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Tavoitteet

• Luodaan malli kaupan alalla työskentelevien ICT-taitojen 
kehittämiseksi

• Parannetaan työntekijöiden työssäpärjäämisen edellytyksiä ja 
työmarkkina-asemaa

• Tuotetaan ICT-osaamisesta tietoa työntekijöille ja työnantajille
• Tuetaan kaupan alan digitalisaatiota



Miksi työelämän ICT-taidot kaupan alalla -hanke?

Kaupan alan 
murros

PIAAC-
tutkimus

Vähittäiskaupan 
digitaitovaatimukset



Kenelle?

• Heikot ICT-taidot omaavat kaupan alan työntekijät
• erikoiskaupan myyjät, osastovastaavat, esimiestehtävissä toimivat, 

jakelukeskuksen työntekijät
• Työttömyysuhan alaiset henkilöt
• Koulutuksesta työelämään siirtymässä olevat aikuiset

• Tavoitteena oli kouluttaa 100 aikuista
 Hankkeessa koulutettiin 105 aikuista, joten määrälliseen 

tavoitteeseen päästiin. Lisäksi hankkeen verkkokoulutuksen 
suoritti 59 henkilöä. 
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PAM Liikealan Turun seudun 
osasto ry 069

Krunikan kivijalkayrittäjät ry

PAM Salon Liiketyöntekijät 
Ry 092

PAM Liikealan Porin 
osasto ry. 067



Tutkimustuloksia

• Hankkeessa tehtiin myös tutkimusta
• Ensimmäinen tutkimusartikkeli on julkaistu Työelämän Tutkimus -

lehdessä, ja toinen artikkeli julkaistaan syksyllä teoksessa Tuovi 15: 
Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin 
tutkijatapaamisen artikkelit 

• Elokuussa julkaistaan hankkeen loppuraportti (verkkoteoksena)

• Jo ilmestynyt artikkeli: 
Mäkinen, M.; Saikkonen, L.; Muhonen, M. & Sihvonen, M. 2017. 
Päivittämättömät digitaidot jarruttavat ikääntyvien työuraa.
Työelämän tutkimus 15 (2): 172-179. 



Tutkimusaineisto

• Aineisto on kerätty pääasiassa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan 
alueelta 2016–2017

• ICT-taitonsa testanneita 497, joista naisia 78 % ja miehiä 22 %
• Verkkomuotoinen kysely koulutukseen osallistuneille (N=42)
• Lisäksi 8 työntekijän, 2 työnantajan ja kouluttajan haastattelut
• Tutkimukseen osallistuneet tavoitettu kaupan alan yrityksistä sekä 

Palvelualojen ammattiliiton kautta



Osaaminen koulutustaustan mukaan

Perusaste
5 % 

testatuista

Toinen aste
61 %

Alempi kk
22 %

Ylempi kk
12 %

Maksimipisteet 60
Vaihteluväli 6–60 
(ka 41,6)

36,4 39,4 45,4 45,2



Osaaminen ikäryhmittäin

22.8.2017 12

Maksimipisteet 60

20–30-vuotiaat
(17 % testatuista) 

31–40-vuotiaat
(29 %)

41–50-vuotiaat
(28 %)

51–68-vuotiaat
(26 %) 

45,7 pistettä 44,6 pistettä 39,5 pistettä 36,5 pistettä

tiedostojen hallinta**, tekstinkäsittely**, tiedonhaku** 
ja viestintä**
varianssianalyysi: p < .001



Täydennyskoulutustarpeet 

osaamisalueet miehet % naiset %
Tiedostojen hallinta 22 37
Taulukkolaskenta 22 37
Tietoturva 33 42
Tiedonhaku 17 31
Viestintä 22 24
Tekstinkäsittely 28 25



Menestyneimmät nimikkeet 

assistentti 51,1 p
asiantuntija 49,3 p
päällikkö 47,7 p
suunnittelija 47,3 p

Heikoimmat nimikkeet

asiakasneuvoja 42,8 p
myymäläpäällikkö 38,9 p
myyjä 38,5 p



Koulutuksien saavutettavuus
• Puutteelliset ICT-taidot (osaamispuutteita 2–6 osa-alueella)

• myyjä (68 %)
• myymäläpäälliköt (64 %) 
• koulutus-, projekti- ja hallintopäälliköt (20 %) 
• asiantuntijat (8 %)

• Keitä yritykset lähettivät hankkeen lähikoulutuksiin?
• myymäläpäälliköistä 42 %
• asiantuntijoista 31 %
• koulutus-, projekti- ja hallintopäälliköistä 26 %
• myyjistä 14 %



Rivityöntekijöiden osaamisen nostaminen
Haaste: Henkilöstökoulutuksen ulkopuolelle jääneillä riittämättömät 
digitaidot muuttuvista työtehtävistä selviytyminen hankaloituu

Ratkaisut
• Tuetaan osaamisen kehittämistä
• Kehitetään prosessi digiosaamisen jalkauttamiseen työpaikoilla
• Koulutetaan digitutoreita myös elinkeinoelämälle

• joustavaa tiimien ja yksilöiden ohjaamista 
• ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöön liittyvien pulmatilanteiden ratkomista
• ajankohtaista tiedottamista esim. tietoturva-, tietosuoja-asioissa ym.

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke 
alkaa syksyllä



KIITOS!

Projektitutkija
Loretta Saikkonen

lorgal@utu.fi
RUSE
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