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1. JOHDANTO 
 

Taustaa 
Tämä raportti on tuotettu osana ICTeko – ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanketta 
(8/2020-11/2021). Hanke on seitsemän kaupungin (Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Porvoo, Tampere, Turku 
ja Vantaa) yleishyödyllinen verkostotutkimushanke, jossa kartoitetaan tarpeet ja niihin sopivat 
tukimuodot modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan tehtävissä. Hämeenlinnan 
kaupunki toimii hankkeen koordinaattorikuntana. Hanke toteutetaan pääosin valtiovarainministeriön 
Digitalisaation kannustinjärjestelmä –rahoituksella, jossa hankeverkosto voi saada valtionavustusta 
kuntien digitalisaation edistämiseen.  

Raportti esittelee hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen tulokset. Kysely kohdistettiin erityisesti 
sivistystoimeen ja siinä selvitettiin kuntatyöntekijöiden digitaalisten välineiden ja ohjelmistojen 
käyttövalmiuksia, käytettävissä olevia resursseja ja saatavilla olevaa tukea – sekä teknistä tukea että 
oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin sekä nykyhetken 
tilannetta että visioitiin tulevaisuutta.  

Tutkimuksen kulku 
Tutkimusprosessi aloitettiin syksyllä 2020 esikartoituksella, jonka aikana haastateltiin kaikkien 

hankkeessa mukana olevat kuntien edustajat. Haastattelukierroksella pyrittiin kirkastamaan 

tutkimuksen lähtökohtia ja tavoitteita ja luomaan pohjaa kyselylle. Haastattelut toteutettiin etänä, 

nauhoitettiin ja litteroitiin. 

Aineistonkeruuinstrumenttina käytettiin kyselylomaketta, joka kehitettiin tätä hanketta varten. Sen 

perustana toimivat haastatteluista ja työpajoista saadut taustatiedot sekä muut vastaavat 

kyselytutkimukset (OPEKA1, KINOSTE2 sekä Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston 

Korkeakouluyhteisön digitaaliset valmiudet -kysely3).  

Kysely oli sähköinen ja se lähetettiin hankekuntiin sähköpostitse. Kysely oli auki 15.2.–21.3.2021. 
Vastauksia saatiin yhteensä 1238. Vastaukset jakautuivat hankekuntien kesken seuraavasti: 
Hämeenlinna 58, Lahti 248, Oulu 41, Porvoo 273, Tampere 8, Turku 478 ja Vantaa 130. 

Osallistujat 
Vastaajista (N 1238) suurin osa edusti joko opetuspalveluita (58%, n 717) tai varhaiskasvatuspalveluita 

(25%, n 311). Muiden toimialojen edustus jäi viiteen prosenttiin tai sen alle (n 210). Toimialajakauma 

on esitelty kaaviossa 1. 

 
1 https://opeka.fi/fi  
2 Sairanen, H., Tanhua-Piiroinen, E. & Vuorinen, M. (2014). KINOSTE – kirjastojen tietotekninen osaaminen. 
Pilottihankkeen julkaisematon loppuraportti. 
3 https://digivalmius.fi 

https://opeka.fi/fi
https://digivalmius.fi/
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Kaavio 1 . Vastaajien lukumäärä (N 1238) toimialueittain. 

Noin 14% vastaajista (n 173) kertoi olevansa johtoasemassa, ja noin 18% toimi itse ICT-vastaavana, 

tutorina tai mentorina. 

Opetuspalveluiden alaisuudessa työskentelevistä suurin osa oli töissä perusopetuksen puolella: 

alakoulussa 47%, yläkoulussa 16% ja yhtenäiskoulussa 15%. Toisella asteella ammatillisen koulutuksen 

puolella työskenteli 13% ja lukiossa 6%. Muissa opetuspalveluiden asiantuntijatehtävissä toimi 2%. 

Lähes puolella vastaajista (48%) oli ylemmän asteen tutkinto yliopistosta tai korkeakoulusta. 

Vastaajista yli puolet (64%) oli 1960- ja 1970-luvulla syntyneitä, ja yli puolella (65%) oli yli 10 vuoden 

työkokemus nykyisistä tai vastaavista työtehtävistä. 

Vastaajista enemmistö (77%) oli naisia. Miehiä oli 20%. Loput 3% valitsivat vaihtoehdon ”En halua 

vastata” tai jättivät kohdan tyhjäksi. Suurin osa vastaajista oli äidinkieleltään suomenkielisiä (86%). 

Ruotsia puhui äidinkielenään 13% ja yksi prosentti jotakin muuta kieltä. 

Analyysi 
Vastaukset analysoitiin määrällisesti. Vastaajajoukkoa käsitellään tässä raportissa pääosin 

kokonaisuutena, mutta tarkasteluja tehdään lisäksi 

a) johtoasemassa olevien sekä muun henkilöstön välillä 

b) toimialoittain varhaiskasvatuspalveluiden, opetuspalveluiden ja muiden välillä 

siltä osin, kun niissä ilmeni eroavaisuuksia. 

Raportissa tulokset esitellään seuraavassa järjestyksessä: 

- Luku 2: Resurssit 

- Luku 3: Osaaminen  

- Luku 4: Tekninen tuki 

- Luku 5: Oman osaamisen kehittäminen 

- Luku 6: Mielipiteet ja asenteet 

Luvussa 7 on yhteenveto ja luvussa 8 johtopäätökset.  
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2. RESURSSIT 
 

Suurimmalle osalle vastaajista oli työnantajan toimesta tarjottu henkilökohtaiseen käyttöön joko 

kannettava tietokone (76,6%) ja/tai älypuhelin (66,3%) kuten kaavio 2 osoittaa. Yhteiskäyttölaitteista 

yleisimmät olivat kannettava tietokone (54,3%), pöytäkone (50,8%) tai tabletti (49,1%). 

 

Kaavio 2. Käytettävissä olevat resurssit. 

Toimialakohtainen vertailu (varhaiskasvatuspalvelut vs. opetuspalvelut vs. muut) osoitti, että vähiten 

henkilökohtaisia laitteita oli käytössä varhaiskasvatuspalveluiden parissa työskentelevillä (kaavio 3). 

Heistä vain noin puolella (52,1%) oli henkilökohtaisessa käytössään yksi tai useampi laite. 

Opetuspalveluissa työskentelevillä vastaava luku oli 97,2% ja muilla toimialoilla 94,8%. 

Varhaiskasvatuksen parissa yhteiskäyttölaitteita oli eniten (92,9%). Opetuspalveluissa niitä oli 85,8 

prosentilla, muilla 50 prosentilla. 

 

Kaavio 3. Laitteet henkilökohtaisessa/yhteiskäytössä toimialoittain. 

17,7 %

76,7 %

9,3 %

66,3 %

3,6 % 1,5 %

14,5 %

50,8 %
54,3 %

49,1 %

29,4 %

12,4 %
4,0 %

18,5 %

Pöytäkone Kannettava
tietokone

Tabletti Älypuhelin Peruspuhelin Jokin muu Ei mitään

Henkilökohtainen Yhteinen

52,1 %

97,2 % 94,8 %92,9 %
85,8 %

50,0 %

Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Muut

Henkilökohtainen laite Yhteiskäyttölaite
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Kokonaisuudessaan vastaajat olivat suhteellisen tyytyväisiä työpaikkojensa tarjoamiin laitteisiin, 

kuten taulukko 1 osoittaa. Laitteet koettiin toiminnaltaan luotettaviksi, helppokäyttöisiksi ja riittäviksi 

työtehtävien suorittamiseen. 

Taulukko 1. Tyytyväisyys työpaikan tarjoamiin laitteisiin. 

 Keskiarvo* Keskihajonta n 

Työpaikkani tarjoamat laitteet ovat riittävät työtehtävieni  
suorittamiseen.  4,1 1,1 1237 

Työpaikkani tarjoamat laitteet toimivat luotettavasti. 3,9 1,0 1220 

Työpaikkani tarjoamat laitteet ovat helppokäyttöiset. 4,2 0,9 1221 
*Asteikko: täysin eri mieltä 1; jonkin verran eri mieltä 2; ei eri eikä samaa mieltä 3; jonkin verran samaa mieltä 4; täysin 

samaa mieltä 5. 
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3. OSAAMINEN 
 

Osaaminen nyt 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan valitsemalla annetuista vaihtoehdoista 

itseään parhaiten kuvaava taitotaso (kaavio 4). Reilu kolmannes (36,7%) vastaajista koki olevansa 

taidoiltaan perustasolla ja noin puolet (51,6%) perustason yläpuolella. Noin 12 prosenttia koki 

taidoissaan olevan puutteita. 

 

Kaavio 4. Sanallinen kuvaus omasta osaamisesta. 

Toimialakohtainen vertailu kaaviossa 5 osoittaa, että kaikissa ryhmissä kuvaavimmaksi koettiin 
vaihtoehto ”Minulla on perustason ICT-taidot”. Huomattavimmat erot toimialojen välillä olivat 
jaottelun ääripäissä: korkeimmalla taitotasolla nousivat esiin muut (20%), heikommalla tasolla 
varhaiskasvatuksen edustajat (26%). 

 

Kaavio 5. Sanallinen kuvaus omasta osaamisesta toimialoittain. 

Vertailu johtoasemassa olevien ja muun henkilöstön välillä kaaviossa 6 osoittaa, että johto koki 
taitojensa olevan hieman korkeammalla tasolla kuin muut. Heillä yleisin vaihtoehto oli ”Minulla on 
kehittyneet ICT-taidot”. 

11,7%

36,7%

26,2%

19,1%

6,3%

ICT-osaamisessani on puutteita.

Minulla on perustason ICT-taidot.

Minulla on kehittyneet ICT-taidot.

Olen monipuolinen ICT-osaaja ja toimin vertaistukena.

Olen ICT:n asiantuntija, joka jakaa omaa osaamistaan
yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista.

6,0 %

34,0 %

30,0 %

10,0 %

20,0 %

7,0 %

38,0 %

29,0 %

19,0 %

7,0 %

26,0 %

36,0 %

16,0 %

19,0 %

3,0 %

ICT-osaamisessani on puutteita.

Minulla on perustason ICT-taidot.

Minulla on kehittyneet ICT-taidot.

Olen monipuolinen ICT-osaaja ja toimin vertaistukena.

Olen ICT:n asiantuntija, joka jakaa omaa osaamistaan
yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista.

Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Muut
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Kaavio 6. Sanallinen kuvaus omasta osaamisesta johto vs. muu henkilöstö. 

Myös vastaukset väittämiin liittyen omaan osaamiseen osoittavat, että vastaajat olivat keskimäärin 
melko vakuuttuneita omasta osaamisestaan (taulukko 2). Kyvystä ratkaista ICT-ongelmia – omien tai 
muiden – ei oltu aivan yhtä varmoja. 

Taulukko 2. Mielipiteet omasta osaamisesta. 

 Keskiarvo* Keskihajonta n 

Ymmärrän, millaista ICT-osaamista työni edellyttää.  4,5 0,7 1236 

Osaan hyödyntää digitaalisia välineitä työssäni.  4,3 0,9 1233 

Osaan ratkaista työssäni ilmeneviä arkisia ICT-ongelmia.  3,8 1,1 1231 

Pystyn auttamaan muita ongelmatilanteissa  
liittyen ICT:n käyttöön.  3,7 1,2 1225 

*Asteikko: täysin eri mieltä 1; jonkin verran eri mieltä 2; ei eri eikä samaa mieltä 3; jonkin verran samaa mieltä 4; täysin 

samaa mieltä 5. 

Kaavio 7 erittelee tarkemmin eri osaamisalueet ja vastaajien itsearviot niihin liittyen.  

12,2 %

38,4 %

24,5 %

19,2 %

5,7 %

7,5 %

27,7 %

36,4 %

19,1 %

9,2 %

ICT-osaamisessani on puutteita.

Minulla on perustason ICT-taidot.

Minulla on kehittyneet ICT-taidot.

Olen monipuolinen ICT-osaaja ja toimin vertaistukena.

Olen ICT:n asiantuntija, joka jakaa omaa osaamistaan
yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista.

Johto Muut
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Kaavio 7. Oman osaamisen arviointi. Asteikko: täysin eri mieltä 1; jonkin verran eri mieltä 2; ei eri eikä samaa mieltä 3; jonkin verran samaa mieltä 4; täysin samaa mieltä 5. 

1,6

1,8

2,1

2,2

2,7

3,6

3,7

4,0

4,2

4,2

4,2

4,3

4,4

4,4

4,6

4,6

4,8

4,8

4,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Osaan käyttää jotakin simulaatio- ja mallinnusohjelmaa.

Osaan käyttää jotakin hallinnon työkalua.

Osaan käyttää jotakin työajanhallinnan / -raportoinnin työkalua.

Osaan hyödyntää lisättyä/virtuaalitodellisuutta.

Osaan käyttää jotakin muuta ajanhallinta- / organisointityökalua.

Osaan käyttää jotakin mediasisällön tuottamisen välinettä.

Osaan käyttää jotakin verkko-oppimisympäristöä.

Osaan käyttää jotakin esityslaitetta.

Osaan käyttää jotakin tallennustila- / jakamistyökalua.

Osaan järjestää ja toimia etäkokouksen/videoneuvottelun ylläpitäjänä.

Osaan käyttää sosiaalista mediaa / verkostoja.

Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni aineistoja verkosta.

Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin.

Osaan käyttää sähköistä kalenteria.

Osaan käyttää jotakin toimisto-ohjelmistoa.

Osaan arvioida internetistä saadun tiedon luotettavuutta.

Osaan osallistua etäkokoukseen/videoneuvotteluun.

Osaan käyttää jotakin internetin hakukonetta ja valita tehokkaat hakusanat.

Osaan käyttää sähköpostia.
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Kaavio 8 esittelee, millaista ICT-osaamista ja ymmärrystä vastaajat kokivat työnsä edellyttävän eniten 
vastaushetkellä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan 1–3 itselleen tärkeintä osaamisaluetta annetuista 
vaihtoehdoista. Kärkeen nousivat laitteet ja teknologia (laitteiden hallinta, teknologian soveltaminen 
eri tilanteissa), digitalisaatio (digitaalisen toimintaympäristön jatkuvan muuttuvan luonteen 
ymmärtäminen, oma aktiivinen rooli, oppimaan oppiminen, jatkuva oppiminen) ja alustat, 
tietojärjestelmät ja sovellukset (toimiminen erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, tietojärjestelmien 
ja sovellusten soveltaminen eri tilanteissa). 

 

Kaavio 8. Olennaisimmat osaamisalueet nykyhetkessä. 

Kysyttäessä, mihin vastaajien ICT-osaaminen pääosin perustuu, tärkeimmiksi nousivat työn ohessa 
oppiminen ja itseoppiminen, kuten kaavio 9 osoittaa. Vastaajat saivat valita annetuista vaihtoehdoista 
1–2 olennaisinta. 

 

Kaavio 9. Osaamisen perusta. 

65

109

218

237

355

478

488

633

703

719

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja automatisaatio

Tiedolla johtaminen

Vastuullinen tietotyö

Informaatiolukutaito

Digitaalisen tiedon käsittely

Digitaalinen viestintä ja vuorovaikutus

Tietotyö

Alustat, tietojärjestelmät ja sovellukset

Digitalisaatio

Laitteet ja teknologia

163

258

711

851

Osaamiseni perustuu pääosin saamaani
täydennyskoulutukseen.

Osaamiseni on pääosin hankittu opiskelujen aikana.

Osaamiseni on pääosin itseopittua.

Osaamiseni perustuu pääosin työn ohessa oppimiseen.
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Toimialakohtaisessa vertailussa nousi esiin, että muista poiketen varhaiskasvatuspalveluiden parissa 
työskentelevillä itseoppiminen nähtiin tärkeimmäksi.  

Kaavio 10 havainnollistaa, mikä motivoi vastaajia kouluttautumaan. Vastaajat saivat valita annetuista 
vaihtoehdoista 1–2 olennaisinta. 

Eniten vastaajia motivoi kouluttautumaan 
halu kehittää omaa osaamistaan ja parempi 
suoriutuminen työtehtävissä. Esille 
nousivat myös välttämättömyys 
työtehtävissä suoriutumisen kannalta ja 
uteliaisuus uuteen tietoon ja uuden 
oppimiseen. Toive paremmasta palkasta tai 
työssä etenemisestä tai työnantajan 
asettama pakko toimi motivaattorina vain 
harvoilla. 

 

 

Tulevaisuuden osaaminen 
Pyydettäessä vastaajia arvioimaan seuraavia osaamisalueita sen mukaan, kuinka todennäköisesti he 

tulevat tarvitsemaan niitä työssään, kärkeen nousivat laitteet ja teknologia (laitteiden hallinta, 

teknologian soveltaminen eri tilanteissa), alustat, tietojärjestelmät ja sovellukset (toimiminen 

erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, tietojärjestelmien ja sovellusten soveltaminen eri tilanteissa), 

digitalisaatio (digitaalisen toimintaympäristön jatkuvan muuttuvan luonteen ymmärtäminen, oma 

aktiivinen rooli, oppimaan oppiminen, jatkuva oppiminen) ja digitaalinen viestintä ja vuorovaikutus 

(teknologia-avusteinen vuorovaikutus, viestintäsovellukset, sosiaalinen media, digitaalinen tiimityö, 

digitaalinen osallisuus ja aktiivinen osallistuminen) kuten taulukko 3 osoittaa.  

Taulukko 3. Tulevaisuuden osaamisalueet 1. 

 Keskiarvo* Keskihajonta n EOS 

Laitteet ja teknologia 4,6 0,7 1141 72 

Alustat, tietojärjestelmät ja sovellukset 4,6 0,7 1130 84 

Digitalisaatio 4,5 0,7 1155 67 

Digitaalinen viestintä- ja vuorovaikutus 4,5 0,7 1099 112 

Informaatiolukutaito 4,4 0,8 1071 140 

Digitaalisen tiedon käsittely 4,3 0,9 1049 163 

Vastuullinen tietotyö 4,3 1 1080 129 

Tietotyö 4,2 1,2 1101 106 

Tiedolla johtaminen 3,1 1,5 884 325 

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja automatisaatio 2,9 1,5 859 347 
*Asteikko: Ei lainkaan todennäköisesti 1; ei kovin todennäköisesti 2; en osaa sanoa 3; melko todennäköisesti 4; hyvin 

todennäköisesti 5. (Vaihtoehto 3 jätetty keskiarvon laskennan ulkopuolelle.) 

Suuria eroja ei tosin muodostunut seuraaviinkaan: informaatiolukutaitoon (kyky määritellä 

tiedontarve, tiedonhakutaidot, tiedon arviointitaidot), digitaalisen tiedon käsittelyyn (tiedon 

tuottaminen eri sovelluksilla, tiedon jakaminen, tiedon elinkaari, tiedon löydettävyys, metatiedot, 

47

51

366

431

763

Toive työssä etenemisestä

Toive paremmasta palkasta

Uteliaisuus uuteen tietoon ja
uuden oppimiseen

Välttämättömyys työtehtävissä
suoriutumisen kannalta

Parempi suoriutuminen
työtehtävissä

Kaavio 10. Motivaatio kouluttautumiseen. 
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tiedon tallentaminen, arkistointi), vastuulliseen tietotyöhön (tietoturvaosaaminen, saavutettavuus, 

tekijänoikeudet, lainsäädäntö, hyvät tavat ja netiketti) ja tietotyöhön (etätyö/etäopetus, 

monipaikkatyöskentely). Vähiten tarvetta tulevaisuudessa nähtiin taidoille liittyen tiedolla 

johtamiseen (tiedon visualisointi (infografiikat), analytiikka, skenaarioajattelu, jakaminen) ja 

ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja automatisaatioon (ongelmanratkaisutaidot, prosessiosaaminen, 

automatisointi). Ne olivat myös osaamisalueet, jotka keräsivät selvästi eniten En osaa sanoa -

vastauksia. 

Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan tarkempia ehdotuksia tulevaisuuden taidoista, taitoa käyttää 

digitaalisia työpöytiä ja raportointialustoja pidettiin todennäköisimpänä (taulukko 4). Muiden 

suhteen esiintyi huomattavaa epävarmuutta, mistä kielii myös suuri En osaa sanoa -vastausten osuus. 

Taulukko 4. Tulevaisuuden osaamisalueet 2. 

 Keskiarvo* Keskihajonta n EOS 

Digitaaliset työpöydät ja raportointialustat  4 1,1 927 285 

5G-teknologia  3 1,5 638 576 

Tekoäly (AI) 2,8 1,4 807 415 

Simultaanitulkkaus  2,7 1,4 724 486 

Lisätty todellisuus (AR, VR)  2,7 1,4 764 446 

Puheentunnistus  2,6 1,4 718 494 

Chatbotit  2,5 1,4 667 544 

Automatisoidut toimintamallit 2,5 1,4 618 592 

Indeksointi / metatieto 2,4 1,4 544 664 

IoT, sensorit sekä niihin liittyvä mittaaminen 2 1,2 555 657 

API/rajapinnat  2 1,2 508 700 
*Asteikko: Ei lainkaan todennäköisesti 1; ei kovin todennäköisesti 2; en osaa sanoa 3; melko todennäköisesti 4; hyvin 

todennäköisesti 5. (Vaihtoehto 3 jätetty keskiarvon laskennan ulkopuolelle.) 

Epävarmuus näkyi myös avovastauksissa kohdassa, jossa pyydettiin visioimaan tulevaisuuden 

taitotarpeita. Visioiden sijaan esitettiin muita kommentteja ja toiveita. 

En tiennyt, mitä kaikki edellä olevat sanat edes tarkoittivat. 

Äskeinen kysymys utopiaa, josta en ymmärtänyt juurikaan mitään. 

En ymmärtänyt edellisen kohdan termeistä puoliakaan, vaikea siis vastata tarvitsenko. 
Todennäköisesti siis en.  

Toivottiin aikaa, arjessa pärjäämistä ja rauhallista etenemistahtia, ja huomiota kiinnitettiin myös 
omaan rooliin. 

Olisi aikaa perehtyä uusiin asioihin.   

Haluaisin pärjätä vaan paremmin arjessa :) 

Vähemmän visioita. Keskitytään, edetään rauhassa. 

Moni ylläolevista tulee varmasti näyttäytymään työssäni vaikken sitä itse huomaisikaan. Muutos 
on niin nopeaa, että tärkeimpänä asiana tulee olemaan oma halukkuus opetella uusia välineitä 
ja työtapoja. 
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Noin 40% vastaajista oli tietoisia siitä, onko kunnassa tai työpaikalla ICT-strategia, ja noin 25% oli 
tutustunut niihin (kaavio 11). 

 

Kaavio 11. Tietoisuus ICT-strategioista. 

Kaavio 12 osoittaa, että johtoasemassa oleville strategiat olivat tutummat kuin muulle henkilöstölle. 

 

Kaavio 12. Tietoisuus ICT-strategioista: johto vs. muu henkilöstö. 

 

 

48,9 %

9,6 %

49,9 %

1,1 %

24,8 %

59,6 %

25,1 %

57,6 %

25,8 %

30,9 %

25,0 %

41,8 %

Olen tutustunut työpaikkani ICT-strategiaan.

Työpaikallani on ICT-strategia.

Olen tutustunut kuntani ICT-strategiaan.

Kunnassani on ICT-strategia.

Kyllä EOS Ei

26,5 %

50,9 %

22,9 %

64,7 %

6,8 %

28,5 %

26,9 %

52,4 %

20,8 %

61,3 %

0,9 %

37,6 %

15,1 %

40,1 %

44,8 %

30,8 %

23,3 %

45,9 %

15,1 %

34,3 %

50,6 %

32,6 %

1,2 %

66,3 %

EOS

Ei

Kyllä

Olen tutustunut työpaikkani ICT-strategiaan

EOS

Ei

Kyllä

Työpaikallani on ICT-strategia

EOS

Ei

Kyllä

Olen tutustunut kuntani ICT-strategiaan

EOS

Ei

Kyllä

Kunnassani on ICT-strategia

Johto Muut
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Toimialakohtainen vertailu näytti, että opetuspalveluiden parissa työskentelevät tunsivat strategiat 

parhaiten. Vähiten niistä olivat tietoisia varhaiskasvatuksen työntekijät (kaavio 13). 

 

Kaavio 13. Tietoisuus ICT-strategioista toimialoittain. 

  

24,0 %

60,0 %

16,6 %

59,0 %

18,0 %

22,3 %

22,3 %

55,0 %

22,3 %

67,0 %

3,0 %
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23,1 %

41,4 %

35,0 %
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6,2 %

41,2 %

23,4 %

44,4 %

31,5 %

48,1 %

1,0 %

51,3 %

29,5 %

58,3 %

11,2 %

75,3 %

11,5 %

12,2 %

37,8 %

57,0 %

11,5 %

75,6 %

1,0 %

22,1 %

EOS

Ei

Kyllä

Olen tutustunut työpaikkani ICT-strategiaan

EOS

Ei

Kyllä

Työpaikallani on ICT-strategia

EOS

Ei

Kyllä

Olen tutustunut kuntani ICT-strategiaan

EOS

Ei

Kyllä

Kunnassani on ICT-strategia

Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Muut
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4. TEKNINEN TUKI 
 

Tekninen tuki nyt 
Kaavio 14 esittelee, millaista teknistä tukea vastaajilla oli työpaikoillaan saatavilla (vaihtoehdoista sai 
valita niin monta kuin halusi). Kärjessä oli etätuki, mutta myös vertaistukea koettiin olevan saatavilla 
samoin kuin kollegoita, jotka toimivat tukihenkilöinä omien töidensä ohessa. 

 

Kaavio 14. Saatavilla olevat teknisen tuen muodot. 

Avovastauksissa mainittiin tuenantajina myös digimentorit, -tutorit ja -lähettiläät. 

Vastaukset tekniseen tukeen liittyvät väittämät vahvistavat, että vertaistukeen luotetaan (taulukko 5). 
Muutenkin tekniseen tukeen näytettiin olevan suhteellisen tyytyväisiä. 

Taulukko 5. Tekninen tuki. 

 Keskiarvo* Keskihajonta n 

Työpaikkani digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön  
suunnattu tekninen tuki on helposti saatavilla. 3,5 1,1 1232 

Tiedän, kehen tai mihin tahoon ottaa yhteyttä,  
jos tarvitsen teknistä tukea.  4,2 1 1228 

Työpaikkani tarjoaa riittävästi teknistä tukea.  3,5 1,2 1228 

Työpaikallani työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan  
digitaalisten laitteiden käytössä. 4,4 0,8 1228 

*Asteikko: täysin eri mieltä 1; jonkin verran eri mieltä 2; ei eri eikä samaa mieltä 3; jonkin verran samaa mieltä 4; täysin 

samaa mieltä 5. 

 

Johto oli hiukan tyytyväisempää tarjolla olevaan tekniseen tukeen kuin muu henkilöstö kuten kaavio 

15 osoittaa. Vertaistukeen oltiin yhtä lailla tyytyväisiä. 

155

515

691

867

980

1034

Palvelupiste (helpdesk) paikan päällä

Varalaitteet

Lähituki

Kollega, joka toimii tukihenkilönä omien töidensä ohella

Vertaistuki

Etätuki
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Kaavio 15. Mielipiteet teknisestä tuesta johto vs. muu henkilöstö. 

Toimialakohtainen vertailu osoitti, että opetuspalveluissa työskentelevät olivat tyytyväisimpiä 

tarjottuun tekniseen tukeen, varhaiskasvatus vähiten tyytyväisin (kaavio 16). 

 

Kaavio 16. Mielipiteet teknisestä tuesta toimialoittain. 

Avovastauksissa nousi esiin kaksi haastetta liittyen vertais- ja kollegiaaliseen tukeen. Kollegoita ei aina 
haluta vaivata eivätkä tukihenkilöinä toimivat välttämättä itse aina saa apua. 

Kun kollegat toimivat vertaistukena, ei aina viitsi vaivata, kun se selvästi tietää hänelle lisätyötä. Itse 

yrittää selvitä tai jättää selvittämättä. Vain IT-tueksi nimetty henkilö isossa työyhteisössä olisi 

ihanteellista. 

Olen itse vastuuhenkilönä TVT-asioissa enkä näin ollen varsinaisesti saa tukea omalle työlleni yksikön 

sisällä, vaan minun pitää hakea sitä yksikön ulkopuolelta.  

4,4

3,5

4,2

3,5

4,4

3,7

4,3

3,7

1 2 3 4 5

Työpaikallani työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan
digitaalisten laitteiden käytössä.

Työpaikkani tarjoaa riittävästi teknistä tukea.

Tiedän, kehen tai mihin tahoon ottaa yhteyttä, jos
tarvitsen teknistä tukea.

Työpaikkani digitaalisten laitteiden ja palveluiden
käyttöön suunnattu tekninen tuki on helposti saatavilla.

Johto Muut

4,3

3,5

4,3

3,5

4,5

3,7

4,3

3,6

4,3

3,1

4,1

3,3

1 2 3 4 5

Työpaikallani työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan
digitaalisten laitteiden käytössä.

Työpaikkani tarjoaa riittävästi teknistä tukea.

Tiedän, kehen tai mihin tahoon ottaa yhteyttä, jos
tarvitsen teknistä tukea.

Työpaikkani digitaalisten laitteiden ja palveluiden
käyttöön suunnattu tekninen tuki on helposti saatavilla.

Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Muut
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Suurin osa vastaajista raportoi tarvitsevansa 
teknistä tukea muutaman kerran vuodessa 
(48,5%) tai kerran kuussa (33,5%). Viikoittain 
tai päivittäin apua tarvitsi 12,5%. 

Kolmesta annetusta vaihtoehdosta 
yleisimmäksi syyksi teknisen tuen tarpeelle 
nousi laite- tai ohjelmistovika (kaavio 17). 
Muina ongelmina mainittiin useimmiten 
salasanan unohdukset ja riittämättömät 
käyttöoikeudet. 

Kaavio 17. Syyt teknisen tuen tarpeelle. 

Toimivimpana teknisen tuen muotona vastaajat pitivät lähitukea, mutta myös kollega, joka toimii 
tukihenkilönä omien töidensä ohella ja etätuki saivat kannatusta (kaavio 18). Vastaajia pyydettiin 
valitsemaan annetuista vaihtoehdoista 1–2 itselleen tärkeintä. 

 

Kaavio 18. Toimivin teknisen tuen muoto. 

Toimialakohtaisessa vertailussa kävi ilmi, että varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden edustajat 
kannattivat lähitukea, muilla etätuki oli selvästi kärjessä. Myös johtoasemassa olevat suosivat 
etätukea. 

Tekninen tuki tulevaisuudessa 
Kysyttäessä millaista teknistä tukea vastaajat uskovat tarvitsevansa tulevaisuudessa, kärkeen nousi 

niukasti vertaistuki (taulukko 6). Myös etätuen ja kollegan, joka toimii tukihenkilönä, tarvetta pidettiin 

varsin todennäköisenä.  

Taulukko 6. Tulevaisuuden tekninen tuki. 

Tulevaisuuden tuen muoto Keskiarvo Keskihajonta n EOS 

Vertaistuki 4,5 0,7 1112 84 

Etätuki 4,4 0,8 1079 116 

Kollega, joka toimii tukihenkilönä omien töidensä ohella 4,3 1 1067 128 

Lähituki 4,1 1 1059 140 

Varalaitteet 4 1,1 880 294 

Palvelupiste (helpdesk) paikan päällä  3,2 1,5 778 394 
*Asteikko: Ei lainkaan todennäköisesti 1; ei kovin todennäköisesti 2; en osaa sanoa 3; melko todennäköisesti 4; hyvin 

todennäköisesti 5. (Vaihtoehto 3 jätetty keskiarvon laskennan ulkopuolelle.) 

86

189

193

503

595

691

Varalaitteet

Vertaistuki

Palvelupiste (helpdesk) paikan päällä

Etätuki

Kollega, joka toimii tukihenkilönä omien töidensä ohella

Lähituki

Muu

Osaamisongelma

Palvelun toimimattomuus

Laite- tai ohjelmistovika
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Tulevaisuudessa teknisen tuen tarpeen uskottiin entisestään lisääntyvän kuten kaavio 19 osoittaa. 

 

Kaavio 19. Teknisen tuen tarve tulevaisuudessa. 

 

Toiveita teknisten tukipalveluiden kehittämiseen 
Tulevaisuuden teknisiltä tukipalveluilta toivottiin ennen muuta tavoitettavuutta, selkeyttä ja 

nopeutta. 

Helpommin ja selkeämmin saatavilla ja tavoitettavissa. Nyt tieto pitäisi etsiä ties mistä Intrasta, joka on 
niin sekava, että ajatuskin jonkin etsimisestä sieltä ärsyttää. 

Toimiva ja nopea palvelu ("hoitotakuu" määritelty).  

Mieluusti tukea otettaisiin vastaan yhdeltä ja samalta taholta, ja haluttaisiin välttyä henkilöltä toiselle 

pompottelua. 

Tuen saaminen pitää olla yksinkertaista. Tuen tarvitsijan ei pidä olla se, jonka pitää tietää mihin tuuttiin 
ottaa yhteyttä ja mitä yhteydenottolomaketta käyttää. Yhdellä palvelupyynnöllä pitää hoitua monta asiaa, 
esim. kun ilmoitan uuden työntekijän aloittamisesta esim. tekemällä työsopimuksen, hänelle avataan 
automaattisesti tarpeelliset tunnukset yms. ilman kymmentä eri tukipyyntöä. 

Joudun käyttämään työssäni sovelluksia, joiden tekninen tuki on "jossain" ja kaupungin tekninen tuki 
"jossain muualla". Siinä sitten yritän selvittää kahden tahon välillä, kenen kuuluisi ongelmaa hoitaa. Tahot 
voisivat keskustella keskenään ja tarttua siihen yhdessä eikä niin, että nostetaan kädet ylös ja ilmoitetaan, 
että kuuluu sille toiselle. 

Selkeämpi ohjeistus kunnassa, kuka taho vastaa mistäkin ja miten heihin kuuluu ottaa yhteys. Kiireisessä 
arjessa ei ole aikaa etsiä erilaisia sähköisiä yhteydenottolomakkeita, vaan tulee saavuttaa nopeasti (esim. 
puhelimitse).  

Toivottiin myös kaluston yhtenäistämistä ja tuen keskittämistä kaupunkitasolla, sekä yhteisiä sääntöjä 
ja ohjeita. 

Selkeät säännöt ja ohjeet tiedostojen tekemisestä ja tiedon säilyttämisestä eri asemilla. Nyt kukin tekee, 
miten sattuu ja tallentaa minne sattuu eikä kukaan OIKEASTI tiedä, mikä on kaupungin linja. Tokko sellaista 
edes on. 

Laitteiden osalta toivottiin myös pysyvyyttä, jottei uuden tekniikan opettelua olisi jatkuvasti. 

17 %

79 %

4 %

en osaa sanoa lisääntyy vähenee
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Paras tuki olisi, ettei systeemit koko ajan muuttuisi. vrt autolla ajaminen... ei autossakaan päivitetä 
mekaanista toimintaa vuosittain, vaan ohjauspyörä, jarru, kytkin ja vaihteet löytyvät mallissa kuin mallissa 
aina samasta paikasta ja samassa järjestyksessä. 

Me emme pääsääntöisesti ehdi istumaan koneella ja siksi asiat eivät mene perustyöntekijän 
"selkärankaan" vaan alati muuttuvat järjestelmät/laitteet aiheuttavat hankaluutta. Tämän takia kannattaa 
kunnan miettiä, että kannattaako järjestelmiä muuttaa kerran vuodessa vai 10 vuodessa. Lisäksi 
kannattaako olla monta eri ohjelmaa vai yrittää keskittää. 

Aika- ja henkilöstöresurssit nousivat myös esiin. 

Henkilöstöresurssien lisääminen tutortoimintaan - oman työn ohella ohjaaminen ja neuvominen jää liian 
pienelle ja on hyvin henkilön sitoutumisesta ja muista omista tehtävistä riippuvaista.  

En eller flera personer på arbetsplatsen, som kan hjälpa när det behövs. 

Työpaikan ICT-tukihenkilölle voisi resursoida enemmän palkallista työaikaa tehtävään. 

Isoihin työyksiköihin tarvittaisiin päätoiminen ITC/TVT-työtekijä muita työntekijöitä tukemaan ja 
opastamaan. 

Tärkeänä tekijänä teknisessä tuessa mainittiin ihmisläheisyys ja kommunikoinnin onnistuminen. 
Toivottiin, että tukeen saisi puheyhteyden, ja että tuen kanssa pystyttäisiin puhumaan ”samaa kieltä”. 

Pitäisi olla helpommin/nopeammin tavoitettavissa sekä jokin "matalan kynnyksen" tuki, jossa voi kysyä 
laitteiden tai ohjelmien käyttöön liittyviä kysymyksiä. 

Teknisillä alueilla lähtökohtaisesti kehitetään palvelumuotoilua koko ajan ja laitteet/sovellukset tulevat 
käyttäjäystävällisimmiksi ja käytänteet yhtenäistyvät (ehkä). Siltikin uuden opittavan äärellä miellyttävintä 
on aina osaavan ihmisen välitön apu. Viheliäisintä on lukea käyttöohjeita. Ehkä tähän välimaastoon asettuu 
puhetta ja ihmisen aivoituksia ymmärtävä botti. 

Det skulle vara önskvärt att den tekniska stödtjänsten skulle veta vad man talar om, så att stödet skulle 
vara skräddarsytt enligt användare eller att det fanns någon man kunde kontakta i specifika ärenden som 
skulle känna till huset och dess inbyggda tekniska apparatur. Jag efterlyser expertis och personer som 
förstår och kan det vi sysslar med. 

Help Deskin sähköiseen asiointiin kirjoitettavat tukipyynnöt ovat vaikeita. On vaikea muotoilla kysymyksiä 
niin, että he osaavat vastata siihen, mitä tarkoitin. Enkä aina ymmärrä heidän vastaustaan. Järjestelmä on 
kovin persoonaton. 

Koulutus- ja itseopiskelumahdollisuudet nähtiin myös tärkeinä kuten myös hyvä perehdytys uusille 
työntekijöille. 

Kunnon perehdyttävät järjestelmä koulutukset uusien järjestelmien ja uusien työntekijöiden tullessa 
taloon. Silloin ei tarvita niin paljon tukea, kun vertaistuki ja luottamus omiin taitoihin paranee.  
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5. OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN (KOULUTUS) 

Osaamisen tuki nyt 
Oman osaamisen tueksi vastaajat raportoivat olevan eniten tarjolla etäkoulutusta ja itseopiskelu- ja 
tukimateriaaleja (kaavio 20). Yli puolella oli myös käytettävissään työyksikön oma ICT-vastaava. 

 

Kaavio 20. Saatavilla oleva osaamisen tuki. 

Vastaukset väittämiin, jotka liittyivät oman osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen osoittavat, 
että työpaikoilla on vertaistukea hyvin saatavilla; vastaajat olivat vahvasti samaa mieltä sen kanssa, 
että työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan (taulukko 7). 

Taulukko 7. Mielipiteet kouluttautumismahdollisuuksista. 

 Keskiarvo Keskihajonta n 

Työpaikallani työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan  
ICT-osaamiseen liittyen.  4,3 0,8 1227 

Tunnistan omat kouluttautumistarpeeni ja osaan 
 hakeutua koulutuksiin 4 1 1225 

Kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti.  3,6 1,2 1224 

Koulutusta on tarjolla riittävästi.  3,4 1,2 1232 

Muita tukitoimia on tarjolla riittävästi. 3,4 1,1 1224 

Koulutustarjonta on monipuolinen. 3,3 1,1 1224 

Koulutustarjonta vastaa tarpeisiini.  3,3 1,1 1213 
*Asteikko: täysin eri mieltä 1; jonkin verran eri mieltä 2; ei eri eikä samaa mieltä 3; jonkin verran samaa mieltä 4; täysin 

samaa mieltä 5. 

Kaavio 21 osoittaa, että johto oli hiukan tyytyväisempää tarjolla olevaan oman osaamiseen 
kehittämiseen kuin muu henkilöstö. Vertaistukeen oltiin kuitenkin yhtä tyytyväisiä. 
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672
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933

Mahdollisuus suorittaa osaamismerkkejä

Mentorointia

Lähikoulutuksia (luokkahuoneopetusta)

Tutortoimintaa

Työyksikön oma ICT-vastaava

 Itseopiskelu- ja tukimateriaaleja

Etäkoulutuksia (verkkokoulutusta)
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Kaavio 21. Mielipiteet kouluttautumismahdollisuuksista johto vs. muu henkilöstö. 

Toimialakohtainen vertailu kaaviossa 22 osoittaa, että varhaiskasvatuksen piirissä oltiin vähiten 
tyytyväisiä tarjolla olevaan oman osaamiseen kehittämiseen ja koettiin esimerkiksi, että koulutusta ei 
ole tarjolla riittävästi. Opetuspalveluiden edustajat olivat tyytyväisimpiä kautta linjan. 

 

Kaavio 22. Mielipiteet kouluttautumismahdollisuuksista toimialoittain. 

Kysyttäessä mitä työpaikan tarjoamia mahdollisuuksia vastaajat hyödyntävät ylläpitääkseen tai 
kehittääkseen omaa ICT-osaamistaan, kärkeen nousi vertaistuki (kaavio 23). Vaihtoehdoista sai valita 
kaikki soveltuvat. Myös itseopiskelu- ja tukimateriaaleja sekä etäkoulutuksia hyödynnettiin yleisesti. 
Avovastauksissa nousi esiin myös itseopiskelu omalla ajalla. 
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Kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti.

Tunnistan omat kouluttautumistarpeeni ja osaan
hakeutua koulutuksiin.

Työpaikallani työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan ICT-
osaamiseen liittyen.

Johto Muut

3,1

3,1

3,4

3,4

3,5

3,9

4,2

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

4,1

4,4

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,8

4,2

1 2 3 4 5

Koulutusta on tarjolla riittävästi.
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Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Muut
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Kaavio 23. Tavat tukea omaa osaamista. 

Koulutuksiin osallistuminen oli yleensä vapaaehtoista (91%). 

Toimivimpana ICT-osaamisen kehittämisen tukimuotona pidettiin lähikoulutuksia. Vaihtoehdoista sai 
valita 1–2 tärkeintä (kaavio 24). 

 

Kaavio 24. Toimivin ICT-osaamisen kehittämisen tukimuoto. 

 

Osaamisen tuki tulevaisuudessa 
Kysyttäessä millaista osaamisen tukea vastaajat uskovat tarvitsevansa tulevaisuudessa, kärkeen 

nousi vertaistuki (taulukko 8). Myös etäkoulutusten ja itseopiskelu- ja tukimateriaalien tarvetta 

pidettiin varsin todennäköisenä.  
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Taulukko 8. Tulevaisuuden tuen muoto. 

 Keskiarvo Keskihajonta n EOS 

Vertaistukea 4,5 0,8 1062 127 

Etäkoulutuksia 4,3 0,8 1090 111 

Itseopiskelu- ja tukimateriaaleja  4,3 0,8 1067 121 

Lähikoulutuksia  4,1 1 1081 123 

Työyksikön omia ICT-vastaavia 4,1 1,1 970 209 

Tutortoimintaa 3,5 1,4 756 412 

Mentorointia  3,3 1,4 640 514 

Osaamismerkkejä 2,3 1,4 629 524 
*Asteikko: Ei lainkaan todennäköisesti 1; ei kovin todennäköisesti 2; en osaa sanoa 3; melko todennäköisesti 4; hyvin 

todennäköisesti 5. (Vaihtoehto 3 jätetty keskiarvon laskennan ulkopuolelle.) 

Tulevaisuudessa koulutuksen tarpeen uskottiin entisestään lisääntyvän kuten kaavio 25 osoittaa. 

 

 

Kaavio 25. Koulutuksen tarve tulevaisuudessa. 

Toiveita koulutuksen kehittämiseen 

Tulevaisuuden koulutuksen toivottiin olevan mahdollisimman spesifiä ja tarpeista nousevaa. 

Koulutus tulisi olla enemmän spesifioitua aina sen mukaan kenelle koulutusta pidetään. 

Att hålla utbildningen på sån nivå att man blir intresserad och klarar av det. 

Koulutusten pitäisi olla paremmin kohdennettuja ja yksityiskohtaisempia, kukaan ei jaksa osallistua "Excel-

koulutukseen", sen sijaan "Arvioinnin helpottaminen taulukkolaskennalla" -koulutus saattaisi kiinnostaa 

hiukan useampia. Koulutuksia pitäisi aina olla tarjolla useampaa tasoa (alkeet/edistyneet). 

Koulutus on-demand mahdollisuuksia tarvitaan lisää. 

Koulutusten toivottiin perustuvan vapaaehtoisuuteen, ja toivottiin, että niille resursoitaisiin työaikaa. 

Koulutuksiin tulisi aina päästä työajalla ja ne voisivat olla osa työtä siten, että ne eivät lisäisi jo ennestään 

valtavaa ja uuvuttavaa työtaakkaa. 

13 %

85 %

2 %

en osaa sanoa lisääntyy vähenee
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Personligen önskar jag att jag skulle hinna utveckla mina kompetenser under arbetstid, det skulle vara 
önskvärt att det i arbetstiden fanns öronmärkta kompetensutvecklingstimmar som skulle vara befriade 
från andra arbetsuppgifter. 

Koulutusten toivottiin olevan käytännönläheisiä ja laadukkaita. 

Koulutukset, joissa tehdään myös tehtäviä, niin että kaikki saavat myös kokeilla järjestelmiä. Pelkkä 
näyttäminen ei riitä, pitkäkestoisen oppimisen aikaansaamiseksi. 

Utbildning i form av workshops är effektivare eftersom deltagarnas individuella utvecklingsbehov då kan 
beaktas bättre än när innehållet i utbildningen är detsamma för alla deltagare.  

Kouluttajiksi henkilöitä joilla pedagogista silmää, valitettavan usein kouluttajina henkilöitä jotka osaavan 
kyseisen asian mutta eivät osaa opettaa. 

Valmiita koulutuspaketteja ja itseopiskelua pidettiin myös toimivana. 

Itseopiskelu/tallenteet koulutuksista ovat parhaita, koska ne eivät ole aikaan sidottuja ja voi tarvittaessa 
nopeuttaa etenemistä. 

Lisää valmiita, tiiviitä koulutuspaketteja teemoittain esim. videomuodossa työpaikan käyttämistä ICT-

sovelluksista ja -palveluista esim. intranettiin. 

Erilaisia "mikrokoulutuksia" voisi ottaa käyttöön, mitä ovat esim. parin minuutin vinkkivideot ja tietoiskut. 

Toisaalta myös lähikoulutusten tarjoama mahdollisuus siihen, että kouluttajalle voi itse esittää 

kysymyksiä, nähtiin hyvänä. 

Vapaaehtoiset koulutukset pienissä lähikoulutusryhmissä. Silloin saa valita koulutuksen oman tarpeen 

mukaan ja kouluttajalta voi kysyä apua. 

Myös tekoälyn käyttämistä koulutustarpeiden kartoittamiseen visioitiin. 

Koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutusten tarjoaminen tekoälyn avulla voisi edesauttaa koulutusten 
kohdentumista, esim. työntekijä saisi strategisia painopisteitä koskevan metadatan avulla suosituksia 
soveltuvista koulutuksista, ja myös koulutushistorian perusteella tekoäly suosittelisi sisältöjä.   
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6. MIELIPITEET JA ASENTEET 

Merkittävimmiksi syiksi käyttää digitaalisia välineitä nousivat se, että työ vaatii sitä sekä se, että sen 
koettiin helpottavan työskentelyä (taulukko 9). 

Taulukko 9. Syyt digitaalisten välineiden käyttöön. 

 Keskiarvo Keskihajonta n 

Käytän digitaalisia välineitä, koska työni vaatii sitä.  4,4 0,9 1219 

Käytän digitaalisia välineitä, koska koen sen helpottavan  
työskentelyäni. 4,3 0,8 1217 

Käytän digitaalisia välineitä, koska nautin uusien  
työtapojen opettelusta.  3,8 1,1 1216 

Käytän digitaalisia välineitä, koska olen kiinnostunut  
teknologiasta. 3,4 1,3 1218 

Aion lisätä digitaalisten välineiden hyödyntämistä työssäni.  3,8 1,0 1215 

*Asteikko: täysin eri mieltä 1; jonkin verran eri mieltä 2; ei eri eikä samaa mieltä 3; jonkin verran samaa mieltä 4; täysin 
samaa mieltä 5. 

Taulukosta 10 on nähtävissä, että vastaajat olivat luottavaisia siihen, että pystyvät oppimaan uusia 
ICT-taitoja ja olivat myös suht innokkaita kehittämään itseään. Uuden digitaaliset välineistön 
käyttöönotto ei herättänyt tunteita suuntaan eikä toiseen, mutta kääntyi enemmän positiivisen kuin 
negatiivisen puoleen. 

Taulukko 10. Asenteet. 

 Keskiarvo Keskihajonta n 

Luotan siihen, että pystyn oppimaan uusia ICT-taitoja.  4,4 0,7 1215 

Olen innokas kehittämään ICT-osaamistani.  3,9 1,0 1213 

Uuden digitaalisen välineistön käyttöönotto työssäni on rikkaus. 3,7 1,0 1214 

Jatkuva uuden digitaalisen välineistön käyttöönotto työssäni  
on kuormittavaa.  3,3 1,3 1214 

Minulla on vaikeuksia mukauttaa työmenetelmiäni  
verkkoympäristöihin sopiviksi.  2,4 1,1 1210 

*Asteikko: täysin eri mieltä 1; jonkin verran eri mieltä 2; ei eri eikä samaa mieltä 3; jonkin verran samaa mieltä 4; täysin 

samaa mieltä 5. 
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7. YHTEENVETO 

 

Resurssit 
Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että laitekanta vaikutti olevan riittävä kaikilla muilla paitsi 

varhaiskasvatuksen parissa työskentelevillä, joilla ainoastaan noin puolella oli käytössään 

henkilökohtainen laite. Heillä tosin käytössään oli yhteiskäyttölaitteita. Kokonaisuudessaan vastaajat 

olivat suhteellisen tyytyväisiä työpaikkojensa tarjoamiin laitteisiin. Ne koettiin helppokäyttöisiksi ja 

riittäviksi työtehtävien suorittamiseen. 

Osaaminen 
Vastaajat arvioivat oman ICT-osaamisensa olevan melko hyvällä tasolla. Reilu kolmannes vastaajista 

koki olevansa taidoiltaan perustasolla ja noin puolet perustason yläpuolella. Perustason yläpuolelle 

asettuivat johtoasemassa olevat sekä toimialakohtaisessa vertailussa muut kuin varhaiskasvatuksen 

ja opetuspalveluiden parissa työskentelevät. Puutteellisemmaksi osaamisensa arvioivat 

varhaiskasvatuksen edustajat. 

Vastaajat kokivat työnsä edellyttävän eniten tällä hetkellä osaamista ja ymmärrystä liittyen 1) 
laitteisiin ja teknologiaan, 2) digitalisaatioon ja 3) alustoihin, tietojärjestelmiin ja sovelluksiin. Ne olivat 
kärjessä myös arvioitaessa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Tulevaisuuden taitoihin nousi 
mukaan myös digitaalinen viestintä ja vuorovaikutus. Tulevaisuuden taitojen arvioinnissa 
huomattavaa oli En osaa sanoa -vastausten suuri osuus; vastausvaihtoehtojen käsitteet olivat monille 
vieraita. Tämä kävi ilmi myös avovastauksissa. 

Vastaajat raportoivat ICT-osaamisensa perustuvan pääosin työn ohessa oppimiseen ja itseoppimiseen. 
Toimialakohtaisessa vertailussa nousi esiin, että muista poiketen varhaiskasvatuspalveluiden parissa 
työskentelevät kokivat itseoppimisen tärkeimmäksi. Eniten vastaajia motivoi kouluttautumaan halu 
kehittää omaa osaamistaan ja parempi suoriutuminen työtehtävissä. Esille nousivat myös 
välttämättömyys työtehtävissä suoriutumisen kannalta ja uteliaisuus uuteen tietoon ja uuden 
oppimiseen. 

Noin 40% vastaajista oli tietoisia siitä, onko kunnassa tai työpaikalla ICT-strategia, ja noin neljännes oli 
tutustunut niihin. Johtoasemassa oleville strategiat olivat tutummat kuin muulle henkilöstölle. 
Toimialakohtainen vertailu puolestaan osoitti, että opetuspalveluiden parissa työskentelevät tunsivat 
strategiat parhaiten. Vähiten niistä olivat tietoisia varhaiskasvatuksen työntekijät. 
 

Tekninen tuki 
Työpaikoilla raportoitiin olevan eniten tarjolla etätukea, mutta myös vertaistukea koettiin olevan 
saatavilla samoin kuin kollegoita, jotka toimivat tukihenkilöinä omien töidensä ohessa. Väittämät 
tekniseen tukeen liittyen vahvistivat, että vertaistukeen luotetaan: koettiin, että työntekijät auttavat 
ja tukevat toisiaan digitaalisten laitteiden käytössä.  
 
Johto oli hiukan tyytyväisempää tarjolla olevaan tekniseen tukeen kuin muu henkilöstö. Vertaistukeen 

oltiin yhtä lailla tyytyväisiä. Toimialakohtainen vertailu osoitti, että opetuspalveluissa työskentelevät 

olivat tyytyväisimpiä tarjottuun tekniseen tukeen, varhaiskasvatus vähiten tyytyväisin. 

Toimivimpana teknisen tuen muotona vastaajat pitivät lähitukea, mutta myös kollega, joka toimii 
tukihenkilönä omien töidensä ohella ja etätuki saivat kannatusta. Toimialakohtaisessa vertailussa kävi 
ilmi, että varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden edustajat kannattivat lähitukea, muilla etätuki oli 
selvästi kärjessä. Myös johtoasemassa olevat suosivat etätukea. 
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Tulevaisuudessa vastaajat uskovat tarvitsevansa eniten vertaistukea. Myös etätuen ja kollegan, joka 

toimii tukihenkilönä, tarvetta pidettiin varsin todennäköisenä. Tulevaisuudessa teknisen tuen tarpeen 

uskottiin entisestään lisääntyvän. 

Avovastauksissa nousi esiin kaksi haastetta liittyen vertais- ja kollegiaaliseen tukeen. Kollegoita ei aina 
haluta vaivata eivätkä tukihenkilöinä toimivat välttämättä itse aina saa apua. 

Oman osaamisen kehittäminen 
Oman osaamisen tueksi vastaajat raportoivat olevan eniten tarjolla etäkoulutusta ja itseopiskelu- ja 

tukimateriaaleja. Yli puolella oli myös käytettävissään työyksikön oma ICT-vastaava. Kävi ilmi, että 

työpaikoilla on hyvin saatavilla vertaistukea myös osaamisen kehittämiseen liittyen; vastaajat olivat 

vahvasti samaa mieltä sen kanssa, että työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan ICT-osaamiseen liittyen.  

Johtoasemassa olevat olivat hiukan tyytyväisempää tarjolla olevaan oman osaamiseen kehittämiseen 
kuin muut. Vertaistukeen oltiin kuitenkin yhtä tyytyväisiä. Toimialakohtainen vertailu osoitti, että 
varhaiskasvatuksen piirissä oltiin vähiten tyytyväisiä tarjolla olevaan oman osaamiseen kehittämiseen 
ja koettiin esimerkiksi, että koulutusta ei ole tarjolla riittävästi. Opetuspalveluiden edustajat olivat 
tyytyväisimpiä kautta linjan. 

Ylläpitääkseen tai kehittääkseen omaa ICT-osaamistaan vastaajat hyödynsivät eniten vertaistukea. 
Myös itseopiskelu- ja tukimateriaaleja sekä etäkoulutuksia hyödynnettiin yleisesti. Toimivimpana ICT-
osaamisen kehittämisen tukimuotona pidettiin kuitenkin lähikoulutuksia.  

Tulevaisuudessa vastaajat uskoivat tarvitsevansa eniten vertaistukea. Myös etäkoulutusten ja 
itseopiskelu- ja tukimateriaalien tarvetta pidettiin varsin todennäköisenä. Koulutuksen tarpeen 
uskottiin tulevaisuudessa entisestään lisääntyvän. 

Mielipiteet ja asenteet 
Tärkeimmiksi syiksi käyttää digitaalisia välineitä nousivat se, että työ vaatii sitä sekä se, että 

digitaalisten välineiden koettiin helpottavan työskentelyä. Vastaajat olivat luottavaisia siihen, että 

pystyvät oppimaan uusia ICT-taitoja ja olivat myös suht innokkaita kehittämään itseään.  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että sivistystoimen piirissä työskentelevien 

kuntatyöntekijöiden ICT-osaaminen on keskimäärin hyvällä tasolla. Laitekanta vaikuttaa olevan 

riittävä ja sekä tekniseen tukeen että oman osaamisen kehittämisen (kouluttautumisen) 

mahdollisuuksiin ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Vähiten henkilökohtaisia laitteita on käytössään 

varhaiskasvatuksen parissa työskentelevillä, mikä heijastuu myös heidän kokemuksiinsa omasta 

osaamisesta ja tukipalveluiden riittävyydestä, jotka jäivät alhaisemmalle tasolle verrattuna muihin. 

Tämä osoittaa, että taitojen kehittämiseen tarvitaan välineitä, joilla harjoitella ja joita käyttää 

säännöllisesti.  

Tulevaisuuden taitoja arvioitaessa kävi ilmi, että vastausvaihtoehdoissa käytetyt käsitteet olivat 
monille vieraita ja aiheuttivat hämmennystä, ja moni kääntyikin vaihtoehdon ”En osaa sanoa” 
puoleen. Se, onko kunnassa tai työpaikalla ICT-strategia, oli myös monelle epäselvää. Olisikin tärkeätä, 
että työpaikoilla käytettävät käsitteet avataan, jotta asiat, jotka mahdollisesti ovat työntekijöille 
käytännössä tuttuja, olisivat ymmärrettäviä myös käsitteinä. 

Vastaukset osoittivat, että tukipalveluita (sekä teknistä tukea että koulutuksia) on eniten tarjolla 

etämuodossa. Toimivimpina tuen muotoina pidettiin kuitenkin lähitukea ja lähikoulutuksia. Sitä, että 

tuen tarjoajaan saa suoran keskusteluyhteyden, pidettiin tärkeänä. 

Tutkimuksessa nousi esiin myös vertaistuen merkitys. Vastaajat olivat vahvasti sitä mieltä, että 

työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan sekä digitaalisten laitteiden käytössä että ylipäätään ICT-

osaamisessa. Vertaistukeen oltiin yhtä lailla tyytyväisiä riippumatta toimialasta tai siitä, onko 

johtoasemassa vai ei. Vastaajat uskoivat myös tulevaisuudessa tarvitsevansa nimenomaan 

vertaistukea. Vertaistukeen liittyy kuitenkin joitain haasteita: kollegoita ei aina kehdata vaivata eivätkä 

tukihenkilöinä toimivat välttämättä itse aina saa apua. Työpaikoilla tulisikin kiinnittää erityistä 

huomiota kollegiaalisen tuen mahdollistamiseen ja suoda sille aikaa ja resursseja. Tätä tukee myös se, 

että vastaajat raportoivat ICT-osaamisensa perustuvan pääosin työn ohessa oppimiseen ja 

itseoppimiseen: työn ohessa oppiminen tulisi tehokkaammaksi, jos tuki olisi lähellä ja helposti 

saatavilla.  

 


