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Digitalisaation etenemisen vauhti on nykyaikana niin nopeaa, että organisaatiot 
vaativat menestyäkseen uusien digitaalisten ratkaisujen tehokasta 
hyödyntämistä, kattavaa digitaalista strategiaa ja laadukasta muutoksen 
hallintaa. Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään digijohtajan roolia 
organisaation digitaalisessa transformaatiossa. Aihe on tärkeä, sillä digijohtajan 
rooleja on perustettu lähivuosina useisiin organisaatioihin ja yhä useammat 
organisaatiot läpikäyvät digitaalisen transformaation. Tutkielmassa 
perehdytään digitaaliseen transformaatioon käsitteenä, tutkitaan kirjallisuuden 
perusteella digijohtajan roolia sekä lopuksi tarkastellaan digijohtajaa osana 
digitaalista transformaatiota. Tutkimuskysymyksenä on ”Mikä on digijohtajan 
rooli organisaation digitaalisessa transformaatiossa?”. Tutkielma on toteutettu 
kirjallisuuskatsauksena käyttämällä Google Scholar -tutkimustietokannasta 
tutkielman asiasanoilla haettua laadukasta vertaisarvioitua kirjallisuutta. 
Digijohtajan roolityyppejä löytyi kirjallisuuden perusteella useita, mutta 
havaittiin, että digijohtajan pääasiallinen tarkoitus on hallita digitaalista 
transformaatiota ja viedä eteenpäin muutosta läpi organisaation eri keinoin. 
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The advancement of digitalization has grown so rapid that organizations 
require faster implications of new digital solutions, comprehensive digital 
strategy and better change management.  This Bachelor thesis examines the role 
of the Chief Digital Officer in organization’s digital transformation. The subject 
is important since new Chief Digital Officer roles have been established in 
organizations, and progressively growing amount of organizations undergo 
digital transformation.   The thesis clarifies the meaning of the digital 
transformation as a driving digital change force in organization and the Chief 
Digital Officer’s role as a part of it. The research question is “What is the role of 
the Chief Digital Officer in the organization’s digital transformation?”. The 
thesis is conducted as a literature review with quality peer reviewed source 
material searched from Google Scholar database. In the used literature, there 
were many different kinds of role types for Chief Digital Officer, but each of 
them was destined to lead and manage the digital transformation in the 
organization. 
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1 JOHDANTO 

Digitalisaation myötä yrityksissä ja organisaatioissa on kasvavissa määrin li-
sääntynyt tarve pysyä mukana digitaalisessa kehityksessä. Mooren lain mukai-
sesti transistorien lisääntyminen laitteissa edistää digitaalisten ratkaisujen te-
hokkuutta ajan kuluessa (Schaller, 1997). Digitaalisen kehityksen vauhti on ny-
kypäivänä niin kova, että aallonharjalla pysymiseksi organisaatioilta vaaditaan 
enemmän resursseja ja nopeampia päätöksiä digitaalisen strategian osalta kuin 
koskaan aikaisemmin. Perinteisten organisaatioiden digitalisoitumista tietoisel-
la, kokonaisvaltaisella toiminnalla, jossa perinteisiä liiketoimintaprosesseja ja 
organisaation toimintoja korvataan digitaalisilla ratkaisuilla, on alettu kutsua 
digitaaliseksi transformaatioksi (Henriette, Eki & Boughzala, 2015). Digitaalinen 
transformaatio on ilmiönä laaja ja se luo organisaatioille uusia mittavia haastei-
ta hallita kehitystä oman ydintoimintansa rinnalla. Tämän vuoksi useisiin yri-
tyksiin ja organisaatioihin on alkanut syntyä uusi C-tason johtajarooli: digijoh-
taja tai digikehitysjohtaja (CDO, Chief Digital Officer) (Fitzgerald, Kruschwitz, 
Bonnet & Welch, 2014). Tässä tutkielmassa tullaan roolista käyttämään nimitys-
tä digijohtaja. Digijohtajan tärkein tehtävä on hallita digitaalista transformaatio-
ta, mutta rooli on suhteellisen uusi ja haastava yksiselitteisesti määriteltävä 
(Haffke, Kalgovas & Benlian, 2016). Roolista löytyy suhteellisen vähän tutki-
mustietoa, mutta riittävästi, jotta voidaan tehdä mielekkäitä päätelmiä sen taus-
toista ja tehtävistä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää kirjallisuudesta yhte-
neväisyyksiä digijohtajan roolin määritelmistä ja jäsentää tietoa uudella tavalla, 
jotta saadaan selville digijohtajan rooli erityisesti osana digitaalista transfor-
maatiota. Tämän tutkielman ongelma tiivistyy tutkimuskysymykseen ”Mikä on 
digijohtajan rooli organisaation digitaalisessa transformaatiossa?”. Aihe on 
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ajankohtainen tutkittava, sillä digijohtajan rooli on ilmiönä uusi ja yhä useampi 
organisaatio on lanseerannut digijohtajan hallitakseen digitalisaation hyödyn-
tämistä osana liiketoimintaansa. 

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Käytetty kirjallisuus on 
haettu Google Scholar -tietokannasta käyttämällä tutkielman avainsanoja ”di-
gijohtaja, digikehitysjohtaja, CDO, digitaalinen transformaatio, digitalisaatio” ja 
samat sanat englanniksi. Valikoitu aineisto on pääosin uutta, laadukasta ja ver-
taisarvioitua tutkimuskirjallisuutta. 

Tutkielma etenee siten, että ensin luvussa 2 tarkastellaan digijohtajan roo-
lin määritelmää kirjallisuuden perusteella. Seuraavaksi luvussa 3 käsitellään 
digitaalista transformaatiota ilmiönä. Lopulta kappaleessa 4 tutkaillaan kirjalli-
suudesta löydettyjen havaintojen perusteella yhdistelmänä digijohtajan roolia ja 
tehtäviä organisaation digitaalisessa transformaatiossa. Viimeisenä kappaleessa 
5 summataan yhteenveto, todetaan tutkimuksen myötä aikaansaadut päätelmät 
sekä esitetään mahdolliset aukot tutkimustiedossa ja kysymykset jatkotutki-
musta varten. 

Kirjallisuudesta löydettiin, että digijohtajan roolille on määritelty useita 
erilaisia roolityyppejä, jotka keskittyvät toiminnassaan organisaation digitalisoi-
tumisen eri osa-alueisiin. Yhteistä tehtävillä oli organisaation digitaalisen trans-
formaation edistäminen sekä muutoksen johtaminen ja hallinta. 
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2 DIGIJOHTAJA 

Digijohtaja on kohtuullisen uusi ylimmän johdon rooli, joka on luotu vastaa-
maan organisaatioiden valtavan nopeaan digitaaliseen kehitykseen (Horlacher 
& Hess, 2016). Rooli on kehittynyt monissa organisaatioissa tietohallintojohta-
jan (Chief Information Officer, CIO) rinnalle, sen välittömään alaisuuteen tai 
tietohallintojohtajan yläpuolelle linkiksi IT-toimintojen ja liiketoiminnan välille 
(Haffke ym., 2016). Digijohtaja vastaa siis toiminnastaan joko suoraan toimitus-
johtajalle tai tietohallintojohtajalle. Tietohallintojohtajan rooli on ollut myös jo 
pitkään muutoksen alla (Chun & Mooney, 2014), joten roolien välinen yhteistyö 
ja selkeä työnjako ovat äärimmäisen merkittäviä asioita organisaation digitaali-
sen kehittymistoiminnan kannalta. Erityisesti tietohallintojohtajan IT-
asiantuntijuuden ja digijohtajan liiketoimintaosaamisen yhdistämisellä organi-
saatio pääsee edistämään digitalisaation hyötyjä toiminnassaan (Horlacher, 
2016). Digijohtajan rooli ei rajoitu ainoastaan digitaaliseen asiantuntemukseen, 
vaan ylimmän johdon roolina se toimii organisaation kulttuurin ja toiminnan 
muutoksen ajurina osana digitaalista transformaatiota (Zhan & Mu, 2016). 

2.1 Digijohtajan tehtävät ja roolit 

Digijohtajan keskeinen rooli organisaatiossa on digitaalisen kulttuurin ja toi-
mintatavan muutosjohtaja. (Haffke ym., 2016; Horlacher & Hess, 2016; Tumbas 
ym., 2017). 

Haffke ym. (2016) luokittelevat digijohtajan roolit neljään roolityyppiin: 
evankelista, koordinaattori, innovoija ja puolestapuhuja. Evankelistatyypin di-
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gijohtaja toimii digitaalisen kulttuurin ja muutoksen puolestapuhujana sekä 
pyrkii muuttamaan organisaation suhtautumista uuteen digitaaliseen aikakau-
teen. Koordinaattorityyppi toimii nimityksen mukaisesti digitalisaation koordi-
noijana ja käytännön järjestelijänä. Innovoija-tyypin digijohtaja tukee tietohal-
lintojohtajaa täydentävällä johtajuudella, keskittyen kuitenkin digitaalisten 
markkinoiden trendien ja uusien innovaatioiden tutkimiseen, joista voisi olla 
organisaatiolle hyötyä. Puolestapuhujatyypin toiminta keskittyy ylimmän joh-
don ja organisaation tietohallinnon väliin, ja toimii digitaalisten liiketoiminta-
mahdollisuuksien puolestapuhujana ylimmälle johdolle. Haffke ym. (2016) löy-
sivät empiirisen tutkimuksen myötä 19 organisaatiosta edellä mainitut neljä 
digijohtajan roolityyppiä, jotka toteutuivat yksittäin tai useampi roolityyppi 
kerrallaan kyseisistä organisaatioista. 

Tumbas, Berente ja Brocke (2017) jakavat tutkimuksessaan digijohtajan 
roolityypin 35 digijohtajan otannan perusteella kolmeen kategoriaan: digitaali-
nen kiihdyttäjä, digitaalinen markkinoija ja digitaalinen harmonisoija. Kiihdyt-
täjä-roolityypin digijohtajaa kuvataan digitaalisten innovaatioiden, niiden ko-
keilujen ja implementoinnin erityisosaajana. Erityisesti jos organisaatiossa on 
haasteita uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämisessä liiketoiminnan 
tukena, on digitaaliselle kiihdyttäjälle tarvetta. Roolityypin tehtävänä voi olla 
kaksinopeuksisen IT:n soveltaminen organisaation toimintaan. Kaksinopeuksi-
nen IT tarkoittaa samanaikaisesti suunnitelmallisen perustoiminnan ja infran 
ylläpitämisen (=”hidas IT”) ja ketterän innovoimisen ja kokeilun (=”nopea IT”) 
yhdistämistä. Markkinoija-tyypin digijohtajan tavoitteena on edistää organisaa-
tion asiakaskokemusta lisäämällä asiakasläheisyyttä esimerkiksi data-
analytiikan keinoin. Asiakaskokemusta pyritään edistämään digitaalisten ja ei-
digitaalisten kanavien kautta, joten digijohtajalla on kokonaisvaltainen rooli 
tässä roolityypissä. Digitaalisen harmonisoija -tyyppisen digijohtajan tavoittee-
na on nimensä mukaisesti harmonisoida ja eheyttää organisaation sisäistä dy-
namiikkaa ja purkaa siiloutumista. Harmonisoija-tyyppistä digijohtajaa tava-
taan organisaatioissa, joissa digitalisaatiota on jo hyödynnetty liiketoiminnassa, 
mutta organisaation koordinoinnissa, läpinäkyvyydessä ja prosessien yhtenäi-
syydessä on puutteita. (Tumbas ym., 2017) 

Singh ja Hess (2017) löysivät eri toimialojen digijohtajia tutkiessaan useita 
erilaisia digijohtajan roolin merkityksiä, taitoja ja kompetensseja, johtuen erityi-
sesti keskenään eroavaisista organisaatioista ja toimialoista. Roolityypeille yh-
teistä on IT:n kompetenssi ja sinnikkyys toiminnassaan. Eri roolityypeille omi-



10 

naisia taitoja ovat edelläkävijyys, inspiroiva johtaminen ja muutoksen hallinnan 
taito. Singh ja Hess (2017) jakavat löydöstensä perusteella digijohtajan roolityy-
pit kolmeen kategoriaan: yrittäjä, digitaalinen evankelista ja koordinaattori. 
Yrittäjälle ominaista ja erityisen tärkeää on uusien digitaalisten innovaatioiden 
rohkea kokeilu ja implementointi organisaatioon edelläkävijän tavoin, samalla 
säilyttäen selkeä visio organisaation toiminnan potentiaalisista mahdollisuuk-
sista ilman olemassa olevan strategian rajoitteita. Digitaalisen evankelistan roo-
lityypille ominaista on edelläkävijänä toimimisen lisäksi inspiroiva johtaminen, 
jonka avulla digitaalisen transformaation mukaiset toimet voidaan ajaa organi-
saation jokaiselle tasolle ja lieventää muutosvastarintaa. Koordinaattori nimi-
tyksensä mukaisesti orkestroi muutosta ja erityisen tärkeää on muutosjohtami-
sen taidot ja toiminnan koordinointi. (Singh & Hess, 2017)  

Horlacher ja Hess (2016) luokittelevat roolin sijaintia organisaatiossa kah-
teen eri viitekehykseen: tarjonnan puoleen (IS supply-side) sekä kysynnän puo-
leen (IS demand-side). Tarjonnan roolit keskittyvät sisäisesti organisaation IT:n 
hallintaan, kun taas kysynnän roolit ovat suuntautuneet ulkoiseen liiketoimin-
nan ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. (Horlacher & Hess, 2016) Edelleen 
näistä viitekehyksistä roolin tehtäviä voidaan jakaa eri kategorioihin. Horlacher 
ja Hess (2016) luettelevat mukaillen Mintzbergin (1989) kymmenen erilaista di-
gijohtajan johtamisroolia: keulahahmo, johtaja, yhteyshenkilö, tarkkailija, levit-
täjä, tiedottaja, yrittäjä, häiriön käsittelijä, resurssien kohdentaja ja neuvottelija. 
Näistä kolme ensimmäistä, keulahahmo, johtaja ja yhteyshenkilö, ovat ihmisiin 
keskittyviä johtamisrooleja, joiden tehtävät koskettavatkin ihmisten ja muutok-
sen johtamista. Kolme seuraavaa, tarkkailija, levittäjä ja tiedottaja, ovat tiedon-
välitysrooleja. Viimeiset neljä roolia, yrittäjä, häiriön käsittelijä, resurssien koh-
dentaja ja neuvottelija, ovat päätöksentekijärooleja. Sen sijaan, että jokainen joh-
taja toimisi vain yhden tietyn roolin mukaisesti, jokainen johtaja toimii jokaisen 
kymmenen roolin mukaisesti tilanteesta riippuen. (Horlacher & Hess, 2016; 
Mintzberg, 1989) 

Tutkimuksissa löytyneistä yhteneväisyyksistä digijohtajien erilaisia rooli-
tyyppejä on ryhmitelty taulukkoon 1. Siinä on yksinkertaistettu etenkin Hor-
lacherin ja Hessin (2016) useista roolityypeistä muiden tutkimusten kanssa yh-
teneväiseksi korkeamman tason malliksi. Roolityyppien keskeisten tehtävien ja 
toiminnan tavoitteiden kannalta rooleista löytyi yhtymäkohtia. Pohjana rooleil-
le Haffke ym. (2016) löysivät evankelistan, koordinaattorin, innovaattorin ja 
puolestapuhujan. Näihin yhtyvät Singh ja Hessin (2017) evankelista, koordi-
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naattori ja yrittäjä, joka vastaa innovaattoria. Tumbasin ym. (2017) kiihdyttäjää 
luonnehditaan samoin kuten innovaattoria, sekä harmonisoija on lähellä koor-
dinaattorin määritelmää. Sen sijaan markkinoija on ainoastaan Tumbasin ym. 
(2017) tutkimuksessa esiintyvä digijohtajan rooli, johon ei löydy muilta yhty-
mäkohtia. Horlacher ja Hess (2016) listasivat kymmenen spesifiä roolia, joissa 
on samoja piirteitä muiden tutkimusten roolien kanssa. Ihmisten johtamiseen 
keskittyvien roolityyppien ryhmä on samankaltainen evankelistaroolin kanssa, 
tiedonvälitysroolit vastaavat puolestapuhujaa, ja päätöksentekoroolien tehtävät 
yhtenevät koordinaattorin tehtävien kanssa. Näistä saadaan ryhmiteltyä di-
gijohtajan roolit neljän päätyypin mukaan: evankelista, innovaattori, koordi-
naattori ja puolestapuhuja (taulukko 1). 

 

2.2 Digijohtaja yhteistyössä tietohallintojohtajan kanssa 

Digijohtajan roolia käsitellessä ei voida sivuuttaa perinteisemmän tietohallinto-
johtajan (Chief Information Officer, CIO) roolia. Potentiaalisen digijohtajan ja 

TAULUKKO 1 Digijohtajan erilaiset roolityypit organisaatiossa kirjallisuuden perusteella 
Roolityyppi Tehtävä organisaatiossa Tavoite 

Evankelista Organisaation sisäisen 
kulttuurin muutoksen 
edistäminen 

Kulttuurinmuutos digitaaliseen 
suuntaan, uudet teknologiset 
ratkaisut osaksi organisaation 
arkipäiväistä toimintaa 

Innovaattori Uusien digitaalisten rat-
kaisujen löytäminen ja 
implementointi organi-
saation toimintaan 

Liiketoimintahyödyn saavutta-
minen uusilla digitaalisilla rat-
kaisuilla 

Koordinaattori Toiminnan koordinointi 
ja digitaalisen transfor-
maation jalkautus 

Organisaation toiminnan koor-
dinoitu digitalisaatio ja strategian 
toteutuminen  

Puolestapuhuja Organisaation johtoon 
vaikuttaminen 

Johdon sitouttaminen ja digitali-
saation edistäminen organisaati-
on strategiassa 
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tietohallintojohtajan roolien päällekkäisyyden vuoksi molempia rooleja ei vält-
tämättä tavata yhtä aikaa useimmissa organisaatioissa. Roolien rinnakkaisen 
toiminnan on jopa nähty haittaavan organisaation liiketoiminnallista menestys-
tä osakkeenomistajien näkökulmasta (Zhan & Mu, 2016). Siitä huolimatta tieto-
hallintojohtaja ja digijohtaja voivat olla samanaikaisesti organisaation IT:n joh-
dossa ja onnistua toiminnassaan tarkalla kahdenkeskisellä työnjaolla (Horlacher, 
2016). Erityisesti digitaalista transformaatiota läpikäyvä organisaatio hyötyy 
erillisestä digijohtajan työpanoksesta, jos tietohallintojohtajan vastuulla on päi-
vittäinen olemassa olevan IT:n ja infran ylläpito, ja sen sijaan digijohtaja vastaa 
muutoksen hallinnasta ja esimerkiksi digijohtajan roolityypeistä toimii evanke-
listana (taulukko 1; Horlacher & Hess, 2016). Tahvanainen (2017) löysi empiiri-
sessä tutkimuksessa digijohtajan erääksi keskeiseksi tehtäväksi yhteistyön tie-
tohallintojohtajan kanssa. 

Tietohallintojohtajan ja digijohtajan yhteistyö on nähty toisistaan riippu-
vaisena, symbioottisena toimintana, jossa läheinen yhteistyö johtaa parhaisiin 
tuloksiin (Horlacher 2016; Horlacher & Hess, 2016). Käytännön tehtävistään ja 
roolityypeistään riippumatta digijohtajan ja tietohallintojohtajan tehtäväkenttä 
on organisaation suuremmassa kuvassa hyvin läheinen ja digitaalisessa trans-
formaatiossa väistämättömän yhteinen. Usein erilaisella koulutus- ja ammatti-
taitotaustalla varustetut digijohtaja ja tietohallintojohtaja saattavat kokea muu-
toksen eri tavalla ja strategisissa päätöksissä olla eri mieltä digitalisaation edis-
tämisen keinoista. Tästä syystä on organisaation toiminnan onnistumisen kan-
nalta välttämätöntä, että roolien edustajilla on yhtenevä näkökanta digitaalisen 
transformaation etenemisestä organisaatiossaan (Horlacher, 2016). Eri tyyppi-
sestä asiantuntemuksesta on kuitenkin hyötyä, kun roolien välinen yhteistyö on 
koordinoitua ja molemmat käyttävät osaamistaan asiaankuuluvalla ja toimintaa 
edistävällä tavalla. 

Käytännön toimien puolesta digijohtajan on toimittava poikkeuksetta yh-
teistyössä tietohallintojohtajan kanssa ja tietohallintojohtajan kautta roolin teh-
tävät yleensä määrittyvät tarkemmin. Digijohtajan tehtävät voivat olla tietohal-
lintojohtajan tehtäviä tukevia, osittain korvaavia tai kokonaan erilliseen koko-
naisuuteen liittyviä. (Haffke ym., 2016) Tavallisesti digijohtajan rooli eroaa tie-
tohallintojohtajan roolista siten, että digijohtaja hallitsee digitaalista strategiaa 
korkeammalla tasolla, jalkauttaa digitaalista transformaatiota, toimii muutos-
agenttina ja uusien teknologioiden puolestapuhujana (Haffke, 2016; Horlacher 
& Hess, 2016). Tietohallintojohtajan rooli ja tehtävät sen sijaan keskittyvät taval-
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lisesti digijohtajan tehtävien mahdollistamiseen teknologisen pohjan ja infran 
tarjoamisen avulla (Horlacher & Hess, 2016). 

2.3 Kritiikkiä digijohtajan roolia kohtaan 

Digijohtajan rooli on yleensä perustettu organisaatioissa tekemään digitaalista 
transformaatiota mahdolliseksi. Digijohtaja onkin yleisesti muutosjohtaja. Muu-
tosjohtajalle on tyypillistä väliaikainen asema omassa roolissaan. Organisaati-
oille ei ole kannattavaa pitää enempää henkilöstöä työllistettynä, kuin on tarve, 
joten kun digijohtaja on saanut läpivietyä digitaalisen transformaation organi-
saatiossa, on tavallista, että rooli sulautetaan johonkin muuhun tai poistetaan 
kokonaan. (Tumbas ym., 2017; Haffke ym., 2016) 

Zhan & Mun (2016) tutkimuksen mukaan organisaation osakkeiden ar-
vossa tapahtuvat muutokset korreloivat digijohtajan roolin julkistuksen kanssa. 
Muutokset ovat tutkimuksen tulosten mukaan negatiivisia, kun digijohtajan ja 
tietohallintojohtajan roolit ovat päällekkäisiä, eli molemmat roolit ovat saman-
aikaisesti toiminnassa organisaatiossa. Vaikutus pienenee tutkimuksen mukaan 
organisaation koon kasvaessa, eli pienemmissä organisaatioissa arvo laskee 
merkittävämmin. Digijohtajan merkitys ja hyöty on pienempi pienemmän ko-
koluokan organisaatiossa, jossa on jo olemassa tietohallintojohtaja (Zhan & Mu, 
2016). Tutkimuksessa on rinnastettu kahdella eri termillä digijohtaja (Chief Di-
gital Officer) ja tietojohtaja (Chief Data Officer) yhdeksi lyhenteeksi (CDO), 
vaikka tehtävien luonne on merkittävästi eroava. Tämän vuoksi tutkimusta ei 
voida pitää aukottomana digijohtajan roolin julkistamisen negatiiviseen vaiku-
tukseen. Zhan & Mun (2016) mukaan organisaation taloudellisen suoriutumisen 
nostamiseksi digijohtajan ja tietohallintojohtajan roolit voidaan sulauttaa tai 
toisesta voidaan hankkiutua eroon. 

Haffken ym. (2016) mukaan digijohtajan ja tietohallintojohtajan rooleilla 
on suuri potentiaali päällekkäisyyden muodostukseen ja toisen roolin tarpeet-
tomaksi aiheuttamiseen. Digijohtajan roolia ei nähdä kaikissa organisaatioissa 
lainkaan tarpeelliseksi, vaan tarve digijohtajan roolin perustamiselle kumpuaa 
useista eri tekijöistä. Organisaation toimiala, kilpailu ja sen myötä paine digita-
lisaation edistämisestä vaikuttaa digijohtajan tarpeellisuuden tunteeseen. Mitä 
suurempi kilpailun määrä ja digitalisaation vaikutus liiketoiminnan tehokkuu-
teen ja arvon tuottamiseen, sitä suurempi tarve organisaatiolla on hallita digi-
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taalista transformaatiota digijohtajan roolin avulla (Haffke ym., 2016). Lisäksi 
organisaatiossa olemassa olevan tietohallintojohtajan maine, profiilityyppi ja 
IT:n hallinnan laajuus vaikuttaa digijohtajan tarpeeseen. Jos organisaatio vaatii 
tietohallintojohtajan sijaan tai lisäksi vahvaa digitaalisen transformaation koor-
dinointia, voi digijohtajalle olla kysyntää (Haffke ym., 2016). Ja mikäli edellä 
mainitut asiat ovat kunnossa ja erillistä tarvetta digijohtajalle ei esiinny, on rooli 
tarpeeton organisaatiossa. Singh ja Hess (2017) arvelevat digijohtajan roolin 
olevan mahdollisesti ohimenevä ilmiö, muutoksen aikaansaamisen ja organi-
saation digitalisoitumisen jälkeen turha positio ylimmässä johdossa.  
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3 DIGITAALINEN TRANSFORMAATIO 

Digitaalinen transformaatio on käsite, jolla kuvataan organisaation IT:n uusien 
digitaalisten sovellusten, sosiaalisen median, mobiilin käytön, analytiikan ja 
sulautettujen teknologioiden käyttöä merkittävien liiketoiminnallisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Isommassa kuvassa IT:n uusia mahdollisuuksia käyte-
tään asiakaskokemuksen parantamiseen, toimintaoperaatioiden tehostamiseen 
ja uusien liiketoimintamallien luomiseen. (Horlacher & Hess, 2016) Digitaalista 
transformaatiota voikin kuvata kokonaisvaltaiseksi liiketoiminnan uudelleen-
muotoiluksi digitaalisten resurssien avulla. 

Syy digitaalisen transformaation ilmenemiseen organisaatioissa on mark-
kinoiden volatiliteetin luoma tarve parempaan kysyntään vastaamiseen (Hen-
riette ym., 2015). Kun uudet digitaaliset ratkaisut avaavat liiketoiminnan mah-
dollisuuksia ja hyötyjä, organisaatioilla on tarve ottaa uusia teknologioita nope-
asti käyttöönsä. Organisaation koko ja toimiala vaikuttavat digitaalisen trans-
formaation laajuuteen ja voimakkuuteen. Esimerkiksi suurikokoiset organisaa-
tiot digitalisoivat toimintojaan pieniin organisaatioihin verrattuna enemmän 
sekä hyötyvät niiden vaikutuksista suuremmissa määrin (Heikkilä, 2017). 

Digitaalista transformaatiota määrittävät prosessit ja teknologiat eivät ole 
uusia, sen sijaan niiden yhteinen vaikutus ja kokonaisvaltaiset käyttötavat ovat 
uutta. Alun perin digitaalisen transformaation näkyviä toimia olivat hitaiden 
manuaalisten prosessien automatisointi IT:n avulla (Collin, Hiekkanen, Kor-
gonen, Halén, Itälä & Helenius, 2014). Myöhemmin laajemmin tarkasteltuna 
digitaalisen transformaation perusta on ”informaation, tietojenkäsittelyn, 
kommunikaation ja liittyneiden teknologioiden yhdistämistä” (Bharadwaj, El 
Sawy, Pavlou & Venkatraman, 2013).  
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Useat yritykset ja organisaatiot kokevat teknologisen muutoksen tapahtu-
van liian hitaasti omassa toiminnassaan, eli digitalisaatiota ei ole valjastettu riit-
tävällä tehokkuudella osaksi toiminnan muutosta. Digitalisaation hyödyntämi-
nen liiketoiminnassa käyttäen useita eri kanavia ja teknologioita edistää digitaa-
lisen transformaation etenemistä organisaatiossa. Digitaalisen transformaation 
hallitsemisen onnistumiseksi on tyypillisesti laadittu organisaation laajuinen 
digitaalisen transformaation strategia tai digitaalinen strategia. Strategian 
suunnitteluun ja toteutumiseen vaaditaan resursseja sekä usein kokonaisuuteen 
omistautunut rooli, kuten digijohtajan positio organisaatiossa. (Singh & Hess, 
2016) 

3.1 Digitaalinen transformaatio osana organisaation toimintaa 

Digitaalinen transformaatio ei rajoitu mihinkään tiettyyn digitaaliseen osa-
alueeseen organisaation toiminnoissa. Organisaatio voi esimerkiksi käyttää Big 
Dataa uutena toimintona osana toimintaansa, mutta digitaalisessa transformaa-
tiossa Big Data on vain yksi osa suurta kokonaisvaltaista kokonaisuutta (Singh 
& Hess, 2017). Usein organisaatiot yhdistelevät useita eri digitaalisia ratkaisuja 
osana liiketoimintaketjuaan edistääkseen toiminnan tehokkuutta, laatua ja liike-
toiminnallista hyötyä. Aikaisemmin digitaalista transformaatiota on kuvattu 
ainoastaan teknologisten prosessien, kuten elektroniikan, tietotekniikan, tieto-
järjestelmien käytön ja liikkeenjohdon tietokoneiden käytön kautta, mutta nyt-
temmin käsite on laajentunut kaikkeen organisaation toimintaan ja sen vaikutus 
muuttaa työskentelytapoja kaikilla organisaation tasoilla (Hausberg, Liere-
Netheler, Packmohr, Pakura & Vogelsang, 2018). Tämä näkyy erityisesti siinä, 
että hyvät IT:n kyvykkyydet kaikilla organisaation tasoilla vaikuttavat digitaa-
lisen transformaation etenemiseen ja onnistumiseen positiivisesti (Nwankpa & 
Roumani, 2016). 

Digitaalisen transformaation tavoitteet voidaan jakaa karkeasti Singh:n ja 
Hessin (2017) löydösten mukaan kolmeen eri kategoriaan: 1. asiakaskokemuk-
sen parantaminen, 2. liiketoiminnan tehostaminen ja kasvattaminen ja 3. sisäi-
sen toiminnan ja prosessien muutos digitaalisempaan suuntaan. Useasti yrityk-
set ja organisaatiot pyrkivät liiketoiminnan edistämiseen digitaalisen transfor-
maation avulla, mutta liiketoimintaa voidaan edistää välillisesti asiakaskoke-
muksen parantamisella ja sisäisen toiminnan kehittämisellä digitaalisilla ratkai-
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suilla. Digitaalista transformaatiota ei tulisi edistää sen itseisarvon vuoksi, vaan 
aina liiketoiminta edellä. (Singh & Hess, 2017)  

Digitaalisen transformaation strategiat organisaatiossa jakaantuvat näkö-
kulmansa puolesta kahtia operatiiviseen ja funktionaaliseen strategiaan (Matt, 
Hess & Benlian, 2015). Näistä strategioista voidaan johtaa digitaalisen transfor-
maation erilaiset tavoitteet, jotka jakaantuvat neljään ulottuvuuteen: teknologi-
an käyttö, arvoketjun muutokset, rakenteelliset muutokset ja taloudelliset as-
pektit. Teknologian käyttö kuvaa tavoitteena organisaation suhtautumista uu-
siin teknologioihin ja niiden omaksumisen kyvykkyyteen. Teknologian käytön 
kyvykkyys antaa pohjan organisaation muiden osa-alueiden digitaalisen trans-
formaation vastaanottokyvylle. Arvoketjun muutokset ovat uutta teknologiaa 
omaksuvan organisaation liiketoiminnan kannalta samanaikaisesti uhka uuden 
toiminnan tehokkuuden ja soveltuvuuden kannalta, mutta samaan aikaan luo-
vat mahdollisuuksia edistää prosessien tehokkuutta. Lisäksi ne luovat täysin 
uusia arvon tuottamisen lähteitä ja lisäävät tuotteiden ja palveluiden valikoi-
maa teknologian kompetenssin nousun myötä. Rakenteelliset muutokset ovat 
usein vaadittuja uuden arvoketjun toimimisen kannalta, jotta perustavanlaatui-
set operaatiot voivat toteutua. Digitaalisen toimintatavan omaksumiseen tarvi-
taan muutosta rakenteissa, mutta niiden muutoskyky voi olla rajattu, jolloin 
digitaalisten operaatioiden integrointi olemassa oleviin rakenteisiin voi olla 
mahdollisempi toimintatapa. Kuitenkaan mitään edellä mainituista kolmesta 
strategisesta ulottuvuudesta ei voida toteuttaa ilman taloudellista aspektia. Di-
gitaalinen transformaatio vaatii aina merkittävän määrän resursseja toteutuak-
seen ja organisaatiota muuttaakseen. Ydintoimintojen muuttaminen, arvoketju-
jen muutokset sekä rakenteelliset muutokset ovat taloudellisten aspektien ra-
joittamia, mutta toisaalta niiden mahdollistamia. (Matt ym. 2015) 
 

3.2 Vaikutus liiketoimintaan 

Kun digitaalisen transformaation tavoitteena on lähtökohtaisesti asiakaskoke-
muksen parantaminen, toimintaoperaatioiden tehostaminen ja uusien liiketoi-
mintamallien luominen (Horlacher & Hess, 2016), on sen vaikutus organisaati-
on liiketoiminnan tehostamisessa selkeä. Organisaatiot pyrkivät hyödyntämään 
digitaalisia ratkaisuja liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi, ja digitaalisen 
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transformaation muodossa näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Olennainen osa 
digitaalista transformaatiota on itse liiketoiminnan transformaatio, jossa tekno-
logia muovaa liiketoimintaprosesseja ja luo kokonaisvaltaisia ratkaisuja ongel-
miin sekä muodostaa holistisen digitaalisen kokemuksen sekä sisäisille että ul-
koille sidosryhmille. (Earley, 2014)  

Digitaaliseen kokemukseen vaikuttaa teknologian mahdollistama toimin-
nan jatkuvuus, jossa tietotekniikan toimimattomuuden aiheuttamia keskeytyk-
siä ei tule ja prosessien siiloutumista poistetaan. Lisäksi tiedon saanti ja jako 
järjestelmien kautta, verkon saumaton käyttö sekä intuitiivisesti tapahtuva val-
tavaan tietomäärään pääsy ovat arkipäivää. Digitaalinen kokemus edistää niin 
ulkoisesti asiakkaan ostoprosessia verkkokaupassa kuin sisäisesti työntekijän 
tehokkuutta, kun teknologia on sidottu toimivaksi osaksi toimintoja. (Earley, 
2014) 

Digitaalisen transformaation on sanottu vastaavan liiketoimintamallia, 
jossa kaikkia yhteiskunnan toimintoja pyritään edistämään teknologisten rat-
kaisujen avulla (Stolterman & Fors, 2004; Henriette ym., 2015).  Edelleen kyky 
olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden muuttamiseen digitaalisiksi vaihto-
ehdoiksi saa aikaan hyötyjä verrattuna kilpailijoihin (Gassmann, Frankenberger 
& Csik, 2014; Henriette ym., 2015). 

Digitaalisen strategian ja yleisen liiketoimintastrategian yhteenlinjaaminen 
edistää osoitetusti liiketoiminnan hyötyjä (Tallon & Pinsonneault, 2011; Gerow, 
Grover, Thatcher & Roth, 2014). Yhteenlinjaamisella tarkoitetaan tässä konteks-
tissa strategista informaatioteknologian ja liiketoiminnan laajaa yhteneväistä 
sovittamista (Tallon & Pinsonneault, 2011).  Strategisen yhteenlinjaamisen on 
osoitettu edistävän liiketoiminnan ketteryyttä (Tallon & Pinsonneault, 2011) ja 
yleisesti organisaation tehokkuutta (Gerow ym., 2014). IT:n ja liiketoiminnan 
yhteenlinjaaminen on käytännössä kompleksinen ja moniulotteinen toimintojen 
sarja, mutta sen hyödyistä on positiivisia näyttöjä (Cumps, Martens, De Backer, 
Haesen, Viaene, Dedene, Baesens & Snoeck, 2009). Merkittäviin hyötyihin pääs-
tään, kun digitaalinen transformaatio otetaan osaksi organisaation IT-strategiaa, 
tai muutetaan koko IT-strategia kohti kokonaisvaltaisempaa digitaalista strate-
giaa (Bharadwaj ym. 2013). Digitaalisessa strategiassa ei oteta kantaa perintei-
sen IT-strategian tavoin ainoastaan informaatioteknologian käyttöön, vaan lii-
ketoimintaan kokonaisuutena. Tällöin hyödynnetään samanaikaisesti digitaali-
sen transformaation kattavaa ja perustavanlaatuista muutosrintamaa, sekä yh-
teenlinjaamisen aikaansaamaa tehokkuutta organisaation liiketoiminnassa. 
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4 DIGIJOHTAJA OSANA DIGITAALISTA TRANS-
FORMAATIOTA 

Digijohtaja on noussut organisaatioissa enenevissä määrin uudeksi ylimmän 
hallinnon rooliksi hallitsemaan digitaalista transformaatiota. Trendi on kasvava, 
sillä uusien teknologioiden implementointiin ja integrointiin organisaatioissa 
perinteisemmän tietohallintojohtajan ajattelutapa ja taidot eivät vastaa uusien 
teknologisten haasteiden vaateisiin edellisten teknologia-aaltojen tavoin. Käy-
täntö ja tutkimustieto on osoittanut jo useamman vuoden ajan, ettei tietohallin-
tojohtajan perinteinen IT:n hallinta riitä organisaation menestyksen takaamisek-
si, kun uusia digitaalisia ratkaisuja on tullut tarpeen nostaa organisaation stra-
tegiselle tasolle (Horlacher & Hess, 2016). Organisaatiot hyötyvät digitaalisten 
ratkaisujen arvon tuottamisesta IT:n toimintojen ollessa ylimmän johdon tasolla 
organisaation strategiassa sen sijaan, että organisaation IT olisi siiloutuneesti 
ainoastaan tietohallinnon hallinnassa (Turel & Bart, 2014). 

 

4.1 Tehtävät digitaalisessa transformaatiossa 

Digijohtajan käytännön toimet osana digitaalista transformaatiota voivat vaih-
della merkittävästi riippuen tietohallintojohtajan sekä muun ylimmän johdon 
vaikutuksesta ja osaamisesta organisaatiossa. Yleisesti, jos organisaatio on otta-
nut digitaalisen transformaation osaksi strategiaa, ja lisäksi organisaatiossa on 
digijohtaja, on tällöin digitaalisen transformaation sisältävät strategisen ja ope-
ratiivisten tehtävien toimeenpano digijohtajan vastuulla. Kappaleessa 2.1 luetel-
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luista digijohtajan erilaisista roolityypeistä kaikki liittyvät digitaalisen trans-
formaation hallintaan organisaatiossa.  

Yllä olevaan taulukkoon 2 on koottu kirjallisuudessa havaittuja digitaali-
sen transformaation myötä organisaation kohtaamia haasteita ja hallittavia ko-
konaisuuksia, joihin digijohtajan erilaiset roolityypit vastaavat. Digitaalisen 
transformaation keskeisiä haasteita ovat organisaation toiminnan muutos, uu-
sien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, muutoksen hitaus ja hallittavuus. 
Organisaation tarpeiden ja toiminnassa havaittujen heikkouksien mukaan di-
gijohtajan roolityyppi vaihtelee organisaatioiden välillä tukeakseen organisaa-
tion digitalisoitumista. 

Tumbasin, Berenten ja Brocken (2018) mukaan digijohtajan keskeinen rooli 
digitaalisessa transformaatiossa keskittyy nimenomaan organisaation digitaali-
siin toimintoihin ja kehittämisaspekteihin IT:n päivittäisten toimintojen sijaan. 
Kokonaisuutena digitaalinen alue on merkittävästi eroava IT:n käsitteestä, sillä 
IT:llä tarkoitetaan organisaatiossa teknologiaa, ohjelmistoja, laitteistoja ja tieto-
verkkoja, kun taas digitaalisella painotuksella viitataan toimintoprosesseihin, 
työskentelytapoihin ja liiketoiminnan arvoketjujen digitalisaatioon (Tumbas 

TAULUKKO 2 Digitaalisen transformaation haasteet ja digijohtajan roolin vaikutus 
Digitaalisen transfor-
maation asettama haas-
te 

Digijohtajan rooli ja  
tehtävät 

Organisaation saavuttama hyöty 

Toiminnan muutos ja 
digitalisoituminen 

Evankelista, koordinaat-
tori, puolestapuhuja: 
muutoksen edistäminen 
ja koordinointi 

Sisäisten prosessien tehostami-
nen ja asiakaskokemuksen pa-
rantaminen 

Uusien digitaalisten 
ratkaisujen hyödyntä-
minen 

Innovaattori: digitaalis-
ten ratkaisujen löytämi-
nen ja implementointi 

Liiketoimintahyöty,  
kilpailuetu 

Digitaalisen muutoksen 
hitaus 

Evankelista, koordinaat-
tori, innovaattori: digita-
lisaation kiihdyttäminen 

Kehityksen mukana pysyminen 

Muutoksen vaikea hal-
littavuus 

Koordinaattori, puoles-
tapuhuja: digitaalisen 
transformaation nosta-
minen strategiselle tasol-
le, digitaalisen strategian 
laatiminen 

Digitaalisen transformaation 
keskitetty hallinta 
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ym., 2018). Tästä voidaan johtaa päätelmiä digitaalisen transformaation sisältä-
vien kokonaisuuksien painotuksesta, joten digijohtajan tehtävät keskittyvät 
teknologian implementoinnin ja IT:n hallinnan sijaan digitaalisen liiketoimin-
nan, prosessien ja toimintakulttuurin kehittämiseen. 

Tahvanaisen (2017) mukaan digijohtajan käytännön tehtävissä esiintyy di-
gitaalisen transformaation kiihdyttäminen. Kiihdyttämistä on digitalisaa-
tiohankkeiden ja aloitteiden koordinointi, ymmärryksen hankkiminen uusista 
teknologioista, digitalisaation mahdollisuuksista ja uhkista, sekä markkinatren-
dien ja innovaatioiden seuraaminen. On siis selvää, että digitaalisen transfor-
maation edistämiseksi digijohtajan on syytä olla tietoinen ja kiinnostunut digi-
talisaation uusimmista trendeistä sekä olla valmis kokeilemaan niitä organisaa-
tiossaan. Tahvanaisen (2017) tutkimuksessa kävi ilmi, että digijohtajalle on tär-
keää olla kiinnostunut työtehtäviensä sisällöstä, ja roolissa menestyminen vaatii 
intohimoa perehtyä jatkuvasti uusimpiin teknologioihin ja digitaalisiin ratkai-
suihin. 

Haffken ym. (2016) mukaan digijohtajan voi olla tarpeen edistää digitaali-
sen transformaation etenemistä radikaaleillakin toimilla, kuten organisaation 
sisäisen turbulenssin kehittämisellä innovatiivisemman toimintakulttuurin 
luomiseksi. Jos organisaatio on toiminnoissaan jämähtänyt tietynlaiseen van-
hentuneeseen kulttuuriin, voi digitalisaation edistäminen olla haastavaa ilman 
tehokkaita ja kokonaisvaltaisesti toimintaa muuttavia toimenpiteitä. Tiukasti 
säädellyillä aloilla digitaalista transformaatiota voi olla mahdotonta edistää 
muuttamalla prosesseja kokonaisvaltaisesti ja radikaalisti, jolloin digijohtajan 
keskeisenä tehtävänä on toimia evankelistana ja muuttaa sisäisesti ihmisten kä-
sitystä digitaalisista ratkaisuista positiivisemmaksi ja hiljalleen edistää digitali-
saation myönteistä vaikutusta toimintakulttuurin vähittäisellä muutoksella 
(Haffke ym., 2016). Potentiaalisilla aloilla, joissa on selkeästi tahtotilaa edistää 
digitaalisen transformaation etenemistä ja toimintoja sekä prosesseja on jo alet-
tu digitalisoimaan, tilanne on eri. Silloin digijohtajan tehtävät voivat keskittyä 
transformaatiotoiminnan koordinointiin ja koheesion ylläpitämiseen. Digitaali-
sen transformaation osa-alueet tulee olla sidottuna toisiinsa ja osana organisaa-
tion kokonaisstrategiaa, jotta digitaalisilla ratkaisuilla voidaan aidosti edistää 
liiketoiminnan arvoketjujen tehostamista. (Haffke ym., 2016)  

Kun ylin johto ei näe digitaalisten ratkaisujen tuottamaa arvoa tai ei ym-
märrä niiden mahdollisuutta liiketoiminnan edistämisessä, voi digijohtajan teh-
tävänä olla teknologian puolestapuhujan rooli. Johto saattaa nähdä IT:n koko-
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naisuutena ainoastaan välttämättömänä kulueränä ja tällöin IT-projektit jäte-
tään priorisoimatta. Uusia digitaalisia ratkaisuja ei edes harkita implementoita-
vaksi organisaatioon ja seurauksena siitä legacy-järjestelmät hidastavat toimin-
toprosesseja ja asiakaskokemusta organisaatiossa (Haffke ym., 2016). Digijohta-
jan tärkeänä tehtävänä on tällöin johdon vakuuttaminen digitalisaation tarjoa-
mista mahdollisuuksista ja IT:n uudistamisen tärkeydestä organisaatiossa. Di-
gijohtajan tarjoama hyöty on tässä tapauksessa merkittävä, sillä tietohallintojoh-
tajan ääni ei välttämättä kuulu ylimmän johdon tasolla riittävästi. Digijohtajalle 
annetun mandaatin myötä digitaalinen transformaatio nostetaan korkeammalle 
prioriteetille organisaation strategisella tasolla (Haffke ym., 2016). 

Toiminnan digitalisoituminen voidaan nähdä organisaatiossa tarpeetto-
mana, jos organisaation ydinprosessit ja toimiala eivät ole luonnostaan teknolo-
giapainotteisia, eikä digitalisaation hyödyntämisessä nähdä suoranaisia liike-
toimintahyötyjä (Tumbas ym., 2017).  Maailman digitalisoituessa organisaation 
on kuitenkin selvitäkseen pystyttävä muuttamaan käytänteitänsä ja toimintaan-
sa digitaalisempaan suuntaan, jolloin digijohtajan rooli on luotsata organisaati-
on tietohallintoa tavanomaisista infrastruktuurin hallinnasta ja heikon painoar-
von IT-osaston maineesta kohti digitaalisen transformaation edistäjän roolia. 
Tällaisissa tapauksissa, joissa organisaatiossa IT:tä ei pidetä korkeassa arvossa, 
tarvitaan myös muilla organisaation osa-alueilla kokonaisvaltaista toiminnan 
digitalisaatiota, ja siihen pääsemiseksi kattavaa digitaalista strategiaa. (Tumbas 
ym., 2017) 

4.2 Digijohtajan onnistumisen menestystekijöitä digitaalisessa 
transformaatiossa 

Digijohtajan onnistumiselle tehtävässään on äärimmäisen tärkeää, että hänen 
viestintätaitonsa ovat hyvät (Horlacher & Hess, 2016; Tahvanainen, 2017). Koko 
organisaatiota koskevan muutoksen jalkautus ja sen hyväksyntä koko organi-
saation laajuisesti vaatii kohdennettua, täsmällistä, avointa ja rehellistä viestin-
tää. Digijohtajan ollessa muutoksen edistäjänä, tulee hänen viestiä muutoksen 
puolesta tarkoituksenmukaisella tavalla organisaation laajuisesti. Roolityypistä 
riippumatta digijohtaja viestii sisäisesti kaikille hierarkiatasoille ja sidosryhmil-
le, jotta kaikki organisaation jäsenet sekä yhteistyökumppanit ja asiakkaat hy-
väksyvät digitaalisen transformaation myötä tapahtuvat muutokset (Horlacher 
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& Hess, 2016). Digijohtajalla on oltava hyvät johtamistaidot, sillä muutoksen 
ajaminen organisaatiossa vaatii muutosvastarinnan kohtaamista, johon tulee 
onnistuakseen vastata inspiroivalla ja innostavalla johtajuudella (Singh & Hess, 
2017). 

Digijohtajan menestykselle on Tumbasin ym. (2017) mukaan tärkeää uu-
siin teknologioihin tarttumisen taito, digitaalisten kyvykkyyksien tunnistami-
nen ja useiden eri kategoristen teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminta-
arvon luomiseksi. Digijohtajalla tulee olla mandaattia ja rohkeutta kyseenalais-
taa organisaation olemassa oleva liiketoimintamalli ja -prosessit, jotta radikaa-
liakin muutosta voidaan viedä läpi organisaation uusien liiketoimintamahdolli-
suuksien hyödyntämiseksi. Digijohtajan tulee olla taitava uusien digitaalisten 
teknologioiden kokeilussa ja implementoinnissa. Esimerkkinä Tumbasin ym. 
(2017) aineistosta erään organisaation digijohtaja kuvaa mobiiliteknologioiden 
rohkean kokeilun mullistaneen koko organisaation toiminnan fundamentaali-
selta tasolta lähtien, kun mobiiliteknologia on integroitunut kaikkeen organi-
saation toiminnassa. Mobiiliteknologian ratkaisut kulkevat aina mukana ja 
mahdollistavat toiminnan laajentumisen digitaaliseen ulottuvuuteen varsinai-
sessa toiminnassa fyysisessä sijainnissa sekä avaavat mahdollisuuden osallis-
tumiseen etänä. (Tumbas ym., 2017) 

Tehtäväjako digijohtajan ja tietohallintojohtajan välillä tulee olla selkeä ja 
roolien suhde symbioottinen organisaation digitaalisen transformaation onnis-
tumiseksi (Horlacher & Hess, 2016). Digitaalisen transformaation kokonaisval-
tainen onnistuminen vaatii sekä strategisen tason johtamista ja toiminnan tark-
kaa suunnittelua uusia digitaalisia ratkaisuja hyväksi käyttäen, että operatiivis-
ta teknologioiden käyttöönottoa ja arkipäiväistä IT:n johtamista. Organisaatiois-
sa, joissa on sekä digijohtaja että tietohallintojohtaja, on roolien jako tavallisesti 
tehty tietohallintojohtajan teknologiapainotteisen suuntautumisen ja digijohta-
jan strategisen suuntautumisen välillä. Kun organisaatiossa on ainoastaan di-
gijohtaja, on hänen vastuullaan myös transformaation teknologisista aspekteista 
huolehtiminen. (Horlacher & Hess, 2016) Digitaalisen transformaation ja kah-
den ylimmän johdon roolin onnistumisen kannalta roolien työnjaon lisäksi kes-
kinäinen viestintä ja toiminnan läheinen yhteistyö ovat ehdottomia edellytyksiä.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin digijohtajaa ylimmän liikkeenjohdon roolina, 
digitaalista transformaatiota ilmiönä sekä digijohtajan roolia organisaation digi-
taalisessa transformaatiossa. Tutkielman tarkoituksena oli löytää kirjallisuuden 
avulla selkeitä digijohtajan roolin piirteitä ja vaikutusta digitaalisen transfor-
maation kontekstissa. 

Tutkimusongelmaan ”Mikä on digijohtajan rooli organisaation digitaali-
sessa transformaatiossa?” löytyi kirjallisuudesta useita erilaisia digijohtajan roo-
lien kategorioita. Niistä voitiin tiivistää neljä erilaista roolityyppiä: evankelista, 
innovaattori, koordinaattori ja puolestapuhuja. Kaikille roolityypeille oli kes-
keistä digitalisaation edistäminen ja digitaalisen transformaation hallinta eri 
keinoin. Kirjallisuuden perusteella kaikki digijohtajat edustavat ainakin yhtä 
roolityyppiä, mutta voivat tehtäviensä laajuuden vuoksi kuulua useamman 
roolityypin kategoriaan.  

Aineiston perusteella digitaalista transformaatiota avattiin organisaation 
kokonaisvaltaisena toiminnan muutoksena digitaalisten ratkaisujen avulla koh-
ti virtaviivaisempaa ja tehokkaampaa toimintatapaa. Digitaalisia ratkaisuja so-
velletaan useilla eri toiminnan osa-alueilla ja digitaalisten ratkaisujen kirjo on 
laaja. Digitaalisen transformaation tavoitteena on aina liiketoiminnan edistämi-
nen joko sisäisten prosessien tehostamisen, uusien arvoketjun osien löytämisen 
tai asiakaskokemuksen parantamisen myötä. 

Digijohtajan vaikutus ja rooli organisaation digitaalisessa transformaatios-
sa on useiden erilaisten tehtävien myötä edistää digitaalisen transformaation 
etenemistä organisaation sisällä. Kirjallisuudesta löydettiin useita erilaisia digi-
taalista transformaatiota edistäviä tehtäviä, jotka kohdentuivat aiemmin määri-
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teltyjen digijohtajan roolityyppien perusteella organisaation eri tarpeisiin. Or-
ganisaation tarpeiden mukaan digijohtajan tehtävät saattoivat liittyä digitaali-
sen transformaation koordinointiin, sen puolesta puhumiseen ylimmälle joh-
dolle, organisaation sisäisen kulttuurin muuttamiseen tai uusien digitaalisten 
ratkaisujen löytämiseen ja implementointiin. 

Tutkielman rajoitteena oli varsinaista digijohtajaa käsittelevän aineiston 
pieni määrä. Digijohtaja on organisaatioissa edelleen suhteellisen uusi rooli, jota 
ei ole tutkittu kovin paljoa. Käytetyn aineiston laatu on kutenkin pääosin hyvää, 
useimmat lähteet ovat vertaisarvioituja ja julkaistu laadukkaissa tietojärjestel-
mätieteen alan julkaisuissa. Lisää kirjallisuutta koskien digijohtajan roolia osana 
digitaalista transformaatiota olisi ollut hyvä löytää digijohtajan yleistä roolia 
määrittävän kirjallisuuden lisäksi. Kirjallisuutta oli tämän tutkielman kannalta 
kuitenkin riittävästi, jotta voitiin tutustua digijohtajan rooliin ja vaikutukseen 
digitaalisessa transformaatiossa. Roolin useiden eri määritelmien ja tehtävien 
sisältöjen vuoksi digijohtajan käsitettä tulisi jatkossa selventää lisää. Jatkotut-
kimuksen aiheita voisikin olla digijohtajan roolin eroavaisuuksien tutkimista eri 
toimialojen välillä ja eri kokoluokan organisaatioissa. Kiinnostavia tutkimusai-
heita voisivat olla myös digijohtajan vaikutuksen tutkiminen digitaalisen trans-
formaation onnistumisen kannalta sekä organisaation toiminnan järjestäytymi-
nen ja menestys digitaalisen transformaation jälkeen. 
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