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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tarkoitus ja tavoite 

Työssäoppimisjaksolla työskennellessäni Pohjolan Osuuspankilla huomasin 

henkilöstön tieto- ja viestintäteknologiataidoissa huomattavia eroja. Osalla hen-

kilöstöstä työarki tuotti hankaluuksia, koska ohjelmistoja ja laitteistoa ei osattu 

käyttää. Pohjolan Osuuspankin lisäksi keskitetyn tietohallinnan alla on myös OP 

Koti Lappi sekä Pohjola Vakuutus. Kun tässä tutkimusraportissa käytetään sanaa 

”Pohjolan Osuuspankki”, tarkoitetaan sillä yleistäen edellä mainittuja kaikkia kol-

mea organisaatiota (Pohjolan Osuuspankki, Op Koti Lappi ja Pohjola Vakuutus), 

koska ne toimivat samoissa toimitiloissa ja niitä hallinnoi sama järjestelmäasian-

tuntija. 

Näiden kolmen eri yrityksen kesken on eroavaisuuksia henkilömäärässä ja ikäja-

kaumassa, toisen yrityksen henkilöstö suoriutuu tietoteknisistä haasteista parem-

min kuin toisen. Kullakin yrityksellä on Office-sovellusten lisäksi käytössään yri-

tyskohtaisia sovelluksia, joiden käyttötarkoitukset eroavat toisistaan, myös näi-

den kanssa saattoi esiintyä ongelmia. Kyselytutkimus ei kuitenkaan kattanut ky-

seisiä ohjelmistoja, jotta kyselystä saataisiin yleisellä tasolla pätevä ja sitä voitai-

siin käyttää kaikkien kolmen yrityksen henkilöstön kyselyyn.  

Vikatilanteet työllistivät Pohjolan Osuuspankin järjestelmäasiantuntijaa sekä mi-

nua harjoittelijana siinä määrin, että mieleeni tuli tehdä kyselytutkimus, jonka 

avulla saataisiin kartoitettua henkilöstön osaaminen. Osaamiskyselyn perusteella 

saatiin myös kartoitettua eniten ongelmia aiheuttavat seikat, joihin Pohjolan 

Osuuspankin henkilöstön kehittämisestä ja it-osaamisesta vastaavat voivat niin 

halutessaan reagoida ja käyttää materiaalia koulutussuunnitelman laatimiseen. 

1.2 Rajaukset 

Kyselylomaketta laadittaessa jätettiin huomiotta yrityskohtaiset erityissovellukset, 

jotta kyselystä saatiin yleispätevä ja toimiva kaikkien kolmen eri tahon osalta. 
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Opinnäytetyö käsitti henkilöstön osaamiskartoituksen mutta ei sisältänyt kehitys-

suunnitelmaa. 

Aikataulu oli rajattu syksylle 2019, jolloin Pohjolan Osuuspankki käynnisti digikier-

tueen. Digikiertueen tarkoituksena oli kouluttaa henkilöstöä muun muassa kyse-

lytutkimuksen tulosten perusteella.  

1.3 Opinnäytetyön toimeksiantajasta 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pohjolan Osuuspankki. Pohjolan Osuus-

pankki on yli 44 000 omistaja-asiakkaan omistama Lapin ykköspankki ja Euroo-

pan unionin pohjoisin pankki. Pohjolan Osuuspankki toimii 13 kunnan alueella 

Lapissa. Pohjolan Osuuspankissa työskenteli opinnäytetyön toteutuksen aikaan 

noin 100 henkilöä. (Pohjolan Osuuspankki 2019.) 

OP Koti Lappi tuottaa kiinteistönvälitys- ja isännöintipalveluita Rovaniemellä, 

Saariselällä ja Sodankylässä. OP Koti Lappi työllisti opinnäytetyön toteutuksen 

aikaan 26 henkilöä. (Op-Koti Lappi 2019.)  

Pohjola Vakuutus on vuonna 1891 perustettu vakuutusyhtiö ja nykyisin OP Pan-

kin tytäryhtiö. Pohjola Vakuutuksessa työskenteli opinnäytetyön toteutuksen ai-

kaan 10 henkilöä Lapin alueella. (Pohjola Vakuutus 2019.) 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, kvantitatiiviseen 

ja kvalitatiiviseen. Nämä kaksi menetelmää soveltuvat erilaisiin lähtökohtatilan-

teisiin, mutta molempia voidaan käyttää myös rinnakkain: joskus on tilanteita, 

joissa tarvitaan erilaisia menetelmiä tulosten vahvistamiseen. Käyttämällä use-

ampia näkökulmia saadaan luotettavampaa tietoa. (Kananen 2010, 10—11.) 

2.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetel-

mäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja mer-

kityksiä kokonaisvaltaisesti (KvantiMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto 

2009). 

Kvalitatiivinen tutkimus, eli laadullinen tutkimus, tarkoittaa mitä tahansa tutki-

musta, jonka avulla pyritään ”löydöksiin” ilman tilastollisia menetelmiä tai muita 

määrällisiä keinoja. Laadullinen tutkimus käyttää sanoja ja lauseita, kun taas 

määrällinen tutkimus perustuu lukuihin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä 

määrällisen tutkimuksen mukaisiin yleistyksiin. (Kananen 2010.) 

Kyselytutkimuksessani käytin myös laadullista tutkimusmetodia erityisesti tarken-

taakseni tiettyjen kysymysten vastausvaihtoehtojen lisäksi, mitä asialla tarkoite-

taan. Kyselyn lopussa oli myös vapaan sanan kommenttikenttä, jonka vastauksia 

voi tulkita kvalitatiivisin menetelmin. 

2.3 Kvantitatiivinen tutkimus 

Laadullisen tutkimuksen parina pidetään määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta, 

joka perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden 

avulla. Laadullisen ja määrällisen menetelmäsuuntauksen välistä eroa usein ko-
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rostetaan, vaikka molempia suuntauksia voidaan käyttää myös samassa tutki-

muksessa ja molemmilla suuntauksilla voidaan selittää, tosin eri tavoin, samoja 

tutkimuskohteita. Osa analyysimenetelmistä perustuu vahvasti laadullisen tutki-

muksen tai määrällisen tutkimuksen suuntaukseen. Toisaalta monet menetelmät 

asettuvat lähtökohdiltaan suuntausten ääripäiden välimaastoon. Laadullisten ja 

määrällisten menetelmien yhdistämisen mielekkyys samassa tutkimuksessa riip-

puu tutkijan tieteenfilosofisista sitoumuksista. (KvantiMOTV – Menetelmäopetuk-

sen tietovaranto 2009.) 

Kyselylomake on perinteinen tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kyselytutkimuksen 

tulos on kuitenkin aina suoraan yhteydessä siihen, kuinka hyvin kyselylomakkeen 

kysymykset on osattu laatia. Onnistuneen kyselytutkimuksen perustana onkin 

huolellisesti valitut ja muotoillut kysymykset. Kysymysasettelu ei saa olla johdat-

televa, jolloin vaarana on saada juuri sellaisia vastauksia kuin halutaan, esim. 

vähättelemällä tai suurentelemalla asioita. Tutkijan tulee myös miettiä mitkä ky-

symykset ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä ja mitkä turhia, jolloin saadaan vä-

hennettyä kysymyksien määrää ja vältytään turhalta tiedolta. (Aaltola ym 2007, 

102 — 123) 

Sovelsin kvantitatiivista tutkimusta kyselyssäni, koska henkilöstön ja siten siis po-

tentiaalisten vastaajien määrä oli suuri. Kyselyyn vastasi 60 henkilöä, joka on lä-

hes puolet Pohjolan Osuuspankin, OP Koti Lapin sekä Pohjola Vakuutuksen yh-

teenlasketusta henkilöstömäärästä. Kyselyssä pyrittiin löytämään suuntaa anta-

via tuloksia niistä ongelmista, joita yleensä kohdataan työssä useimmin. Määräl-

lisen kyselyn tuloksista taas voidaan vetää suoria, joskin karkeita johtopäätöksiä. 

Vaikka kysymysasettelut oli mietitty niin, etteivät ne johdattelisi vastaajaa kyselyn 

laatijan ennakkoasenteiden ja ennalta tehtyjen havaintojen suuntaan, olivat tu-

lokset siitä huolimatta juuri niitä, joita osattiin odottaa.  
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3 OSAAMINEN TIETOYHTEISKUNNASSA 

3.1 TVT-taitojen ajankohtaisuus on läsnä aina 

Tietojärjestelmät ja niiden käyttö osoittautuu usein hankalaksi ja ongelmalliseksi 

vaikka niiden tarkoitus onkin nopeuttaa ja helpottaa työarkea. Nykyään tietojär-

jestelmien varaan luotetaan liikaa ja suurin osa konttorityöstä tehdäänkin täysin 

niitä hyödyntäen. Vaikka digitalisaatio ja palveluiden sähköistyminen onkin no-

peuttanut asioiden käsittelyä ja työntekoa huomattavasti viime vuosikymmeniin 

verrattuna, on myös hukkaan heitetyn työajan osa lisääntynyt. Järjestelmät tak-

kuavat ja päivitykset eivät asennu oikein tai ne asentuvat väärään aikaan. Tämä 

aiheuttaa tilanteita, jossa työntekijä ei voi kuin odottaa asennuksen/latauksen val-

mistumista tai soittaa käytöntukeen, pahimmillaan käyttäen aikaa jonottamiseen 

huomattavan ajan. (Hukkanen 2019)  

Ylen artikkelissa ”Valtion it-järjestelmät pätkivät ja moni syyttää siitä tietotekniikan 

keskittämistä” käsiteltiin ajankohtaista järjestelmiin ja sovellusten ongelmanrat-

kaisutilanteisiin liittyviä ongelmia. Vaikka it-ongelmienratkonta on keskitettynä ar-

tikkelin esimerkissä ja tilastollisesti apupyyntöihin vastataan nopeasti, jää varsi-

nainen asian ratkaiseminen toisinaan puolitiehen. Ongelmaa ratkotaan taustalla 

tietäen, että ongelma on yleinen mutta sen kanssa nyt vain pitää elää toistaiseksi, 

kunnes se ehkä joskus päivitetään kuntoon. Tämän tapaisissa tilanteissa tiedot-

tamisen merkitys korostuu, jolloin vältetään ”turhat” soitot käytöntukeen. Artikke-

lissa pisti esiin myös lähituen puutteen vaikutus työssä onnistumiseen tai avun-

saantiin. Käytöntuki on käytännössä aina saatavilla mutta lähituen puute aiheut-

taa tunteen, että ollaan ongelmiensa kanssa yksin. (Hukkanen 2019) 

3.2 TVT- osaaminen ja sen vaikutus 

Osaaminen tietoyhteiskunnassa kuuluu nykyaikaiseen työelämäarkeen ja se on 

myös keskeinen voimavara yhteiskunnassa. Osaaminen käsittää kaikki elektro-

niset mediat, joita voidaan käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. Ilman IT:tä ei ole 
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toimivaa työntekoa ja ilman toimivaa työntekoa yrityksen toiminta tuskin on kan-

nattavaa. (Kouhi & Koipijärvi 2013, 10 —11.) On kuitenkin eriteltävä mikä osaa-

minen ja tieto on järkevää opetella tai jonka opetus tapahtuu yrityksessä sisäisesti 

vai onko se ulkoistettua. Tietyissä tapauksissa ulkoistettu palvelu (esim. käytön-

tuki) voi olla tehokkaampi (Kouhi & Koipijärvi 2013, 94). On kuitenkin huomioi-

tava, etteivät yrityksen ydintoimet perustu tämän varaan, jolloin yritys ei tule riip-

puvaiseksi ulkopuolisesta palveluntarjoajasta ja heidän ongelmatilanteen ratko-

misestaan (Kouh & Koipijärvi 2013, 95). 

TVT-taidot ja riittävän osaamisen määrittäminen on aina tapauskohtaista. Erilai-

sissa työympäristöissä vaadittava osaaminen vaihtelee ammatin ja alan mukaan. 

Yleiseen perusosaamiseen kuitenkin voidaan liittää vähintään käyttöjärjestelmän 

käytön osaaminen sovelluksineen, internetselaimineen sekä asetuksineen. Käyt-

töjärjestelmistä yleisin on ehdottomasti Microsoftin kehittämä Windows-käyttöjär-

jestelmä eri versioineen, ja vuonna 2018 Suomessa käytössä olevista tietoko-

neista 79.48 % käytti Windows-käyttöjärjestelmää (Statcounter, Globalstats 

2019). Microsoft on myös kehittänyt Office-sovellukset, joihin kuuluu mm. Out-

look, Word, Excel, PowerPoint, Sharepoint, sekä Teams. Edellä mainituista so-

velluksista Pohjolan Osuuspankin henkilöstö käyttää lähes kaikkia päivittäin. 

3.3 TVT-osaamisen mittaaminen 

Ensimmäiseksi kannattaa kartoittaa, millaisia välineitä ja ohjelmistoja henkilös-

töllä on käytössään ja miten he niitä käyttävät. Tämän lisäksi kartoitetaan työtilat 

ja osaaminen/osaamistarpeet suhteessa käytössä oleviin laitteistoihin ja ohjel-

mistoihin. Lisäksi toimintakulttuurilla ja yrityksen historialla on oma roolinsa, joka 

tulee ottaa huomioon, mutta tieto voi kuitenkin olla myös salaista. (Koli & Kylämä 

2000, 64) 

Toisessa vaiheessa kartoitetaan henkilöstön osaamista mutta tällainen mittaami-

nen on aina subjektiivista. Yhtenäisellä tavalla kerätystä tiedosta voidaan kuiten-

kin perustella yrityksen kokonaisosaamisen taso. (Koli & Kylämä 2000, 65) 
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Teknologia ei saisi ottaa isännän asemaa yrityskulttuurin kehityksessä, vaan yri-

tyksen on otettava huomioon henkilöstöpohjainen oppimiskaari ja mitä henkilöstö 

oikeasti tarvitsee kehittyäkseen (Raivola & Vuorensyrjä 1998, 86). Uusi teknolo-

gia ei sinällään tuota mitään, ellei sitä osata käyttää, oli kyse sitten laitteistosta 

tai ohjelmistoista. 

3.4 TVT-taitojen vaatimukset Pohjolan Osuuspankissa 

Pohjolan Osuuspankilla riittävän osaamisen voidaan katsoa olevan sitä, kun osaa 

käyttöjärjestelmän perusominaisuuksien lisäksi säätää sen asetuksia, kuten 

usean näytön tilaa, videotykin liittämistä sekä eri äänilähteitä. Toisena pääpai-

nona on Office-sovellusten käyttö ja niistä tärkeimpänä sähköpostisovellus Out-

look. Suurin osa viestinnästä tapahtuu sähköpostitse, myös kalenterikutsut ja tie-

dotteet. Outlookia kuitenkin käytetään eri rooleissa eriävällä tavalla, esim. OP 

Koti Lapissa isännöitsijöiden tärkeimmät työkalut ovat sähköposti ja matkapuhe-

lin, eli viestintä. Word- ja Excel-tiedostoja pyöritetään myös ahkerasti ja niiden 

monimuotoinen osaaminen jää kyselyn perusteella selvästi alhaiseksi.  

Erilaiset tietoalustat kuten Teams ja Yammer toimivat myös tiedonvälityksessä. 

Microsoft Teams on keskustelupohjainen ryhmätyöväline. Sillä voidaan pitää työ-

yhteisön sisäisiä keskustelutuokioita ja kokouksia. Myös aineiston ja tehtävien 

jakaminen ryhmän kesken onnistuu. Palvelulla on mahdollista järjestää myös vi-

deokonferensseja. (Metropolia. 2019)  

Yammer on yhteisöpalvelu, jonka avulla voi avoimesti pitää yhteyttä muihin käyt-

täjiin organisaatiossa. Tutustumissyötteen avulla voi pysyä ajan tasalla tärkeim-

mistä asioista, hyödyntää muiden tietämystä ja hyödyntää aiemmin tehtyä työtä. 

(Microsoft. 2019) 

Näiden tietoalustojen käytön osaaminen on mielestäni tärkeää, sillä erityisesti 

Teams ja sen avulla jaettavat tiedotteet ja keskustelut pitävät henkilöstön ajan 

tasalla tapahtumien kulusta. Teamsin hienoimpana ominaisuutena onkin, että voi 

olla jäsenenä eri aihepiirien ryhmissä mutta viestiketjut pysyvät aina tallessa ei-

vätkä ne katoa samoin kuin sähköpostiviestit, loputtomaan viestitulvaan. 
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Yammer toimii periaatteessa samalla tavalla kuin Teams mutta Pohjolan Osuus-

pankilla se toimi enemmänkin vertaistukiryhmänä ja kanavina erilaisten aihealu-

eiden ympärillä. Yammerista ei mielestäni ole osattu hyödyntää kaikkea sen po-

tentiaalia, ehkä osittain siksi että se on toimintatavaltaan liian samankaltainen 

kuin Teams ja se tulkitaan yleisesti ”ylimääräiseksi” tietojärjestelmäksi.  
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4 OSAAMISKARTOITUKSEN KYSELYTUTKIMUS 

4.1 Kyselylomakkeen luominen ja kyselyn toteutus 

Kyselytutkimus suoritettiin internetlomakekyselynä käyttäen Webropol-ohjelmis-

toa. Kyselyä ei ollut mahdollista toteuttaa paikallisesti, sillä Pohjolan Osuuspan-

kin, OP Koti Lapin ja Pohjola Vakuutuksen toimipisteet sijaitsevat ympäri Lappia. 

Linkki internetkyselyyn oli helposti jaettavissa sähköpostilistojen kautta Pohjolan 

Osuuspankin sisällä. Tutkimuskyselyssä oli 21 kysymystä (Liite 1). Kysely suori-

tettiin syksyllä 2019, viikolla 37. Vastausaika kyselyyn oli lyhyehkö, viisi arkipäi-

vää, mutta siinä ajassa saatiin kuitenkin 60 vastausta, joka on kohtuullinen määrä 

otannaksi tilastoanalyysiin. 

Kyselylomaketta laadittaessa tuli kyselyn tekijän ensin tutustua aiheeseen, jotta 

voitiin rakentaa selkeä, johdonmukainen sekä käyttötarkoitukseen soveltuva ky-

selylomakepohja. Kyselylomakkeen pitää olla myös ulkoasultaan sellainen, että 

lomakkeen täyttäjän mielenkiinto herää ja motivoi häntä vastaamaan kaikkiin ky-

symyksiin sekä täyttämään lomakkeen loppuun asti. Kyselylomake kannattaa ra-

kentaa niin, että aluksi tulevat kysymykset ovat helposti lähestyttäviä, kuten ikä, 

sukupuoli ja toimipaikka. Aluksi esitettävät helpot kysymykset luovat vastaajalle 

vaikutelman, että kysely on helppo ja mukava käydä läpi, jolloin kyselyn jo aloit-

tanut todennäköisesti myös jatkaa kyselyyn vastaamista keskeyttämättä sitä. Kun 

kysely etenee, siirrytään hankalimpiin aiheisiin ja kysymyksiin vastattaessa pitää 

jo miettiä enemmän lähinnä oikeata olevaa vaihtoehtoa. Kyselyn ”vaikea” osa ei 

saa olla liian pitkä, jotta vastaajan mielenkiinto ja motivaatio kyselyn suorittami-

seen pysyy loppuun saakka. Loppuvaiheessa kyselyä voidaan taas antaa hel-

pompia kysymyksiä tai ne voivat olla vapaaehtoisia (ei pakollisia vastata). (Aal-

tola ym 2007, 102—123)  
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4.2 Kyselyyn tulleet vastaukset 

Osaamiskartoituskysely lähetettiin sähköpostitse saatesanoineen (Liite 2) kaikille 

Pohjolan Osuuspankin, OP Koti Lapin ja Pohjola vakuutuksen työntekijöille maa-

nantaina 9.9., ja vastausaikaa oli saman viikon perjantaihin eli 13.9 asti. Ensim-

mäisinä päivinä kyselyyn vastaajien määrä oli runsasta mutta puolessa viikossa 

vastaustahti hidastui. Torstaina kaikille lähetettiin vielä muistutus sähköpostitse, 

jolla saatiin vielä aktivoitua muutama vastaaja. 

 

Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden määrät 

 

Osaamiskartoituskysely lähetettiin 136 hengelle, joista 62 aloitti kyselyyn vastaa-

misen mutta loppuun asti vastanneiden määräksi tuli viimein 60 ja vastauspro-

sentiksi 44,12 %. 

Henkilöstömäärät kyselytutkimuksen ajankohdalla olivat seuraavat (Kuvio 1): 

Pohjolan Osuuspankki 100, joista 44 vastasi kyselyyn. OP Koti Lappi 26, joista 

11 vastasi kyselyyn. Pohjola Vakuutus 10, joista 5 vastasi kyselyyn. 
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4.3 Kysymysten jaottelu kyselylomakkeeseen 

Kyselyn 21 kysymystä oli jaettu kuudelle eri sivulle aihealueittain. Kysymysaset-

teluksi oli valittu väittämä, johon vastatiin viisiportaisella Likertin asteikolla. Vas-

tausvaihtoehdot oli aseteltu vasemmalta oikealle, negatiivisesta positiiviseen 

vastausvaihtoehtoon seuraavasti: täysin eri mieltä, osittain erimieltä, en osaa sa-

noa, osittain samaa mieltä, täysin samaa mieltä. 

Kyselylomakkeen ensimmäiset kysymykset ”edustamasi organisaatio”, ”toimipis-

teesi” sekä ”ikäluokkasi” käsittelivät taustatietoja, joita voitiin käyttää tilastoana-

lyysissä vertaamalla eri ikäryhmiä, toimipisteitä tai organisaatioiden suoriutu-

mista. 

Toisella sivulla aiheena oli Pohjolan Osuuspankin käyttämät tietoalustat Intra, 

Teams ja Yammer. Kysymyksillä pyrittiin saamaan käsitys siitä, miten eri tieto-

alustoja käytetään, kuinka moni niitä käyttää ja kuinka aktiivisesti niitä käytetään. 

Kysymyksillä haluttiin myös selvittää, oliko tietoalustoja käytössä liikaa tai oliko 

niistä vastaajien mielestä helppo löytää etsimäänsä tietoa. 

Kolmas sivu käsitteli oman osaamisen arviointia, jossa kysyttiin oman tietotekni-

sen osaamisen tasoa eri aihepiireittäin. Osiossa oli neljä kysymystä, jotka liittyivät 

laitteiden, järjestelmien sekä sovellusten käytön osaamiseen. Kysymyksellä py-

rittiin selvittämään vaikuttaako osaamisen taso negatiivisesti tai positiivisesti 

työntekoon. Osion viimeisenä kysymyksenä oli avoin kenttä, johon sai vapaasti 

kuvailla miten tietotekninen osaaminen vaikuttaa työssä suoriutumiseen. 

Kyselyn neljännellä sivulla oli väittämiä liittyen eri käyttöjärjestelmiin, oheislaittei-

siin ja sovelluksiin. Osion kysymyksillä pyrittiin selvittämään osaako käyttäjä vaih-

taa asetuksia Windows-käyttöjärjestelmästä, matkapuhelimesta tai mobiililait-

teesta. Lisäksi haluttiin selvittää kuinka vastaaja osaa käyttää tai opastaa asia-

kasta OP-mobiili- tai Pivo-sovelluksen käytössä. Pohjolan Osuuspankissa tär-

keänä mobiilisovelluksena on OP-mobiili, jonka käytön opastusta annetaan pan-

kin asiakkaille tarvittaessa. 
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Viides ja viimeinen sivu kyselyssä keskittyi käyttöjärjestelmien, ohjelmistojen ja 

laitteiston perehdyttämiseen, oliko perehdytystä saatu ja mistä aiheesta toivottiin 

lisäperehdytystä/koulutusta. Lisäksi kysyttiin, kuinka kauan viikkotasolla aikaa 

kuluu tietoteknisten ongelmien kanssa painimiseen ja mistä avun saa ensimmäi-

senä. 

4.4 Kyselyn tulokset 

Kyselytutkimuksen tulokset muutin Webropol-sovelluksen antamista kuvioista 

helpommin luettaviksi kuvioiksi Excelillä. Kappaleessa käydään läpi jokainen ky-

symys, sekä miten vastaukset jakaantuivat. 

1. Edustamasi organisaatio 

 

Kuvio 2. Vastaajien määrä organisaatioittain  
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2. Toimipisteesi 

 

Kuvio 3. Vastaajien jakautuminen toimipisteittäin 

 

Kuviosta kolme saadaan selville vastaajien määrät toimipisteittäin. Pohjolan 

Osuuspankin henkilöstöstä noin puolet työskentelee muualla kuin Rovaniemellä. 

OP Koti Lapissa taas Rovaniemen ulkopuolella työskentelee vain muutama.  

3. Ikäluokkasi 

 

Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma 
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Kuvio neljä selvittää vastaajien ikäjakauman, josta voidaan havainnoida, että hie-

man yli puolet henkilöstöstä on ylittänyt 45 vuoden iän. 

 

4. Käytätkö seuraavia järjestelmiä tiedonhakuun tai viestintään? 

 

Kuvio 5. Kuinka aktiivisesti eri tietoalustoja käytettiin 

 

Kuviosta viisi kuva havainnollistaa ja vahvistaa omat kokemukseni Yammer -so-

velluksen käytön vähyydestä. Toisaalta taas Intraa käytetään aktiivisemmin. ja 

todennäköisin syy sille on, että Intra avautuu oletusarvoisesti kotisivuna, kun in-

ternetselain käynnistetään. 
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5. Löydän etsimäni tiedon helposti edellä mainituista (Intra, Teams, 

Yammer) tietojärjestelmistä? 

 

Kuvio 6. Kuinka helpoksi tiedon löydettävyys miellettiin 

 

Kuviosta kuusi kertoo, että tiedonhaku ja löytyminen kallistuu aavistuksen positii-

visen puolelle, toisaalta kukaan ei ollut väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 

vastapainona melkein puolet vastaajista oli väittämästä eri mieltä. Voidaankin ve-

tää karkea johtopäätös, että tulos jakautuu lähes puoliksi puolesta ja vastaan. 
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6. Saan työhöni liittyviä hyödyllisiä vinkkejä tai tiedotteita seuraavista 

järjestelmistä. 

 

Kuvio 7. Mistä tietojärjestelmästä vastaajat saivat eniten hyödyllisiä vinkkejä 

 

Kuviosta seitsemän voidaan vetää johtopäätöksiä, että Intrasta ja Teamsista saa-

daan enemmän hyödyllisiä vinkkejä ja tiedotteita kuin Yammerista. Tätä selittää 

osaltaan se, että Yammeria ei kaikki edes käytä, kun taas Intra on ollut käytössä 

pitkään ja Teams on sisäistetty helpommaksi oppia ja käyttää kuin uusin tulokas 

Yammer. 
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7. Järjestelmiä ja tietoalustoja on sopiva määrä (esim. Intra, Teams, 

Yammer). 

 

Kuvio 8. Oliko järjestelmiä ja tietoalustoja sopiva määrä 

 

Järjestelmien lukumäärästä ei päästy selvästikään yhteisymmärrykseen sillä ku-

ten kuvio kahdeksan näyttää, on vastaukset jakaantuneet lähes täysin tasan puo-

lesta ja vastaan. Myöhempien kysymyksien kommenteissa kuitenkin esiintyy ylei-

semmin negatiiviseen sävyyn esitettyjä kommentteja tietojärjestelmien lukumää-

rästä. Yleisellä tasolla tällä tarkoitetaan, että ainakin yksi tietojärjestelmä on lii-

kaa, ja sillä tarkoitetaan Yammeria. 
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8. Arvioi oman tietoteknisen osaamisen taso (esim. laitteet, järjestelmät, 

sovellukset). 

 

Kuvio 9. Vastaajat mielsivät osaamisen tason pääosin hyväksi 

 

Jälleen kuvion yhdeksän antamat tulokset vahvistavat omaa kokemustani harjoit-

telu- ja kesätyöajaltani. Suurin osa pärjää tietotekniikan ja sen ongelmien kanssa, 

ja harvat pärjäävät erinomaisesti eivätkä juuri tarvinneet ulkopuolista apua, kun 

taas muutamat painivat ongelmien kanssa useammin.  
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9. Arvioi miten tietotekninen osaamisesi vaikuttaa työssä suoriutumiseesi. 

 

Kuvio 10. Vastaajat mielsivät tietoteknisen osaamisen vaikuttavan työssä suoriu-

tumiseen positiivisesti 

 

Kuviotata 10 verrattaessa kuvioon yhdeksän ovat tulokset linjassa oman osaami-

sen arvioinnin kanssa, sillä suurin osa kokee osaamisensa vaikuttavan ennem-

min positiivisesti kuin negatiivisesti. Muutamat harvat vastasivat osaamisensa 

olevan välttävää kysymyksessä kahdeksan, ja myös muutama harva oli vastan-

nut sen vaikuttavan osittain negatiivisesti työssä suoriutumiseen. 

10. Kerro lyhyesti, millä tavoin tietotekninen osaamisesi vaikuttaa työssä 

suoriutumiseesi. 

Vastaajat kokivat tiedonhaun olevan vaikeaa. 

Muutamia poimintoja vastauksista: 

”Tiedon haku vie työaikaa” 

” Osaan kyllä käyttää järjestelmiä, mutta tiedonhakukanavia on liikaa. Riit-

täisi yksi paikka mistä tietoa haetaan.” 

” Osaan hakea tietoa kaikista kanavista, intra aika sekalainen” 
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” Pystyn etsimään tietoa helposti, sovellusten käyttö ei ole ongelma mutta 

oikeiden hakusanojen löytäminen intraan tuottaa toisinaan hermojen me-

netystä.” 

 

11. Osaan käyttää ja vaihtaa asetuksia Windows-käyttöjärjestelmästä 

(näytön skaalaus, ääniasetukset jne.). 

 

Kuvio 11. Lähes kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että osaavat käyttää 

Windows-käyttöjärjestelmää 

 

Kuvio 11 kertoo suurimman osan vastaajista osaavan hallita tietokoneidensa 

käyttöjärjestelmää ja sen asetuksia, silti kuudesosalla se tuotti vaikeuksia. Win-

dows-käyttöjärjestelmään toivottiin myös lisäkoulutusta. 
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12. Osaan käyttää ja vaihtaa asetuksia matkapuhelimesta tai 

mobiililaitteesta. 

 

Kuvio 12. Lähes kaikki osasivat käyttää ja vaihtaa asetuksia matkapuhelimesta 

tai mobiililaitteesta 

 

Puhelimen ja mobiililaitteen käyttö oli vastaajilla hallinnassa, kuten kuviosta 12 

näkyy. Puhelin- tai mobiililaiteongelmat tulivat harvoin vastaan harjoittelu- tai ke-

sätyöaikanani Pohjolan Osuuspankilla. 
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13. Osaan opastaa asiakasta OP-sovellusten käytössä (esim. OP-mobiili, 

Pivo, mobiiliavain.). 

 

Kuvio 13. Suurin osa vastaajista osaa opastaa asiakkaita OP-sovellusten käy-

tössä 

 

OP-sovellusten opastaminen on suurimmalle osalle vastaajista tuttua puuhaa, 

sillä sitä on keväästä asti harjoitettu aktiivisesti johtuen maksupalvelulain uudis-

tuksesta (PSD2). OP-sovelluksiin tunnistautumiseen ei syksyllä 2019 enää riitä 

pelkkä avainlukulista, vaan sen rinnalle on tullut Mobiiliavain. Mobiiliavaimen 

käyttöönottoa asiakkaille on painotettu heti siitä alkaen, kun palvelulakiuudistuk-

sesta saatiin tieto keväällä 2019. 

Lyhenne PSD2 viittaa sanoihin Payment Services Directive 2, joka on Euroopan 

parlamentin hyväksymä maksupalveludirektiivi. Sen tarkoitus on parantaa kulut-

tajien oikeuksia sekä edistää kilpailua pankkitoimialalla ja näin lisätä asiakkaiden 

palveluvalikoimaa. Lakimuutosten myötä on mahdollista muun muassa käyttää 

muidenkin kuin oman pankini sovelluksia tiliensä hallinnoimiseen ja maksujen 

suorittamiseen. Laki astui voimaan 13.1.2018, mutta muutokset eivät tapahdu 

kertarysäyksellä vaan vaiheittain. (OP 2019) 
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14. Osaan asentaa ja hallita oheislaitteita (kuulokemikrofoni, web-kamera, 

skannerit jne.). 

 

Kuvio 14. Oheislaitteita eivät kaikki vastaajat hallinneet 

 

Pääosin oheislaitteiden käytön osaaminen on näyttää hyvältä, ja suurin osa on-

gelmatilanteista johtui kuulokemikrofoneista ja verkkoneuvottelulaitteista.  

15. Oletko saanut perehdytystä seuraaviin laitteistoihin tai ohjelmistoihin? 

 

Kuvio 15. Perehdysytä ei suurin osa vastaajista ollut saanut mihinkään vastaus-

vaihtoehdoista 
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Karkeasti pyöristäen noin kolmannes oli saanut perehdytystä käyttöjärjestelmään 

tai sovelluksiin. Perehdytystä ja lisäkoulutusta toivottiin erityisesti Office-sovellus-

ten käyttöön sekä Windows-käyttöjärjestelmään. 

16. Olen mielestäni saanut riittävästi perehdytystä laitteistojen sekä 

ohjelmistojen käyttöön. 

 

Kuvio 16. Perehdytys on ollut hajanaista 

 

Kuvio 16 osoittaa jälleen, kuinka suuri hajonta vastauksissa on. Hiukan vajaa 

puolet on vastannut puolesta ja toinen vajaa puolisko vastaan, ja muutamat eivät 

osaa sanoa, ovatko saaneet riittävästi perehdytystä vaiko eivät. Verrattaessa ky-

symyksiä 15 ja 16 ovat vastaukset siinä mielessä ristiriitaisia, että vastaajat eivät 

ole saaneet perehdytystä mutta toisaalta ovat vastanneet myös saaneensa riittä-

västi perehdytystä. Syy tähän jää arvoitukseksi, mutta toisaalta Windows-käyttö-

järjestelmä sekä Office-sovellukset ovat varmasti kaikille konttoritöissä työsken-

televille tuttuja jo entuudestaan.  
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17. Kuinka usein kohtaat tietoteknisiä ongelmia? 

 

Kuvio 17. Suurin osa vastaajista kohtasi viikoittain tietoteknisiä ongelmia 

 

Kysymyksen 17 vastaukset näyttävät tutuilta, sillä itse kukin meistä työssä tai va-

paa-ajalla törmää vähintään viikoittain jonkinlaiseen ongelmaan tai toimimatto-

muuteen tietokoneiden, matkapuhelimien, mobiililaitteiden sekä niiden oheislait-

teiden kanssa. 

18. Kauanko tietotekniset ongelmat vievät työaikaasi viikkotasolla? 

 

Kuvio 18. Kertoo kuinka kauan tietotekniset ongelmat veivät aikaa 
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Kysymyksen 18 vastaukset olivat mielestäni äärimmäisen mielenkiintoisia, sillä 

niistä voidaan laskea, kuinka paljon aikaa yhteensä kuluu tietoteknisten ongel-

mien kanssa painimiseen, kaikki se aika on poissa suoritettavasta työstä. Karke-

asti laskettuna vastausvaihtoehdon maksimiarvolla esim. 10 minuuttia oletetaan, 

että vastaaja tarkoittaa tällä juurikin 10 minuuttia, jolloin saadaan viikkotasolla 

hukkaan heitetyksi ajaksi noin 27 tuntia 60 vastaajan otannalla. Mikäli ajatuksella 

leikitellään pidemmälle, voidaan 27 tuntia kertoa vielä kahdella, josta saadaan 

tulokseksi 54 tuntia, jolloin päästää lähelle koko henkilöstömäärää (kyselyn ai-

kana noin 136 työntekijää) Pohjolan Osuuspankissa, OP Koti Lapissa sekä Poh-

jola Vakuutuksessa. 

19. Mistä saat useimmiten ongelmasi ratkaisevan avun tietoteknisissä 

ongelmissa? 

 

Kuvio 19. Useimmiten avun saa työkaverilta tai järjestelmäasiantuntijalta 

 

Kuvio 19 on jakautunut tasaisesti mutta kun palkkeja tarkastelee hieman pitem-

pään, huomataan, että useimmiten avun saa järjestelmäasiantuntijalta tai työka-

verilta. ”Digiheebo” vastausvaihtoehto on kompakysymys, sillä Digiheebolla tar-

koitetaan järjestelmäasiantuntijasta seuraavaa, tiedonvälittäjää tai linkkiä järjes-

telmäasiantuntijan ja työntekijän välillä. Kussakin osastossa tai tiimissä on ”Digi-
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heebo” mutta kaikki eivät välttämättä tienneet sellaisen olevan olemassa. Tieto-

järjestelmistä apu löytyi harvoin, jos ikinä, tietojärjestelmissä kuitenkin viljellään 

niksejä ja neuvoja arkisiin pulmiin, joten joihinkin ongelmiin vastaus olisi voinut 

löytyä myös sieltä. 

20. Kaipaatko lisäkoulutusta tai -opastusta seuraaviin laitteistoihin tai 

ohjelmistoihin? 

 

Kuvio 20. Mihin vastaajat kaipasivat lisäkoulutusta 

 

Viimeiseen kysymykseen, joka oli monivalintakysymys, vastasi 45 henkilöä, joka 

on neljännes vähemmän kuin muihin kysymyksiin vastanneiden määrä (60). Li-

säkoulutusta kaivattiin laajalti lähes kaikkeen mutta eniten vastauksia tuli Ex-

celiin, Windows-käyttöjärjestelmään, oheislaitteisiin sekä Teamsin ja Yammerin 

käyttöön. Viimeinen vaihtoehto monivalintavastauksesta oli ”Muu, mikä” ja sekin 

sai muutaman vastauksen, joissa mainittiin vanhempien oheislaitteiden, kuten 

pankkikirjoittimen käytön opastusta, Adoben ohjelmistot sekä lakipalveluiden so-

vellus Justitia. 
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21. Jos sinulla tuli mieleen jotakin lisättävää aihepiiriin liittyen, kirjoita se 

tähän. 

Vapaan sanan kenttään tulleet vastaukset täydensivät ja toistivat samaa kaavaa 

kuin aiemmissa kysymyksissä tulleet vastaukset. Tietojärjestelmiä on liikaa vas-

taajien mielestä liikaa, ja vaihe vaiheelta -oppaita voisi olla enemmän. Huomion 

arvoista oli myös, ettei aina uskallettu kysyä apua, vaikka sitä olisi tarvittu. 

Muutamia poimintoja vastauksista: 

”Perusohjelmistojen koulutukseen kannattaisi panostaa, "kehittäminen 

tuottamaan" 

” Tekniikka, järjestelmät kehitys menee niin nopeaa eteenpäin ja kehittyy 

ettei siinä pysy kyydissä. juuri kun jonkin asian oppinut se on jo 

huomenna vanha tieto ja uusi käytössä” 

”Ohjelmien käyttöön pitäisi tehdä enemmän "askel askeleelta" ohjeita, 

joita voisi käydä lunttaamassa. Liittyen osuvaan, Oppaaseen jne. Myös 

jokin "leikkikenttä" jossa esimerkkiasiakkaalle saisi kokeilla avata 

asiakkuuksia, tehdä sijoituksia tms. pankkitoimintoja olisi loistava. 

Mielestäni tämä tehostaisi oppimista.” 

” Toiveena olisi yksi paikka/henkilö, johon olisi helppo ottaa yhteyttä 

ongelmatilanteissa, käytöntuki on jotenkin raskas. Palvelupyyntö on 

jotenkin vaikeaselkoinen, ei helposti löydä oikeaa polkua, että menisi 

oikeaan osoitteeseen. Tuntuu että meidän järjestelmäasiantuntijat ovat 

niin työllisettyjä, ettei viitsi vaivata, vaan yrittää itse löytää ratkaisuja, vie 

turhaan työaikaa.” 

”Tietoa joutuu hakemaan monesta paikkaa, ei hyvä. Teamsistä ja 

Yammerista "vanhan" tiedon löytäminen on haastavaa koska viestien 

tulva on aika mahotonta.” 

  



33 

 

 

 

5 POHDINTA 

5.1 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kyselytutkimuksen avulla Pohjolan 

Osuuspankin, OP Koti Lapin sekä Pohjola Vakuutuksen henkilöstön TVT-taidot 

ja taitojen vaikutusta tunteeseen omasta osaamisesta sekä miten tietotekniset 

ongelmat ilmenevät työarjessa. Tulokset vahvistivat työssäoppimisjaksolla ja ke-

sätöissä ollessani tehdyt havainnot. Suurin osa henkilöstöstä pärjää kohtalaisen 

hyvin mutta ajoittaisia ongelmia on, toisaalta toiset eivät juuri koskaan tarvitse 

ulkopuolista apua, kun taas muutamat tarvitsevat sitä useammin. Työntekijöiden 

kokemus omasta osaamisesta oli pääosin positiivinen, ja sen myös miellettiin 

edesauttavan työssä pärjäämistä. Kyselytutkimuksen vastauksista voitiin vetää 

selviä johtopäätöksiä siitä, missä on parannettavaa. 

Vastauksista saatiin myös selville, että työaikaa hukkuu tietoteknisten ongelmien 

kanssa painimiseen noin 54 tuntia viikoittain, ja kuukausitasolla se tekee jo 216 

tuntia sekä vuodessa 2376 tuntia ottaen lomakuukauden huomioon laskutoimi-

tuksessa. Kyselyssä ei kuitenkaan tullut erotelluksi, johtuvatko ongelmat käyttä-

jästä itsestään vai ovatko ongelmat itse järjestelmissä ja sovelluksissa. 

Henkilöstö kokee osaamistason pääosin vaikuttavan omaan osaamiseen positii-

visesti, joka käy ilmi kuviosta 8 ja 9. Toisaalta avoimien vastauksien perusteella 

niillä muutamilla vastaajilla, jotka eivät koe pärjäävänsä, vaikutus työssä suoriu-

tumiseen on suurempi. Vaikka vain kolme vastaajaa on vastannut osaavansa 

välttävästi, on se kuitenkin merkittävä työtehon menetys.  

Kyselyn perusteella saatiin selville, miten ja/tai kuinka aktiivisesti eri tietoalustoja 

käytetään, miten vastaaja kokee oman osaamisensa ja sen vaikutuksen työnte-

koon. Tulevaisuuden kannalta saatiin myös tärkeää tietoa siitä, mitkä ovat ne 

asiat, joita voidaan parantaa lisäkoulutuksella. Lokakuussa 2019 aloitettiin Poh-

jolan Osuuspankilla Digikiertue, jonka puitteissa kierretään toimipisteitä ja koulu-

tetaan henkilökuntaa heidän toivomiensa aiheiden mukaan. Kouluttajat saivat 
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käytettäväkseen kyselytutkimukseni tuloksista laaditun raportin, joka johdatteli 

niiden aiheiden äärelle, joissa henkilöstö tarvitsi lisäkoulutusta. 

Kartoitus on jo hyödyttänyt toimeksiantajaa, sillä kyselytutkimuksen tuloksia käy-

tettiin laadittaessa koulutuksen sisältöä syksyn 2019 digikiertueella, joka kantaa 

nimeä ”Varmuutta verkkoon”. Digikiertueen lisäksi OP ryhmä on järjestänyt verk-

koluentona Excel-koulutusta, OP-Opas-koulutuksen sekä tietoturvakoulutusta, 

jonka järjesti F-Secure. Lisäkoulutuksen tavoitteena on osaava ja itsevarma hen-

kilöstö, joka selviää arjesta paremmin ja voi siten edistää työntekijäkokemusta, 

joka on OP-ryhmän vuoden 2019 kehityslistalla. 

Tutkimuksen luotettavuuteen ja pätevyyteen vaikuttivat useat asiat. Kyselytutki-

muksessa on aina otettava huomioon, miten vastaaja kokee tai tulkitsee kysy-

myksen (Hirsjärvi ym. 2007, 226). Kysymyksen kahdeksan (Arvio oman tietotek-

nisen osaamisen taso) voi kokea hyvin subjektiivisesti, mitä oma osaamistaso on 

tai mitä kysymyksellä tarkoitetaan. 

5.2 Oma oppimisprosessi 

Kyselytutkimuksen laatiminen oli vaativampaa kuin olin kuvitellut. Jälkikäteen aja-

teltuna kysymyksiä analysoitaessa huomasin miten tärkeää kysymysten asettelu 

sekä vastausvaihtoehtojen jaottelu on, jotta esim. Webropol -sovellusta käytettä-

essä tuloksia voitiin analysoida helposti. Viisi portainen Likertin asteikko toimii 

monissa kyselyissä suuntaa antavana mutta valmiiden tulosten kannalta olisi jär-

kevämpää sijoittaa ”En osaa sanoa” vastausvaihtoehto oikeaan laitaan eikä kes-

kelle. Tämä siksi, että Webropol -sovellus näyttää vastauksista keskiarvon, esim. 

3.7 ja mikäli monet ovat vastanneet vaihtoehdon ”En osaa sanoa” se vääristää 

lopputulosta verrattuna siihen, että vastausvaihtoehdot olisi jaoteltu ”Täysin eri 

mieltä”, ”Osittain eri mieltä”, ”Osittain samaa mieltä”, ”Täysin samaa mieltä” sekä 

”En osaa sanoa”. 

Täysin vastaavia tutkimuksia en löytänyt viimevuosilta. Suurin osa niistä oli 2000-

luvun alusta, jolloin ”riittävän” tietoteknisen osaamisen tason vaatimus oli hieman 
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erilainen kuin nykyään. Riittävä osaaminen on myös hyvin tapaus kohtaista, jol-

loin käytettävissä ei ollut valmiita vastauksia vaan se piti osata itse määrittää 

tässä kontekstissa.  
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Liite 1. 6(6) Webropol-kyselyn kysymykset ja vastausvaihtoehdot 
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Liite 2. Sähköpostin kyselylinkin saatesanat 

”Hei, 

suoritan AMK-tutkinnon opinnäytetyötä, aiheenani ”Henkilöstön tieto- ja viestin-

täteknologiataitojen osaamiskartoitus Pohjolan Osuuspankissa, OP Kodissa ja 

Pohjola Vakuutuksessa”. 

Kyselyssä kartoitetaan henkilöstön tämänhetkistä tieto- ja viestintäteknologiatai-

tojen osaamistasoa liittyen laitteistoihin, ohjelmistoihin sekä järjestelmiin.  

Kysely on laadittu siten, ettei vastaajaa voida yksilöidä kysymyksistä. Taustatie-

toja tiedustellaan vastausten tilastollista käsittelyä varten. Kyselyyn vastaaminen 

on helppoa ja vie aikaa noin viisi minuuttia. 

Vastausaikaa on perjantaihin 13.9 asti. 

Toivon, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. 

Olen kiitollinen jokaisesta vastauksesta! 

 

-Pasi Uunonen” 

 


