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1

Johdanto

Sosiaalisen median käyttö on nykyään erittäin yleistä. Myös erilaisten sosiaalisten medioiden käyttäjäkunta on varsin heterogeenistä eikä rajoitu pelkästään esimerkiksi nuoriin
käyttäjiin. (Kallunki 2018.) Tämä saa aikaan sen, että lähestulkoon jokainen sidosryhmä
on saavutettavissa sosiaalisen median tarjoamin keinoin. Kohdennettu markkinointi on
yleistä, ja sen mahdollistaa esimerkiksi se, että sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, profiloivat käyttäjiensä toimintaa. Markkinoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa
sitä, että mainontaa on mahdollista yksilöllistää ja räätälöidä. (Lahtinen 2014.) Sosiaalisen median käytön yleistyminen ja mielenkiinto sen vaikutuksesta markkinointiin yhdistettynä omaan suuntautumisvaihtoehtooni laskentatoimeen oli yksi suurimmista motivaation lähteistä tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Tavoitteeni tässä tutkimuksessa on yhdistää laskentatoimeen liittyvään aiheeseen myös markkinointia ja viestintää, jotka niin
ikään ovat minua kiinnostavia aiheita.
Tämän opinnäytetyön päätavoite on tutkia ja kartoittaa suomalaisten tilitoimistojen läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vuonna 2018. Opinnäytetyössä selvitetään sosiaalisen
median toimivuutta ja yleisyyttä tilitoimistojen markkinointityökaluna ja muun yritystoiminnan apuna. Tutkimuksessa tarkastellaan tilitoimistojen sosiaalisen median käytön yleisyyttä, käyttötottumuksia sekä sitä, millaisia vaikutuksia tilitoimistot toivovat saavuttavansa sosiaalisen median käytön myötä. Tavoitteena on arvioida myös, miten läsnäolo
sosiaalisessa mediassa on tilitoimistoalalla nähtävillä tulevaisuudessa.
1.1

Tutkimuksen taustaa

Opinnäytetyön ajatus nousi Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden opintoihin liittyvästä ammattiharjoittelusta. Ammattiharjoitteluni ollessa käynnissä harjoittelupaikkani
käynnisti uudenlaisen kampanjan yhteistyössä helsinkiläisen markkinointitoimiston
kanssa parantaakseen sosiaalisen median näkyvyyttään. Markkinointitoimiston esittäytyessä ammattiharjoittelupaikkani henkilökuntainfossa toimiston yhteyshenkilö esitteli
aloja, joilla toimivat yritykset käyttävät heidän sosiaalisen median markkinointipalvelujaan, ja yksi aloista oli tilitoimistoala. Tilaisuuden päätyttyä olin sähköpostitse yhteydessä
markkinointitoimiston yhteyshenkilöön opinnäytetyöhöni liittyvän haastattelututkimuksen
tiimoilta, ja toimistolta luvattiinkin olla avuksi tutkimuksessani.
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Lähde- ja vertailuaineistoa tätä tutkimusta varten etsiessäni nousi esille muutamia vuosia
sitten tehty opinnäytetyö Sosiaalisen median käyttö jyväskyläläisissä tilitoimistoissa
(Kastegren 2016), joka käsittelee sosiaalisen median käytön yleisyyttä tilitoimistojen keskuudessa paikallisesti. Kastegren käsitteli opinnäytetyössään osittain samoja näkökulmia kuin tässä tutkimuksessa käsitellään. Opinnäytetyö tarjosi jatkotutkimusehdotuksia,
joita osittain hyödynnetään tässä tutkimuksessa. Jatkotutkimusehdotusten mukaisesti
tässä tutkimuksessa myös kartoitetaan, kuinka yleistä tilitoimistojen sosiaalisen median
käyttö on kaksi vuotta Kastegrenin tutkimuksen jälkeen.
1.2

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisesti ilman toimeksiantajaa. Toimeksianto olisi ollut
mahdollista saada ammattiharjoittelupaikastani, mutta halusin tutkimuksen vastaavan
mielenkiinnon kohteitani mahdollisimman aukottomasti, jotta toteuttaminen olisi motivoivaa ja mielekästä.
Opinnäytetyön teoriaperustassa käsitellään sosiaalista mediaa ja sen hyötyjä yleisesti
markkinoinnissa ja ammatillisessa verkostoitumisessa sekä sosiaalisen median käytön
yleistymistä ensimmäisistä sosiaalisista medioista nykypäivään. Tässä yhteydessä käsitellään myös sitä, kuinka sosiaalisen median esiintulo on muuttanut markkinointia, ja millaisia hyötyjä sosiaalisen median käyttö antaa yritystoimintaan. Teoriaosuuden lähdeaineistona käytetään kirjalähteitä, verkkosivustoja ja asiantuntija-artikkeleita.
Teoriaperustassa perehdytään myös siihen, kuinka taloushallinnon ja tilitoimistojen toimintatavat ovat materiaalien sähköistymisen ja digitalisaation myötä muuttuneet. Tämä
on tärkeää käsitellä teoriaperustassa ennen tutkimusosaan siirtymistä, sillä kronologisessa järjestyksessä digitalisaatiota käsitellessä sosiaalinen media sijoittuu nykypäivään
enemmän kuin sähköistymisen ensiaskeleet. Sähköisten kanavien ilmestyminen markkinointiin on myös syytä käsitellä teoriapohjassa, jotta ymmärretään, miksi sosiaalinen
media on lyönyt itsensä läpi markkinoinnin työkaluna.
Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutetaan kahtena aineistonkeruuna. Tutkimuksessa
kerätään sekä kvalitatiivinen eli laadullinen että kvantitatiivinen eli määrällinen aineisto.
Kvalitatiivisen aineiston keräämiseksi toteutetaan sähköpostihaastatteluna markkinointitoimistolle, jonka asiakkaana on ollut tilitoimistoja. Kvantitatiivinen aineisto kootaan sähköisen kyselylomakkeen avulla. Lomake lähetetään satunnaisesti valittaville kotimaisille
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tilitoimistoille, ja siinä kartoitetaan toimistojen sosiaalisen median käytön yleisyyttä ja
omakohtaisia kokemuksia sosiaalisen median käytöstä. Tilitoimistoille lähetettävässä
tutkimuslomakkeessa on myös kvalitatiivisen aineistonkeruun piirteitä, sillä siihen sisältyy muutamia avoimia kysymyksiä. Tällöin lomakekyselyllä saavutetaan mahdollisimman
yksityiskohtaista tietoa tilitoimistojen sosiaalisen median käyttötottumuksista.
1.3

Tutkimusongelma ja tavoitteet

Tilitoimistoalalla on läpikäyty digitalisaation aiheuttamaa murrosta jo pitkän aikaa, mikä
heijastuu palveluiden sähköistymisen, automaation ja robotisaation myötä tilitoimistojen
työntekijöiden tehtäviin. Digitalisaation vaikutuksesta taloushallinnon työtehtäviin on kuluneina vuosina tehty useampia tutkimuksia eri näkökulmista, joten aihe on tällä hetkellä
puhutteleva ja ajankohtainen. Digitalisaatio näkyykin tilitoimistojen työntekijöiden arjessa
paitsi tavallisten taloushallinnon työtehtävien mutta myös tilitoimistopalvelujen markkinoinnin ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisen merkeissä.
Kun suuri osa yrityksistä ylipäätään on jollain tavalla läsnä sosiaalisessa mediassa, tässä
tutkimuksessa perehdytään siihen, miten tilitoimistoyritykset ovat omaksuneet sosiaalisen median läsnäolon ja kuinka yleistä sosiaalisen median hyödyntäminen tällä hetkellä
alalla on. Tutkimuksen tavoite on selvittää määrällisesti, kuinka moni suomalainen tilitoimistoyritys hyödyntää sosiaalista mediaa, minkälaisia sosiaalisen median kanavia alan
yritykset käyttävät ja kokevatko ne sosiaalisessa mediassa näkymisen tärkeäksi. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, käyttävätkö tilitoimistot sosiaalista mediaa markkinointitarkoituksessa, vai ovatko tilitoimistot löytäneet sosiaaliselle medialle muita käyttötarkoituksia kuin palveluiden markkinoinnin sekä näkyvyyden kasvattamisen.
Tässä tutkimuksessa kartoitetaan, minkälaisia tavoitteita sosiaalista mediaa hyödyntävillä tilitoimistoilla on, ja paljonko ne kokevat hyötyvänsä läsnäolosta tällaisessa mediassa. Tavoite on selvittää myös, pyrkivätkö tilitoimistot sosiaalisen median avulla hoitamaan jo olemassa olevia asiakassuhteita tai tavoittelevatko toimistot uusia asiakasryhmiä sosiaalisen median kanavien kautta. Sosiaalista mediaa jo hyödyntävien yritysten
tutkimisen lisäksi tutkimuksessa pyritään keräämään tietoja myös sellaisilta yrityksiltä,
jotka eivät käytä sosiaalista mediaa. Selvitettävä on myös, mitä syitä on sille, miksi sosiaalista mediaa käyttämättömät tilitoimistot eivät hyödynnä sitä toiminnassaan, ja ovatko
ne kuitenkin mahdollisesti harkinneet perustavansa sosiaalisen median tilejä yritykselleen.
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Tutkimuksessa perehdytään myös sosiaalisen median markkinoinnin ammattilaisen näkökulmaan tämän kaltaiseen markkinointiin nyt ja tulevaisuudessa, ja miten tilitoimistojen
kokemukset sosiaalisesta mediasta nivoutuvat markkinoinnin ammattilaisen näkemykseen. Tutkimustulosten pohjalta pyritään esittämään arvio siitä, millaiset tulevaisuudennäkymät tilitoimistojen läsnäololla sosiaalisessa mediassa on. Tarkoitus on punnita myös
sitä, kannattaako alan yritysten ylipäätään olla läsnä sosiaalisessa mediassa.
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Digitalisaation vaikutukset tilitoimistoalalla ja markkinoinnissa

Luvussa 2 käsitellään digitalisaatiota ilmiönä sekä sen vaikutusta liiketoimintaan ja etenkin tilitoimistoalaan. Lisäksi tarkastellaan teknologian kehittymisen sekä digitalisaation
vaikutusta markkinointiin. Aluksi määritellään digitalisaation käsite, jonka jälkeen siirrytään ilmiöihin, joita digitalisaatio on tuonut tilitoimistojen liiketoimintaympäristöön sekä
markkinoinnin saralle.
2.1

Digitalisaatio terminä

Digitalisaatio tarkoittaa teknologisten innovaatioiden arkipäiväistymistä ja nivoutumista
yhä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä elämää (IGI Global 2018). Digitalisaatioon liittyy sähköisten välineiden ja kanavien, kuten internetin ja pilvipalveluiden, käyttö myös liiketoiminnan apuna ja liiketoiminnan siirtyminen yhä sähköisemmäksi (Gartner 2018).
Vaikka digitalisaatio on erittäin keskusteltu aihe nykypäivänä, on se ilmiönä saanut alkunsa jo noin 30 vuotta sitten, jolloin yritykset ja organisaatiot alkoivat tietokoneistaa
toimintaansa (Auriga 2016). Teknologian erityisen nopea kehittyminen on virtualisoitumisen ja datan digitalisaation muodossa Sitran megatrendilistauksessa huomioitu hiljattain vuonna 2016 (Kiiski-Kataja 2016), mutta aihe on ollut pinnalla jo 1990-luvun lopussa
ja 2000-luvun alkuvuosina (Auriga 2016).
Etenkin liiketoiminnan näkökulmasta digitalisaatio on merkittävä haaste, mutta myös
mahdollisuus, sillä sen muuttama toimintaympäristö pakottaa yritykset muuttamaan toimintatapojaan ja -mallejaan jatkuvasti. Nykypäivän nopeasti kehittyvä teknologia pilvipalveluineen ja kannettavine laitteineen ajaa yritykset etsimään jatkuvasti toimivampia
tapoja innovoinnin sekä uuden kehittämisen ohella palvella digitaalisesti orientoituneita
asiakkaita yhä paremmin. (Shimp 2017.) Digitalisaatio muuttaa myös työelämää sen
myötä, että yritykset tarvitsevat yhä enemmän teknologia-alan ammattilaisia toimiakseen
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tehokkaasti ja yhä useammissa työtehtävissä vaaditaan teknistä osaamista ja teknologian käyttöä (Auriga 2016).
2.2

Taloushallinto ja digitalisaatio

Digitalisaatio on muun liiketoiminnan ohella muuttanut myös taloushallintoa. Taloushallinnon prosessit ovat pitkälti digitalisoituneet, ja esimerkiksi laskujen käsittelyn ja palkanlaskennan yhteydessä automaattiset toiminnot ovat kehittyneet ja lisääntyneet. Asiakkaitten ollessa yhä enemmän digitaalisesti orientoituneita ovat taloushallinnon palveluratkaisut kehittymässä asiakaslähtöisimmiksi. (Ainasvuori 2018.)
Rutiininomaiset taloushallinnon tehtävät ovat digitalisaation ja automaation arkistuessa
hiljalleen vähenemässä, ja taloushallinnon ammattilaisten työtehtävät ovat niin ikään
muodostumassa asiakaslähtöisempään suuntaan kuin ennen. Tilitoimistoammattilaisen
työnkuva voi tulevaisuudessa vaatia erilaista asiantuntemusta kuin aikaisemmin sen
myötä, että omaa ammattitaitoa voi siirtää enemmän esimerkiksi asiakasneuvonnan
sekä analyyttisen työn pariin. (Similä 2017.)
Tilitoimistoissa digitalisaatio saattaa tulevaisuudessa näkyä paitsi työtehtävien muutoksena, myös asiakaskunnan laajenemisena tai muuttumisena. Rutiininomaisten työtehtävien väheneminen automaation rinnalla johtaa liiketoimintamallin muutokseen, ja liiketoiminnan kehittymisen myötä voivat tilitoimistot suuntautua tarjoamaan asiakkaille uudenlaisia asiantuntijapalveluita. Tilitoimistot voivat taloushallinnon lisäksi ottaa roolin yritysten sisäisen laskennan tukemisessa sekä liiketoimintajohdon palvelemisessa. (Finago
2018.)
2.3

Digitalisaatio markkinoinnin muokkaajana

Digitalisaatiolla on valtava potentiaali markkinoinnissa. Vaikka televisio-, radio- ja ulkomainonta on yhä voimissaan, on markkinointi suuntautumassa näiltä kanavilta enenevässä määrin kohti verkkoa ja älylaitteita (Gavril 2017). Teknologian kehittyessä ja mainonnan siirtyessä yhä enemmän verkkoon voi yhä useammalla yrityksellä olla edessään
koko markkinointistrategiansa muuttaminen. Ennen markkinoinnin muuttumista digitalisaation mukana markkinoinnin ammattilaiset ovat usein kohdentaneet markkinointitoimenpiteet tietylle kohderyhmälle tai keskimääräiselle kuluttajalle (Rajeck 2017).
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Verkkomarkkinoinnin yleistyessä markkinointimalleja voi olla hyödyllistä muuttaa – verkossa olevien kuluttajien käyttäytymistä esimerkiksi evästein seurattaessa markkinointi
voidaan kohdentaa yksilöllisesti ja nopeasti kuluttajan tarpeet ja tottumukset huomioiden. (Rajeck 2017.) Tulevaisuuden markkinointi on digitalisaation myötä siis yhä yksilöllisempää ja reaaliaikaisempaa suurten, heterogeenisempiä asiakassegmenttejä houkuttelemaan pyrkivien mainoskampanjoiden sijaan.
Forbesin bloggaaja Daniel Newmanin mukaan digitalisaatio haastaa markkinoinnin perinteisen myyntiputkimallin, jossa asiakkaan oletetaan käyvän läpi tietyt vaiheet tuotteen
huomaamisesta ostopäätökseen. Ennen digitalisaatiota markkinointitoimet ovat sijoittuneet myyntiputkimallin alkuun, kun asiakas huomaa tuotteen olemassaolon, ja myyntitoimet mallin loppuun asiakkaan hankkiessa tuotteen. Digitalisaatio muokkaa Newmanin
mukaan näitä rooleja siten, että tekoäly ja automatisoitu markkinointi astuvat kuvaan
myyntiputken kaikissa vaiheissa. Potentiaalisista ostajista kerätty data ja automatisoitu
markkinointi mahdollistavat yhdessä sen, että on ennustettavissa kuluttajat, jotka potentiaalisimmin liikkuvat eteenpäin myyntiputkessa. Esimerkiksi verkkokaupassa ostoskoriin
jätetty tavara voi muistuttaa itsestään vaikkapa asiakkaan sosiaalisen median sivustolla
tai sähköpostissa, mikäli asiakas ei ole tehnyt ostopäätöstä heti. (Newman 2017.)
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Sosiaalinen media markkinointiympäristönä ja tilitoimistot

Luvussa 3 käsitellään sosiaalisen median toimintaperiaatetta sekä toimintaa nykyisellään. Luvussa perehdytään sosiaalisen median markkinoinnin historiaan sekä nykypäivään ja käydään läpi erilaisia sosiaalisen median markkinointiin liittyviä käsitteitä sekä
sitä, millaisia hyötyjä ja tuloksia sosiaalisen median markkinoinnilla on yleisesti koettu
olevan. Lisäksi käsitellään sitä, kuinka sosiaalinen media on muuttunut käyttäjien välisestä verkostosta markkinointityökaluksi ja kuinka markkinointiympäristö on muuttunut
sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä. Luvun loppupuolella tutustutaan tutkimuksiin, jotka ovat aikaisemmin käsitelleet tilitoimistojen toimintaa sosiaalisessa mediassa.
Jotta ymmärrettäisiin, miksi sosiaalisen median markkinointi on niin tehokasta ja tavoittavaa sekä myöhemmin, kun tarkastellaan tutkimustuloksia tilitoimistojen sosiaalisen
median käytöstä, on tärkeää ymmärtää, mitä sosiaalisen median markkinointi on ja miten
sitä hyödynnetään yritystoiminnassa yleisesti. Tilitoimistojen sosiaalisen median läsnä-
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oloa analysoitaessa on vertailtava yritysten käytössä useimmiten olevia sosiaalisen median strategioita ja asiantuntijoiden arvioita toimivimmista sosiaalisen median markkinointistrategioista siihen, miten tilitoimistot käytännössä esiintyvät sosiaalisen median
tileillään.
3.1

Määritelmä

Tässä tutkimuksessa sosiaalisella medialla tarkoitetaan nimenomaan nykyisenkaltaista,
digitaalista sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median palveluille on tyypillistä interaktiivisuus sekä käyttäjien luomat profiilit ja sisältö. Lisäksi kanavia on suunniteltu niin, että
käyttäjien välinen yhteydenpito olisi mahdollisimman helppoa. (Investopedia 2018.)
Sosiaalinen media mahdollistaa kaikkien saavutettavissa olevan keskustelun, sisältää
käyttäjiensä luomaa tai julkaisemaa materiaalia, toimii reaaliajassa ja on luonteeltaan
täysin julkinen sekä läpinäkyvä alusta. Tällaisen kanavan välityksellä sekä yksityishenkilöt että yhteisöt voivat julkaista, luoda ja kuluttaa erilaista materiaalia – niin viihdykettä
kuin esimerkiksi ammatillista sisältöäkin. (Smith & Wollan & Zhou 2011, introduction.)
3.2

Sosiaalisen median historia

Sosiaalisen median ensimmäinen ilmentymä, verkkopäiväkirja eli blogi, ilmestyi internetiin 1990-luvun puolivälissä. Ensimmäiset kaupalliset blogialustat Blogger ja LiveJournal
perustettiin vuonna 1999. Bloggaaminen tuli nopeasti suosituksi, sillä yksinkertaiset
verkkojulkaisutyökalut tekivät siitä helppoa. Samalla kun verkkojulkaisujen kirjoittaminen
tuli yhä helpommaksi, internetyhteyksien ja tietotekniikan laatu parani ja hinnat laskivat
merkittävästi. Tämä helpotti verkkoyhteisöjen syntyä ja teki ne kaikkien helposti saavutettaviksi, jolloin syntyivät myös nykyisenkaltaiset sosiaalisen median alustat. (Barefoot
& Szabo 2011, 3.)
3.2.1

Web 2.0

Nopeiden verkkoyhteyksien yleistyminen ja teknologian kehittyminen on johtanut siihen,
että verkossa julkaiseminen, keskusteleminen, erilaisten verkkopalveluiden käyttäminen, verkostoituminen sekä esimerkiksi artikkelien tai mielipiteiden jakaminen on yleis-
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tynyt (Barefoot & Szabo 2011, 4.) Siinä missä internet on alkuvaiheissaan toiminut staattisena ja muuttumattomana, on se kehittynyt nykypäivän interaktiiviseksi alustaksi, johon
käyttäjät voivat luoda jatkuvasti uutta sisältöä (Lifewire 2017).
Web 2.0 on osa internetin kehityskaarta nykyisine, arkipäiväistyneine palveluineen. Esimerkiksi ilmaiset, verkkopohjaiset sähköpostipalvelut, verkkopankit, uutissyötteet sekä
kuvien-, videoiden- ja tiedostojenjakopalvelut ovat osa web 2.0 -ilmiötä erilaisten sosiaalisen median kanavien ohella. (Lifewire 2017.)
3.2.2

Big data

Miljoonien sosiaalisen median käyttäjien kommentoidessa toistensa tilapäivityksiä, lähettäessä kuvia ja jakaessa materiaalia syntyy verkkoon jatkuvasti valtavasti uutta materiaalia. Kun materiaali halutaan tallentaa sellaisenaan myöhemmin tarkasteltavaksi ja
analysoitavaksi, kutsutaan sitä Big dataksi. (Hotti 2012.) Tällaista tietomassaa ei myöskään pystytä tarkastelemaan ja tallentamaan perinteisin järjestelmin, joten on haettava
erilaisia ratkaisuja (Suojanen 2017).
Big data on erityisesti sosiaalisen median luoma ilmiö, sillä sosiaalisen median kanavien
kautta tuotetaan niiden interaktiivisen luonteen vuoksi jatkuvasti uutta dataa verkkoon.
Sosiaalisen median kautta tuotettu sisältö on ei-strukturoitua ja muistuttaa rakenteeltaan
normaalia keskustelua ja kielenkäyttöä. Sitä on hankala analysoida perinteisillä asiakasdatan analytiikkatyökaluilla. Big data vanhenee nopeasti, sillä sen määrä kasvaa koko
ajan, joten markkinoinnin kannalta se tulee käsitellä nopeasti ja sen antamiin tilaisuuksiin
tarttua vielä nopeammin. (Smith ym. 2011, 92.)
3.3

Markkinointiympäristö

Yksinkertaistettuna sosiaalisen median markkinointi tarkoittaa sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä yrityksen tai tuotteen markkinoinnissa. Tällainen markkinointi toimii
parhaiten, kun se tukee muita verkkomarkkinointitoimenpiteitä, kuten verkkomainoskampanjoita, verkkosivujen päivittämistä tai uutiskirjeitä. (Barefoot & Szabo 2011, 13.)
Sosiaalinen media markkinointiympäristönä on erilainen kuin perinteiset markkinointiympäristöt. Kuten alaluvussa 2.3 kävi ilmi, digitaaliset toimintaympäristöt muokkaavat pe-
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rinteisiä markkinoinnin kaavoja. Sosiaalisessa mediassa toimivat yritykset saavat kuluttajista täydellisemmän kuvan kuin perinteisiä markkinointimalleja käyttävät, sillä toisin
kuin esimerkiksi perinteisen ostotapahtuman yhteydessä, kuluttajat ovat tutussa ympäristössä, jossa heidän äänensä on koko ajan kuluvilla. (Smith ym. 2011, 67.)
Markkinointiympäristö on muuttunut pysyvästi, sillä yritykset eivät enää voi hallita kaikkea yritykseen liittyvän tiedon leviämistä siinä määrin, missä ne aikaisemmin ovat pystyneet. Kuluttajat voivat ilmaista mielipiteensä yrityksestä, tuotteista ja palveluista nopeasti
ja helposti kaikkien nähtäville – esimerkiksi eBay- ja Amazon -verkkokaupoissa on mahdollista arvioida heti ostotapahtuman jälkeen tuotteen myynyt yritys ja tuote itsessään, ja
jokainen internetiä käyttävä kuluttaja voi kirjoittaa mielipiteensä esimerkiksi blogiinsa tai
sosiaalisen median tililleen. Niinpä yritysten on otettava huomioon se, että kuluttajilla on
yhä enemmän valtaa siinä, epäonnistuuko yritys toiminnassaan – oli kyse sitten tuotteen
lanseeraamisesta, mainoskampanjasta tai vaikkapa kriisinhallinnasta. (Smith ym. 2011,
92.)
Sosiaalisen median palveluista jatkuvasti kertyvän, käyttäjien tuottaman Big datan avulla
yritykset voivat analysoida asiakkaidensa mieltymyksiä ja kulutustottumuksia tehokkaammalla tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Suuri tietomäärä aiheuttaa kuitenkin myös
haasteita yrityksille. Big datan analysointi ja sen muuttaminen markkinoinnin kannalta
hyödylliseksi materiaaliksi aiheuttaa sen, että yritysten täytyy muuttaa asiakasdatan analysointitapaa. (Smith ym. 2011, 91.) Erityisesti asiakaslähtöisille yrityksille suuri määrä
asiakasdataa mahdollistaa sen, että tietoja voidaan tehokkaasti hyödyntää tuotekehityksessä, uusien markkinoiden kartoittamisessa ja asiakaspalveluun liittyvien ongelmien
selvittämisessä. (Smith ym. 2011, 91-92.)
3.4

Viraalimarkkinointi

Viraalimarkkinoinnilla tarkoitetaan nykyisellään useimmiten verkkoon sijoittuvaa suosittelumarkkinointia. Kun palvelua tai tuotetta suositellaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mielikuva leviää nopeasti suurelle joukolle kanavan käyttäjiä. (Barefoot & Szabo
2011, 14.) Viraalimarkkinointi toimii pohjimmiltaan siten, että markkinoija käyttää kuluttajia apunaan sanoman levittämisessä, jolloin se leviää suurelle ihmisjoukolle nopeasti.
Tyypillisesti tässä markkinointimuodossa kuluttaja saa esimerkiksi sosiaalisen median
kautta vaikkapa hauskan videon tai pelin, jonka hän jakaa eteenpäin verkostolleen samalla markkinoiden yritystä, tuotetta tai palvelua. (Marketing-Schools.org 2018.)
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Viraalimarkkinointi on hyödyllistä ja toimivaa sekä yksittäisenä markkinointityökaluna
että osana isompaa, monikanavaista markkinointikampanjaa. Se on myös verrattain
edullista perinteisempiin markkinointitapoihin nähden, sillä kuluttajat levittävät markkinointiviestiä eikä esimerkiksi mainostilaa välttämättä tarvitse ostaa viraali-ilmiön synnyttämiseksi. Muukin verkkomateriaali kuin markkinointisisältö voi aiheuttaa viraali-ilmiön.
Esimerkiksi julkisuuden henkilön epäkorrekti esiintyminen saattaa levitä sosiaalisessa
mediassa hyvin nopeasti käyttäjien jaettua materiaalia toisilleen. (Marketing-Schools.org
2018.)
3.5

Hyödyt

Sosiaalisessa mediassa esillä oleminen kasvattaa yrityksen tai palveluiden näkyvyyttä
verkossa enemmän kuin muu verkkomarkkinointi. Sen on todettu aikaansaavan enemmän vierailuja yrityksen verkkosivustolla, enemmän katsojia verkossa jaetulle kuva- ja
videosisällölle, viittauksia yritykseen tuotteisiin sekä lisäävän asiakaskontakteja ja parantavan esiin nousemista Google-hakutuloksissa. (Barefoot & Szabo 2011, 15-16.)
Oikein käytettynä sosiaalinen media tarjoaa yrityksille tehokkaan työkalun tuotelanseerauksiin, asiakassuhteen hoitoon ja vahvistamiseen, liikevaihdon parantamiseen sekä
uusien ja jo olemassa olevien asiakkaiden tavoittamiseen. Sosiaalisen median avulla on
mahdollista oppia tuntemaan asiakkaansa, heidän tarpeensa ja trendit paremmin ja käyttää tätä hyväksi esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Kun tunnistetaan asiakkaiden tarpeet, joita ei aiemmin ole havaittu, yritysten nopea reagointi tarpeisiin voi
luoda niille lisäarvoa kilpailijoihinsa verrattuna. (Smith ym. 2011, 9-10.) Sosiaalisen median avulla on mahdollista saavuttaa uusia asiakasryhmiä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Lisäksi huolellisella sosiaalisen median strategialla voi löytää uusia markkinoita jo olemassa olevien rinnalle. Sosiaalinen media sisältää potentiaalisista asiakkaista
niin paljon tietoa, että tunnistetuille asiakasryhmille voi kehittää yksilöidyt, heidän tarpeitaan vastaavat markkinointistrategiat. (Smith ym. 2011, 10.)
3.6

Tilitoimistot sosiaalisessa mediassa

Vaikka sosiaalinen media on muodostunut tärkeäksi työkaluksi liiketoiminnassa, on tilitoimistojen sosiaalisen median käytöstä ja käyttötottumuksista vielä melko pieni määrä
kirjallista materiaalia sekä tutkimustietoa. Aiheesta on tehty muutamia tutkimuksia, joita
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käsitellään tässä luvussa, jotta niiden tuloksia sekä tutkimusmenetelmiä voitaisiin myöhemmin vertailla tämän tutkimuksen tutkimus- sekä aineistonkeruumenetelmiin sekä lopputulemaan. Tilitoimistojen sosiaalisen median näkyvyyttä ja sosiaalisen median hyötyjä
tilitoimistoalalla on tutkittu muun muassa artikkelissa Role of social media, its adoption
and usage patterns within accounting firms (Dubihlela & Rundora 2015) sekä opinnäytetyössä Sosiaalisen median käyttö jyväskyläläisissä tilitoimistoissa (Kastegren 2016.)
3.6.1

Tutkimus tilitoimistoista Etelä-Afrikassa

Tutkimuksessaan Role of social media, its adoption and usage within accounting firms
Dubihlela ja Rundora ovat tutkineet tilitoimistojen sosiaalisen median käyttötarkoituksia
Etelä-Afrikassa Emfulenin alueella. Tutkimusote oli kvantitatiivinen, ja kyselytutkimus toimitettiin suoraan tilitoimistoihin paperiversiona. Näin ollen tutkimuksen vastausprosentti
oli korkeampi kuin se olisi muita metodeja, kuten sähköistä kyselylomaketta, käyttäen
ollut. Tutkimusongelmana oli se, miten sosiaalinen media on otettu tilitoimisto- ja kirjanpitoalalla käyttöön ja mihin tarkoituksiin sitä hyödynnetään. Tarkoitus oli samalla löytää
sopivia sosiaalisen median työkaluja ja käyttötapoja tilitoimistojen tarpeisiin tutkittavalla
alueella. (Dubihlela & Rundora 2015, 26-27.)
Tutkimuksessa selvisi, että tilitoimistoammattilaiset käyttävät sosiaalisen median kanavia pääasiallisesti ammatillisen sekä henkilökohtaisen kehityksen puitteissa. Lisäksi ammatillinen verkostoituminen oli syy monen vastaajan sosiaalisen median käyttöön. Markkinoinnillisia hyötyjä tavoiteltiin vain vähän. (Dubihlela & Rundora 2015, 29.)
WhatsApp ja Facebook olivat tutkimuksessa selkeästi suosituimmat sosiaalisen median
kanavat tilitoimistoammattilaisten käytössä. Tutkimuksessa kuitenkin kartoitettiin myös
ammattilaisten henkilökohtaista sosiaalisen median käyttöä, jolloin tutkimustulokset eivät
täysin ole vertailtavissa tämän tutkimuksen yhteydessä toteutettuun kvantitatiiviseen tutkimukseen. Ammatillisissa tarkoitusperissä olivatkin tutkimuksen mukaan käytössä lähinnä LinkedIn ja Twitter. (Dubihlela & Rundora 2015, 30.)
Tutkimuksen mukaan tilitoimistoalalla hyödynnetään sosiaalista mediaa tutkittavalla alueella. Vaikka tilitoimistot eivät yleisesti ottaen ole sisällyttäneet sosiaalisen median kanavia osaksi varsinaista viestintästrategiaansa, yksittäiset ammattilaiset käyttävät niitä
ammatillisiin tarkoituksiin ja ammatilliseen verkostoitumiseen. Tutkimustulosten mukaan
alalla kuitenkin epäröidään vielä sosiaalisen median hyödyntämistä itse työssä, vaikka
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siitä olisi lukuisia mahdollisia viestinnällisiä ja markkinoinnillisia hyötyjä. (Dubihlela &
Rundora 2015, 32.)
3.6.2

Sosiaalisen median käyttö jyväskyläläisissä tilitoimistoissa

Kati Kastegrenin opinnäytetyössä tutkittiin tilitoimistojen sosiaalisen median käytön yleisyyttä Jyväskylässä. Kastegren pyrki tutkimuksessaan selvittämään, millä tavoin jyväskyläläiset tilitoimistot näkyivät sosiaalisessa mediassa vuonna 2016. Lisäksi tutkittiin tilitoimistojen syitä sosiaalisen median käytölle sekä sosiaalisen median käytön koettuja
hyötyjä ja sen käytön vaikutuksia tilitoimistoammattilaisten osaamisvaatimuksiin. (Kastegren 2016, 3-4.)
Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista otetta. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin valmiita dokumentteja käyttäen tilitoimistojen julkaiseman materiaalin pohjalta keräten tietoa siitä, onko toimistolla sosiaalisen median tilejä. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin haastattelemalla tilitoimistojen edustajia heidän sosiaalisen
median käytöstään. (Kastegren 2016, 7-8.)
Tutkimuksessa selvisi, että jyväskyläläisten tilitoimistojen sosiaalisen median käyttö on
hyvin vähäistä. Tilitoimistojen koko vaikutti pääsääntöisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen siten, että suuremmat tilitoimistot käyttivät sosiaalista mediaa useammin kuin
pienet. Lisäksi suuremmat tilitoimistot käyttivät sosiaalisen median kanavia usein markkinointitarkoituksiin, kun taas pienet lähinnä nykyisten asiakaskontaktien hoitamiseen.
Usealla tutkitulla tilitoimistolla ei ollut myöskään verkkosivuja, mikä vaikuttanee siihen,
että sosiaalista mediaakaan ei ole otettu laajemmin käyttöön jyväskyläläisessä tilitoimistoissa. (Kastegren 2016, 47-48.)
Tutkimustulosten mukaan pienten ja suurten tilitoimistojen motiivit olla sosiaalisessa mediassa olivat myös erilaiset. Pienissä toimistoissa koettiin hyödyksi se, että asiakkaaseen
voidaan olla yhteydessä nopeasti, kun taas keskisuurissa ja suurissa yrityksissä nähtiin
sosiaalisessa mediassa läsnäolo mahdollisuudeksi markkinoida yrityksen työntekijöiden
asiantuntijuutta. (Kastegren 2016, 48.)

13

4

Tutkimuksen toteutus ja aineistonkeruu

Opinnäytetyöprojektin aikana toteutettiin kaksi aineistonkeruuta, ja aineistojen tuloksia
vertaillaan keskenään sekä analysoidaan teoriapohjaan peilaten. Aineistonkeruumenetelmiksi valittiin sähköpostihaastattelu (haastattelun runko liitteessä 1) ja sähköinen kyselylomake (liitteessä 2). Tutkimusmenetelmissä oli sekä kvantitatiivisen eli määrällisen
että kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen piirteitä. Kyselylomakkeessa suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja eli niihin on valmiit vastausvaihtoehdot, mutta siihen sisältyi
myös avoimia kysymyksiä. Sähköpostihaastattelu koostui avoimista kysymyksistä ja toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna. Aineistonkeruun toteutukseen haettiin lähestymistapaa aiemmista tilitoimistojen sosiaalisen median käyttöön perehtyneistä tutkimuksista.
4.1

Puolistrukturoitu haastattelu aineistonkeruumenetelmänä

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavalle esitettävät kysymykset ovat valmiiksi mietittyjä ja ne esitetään samanlaisina jokaiselle haastateltavalle. Strukturoidusta
haastattelusta puolistrukturoidun haastattelun erottaa se, että strukturoidussa haastattelussa vastausvaihtoehdot ovat rajattuja. Puolistrukturoitu haastattelu soveltuu aineistonkeruumenetelmäksi silloin, kun tutkittavaa aihetta on tutkittu melko vähän. (Näpärä
2017.)
Laadullinen aineisto kerätään sähköpostitse haastattelemalla markkinointitoimiston toimitusjohtajaa, jota pyydettiin haastateltavaksi asiantuntijuuden ja alan hyvän tuntemuksen perusteella. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua,
joka lähetettiin vastaajalle sähköpostitse. Puolistrukturoidun haastattelun kysymykset
johdettiin teoriaosuuden teemoista, mutta kyseessä ei kuitenkaan ollut varsinainen teemahaastattelu, sillä kysymykset olivat valmiiksi mietittyjä ja rajattuja.
4.2

Sähköpostihaastattelun toteutus

Aineistonkeruun aluksi toteutettiin markkinointiammattilaisen sähköpostihaastattelu
avoimin kysymyksin, jotta kyselylomakkeen muotoilu sekä rajaus helpottui ja tutkimukseen saadaan markkinoinnillinen näkökulma ja vertailukohde. Koska tilitoimistoyrittäjät
ovat taloushallinnon eivätkä markkinoinnin ammattilaisia ja tämän tutkimuksen tarkoitus
on arvioida myös tilitoimistojen sosiaalisen median käytön tulevaisuutta, on tärkeää
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kuulla myös markkinointiammattilaisen näkökulma siitä, millaiset tulevaisuudennäkymät
sosiaalisen median näkyvyydellä on sekä tilitoimistojen että muiden yritysten parissa.
Sähköpostihaastattelussa haastateltiin helsinkiläisen markkinointitoimiston toimitusjohtajaa hänen näkemyksestään sosiaalisen median käytöstä nykypäivän markkinointivälineenä ja sen hyödyistä erilaisten toimialojen yrityksille. Haastattelu toimii vertailukohteena tilitoimistojen omalle näkemykselle sosiaalisen median käytöstä. Se lähetettiin
sähköpostitse suoraan haastateltavalle.
Haastattelussa kartoitettiin avoimia kysymyksiä käyttäen ensin taustatietoja haastateltavan johtamasta yrityksestä ja haastateltavan asemista ja työtehtävistä. Taustatietojen
jälkeen haastattelukysymyksen painottuivat haastatellun kokemuksiin siitä, millaisia tavoitteita asiakasyrityksillä sosiaalisen median käytölle on ja millaisia hyötyjä sosiaalisen
median kanavia käyttämällä saavuttaa yritystoiminnassa.
Sähköpostihaastattelun avulla kerätty aineisto tulkitaan sisällönanalyysimenetelmällä.
Sisällönanalyysiä voidaan käyttää menetelmänä kaikissa laadullisissa tutkimuksissa.
Analyysissä aineistosta rajataan tutkittava sisältö tarkasti, luokitellaan, teemoitetaan tai
tyypitellään aineisto ja tehdään yhteenveto tuloksista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93-94.)
4.3

Kyselylomakkeen käyttö aineistonkeruumenetelmänä

Kyselylomakkeella toteutettavassa tutkimuksessa tutkitaan tilitoimistojen sosiaalisen
median käytön yleisyyttä, toimistojen käyttämiä sosiaalisen median kanavia sekä toimistojen tavoitteita ja omia kokemuksia sosiaalisen median käytöstä yritystoiminnassa. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta näkökulman
painottuessa kuitenkin enemmän määrälliseen. Määrällisen tutkimuksen toteuttaminen
on tärkeää, sillä sen avulla saadaan mahdollisimman kattavasti ja luotettavasti selville
se, kuinka usea tilitoimisto tällä hetkellä käyttää sosiaalista mediaa markkinointiin, asiakassuhteen ylläpitämiseen tai muihin tarkoituksiin.
Kvantitatiivinen tutkimus tutkimuslomakkeella kerätystä aineistosta soveltuu tutkimusmenetelmäksi erityisesti siksi, että tutkimuksessa on tarkoitus kerätä tietoa mahdollisimman suurelta joukolta tilitoimistoja. Selkeät vastausvaihtoehdot helpottavat tietojen analysointia ja kerätty numeerinen data on mahdollista myös yksinkertaisesti esittää erilaisina helppolukuisina kaavioina, jotka tukevat analyysia. Aihetta on myös lisäksi tutkittu
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jonkin verran aikaisemmin esimerkiksi tässä opinnäytetyössä luvussa 4 käsitellyissä tutkimuksissa laadullisen tutkimuksen menetelmin, joten perustietoa ja ymmärrys aiheen
olemassaolosta on jo olemassa. Lisäksi aikaisemmin on kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin selvitetty, mihin tarkoituksiin tilitoimistot useimmiten käyttävät sosiaalista mediaa, joten tutkittavien muuttujien määrittely on selkeää.
Kyselylomakkeessa käytetään aineistonkeruuseen sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä. Avoimia kysymyksiä käytetään harkitusti, sillä niiden analysointi statistiikkaohjelmien avulla on työlästä. Tutkimuksessa analysoidaan tutkimuksen kohteena olevien
tilitoimistojen antamia avoimia vastauksia laadullisen analyysin keinoin.
Mielipidekysymykset käsitellään tutkimuksessa strukturoituina ja niiden kartoittamisessa
käytetään viisiportaista asteikkoa, jossa pienin numeroarvo merkitsee eri mieltä ja suurin
samaa mieltä.
4.4

Kyselytutkimuksen toteutus

Tutkimuksen määrällinen aineisto kerättiin sähköisen lomakekyselyn avulla. Lomake toteutettiin Google Forms -lomaketyökalun avulla, sillä Google Forms -lomakepohja soveltui monipuolisemman muokattavuutensa takia tämän tutkimuksen tarkoitukseen paremmin kuin Metropolia Ammattikorkeakoulun oma E-lomakepohja.
Linkki tutkimuslomakkeeseen saatekirjeineen lähetettiin 300-400:lle satunnaisesti valitulle tilitoimistolle, jotta vastauksia saataisiin sellainen määrä, että tutkimustulos olisi relevantti ja luotettava. Lomakekyselyjen vastausprosentti on usein jäänyt hyvin pieneksi,
joten tutkimus pyrittiin lähettämään mahdollisimman suurelle joukolle.
Tutkittavat tilitoimistoyritykset valikoituivat satunnaisesti Google-hakujen sekä Fonectahaun avulla. Otanta pyritään valikoimaan mahdollisimman kattavasti ympäri Suomea tutkien kaikenkokoisia tilitoimistoja toiminimistä useamman toimipaikan kokoisiin yrityksiin.
Linkkiä tutkimuslomakkeeseen lähetetään suoraan yritysten verkkosivuilla ilmoittamiin
sähköpostiosoitteisiin sekä erillisten yhteydenottolomakkeiden kautta.
Kyselylomake valittiin aineistonkeruumenetelmäksi siksi, että sen lähettäminen suurelle
joukolle on mahdollista kustannustehokkaasti ja nopeasti. Lisäksi kyselylomakkeeseen
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vastaaminen on strukturoitujen kysymysten luonteen ansiosta nopeaa ja aineiston analysointi sujuvaa.
Linkki kyselytutkimukseen lähetettiin kohdeyrityksille pääsääntöisesti sähköpostitse,
mutta mikäli yrityksen sähköpostiosoite ei ollut saatavilla, käytettiin verkkosivuilla olevia
yhteydenottolomakkeita. Kohdeyritykset valittiin sattumanvaraisesti niiden suomalaisten
tilitoimistojen joukosta, joiden yhteystiedot oli mahdollista löytää Google-hakukoneen
avulla esimerkiksi Fonecta-palvelusta tai yritysten omilta verkkosivuilta. Myös sosiaalisia
verkostoja hyödynnettiin kohdeyritysten valinnassa.
Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikenkokoiset tilitoimistot koko maassa, ja lomake lähetettiin kaiken kaikkiaan 396:lle yritykselle. Kyselyn vastaustavoitteena oli 80 vastausta,
mutta vastausprosentti jäi tavoiteltua pienemmäksi ja lopulta vastausten määrä oli 38.
Kyselyyn vastaaminen oli mahdollista aikavälillä 13.-23.4.2018.
Kyselylomakkeen kysymysten määrä oli riippuvainen siitä, vastasiko yrityksen edustaja
käyttävänsä sosiaalista mediaa vai ei. Mikäli tilitoimisto vastasi käyttävänsä sosiaalista
mediaa, oli lomakkeessa kysymyksiä yhteensä 7. Jos taas sosiaalinen media ei ollut
käytössä vastaajan yrityksessä, kysymyksiä oli 5. Kyselyn kaikille vastaajille yhteinen
osuus kartoitti yleisesti sosiaalisen median käyttöä sekä sitä, kuinka suuri vastaajayritys
on työntekijämäärältään. Taustatietoja kartoittavat kysymykset, eli yrityksen työntekijämäärä sekä sosiaalisen median tilien olemassaolo olivat pakollisia. Muista kysymyksistä
vain yksi, yritysten sosiaalisen median käyttötarkoituksia kartoittava kysymys, oli pakollinen. Muihin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista.
Mikäli vastaajayritys käytti sosiaalista mediaa, kartoitettiin kyselyssä aluksi monivalintaruutujen avulla sitä, millaisia sosiaalisen median kanavia yritykset käyttävät. Seuraavaksi
tiedusteltiin 5-portaista asteikkoa apuna käyttäen, kuinka paljon vastaajayritykset tavoittelevat tiettyjä asioita sosiaalisen median käytöllään. Vastaajilta tiedusteltiin myös avoimen kysymyksen avulla, kuinka kauan heidän edustamansa yritys on ollut läsnä sosiaalisessa mediassa, ja jälleen 5-portaista asteikkoasettelua käyttäen, kuinka hyödylliseksi
sosiaalisen median näkyvyys on osoittautunut. Halutessaan vastaajat saivat kyselyn
päätteeksi myös kertoa omin sanoin, millaisia vaikutuksia sosiaalisen median käytöllä on
ollut yrityksen toimintaan.
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Jos vastaajayritys vastasi kielteisesti kysymykseen sosiaalisen median käytöstä, oli kyselylomake erilainen. Aluksi vastaajilta tiedusteltiin, harkitseeko vastaajayritys sosiaalisen median ottamista käyttöön. Seuraavaksi myös sosiaalista mediaa käyttämättömiltä
vastaajilta kysyttiin sitä, onko heidän mielestään sosiaalisen median näkyvyys tarkasteltavalla alalla hyödyllistä. Näissä kysymyksissä käytettiin pelkästään kyllä- ja ei-vaihtoehtoja. Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa tarkemmin, miksi heidän edustamansa
yritys ei käytä sosiaalista mediaa toiminnassaan.
Sosiaalista mediaa käyttäviltä yrityksiltä tiedusteltiin kyselylomakkeessa kokemusta sosiaalisen median käytöstä yksityiskohtaisemmin kuin niiltä yrityksiltä, jotka eivät kertoneet käyttävänsä sosiaalista mediaa. Lähestymistapa valittiin sen vuoksi, että sosiaalista
mediaa käyttävät yritykset saattavat kokea aiheeseen liittyvien kokemustensa kertomisen mielekkäämmäksi kuin ne yritykset, jotka eivät sosiaalista mediaa käytä. Vastausvaihtoehdot olivat kuitenkin verrattavissa toisiinsa, jotta niitä voidaan myöhemmin analysoida aineistonkeruun valmistuttua. Kyselyn päätteeksi vastaajilla oli halutessaan mahdollisuus osallistua arvontaan.
4.5

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta voidaan käsitellä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla. Validiteetti eli pätevyys mittaa sitä, kuinka onnistuneesti tutkimus on käsitellyt niitä aihepiirejä, joita on ollut tarkoitus käsitellä. Reliabiliteetti taas mittaa tutkimustuloksen toistettavuutta. Käsitteet ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja mittaavat parhaiten määrällisen tutkimuksen luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133.)
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi on haastavaa, sillä siihen ei ole olemassa yksiselitteisiä metodeja. Luotettavuutta tutkiessa voidaan kuitenkin arvioida tutkimuksen sisäistä johdonmukaisuutta ja sitä, liittyvätkö tutkimuksen kaikki vaiheet toisiinsa
loogisesti ja aukottomasti. Esimerkiksi tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen tulisi vastata
toisiaan ja aineistonkeruun olla luotettavaa sekä dokumentoitua. Myös tutkijan ja tutkittavan suhde, tutkimuksen kesto, analyysitapa ja raportointi vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 137-138.)
Triangulaatiota menetelmänä käyttämällä tutkimuksen luotettavuutta voi olla mahdollista
parantaa. Triangulaatio voidaan luokitella päätyyppeihin, jotka ovat tutkimusaineistoon
liittyvä, tutkijaan liittyvä, teoriaan liittyvä ja metodinen triangulaatio. Tutkimusaineistoon
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liittyvä triangulaatio tarkoittaa sitä, että tietoa kerätään mahdollisimman monelta eri tiedonantajaryhmältä, joilta on kuitenkin mahdollista saada samaan aihepiiriin liittyvää tietoa. Tutkijaan liittyvällä triangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että samaa aihetta tutkii ja havainnoi mahdollisimman monta henkilöä. Teoriaan liittyvässä triangulaatiossa tutkimuksessa otetaan huomioon useita teoreettisia näkökulmia, jotta tutkimuksen näkökulma
laajentuisi. Metodisella triangulaatiolla tarkoitetaan useiden eri tutkimusmetodien käyttöä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 140-142.)
Jotta tutkimus olisi mahdollisimman luotettava, on tässä opinnäytetyössä pyritty kuvailemaan aineistonkeruu- ja tutkimusprosessi yksityiskohtaisesti ja perustelemaan se, miksi
esimerkiksi lomakekyselyssä on käytetty tiettyjä mittareita. Tutkimuslomake ja sähköpostihaastattelu testautettiin ja luetettiin ulkopuolisilla henkilöillä ennen niiden lähettämistä ja julkaisemista. Teoriapohja, johon tutkimus peilaa, koottiin relevanteista ja ajankohtaisista lähteistä käyttäen sekä lähdekirjallisuutta ja asiantuntija-artikkeleja että verkkosivuja. Verkkolähteiden käyttö on luonnollista tutkittaessa verkkoon sijoittuvaa ilmiötä.
Aineistonkeruuvaiheessa kyselytutkimuksen tulosten luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota valitsemalla tutkittavat tilitoimistot ympäri Suomea, jolloin tutkittava joukko vastasi
tutkimuksen tavoitetta. Lomakekysely pyrittiin myös lähettämään tutkittaville tilitoimistoille mahdollisimman samanaikaisesti, jolloin toimistoille jäi yhtäläinen aika vastata kyselyyn. Luotettavuutta pyrittiin myös kasvattamaan tavoittelemalla mahdollisimman
suurta vastaajamäärää. Vastaajamäärä jäi tästä huolimatta tavoiteltua pienemmäksi,
mutta tarpeeksi suureksi tutkimuksen toteuttamiseen.
Tämän tutkimuksen kaltaisen verkkokäyttäytymistä analysoivan tutkimuksen reliabiliteettiin voi vaikuttaa se, millä tavalla tutkittavat yksiköt on valittu ja millä tavalla aineistonkeruu on toteutettu. Esimerkiksi tutkimuslomakkeen ollessa sähköinen voi se jäädä
sähköisiin työkaluihin perehtymättömiltä yrityksiltä tavoittamatta kokonaan. Toisaalta
eniten tässä tutkimuksessa käytetty yhteystieto, sähköpostiosoite, lienee lähes kaikilla
tilitoimistoyrittäjillä vähintäänkin asiakaskontakteja varten.
Koko tässä opinnäytetyössä raportoitua tutkimusta ei voida toistaa samanlaisin tuloksin.
Sähköpostihaastattelu vastasi vain yksi henkilö, joten tutkimustulos ei välttämättä toista
henkilöä haastateltaessa toistu samalla tavalla, vaikka tutkittavaksi valittaisiin samanlaisella taustalla esiintyvä asiantuntija kuin tässä tutkimuksessa. Sähköpostihaastattelun
tuloksia käytetäänkin tässä tutkimuksessa ainoastaan vertailukohteena lomakekyselyn
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tuloksia analysoitaessa ja pohdittaessa ammattilaisen näkökulman näkökulmaeroavaisuuksia tutkimuskohteesta tilitoimistojen näkemykseen verrattuna.
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin tutkimustulosten luotettavuuden parantamiseksi metodista triangulaatiomenetelmää. Sekä sähköpostihaastattelu että lomakekysely pyrkivät
kartoittamaan samoja asioita, mutta eri lähestymistavalla.

5

Sähköpostihaastattelun tulokset

Pääluku 5 käsittelee sähköpostitse toteutettua aineistonkeruuta. Haastatteluun vastasi
sosiaalisessa mediassa markkinointiin erikoistuneen yrityksen toimitusjohtaja.
5.1

Taustatiedot

Tätä tutkimusta varten haastateltiin sosiaalisen median markkinointipalveluja tarjoavan
yrityksen toimitusjohtajaa. Vastaajan edustama yritys työllistää noin 10 henkilöä, ja yrityksellä on parikymmentä jatkuvaa asiakkuutta. Mikäli kaikki yrityksen järjestämissä koulutuksissa käyvät lasketaan mukaan, on asiakkaita yhteensä useita satoja. Yrityksen
kaikki työntekijät ovat jollain tavalla mukana sosiaalisen median markkinoinnissa.
Haastatellun edustama yritys keskittyy digitaaliseen markkinointiin, tarkemmin sosiaalisen median markkinointiin ja sisällöntuottamiseen. Yritys on toiminut sosiaalisen median
parissa noin 9 vuotta. Vastaaja itse toimii yrityksessä toimitusjohtajana, ja hänen toimenkuvaansa kuuluu hallinnointi, kehitys, koulutus, konsultointi ja myynti. Hän on myös silloin tällöin myös mukana asiakasprojekteissa.
5.2

Asiakkuudet ja yritysten käyttämät sosiaalisen median kanavat

Haastateltavan mukaan eniten asiakkuuksia on elintarvikealalla, jolla toimivat yritykset
erottuvat suurimpana segmenttinä asiakasyrityksistä. Kun tarkastellaan asiakkaita elintarvikealan ulkopuolella, on haastateltavan edustaman yrityksen asiakaskunta heterogeeninen ja kattaa monenlaisilla aloilla toimivia yrityksiä.
Yleisimmin asiakasyritykset haluavat toimia Facebookissa. Muita yritysten käytössä olevia kanavia ovat Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Slideshare, Pinterest ja erilaiset
blogit.
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5.3

Yritysten toiminta ja tavoitteet sosiaalisessa mediassa

Yritysten odotukset ja tavoitteet sosiaalisen median näkyvyyden tuomista hyödyistä ovat
haastateltavan mukaan täysin riippuvaisia siitä, millainen yritys on kyseessä. Kun yritys
hakeutuu haastateltavan edustaman markkinointiyrityksen asiakkaaksi, määritellään
aluksi tavoitteet, kohderyhmät, mittarit, kanavat ja sisältöteemat.
Yleisesti ottaen asiakasyritykset tavoittelevat sosiaalisessa mediassa toimimiselta näkyvyyttä ja tunnettuutta. Sosiaalisen median näkyvyydellä odotetaan myös saavutettavan
potentiaalisia markkinointikontakteja sekä sivustoliikennettä verkkosivuille. Yritykset,
joilla on verkkokauppa, pyrkivät haastateltavan mukaan myös kasvattamaan verkkokaupassa tehtyjen ostosten määrää.
Haastateltava kertoi, että yritykset ovat antaneet markkinointiyritykselle pääasiallisesti
todella hyvää palautetta asiakassuhteen aikana tai sen päätyttyä. Asiakkaat kokevat
saaneensa sosiaalisen median näkyvyydeltä enemmän kuin ovat odottaneet ja ovat sosiaalisen median kautta esimerkiksi tavoittaneet uusia asiakasryhmiä.
5.4

Sosiaalisen median merkitys yrityksille

Haastateltava koki, että yrityksille sosiaalisessa mediassa läsnäolon merkitys on suurempi kuin asiakasyritykset aluksi uskovat. Hän perusteli näkemystään siten, että yritysten on mahdollista tuottaa sosiaalisessa mediassa itselleen uskottavuutta ja asiakkaille
mielikuvia, inspiroitumista sekä luottamuksen tunnetta.
Mikäli yrityksellä ei ole sosiaalisen median tiliä tai tilejä, häviää se haastateltavan mukaan yrityksille, joilla tili on. Hänen mukaansa 75-80 prosenttia ostoprosessista on nykyään jo suoritettu, kun palveluntarjoajaan ollaan yhteydessä ensimmäistä kertaa. Kun
asiakas käy läpi ostoprosessia, kertoi haastateltava Google-hakujen sekä sosiaalisen
median olevan avainasemassa prosessin aikana.
Haastateltavan edustaman yrityksen kokemuksen mukaan asiakasyritykset ovat saavuttaneet sosiaalisen median näkyvyydellä suuria vaikutuksia liiketoimintaan. Erityisesti
mainittiin myynnin kasvu, poistuneiden tuotteiden palaaminen takaisin keskuskauppojen
myymälöihin sekä markkinajohtajuus.
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Haastateltava koki, että sosiaalisen median näkyvyydestä on hyötyä kaikilla aloilla toimiville yrityksille, ja sen merkitys kasvaa edelleen. Hyötyminen kuitenkin edellyttää sitä,
että yrityksen liiketoiminta on rehellistä ja liikeidea on kunnossa. Mikäli näissä asioissa
on puutteita, ei haastateltavan mukaan sosiaalisen median keinoilla onnistuta korjaamaan ongelmia.

6

Lomakekyselyn tulokset

Tämän opinnäytetyön yhteydessä tehty suurempi, lomakekyselyn avulla toteutettu aineistonkeruu, käsitellään pääluvussa 6. Luvussa käydään läpi lomakekyselyssä ilmi tulleet asiat.
6.1

Vastaajayritysten koko

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 38 tilitoimistoyritystä. Yritysten kokoa mitattiin lomakkeessa työntekijämäärällä, jota kysyttiin asteikkovälinä. Kyselyyn saatiin vastauksia
kattavasti erikokoisilta yrityksiltä. Suurin vastaajaryhmä oli 2-4 henkilöä työllistävät tilitoimistot, joita oli vastanneista yrityksistä kaiken kaikkiaan 42 prosenttia (16). Seuraa-vaksi
eniten vastaajia, 26 prosenttia (10), oli yhden henkilön tilitoimistoissa. 5-10 tai enemmän
kuin 10 työntekijää työllistävät toimistot olivat yhtä suuria vastaajaryhmiä. Kumpikin
ryhmä kattoi vastauksista 16 prosenttia (6). Kuviossa 1 on esitetty vastaajayritysten jakauma työntekijämäärän perusteella.

Kuvio 1. Vastaajayritysten työntekijämäärä.

22

6.2

Sosiaalisen median käytön yleisyys

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä kaiken kaikkiaan 61 prosenttia (23) vastasi hyödyntävänsä sosiaalista mediaa toiminnassaan. 39 prosenttia (15) vastasi kysymykseen
kielteisesti. Täten suurin osa kyselyyn vastanneista tilitoimistoista käytti sosiaalista mediaa apuna toiminnassaan ainakin jollakin tavalla. Käytön yleisyys on kuvattuna kuviossa
2.

Kuvio 2. Tilitoimistojen sosiaalisen median käytön yleisyys.

1-10 henkilöä työllistävien tilitoimistojen ja enemmän kuin 10 henkilön tilitoimistojen sosiaalisen median hyödyntämisen määrällä oli nähtävillä ero. Henkilöstömäärältään enintään 10 työntekijää työllistävien tilitoimistojen sosiaalisen median käyttö oli hieman vähäisempää kuin yli 10 työntekijän toimistoissa.
Henkilöstömäärältään pienemmistä enintään 10 työntekijän tilitoimistoista 56 prosenttia
(18) vastasi käyttävänsä sosiaalista mediaa yritystoiminnassa. 44 prosenttia (14) vastaajayrityksistä ei hyödyntänyt sosiaalista mediaa. Kuviossa 3 kuvataan henkilöstömäärältään korkeintaan 10 henkilöä työllistävien tilitoimistojen sosiaalisen median käyttöä.
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Kuvio 3. 1-10 henkilöä työllistävien tilitoimistojen sosiaalisen median käyttö.

Yli 10 työntekijää työllistävistä tilitoimistoista 83 prosenttia (5) vastasi, että yrityksellä on
sosiaalisen median tili tai tilejä. 17 prosentilla (1) vastaajista tilejä ei ollut. Kuviossa 4
kuvataan 1-10 henkilöä ja yli 10 henkilöä työllistävien tilitoimistojen sosiaalisen median
käytön yleisyyttä.

Kuvio 4. Enemmän kuin 10 henkilöä työllistävien tilitoimistojen sosiaalisen median käyttö.
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6.3

Yritysten tilit sosiaalisessa mediassa

Tilitoimistojen yleisimmin käyttämä sosiaalisen median palvelu oli Facebook, jota vastasi
käyttävänsä 87 prosenttia (20) eli valtaosa sosiaalista mediaa käyttävistä vastaajista.
Seuraavaksi käytetyin palvelu oli LinkedIn, jota kertoi käyttävänsä 35 prosenttia (8) vastaajista. Muiden palveluiden käyttö jäi huomattavasti vähäisemmäksi. Instagram-tili oli
17 prosentilla (4) vastaajista, ja Twitter-tiliä kertoi käyttävänsä 13 prosenttia (3) vastaajista. 13 prosenttia (3) vastaajista kertoi lisäksi käyttävänsä jotain muuta sosiaalisen median palvelua, ja näistä vastauksista nousi esiin erityisesti YouTube. Tilitoimistojen käyttämien sosiaalisen median palveluiden jakauma esitellään kuviossa 5.

Kuvio 5. Tilitoimistojen käyttämät sosiaalisen median kanavat.

39 prosenttia (9) vastaajayrityksistä kertoi, että yrityksellä on ollut sosiaalisen median tili
2-3 vuotta. 0-1 vuotta ja yli 3 vuotta sosiaalista mediaa käyttäneitä yrityksiä oli taas kumpiakin 30,5 prosenttia (7).
6.4

Yritysten syyt sosiaalisen median käytölle ja kokemus hyödyistä

Yritysten tavoitteita ja pyrkimyksiä sosiaalisessa mediassa toimimiselle mitattiin kyselyssä viisiportaisella asteikolla. Asteikolla arvot 1-2 kuvasivat vain vähäistä tai erittäin
vähäistä pyrkimystä ja 4-5 jonkin verran pyrkimystä tai paljon pyrkimystä. 3 kuvasi neutraalia suhtautumista tavoitteeseen.
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Näkyvyyden kasvattaminen oli yrityksille suurin syy käyttää sosiaalista mediaa. 61 prosenttia (14) vastaajista kertoi pyrkivänsä sosiaalisen median käytöllään ainakin jonkin
verran siihen, että yrityksen näkyvyys kasvaisi. Palveluiden markkinointi oli seuraavaksi
suosituin pyrkimys sosiaalisen median käytölle, ja 52 prosenttia (12) vastaajista kertoi,
että yrityksen sosiaalisen median näkyvyydellä on takanaan jonkin verran tai paljon
markkinointipyrkimyksiä.
Vastaajayritykset eivät suurimmaksi osaksi kokeneet, että sosiaalinen media tarjoaisi
toimivia työkaluja jo olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpitoon. 61 prosenttia (14)
vastaajista kertoi tavoittelevansa nykyisten asiakassuhteiden hoitoa sosiaalisessa mediassa joko vain vähän tai ei ollenkaan. Myös vastaajien näkemys siitä, kannattaako sosiaalista mediaa hyödyntää ammatillisen kehittymisen työkaluna, oli myös pääosin kielteinen. 52 prosenttia (12) vastaajista ei tavoitellut tai tavoitteli tätä vain hyvin vähän sosiaalisen median käytöllään.
Vastaukset uusasiakashankinnasta, tiedon hankinnasta ja jakamisesta sekä verkostoitumisesta ammattiyhteisössä sisälsivät runsaasti hajontaa. Näihin tavoitteisiin suhtauduttiin myös useimmin neutraalisti. Uusasiakashankinta oli pyrkimyksenä useammin joko
neutraali tai tavoiteltu toimi 48:n prosentin (11) vastaajista tavoitellessa sitä ainakin jonkin verran. Tiedonhankinnan ja jakamisen suhteen vastaukset jakautuivat niin, että tiedonhankintaa tavoitteli ainakin jossain määrin 40 prosenttia (9) vastaajista, piti neutraalina 30 prosenttia (7) vastaajista ja ei tavoitellut 30 prosenttia (7). Verkostoitumista taas
tavoitteli 35 prosenttia (8), piti neutraalina 30 prosenttia (7) ja ei tavoitellut 35 prosenttia
(8).
Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten kokemusta sosiaalisen median käytön hyödyllisyydestä mitattiin myös viisiportaisella asteikolla. Asteikolla jossa 1 edusti vähiten hyödyllistä, 5 eniten hyödyllistä ja 3 neutraalia.
Yli puolet kysymykseen vastanneista yrityksistä ei pitänyt sosiaalisessa mediassa toimimista kovin hyödyllisenä. Jakauma on nähtävillä kuviossa 6. 52 prosenttia (12) vastaajista vastasi kysymykseen vaihtoehdon 1 (17 prosenttia, 4 vastaajaa) tai 2 (35 prosenttia,
8 vastaajaa). 26 prosenttia (6) vastaajista valitsi vaihtoehdon 3, eli sosiaalisessa mediassa toimimista ei koettu erityisen hyödyllisenä eikä hyödyttömänä. Hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä sosiaalisen median käyttämistä yritystoiminnassa piti kaiken kaikkiaan
22 prosenttia (5) vastaajista. Vaihtoehdon 4 valitsi 17 prosenttia (4) vastaajista. Erittäin
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hyödyllisenä sosiaalista mediaa ei tilitoimistojen käytössä pidetty juuri lainkaan. Vaihtoehdon 5 valitsi vain 5 prosenttia (1) vastaajista.

Kuvio 6. Tilitoimistojen kokemus sosiaalisen median käytön hyödyllisyydestä.

6.5

Sosiaalisen median käytön vaikutus yritystoimintaan

Yritykset saivat halutessaan vastata avoimeen kysymykseen siitä, millaisella tavalla sosiaalisen median käyttö on vaikuttanut yritystoimintaan. Sosiaalista mediaa käyttävistä
yrityksistä kaiken kaikkiaan 57 prosenttia (13) vastasi kysymykseen.
Yritysten vastauksista tähän kysymykseen nousi esiin erityisesti se, että moni yritys ei
kokenut sosiaalisen median käytön vaikuttavaan yritystoimintaan millään tavalla tai vain
hyvin vähän. Esille nousi kuitenkin se, että usea yritys on saanut lisänäkyvyyttä ja -tunnettuutta toimimalla sosiaalisessa mediassa. Tämä näkyvyys on tuonut yrityksille joitakin
uusia asiakkaita, mutta myös vaikuttanut rekrytointiin positiivisella tavalla.
Vastauksista oli nähtävillä sekin, että yritystilien ylläpitäminen sosiaalisessa mediassa
koetaan ajan hengen mukaiseksi toiminnaksi. Yritykset kokevat, että sosiaalisen median
kanavilla on hyvä olla mukana ainakin jollain tavoin.
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6.6

Sosiaalista mediaa käyttämättömien yritysten kokemukset

Yrityksiltä, jotka eivät käyttäneet sosiaalista mediaa, tiedusteltiin, ovatko ne harkinneet
sosiaalisen median tilien luomista. Kysymykseen vastanneista yrityksistä 47 prosenttia
(7) kertoi harkinneensa tilin tai tilien avaamista yritykselleen. 53 prosenttia (8) vastasi
kielteisesti. Kuvio 7 kuvaa sosiaalisen median tilin luomista harkinneiden yritysten määrää suhteessa yrityksiin, jotka eivät ole harkinneet liittyvänsä sosiaaliseen mediaan.

Kuvio 7. Sosiaalisen median tilin luomista harkinneiden yritysten määrä

Lisäksi sosiaalista mediaa käyttämättömiltä yrityksiltä kysyttiin, miten tärkeäksi ne kokevat sosiaalisen median näkyvyyden tilitoimistoalalla. Kysymykseen vastanneista yrityksistä valtaosa, 71 prosenttia (10), koki, että tilitoimistoyritykselle ei ole tärkeää olla läsnä
sosiaalisessa mediassa. Kaiken kaikkiaan vain 29 prosenttia (4) vastanneista koki, että
tämänkaltainen näkyvyys on alalla tärkeää. Kuvio 8 kuvaa tätä jakaumaa.
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Kuvio 8. Sosiaalista mediaa käyttämättömien yritysten kokemus sosiaalisen median käytön hyödyllisyydestä alalla.

Lopuksi yritykset saivat halutessaan vastata avoimeen kysymykseen sosiaalista mediaa
käyttävien yritysten tavoin. Vastaajilta tiedusteltiin, miksei vastaajayritys ole läsnä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi niiltä vastaajilta, jotka eivät kokeneet sosiaalisen median
näkyvyyttä tärkeäksi tilitoimistoyrityksille, pyydettiin perusteluja kannalleen.
Avoimeen kysymykseen vastasi kaiken kaikkiaan 12 yritystä, joilla ei ollut sosiaalisen
median tilejä. Vastauksista nousi esiin se, että yritykset eivät yleisesti ottaen koe sosiaalisessa mediassa toimimista tarpeelliseksi. Yritykset näkevät, että sosiaalisen median
käytöstä ei olisi toiminnassa mitään hyötyä. Tätä perusteltiin useassa vastauksessa
muun muassa sillä, että jo olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyys, ”puskaradio” ja
muut markkinointikeinot riittävät markkinoinnin saralla. Lisäksi usea vastaaja koki, että
sosiaalisessa mediassa viestiminen ei ole tilitoimistoalalla oikea keino setviä taloushallintoon liittyviä asioita asiakkaiden kanssa.
Moni sosiaalista mediaa käyttämätön tilitoimisto koki, että profiilien ylläpito vie aikaa
muulta työltä, eikä sosiaalisen median kautta tavoita yrityksille tarpeellisia kontakteja.
Osalla kysymykseen vastanneista yrityksistä oli kuitenkin harkinnassa sosiaalisen median tilien luominen. Muutama vastaaja perusteli sosiaalisen median tilin puuttumisen
sillä, että sellaista ei ole ehditty ajanpuutteen vuoksi luoda. Myös esimerkiksi yrityksen
ilmettä ja ulkoasua haluttiin muuttaa ennen sosiaaliseen mediaan lähtemistä.
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7

Päätäntä

Tässä tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten tilitoimistojen näkyvyyttä ja tavoitteita sosiaalisessa mediassa vuonna 2018 sekä sitä, millaisia hyötyjä sosiaalisessa mediassa toimimisesta on tilitoimistojen yritystoiminnalle. Tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselyllä,
joka lähetettiin satunnaisesti valikoiduille Suomessa toimiville tilitoimistoille sähköisesti.
Ennen lomakekyselyn kysymysten muotoilemista haastateltiin markkinointiyrityksen toimitusjohtajaa, jotta saatiin sekä näkökulmaa kyselyn toteutukseen että vertailukohta tilitoimistojen vastauksiin. Ennen kyselyn toteuttamista tutkittiin myös sitä, millä tavalla aihetta on tutkittu aikaisemmin toteutetuissa tutkimuksissa.
Kyselyn tuloksista ilmeni, että suurin osa tilitoimistoista käyttää sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan ainakin jollain tavalla. Suuremmilla, yli 10 henkeä työllistävillä tilitoimistoyrityksillä on sosiaalisen median tili hieman yleisemmin kuin 1-10 henkilöä työllistävillä
yrityksillä, mutta myös pienemmistä yrityksistä suurin osa on läsnä sosiaalisessa mediassa. Tämä tulos voi selittyä sillä, että suuremmilla tilitoimistoilla on mahdollisesti enemmän resursseja kohdistaa työvoimaa muulta tekemiseltä sosiaalisen median tilien ylläpitämiseen.
Kyselytutkimuksen perusteella Facebook on tilitoimistojen käyttämistä sosiaalisen median palveluista ylivoimaisesti yleisin. Sähköpostihaastattelussa haastatellun markkinointiammattilaisen näkemys tukee tätä tulosta. LinkedIn osoittautui myös tilitoimistojen
käytössä suhteellisen suosituksi sosiaalisen median kanavaksi, mutta muiden palveluiden käyttäjät jäivät marginaaliin, vaikka muutamat tilitoimistot kertoivatkin käyttävänsä
esimerkiksi Instagramia. Facebookin runsaan käyttäjämäärän myötä ei ole yllättävää,
että tilitoimistot perustavat tilinsä yleensä juuri sinne. Palvelu on myös käyttöliittymältään
ja sisällöntuottamismahdollisuuksiltaan monipuolisempi kuin esimerkiksi kuvajulkaisuihin painottuva Instagram. Tällöin se soveltuu muuhunkin käyttöön kuin mielikuvilla markkinoimiseen ja tunteiden herättämiseen kuvajulkaisujen tavoin, ja tilitoimistot voisivatkin
esimerkiksi muistuttaa asiakkaitaan tärkeistä päivämääristä Facebook-julkaisujen
avulla.
Suurimmalla osalla kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä oli ollut sosiaalisen median tili korkeintaan 3 vuotta. Tämä alleviivaa sitä, että sosiaalisessa mediassa toimiminen on tilitoimistojen kaltaisille yrityksille vielä suhteellisen uusi ilmiö. Tutkimustuloksia
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tarkastellessa on syytä huomioida myös se, että aikaisemmin toteutetussa tutkimuksessa Sosiaalisen median käyttö jyväskyläläisissä tilitoimistoissa (Kastegren 2016) yritysten sosiaalisen median käyttö osoittautui paljon vähäisemmäksi kuin tämän tutkimuksen yhteydessä ilmeni. Kahden vuoden ero tutkimusten toteuttamisen välillä on luultavasti vaikuttanut tilitoimistojen sosiaalisen median käytön yleisyyteen, mutta myös se,
että Kastegrenin tutkimuksessa aineistonkeruu tapahtui valmiista materiaalista, joka oli
saatavilla verkosta. Tässä tutkimuksessa tilitoimistojen sosiaalisen median käyttöä tutkittiin tilitoimistoilta suoraan kysymällä. On muistettava myös se, että Sosiaalisen median
käyttö jyväskyläläisissä tilitoimistoissa tutki tilitoimistojen sosiaalisen median käyttöä paikallisesti. Tässä tutkimuksessa toteutettuun lomakekyselyyn taas vastasi tilitoimistoja
ympäri maata, joten tutkimuksilla on alun alkaenkin ollut hieman erilaiset lähtökohdat.
Tämän tutkimuksen tulokset sosiaalisen median käytön yleisyydestä ovat enemmän verrattavissa Etelä-Afrikassa toteutetun tutkimuksen Role of social media, its adoption and
usage patterns within accounting firms (Dubihlela & Rundora 2015) tuloksiin sillä erotuksella, että eteläafrikkalainen tutkimus otti huomioon myös tilitoimistoammattilaisten henkilökohtaisen sosiaalisen median käytön. Dubihlela ja Rundora kuitenkin tutkivat Kastegrenin tavoin sosiaalisen median käyttöä paikallisesti eivätkä koko maan tasolla.
Näkyvyyden kasvattaminen ja markkinointi olivat kyselytutkimuksen perusteella asioita,
joita tilitoimistot tavoittelevat eniten sosiaalisessa mediassa toimimiselta. Tämä vastaa
sähköpostihaastattelussa haastatellun markkinointiammattilaisen kertomaa siitä, mitä
asiakasyritykset ovat hänen kokemuksensa perusteella yleensä asettaneet tavoitteeksi
sosiaalisen median toiminnalle. Sosiaalinen media koetaan soveliaaksi markkinointityökaluksi todennäköisesti sen hyvän tavoittavuuden takia myös tilitoimistoalalla.
Ammatillisen kehittymisen ja asiakassuhteiden ylläpidon saralla yritykset kokivat sosiaalisen median olevan heikompi työkalu kuin näkyvyyden kasvattamisessa ja markkinoinnissa. Tutkimustulos osoittaa tilitoimistojen näkevän sosiaalisen median hyödyt ensisijaisesti markkinoinnillisina, mutta muilla osa-alueilla sosiaalisen median ei koeta olevan
hyödyksi erityisen paljon. Esimerkiksi yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa sen koettiin
olevan heikko väline. Tilitoimistojen yhteydenpito asiakkaisiin pitää sisällään luottamuksellisia tietoja, asiakirjoja ja muita asioita. On siis mahdollista, että sosiaalista mediaa ei
pidetä ympäristönä, jossa tilitoimiston ja asiakkaan välinen luottamuksellinen suhde olisi
täysin turvattu. Sosiaalinen media voisi mahdollistaa tilitoimistoammattilaisten ammatilli-
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sen kehittymisen verkostoitumisen avulla, mutta vastaajat eivät kokeneet näin. Ammatillista verkostoitumista ei ehkä koeta tehokkaaksi keinoksi kehittyä ammattilaisena tällä
alalla.
Huomionarvoista kyselytutkimuksen tuloksissa oli se, että tilitoimistoyritykset eivät pääsääntöisesti koe sosiaalisessa mediassa toimimista hyödylliseksi alalla. Valtaosa kyselyyn vastanneista tilitoimistoyrityksistä oli sitä mieltä, että sosiaalisessa mediassa toimiminen ei ole tilitoimistoyritykselle hyödyllistä. Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten näkemys on yhtenevä palveluja käyttämättömien yritysten kanssa. Vain 22 prosenttia sosiaalista mediaa käyttävistä vastaajista piti sosiaalisen median käyttöä hyödyllisenä tilitoimistoalalla, kun taas 27 prosenttia sosiaalista mediaa käyttämättömistä yrityksistä piti
sitä hyödyllisenä. Tutkimuksessa ilmeni, että suurimmalla osalla sosiaalista mediaa käyttäneistä yrityksistä on ollut sosiaalisen median tili melko lyhyen aikaa, ja sosiaalisen median hyödyt yritystoiminnalle eivät ehkä muutamien käyttövuosien jälkeen ole tulleet vielä
esille. Toisaalta tämän tyyppisen median edustaessa esimerkiksi markkinoinnin kohderyhmän nähtäville heti tulevaa sisältöä on tietysti huomioitava myös se mahdollisuus,
että sosiaalinen media ei yksinkertaisesti olisi tehokas toimintakanava tilitoimistoyrityksille.
Sähköpostitse haastateltu markkinointiammattilainen kokee, että alasta riippumatta yritykset voivat saavuttaa markkinoinnillisia hyötyjä sosiaalista mediaa käyttämällä. Tässä
suhteessa tilitoimistoyritysten oma kokemus on ristiriidassa markkinointiammattilaisen
näkemyksen kanssa. Tosin kyselyssä ei painotettu markkinointiteemaa ylitse muiden,
joten mikäli kysely olisi keskittynyt enemmän markkinoinnin teemoihin, olisi tilitoimistojen
kokemus sosiaalisen median avulla saavutetuista hyödyistä saattanut olla erilainen. Toisaalta tilitoimistot ilmoittivat suurimpien tavoitteidensa sosiaalisen median käytössä olevan markkinoinnin saralla, joten tilitoimistojen näkemys sosiaalisen median hyödyistä
saattaa olla markkinointipainottunut joka tapauksessa.
Kyselytutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että sosiaalisessa mediassa läsnäolo
koetaan ajan hengen mukaiseksi. Yritystilejä siis perustetaan, vaikka niiden ylläpitämistä
ei yleisesti ottaen koeta hyödylliseksi. Tämä voi selittyä esimerkiksi tähän tutkimukseen
haastatellun markkinointiammattilaisen näkemyksellä siitä, että yritys, jolla ei ole sosiaalisen median tiliä häviää kilpailijalleen, jolla sellainen on. Haastateltavan mukaan yritykset tavoittelevat liikennettä verkkosivuilleen, mikä tarkoittaa sitä, että potentiaaliset asiakkaat nykyisellään huomioivat esimerkiksi Google-hakujen yhteydessä esille nousevat
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sosiaalisen median tilit harkitessaan asiakkaaksi ryhtymistä. On mahdollista, että yritykset, joista löytyy verkosta enemmän tietoa, ovat siis etulyöntiasemassa uusien asiakkaiden hankinnassa. Tämän vuoksi sosiaalisen median tilin ylläpitäminen voisi olla tilitoimistoyritykselle järkevää, vaikka suoria hyötyjä ei sosiaalisen median näkyvyydestä tulisikaan.
Tutkimuksessa ei selvitetty, käyttävätkö tilitoimistot sosiaalisen median sivujensa ylläpitoon omia työntekijäresurssejaan vai hyödyntävätkö ne asiantuntijaresursseja, kuten esimerkiksi markkinointitoimiston apua ylläpidossa. Sähköpostihaastattelusta ilmeni, että
haastatellun markkinointiammattilaisen johtama yritys on saanut asiakasyrityksiltään
erinomaista palautetta ja yritykset ovat saaneet sosiaalisen median näkyvyydeltä jopa
enemmän hyötyjä kuin olivat alun perin tavoitelleet. Mikäli tilitoimistot eivät käytä ulkopuolisen asiantuntijan palveluita sosiaalisen median tiliensä ylläpidossa, voisi niitä käyttämällä olla mahdollista saada parempi kokemus sosiaalisen median käytöstä yritystoiminnassa sekä enemmän konkreettisia hyötyjä yritystoiminnalle. On todennäköistä, että
ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ei alalla käytetä markkinoinnissa juurikaan, sillä kyselytutkimukseenkin vastanneista yrityksistä suurin osa oli pieniä, korkeintaan muutaman
hengen työllistäviä yrityksiä. Tämän vuoksi resursseja käyttää ulkopuolisten markkinointiammattilaisten palveluita ei välttämättä ole.
Tilitoimistoalalla toimivat yritykset ovat omaksuneet sosiaalisen median käytön Suomessa hyvin. Itse yritystoiminnassa tai sen markkinoinnissa siitä kuitenkin koetaan olevan vain vähän hyötyä. Sillä sosiaalisen median käyttö alalla näyttää vuoden 2016 jälkeen lisääntyneen lyhyessä ajassa, on mahdollista, että tilejä on perustettu nopeasti ja
ilman tarkkaa sosiaalisen median strategiaa. Tällaisessa tilanteessa kaikkia sosiaalisen
median tuomia hyötyjä liiketoiminnalle ei vielä ole mahdollista nähdä täysin vain muutaman vuoden käyttökokemuksen jälkeen. Kaikkien hyötyjen kokeminen ei välttämättä ole
edes mahdollista ilman suunnitelmaa siitä, mihin sosiaalisessa mediassa toimimisella
pyritään ja millaista sisältöä yrityksen sosiaalisen median tilille tuotetaan. Tämä saattaa
olla ongelmana pienyrityksissä, joita suurin osa tämän tutkimuksen yhteydessä toteutettuun kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä oli. Sillä pienyrittäjän toiminta on muutenkin intensiivistä ja tilitoimistoilla on usein runsaasti asiakkaita, markkinointisuunnitelman suunnittelu ja toteuttaminen saatetaan kokea tarpeettomana tai liian paljon aikaa
vievänä.
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Tämän opinnäytetyön toteutuksen yhteydessä heräsi myös muutamia jatkotutkimusideoita aiheeseen liittyen. Koska sosiaalisen median käyttö näyttää lisääntyvän tilitoimistoalalla, voisi tilitoimistojen sosiaalisen median käyttöä kartoittaa muutaman vuoden kuluttua uudelleen ja vertailla sitä, jatkuuko kehitys samanlaisena. Tutkittaessa tilitoimistojen
sosiaalisen median käyttöä voisi kyselylomakkeen sijasta tai ohella tutkia myös konkreettisesti sitä, millä tavalla yritykset näyttäytyvät sosiaalisen median sivustoilla ja millaisia päivityksiä ne julkaisevat. Tässä tutkimuksessa ei otettu huomioon pikaviestiohjelmien, kuten WhatsAppin tai Facebook Messengerin, käyttöä. Jatkossa voisi siis olla
mahdollista tutkia myös sähköisiin viestintätapoihin painottuen sitä, millaisia välineitä tilitoimistot käyttävät sisäisessä viestinnässä ja asiakasviestinnässään ja pikaviestiohjelmien hyötyjä.
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Liite 1
1 (2)
Liite 1. Sähköpostihaastattelun runko
1. Kerro lyhyesti yrityksestänne – kuinka monta työntekijää yrityksenne palveluksessa
työskentelee, paljonko asiakkaita on ja millaisen markkinoinnin parissa yrityksenne toimii? Mikä on oma toimenkuvasi?
2. Montako työntekijää vastaa sosiaalisen median markkinoinnista yrityksessänne?
3. Kuinka pitkään yrityksenne on tarjonnut sosiaalisen median markkinointipalveluita?
4. Mitä erilaisia sosiaalisen median kanavia käytätte? Mikä on yleisin kanava, jossa asiakas toivoo teidän toimivan?
5. Millainen asiakaskuntanne on? Erottuuko esimerkiksi asiakaskunnastanne selkeästi
tietyn alan yrityksiä, vai onko se heterogeeninen?
6. Millaisia odotuksia yrityksillä on sosiaalisen median markkinoinnista hakeuduttaessa
asiakkaaksenne? Mitä yritysasiakkaat odottavat saavansa uudenlaiselta näkyvyydeltä ja
minkä tyyppisiä tavoitteita heillä on?
7. Millaista palautetta olette saaneet asiakkailtanne asiakassuhteen aikana tai sen päätyttyä? Kokevatko he esimerkiksi päässeensä kosketuksiin uusien asiakasryhmien
kanssa?
8. Mikä on markkinoinnin ammattilaisena näkemyksenne siitä, mikä merkitys sosiaalisessa mediassa läsnäololla on yritykselle, sen maineelle ja asiakkaiden mielikuville?
Mitä merkitsee, jos yritys ei ole sosiaalisessa mediassa lainkaan tai näkyvyys on hyvin
vähäistä?
9. Mitä konkreettisia hyötyjä olette itse kokeneet asiakasyritystenne saavan sosiaali-sen
median näkyvyydestä?
10. Onko mielestänne kaikkien alojen yrityksille hyödyllistä olla läsnä sosiaalisessa mediassa?
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11. Miten näette sosiaalisen median markkinoinnin tulevaisuuden? Onko yrityksessänne
varauduttu esimerkiksi siihen, että sosiaalisen median markkinointipalveluita ostavien
yritysten määrä voisi tulevaisuudessa kasvaa?
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Liite 2. Lomakekysely
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