ja nopeuttaa prosesseja. 

5) Digiajan logiikka ja prosessit  

- Uusien digitaalisten prosessien luominen. 

- Nykyisten prosessien kehittäminen ja automaation hyödyntäminen. 

- Ekosysteemin hyödyntäminen ja verkostojen edut käyttöön. 

6) Asiakaskokemuksen vahvistaminen ja verkkokaupan kehittäminen. 

- Arvoketjujen ja arvonluonteen tunteminen. 

- Nykyisten ja uusien palvelu- ja tuotevalikoimien kehittäminen 

asiakaslähtöisyyden kautta. 

- Innovaatio ja uudet teknologiat tuottamaan uusia elämyksellisiä kokemuksia 

asiakkaille. 

- Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle esimerkiksi hyödyntäen ekosysteemejä ja 

ilmaisuuden ekonomiaa, jossa verkostojen ja yhteistyön merkitys korostuvat eri 

toimijoiden kesken. 

- Vastuullisuus, eettisyys, juridiikka ja tietoturva korostuvat kaikessa yrityksen 

toiminnassa. 

- Sähköisten palveluiden kehittäminen, joka helpottaa, nopeuttaa ja vahvistaa 

asiakkaan asiakaskokemusta. 

- Verkkokaupan kehittäminen jakelukanavana,  

- Sähköinen kauppapaikka avaa globaalit markkinat ja tarjoaa mahdollisuuden 

uuteen kasvuun ja menestykseen. 

- Globaaleilla markkinoilla vaaditaan kansainvälisyysosaamista, jossa 

verkostojen ja yhteistyön merkitys korostuvat eri toimijoiden kesken. 
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4 Kehittämistyössä käytettävät menetelmät  

Kehittämistyössä keskeistä on käyttää monipuolisia menetelmiä, jotta saadaan 

kehittämistyön tueksi erilaista tietoa, monenlaisia näkökulmia ja ideoita. Kun 

tutkimuksessa käytetään useita eri menetelmiä ei kysymys kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen eroista nouse enää kovin tärkeäksi. Yleensä asiantuntijatyön kehittämisessä 

tekijä toimii myös osana kehittämistyön ryhmää. Menetelmiä valittaessa on keskeistä 

pohtia, millaista tietoa tarvitaan ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Kun käytössä on 

rinnakkain useampia menetelmiä, ne täydentävät toisiaan, mikä tuo kehittämistyön 

päätöksentekoon varmuutta. (Ojasalo, ym. 2015, 40.) Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa 

kahteen osaan. Ensimmäinen osa on aineiston keruumenetelmät, jotka sisältävät 

havaintoja tuottavia tapoja. Toinen osa on aineiston analyysimenetelmät, jotka ovat tapoja 

ja säännönmukaisuuksia, joiden mukaan havaintoja työstetään, analysoidaan ja tulkitaan 

niin, että niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä. 

4.1 Lähestymistapana tapaustutkimus  

Aluksi kuvailen lähestymistavan valintaa ja perusteluita valinnalle. Työn kannalta 

parhaiten soveltuvat lähestymistavat ovat tapaus- ja toimintatutkimus. Alkuvaiheessa työ 

oli suunniteltu tehtäväksi toimintatutkimuksena. Se on ajallisesti rajattu tutkimus- ja 

kehittä-misprojekti, johon kuuluvat suunnittelu ja uusien toimintatapojen kokeilut. 

Toimintaa hiotaan useiden toistuvien suunnittelu- ja kokeilusyklien avulla. (Heikkinen 

2007, 16–19.) Jo projektin alkuvaiheessa tarkentui, että hankkeeseen suunniteltua 

koulutuksen pilotointivaihetta ei ehditä toteuttamaan tiukan aikataulun vuoksi. Sen vuoksi 

oli luonnollista muuttaa työn lähestymistavaksi tapaustutkimus. 

 
Tavoitteena on kerätä aiempaa tietoa kehittämisen kohteesta ja tutkitun tiedon 

tuottaminen, joten siinä painottuvat tavanmukaiset tutkimuksen tavoitteet. Kehittämistyön 

lähestymistavaksi soveltuu hyvin tapaustutkimus, koska halutaan ymmärtää syvällisesti 

Haaga-Helian tilanne sekä tuottaa tutkimuksen keinoin kehittämisehdotuksia. 

Tutkimuksen avulla luodaan kehittämisideoita, jossa tutkimuksen kohdetta tutkitaan 

omassa ympäristössään. Tapauksen muodostavat kaikki ylemmät korkeakoulututkinnot. 

Tyypillistä on käyttää tutkimiseen useita erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, jonka avulla 

saadaan kohteesta kokonaisvaltainen ja syvällinen kuva. Tarkan kehittämiskohteen 

valinta ei aina ole mahdollista prosessin alussa, sillä pohjatyöstä huolimatta 

kehittämiskohde tarkentuu prosessin edistyessä. (Ojasalo, ym. 2015, 37, 55.) 

Tutkimuksessa kehitystyön avulla pyritään luomaan käytännöllisiä interventioita. Sillä 

tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on saavuttaa uusia tai parannettuja tuotteita, 

tuotantovälineitä tai -menetelmiä ja palveluja (Toikko & Rantanen 2009, 20.)  
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Tapaustutkimus avulla pyritään ymmärtämään tutkittavaa tapahtumaa tai ilmiötä 

perusteellisesti ja tarkasti. Tutkimuksen lähtökohtana on kerätä mahdollisimman 

monipuolinen aineisto ja kuvata tutkimuksen kohde perusteellisesti. Tapaustutkimuksen 

yksi tärkeimpiä kysymyksiä on: mitä voimme oppia tapauksesta? Tapaustutkimuksessa on 

ominaista, että siinä pyritään selvittämään jotakin, mikä ei entuudestaan ole tiedossa. 

Koska tapaustutkimuksen avulla tarkastellaan usein monimutkaisia ja pitkään jatkuvia 

ilmiöitä, se soveltuu hyvin vastaamaan kysymyksiin: miten ja miksi? Työn päämääränä on 

lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta sekä olosuhteista, joiden lopputuloksena 

tapauksesta tuli sellainen kuin siitä tuli. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9–11.)  

 

Tässä työssä tapaustutkimuksen avulla on tavoitteena kuvata digitaalinen eli sähköinen 

liiketoiminta ilmiönä mahdollisimman ymmärrettävästi. Tutkimuksessa haetaan 

syvällisempää ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet sähköisen 

liiketoiminnan syntymiseen. Onko kyseessä monia eri tapahtumia tai onko sittenkin vain 

yksi merkittävä tapaus kaiken taustalla? Tutkimuksen tapausta voi lähestyä kahdella eri 

tavalla: Ensimmäinen tapa on miettiä, mikä tämä tapaus oikein on ja yhdistää siihen eri 

käsitteet. Toinen keino on kehittää käsitteitä ja määrittää siihen sopiva tapaus. 

Tapaustutkimuksen teoreettinen pohja perustuu aikaisempiin tutkimuksiin, joita voidaan 

tarvittaessa jatkotyöstää sekä täsmentää. Tutkimuksessa tulee hyvin esille se, että 

tutkijana voisin itse muodostaa oman teoreettisen pohjan, johon työni perustuu. 

Tapaustutkimukseen sähköisestä liiketoiminnasta käy aineistoksi kaikki ilmiötä tai 

tapausta kuvaavat teoriat.  

 

Kehittämishankkeessani haetaan kehittämisehdotuksia Haaga-Helian digitaalisen 

liiketoiminnan osaamisiin. Roolini on havainnoida työyhteisöäni mahdollisimman 

monipuolisesti. Lisäksi asioita pohditaan uusista ja tuoreista näkökulmista. 

Tapaustutkimus tavoittelee konkreettisia kehittämisehdotuksia ja hyötyä tutkittavalle 

organisaatiolle. Työtapojani ovat havainnointi, aktiivinen mukanaolo suunnittelussa 

Master-kehitysryhmän kautta, analysointi ja löydöksieni peilaus kehittämiskohteisiin. 

Tapaustutkimuksessa voin myös käyttää omia kokemuksiani ja havainnointejani 

tutkimusmateriaalina niin AMK-, OAKK- kuin YAMK-opiskelijana. Tutkijana roolini on 

aktiivinen, sillä voin olla osana tutkimuksen kohteena olevaa Haaga-Heliaa. 

 

4.2 Kvalitatiivinen- ja kvantitatiivinen tutkimus 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että monenlaisia menetelmiä käyttämällä saadaan 

monipuolinen, syvällinen ja kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta tapauksesta. 

Tapaustutkimus on mahdollista kvalitatiivisin (laadullisin) tai kvantitatiivisin (määrällisin) 
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menetelmin sekä niitä molempia yhdistelemällä (Ojasalo, ym. 2015, 55). Valitsin tähän 

tutkimukseen pääasiallisesti laadullisen tutkimusotteen, koska kehittämistehtävässä 

toteutuu laadulliselle tutkimukselle ominainen intensiivinen tutkimuskenttään 

perehtyminen. Keinoja ovat muun muassa osallistuva havainnointi ja kohderyhmälle 

ominaisen ajattelutavan tavoittelu sisältä päin eli tutkittavien näkökulmasta (Kiviniemi 

2015, 80). Kvalitatiivista tutkimusta täydennetään kvantitatiivisin keinon kyselytutkimuksen 

avulla. 

Kvalitatiivinen tutkimus hakee syvällisempää tietoa tuttavasta kohteesta kuin 

kvantitatiivinen tutkimus. Tavoite on löytää vastaus ja ajatus numeraalisen aineiston 

taustalta. Kvantitatiivinen aineisto voidaan kokea objektiivisemmaksi, koska siinä ei 

samalla lailla vaikuta tutkijan subjektiiviset näkemykset tai arvot. Numerot puhuvat 

puolestaan. Aineistosta haetaan tietoa valitsemalla selkeä analysointitapa, joka sulkee 

pois sattumanvaraisuuden. (Alasuutari, P. 2011, 31–34). 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voin kerätä aineistoa esimerkiksi erilaisista kirjallista 

lähteistä, havainnoinnin ja haastatteluiden avulla. Haastattelua voi käyttää sekä 

kvalitatiivisena että kvantitatiivisena. Tutkimussuunnitelma elää vielä tutkimushankkeen 

edetessä. Siihen kietoutuvat yhteen aineistonkeruu, analyysit, tulkinnat ja raportointi. 

Tutkimuskohteiden määrä ei ole olennaista, vaan se, miten saada syvällistä ja laadukasta 

tietoa eri kohteista. Tutkijana en tee hypoteeseja, joita ei voisi muuttaa. On hyvä antaa 

prosessin kannatella tutkimuksen edetessä. Tärkeätä on tehdä selkeä aiheen rajaus. 

(Eskola, J. & Suoranta, J. 2008, 13–24). 

 

Valitsin tähän myös kvantitatiivisen tutkimuksen täydentämään kvalitatiivista tutkimusta. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on näyttää toteen tai kuvata tutkittavaa ilmiötä. 

Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii löytämään tuloksen, jota voidaan yleistää. Tutkimuksessa 

tutkimusaineisto on matemaattisen tilastollista. Aineistot ovat yleensä isoja, ja siinä 

leikitään määrällä. Tutkimuksessa haetaan keskiarvoja ja tuloksia sekä tutkimusdataa 

korreloidaan toisiinsa. On ominaista etsiä poikkeamia sekä luokitella aineistoa. 

Käsiteltäessä tutkimusdataa käytetään jo valmiiksi määriteltyä mittaristoa. Olennaista on 

hypoteesi, johon tutkija itse lähtee hakemaan vastausta. (Moisala 2017).  

 

4.3 Aineiston keruu ja analysointi 

Tutkimuksen aineiston kerääminen tapahtui ”mixed methods” -keinoin, Yleensä 

tapaustutkimus liitetään erityisesti kvalitatiiviseen (laadulliseen) tutkimukseen ja 

menetelmiin. Aineistoa täydennetään lisäksi kvalitatiivisien (määrällisien) menetelmien 

kuten kyselyiden avulla. Tapaustutkija kerää aineistoa eri tavoilla eri lähteitä yhdistellen 
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kuten haastatteluaineistoa, virallisia dokumentteja sanomalehtiaineistoa. Kysely- ja 

tilastoaineistoilla voidaan vielä täydentää materiaalia (Laine, ym. 2007, 24). Aineistoja 

kerätään yleensä erilaisissa luonnollisissa tilanteissa osallistuvan havainnoinnin avulla tai 

analysoimalla erilaisia kirjallisia aineistoja. Lisäksi menetelmiksi soveltuvat 

aivoriihityöskentely, benchmarking ja erilaiset ennakoinnin menetelmät. (Ojasalo, ym. 

2015, 55). Laadullinen ja määrällinen tutkimus pyrkivät löytämään vastauksen 

tutkimusongelmaan ja selvittämään avoimia kysymyksiä. 

Kehittämistehtävässä tiedontuotannolla pyritään vastaamaan erilaisiin tehtäviin kuten 

organisaation johdon vaatimuksiin, oman toiminnan kehittämiseen, tiedon tuottamiseen 

kehittämishankkeelle ja kehitystehtävän tekijän omaan oppimiseen. Lisäksi 

tiedontuotannolla pyritään tukemaan kehittämistoiminnan tulosten siirrettävyyttä. 

Kehittämistoiminnassa pyritään usein tuottamaan pysyviä käytäntöjä ja rakenteita, joita 

voidaan siirtää muihin yhteisöihin ja organisaatioihin. Kehittämistehtävä tuo myös tietoa ja 

suosituksia ongelmien ratkaisemiseksi. (Toikko & Rantanen 2009, 113–115.) 

Työelämälähtöisessä kehittämistyössä korostuvat tieteentekemisen ja yritysmaailman 

eettiset säännöt. Kehittämistehtävän tulostavoitteiden määrittelyssä tulee tavoitteiden olla 

korkean moraalin mukaisia. Työ tulee tehdä rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. Lisäksi 

seurausten tulee hyödyntää käytäntöä. (Ojasalo, ym. 2015, 48.) 

  

Kuvio  7. Tutkimuksessa käytetyt tiedonkeruu- ja analysointimenetelmät  

Tutkijana etsin mahdollisimman paljon tietoa sähköisestä liiketoiminnasta eri lähteistä 

(kuvio 7), jotta minulle tulee tarvittava ymmärrys pystyäkseni toteuttamaan tutkimuksen ja 

argumentoimaan tutkimuksen tulokset. Tutkijana keräsin aineistoani monilla eri 

menetelmillä ja eri suunnista, joka käsittää useita eri menetelmiä, monia lähestymistapoja, 

eri tutkijoita, erilaisia teorioita, eri tietolähteitä sekä erilaisten teoreettisten selitysmallien tai 

useiden rinnakkain koottujen aineistojen käsittelyä rinnakkain. Triangulaatio on tärkeä 
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tutkimusprosessissa, koska sen avulla voidaan muun muassa yhdistellä teorioita ja löytää 

niistä parhaimmassa tapauksessa jotain uuttakin. Siinä haetaan kokonaisvaltaista 

näkökulmaa tutkimukseen toista korostamatta. Lisäksi se vähentää mahdollisuutta 

jämähtää tutkijana yksipuolisiin olettamuksiin. (Laine, ym. 2007, 9-11.) Sen avulla voidaan 

syventää empiiristä ja käsitteellistä ymmärrystä tapauksen eri ulottuvuuksista. Erilaiset 

löydökset tai johtopää-tökset täydentävät toisiaan, jos niille löytyy useampia todisteita, 

menetelmiä ja todistajia. Triangulaatio voidaan luokitella neljään eri tyyppiin: aineisto-, 

menetelmä-, teoria- ja tutkijatriangulaatio. (Eriksson & Koistinen 2014, 46.) 

Triangulaatio on tapaustutkimuksessa käytetty yleinen arviointimittari, jonka 

soveltuvuudesta tulkinnalliseen tapaustutkimukseen on käyty vaihtelevaa keskustelua. 

Triangulaatio on perinteisesti tarkoittanut erilaisten menetelmien yhdistämistä samassa 

tutkimuksessa. (Eriksson & Koistinen 2014, 46.) Aineistotriangulaatio tarkoittaa, että 

aineistoa kerätään eri lähteistä ja erilaisilla keinoilla. Menetelmätriangulaatio voidaan 

tehdä kahdella tavalla: menetelmien välillä tai menetelmän sisällä. Ideana siinä on, että 

yhden menetelmän heikkoudet voidaan peitota toisen menetelmän vahvuuksilla. 

Menetelmätriangulaatiossa tutkimus on suunniteltava niin, että menetelmien vahvuudet ja 

heikkoudet otetaan huomioon. Teoriatriangulaatiossa samaan kohteeseen sovelletaan 

toisiaan täydentäviä käsitteellisiä näkökulmia. Ongelmaa voidaan peilata erilaisien 

tutkimusperinteiden avulla, jotta ne yhdessä selittäisivät ilmiötä monipuolisesti. 

Kenttätyössä tutkijatriangulaatiossa käytetään useampaa kuin yhtä aineiston kerääjää. Tai 

siten, että usea tutkija pohtii, mitä tapauksesta tai aineistosta voidaan saada irti. (Laine, 

ym. 2007, 24–26.) Triangulaatio hyvälle tapaustutkimukselle välttämätön edellytys. 

Toisaalta triangulaatiota voidaan soveltaa tulkinnallisessa tapaustutkimuksessa 

vahvistamaan analyysia ja sen tulkintaa (Eriksson & Koistinen 2014, 46).  

 

4.3.1 Lähtötilanteen kartoitus  

Nykytilanteen kartoituksessa havainnoinnissa käytin apuna benchmarking-menetelmää, 

kyselytutkimusta, havainnointia, tapahtumiin ja työpajoihin osallistumista. Näiden pohjalta 

kartoitin Haaga-Helian nykytilannetta ja selkiytin sitä oheisen SWOT-analyysin avulla. 

Aineiston muokkaaminen ja kerääminen perustuvat omiin kokemuksiini, havainnointeihin 

ja keskusteluihin sekä oppilaiden että opettajien kanssa. Analyysin pohjalta voin peilata 

Haaga-Helian vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia digitaalisen 

liiketoimintaosaamisen tarpeisiin (taulukko 7). 
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Taulukko  7. Haaga-Helian SWOT-analyysi (YAMK-tutkinnoissa) 

 

Strengths  (vahvuudet) 

• Laatustandardi 

• Edelläkävijä vastuullisuudessa 

• Haluttu opiskelupaikka 

• Tunnettavuus / brändi 

• Ammattitaitoinen opettajakunta 

• Laaja opetustarjonta 

• Työelämäyhteistyö on tiivistä 

• Oma Start-Up School / yrittäjyys 

• Toimivat prosessit  

• Vahva strategia 

• Ydinosaamisalueet  

• Talossa vahva pedagogisen strategian 
osaaminen (OAKK) 

• TKI-toiminta 

Weaknesses (heikkoudet) 

• TKI-toiminta ei näy OPS:issa 

• Valinnaisten kurssien vähäisyys 

• HOPS:in räätälöiminen ei mahdollista 

• Digitaalinen liiketoiminta ei riittävän 
vahvaa kurssien sisällöissä 

• Oppimisympäristö vanhanaikainen 

• Ison organisaation hidasliikkeisyys 

• Pedagoginen strategia: yhteisölliset 
oppimismenetelmät vähäisiä, 
virtuaalikurssien vähäinen tarjonta 

• Prosessien erilaisuus (opiskelu ja ONT) 

• Mistä kursseista luovutaan, kun uutta 
tilalle 

Opportunities (mahdollisuudet) 

• Hyvät ja toimivat käytänteet säilytetään 

• Valinnaisuuden lisääminen tarjontaan 

• Opiskelijamäärien lisääminen / kasvu? 

• KV-toiminnan lisääminen 

• Erikoistumisen syventäminen 

• Vastuullisuuden kasvattaminen 
(opiskelijat ja oppilaitos) 

• Ison oppilaitoksen voima ja resurssit 

• 3AMK ja muu oppilaitosyhteistyö 

• Kuinka olla ”muita parempi” 

• Uusi opettajan työnkuva 
 

Threats (uhat) 

• Kilpalijoiden tarjonta 

• Lisääntyvä kilpailu opiskelijoista 

• Muutosvastarinta uudistuksille 

• Laadun varmistaminen muutoksessa 

• Lainsäädäntö 

• Tekniikka ja työelämä kehittyvät 
nopeammin kuin OPS:it 

• Tulevaisuus voi yllättää, muuttuvat trendit 

• Resurssien puute (opettajat/laitteet) 

• Henkilökunnan jaksaminen 

• Tiedetäänkö riittävästi, mitä puuttuu 

 

Tämän SWOT-analyysin perusteella voidaan todeta, että Haaga-Helian ydinosaamiset 

näkyvät vahvasti vahvuuksissa. Heikkoudet johtuvat osin prosesseista ja vanhanaikaisista 

tavoista toimia. Yhtenäistämällä toimintamalleja, oppimismenetelmiä ja säilyttämällä hyvät 

käytänteet sekä parantamalla teknisiä valmiuksia saadaan suunta oikeaksi. Myös kurssien 

sisältö kaipaa päivitystä. Mahdollisuudet ovat lähtökohdiltaan hyvät, koska tarvittava 

osaaminen talosta löytyy. Uhat voivat tulla organisaation sisältä ja ulkoa päin, kun 

maailma on jatkuvassa muutoksessa ja olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Näihin muutoksiin 

tulee jotenkin Haaga-Helian myös osata varautua. Uhat tulee nähdä mahdollisuuksina 

kehittämällä joustavan tavan toimia ja ylläpitämällä korkeita laatuvaatimuksia. 

 

Lähtötilanteessa käytin myös kehittämistarveanalyysiä, jonka avulla tutkin asiaa pääosin 

muutosjohtamisen näkökulmasta. Kehittämistarpeita analysoin yksittäisinä projekteina 

mitä, miksi, milloin ja kuka -matriisin avulla. Lisäksi käytin apuna kehittämisehdotusten 

arviointi ja priorisointi -matriisia kyseisten projektien läpiviemiseen. Projektien toteutuksen 
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helppoutta, tärkeyttä toiminnalle ja prioriteettia arvioin asteikon 1–10 avulla. Lisäksi 

muutoksen johtamista arvioin kehittämistehtävän arviointi -lomakkeen avulla. (liite 14). 

 

4.3.2 Kompetenssianalyysi  

Kompetenssianalyysin avulla määrittelin tarkemmin osaamistarpeita. 

Kompetenssianalyysissä olen osaamisen määrittelyssä hyödyntänyt seuraavia keskeisiä 

viitekehyksiä: EQF7-viitekehystä, Suomen tutkintojen kansallista viitekehystä (NQF 2009), 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yleisten kompetenssien luokittelua (ECTS) sekä 

ECTS:n vertailua eurooppalaisiin osaamisvaatimuksiin (liite 4). 

 

Analyysissä peilaan Master-OPS-uudistuksen näkökulmasta tulevaisuudessa 

työelämässä tarvittavia osaamistarpeita, joiden pohjalle myös lopputyöni pitkälle perustuu. 

Tulevaisuudenosaamistarpeita on peilattu monesta näkökulmasta: Valtioneuvoston asetus 

tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä EQF, taso 7 (120/2017), 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n selvitys YAMK-tutkintojen 

rakenteellisesta kehittämisestä (Arene ry 2016), opettajien workshop 12.2.18, 

väitöskirjoista, blogeista ja useista muista lähteistä. Osaamistarpeista tehty kooste on 

liitteessä 8.  

Linjauksissa osaamisperustaisuus on uudistuksen pohjana. Linjauksiin kuuluvat muun 

muassa strategisten ydinosaamisten vahvistaminen, yksilölliset opintopolut ja kustannus- 

tehokkuus, hyvien käytäntöjen säilyttäminen, yhteinen rakenne, opintojen joustavuus ja 

erottuvuus muista Master-koulutuksen järjestäjistä. Haaga-Helian organisaatiossa hyvin- 

vointiin halutaan kiinnittää entistä enemmän huomiota, joka näkyy oppilaitoksessa hyvin 

arjen johtamisessa. Kehitystoiminnan kannalta henkilöstön vahvalla motivaatiolla on 

tärkeä merkitys, jolloin myös työntekijät ovat sitoutuneita omaan organisaatioonsa. 

Haaga-Helia haluaa nähdä henkilöstönsä oman työnsä kehittäjänä, joka lisää henkilöstön 

motivaatiota heidän työhönsä. Tämä vaikuttaa suoraan esimerkiksi opettajan työn 

tuloksiin, joka näkyy oppilaan kokeman opetuksen laadussa, ja sitä kautta suoraan 

parempina oppimistuloksina.  

Uuden Master-OPS:n opiskelijan opinnoissa saavuttama digitaalisen 

liiketoimintaosaamisen tulee vastata entistä paremmin työelämässä tarvittavia 

nykyelämän taitoja ja tarpeita. Nykyajan osaamistarpeiden määrittely ja tämänhetkisten 

työelämän vaatimuksien huomioiminen ovat opintojen sisältöjen suunnittelun kohteena. 

Myös oppilaan omaa motivaatiota lisäävien toimintojen kehittäminen sekä hänen 

innostuksen ylläpitäminen ja sen kasvattaminen ovat myös tärkeitä osa-alueita.  
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4.3.3 Kyselytutkimuksen toteutus  

Haaga-Helian Master-alumnien näkemyksiä työelämän tulevaisuuden osaamisista 

selvittiin erillisellä kyselyllä maaliskuussa 2018.  

Kyselytutkimus on tärkeä tapa kerätä ja tarkastella tietoa esimerkiksi ihmisten 

mielipiteistä, toiminnasta, asenteista ja arvoista. Kyselytutkimuksen avulla tutkija esittää 

vastaajille kysymyksiä tutkimuslomakkeen avulla. (Vehkalahti 2014, 11.) Kyselytutkimus 

toteutettiin sähköpostilinkin avulla. Kyselytutkimus on suurimmaksi osaksi kvantitatiivista 

tutkimusta, jossa sovelletaan tilastollisia menetelmiä. Vaikka kysymykset esitetään 

sanallisesti, niin vastaukset ilmaistaan pääasiassa numeerisesti. Tämä tarkoittaa, että 

kyselyaineistot muodostuvat pääosin mitatuista luvuista ja numeroista. Sanallisia 

annetaan täydentäviä tietoja tai vastauksia niihin kysymyksiin, joiden esittäminen on 

numeroina epäkäytännöllistä. (Vehkalahti 2014, 13.)  

Kyselyn tavoitteena oli löytää entisten opiskelijoiden näkökulmasta keskeisimmät 

työelämässä tarvittavat osaamiset, joihin uudistuvien Master-koulutuksien sisältöjen pitäisi 

vastata. Lisäksi selvitettiin koulutusohjelmien keskeisimpiä kehittämisen kohteita verkko-

opetuksen ja työvälineiden osalta sekä kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä e-

osaamistarpeista yleisemmin. Tutkimuskysymysten kautta haettiin vastauksia 

tutkimusongelmaan. Pääkysymys: Minkälaisia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita 

tulisi huomioida Haaga-Helian Master-ohjelmien opetussuunnitelmauudistuksessa? 

Alakysymykset: Mitkä ovat keskeisiä työelämässä tarvittavia osaamisia nyt ja 

tulevaisuudessa? Kuinka opiskelusi YAMK-tutkinnossa vastasi työelämän tarpeita 

vastaavia osaamisia? Miten YAMK-tutkintojen sisältöä ja menetelmiä tulisi kehittää 

vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeisiin? 

 

Aineiston keruu tapahtui kvantitatiivisen kyselyn avulla helmi-maaliskuussa 2018 

tarkoituksena palvella Master-ohjelmien kehittämishanketta yleisellä tasolla. Tutkimus 

tehtiin verkkokyselynä Webropol 3.0-versiolla. Strukturoidussa kyselylomakkeessa oli 

suljettuja kysymyksiä ja lisäksi muutama avoin kysymys. Kyselylomake oli kaksikielinen. 

Vastaaja sai valita kieleksi suomen tai englannin. Otantamenetelmä oli satunnainen. 

Verkkokyselypyyntö lähetettiin noin 1000:lle YAMK-ohjelmien alumnille maaliskuussa 

2018. Kyselyyn vastasi vain noin 1,6 % alumneista. Kyselyä laajennettiin myös 120 

Master-opiskelijalle, joiden yhteystiedot tekijällä oli tiedossa. Vastauksia saatiin 16 

alumnilta sekä 30 nykyiseltä Master-opiskelijalta. Vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 

4,1 %. 
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Lopulta vastauksia saatiin kerättyä 46 kappaletta. Vastaajista valtaosa oli liiketoiminnan 

kehittämisen koulutusohjelman opiskelijoita. Sen myötä kyselyä voidaan pitää validina. 

Otoksessa on suunnilleen vastaajista naisten ja miesten osuus samaa luokkaa kuin 

Master-opiskelijoiden keskuudessa oleva sukupuolijakauma. Tulee huomioida, että 

kyselyyn ei saatu riittävästi vastauksia kaikista Haaga-Helian eri koulutusohjelmista, joten 

sitä ei voida verrata eri koulutusohjelmien kesken.  

 

Ristiintaulukoinnin avulla yritettiin löytää korrelaatioita eri osaamistarpeiden ja 

mielipiteiden välillä useiden eri hakutekijöiden avulla. Kuitenkaan mitään merkittävää 

riippuvuutta ei löydetty erilaisia ominaisuuksia ja osaamisia vertaillessa. Avoimien 

kysymyksien kautta saadaan tarvittavaa lisäinformaatiota kehittämistarpeista. 

 

4.4 Kyselytutkimuksen analysointi 

Kyselytutkimuksen vastauksia ja tuloksia kuvailen taustatekijöiden, osaamistarpeiden, 

opiskelua koskevien väitteiden, kehittämistarpeiden ja avoimen palautteen avulla.  

 

4.4.1 Taustatekijät 

Kyselylomakkeessa selvitettiin vastaajista tiettyjä taustatekijöitä, kuten sukupuolta, 

ikäjakaumaa, koulutusohjelmaa, ammattia ja toimia-alaa. Taulukossa 8 esitetään 

vastanneiden sukupuoli. Vastaajista naisia oli 76,1 % ja miehiä 23,9 %.  

 

Taulukko  8. Vastaajien sukupuoli  

   

  Lukumäärä Prosenttia 

Nainen 35 76,1 % 

     Mies 11 23,9 % 

Kaikki 46 100,0 % 

 

 

Taulukossa 9 esitetään vastanneiden ikäjakauma. Vastaajien ikäjakaumasta 37,0 % oli 

30–39 vuotiaita. 43,5 % oli 40–49 vuotiaita ja 19,6 % oli 50–59 vuotiaita. 

 

Taulukko  9. Vastaajien ikäjakauma 

   

  Lukumäärä Prosenttia 

29 tai alle 0 0,0 % 

30–39 17 37,0 % 
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40–49 20 43,5 % 

50–59 9 19,5 % 

60 tai yli 0 0,0 % 

Kaikki 46 100,0 % 

 

 

Taulukossa 10 esitetään vastaajien koulutusohjelma, josta he ovat valmistuneet tai jossa 

he opiskelevat. Vastaajista valtaosa eli 63 % oli valmistunut tai opiskelee Liiketoiminnan 

kehittämisen koulutusohjelmassa. Toiseksi eniten oli Palveluliiketoiminnan johtamisen 

koulutusohjelman opiskelijoita 15,2 %. Kolmanneksi eniten oli Tietojärjestelmäosaamisen 

koulutusohjelman opiskelijoita. Muista ohjelmista oli yksittäisiä opiskelijoita. ”Muu, mikä”    

-vastaajista kaksi oli kertonut valmistuneensa kahdesta eri ohjelmasta. Toisena ohjelmana 

olivat EMBA Service Exellence tai Diploma in Social Media.  

 

Taulukko  10. Mistä koulutusohjelmasta valmistunut tai missä ohjelmassa opiskelee 

   

  Lukumäärä Prosenttia 

Liiketoiminnan kehittämisen ko / Yrittäjyyden ja 

liiketoimintaosaamisen ko 29 63,0 % 

Palveluliiketoiminnan johtamisen ko 7 15,2 % 

Tietojärjestelmäosaamisen ko 5 10,9 % 

Journalismin ko 0 0,0 % 

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen ko 0 0,0 % 

Degree Programme in International Business 

Management 1 2,2 % 

DP in Communication Management 2 4,3 % 

DP in Aviation and Tourism Business 1 2,2 % 

DP in Information Systems Management 0 0,0 % 

DP in Sport Development and Management 0 0,0 % 

Muu, mikä? 3 6,6 % 

Kaikki 48 104,4 % 

 

Kuviossa 8 esitetään vastaajien ammatti. Vastaajia oli 46 henkilöä. Heistä 21 vastasi 

kahteen kohtaan. ”Muu, mikä” -vastauksia saatiin kuudelta vastaajalta. Heistä kolme oli 

työttömänä, joista yksi tekee satunnaisesti töitä. Kolme muuta vastausta olivat: matkailut, 

asiantuntija (teleala) ja konsultti. 
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Kuvio  8. Minkälaisissa tehtävissä työskentelet 

 

Taulukossa 11 esitetään vastaajien ala, jolla he työskentelevät. Liiketalouden alalla toimii 

peräti 30,4 % vastaajista, tekniikan- ja liikenteen sekä kasvatusalalla 10,9 % vastanneista, 

8,7 % on kulttuuri- ja media-alalla. Palvelualalla toimivia sekä sosiaali- ja terveysalalla oli 

vain 6,5 %. 

 

Taulukko  11. Millä alalla työskentelee 

 

  Lukumäärä Prosenttia 

Palveluala 3 6,5 % 

Kasvatusala 5 10,9 % 

Kulttuuri- ja media-ala 4 8,7 % 

Yhteiskuntatieteiden ja hallinnon ala 1 2,2 % 

Liiketalouden ala 14 30,4 % 

Luonnontieteiden ala 0 0,0 % 

Tekniikan ja liikenteen ala 5 10,9 % 

Luonnonvara- ja ympäristöala 1 2,2 % 

Sosiaali- ja terveysala 3 6,5 % 

Liikunta-ala 0 0,0 % 

Matkailu- ja ravitsemisala / Ilmailu- ja 

matkailuala 3 6,5 % 

Muu, mikä? 7 15,2 % 

Kaikki 46 100,0 % 
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4.4.2 Osaamistarpeet 

Osaamistarpeita selvitettiin sen avulla, kuinka opiskelu vastasi työelämän 

osaamistarpeisiin ja mikä on työelämän osaamisen merkitys tulevaisuudessa. Lisäksi 

tiedusteltiin, mitä tulevaisuuden työelämän osaamisia pidetään keskeisinä. 

 

Seuraava kuvio 9 osoittaa, kuinka opiskelu Master-tutkinnossa vastasi esitettyjä 

työelämän osaamistarpeita. Vastaajista yli 70 % pitää erittäin hyvänä tai hyvänä seuraavia 

osaamistarpeita: vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kokonaisuuksien hallitseminen, 

kehittämisosaaminen, strategisen ajattelun osaaminen, monialainen osaaminen, johtamis- 

ja esimiestyönosaaminen, projektiosaaminen ja elinikäisen oppimisen valmiudet. 

Vastaajista yli 25 % pitää erittäin huonona tai huonona seuraavia: vastuullisuus- ja 

eettisyystaidot, yrittäjyystaidot, kansainvälisyysosaaminen sekä taloudellinen ajattelu ja 

talousosaaminen. Vähiten tärkeinä eli ei lainkaan tai ei kovin tärkeänä yli 15 % vastaajista 

piti yrittäjyystaitoja sekä tutkimusosaamista. 
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Kuvio  9. Kuinka opiskelu vastasi työelämän osaamistarpeisiin 

 

Kuvio 10 näyttää työelämän osaamisten merkitystä tulevaisuudessa. Vastaajista yli 80 % 

pitää erittäin tärkeinä tai tärkeinä seuraavia osaamisia: digitaalisten välineiden ja 

menetelmien hallinta, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kokonaisuuksien hallitseminen, 

ongelmanratkaisukyky, tulevaisuuden ennakoinnin osaaminen, projektiosaaminen, 

kehittämisosaaminen, elinikäisen oppimisen valmiuden, muutoskyvykkyys, verkostoitumis- 

ja vuorovaikutustaidot sekä monialainen osaaminen. Vähiten tärkeinä eli ei lainkaan tai ei 

kovin tärkeänä yli 15 % vastaajista piti yrittäjyystaitoja sekä tutkimusosaamista 

 

 

 

Kuvio  10. Arvio työelämän osaamisen merkityksestä 

 

Muita työelämän osaamisen tarpeita selvitettiin avoimella kysymyksellä. Vastukset on 

ryhmitelty seuraaviin luokkiin: teknologia, työvälineet ja -menetelmät; kommunikointi, 

ihmistuntemus ja luovuus; työelämä ja työelämätaidot sekä johtaminen, yrittäjyys ja HR. 

Vastaukset ovat liitteessä 15.  
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• Teknologia, työvälineet ja -menetelmät: robotisaatio, tekoäly, data-analytiikka, uudet 

työvälineet, avoin data, API, ekosysteemit ja innovointialustat. 

• Kommunikointi, ihmistuntemus ja luovuus: innovatiivisuus, luova ajattelu ja 

palvelumuoto sekä kokeilut.  

• Työelämä ja työelämätaidot: vastuullisuus, uskallus tehdä ja oppia erehdyksistä, oman 

osaamisen jakaminen ja ”hyvän jakaminen”. 

• Johtaminen, yrittäjyys ja HR: datalla johtaminen sekä modernit ja kokeilevat 

projektiosaamisen taidot.  

 

4.4.3 Mielipiteitä opiskelua koskevista väitteistä 

Kuvio 11 esittää mielipiteitä Master-opiskelua koskevista väitteistä. Vastaajista yli 60 % on 

täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä oheisista väittämistä: kehittämistyötä oli 

sopiva määrä, opetusmenetelmät olivat monipuolisia ja tutkimustyötä oli sopiva määrä. 

Vastaajista yli 25 % antoi seuraaville väittämille arvion täysin eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä: verkkokurssien määrä oli riittävä, opintojen ohjaus toimi hyvin ja verkko-

oppimisympäristö oli toimiva. 

 

 

Kuvio  11. Mielipiteitä opiskelua koskevista väitteistä 

 

Kuvio 12 tarkentaa, kuinka opiskelu tuki digitaalista liiketoimintaosaamista työelämässä. 

Vastaajista yli 30 % antaa arvosanan hyvin tai aika hyvin seuraaville osa-alueille: tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntäminen, sisällön tuottaminen ja asiakassuhteiden johtaminen. 
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Vastaajista yli 35 % antaa arvosanan erittäin huonosti tai huonosti osa-alueille: sähköisten 

palveluiden tuottaminen asiakkaille ja digitaalinen markkinointi. 

 

 

Kuvio  12. Kuinka opiskelu tuki digitaalista liiketoimintaosaamista työelämässä 

 

Kuvio 13 tarkentaa esitettyjen kehityskohteiden tärkeyttä. Vastaajista yli 80 % pitää 

seuraavia osa-alueita erittäin tärkeinä tai tärkeinä: oppimiseen, henkilökohtaiseen 

kasvuun ja työuraan liittyvä ohjaus; opintojen yksilöllistäminen; yhteistyön tiivistäminen 

työelämän kanssa; vaihtoehtoisten suoritustapojen lisääminen (esim. 

verkko/intensiivi/lähiopetus); monialaisten opintojen mahdollistaminen sekä verkko-

opiskelun kehittäminen. Vastaajista yli 15 % pitää seuraavia osa-alueita erittäin vähän 

tärkeinä tai vähän tärkeinä: tutkimustyön lisääminen opinnoissa sekä yhdessä oppimisen 

ja vertaisoppimisen lisääminen. 
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Kuvio  13. Miten tärkeinä kehityskohteina pidettiin seuraavia asioita 

 

Lisäksi kyselyssä myös tiedusteltiin ennalta esitettyjen koulutusohjelmien kiinnostavuutta 

(liite 16) ja opiskelukieliä (liite 17), mutta tulokset eivät ole oleellisia tämän työn kannalta.   

 

4.4.4 Muita kehityskohteita ja avointa palautetta 

Avoimella kysymyksellä tiedusteltiin muita kehityskohteita. Vastaukset ryhmittyivät 

luokkiin: opinto-ohjaus ja opinnäytetyön ohjaus; opintojen sisältö, rakenne, toteutustapa; 

opettajien ammattitaito ja motivaatio sekä opintojen sisältö, rakenne ja toteutustapa. 

Vastaukset ovat liitteessä 18. 

• Opintojen sisältö, rakenne ja toteutustapa: datalla johtaminen, tekoäly & automaatio, 

tulevaisuuden innovaatioiden sisällyttäminen, lisää startup-henkeä ja valinnaisuutta. 

• Opintojen sisältö, rakenne, toteutustapa: lisää työelämänedustajia kertomaan 

tulevaisuuden työelämästä, menetelmistä ja välineistä, lisää verkkokursseja, 
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innovointiosaamista, tulevaisuustyöpajoja, ideariihiä, ideat ja luovuus voimavaroiksi, 

lisää analyysityökalujen hyödyntämistä ja enemmän case-oppimista. 

 

Avoimeen kysymykseen (kysymys 15) ”Anna halutessasi muuta avointa palautetta 

Master-tutkintojen opiskelusta" avoimia vastauksia tuli 19 henkilöltä. Niitä ei voida 

ryhmitellä selkeästi, koska ne ovat hyvin erityyppisiä. Vastaukset ovat liitteessä 19.  

 

4.4.5 Kyselytutkimuksen tulokset  

Kysely tehtiin palvelemaan Master-kehitysryhmää kehitystyön alussa ja vahvistamaan 

tavoitteita Master-ohjelmien uudistuessa. Tavoitteena oli löytää entisten ja nykyisten 

opiskelijoiden näkökulmasta keskeisimpiä työelämässä tarvittavia osaamisia, joihin 

uudistuvien Master-koulutuksien sisältöjen pitäisi vastata. Nämä tavoitteet täyttyivät. Ne 

vastasivat samoja osaamistarpeiden löydöksiä kuin muissakin tässä työssä käytetyistä 

tutkimuksissa on tullut esille. Lisäksi saatiin vastauksia koulutusohjelmien keskeisimpiin 

kehittämiskohteisiin verkko-opetuksen ja työvälineiden osalta sekä kartoitettiin 

opiskelijoiden näkemyksiä e-osaamistarpeista yleisemmin. Avoimet kysymykset 

vahvistivat verkko-oppimisen vähäistä määrää, toi ohjauksen ja opetuksen 

kehittämisehdotuksia sekä antoi tietoa opintojen sisältöjen suunnitteluun. Vastaukset ja 

löydökset tukevat hyvin niitä asioita ja seikkoja, joita muissakin tutkimuksissa ja 

selvityksissä tuli esille. Tutkimusta voin hyödyntää opinnäytetyössäni niiltä osin, jotka 

liittyvät digitalisaatio-osaamiseen. 

 

Tärkeimpiä huomiota ovat, että suurimmat puutteet sisällöissä koskivat seuraavia 

osaamisia: vastuullisuus- ja eettisyystaidot, yrittäjyystaidot, kansainvälisyysosaaminen 

sekä taloudellinen ajattelu ja talousosaaminen. Tätä mieltä oli yli 25 % vastaajista, jotka 

pitivät näiden osaamisia erittäin huonona tai huonona. Erittäin tärkeinä tai tärkeinä (yli 80 

% vastaajista) tulevaisuuden osaamistarpeina pidetään seuraavia osaamisia:  

- Digitaalisten välineiden ja menetelmien hallinta: robotisaatio, tekoäly, data-analytiikka, 

uudet työvälineet, avoin data, API, ekosysteemit ja innovointialustat. 

- Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kokonaisuuksien hallitseminen, 

ongelmanratkaisukyky, tulevaisuuden ennakoinnin osaaminen, projektiosaaminen, 

kehittämisosaaminen, elinikäisen oppimisen valmiudet, muutoskyvykkyys, 

verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot sekä monialainen osaaminen. 

Myös seuraavia asioita kaivataan lisää: innovatiivisuutta, luovaa ajattelua ja 

palvelumuotoilua, kokeiluja, vastuullisuutta, uskallusta tehdä ja oppia erehdyksistä niistä 

ja oman osaamisen jakamista muille  
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5 Kehittämishankkeen toteutus  

Tämän kehittämistehtävän empiria-osuuden tarkoituksena oli hankkia mahdollisimman 

paljon tietoa ympäristön vaatimuksista, Haaga-Heliassa käytössä olevista toimivista 

käytänteistä ja käytössä olevista työkaluista projektin lähtötilanteessa. Työn tulosta 

ohjaavat Haaga-Helian määrittelemät OPS:in linjaukset. Koska työn tuloksena haluttiin 

saada osaamistarpeet vahvana sisältymään uudistuviin Master-OPS:eihin oli ilmeisen 

tärkeää lähteä kartoittamaan lähtötilannetta työelämän, oppilaiden ja opettajien tarpeista. 

Tämän tilanteen kartoittamiseen todettiin parhaiten sopivan jo aiheesta tehtyjen 

tutkimuksien tuloksien analysointia, muun muassa DigiERKO. Näiden lisäksi tarvittiin 

havainnointia ja keskusteluja, jotta saadaan esille kaikkien kolmen eri osapuolen 

näkökulmat: työelämä, oppilaat ja opettajat. Lähtötilanteen haasteiden ja 

kehittämistarpeiden tunnistamisen avulla tutkimuksessa lähdettiin rakentamaan ja 

kehittämään tavoitetilaa. 

 

5.1 Projektin kuvaus  

Tutkimus käynnistyi lähtötilanteen kartoituksella, jossa selvitettiin Haaga-Helian hyviä 

käytäntöjä, jotka halutaan säilyttää. Kaikkea ei tarvitse muuttaa. Lähtötilanteen avulla 

löydettiin heikkouksia ja puutteita, joiden pohjalta määriteltiin kehittämiskohteet. Kohteiden 

käynnistyvään kehitysvaiheeseen laadittiin laaja teoriapohja. Aluksi tämä kehittäminen 

painottui käytännössä Master-OPS uudistukseen yleisesti: sen rakenteeseen ja malliin, 

ohjauksen yhtenäistämiseen, prosessin joustavuuteen ja osaamisen sisältöihin. Oma 

kehitystyöni keskittyi kuitenkin asian tarkasteluun digitaalisen liiketoimintaosaamisen 

näkökulmasta. Tärkeänä seikkana siinä osoittautui digitaalisten osaamistarpeiden 

määrittely, jota lähdettiin selvittämään digitaalisen toimintaympäristön rakenteen, 

digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen mallin ja vallitsevien trendien tarkastelun avulla. 

Ennen kaikkea keskityttiin OPS:ien sisältöihin digitaalisesta näkökulmasta. 

Tässä havainnoin tutkimusprosessia: Tutkimus sisältää kvantitatiivisia (verkkokysely) sekä 

kvalitatiivisia menetelmiä (kohderyhmien ja asiantuntijoiden haastatteluja), havainnointia 

opetustilanteissa ja organisaatiossa sen eri tilanteissa ja palautetutkimusta. Kysely oli 

suunnattu alumneille ja opiskelijoille. Se palveli lähinnä Master-OPS uudistuksen 

linjauksia yleisellä tasolla. Tarkoituksena oli selvittää hyviä käytänteitä, prosesseja ja 

kurssien sisältöjä sekä kerätä kehittämistarpeita ja pyytää kehittämisehdotuksia. Kyselyn 

tuloksia käsitellään tässä työssä kuitenkin digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarpeita 

ajatellen. 

Osaamiset on tarkoitus tulkita aineistolähtöisen sisältöanalyysin avulla. Lisäksi työn 

edetessä kokosin tärkeimpien teemojen avulla yhteenvedon tekemistäni havainnoinneista, 



 

 

 

63 

osatutkimuksista, työpajoista ja erilaisista kirjallisista lähteistä. Niihin pohjautuen esitän 

oman kehittämisehdotukseni. Kehittämistehtävän prosessi on esitetty kuviossa 14.  

 

 

Kuvio  14. Kehittämistyön prosessi  

 

Opiskelijan osuus vastaa 800 tunnin työpanosta. Työn tekijä kirjasi tuntiseurantaa Excel-

taulukkoon. Hankkeen pituus on noin 16 kuukautta. Toimeksiannon valmistumistavoite on 

keväällä 2019. Kehittämistehtävän työvaiheet ja aikataulu ovat liitteessä 20.  

5.2 OPS-uudistus  

Lisäksi esitellään Haaga-Helian syksyllä 2019 käyttöön otettavan 

opetussuunnitelmauudistuksen pääpiirteet. Mitä uutta tulee ja mikä muuttuu? Luvussa 

kuvaillaan myös Master-kehitysryhmän toimintaa siltä osin, kuin se linkittyy 

kehittämishankkeeseen. Kerron Haaga-Helian nykytilanteesta vuonna 2018 OPS:in 

digitaalisen liiketoiminnan näkökulmasta ennen uudistuksen voimaantuloa: millaisia ovat 

oppilaitoksen käytänteet lähtötilanteessa sekä mitä haasteita ja kehittämistarpeita ja 

mahdollisia pullonkauloja on nykyisessä toiminnassa. Kerron, missä Haaga-Helia nyt on 

sekä sen, mitä on tehty ennen hanketta.  

Luvussa käsitellään myös osaamisen käsitettä ja T-osaamisprofiilia. Lisäksi esittelen, mitä 

on digitaalinen liiketoimintaosaaminen ja millaisia osaamistarpeita liiketoiminnan 

uudistuminen digitalisaatiolla aiheuttaa työelämässä sekä ennen kaikkea, miltä osin ja 

miten digitaalisen liiketoiminnan osaamistarpeisiin tulisi vastata Master-koulutuksessa 

Haaga-Heliassa.  
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Hankkeen linkittyminen OPS-uudistukseen 

Kaikkia Haaga-Helian Master-ohjelmia koskeva kehitysprojekti on nimeltään ”Co-Creating 

Future Talent”. Projektissa uudistetaan vuoden 2018 aikana Master-ohjelmien rakenne, 

sisällöt ja menetelmät vastaamaan tulevan vuosikymmenen työelämän tarpeita. Haaga-

Helian strategiset ydinosaamiset ja pedagogiset linjaukset ovat uudistuksen perustana. 

Uudistuvat Master-ohjelmat mahdollistavat oppilaalle yhä paremmat yksilölliset, joustavat 

ja monialaiset opintopolut. Myös Haaga-Helian toimintatapoja kehitetään TKI-toiminnan 

sulauttamiseksi Master-opetukseen ja opinnäytetöihin. Uudistumista ohjaa Master-

kehitysryhmä. Minä olin mukana Haaga-Helian Master-OPS:n kehittämistyöryhmässä 

opinnäytetyöni kautta tammikuusta 2018 joulukuuhun 2019. Osallistuin aktiivisesti mukaan 

Master-kehryn tapaamisiin, opettajien ja oppilaiden työpajoihin, joissa sain ymmärrystä ja 

tietoa OPS-uudistuksesta kokonaisuutena. 

 

5.2.1 OPS-uudistuksen tavoitteet ja linjaukset 

Opetussuunnitelmauudistus käynnistyi marraskuussa 2017. Master-ohjelmien 

uudistamista ohjaa Master-kehitysryhmä. Työryhmään kuuluu opettajia kaikista YAMK-

ohjelmista sekä kaksi ammatillisen korkeakoulun (AOKK) asiantuntijaa. Vuosina 2018–

2019 uudistetaan kokonaisvaltaisesti Master-ohjelmien opetussuunnitelma Haaga-Helian 

strategisiin ydinosaamisiin ja pedagogisiin linjauksiin perustuen. Uudistus mahdollistaa 

oppilaalle yhä paremmat yksilölliset, joustavat ja monialaiset opintopolut. Myös Haaga-

Helian toimintatapoja kehitetään TKI-toiminnan sulauttamiseksi Master-opetukseen ja 

opinnäytetöihin. Uudistustyössä ovat mukana eri tavoin opetushenkilöstö, opiskelijat ja 

työelämän edustajat. (Haaga-Helia 2017b; Haaga-Helia 2017l.) 

 

Haaga-Helian OPS-uudistuksen lähtökohtina ovat työelämän ja opiskelijoiden tarpeet, 

opettajien kokemukset ja näkemykset, Haaga-Helian strategiset tavoitteet, 

ydinosaamisalueet, pedagogiset linjaukset ja Arenen suositukset (Haaga-Helia 2017m). 

 

Uudistuksen tavoitteet kuvataan liitteessä 21. Tavoitteet noudattavat Haaga-Helian 

uudistuksen linjauksia ja pedagogisia lähtökohtia (liite 22), jotka perustuvat 

ydinosaamisalueiden korostamiseen ja vahvistamiseen. Ydinosaamiset ovat: yrittäjyys, 

myynnillä arvoa, elämykselliset palveluinnovaatiot, digitaaliset (& luovat) ratkaisut, 

uudistava kehittämisen pedagogiikka sekä liiketoiminnan kehittäminen. Haaga-Helian 

Master-ohjelmat haluavat erottautua tulevaisuudessa ydinosaamisen korostamisella ja 

varmistamalla niiden vahva läsnäolo tulevissa Master-opinnoissa. TKI-työ fokusoituu 

vahvasti ydinosaamiskärkiin, jossa syntyy uutta tietoa, malleja ja osaamista (Kehusmaa 

2018). Ydinosaamisalueet on esitelty kappaleessa 1.2 (Haaga-Helia 2017m). 
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Uudistuksen painopistealueita ovat: laadukas koulutus ihmisläheisesti; palvelu, myynti ja 

yrittäjyys kaiken ytimessä sekä innovaatiot verkostoissa. (Haaga-Helia 2017m). Liitteessä 

23 on kuvattu strategiset kehittämisalueet ja painopisteet. Arene ry:n tekemä selvitys 

YAMK-tutkintojen rakenteellisesta kehittämisestä (2016) korostaa ylempien tutkintojen 

pedagogisia erityispiirteitä (liite 24). Kyseiset lähtökohdat kuvaavat myös Haaga-Helian 

Master-opetussuunnitelmatyön perustaa. (Haaga-Helia 2018f.). 

 

OPS-uudistuksen tavoitteista ja linjauksista digitaalisen liiketoimintaosaamisen 

kehittämistä kannalta oleelliset yhtymäkohdat ovat: kansainvälisyyden vahvistaminen, 

opiskelijoiden oman organisaation osallistaminen systemaattisemmin ja vahvemmin 

mukaan TKI-toimintaan, (monialaisuus ja oman alan syväosaaminen tasapainossa), 

kehitystyöhön liittyvien metataitojen vahvistaminen, kv-osaamisen kehityksestä 

huolehtiminen, digitaaliset sovellukset laajassa hyötykäytössä ja oppimisen ympäristöjen 

sulautuminen (esimerkiksi palvelun, myynnin ja yrittäjyyden yhteinen virtuaalinen 

oppimisympäristö). Strategisten kumppanuuksien kanssa synnytettävät tuote- ja 

palveluinnovaatiot sekä kehittämismoduulin sisällyttäminen HOPS:eihin. Arenen tavoitteita 

ovat: tutkimuksellinen kehittämistyö, tutkiva ja kehittävä työote, ongelmaperusteinen 

lähestymistapa ja yhteiskehittäminen (co-creation), luovuus ja vastuullisuus sekä 

yrittäjyyden edistäminen. 

 

5.2.2 Uusi Master-OPS 

Uudessa Master-OPS:issa toteutusmalli ja koulutusten rakenne ovat yhtenäisiä kaikille 

koulutuksille. Opiskelu- ja opinnäytetyöprosessit ovat myös yhtenäiset. Prosessit ovat 

tarpeen mukaan helposti muokattavissa. Lisäksi työelämän tarpeiden muuttuessa voidaan 

kurssien sisältöjä muuttaa ja päivittää ilman suurta byrokratiaa. 

 

Helsingissä Pasilan ja Haagan kampuksilla sekä Vierumäellä voi opiskella 8 ylempää 

AMK-tutkintoa opetussuunnitelman uudistuksen tullessa voimaan syksyllä 2019 (taulukko 

12). Niistä viisi on suomen kielisiä ja kolme englannin kielisiä koulutuksia. (Haaga-Helia 

2019).  
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Taulukko  12. Haaga-Helian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot syksystä 2019 alkaen  

(Haaga-Helia 2019) 

 

Toimiala  Koulutus Ylempi AMK-
tutkinto 

Kieli Kampu
s 

Liiketalous Liiketoiminnan uudistamisen 
ja johtamisen koulutus 

Tradenomi (ylempi 
AMK) 

fi Pasila 

Matkailu (Hotelli- ja 

ravintola-ala) 
Palveluliiketoiminnan 
johtamisen ja kehittämisen 
koulutus 

Restonomi (ylempi 
AMK) 

fi Haaga  

Tietotekniikka Liiketoiminnan teknologiat       
-koulutus 

Tradenomi (ylempi 
AMK) 

fi Pasila 

Kulttuuriala Uudistuvan journalismin 
koulutus 

Medianomi (ylempi 
AMK) 

fi Pasila 

Liikunta  Liikuntajohtamisen ja 
valmennuksen koulutus  

Liikunnanohjaaja 
(ylempi AMK) 

fi Vierum
äki 

Liiketalous Degree Programme in Leading 
Business Transformation 

Master of Business 
Administration 

en Pasila 

Matkailu Degree Programme in Aviation 
and Tourism Business 

Master of 
Hospitality 
Management 

en Pasila 

Tietotekniikka Degree Programme in 
Business Technologies 

Master of Business 
Administration 

en Pasila 

 

Haaga-Helian johtoryhmä on vahvistanut uudistuvien Master-OPS ohjelmien mallin ja 

koulutusten perusrakenteen kesäkuussa 2018. Suuntautumisia on uudessa OPS:issa 

yhteensä 19. Eri suuntautumisen kautta (11 suomeksi ja 8 englanniksi) opiskelija voi 

rakentaa itselleen sopivan henkilökohtaisen opintopolun. Sama suuntautuminen voi olla 

usean tutkinnon alla, mikä mahdollistaa monialaisten ryhmien muodostamisen. 

Syventävien osaamisten ja ammatti- ja toimialaosaamisten osaamiskorit ovat samalla 

myös suuntautumisia. Master-OPS suuntautumiset esitellään liitteessä 25. (Haaga-Helia 

2018i.) 

 

Uusi tutkintorakenne muodostuu eri tason opinnoista, jotka ovat Masterin ydinosaamiset, 

syventävät osaamiset sekä ammatti- ja toimialaosaamiset. Jokainen taso pitää sisällään 

osaamiskoreja, jotka kokoavat yhteen tiettyyn osaamiseen liittyvät opintojaksot. 

Osaamisalueittain samantyyppistä osaamista on kerätty osaamiskoreihin. Yhden 

osaamiskorin laajuus on 20 – 30 opintopistettä (op). Jokaisesta osaamiskorista vastaa 

opettajatiimi. Opiskelijan yksilöllinen opintosuunnitelma rakennetaan hyödyntäen 

osaamiskoreja ja niiden sisällä olevia opintojaksoja. Kuvio 15 havainnollistaa 

peruslinjauksia OPS-rakenteessa. (Haaga-Helia 2018i.) 
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Kuvio  15. Peruslinjaukset OPS-rakenteesta (Haaga-Helia 2018i) 

 

Kuvio 16 esittää opintojen rakenteen. Koulutusten kokonaislaajuus on 90 opintopistettä 

(op), paitsi journalismin ohjelmassa kokonaislaajuus on 60 op. Opinnäytetyön osuus on 30 

op, jonka aihealue tulee olla oman suuntautumisen alalta. Masterin ydinosaamiset ovat 

sinisellä tasolla olevia pakollisia opintoja, joita tulee suorittaa vähintään 20 op (journalismi 

15 op). Syventävät osaamiset (vihreä taso) sekä ammatti- ja toimialaosaamiset (oranssi 

taso) ovat suuntautumisopintoja. Omasta suuntautumiskorista valitaan vähintään 20 op 

(journalismi vähintään 15 op, liikuntajohtaminen ja valmennus vähintään 30 op). 

Vapaavalintaisia opintoja voidaan valita 20 op (liikuntajohtaminen ja valmennus 10 op, 

journalismi 10 op) mistä tahansa osaamiskorista opiskelijan oman osaamistarpeen 

mukaan. Osaamiskoreissa olevien kurssien laajuus on aina 5 op. (Haaga-Helia 2018i.) 

 

 

Kuvio  16. Master-koulutusten rakenne (Haaga-Helia 2018i) 
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6 Kehittämisehdotukset  

Tässä luvussa tuon esille hankkeeni perusteella löydettyjä kehittämistarpeita, joihin 

puuttumalla voidaan Haaga-Helian digitaalista liiketoimintaosaamista vahvistaa syksyllä 

2019 uudistuvien Master-ohjelmien digiajan osaajan tarpeita ja digitaalisen liiketoiminnan 

kehittämisen tarpeita. Jaan kehitysehdotukseni digitaalisen liiketoimintaosaamisen 

teemojen avulla. Kehitysehdotukseni ei kuvaile eri tutkintojen kokonaistarpeita tai niissä 

olevien yksittäisten kurssien sisältöjä. Uudessa OPS:ssa on monet yleiset puutteet osattu 

ottaa monipuolisesti huomioon hyödyntäen Haaga-Helian ydinosaamisia.  

Lisäksi olen ottanut mukaan joitakin oleellisia kehittämistä tiiviisti tukevia osaamisia, 

vaikka ne eivät yksittäin tarkasteltuina taitoina ole suoraan digitaalisen liiketoiminnan 

osaamistarpeita. Esimerkkinä vastuullisuus, yrittäjyys ja uudenlainen ajattelumalli. Lisäksi 

innovaatioita ja uutta luovaa ajattelua tukevien kehittämismenetelmien hyödyntäminen 

kehittämiseen varmistavat digiajan T-mallin osaamisvaatimukset. Digitaalisen 

liiketoiminnan olosuhteiden ja toimintaympäristön parempi tunnistaminen auttaa 

pysymään mukana kehityksessä. On hyvä tiedostaa, että esimerkiksi lainsäädäntö ja 

verotus eivät ole pysyneet kehityskulussa mukana. Yrityksen tavoite on saavuttaa 

prosessien kehittämisen avulla parempaa tehokkuutta, kustannussäästöjä, kilpailukykyä, 

jossa voittajana on entistä tyytyväisempi asiakas kohti personoituja asiakaselämyksiä. 

Myös verkkokaupan tehokas kehittäminen varmistaa menestyksen ja avaa globaalit 

markkinat. 

Ehdotukseni painottuu koskemaan niitä puutteita ja tarpeita, jotka kehittämistehtävässäni 

tulivat esille opiskelijanäkökulmaa vahvasti peilaten. Löytämiäni kehittämisen tarpeita tulisi 

voida ottaa huomioon lähinnä yksittäisinä kursseihin liittyvinä osina tai osaamistarpeina 

uusien kurssien sisältöjä rakennettaessa. Lopuksi esitän kehittämistoimenpiteitä uusien 

tarpeiden integroimisesta opetuksen sisältöihin.  

6.1 Liiketoimintamallien tunteminen ja muutoksen johtaminen  

Aluksi johdolla tulee olla selkeä käsitys muuttuvan liiketoiminnan kokonaiskuvasta ja sen 

nykyisestä liiketoimintaympäristöstä. Tulee varautua siihen, että kohta kaikki liiketoiminta 

on sähköistä. Tämä edellyttää ekosysteemiajatellun sisäistämistä, ja sen tuomien 

mahdollisuuksien ymmärtämisen liiketoiminnan kehittämisessä. Aluksi yrityksen oman 

digistrategian rakentaminen tuo raamit liiketoimintamallin kehittämiseen. Yrityksessä ei 

kaikkea muuteta hetkessä vaan vaiheittain kehittäen uusia toimintamalleja ja samalla 

tulee pitää yllä nykyisiä malleja, kunnes ne korvataan uusilla tai niiden rinnalle luodaan 

vaihtoehtoinen digitaalinen malli. Ekosysteemien hyödyt ja mahdollisuudet tulee tunnistaa 
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ja ottaa huomioon digitalisoitumisessa. Muutoksen johtamisessa viestinnän merkitys 

korostuu. Muutos vaatii erilaisen tavan tehdä liiketoimintaa, joka vaatii uuden kulttuurin ja 

ajattelun luomista.  

 

6.2 Osaamisen, innostuksen ja resurssien varmistaminen  

Yrityksellä tulee olla riittävät ja oikeanlaiset työntekijäresurssit sekä tarvittavat työvälineet. 

Työntekijöillä ja johdolla tulee olla laaja-alainen työtehtävään tarvittava osaaminen ja eri 

työvälineiden, ohjelmien ja välineiden taito. Niiden lisäksi kehittämistehtävissä 

edellytetään uusien teknologian mahdollisuuksien syvempää tuntemusta ja taitoa ottaa 

aidosti digitalisaation potentiaali paremmin käyttöön uteliaana ja uutta kokeillen. 

Innostavan ja luovan ilmapiirin vaaliminen luo pohjaa jatkuvalle oppimiselle, osaamisen 

kehittämiselle ja sen jatkuvaan päivittämiseen. 

 

6.3 Out of the box -ajattelumalli 

Uuden luomisen ja kehittämisen kulttuuri vaatii muutakin kuin vahvaa 

substanssiosaamista. Metataitojen syventäminen ja kehittäminen korostuvat myös 

uudenlaisen ajattelumallin luomisessa työyhteisöön. Tulee poisoppia vanhoista ajattelun 

malleista. TKI-toiminnan kanssa voidaan tehdä vieläkin tiiviimmin erilaisia 

kehitysprojekteja. OPS-työn myötä Master-opintoihin tulisi muotoilla tarvittavat muun 

muotoiset kehittämismoduulit. Tulee rohkaista kokeiluihin ja epäonnistumisista otettaan 

opiksi. Näistä hyviä esimerkkejä ovat: innovointityöpajat, case- ja kokeilujen kautta 

oppiminen, jotka tulisi ottaa vahvemmin mukaan kehittämisen menetelmiksi kurssien 

sisällöissä. Kehittämistehtävää varten työn tekijä osallistui Excellence in Case Solving 

Skills -opintojaksolle (ECSS). Kyseisen kokonaisuuden voisi vakiinnuttaa vahvemmin 

myös yhdeksi kehittämiskeinoksi. 

 

6.4 Data-analytiikan hyödyntäminen 

Data on arvokasta pääomaa, jonka arvo ei aina yrityksessä osata riittävästi hyödyntää. 

Sen tulisi olla vahva johtamisen väline, asiakasarvon ja -kokemuksen parantamisen 

tiedonlähde sekä toimintojen ja digiajan prosessien kehittämisen tietolähde. Tiedon 

jalostaminen ja analysointi ei ole helppoa. Se vaatii tehtävään omat asiantuntijat. Myös 

tietoturvaan ja GDPR:ään liittyvät seikat tulisi ottaa huomioon tiedonkäsittelyä ja 

asiakasturvallisuutta kehittäessä. Teknologiaa tulee osata hyödyntää big dataa 

käsiteltäessä. 
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6.5 Digiajan logiikan hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen  

Nykyteknologian keinoja ei osata vielä täysin hyödyntää. Teknologia uudet mahdollisuudet 

ovat rajattomat. Esimerkiksi tekoälyn käytön ennustetaan kasvavan jopa 85 %:ia 

lähivuosina, ja kasvun ennustetaan olevan jo kaksinkertaista vuosille 2019–2020 (Deloitte 

2018).  

Uudet teknologiat tuovat runsaasti mahdollisuuksia: kokonaan uuden liiketoiminnan 

kehittämisen ja se luo uusia ansainnan mahdollisuuksia. Tekoälyä hyödyntämällä 

saadaan dataa paremmin hyödynnettyä ja analysoitua. Se tuo aivan uusia 

mahdollisuuksia verkkokaupan toimintojen automatisointiin ja asiakaskokemuksen ja 

ostouskollisuuden vahvistamiseen.  

 

Prosessien kehittämisen ja automatisoinnin avulla on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa 

prosesseja sekä vapauttaa resursseja rutiineista kehittämistehtäviin. Mobiilisovellukset 

ovat yrityksille jo arkipäivää. Helsingin yliopiston suosituimmaksi kurssiksi on jo noussut 

Elements of AI -kurssi. Pian jokaisen yrityksen on omaksuttava viestintää tekoälyn ja 

chatbottien kanssa. Tekoälyä voi hyödyntää omien esityksien teossa tai kehittää sen 

avulla virtuaaliavustajaa. (Komulainen 16.9.2018). Tulevaisuutta tulee osata myös tutkia, 

mitä ilmiöitä ja uusia kehityssuuntia on tulossa, jotka otetaan huomioon 

asiakaskokemuksen vahvistamisessa.  

 

6.6 Asiakaskokemuksen vahvistaminen ja verkkokaupan kehittäminen  

Asiakkaan odottavat yritykseltä nopeutta, sujuvuutta ja asioinnin helppoutta silloin, kun se 

heille sopii. Sähköiset palvelut siirtävät todellisuudessa monia tehtäviä asiakkaan itsensä 

hoidettaviksi luoden uusia mahdollisuuksia yrityksille kehittää ja vahvistaa 

asiakaskokemusta. Asiakas halutaan ”koukuttaa” ja ilmaisuuden ekonomia toimii siinä 

usein apuna. Verkkokaupan kehittämisen puute on osoittautunut monille yrityksille 

haasteeksi. Verkkokauppa avaa uusia mahdollisuuksia globaaleista markkinoista, joka tuo 

uutta kasvua ja parantaa yrityksen tulosta. Kaupan alalla sähköinen kaupankäynti elää 

murroksessa. Kehitys on nopeaa ja uusia palveluja luodaan, joista ei osata vielä 

unelmoida. Yritykselle voi olla uhkana, jos verkkokaupan kehittämisessä ei olla aktiivisia. 

Asiakaskokemuksen muuttaminen elämykseksi ja lisäpalveluiden tarjoaminen korostuvat 

yhä entisestään, joka vaatii jatkuvaa tuote- ja palvelukehitystä innovaation keinoin. 

 

6.7 Muuta huomioitavaa  

Tässä kerron muita huomioita, jotka eivät ole suoraan kehittämisen malliin liittyviä 

seikkoja.     

http://www.elementsofai.com/
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• DigiERKO erikoiskoulutuksessa on tarjolla digitaalista erityisosaamisen kursseja, joita 

ei ole nykyisissä Master-kurssien sisällöissä. Erikoistumiskoulutuksen 5 opintopisteen 

kursseja voisi jatkossa tarjota valinnaisina myös Master-tutkintoihin. 

• Tällä hetkellä yrittäjyys ja startup-toiminta eivät ole suoraan yhteydessä OPSiin ja 

opetuksen sisältöön vaan se on irrallinen ja valinnaisena osana. Yrittäjyyden tulisi olla 

kiinteämpi osa kurssitarjontaa. Yrittäjyys on jatkossa monelle valmistuvalle opiskelijalle 

varmin keino työllistyä. 

• ECSS-kurssin aikana minulle heräsi ajatus, että Haaga-Helia voisi kehittää oman 

startup/liikeidean kehittämisen kilpailun Helsinkiin esimerkiksi Slush-tapahtuman 

yhteyteen. Valtaosa opintojaksolle osallistuneista haki tiimeinä mukaan Århus Case 

Competition -kilpailuun, johon hakijoista valitaan vain harvat. Haaga-Helia ei ollut 

kutsuttujen joukossa.  

• Osallistuin vapaavalintaisina kahdelle eri Haaga-Helian Mindfulness-opintojaksoille 

vuonna 2018. Kurssien sisältö on nimenomaan uuteen ajatteluun tukevaa ja 

kannustavaa. Lisäksi mindfulnessin keinot juuri esimiestyössä luovat tilaa 

esimiestyössä toimiville avuksi voimaantuvaan ja tiedostavaan johtajuuteen. 

Mindfulnessin käytänteiden vieminen työpaikalle avaa myös henkilökunnalle uutta 

ajattelua tiedostavaan muutokseen. Harmikseni kuulin, että kyseiset opintojaksot eivät 

mahdu syksyn 2019 uudistuviin Master-ohjelmien tarjontaan. Voisiko niitä tarjota 

opiskelijoille jatkossa esimerkiksi 3AMK-yhteistyönä tai valinnaisina kesäkursseina? 

 

Kehitysehdotuksien pohjalta laadittuja toimenpiteitä, joilla kehittämisehdotuksia voisi 

toteuttaa ja integroida uusien kurssien sisällöissä. Voin todeta, että osaan esille tuotuihin 

puutteisiin on jo osattukin varautua uudessa Master-OPS:issa. Vaikka tutkinnon 

valinnaisten kurssien määrä on kasvanut, ei kaikkea uutta tarvittavaa sisältöä voida heti 

toteuttaa. Uudessa OPS:iin on luotu joustava rakenne, joten sisältöjen päivittäminen 

kursseihin on entistä helpompaa ja joustavampaa. Tämän vuoksi opiskelijapalautteiden 

systemaattinen kerääminen muuttuu entistä tärkeämmäksi. Palautteiden avulla jatkossa 

tarjonnassa olevien kurssien sisällön rakentaminen auttaa rakentamaan kurssien sisältöjä 

vielä enemmän opiskelijalähtöisemmiksi. Esitän keskeiset kehittämiskohteet ja ehdotuksia 

kurssien sisältöihin liitteessä 26. Kehittämistyöni tuloksia esittelen Haaga-Helialle erikseen 

sovittavalla tavalla. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Haaga-Helian uudistuvien Master-

ohjelmien digitaalista liiketoimintaosaamista tulee vahvistaa koulutuksien sisällöissä, jotta 

ne vastaavat tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja. Kehitystyön keskiössä olivat 

digitaalisen liiketoimintaosaamisen erilaisten osaamistarpeiden määrittely, digitaaliseen 

liiketoimintaan ja sen toimintaympäristöön perehtyminen. Tulevaisuuden digitaalisen 

liiketoimintaosaamisen tarpeita ja asiakaskokemuksen vahvistamista selvittiin 

liiketoiminnan uudistamisen mallin avulla. Kehitystyön keskiössä olivat kuitenkin 

opetuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan digitaalisen liiketoiminnan nykytarpeisiin. 

Edellisessä luvussa (luku 6) esitin työn kehittämisehdotukset ja keinoja digitaalisen 

liiketoimintaosaaminen integroimisesta. Lisäksi tässä luvussa esitän jatkoehdotuksia ja 

lopuksi tutkijana itsearvioin oman osaamisen kehittymistä opinnäytetyön sekä 

kehittämistehtävän osalta. 

7.1 Tutkimuksen luotettavuuden ja käytettävyyden arviointi  

Koska kehittämishankkeessa on kyse tutkimuksesta, voi tutkimuksen luotettavuutta 

arvioida reliabiliteetin ja validiteetin kautta. Realibiteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä ja 

validiteetti sitä, että tutkitaan oikeita asioita. Arvioin tässä sekä hankkeen laadullisia että 

määrällisiä tutkimuksia. Laadullisen tutkimuksen osalta voidaan todeta, että 

kehittämistehtävässä mitattiin ja tarkasteltiin ilmiöitä, joita pitikin tutkia eli laadullinen 

osuus oli validi eli pätevä teoreettisen teoreettiseen viitekehykseen, määriteltyjen 

käsitteiden, aineistonkeruukeinojen, tutkimisen, analyysien, tekijän päättelyn ja tuloksien 

osalta. Myöskin saavutettujaa tuloksia voidaan soveltaa laajemminkin koskemaan 

muitakin kuin vain tutkittua kohdetta.   

Opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen osalta voidaan reliabiliteettia pitää suhteellisen 

korkeana, sillä tutkimukseen vastanneiden joukko vastaa karkeasti opiskelijoiden 

sukupuolijakaumaa pienoiskoossa. Kuitenkaan vastauksia ei saatu riittävissä määrin, jotta 

jakaumaa voitaisiin peilata edes suuntaa-antavasti koko oppilaitoksen jakaumaan eri 

tutkintojen kesken. Asiaa hankaloittaa myös se, että tutkintonimikkeet muuttuvat ajoittain. 

Tutkimuksen validiteetti on hyvä, sillä tutkimuksen avulla saatiin tietoa Haaga-Helian 

sisältöjen kehittämisestä. Tuloksia voidaan pitää uskottavana ja yleistettävänä, jotka 

annettiin Master-kehitysryhmän käyttöön hankkeen alkuvaiheessa yleislinjauksia 

suunniteltaessa. Tutkimuksella saatiin lisäksi vahvistusta sille olettamukselle, mitkä osa-

alueet kaipaavat kehittämistä.  
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7.2 Oma pohdinta  

Jatkokehitysehdotuksia  

Opetussuunnitelman kehittämistehtävä ei ole vielä valmis, kun työ valmistuu. 

Kehittämisryhmässä luotua uutta struktuuria ei voitu pilotoida syksyllä 2018 eikä keväällä 

2019 suunnitelman keskeneräisyyden vuoksi. Kun uusi Master-OPS otetaan käyttöön 

syksyllä 2019 on hyvä tiedostaa, että ensimmäisten suoritettujen jälkeen on tarvetta 

kerätä opiskelijapalautetta kurssien esimerkiksi sisällöistä ja opetusmenetelmistä, jotta 

niihin voidaan tehdä tarvittavia. Myös sisäisen palautekanavan käyttäminen heti alkuun 

tuo välittömästi palautetta mahdollisiin korjaustarpeisiin. Kehittämistyön tulokset näkyvät 

Haaga-Helian opiskelijatyytyväisyydessä, ja entistä tiiviimpänä vuorovaikutuksena 

työelämän eri sidosryhmiin ja yrityspartnereihin.  

Mielelläni jaan Master-kehitysryhmälle tekemäni kehitystyön tulokset ja 

kehittämisehdotukset. Sitä varten suunniteltu palautteen antoa ei aikataulusyistä pystytty 

toteuttamaan keväällä 2019.  Koen, että saan työni päätökseen Master-kehitysryhmän 

jäsenenä saattamalla omat työn tulokset myös tietoon Master-opettajille erikseen 

sovittavalla tavalla. Kaikki tarvittava osaaminen, tietotaito ja muut työkalut ovat olemassa 

laadukkaan Master-opintosuunnitelman rakentamiseen. 

Opinnäytetyöprosessin ja oman onnistumisen arviointi 

Kehittämistyö vastasi digitaalisen liiketoimintaosaamisen ajankohtaiseen 

kehittämistarpeeseen. Kehittämistehtävä Master-OPS:ien digitaalisen 

liiketoimintaosaamisen kehittämisestä oli erittäin mielenkiintoinen aihe, jossa halusin 

kehittää omaa asiantuntijuuttani. Toimintani Master-kehitysryhmässä oli erittäin 

opettavaista ja oli ilo olla mukana aktiivisena osallistuvana havainnoitsijana 

yhteiskehittämisen keinoin. Koin ryhmässä vahvaa me-henkeä ja reipasta intoa kehittää 

Haaga-Helian Master-OPS:ien mallia ja sen sisältöjä. Yhdessä tekeminen, osaamisen 

jakaminen, kokemuksellisuus ja luovuus olivat vahvasti mukana kehittämisen 

voimavarana. Kehittämistyön alkuvaiheessa emme tienneet heti, mitä se tuo tullessaan.  

Kehittämishankkeen avulla opin ymmärtämään, mitä digitalisaatio on. Hankin uutta 

opetuksen kehittämiskokemusta työpajojen ja yhteiskehittämisen kautta samalla tutkimalla 

digitaalisen liiketoiminnan osaamistarpeita ja kehittämisen malleja. Asiantuntijoiden 

erityisosaaminen ja innovoiva asenne tarttui minuunkin, jossa kaikki olivat sitoutuneita 

kehittämiseen.  
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Aluksi on erittäin tärkeää ymmärtää ja saada koko OPS-uudistuksesta sen iso 

kokonaiskuva. Minun mukanaolo Master-kehitysryhmässä avasi aidosti ymmärrystä 

uudistuksesta kokonaisuutena sen mallista, rakenteesta ja sisällöistä. Olin aktiivisesti 

kehitystyössä mukana vuoden verran. Haluan tuoda asiat esille mahdollisimman 

realistisesti ja monipuolisesti, jotta tarvittaviin kehitystarpeisiin osataan oikeasti reagoida. 

Aiheen laajuuden tuntien päätin rajata aihetta selkeästi rajaten kaiken epäoleellisen pois. 

Kun aloitin perehtymisen ja materiaaleihin tuntui työn aihe tempaavan minut kunnolla 

mukaan. Halusin lisää tietoa minulle vieraasta ja mielenkiintoisesta aiheesta. Koin, että 

tapaustutkimuksessa kokonaisvaltainen ymmärrys oli tärkeämpää kuin asioiden 

yleistettävyys johonkin muuhun vastaavaan yhteyteen. Mitä enemmän perehdyin 

teorioihin, sitä vähemmän tunsin tietäväni aiheesta. Olin alkuun hieman eksyksissä, mikä 

on digitaalisen liiketoiminnan ydinasia. Se sai minut etsimään lisää tietoa. Erilaisten 

analyysien ja osatutkimuksien kautta minulle avautui tarkemmin tehtävässä tarvittavaa 

syväosaamista. Ekosysteemiajattelu selkeytti minulle lopulta koko digitaalisen 

liiketoiminnan perusidean. Vasta sen kautta termit, käsitteet ja toimintamallien 

mahdollisuudet alkoivat tarkentua. Pikkuhiljaa aloin saavuttaa kyllästymispisteitä tietyistä 

teemoista. Silti janosin aiheesta vieläkin paljon lisää tietoa. Materiaalia minulla oli 

käytössä useampaankin eri tutkimukseen aiheesta.  

Projektin hallinta 

Kehitystyö ei edennyt tekemäni suunnitelman mukaisesti (liite 20). Projektin alussa totesin 

tarvitsevani enemmän aikaa tiedonkeräämiseen. Sitten selvisi, että pilotointia ei voida 

toteuttaa, jolloin toimintatutkimus muuttuikin tapaustutkimukseksi. Olin suunnitellut 

kehittämistehtävän työvaiheet ja aikataulut eri tavalla kuin se todellisuudessa toteutui, 

joten suunnitelmani oli vain viitteellinen. Hankkeen puitteissa aikaa oli kuitenkin varattu 

noin 1,5 vuotta. Master-kehitysryhmän toimintaa osallistuminen piti minut tiiviisti 

kehitystyössä mukana. Alussa tein kyselytutkimuksen opiskelijoille kerätäkseni tietoa 

muutostarpeista kokonaisuudessaan. Lisäksi ohjaajien osalta minulla tapahtui muutoksia 

kolme kertaa. Olin kuitenkin onneksi Haaga-Helian kautta jatkuvasti tiiviisti mukana 

projektissa. 

 

Selvitin, mikä on toiminnan fokus, johon minun tulee hankkeessa erityisesti kiinnittää 

huomiota. Selvitin ja tutkin, että onko se työelämäyhteys, yrittäjyys, TKI-yhteys vai Case 

Solving Skills-mallin soveltaminen käytäntöön tai jotain muuta?  Osallistuin myös Case 

Solving Skills-mallin soveltamisen opointojaksolle. Tarkoituksena oli myös selvittää, että 

onko jossain Suomen ulkopuolella jo vastaava best practise olemassa. Sellaista ei 

kuitenkaan löytynyt. Keskityin lopulta osaamisiin, liiketoimintamalliin ja out of the box -

ajattelun rakentamiseen. Digitaalisen liiketoiminnan osaamistarpeiden määrittely oli 
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kehittämistyön keskiössä, joiden perusteella osasin tarkemmin määritellä ja rakentaa 

uusien opintojaksojen sisältöjä. 

 

Työympäristön muutoksista huolimatta pidin tavoitetilani vahvana haasteista huolimatta. 

Opinitse valtavasti aiheesta ja sen ympäriltä innostuen yhä enemmän asiaan.  

Opinnäytetyöprosessin aikana oppimaansa tekijä olisi halukas hyödyntää jatkossakin 

työhöni tai uuteen yritysideaani liittyen. Kehittämishankeen edetessä minulle kirkastui 

tahtotila jatkaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa ainakin jossain muodossa. Uskallan 

maalata ja visioida lähitulevaisuudenkuvan, jossa Master-opintojen sisältö on leivottu 

saumattomasti pohjautuen Haaga-Helian ydinosaamisiin, ja digitaalinen 

liiketoimintaosaaminen on onnistuneesti integroitu osaksi kaikkia Haaga-Helian ylempiä 

tutkintoja. Kun uutta ja innovoivaa digiosaamista kehittyy jatkuvasti opiskelijoiden ja 

opettajien keskuudessa, niin se sisällytetään nopeasti ja joustavasti mukaan opintojen 

sisältöihin.  
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Liitteet 

Liite  1. Muut käsitteet 

 
  
Algoritmi   tarkoittaa yksityiskohtaista kuvausta tai ohjetta, miten tietty tehtävä tai 

prosessi suoritetaan. Algoritmia seuraamalla voidaan ratkaista tietty 
ongelma. Algoritmit vaikuttavat ostopäätöksiin suodattamalla datasta 
kohdennettua tietoa personoitujen suosituksien mukaan. (Vartiainen 
2017) 

 
API  Ohjelmiston rajapinta, joka voi olla avointa kaikkien saatavilla olevaa 

ilmaista dataa. Se voi olla myös suljettua, joka on vain tietyn 
käyttäjäjoukon saatavilla.  

 
Big ata Big datalla tarkoitetaan suurta määrää tietomassoja esimerkiksi 

palvelun käyttäjistä, yrityksen asiakkaista tai julkisista lähteistä ja 
tilastoista kerättyä tietoa. Big dataa eli ns. massatietoa kerätään, 
säilytetään, jaetaan, jalostetaan, etsitään ja analysoidaan 
tietotekniikkaa hyödyntäen erityyppisiin tarpeisiin. 
  

  
Disruptio  tarkoittaa vakiintuneisiin markkinoihin kohdistuvaa häiriötä tai 

muutosta, jossa uuteen teknologiaan perustuva innovaatio haastaa 
alan perinteiset toimintatavat kuten esimerkiksi toimialojen disruptio 
jakamistalouden vaikutuksesta. (Harmaala ym. 2017, 16)  

 
DigiERKO  Digitaalinen erikoiskoulutus 
 
Esineiden internet  eli IoT (engl. Internet of Things) tarkoittaa internet-verkon 

laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joiden ohjaus tapahtuu, 
mittaaminen ja sensorointi tapahtuu internet-verkossa. 

 
ePrivacy  Sähköisen liiketoiminnan pelisäännöt. ePrivacy on sähköisen 

viestinnän tietosuoja-asetus. Erikoistarkastelussa ovat mm. 
sähköinen suoramarkkinointi sekä evästeiden hyödyntäminen 
markkinoinnissa. ePrivacy on EU-tason tuleva lakimuutos, jolla 
saattaa olla markkinointiin jopa suurempi vaikutus kuin GDPR:llä.  

 
EVA ry Elinkeinoelämän valtuuskunta 
 
GDPR  General Data Prosessing Reguirememnt, EU:n tietosuoja- asetus. 
 
Markkinointiautomaatio Sen avulla luodaan automaattisesti jokaiselle vastaanottajalle 

erikseen yksilöityjä viestejä asiakkaan profiilia ja historiallista 
analytiikkaa käyttäen. Mainostilaa voidaan ostaa ohjelmallisen 
ostamisen avulla. Mainoksien uudelleen kohdentamisessa mainonta 
perustuu esimerkiksi käyttäjän aiemman selailuhistorian ja 
hakusanojen perusteella. Myös yrityksen omilla internet sivuilla 
voidaan hyödyntää markkinointiautomatiikkaa ja kohdistaa eri 
kanavista tulevilla eri viestejä konversio-optimoinnin avulla. Siinä 
analysoidaan, millaiset asiakkaat jatkavat edelleen verkkokauppaan 
ja millaiset asiakkaat keskeyttävät ostamisen juuri ennen 
maksutapahtumaa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 74.) 

 
Master Haaga-Helia käyttää itse muotoa ”Master” kuten Master-ohjelma tai 

Master-tutkinto.   
 
Metataidot Opiskelua ja työskentelyä edistäviä taitoja, joita ovat esimerkiksi 

elämänhallintataidot, osaamisen- ja oppimisenhallintataidot, 
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tiedonhankinta- ja hallintataidot, verkostoitumis-, kommunikaatio- ja 
ryhmätyötaidot sekä kyky luovaan ongelmanratkaisuun. 

 
IPV6  IPV6 on vanhan IP-protokollan (IPV4) uusi versio. Tärkein 

ominaisuus on osoitteen pituus ja osoiteavaruuden laajuus. IPv6:ssa 
käytetään 128-bittisiä osoitteita. Uutta protokollaa voidaan hyödyntää 
IoT-palveluissa.  

RFID  Radio Frequency IDentification eli radiotaajuinen etätunnistus. Se on 
teknologia, jota käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, 
tunnistamiseen ja yksilöintiin. Tieto tallennetaan tunnisteeseen ja se 
on luettavissa kaukaa, nopeasti ja tietoturvallisesti langattomaan 
lukemiseen lukijalla radioaaltojen avulla vaikka pakkauksen läpi. 
Tunnisteisiin mahtuu paljon tietoa ja se voidaan sisällyttää 
tuotteeseen jo valmistusvaiheessa tai lisätä myöhemmin tarralla. 
RFID:tä käytetään muun muassa kohteiden ja prosessien 
seuraamiseen, logistiikkaan, kulun- ja pääsynvalvontaan, 
vähittäismyyntiin ja maksusovelluksiin sekä henkilöiden ja eläinten 
tunnistamiseen ja jäljittämiseen. Sovelluskohteita on lukemattomasti. 
(RiffId 2018) 

Paytrail   on suomalainen verkkomaksuihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka 
tuottamia maksupalveluita käyttää jo noin 10 000 verkkokauppaa ja-
palvelua. Yhtiötä pidetään suomalaisena verkkomaksamisen 
edelläkävijänä ja se on saanut ensimmäisenä alansa toimijana 
maksulaitostoimiluvan Suomessa. (Paytrail 2018, 29).  

Tekoäly (AI)  tarkoittaa koneoppimista, josta käytetään myös lyhennettä AI, (engl. 
artificial intelligence). 

 
TKI-toiminta  Tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta 
 
YAMK-tutkinto  ylempi ammattikorkeakoulututkinto, ylempi-AMK-tutkinto 
 
VR  (engl. virtual reality) tarkoittaa virtuaalitodellisuutta. VR sovelluksia 

ovat muun muassa VR-lasit eli virtuaalilasit, virtuaalipelit ja 
sosiaalinen VR (SVR), jossa virtuaalilaseja katsotaan yhdessä muden 
kanssa.  

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/IP
https://fi.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineiden_internet
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Liite  2. Haaga-Helian organisaatiokaavio (Haaga-Helia 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elämys- ja 
hyvinvointitalous

Hotelli, ravintola, 
matkailu, Porvoon 

liiketalous ja liikunta

Johtaja 
Matti Kauppinen

Liiketalous

Johtaja, vararehtori
Minna Hiillos

Digitalous

ICT, Assistenttityö ja 
Viestintä

Johtaja
Salla Huttunen

Ammatillinen 
opettaja-

korkeakoulu

Johtaja
Jari Laukia

Kaupalliset palvelut
Kaupallinen johtaja, vararehtori Jouni Ahonen

Talouspalvelut
Talousjohtaja Jorma Alkula

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöjohtaja Hanna Ilmonen

Tietohallinto- ja 
toiminnanohjauspalvelut
Hallintojohtaja Ari Hälikkä

Korkeakoulupalvelut
Palvelujohtaja Kari Salmi

Rehtori, toimitusjohtaja
Teemu Kokko

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n 
hallitus

TKI-palvelut
Innovaatiojohtaja Jatta Jussila-Suokas

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun organisaatio

Avoin ammattikorkeakoulu

1.8.2015
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Liite  3. Haaga-Helia strategia (Haaga-Helia 2017) 
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Liite  4. Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien 

viitekehyksestä 120/2017 – EQF, taso 7  

• Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista 

vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai 

tutkimuksen perustana.  

• Ymmärtää oman ja muiden alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja 

tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti.  

• Ratkaisee vaativia ongelmia myös luovin toteutuksin tutkimus- ja/tai 

innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä 

sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. 

• Työskentelee itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja 

kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä.  

• Johtaa ja kehittää monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia 

lähestymistapoja.  

• Johtaa asioita ja/tai ihmisiä.  

• Arvioi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. 

• Kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaa muiden kehittymisestä. 

• Valmius elinikäiseen oppimiseen.  

• Toimii erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä 

ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. 

• Viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle 

äidinkielellään.  

• Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee 

vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan 

ainakin yhdellä vieraalla kielellä. 
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Liite  5. DigiERKO-koulutuksiendigitaalinen sisältö Haaga-Heliassa (Haaga-Helia 

2018b)  

 

Digitekijä Fast Track -koulutuksen sisältö 30 op, 5 op/moduuli: 

1. Strateginen muutosjohtaminen digiajassa 
2. Asiakaskokemuksen kehittäminen 
3. Markkinointi ja myynti digitaalisissa kanavissa 
4. Asiakashankinta digikanavissa 
5. Mittaus ja analytiikka 
6. Verkkokaupan menestyksen kulmakivet 

    

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä, 30 op, 5 op/moduuli 

Pakolliset opinnot (10 op)  
   1. Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op   
   2. Kehittämistyö 5 op   
 
Valinnaiset opinnot (valitse 20 op)  
   3. Digitaalinen palvelukohtaaminen  
   4. Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen  
   5. Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto  
   6. Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen  
   7. Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta 
   8. Toimitusketjun hallinta ja digitalisaatio   

Digitaalinen talousohjaus, 30 op, 5 op/moduuli 

      1. Liiketoiminnan digitalisoituminen ja uudet ansaintalogiikat 
      2. Digitaalisen taloushallinnon uudet roolit ja työkalut  
      3. Digitaalisen raportoinnin kehittäminen 
      4. Mittaamisen ja ennustamisen uudet ulottuvuudet 
      5. Talousjohtaminen digitaalisessa muutoksessa 
      6. Visualisointi ja mobiiliraportointi 
      Case, kehittämistehtävä (sisältyy moduuleihin) 
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Liite  6. Nykyisten YAMK-tutkintojen digitaalinen kurssitarjonta (luottamuksellinen) 
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Liite  7. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n (2016) selvitys  

YAMK-tutkintojen rakenteellisesta kehittämisestä  

 

 

  



 

 

 

93 

Liite  8. Kooste osaamistarpeista (luottamuksellinen) 
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Liite  9. Kyselytutkimus Alumneille 2.3.2018   

 
 
VERKKOKYSELY HAAGA-HELIAN MASTER-ALUMNEILLE 03/2018 
 
Kiitos mielenkiinnostasi verkkokyselyyn. Kysely liittyy Haaga-Helian Master-opetussuunnitelmien 
uudistamiseen, ja se kuuluu osana Haaga-Helian opinnäytetyötäni. Vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. 

 
 
1. Sukupuoli  
 

Nainen 
 

Mies 
 
2. Ikä  
 

29 tai alle 
 
30–39 
 
40–49 
 
50–59 
 
60 tai yli 

 
 
3. Mistä Master-koulutusohjelmasta olet valmistunut Haaga-Heliassa? Voit valita useamman 
vaihtoehdon.  
 

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma / Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen 
koulutusohjelma 
 
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma 
 
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma 
 
Journalismin koulutusohjelma 
 
Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelma 
 
Degree Programme in International Business Management 
 
Degree Programme in Communication Management 
 
Degree Programme in Aviation and Tourism Business 
 
Degree Programme in Information Systems Management 
 
Degree Programme in Sport Development and Management 
 
Muu, mikä? ________________________________  
 

 
4. Minkälaisissa tehtävissä työskentelet? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
 

Johto- / esimiestehtävät 
 
Taloushallinto / rahoitus 
 
Markkinointi / media / viestintä 
 
Tietohallinto / tietojärjestelmät 
 
Myynti 
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Asiakaspalvelu 
 
HR 
 
Koulutus / opetus 
 
Valmennus / liikunnanohjaus 
 
Hallintotehtävät 
 
Olen yrittäjä 
 
Olen opiskelija 
 
Muu, mikä? ________________________________  

 
 
5. Millä alalla työskentelet tällä hetkellä? 
 

Palveluala 
 
Kasvatusala 
 
Kulttuuri- ja media-ala 
 
Yhteiskuntatieteiden ja hallinnon ala 
 
Liiketalouden ala 
 
Luonnontieteiden ala 
 
Tekniikan ja liikenteen ala 
 
Luonnonvara- ja ympäristöala 
 
Sosiaali- ja terveysala 
 
Liikunta-ala 
 
Matkailu- ja ravitsemisala / Ilmailu- ja matkailuala 
 
Muu, mikä? ________________________________  

 
 
6. Kuinka opiskelusi Master-tutkinnossa vastasi seuraavia työelämän osaamistarpeita?  
 
Erittäin hyvin / Hyvin / Ei huonosti/ei hyvin / Huonosti / Hyvin huonosti 

 
 
Oman alan erityisosaaminen  
 
Monialainen osaaminen  
 
Kehittämisosaaminen  
 
Projektiosaaminen  
 
Tutkimusosaaminen  
 
Tiedonhankinnan taidot  
 
Analysointiosaaminen  
 
Kokonaisuuksien hallitseminen  
 
Ongelmanratkaisukyky  
 
Yrittäjyystaidot  
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Taloudellinen ajattelu ja talousosaaminen  
 
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot  
 
Johtamis- ja esimiestyön osaaminen  
 
Strategisen ajattelun osaaminen  
 
Tulevaisuuden ennakoinnin osaaminen 
 
Kansainvälisyysosaaminen  
 
Vastuullisuus ja eettisyysosaaminen  
 
Verkostoitumis- ja yhteistyötaidot  
 
Muutoskyvykkyys  
 
Elinikäisen oppimisen valmiudet  
 
Luovuus ja innovatiivinen ajattelu  
 
Digitaalisten välineiden ja menetelmien hallinta   
 
 
7. Arvioi seuraavien työelämän osaamisten merkitystä tulevaisuudessa.  
 
Erittäin tärkeä / Tärkeä / Melko tärkeä / Ei kovin tärkeä / Ei lainkaan tärkeä 
 

 
Oman alan erityisosaaminen  
Monialainen osaaminen  
 
Kehittämisosaaminen  
 
Projektiosaaminen  
 
Tutkimusosaaminen  
 
Tiedonhankinnan taidot  
 
Analysointiosaaminen  
 
Kokonaisuuksien hallitseminen  
 
Ongelmanratkaisukyky  
 
Yrittäjyystaidot  
 
Taloudellinen ajattelu ja talousosaaminen  
 
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot  
 
Johtamis- ja esimiestyön osaaminen  
 
Strategisen ajattelun osaaminen  
 
Tulevaisuuden ennakoinnin osaaminen 
 
Kansainvälisyysosaaminen  
 
Vastuullisuus ja eettisyysosaaminen  
 
Verkostoitumis- ja yhteistyötaidot  
 
Muutoskyvykkyys  
 
Elinikäisen oppimisen valmiudet  
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Luovuus ja innovatiivinen ajattelu  
 
Digitaalisten välineiden ja menetelmien hallinta  
 
 
8. Mitä muita mahdollisia tulevaisuuden työelämän osaamisia pidät keskeisinä?  
 
___________________________________________________________________ 
 
 
9. Mitä mieltä olet oheisista Master-opiskeluasi koskevista väitteistä? 
 
Täysin samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / En samaa, enkä eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä 

 
 
Opetusmenetelmät olivat monipuolisia 
 
Tutkimustyötä oli sopiva määrä  
Kehittämistyötä oli sopiva määrä  
 
Verkko-oppimisympäristö oli toimiva  
 
Verkkokurssien tarjonta oli riittävä  
 
Opintojen ohjaus toimi hyvin  
 
Opinnäytetyön ohjaus toimi hyvin  
 
 
10. Kuinka opiskelusi Master-tutkinnossa tuki digitaalista liiketoimintaosaamista työelämässä? 
 
Erittäin hyvin / Hyvin / Ei hyvin/ei huonosti / Huonosti / Erittäin huonosti / Ei kokemusta asiasta 
 

 
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen  
 
Sähköisten palveluiden tuottaminen asiakkaille  
 
Analysointityökalujen käyttäminen  
 
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 
 
Asiakassuhteiden johtaminen  
 
Yrityksen tarjontaketjun johtaminen  
 
Sisällön tuottaminen  
 
Digitaalinen markkinointi  
  
  
11. Miten tärkeinä kehityskohteina pidät seuraavia asioita Master-ohjelmissa? 
 
Erittäin tärkeä / Tärkeä / Ei tärkeä/ei vähän tärkeä / Vähän tärkeä / Erittäin vähän tärkeä / Ei kokemusta asiasta 

 
 
Opintojen yksilöllistäminen 
 
Monialaisten opintojen mahdollistaminen 
 
Yhteistyön tiivistäminen työelämän kanssa 
 
Kehitystyön lisääminen opinnoissa 
 
Tutkimustyön lisääminen opinnoissa 
 
Yhdessä oppimisen ja vertaisoppimisen lisääminen 
 
Työssä tapahtuvan oppimisen lisääminen 
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Vaihtoehtoisten suoritustapojen lisääminen (esim. verkko/intensiivi/lähiopetus) 
 
Verkko-opiskelun kehittäminen 
Opintojen kansainvälistäminen 
 
Ympärivuotisten opintojen mahdollistaminen (kesäopintojen lisääminen) 
 
Yhteiset opinnot muiden korkeakoulujen kanssa 
 
Oppimiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja työuraan liittyvä ohjaus 
 
 
12. Mitä muita kehityskohteita haluaisit nimetä? 
  
________________________________________ 
 
  
13. Jos olisit nyt hakemassa opiskelijaksi Master-opintoihin, miten arvioisit seuraavien 
koulutusohjelmien (jäljempänä ko) kiinnostavuutta?  
 
Erittäin kiinnostava / Kiinnostava / Melko kiinnostava / Ei kovin kiinnostava / Ei lainkaan kiinnostava / En osaa 
sanoa 
 
Palveluliiketoiminnan kehittämisen ko  
 
Palveluiden muotoilun ko  
 
Elämyspalveluiden ko  
 
Yrittäjyyden ko  
 
Johtajuuden kehittämisen ko  
 
Muutosjohtamisen ja kehittämisen ko  
 
Oppimisen ja kehittymisen ko  
 
Liiketoiminnan kehittämisen ko  
 
Alustatalouden kehittämisen ko  
 
Vastuullisen ja eettisen liiketoiminnan ko  
 
Myynnin kehittämisen ja johtamisen ko  
 
Kansainvälisen (globaalin) liiketoiminnan ko  
 
Talous- ja rahoitusalan ko 
 
Liiketoiminta-analytiikan ko  
 
Digitaalisen teknologian ko 
 
Digitaalisen transformaation ko  
 
Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ko  
 
Tietoasiantuntijan ko  
 
Sisällön suunnittelun ko  
 
Viestinnän johtamisen ko  
 
Digitaalisen markkinoinnin ko   
 
 
 
 
 



 

 

 

99 

14. Jos aloittaisit opiskelut nyt, millä kielellä haluaisit ensisijaisesti opiskella?  
 

Suomi 
 
Englanti 
 
Suomi ja englanti -yhdistelmä 

 
 
15. Anna halutessasi muuta avointa palautetta Master-tutkintojen opiskelusta 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Liite  10.  Digitalisaation vaatima osaaminen (Valtiovarainneuvosto 5.5.2017)  
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Liite  11. Verkkokaupan menestystekijöitä (Paytrail 2018)  

 

Mihin verkkokaupan kannattaa panostaa vuonna 2019? 

- Asiakasymmärrykseen 

- Kansainvälistymiseen  

- Jaettavaan sisältöön  

- Brändin ja yrityskulttuurin kehittämiseen   

- Erikoistumiseen ja asiantuntevan palvelun esille tuomiseen  

- Joustaviin ja muutettaviin ratkaisuihin  

- Hyvään kauppaan ja käytettävyyteen  

 

Menestyksen vinkit verkkokauppiaalle: 

1. Aloita heti myymään kaikkialle maailmaan. Google Analytics on halvin tapa tehdä 

markkinatutkimusta. Sitä hyödyntämällä löydät alueet, joihin kannattaa panostaa isommin.  

2. Luo yrityskulttuuri, jossa jokainen on kehittäjä. Kehittäminen ei kuulu ainoastaan 

kehitystiimille, vaan menestyvässä yrityksessä koko yritys on trimmattu yhdeksi isoksi 

kehitystiimiksi.  

3. Pienilläkin resursseilla voit kehittää brändiäsi. Verkkokaupassa brändin rakentaminen ja 

kehittäminen on tärkeää alusta alkaen, ja yhä tärkeämpää kilpailun kiristyessä.  

 

Menestystekijöitä: 

- Tulevaisuudessa menestyt tunteella ja tuntemalla  

- Kirkas asiakaslupaus on tulevaisuuden kilpailuvaltti  

- Nyky-asiakas haluaa kokea helppoutta ja huomiota  

- Personoitu ostokokemus tiivistää asiakassuhdetta. 

- Teemu Kiiski: Kansainvälisiä kenttiä tavoitellessa tarkkaan valikoitu sisältö 

ratkaisee ja brändi koukuttaa  

- Teemu Kiiski uskoo vahvasti kuratointiin trendinä. Personoinnin ohella se on 

toinen tie tarjota asiakkaalle parhaat palat valmiina. Tällöin on helppo ilahtua, 

valikoida ja ostaa.  

- Valitse strategiasi: personointi vai kuratointi?  

- Push & Pull ovat vanhoja juttuja – nyt jyllää ”Pick”-markkinointi  

- Tulevaisuudessa brändi on turvasi – ei tekninen toteutus. 
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Liite  12. Esimerkkejä yrityksen digitalisaation hyödyntämisestä (Ilmarinen & 

Koskela 2015) 

 

Yksittäinen yritys voi hyödyntää digitalisaatiota kokonaisvaltaisesti tai vain joillakin osa-

alueilla. Ohessa esimerkkejä, joiden avulla digitalisaatio uudistaa yrityksen strategiaa ja 

toimintamalleja:  

- Yrityksen arvoketjussa paremman sijoituksen hakemista dataa hyödyntämällä 

(sähköisten tuotteiden avulla).  

- Kasvun hakeminen kansainvälisesti innovatiivisen ratkaisun avulla. 

- Arvoketjun virtaviivaistaminen verkkokaupan avulla. 

- Markkinoinnin panostuksia siirretään sähköisiin medioihin ja usein myös omiin 

sähköisiin ja ansaittuihin medioihin. 

- Verkkomyynti on keskeinen osa kanavastrategiaa. 

- Asiakaspalvelun toimintamalleina ovat itsepalvelu ja joukkoistaminen sekä sosiaalisten 

medioiden avulla mennään sinne, missä asiakkaatkin ovat. 

- Verkostomainen toimintatapa ja yritys hyödyntää ekosysteemejä avoimien rajapintojen 

avulla.  

- Liiketoimintamalli pohjautuu kaksisuuntaiseen markkinaan ja ilmaisuuden 

ekonomiaan.  

- Liiketoimintaprosessien automatisoiminen.   
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Liite  13. Tekoälyn laajat mahdollisuudet (Paytrail 2018)  

 

Tekoälyn mahdollisuudet ovat laajat, joista esimerkkeinä ovat: 

- Kuvatunnistuksen hyödyntäminen tuo mahdollisuuksia pienillekin verkkokaupoille.  

- Sormenjälkitunnistus ja kasvojen tunnistaminen toimivat apuna maksamisessa. 

- Analytiikka ja markkinointiautomaation voidaan linkittää toisiinsa.  

- Tekoälyä voi hyödyntää chat-palvelussa. 

- Virtuaalitodellisuudessa tuotteiden katselua helpottavat teknologiat yleistyvät. AR 

ja VR ja sosiaalinen VR mullistavat tuotteiden esittelyä.  

- Verkkokauppojen hakutoiminnot ja toimivuus kehittyvät.  

- Tiedon hakutoiminnot kehittyvät. 

- Puheen käyttäminen hakutoiminnoissa on pian tulevaisuutta, vaikka äänihaku on 

toistaiseksi vähäistä.  

- Mobiilisivustojen huomiointi ja perusasioiden kuntoon laittaminen on entistä 

tärkeämpää 
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Liite  14. Kehittämistarveanalyysi (luottamuksellinen) 

• Kehittämistarpeiden analysointi 

• Kehittämisehdotusten arviointi ja priorisointi  
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Liite  15. Kysymyksen 8 avoimet vastaukset 

 

Mitä muita mahdollisia tulevaisuuden työelämän osaamisia pidät keskeisinä? 

 

Teknologia, työvälineet ja –menetelmät 

• Robotisaatiota 

• Tekoäly, data-analytiikka 

• Uudet työvälineiden mahdollisuudet tutuiksi, esim. MS Teams jne. 

• Salkun ja hankkeen hallintaosaaminen (ei vain projektiosaaminen) 

• Avoin data ja avoimet rajapinnat 

• Ekosysteemit, ohjelmisto- ja innovointialustat 
 

Kommunikointi, ihmistuntemus ja luovuus   

• Yksilöllisyys ja kommunikointi 

• Tunneäly, liittyy toki useampaan yllä mainittuun. 

• Psykologiset taidot, ihmistuntemus, tilanneäly, Innovatiivisuus 

• Luovuus verkostoissa 

• Palvelumuotoilu- ja kokeilujen kautta innovointi 

• Luovan ajattelun mahdollistamista, työkaluja luovan ajattelun tukemiseksi, niitä ei juuri 
ole tällä hetkellä. 

• Työhyvinvointi, työn ja perheen yhdistäminen, oman työn tuunaaminen siten että työt 
hoituvat hyvin mutta myös lastenhoito sujuu. Nämä kaikki vaativat neuvottelutaitoja 
työyhteisössä. 

 

Työelämä ja työelämätaidot 

• Muutoksia työelämässä: päätöksiä eivät tee enää jatkossa johtajat ja esimiehet (vaan 
jokainen työntekijä itse). Opetuksessa pitäisi keskittyä kehittämään 
vuorovaikutustaitoja, luottamuksen rakentamista, empatiataitoja, kuuntelutaitoja, 
ongelmanratkaisutaitoja...jne. 

• Myyntitaidot, liittyy osittain toki myös vuorovaikutustaitoihin. Tulevaisuuden ja jo 
nykypäivän työelämässä pitää osata myydä omat näkemykset kollegoille. Monialainen 
osaaminen lisääntyy ja samalla pitäisi olla ymmärrystä myös siitä, miten vaikuttaa 
toisiin. 

• Myynti- ja markkinointiosaaminen 

• Itseohjautuvuus työssä 

• Hiljaisen tiedon siirtämistä nuoremmille sukupolville 

• Ajanhallinta vs. työelämä/perhe-elämä 

• Aitoa liiketoiminnan kehittämisen osaamista: normien haastamista, nykytilanteen 
kyseenalaistamista. Nykyaikaisten välineiden ja tekniikoiden hyödyntäminen 
opiskelussa. 

• Kokonaisuuksien hallintaa 

• Työsuhdejuridiikanosaaminen (liittyen työsuhteen koko elinkaareen, rekrytointiin, 
henkilötietojen käsittelyyn yms.) 

• Joustavuus, oman ammattiosaamisen brändäys 

• eläminen epävarmassa tilanteessa, tulevaisuutta vaikea ja jopa mahdoton ennustaa 
10 vuoden päähän 

• inhimillisyys ja toisista välittäminen, myötäelämisen taito 

• Pidän verkostoitumista ja työelämän hyödyntämistä opintojen ohella erittäin tärkeänä 

• Työhyvinvoinnin kehittäminen 
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• Henkistä pääomaa, osaamista ja tietoa/taitoa esim. yt-prosseihin 
(oikeudet/velvollisuudet), työpaikkakiusaamisen käsittelyä (mitä se on, mistä saa 
apua, miten kannattaa edetä jne.) yleensä epäasialliseen kohteluun liittyvän asian 
käsittelyä (vaikea aihe, mutta erittäin tärkeä asia jaksamisen, terveyden yms. 
kannaltakin), digitaidot (verkko, graafinen ja mediasuunnittelu), perustiedot näistä 
aiheista! 

• Vastuullisuutta, uskallusta tehdä erehdyksiä ja oppia niistä, oman osaamisen 
jakamista, 'hyvän jakamista' 

• Oman osaamisensa markkinoiminen ja henkilöbrändin kehittäminen sekä Social 
Selling -taidot, sillä yrityksessä kaikkien tulee osata myydä palvelevasti erilaisissa 
asiakaskohtaamistilanteissa niin kasvokkain kuin verkossa. 

 

Johtaminen, yrittäjyys ja HR  

• Datalla johtamista sekä moderneja projektijohtamisen taitoja (ketterä, kokeileva, lean 
yms yms.) 

• Muutosjohtaminen 

• Ihmisten johtaminen 

• Johtamistaidot ja sosiaalinen kyvykkyys 

• Muutosten hallinta, ristiriitatilanteiden hallinta, psykologia, opetusmenetelmät 

• Couching, Knowledge management, Recruiting & HR 

• Emphasis on entrepreneurial skills as a mandatory subject for all students on a 
practical level. I refer here for example to the Lean Startup where no matter the size or 
type of company, the individual masters this method to innovate. The student should 
develop a product or service following this method. 
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Liite  16. Miten arvioisit seuraavien koulutusohjelmien kiinnostavuutta (kysymys 13) 

 

Vastaajista yli 60 % piti oheisia koulutusohjelmia erittäin kiinnostavana tai kiinnostavana: 
liiketoiminnan kehittämisen ko, muutosjohtamisen ja kehittämisen ko, palveluiden 
muotoilun ko ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ko. Vastaajista 45 % piti ei 
lainkaan tai ei kovin kiinnostavana oheisia koulutusohjelmia: Ilmailualan ja matkailun ko, 
Liikuntajohtamisen ja valmennuksen ko, Tietoasiantuntijan ko, Alustatalouden 
kehittämisen ko ja Journalismin ko. 
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Liite  17. Opiskelukielitoiveet (kysymys 14) 

 

Valtaosa vastaajista haluaisi opiskella suomeksi (43,5 %), suomi ja englanti yhdistelmällä 

39,1 % ja englanniksi 17,4 %. 

 
Opiskelukieli 

Suomi 43,5 % 
 

Englanti 17,4 % 
 

Suomi ja englanti -yhdistelmä 39,1 % 
 

Kaikki 100,0 % 
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Liite  18. Muut kehityskohteet (kysymys 12) 

 

Mitä muita kehityskohteita haluaisit nimetä?  

 

Opintojen sisältö, rakenne, toteutustapa  

• Datalla johtaminen, tekoäly & automaatio 

• Kurssikokonaisuuksiin mukaan myös tulevaisuuden innovaatioita, start up henkeä. 

• Ehkä valinnaisuutta, istuin mm. tunneilla joissa käsiteltiin mm. mainos-ja 
mediatoimistojen toimintaa/palveluita jne. Jos olen tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä 
asiakkaan roolissa ko. tahojen kanssa niin minua ei enää kiinnosta nuoren copyn 
esitelmä! Ymmärrystä ihmisten taustoihin yms. Ottakaa oppia opettajakorkean 
puolelta! 

• Olen valmistunut vuonna 2012; digitaalisen kehityksen myötä opintoja tarvitsee 
päivittää. 

• My master in tourism program had poor connection with the industry. For example few 
communications done with companies, no work or training offered or facilitated to me 
during and after the master. I didn’t find any work place yet. But Haaga campus 
bachelor students had bigger connections and training offered with companies so they 
find works easier and faster. 

• Verkkokurssien määrä olematon 

• Pitää muistaa, että olemme aikuisopiskelijoita moni ja on hyvin tärkeää että opinnot 
sujuvat helposti hektisessä työmaailmassa joka vaatii paljon. Tänä päivänä lähiopetus 
voidaan toteuttaa hyvin helposti etänä esim. niin että voit suorittaa etäyhteyden kautta 
lähitunnit tai esim. Lähiopetus videoidaan ja voit katsoa sen itsellesi sopimalla ajalla 
verkon kautta. On kohtuutonta, että on pakko istua lähitunnilla tai saat lisätehtäviä, kun 
yritykset hoitavat kokouksetkin skype, webex ym avuilla. Tällöin myös jos on kipeä voi 
katsoa tunnin aiheen ja kurssit suoriutuu aikataulussa. 

    

Opettajien ammattitaito ja motivaatio 

• Opettajien ymmärrys nykytyöelämästä. 

• Opettajien ammattitaito ja motivaatio 
  

Opintojen sisältö, rakenne, toteutustapa  

• Opintojen rakenne on suunniteltu hienosti tukemaan sitä, että kehittämistehtävä on 
tutkinnon ydin, jota muiden opintojen on tarkoitus tukea. Sen sijaan itse 
kehittämistehtävän edistäminen vaatisi parempaa ohjausta. Opinnäytetyötä tukevat 
soveltavan tutkimuksen opintojaksot ovat omituisen mystisiä, jossa ei ole juurikaan 
käsitellä mitään nykyajan työelämän kehittämistä tukevia asioista vaan pyöritään 
jossain opettajan omissa sfääreissä. Kurssit lähinnä sekoittivat asioista kuin 
selventivät mitään. 

• Myös projektinjohtamisen kurssi vaatisi pikaista uudistamista 2020-luvun tarpeisiin, 
Uudet projektinjohtamistavat (ketterät, kokeilevat, lean yms yms) olisivat kullanarvoisia 
taitoja työelämässä. 

• Toivoisin myös kursseille lisää työelämän edustajia (=alansa huippuja) kertomaan 
tulevaisuuden työelämästä, menetelmistä ja välineistä. Ja lisää verkkokursseja! 

• Innovointiosaaminen, tulevaisuustyöpajat, ideariihiä, ideat ja luovuus voimavaroiksi, 
analyysityökalujenhyödyntäminen, enemmän case-oppimista 

 

Opinto-ohjaus ja opinnäytetyön ohjaus  
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• Master-ohjelmien opetuksen/opettajien taso vaihtelee aivan liikaa. Yleiset kurssit ovat 
tällä hetkellä laatua "yrittävät tarjota jokaiselle jotain, mutta eivät tarjoa kenellekään 
mitään". Yleisten opintojen sisältöjä tulisi siis miettiä uudelleen. Omassa 
koulutusohjelmassani Commassa kurssit ovat olleet erinomaisia. 

• Oman opiskelujeni aikana OPOn paikka jäi tyhjäksi ja hänen tehtäviään alkoi 
hoitamaan täysin uusi henkilö koulun ulkopuolelta muiden töidensä ohessa. OPOn 
työn tärkeys on ehkä unohdettu YAMK tasolla, jos Haaga-Helia aikoo jatkaa samalla 
linjalla. Itse olisin toivonut säännöllisiä tapaamisia nimenomaan OPOn kanssa, en 
henkilön, joka hoitaa kyseisiä tehtäviä OTOna. Sain häneltä ristiriitaisia neuvoja 
koskien opinnäytetyötä ja eri ohjeistuksen omalta opinnäytetyön ohjaajaltani. 

• Opinnäytetöiden tekemisen aikana ohjaustoiminta tulisi olla monipuolisempaa ja 
intensiivisempää, jotta oikeasti voidaan varmistaa opiskelijan "osallistuminen 
tieteelliseen keskusteluun", keskusteluryhmiä enemmän kuin pakolliset 2 työpaja-
kurssia. 

• Enemmän ohjausta, käytännön tekemistä ja ryhmätöitä 

• Master-ohjelmien opetuksen/opettajien taso vaihtelee aivan liikaa. Yleiset kurssit ovat 
tällä hetkellä laatua "yrittävät tarjota jokaiselle jotain, mutta eivät tarjoa kenellekään 
mitään". Yleisten opintojen sisältöjä tulisi siis miettiä uudelleen. Omassa 
koulutusohjelmassani Commassa kurssit ovat olleet erinomaisia. 

• Opinnäytetyön ohjaukseen tulisi panostaa sekä toimintatapoja yhtenäistää. 
Opiskelijakollegoiden kanssa, kun jaoimme kokemuksiamme oli ohjaus ollut hyvinkin 
erilaista ohjaajasta riippuen. Tämä tottakai vaikuttaa myös työhön sekä siitä saatavaan 
arvioon. 
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Liite  19. Avoin palaute (kysymys 15) 

 
Anna halutessasi muuta avointa palautetta Master-tutkintojen opiskelusta 

 
• On tapahtunut jo kehitystä. minun aikana käytössä oli Blackboard, joka oli todella 

huono, Moodle on parempi, mutta verkko-opetusta voisi lisätä monin eri tavoin: 
webinaareja, videoita, verkostoitumista, e-materiaaleja. Verkostoituminen olisi erittäin 
tärkeää opiskeluryhmässä. Tähän pitäisi luoda erilaisia mahdollisuuksia opintojen 
aikana. 

• Globaalit taloudet ja toimintaympäristöt muuttuvat kovaa vauhtia autonomisiksi 
seuraavan vuosikymmenen aikana. Kaikki mikä voidaan automatisoida, 
automatisoidaan. Tässä toimintaympäristössä keskeistä on digitaalisen 
transformaation syvällinen ymmärrys ja hallinta. Kaikki osaaminen, mikä liittyy myös 
tiedolla johtamisen automatisointiin, tekoälyyn, alustoihin ja data-analytiikkaan on 
erittäin tärkeää. Ne, jotka osaavat ennakoida ja toimia faktapohjalta selviävät. 

• Opetuksen tulisi olla kunnianhimoisempaa, tavoitteellisempaa ja vaatimustason 
korkeampi. Valmistuminen ei saisi olla automaatti (pelkkien tukieurojen vuoksi) vaan 
osaaminen tulee todella näyttää. 

• Mikäli halutaan säilyttää koulutuksen korkea arvostus kansallisesti ja kansainvälisesti, 
tulee opetukseen ja sen kriteereihin kiinnittää todella paljon enemmän huomiota. 

• Opiskelijoita tulee vaatia näyttöjä ja opettajien tulee olla päteviä. 

• Mieleeni on jäänyt yrittäjyyden kurssi. Istuimme luennoilla, vähän keskustelua 
luokassa, yksi ryhmätyö, kirjan lukeminen ja siitä referaatti. Koulutusohjelman nimi 
antoi odottaa paljon, mutta anti jäi käytännössä tosi laihaksi. Nyt mietin oikeasti 
alkaisinko yrittäjäksi, ja metsästän lisätietoja, ts. ei jäänyt mitään konkreettista pakettia 
aiheesta. 

• Olen kiinnostunut jatko-opinnoista master opintojen jälkeen. 

• Master degree in tourism need a lot of connections with the future employers of the 
student 

• Osa opettajista erittäin päteviä, osa taas ei sitten yhtään. Tasalaatuisuutta 
opettamiseen, kiitos. 

• Vaatimustasoa voisi minusta nostaa. 

• Joustavuutta kurssien toteuttamiseen. Monilla kurseilla on läsnäolopakko tai poissaolo 
pitää korvata huomattavasti lähiluentoa työläämmällä tehtävällä. Tämä on melko 
vanhanaikaista ja jäykkää. Voisiko myös kursseille, jotka pidetään lähiluentoina lisätä 
etämahdollisuuden videon avulla? Erittäin tärkeää on myös opiskelijoiden oman 
osaamisen jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Osa opettajista tiedostaa tämän 
ja kannustaa avoimeen keskusteluun (lähitunneilla tai Moodlessa), osa taasen vetää 
tunneilla monologia kalvosettiensä avulla. 

• Verkko-opiskelut (streamaukset yms) ovat melko vähän käytettyjä - miksi? 

• Eri opettajilla on hyvin erilaiset käytännöt (osalla kurssisisällöt paperilla, lähettävät 
sähköpostia, toisilla kaikki moodlessa) - mielestäni tätä pitäisi saada 
yhdenmukaistettua. Master opiskelijoilla lähes kaikilla on normityöpaikka, joten 
kaikkien näiden "kanavoiden" hallinta työpäivien lisäksi on melko haastavaa. 

• Minusta kaikkien kurssien pitää olla suomeksi materiaaleineen ja mahdollisuus 
vapaaehtoisena suorittaa englanniksi. Vaikka kuinka kansainvälisyys on tärkeää ja 
oletamme, että on hyvä opiskella englanniksi niin on myös hyvä muistaa, että 
opiskelemme usein uutta asiaa ja suomi on äidinkieli. Omalla kielellä oppiminen on 
kaikista parasta Oppimisen kannalta. Lisätietoa ja valinnan mahdollisuus voi olla 
vaikka japaniksi. Näin turvaamme jokaisen oppimisen hyvin iästä kansalaisuudesta tai 
riippumatta. Jokainen voi halutessaan mennä esim. kansainväliseen, täysin 
englanninkieliselle kurssille. 

• StartUp Schoolin tarjoama coaching erittäin suuri plussa! Yksilöllisemmät opintopolut 
puheista teoiksi, parempaan suuntaan ollaan onneksi menossa. Lisää siis 
valinnaisuutta ja räätälöimismahdollisuuksia, kiitos. Aloitusryhmissä on niin erilaista 
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taustaa ja tavoitetta, on hyvin vanhanaikaista (toki kustannustehokasta), tunkea kaikki 
opiskelijat saman putken läpi. Paljon toivoisi lisää myös HYVIÄ ja INNOVATIIVISIA 
verkkokurssitoteutuksia (enkä tällä tarkoita Moodlea). 

• Opiskelu jäi pitkälti pintaraapaisuiksi asioista. En koe olevani millään tasolla 
opiskelluiden asioiden asiantuntija tai osaaja. Ehkä henkilökohtainen räätälöinti 
auttaisi opiskelijoita keskittymään syvemmin muutamaan aihealueeseen niin 
syvällisesti, että heistä oikeasti tulisi asiantuntijoita. 

• Mielestäni on todella erikoista, että esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen 
koulutusohjelmassa ei voi opiskella yhtäkään opintojaksoa myyntiä, sen johtamista tai 
kehittämistä. 

• Lähiopetuksen tasoa tulisi parantaa. 

• Yhteisöllisiä oppimismenetelmiä liian vähän, vain yksi verkkokurssi, verkkokurssien 
tarjontaa lisää, enemmän valinnaisia opintoja, päällekkäisyyttä opinnoissa esim. 
muutoksen johtaminen ja johtamisviestintä voisi olla yksi ja sama muutoksen 
johtaminen, yrittäjyysosaaminen vahvemmaksi mukaan esim. LTS ja perusteet 
yrityksen perustamiseen (yrittäjyys nyt valinnainen), start-up school vahvemmaksi 
mukaan opintoja, analyysitaitoja liian vähän, voimauttava ja tiedostava johtajuus pitäisi 
olla pakollinen; se on antoisin opintojakso (out of the box) 
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Liite  20. Kehittämistehtävän työvaiheet ja aikataulu  

 

Kehittämisprojektin työvaiheet ovat kehittämistehtävän tekijän näkökulmasta: 
A. Projektin aloitus 
B. Nykytilanteen selvittäminen 
C. Kehittämistarpeiden määrittely 
D. Benchmarking 

1. Haastattelut  
2. Tutkimukset 

E. Osaamistarpeiden määrittely 
1. Työelämän tarpeet 

F. Digitaalisen liiketoiminnan sisältö OPS 
1. Yrittäjyys, TKI toiminnan yhteistyö… 
2. Mitä on? 
3. Mitä puuttuu 

G. Projektin päättäminen 
1. Arviointi 
2. Kehittämiskohteiden määrittely 

 
 

Osa-tehtävät  Toteuttaja(t)  Keskeinen 
kysymys  

Ajankohta Toteutus / Mittari  
Työmäärä   

/ h 

A Projektin aloitus, 
suunnittelu 

JK, KK   
Aikataulut ja 
osatehtävien 
määrittelyt 

 
10-11/17 
 

Tehtäväsuunnitelma 
vuodelle 2018  

50 

B Nykytilanteen 
selvittäminen  

JK 

Miten 
suunnitelma 
toteutuu? 
DigiERKON 
hedelmät 

 
10/17-
01/18 
 

DigiERKO 100 

C 
Kehittämistarpeiden 
määrittely  
C1 Benchmarking 

JK  

Mitä on tehty? 
Mikä on hyvää 
nyt? Mitä 
tarvitaan? 

11/17-2/18 

Tehty haastattelu 
100 yritykselle. 
Opettajien ja 
oppilaiden 
palautteet. 
Tarveanalyysi. 

100 

C2 Haastattelut           
C3 Tutkimukset 

JK 

Tarvitaanko vielä 
uusi 
tutkimus/kysely? 
Mitä tarvitaan? 
Voiko hyödyntää 
ryhmä- 
haastatteluja/ 
verkkokyselyä? 

2-4/18 
Uusi tutkimus 
/kysely 

150 

D Pilotointikoulutus JK + ?? 

Miten 
järjestetään? 
Onko osin 
verkkokurssi? 
Voiko aloittaa jo 
5/18?  

5-7/18 tai 
8-9/18 

Palautteen 
kerääminen 

150 

E Laadunhallinta JK + KK 

Pedagogiikka, 
teknologia? 
Korjaustarpeet? 
Onko vain 
tapaustutkimus? 

6-9/18 Seurantatutkimus 150 

F1 Toteutuksen 
arviointi  

JK  
Ydinasiat 
teemoittain 
tarkasteltuina  

9-10/18 Palaute 50 

F2 
Kehittämiskohteiden 
määrittely  

JK  
Mitä jatkossa 
tarvitaan? 

10-12/18   50 

 
 Juha Kaarenmaa, JK 
 Kirsti Kehusmaa, KK 
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Liite  21. Opetussuunnitelmauudistuksen 2018–2019 tavoitteet (Haaga-Helia 2017g) 

(luottamuksellinen)  
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Liite  22. Master-OPS uudistuksen linjauksia ja pedagogisia lähtökohtia  

 

Master-OPS uudistuksen linjauksia (Haaga-Helia 2017c)  
 

• Osaamisperustaisuus uudistuksen pohjana  

• Strategisten ydinosaamisten vahvistaminen 

• Monialaisuus ja valitun alan syväosaaminen tasapainossa  

• TKI-osaamisen syntymisen varmistaminen: kehittämisosaamisen moduulit, 
kehitystyöhön liittyvien metataitojen vahvistaminen opintojen aikana, oma 
kehittämistehtävä ja yleisempi TKI-osaaminen tasapainossa 

• Kielitaidon ja kv-osaamisen kehityksestä huolehtiminen  

• Yksilölliset opintopolut kustannustehokkaasti 

• Hyvien käytäntöjen säilyttäminen – kaikkea ei tarvitse uusia 

• Perustana yhteinen rakenne 

• Riittävä joustavuus, jotta sisältöjen päivitys on helppoa 

• Tiimiopettajuus otetaan käyttöön  
• Haaga-Helian Master-opintojen erottuvuus muista Master-koulutusta 

tarjoavista  

Master-opintojen pedagogisen kehittämisen lähtökohtia, Arene ry:n selvitys YAMK-
tutkintojen rakenteellisesta kehittämisestä 2016 (Haaga-Helia 2018i) 

• Tiedon yhteisluominen ja dialogisuus 

• Yhdessä oppiminen ja vertaisoppiminen  

• Tutkimuksellinen kehittämistyö, tutkiva ja kehittävä työote, ongelmaperusteinen 
lähestymistapa 

• Luovuus ja vastuullisuus 

• Monialaisuus 

• Joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut 
 
 Haaga-Helian pedagoginen strategia (Haaga-Helia 2017j) 
 
Opetussuunnitelmat sisältävät ammattialan osaamisen lisäksi seuraavia 
osaamiskokonaisuuksia: 

• verkosto-osaamista (taito kytkeytyä itseä täydentäviin ja hyödyntäviin tahoihin) 
• organisaatio-osaamista (kyky ymmärtää strategioita ja visioita, toimia 

organisaatiossa; tiimityötaidot, esimiestaidot) 
• kansallista ja kansainvälistä viestintäosaamista (erilaisten kulttuurien 

ymmärtäminen, suvaitsevaisuus, hyvä ja monipuolinen ammatillinen viestintätaito, 
äidinkieli ja vieraat kielet) 

• taitoa toimia yhteisöllisesti jakamalla tietoa ja osaamista 
• tiedonhankinta- ja soveltamistaidot (kyky lukea, ymmärtää ja arvioida tutkimustietoa, 

myös muilta aloilta, ja soveltaa sitä oman työn kehittämiseen) 
• taito tuottaa uutta tietoa (luominen) 
• oppimaan oppiminen 
• ajankäytön hallinta ja priorisointi (tasapainoa elämän eri osa-alueilla) 
• toimijoiden tarpeiden ja tavoitteiden huomioonottamista 
• ohjausta tavoitteelliseen kehittymiseen 
• yhteiskunnallista ja liiketoiminnallista yleissivistystä 
• ammatillisen kehittymisen seurantaa ja tietojen jatkuvaa päivitystä 
• yrittäjyysosaamista.  
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Liite  23. Strategiset kehittämisalueet ja painopisteet (Haaga-Helia 2017) 

(luottamuksellinen) 
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Liite  24. Kysely YAMK-tutkintojen rakenteellisesta kehittämisestä (Arene ry 2016) 

 

Kyselyyn perustuen YAMK-tutkintojen pedagogisiksi erityispiirteiksi ammattikorkeakoulut 

nostavat seuraavia ominaisuuksia: 

• Työelämäläheisyys, osaamistarpeiden ennakointi ja tulevaisuuden osaaminen 

• Monialaisuus koulutuksen sisällöissä ja oppimisympäristöissä 

• Yhteys TKI-toimintaan 

• Tutkimuksellinen kehittämistyö, tutkiva ja kehittävä työote, ongelmaperusteinen 

lähestymistapa ja  

• Learning by doing – LbD 

• Co-creation, dialogisuus, vertaisoppiminen, sosiokonstruktiivinen oppiminen 

• Joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut 

• Luovuus ja vastuullisuus 

• Verkkopedagogiikka 

• Ohjaus- ja mentorointimallit 

• Opettajuuden kehittyminen 

• Yrittäjyyden edistäminen 

• Laadukasta YAMK-koulutuksen toteutusta tukevat toimintamallit  
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Liite  25. Master-OPS suuntautumiset (Haaga-Helia 2018) 

 

Suuntautuminen on mainittu suomeksi tai englanniksi eli kielellä, millä sitä voi opiskellakin.  

 

1. Elämystalous ja palveluiden kehittäminen / Experience Economy and  

Designing Services  

2. Strateginen ajattelu ja johtaminen / Strategic Thinking and Management 

3. Johtajuus ja henkilöstövoimavarat / Leadership and People Management 

4. Asiakassuhteet ja myynti / Customer Relationship and Sales  

5. Digitaalinen markkinointi ja viestintä / Digital Marketing and  

Communications  

6. ICT-palvelut ja tietojärjestelmät / Information Services and Systems  

7. Digital Business Opportunities 

8. Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu / Entrepreneurship and Business  

Design  

9. Uudistuva journalismi 

10. Valmennus 

11. Liikuntajohtaminen  
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Liite  26. Integraatiokeinoja kehitysehdotuksille (luottamuksellinen) 
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