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1 JOHDANTO 

 

Sosiaalisen median kanavat kehittyvät jatkuvasti ja pienillä yrityksillä on vaikeuksia pysyä kehityk-

sessä mukana. Sosiaalisen median hyödyntäminen on nykypäivänä vain korostunut liike-elämässä, ja 

yrityksen menestyminen voi olla myös sosiaalisen median hyödyntämisen taidosta kiinni. Markki-

nointi sosiaalisen median kanavissa on edullisempaa kuin lehti mainonta, sillä sosiaalisen median 

mainokset ovat kohdennettavissa tietyille asiakasryhmille ja mainosten teho on mitattavissa. Sosiaa-

lisen median kautta voidaan myös tavoittaa asiakkaita huomattavasti laajemmalta alueelta kuin leh-

timainoksilla.  Pienet yritykset tarvitsevat tukea, jotta heillä on menestymisen mahdollisuuksia nyky-

ajan markkinoinnin kehityksen paineessa. Tarvitaan tutkittua tietoa pienten yritysten sosiaalisen me-

dian osaamisesta, jotta saadaan perusteluja niille kohdennettujen kehittämistoimenpiteiden tarpeelli-

suudesta tilanteen parantamiseksi.  

 

Aiheeseen liittyvät Tilastokeskuksen tutkimukset on tehty vain yli kymmenen henkeä työllistäviin yri-

tyksiin, vaikka suomalaisista yrityksistä yli 93 % on mikroyrityksiä. Mikroyritykset ovat siis merkittä-

vässä roolissa Suomen yrityskentällä ja heidän tilanteesta ei tutkimustietoa juuri ole saatavilla.  

 

Tämän tutkimustyön tarkoitus on selvittää, että kuinka hyviä pohjoissavolaiset mikroyrittäjät ovat 

sosiaalisen median hyödyntämisessä viestinnässä ja markkinoinnissa. Tutkimustyössä selvitetään 

mikroyrittäjien some-osaamisen tasot, kuilut sekä osaamisen tasojen eroavaisuudet mikroyrittäjien 

iän, sukupuolen, toimialan ja yrityksen kotipaikan välillä.  

 

Tutkimustyön toimeksiantajana on Savon Yrittäjät Ry. Savon Yrittäjät Ry toimi Yritys oppii ja menes-

tyy -hankkeen hallinnoijana. Tämä hanke aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa tarkoituksenaan 

selvittää mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen tasoja ja tarjota räätälöityjä koulutuksia esille 

nousseisiin koulutustarpeisiin, jotta yritykset kehittyisivät ja menestyisivät.  

 

Tietoperustana tutkimuksen analyyseihin on Yritys oppii ja menestyy -hankkeen toteuttamat osaa-

miskartoitukset. Tammikuuhun 2018 mennessä oli pk-yrityksille suunnattuja osaamiskartoituksia 

tehty yli neljäänsataan yritykseen Pohjois-Savon alueella ja lähes kolmesataa näistä oli mikroyrityk-

siä. Osaamiskartoitukset on toteutettu Yritys oppii- ja menestyy -hankkeen maksuttomana palve-

luna. Kartoituksissa yrittäjiä on pyydetty antamaan merkitykset ja oman osaamisen tasot liiketoimin-

taosaamiseen liittyvistä osaamisalueista. Liiketoimintaosaamiseen liittyviä osaamisalueita kartoituk-

sessa oli yhteensä 45 kappaletta, ja tähän tutkimustyöhän valittiin näistä yksi osaamisalue, eli sosi-

aalisen median hyödyntämisen osaaminen sisäisessä- ja ulkoisessa viestinnässä sekä markkinoin-

nissa. Tämä mahdollisti myös sen, että tutkimustyö ei kasvanut liian suureksi. 

 

Tutkimustyön konkreettisena tuloksena saatiin selville pohjoissavolaisten mikroyritysten some-osaa-

misen kompetenssikuilut. Yli seitsemälläkymmenellä prosentilla osaamiskartoituksiin osallistuneista 

mikroyrityksistä oli some-osaamisessa kuilua.  
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1.1 Tutkimusongelma 

 

Tutkimusongelmana oli selvittää, että kuinka hyviä pohjoissavolaiset mikroyrittäjät ovat sosiaalisen 

median hyödyntämisessä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä markkinoinnissa, sillä aikaisem-

paa tietoa mikroyritysten some-osaamisen tasoista ja kuiluista ei ollut. Tilastokeskuksen tutkimukset 

oli suunnattu vain yli kymmenen henkeä työllistäviin yrityksiin. Lisäksi tutkimustyössä selvitettiin 

eroavaisuuksia some-osaamisen kuiluissa sekä osaamisen tasoissa mikroyrittäjien sukupuolen, iän, 

toimialan ja yrityksen kotipaikan välillä.  

 

Sosiaalisenmedian kanavat kehittyvät jatkuvasti ja pienillä yrityksillä on vaikeuksia pysyä kehityk-

sessä mukana. Sosiaalisen median hyödyntämisen taitoja pidetään nykyään tärkeänä liiketoiminta-

osaamisena. Tutkimuksen tuloksilla ja analyyseillä pystytään todentamaan, että pienille yritykselle 

suunnattuja tuettuja koulutuksia tarvitaan jatkossakin Pohjois-Savon alueella.  

 

1.2 Yritys oppii ja menestyy -hanke 

 

Yritys oppii ja menestyy -hanke on Savon Yrittäjien hallinnoima kehittämishanke Pohjois-Savon alu-

eella. Hankkeen osatoteuttajat olivat Kehitysyhtiö SavoGrow, Navitas Kehitys ja Ylä- Savon koulutus-

kuntayhtymä. Hankeen rahoitus koostui Euroopan sosiaalirahaston tuesta sekä kuntien ja yritysten 

omarahoituksista. Hanke aloitti toimintansa marraskuussa 2015 ja päättyi 30.11.2018. (Eura 2014.)  

 

Hankkeen kohderyhmänä olivat pohjoissavolaisten pk-yritysten yrittäjät ja heidän työntekijät. Hank-

keen tarkoitus oli vahvistaa näiden liiketoimintaosaamista mukaan lukien sosiaalisenmedian hyödyn-

tämisen osaamista sekä viestinnässä että markkinoinnissa. Hankkeen tavoite oli näin tukea yritysten 

kilpailukykyä, tuottavuutta ja yritysten kasvumahdollisuuksia. Hankkeen yritysyhteyshenkilöt kiersi-

vät pohjoissavolaisissa yrityksissä tekemässä osaamiskartoituksia. Osaamiskartoitusten avulla selvi-

tettiin todelliset kehittämistarpeet ja suunniteltiin näihin tarpeisiin sopivia koulutuksia. (Savon Yrittä-

jät.) 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. Pk-yrityksille suunnatut osaa-

miskartoitukset keräsivät numeraalisia arvoja, joita määrällisellä tutkimusmenetelmällä oli mahdol-

lista analysoida. Taustatietotaulukon ja osaamiskartoitusten tulosten yhdistämisellä saatiin yksi tau-

lukko, josta erilaiset analyysit oli mahdollista koostaa.  

 

2.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

 

 

Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa määrällistä menetelmää käyttävää tutkimusta. Tällä menetel-

mällä kuvataan ja tulkitaan ilmiöitä erilaisilla numeerisia tietoja keräävillä mittausmenetelmillä. Kvan-

titatiivinen tutkimus on mittaamista, jonka tuloksena syntyy havaintoaineisto, jossa on lukuarvoja. 

Näitä aineistoja analysoidaan mittaamisen jälkeen tilastollisin analyysimenetelmin. (Vilpas.) 

 

Määrällisessä tutkimuksessa usein käytetään aineiston keräämisessä kyselyä. Kerättyä tietoa struk-

toidaan ja mitataan. Tietoa käsitellään ja esitetään numeroin. Lisäksi tällaiset tutkimukset ovat ob-

jektiivisia ja vastaajia on ollut suuri määrä. (Vilkka 2007.) 

 

 

2.2 Liiketoimintaosaamisen kartoitus ja tutkimuskysymys 

 

Yritys oppii ja menestyy -hankkeessa laadittiin liiketoimintaosaamista mittaava kysely heti hankkeen 

alussa. Kyselyn 45 eri osaamisaluetta valittiin aikaisemman Oppiva Yritys -hankkeen loppuraportissa 

esiin tulleista osaamisvajeista pohjoissavolaisissa pk-yrityksissä (Ryymin 2014). Liiketoimintaosaa-

misten nimet poimittiin C&Q-osaamisenhallintajärjestelmästä, johon kunkin haastateltavan antamat 

arvot syötettiin yhteenvetoraportointeja varten (Liite 2).  

 

Yhtenä näistä liiketoimintaosaamisen kysymyksistä oli tähän tutkimustyöhän valittu osaaminen: sosi-

aalisen median hyödyntäminen sisäisessä- ja ulkoisessa viestinnässä, sekä markkinoinnissa. Vastaa-

minen tapahtui skaalakysymyksellä, eli asteikolla 5-1.  

 

2.3 Tutkimuksen vaiheet 

 

Aineistoa keräsi Yritys oppii ja menestyy- hankkeen yritysyhteyshenkilöt yrityskäynneillään. Yrittäjän 

kanssa oli etukäteen sovittu tapaamiselle aika ja haastattelija toiminut yritysyhteyshenkilö täytti arvi-

ointilomakkeet käsin haastattelun aikana. Yrityskäynnin jälkeen haastattelija syötti liiketoimintaosaa-

misen kartoituksen tulokset C&Q-järjestelmään ja lisäksi yrityksen tiedot hankkeen seuranta tauluk-

koon. Osaamiskartoitukseen sai osallistua pk-yritys Pohjois-Savon alueelta. Kartoituksia markkinoin-

tiin Yritys oppii ja menestyy -hankkeen uutiskirjeissä, nettisivuilla ja yrityksille suunnatuissa tapahtu-

missa. Teknologia-alan suurimmat yritykset eivät kuuluneet hankkeen kohderyhmään, sillä niille oli 

suunnattu toisia kehittämishankkeita Pohjois-Savon alueella.  
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Ensimmäiseksi koottiin kaikkien yritysyhteyshenkilöiden seurantataulukot yhteen taulukkoon. Seu-

rantataulukoihin yritysten taustatiedot oli kerätty yhdenmukaisesti. Tämän jälkeen muokattiin tau-

lukko niin, että kaikki sarakkeet oli kohdennettu oikein. Seuraavaksi seulottiin taulukosta vain mik-

royritykset. Mikroyrityksiä oli tammikuun 2016 ja tammikuun 2018 välillä kartoitettu 296 kappaletta 

Pohjois-Savon alueelta.  

 

Seuraavaksi poimittiin C&Q-järjestelmästä kunkin mikroyrityksen antamat arviot (merkitys, taso ja 

kuilu) Sosiaalisen median hyödyntämisestä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä markkinoin-

nissa -osaamisalueesta. Tämän jälkeen kerättiin eri taulukoihin suodattamalla omat koostetaulukot 

yritysten toimialojen, yrittäjien iän ja sukupuolen, sekä yritysten kotipaikan mukaan. Kun nämä oli-

vat valmiit, koottiin yhteenvetosivu Exceliin, josta löytyi tiivistetyt tietotaulukot.  

 

 

2.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

 

Osaamiskartoituksia, joista aineisto tutkimusta varten kerättiin, oli tehnyt kuusi eri henkilöä. Jokai-

nen oli voinut vaikuttaa haastattelutilanteessa haastateltavan vastaukseen avaamalla annetun osaa-

misenalueen eri tavalla. Kartoituskysymys; Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa ja 

viestinnässä, on melko laaja ja ei välttämättä aukea kaikille vastaajille samalla tavalla. 

 

Tutkimustulosten reliabiliteettia eli luetettavuutta parannettiin sillä, että ennen kartoitusten aloitta-

mista haastattelijat koulutettiin tekemään osaamiskartoituksia C&Q-järjestelmällä. Samalla käytiin 

läpi myös liiketoimintaosaamiseen nostetut osaamisalueet ja pohdittiin yhdessä, että mitä kukin 

osaaminen tarkoittaisi yrittäjän näkökulmasta. Tämä ei silti sulje pois haastattelijoiden näkemyseroja 

eri osaamisalueiden tarkemmista sisällöistä. Reliabiliteettia paransi tutkimustuloksissa myös vastaa-

jien suuri määrä (N=296) (Heikkilä 2014, 28). 

 

Validiteettia tutkimuksessa vahvisti se, että luokitusjärjestelmä oli kaikille sama. Merkitys- ja osaami-

sen taso asteikko oli avattu myös sanallisesti, joten oman osaamisen arvioiminen oli helpompaa vas-

taajille. C&Q-järjestelmästä sai tulostettua yhteenvetotaulukoita ja näin virheiden määrää saatiin 

vähennettyä, kun käsin tehtäviä kirjauksia oli vähemmän. Perusjoukko rajattiin tarkemmin koske-

maan vain mikroyrityksiä, joten tutkimuksen pätevyys parani tälläkin toiminnolla (Heikkilä 2014, 27).  
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3 OSAAMINEN 

 

Taina Hanhinen on väitöskirjassaan kuvannut työelämäosaamisen (kuva 1). Työelämäosaaminen 

koostuu kompetenssista, eli työntekijän kyvyistä ja valmiuksista suoriutua työtehtävistään ja ammat-

titaidosta, eli työsuorituksessa todentuvasta osaamisesta. Lisäksi työelämäosaamiseen vaikuttavat 

kvalifikaatiot, eli työelämän suunnasta asetetut työn osaamisvaatimukset, joita työntekijän tulee hal-

lita. (Hanhinen 2010, 96-97.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Taina Hanhisen väitöskirjassa kuvaama työelämäosaamisen osatekijät ja niiden väliset suh-

teet (Hanhinen 2010, 97).  

 

Mika Kamensky (2015) jaotteli osaamisen perustan koostuvan tiedoista, taidoista ja lisäksi näkemyk-

sestä, halusta ja rohkeudesta. Tietoa tarvitaan kaikenlaiseen toimintaan ja päätöksentekoon, ja tie-

don hallinta on tullut yhä tärkeämmäksi osaamiseksi. Taidot karttuvat vasta työelämässä. Lisäksi 

näkemysosaamista pidetään kriittisenä osaamisen elementtinä. Näkemys on kykyä nähdä asiakoko-

naisuuksia ja niiden osat sekä ymmärtää, että mistä on kysymys.  Ihmisellä on oltava myös halua 

(motivaatiota), jotta hän saa jotain aikaan. Rohkeutta ei paljon ole nostettu esille osaamisena, mutta 

sitäkin tarvitaan, jotta tuloksia saavutetaan. (Kamensky 2015, 159-169.) 

 

Osaaminen voidaan jakaa Pyykön mukaan kokonaisvaltaiseen tai erottelevan osaamiseen. Erottele-

vassa osaamisnäkökulmassa osaamisen kokonaisuus pilkotaan osiksi. Erotteleva osaaminen on teke-

mistä, ja sitä voidaan esim. tunnistaa, määrittää ja arvioida. Lisäksi sitä voidaan ennustaa, johtaa, 

kehittää sekä jakaa. Tämä on suurissa yrityksissä hyödyllistä. Erotteleva osaaminen voidaan vielä 

jakaa minimivaatimuksiin ja erinomaisuutta kuvaaviin kompetensseihin. Kokonaisvaltainen osaami-

nen on enemmänkin tajuamista, että tietää mitä tekee. Tästä voidaan erottaa vielä merkitysosaa-

mista eli oivaltamista ja tilannelukua eli tiedon päivittämistä. Kirjassa tuli myös esille, että esim. yrit-

täjän kannattaisi kehittää sitä osaamista mitä hänellä jo on, ja että todelliset osaamisvaatimukset 

tulevat esille, kun ymmärtää tilanteita uudella ja erilaisella tavalla. (Pyykkö 2015, 231-236.) 
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3.1 C&Q -osaamisenhallintajärjestelmä 

 

 

Filosofian tohtori Taina Hanhinen on kehittänyt osaamisenhallintajärjestelmää vuodesta 1996. Työ 

alkoi osaamisen ennakoinnin kehittämistyöstä, ja tänä päivänä hallintajärjestelmällä on tehty yli nel-

jätuhatta osaamiskartoitusta. C&Q-Systemsin osaamisenhallintajärjestelmästä löytyy tällä hetkellä yli 

22 000 osaamisaluetta, jotka on luokiteltu ainutlaatuisella tavalla. (CQSystems 2018.) 

 

Tästä luokitusjärjestelmästä Taina Hanhinen teki väitöskirjansa Työelämäosaaminen – Kvalifikaatioi-

den luokitusjärjestelmän konstruointi vuonna 2010. Hanhinen kirjoittaa väitöskirjassaan, että kom-

petenssi on kvalitatiivinen (laadullinen) käsite. Tätä voidaan myös kuvata, mitata ja arvioida kvanti-

tatiivisin termein. (Hanhinen 2010, 73.) 

 

Osaamisenhallintajärjestelmällä selvitetään esim. miten henkilöstön kompetenssi (Competense) tulisi 

vastata yrityksen osaamistarpeita (Qualifications). Näiden välille syntynyt kuilu ohjaa yritystä lisää-

mään henkilöstönsä osaamista. (CQSystems 2018.) 

 

3.2 Osaamisen merkitykset 

 

C&Q-osaamiskartoituksessa on osaamisen merkitystasot luokiteltu numeraalisesti ja sanallisesti. 

Osaamisen merkitys kertoo kunkin osaamisalueen tärkeyden yrityksen/organisaation liiketoiminnan 

kannalta. Osaamisen tasot on jaettu viiteen eri tasoon: 5 Erittäin merkittävä, 4 Merkittävä, 3 Jonkin 

verran merkittävä, 2 Vähäinen merkitys, 1 Ei merkitystä. Lisäksi on 0, jos merkitystasoa ei ole va-

littu. (C&Q-Systems.)      

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Merkitystason jaottelu C&Q -osaamisenhallintajärjestelmässä (C&Q-Systems). 

 

3.3 Osaamisen tasot 

 

Osaamisalueen tason arvioimisen luokituksena on C&Q-järjestelmässä kahdeksanportainen arvoas-

teikko. Asteikko on osaamisen kartoitukseen luotu asteikko, jota käytetään osaamisen 

tason mittaamiseen. Arvoasteikossa on numeraalinen arvo ja sanallinen arvio (Kuva 3). Paras osaa-

misen tason arvio on 5 Erinomainen osaaminen ja siitä alaspäin 4 Hyvä osaaminen, 3 Kohtalainen 

osaaminen, 2 Tyydyttävä osaaminen, 1 Heikko osaaminen ja 0 Ei osaamista. Lisäksi vastaaja voi jät-

tää vastaamatta, jolloin tulee viiva (-). Vastausvaihtoehtoina myös X Ei osaa sanoa ja Z Ei tarvetta/Ei 

kuulu työtehtäviin. (C&Q-Systems.) 
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KUVA 3. Osaamisen tasojen luokitukset C&Q-järjestelmässä (C&Q -Systems). 

 

3.4 Kuilut 

 

Kuilu-arvossa verrataan henkilön osaamistasoa osaamistarpeen (kvalifikaation) merkitystasoon, eli 

osaamisen tasosta (kompetenssi) vähennetään osaamisen merkityksen taso. Kuilu osaamisen ta-

sosta kvalifikaation voi olla maksimissaan -5. (Hanhinen 2010.)   

 

Jos vastaaja on valinnut joko: Ei osaa sanoa, Ei tarvetta/ Ei kuuluu työtehtäviin, ei nämä vaikuta 

osaamisen kuilun suuruuteen. Ammattitaidon mittaaminen syventää siis tietoa, että miten hyvin 

osaaminen hallitaan. (Hanhinen 2010.)    

 

  



13 

 

4 YRITYSLUOKITUS  

 

Yritystoiminnan tyyppiluokitus on määritelty Suomessa EU:n PKS-luokituksen mukaan. Tilastokes-

kuksen yritystoiminnan tyyppiluokituksina ovat mikroyritys, pieniyritys, keskisuuriyritys, suuryritys ja 

määrittelemätön. Näihin luokkiin jakautuminen tapahtuu palkansaajien lukumäärän sekä liikevaihdon 

ja/tai taseen loppusumman sekä konsernisuhteen perusteella. (Tilastokeskus.) 

 

EU -hankkeissa tilastoissa käytetään pk-yritysten kokoluokituksena henkilöstömääriä: 0—1 henkilö, 

2—9 henkilöä, 10—49 henkilöä tai 50—249 henkilöä. Näistä kokoluokituksista mikroyrityksiksi tässä 

analyysissä luettiin ne yritykset, joilla on alle 10 henkeä palveluksessa (0-1 ja 2-9 henkilöä). (EU-

komissio.)   

 

PKS-luokituksen mukaan, jota Tilastokeskus käyttää, mikroyritykseksi lasketaan yritys, joka työllistää 

alle kymmenen henkeä ja liikevaihto sekä tase ovat alle 10 miljoonaa euroa. Pienyritykseksi luetaan 

yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin viisikymmentä työntekijää ja jonka liikevaihto tai ta-

seen loppusumma on vuodessa enintään 10 miljoonaa euroa. Keskisuureksi yritykseksi lasketaan 

yritykset, jotka työllistävät vähemmän kuin 250 työntekijää. Lisäksi niiden vuosiliikevaihto on enin-

tään 50 miljoonaa euroa, tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Suuryritykseksi 

luetaan yritykset, joissa on yli 250 työntekijää, liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa ja taseen 

loppusumma yli 20 miljoonaa euroa. Näistä kriteereistä on vielä täytyttävä kaksi kolmesta, jotta yri-

tys luetaan suuryritykseksi. (Tilastokeskus). 
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5 SOSIAALINENMEDIA 

 

Sosiaalinenmedia käsitteenä on varsin tuore. Aikaisempi nimike sosiaaliselle medialle oli yhteisöllinen 

media. Käsite otettiin käyttöön vuonna 2009 Suomessa ja se tapahtui hieman muuta maailmaa ai-

kaisemmin. Jotta voidaan puhua sosiaalisesta mediasta, on käyttäjien välillä tapahduttava vuorovai-

kutusta. Tämän lisäksi tuotetaan sekä jaetaan sisältöjä. Sosiaaliseksi mediaksi voidaan siis luokitella 

hyvin monet verkkoalustat. (Pönkä 2014, 34; Forsgård ja Frey 2010, 30; Sponder ja Khan 2017, 57)  

 

Sosiaalisen median sisällöksi luokitellaan kuvat, videot, esitykset, animaatiot ja dokumentit. Lisäksi 

erilaiset testit, tiedon jakaminen ja vastaanotto sekä pelit ja kilpailut. Käyttäjän on pystyttävä osallis-

tumaan siihen sekä kommentoimaan ja jakamaan sitä. (Leino 2012, 114.) Sanostokeskus TSK:n mu-

kaan sosiaalinen media on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsi-

tellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten 

välisiä suhteita” (Sanastokeskus TSK). 

 

Suomen Yrittäjien laatiman selvityksen mukaan digityökaluista suurin pienissä yrityksissä on yrityk-

sen omat internetsivut ja toiseksi käytetyin on sosiaalinen media (Yrittäjät 2016). Tässä selvityk-

sessä sosiaalista mediaa käytettiin toiseksi eniten myös markkinointikanavana. Viljavan (2017) teke-

män haastattelututkimuksen mukaan mikroyritykset olivat tehokkaammin ottaneet käyttöönsä sosi-

aalisenmedian kanavat kuin suuremmat pk-yritykset. 

 

5.1 Sosiaalisen median kanavat  

 

Sosiaalisen median kanavat ovat erikoistuneita riippuen aiheesta, alueesta tai tarpeesta, josta siellä 

keskustellaan. Palveluja on luotu tyydyttämään monenlaisia tarpeita. Yhtä totuutta ei ole, että mikä 

sopisi kullekin käyttäjälle, vaan jokaisen yksilön tai organisaation kannattaa rohkeasti etisiä itselle 

sopivin palvelu tai toimintapa. Eri maiden välillä on myös suuria eroja, että mitkä sosiaalisen median 

kanavat ovat suosituimpia. Lisäksi muutos sosiaalisen median palvelujen kentällä on jatkuvaa. (Fors-

gård ja Frey 2010.) 

 

Käytetyimmät viisi sosiaalisen median kanavaa vuoden 2016 lopulla Suomessa oli skandinaavisen 

tutkimuksen mukaan Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn ja Twitter (Kuva 1). WhatsAppin 

suosio Suomessa oli vuonna 2016 huomattavasti korkeampi kuin muissa maissa. Suomalaiset käyttä-

vät keskimäärin 3,2 eri somekanavaa. (AudienceProject Insights 2016.) 
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KUVIO 1. Suomalaisten viisi käytetyintä somekanavaa vuonna 2016 (AudienceProject Insights 2016). 

 

Vuonna 2018 on WhatsApp jo noussut Facebookin edelle käytetyimpänä sosiaalisen median kana-

vana Suomessa. Lisäksi Snapchat on noussut ohi Twitterin. (Yle uutiset 2018.) 

 

5.2 Facebook ja WhatsApp 

 

Facebook-palvelun toiminta perustuu erilaisiin sisältöihin kuten teksteihin, valokuviin, videoihin ja 

linkkeihin, joita käyttäjät tuottavat tai jakavat (Pönkä 2014, 84-85). WhatsApp on Facebookin omis-

tama pikaviestisovellus, joka on korvannut puhelimien tekstiviestit maksuttomuudellaan (WhatsApp 

2018).  

 

WhatsApp sovellukseen on tullut jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja nykyään sillä voi välittää niin 

tekstiä, kuvia kuin videoita. Lisäksi sillä on helppo jakaa myös dokumentteja ja sijainti tietoja sekä 

soittaa maksutta äänipuheluita. Sovellus tarvitsee toimiakseen vain internet-yhteyden. (WhatsApp 

2018.) 

 

5.3 Instagram 

 

Instagram on kuvanjako- ja yhteistöpalvelu, jolla käyttäjät voivat jakaa kuvia tai videoita. Kuvien 

muokkaus on myös helppoa sovelluksella. Instagram-tili voi olla yksityinen tai julkinen, jolloin kuka 

vain voi seurata käyttäjän julkaisuja. (Pönkä 2014, 107-109.) 

 

Työelämään on kehitelty LinkedIn-palvelu, joka toimii hyvänä verkostoitumis- tai rekrytointika-

navana. Jokainen käyttäjä luo oman profiilin palveluun ja se toimii kuin käyntikortti ja siihen voi liit-

tää myös tietoja omasta koulutus- ja työhistoriasta. (Pönkä 2014, 107-109.) 

 

  

75%

68%

32%

20% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Facebook WhatApp Instagram LinkedIn Twitter

Suomen käytetyimmät somekanavat vuoden 
2016 lopulla



16 

 

5.4 Twitter 

 

Lyhytviestipalveluna tunnetaan myös Twitter, eli globaali uutisverkosto. Twitter erottuu muista sillä, 

että käyttäjät voivat seurata ketä vain tässä palvelussa ja viesteihin voi kirjoittaa vain 140 merkkiä. 

Nämä myös vaikuttavat palvelun suosioon reaaliaikaisena mikroblogipalveluna. (Pönkä 2014, 97-

100.) 

 

5.5 Viestintä sosiaalisessa mediassa 

 

Sosiaalisessa mediassa ei voida käyttää vain yksisuuntaista viestintää, vaan viestintä edellyttää vuo-

rovaikutteisuutta (Isotalus ja Rajalahti 2017, 157). Sosiaalista mediaa käytetään nykyään työelä-

mässä ja vapaa-ajalla viestinnän työkaluna. Tämä vaatii myös aktiivista avoimuutta, jotta niistä saisi 

kaiken hyödyn. (Aalto 2012, 7.)  

 

Organisaatioiden viestinnässä on työntekijöistä tullut myös viestinnän tekijöitä, sillä sosiaalinen me-

dia on mahdollistanut tämän. Työntekijöiden viestintä ei keskity pelkästään sisäiseen viestintään 

vaan työntekijät saavat nykyään viestiä myös ulospäin organisaatiosta. Työntekijöiden viestiminen 

ulospäin pitää kuitenkin olla organisaation strategian mukaista ja siitä on johdon huolehdittava. (Iso-

talus ja Rajalahti 2017, 55-57.) 

 

5.6 Sisäinen viestintä  

 

Sisäiseksi viestinnäksi luetaan yrityksen johdon ja esimiesten viestintää henkilöstölleen sekä työnte-

kijöiden välistä viestintää keskenään. Veistit voivat koskea päivittäistä työviestintää esimiehiltä alai-

silleen, ja ne voi liittyä yrityksen tavoitteisiin, strategiaan tai päätöksiin. Viestintävälineenä käytetään 

usein yrityksen intranettiä, sähköpostia, puheluita tai sisäistä henkilöstölehteä. Sisäinen viestintä 

vahvistaa myös henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja sitoutuneisuutta. (Pesonen 2012.) 

 

Sisäinen viestintä luetaan yrityksen sisäiseksi toiminnaksi myös sosiaalisessa mediassa. Yritysten on 

ohjeistettava työntekijät tarkkaan, että mitä sosiaalisen median kanavia käytetään ja mistä sisäisistä 

asioista näissä kanavissa saa viestiä. (Isokangas ja Kankkunen 2011.) 

 

5.7 Ulkoinen viestintä 

 

Yritysten ulkoista viestintää on viestintä yrityksen ulkopuolisiin yhteisöihin, vaikuttajiin ja yrityksen 

asiakkaisiin. Ulkoinen viestintä voi olla kirjoitettua, suullista tai sähköisessä muodossa. Ulkoinen vies-

tintä luo myös mielikuvaa yrityksestä ulkopuolisille. Viestintäkanavina voivat olla esim. yrityksen koti-

sivut, tiedotteet, tiedotustilaisuudet tai asiakaslehdet. Markkinointi ja mainonta luetaan myös tietyn-

laiseksi ulkoiseksi viestinnäksi yrityksestä, ja niillä viestitään yrityksen palveluista sekä tuotteista. 

(Pesonen 2012.) 
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Sosiaalisessa mediassa ovat ihmiset kiinnostuneempia yksilöiden viestinnästä kuin organisaation 

viestinnästä (Isotalus ja Rajalahti 2017, 180). Viestinnästä puuttuu persoonallisuus, jos viestinnän 

hoitaa ulkopuolinen yritys, eikä yrityksen edustaja, ja näin myös viestiminen ontuu ulospäin (GAIL 

2017). On tärkeää sopia etukäteen, että miten organisaatiosta viestitään ulospäin. Organisaation 

edustajat ovat usein yksityisenä henkilönä sosiaalisen median eri kanavissa, ja on tärkeää, että hei-

dän käyttäytyminen siellä on linjassa organisaation tavoista edustaa. (Forsgård ja Frey 2010, 96.) 

 

Mika Kamensky yhdistää Facebookin, Twitterin ja LinkedInin Online-verkoksi. Nämä teknologiat ovat 

mahdollistaneet uuden verkottumisen mahdollisuuden ja ovat parhaimmillaan silloin kun halutaan 

viestiä nopeasti, jakaa tietoa yrityksestä ja lisätä tunnettuutta (Kamensky 2015, 210). Kurion julkai-

sussa vuoden 2016 lopulla, asiantuntijat nostivat esille, että ulkoinen viestintä tulee enenevässä 

määrin tapahtumaan pikaviestipalveluissa, kuten WhatsApp:ssa (Kurio 2017, 6). 
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6 PIENTEN YRITYSTEN MARKKINOINTI  

 

Pienissä yrityksissä usein markkinointia ajatellaan hyvin kapeasti vain taktiikoiksi ja menetelmiksi, 

eikä kukaan ole yrityksessä siitä erityisesti vastuussa. Markkinointisuunnitelmatkin ovat usein vain 

lyhyelle aikavälille suunniteltuja. Pienten yritysten markkinointiin vaikuttava tärkein tekijä on omista-

jan oma asenne, kokemus ja osaaminen. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vuodelta 2016 todettiin, 

että pienet yritykset budjetoivat markkinointiin todella vähän. He eivät myös ymmärrä, että miten 

markkinointi ja mainonta voisivat hyödyntää heitä. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä vain 44 

% hyödynsi digitaalista markkinointia. (Bodlaj ja Rojsek 2014; Patrick 2016.) 

 

6.1 Sosiaalinen media markkinointikanavana 

 

Sosiaalinen media on tehokas markkinointikanava ja voi toimia myös rahanteon välineenä. Parasta 

sisällön jakamista on sosiaalisessa mediassa se, kun sisällön jakaminen on kohdennettua, eli se ta-

voittaa ne ihmiset, jotka ovat aidosti sisällöstä kiinnostuneita. Yrityksen toiminnasta tulee näin myös 

läpinäkyvämpää kuluttajille. (Ruokonen 2016, 137-141.) 

 

Pienten yritysten on tärkeää hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissa, sillä heillä on huomatta-

vasti vähemmän varoja käyttää markkinointiin kuin suurilla yrityksillä. Keinoja, joilla pienet yritykset 

oppivat kehittämään sosiaalisen median osaamistaan, ovat tietotekniset laitteiden käyttötaidot, eli 

laitteet, joilla sosiaalisia mediakanavia käytetään, kilpailijoiden luoma paine ja organisatoriset val-

miudet eli markkinoinnin hallinta ja innovaatiotoiminta. Innovatiiviset yritykset ottavat sosiaalisen 

median avuksi kehittämistoimintaansa. Esimerkiksi näin asiakkaat saavat ideoida ja antaa palautetta 

kehitettävistä tuotteista ja palveluista. (Braojos-gomez, Benitez-amado and llorens-montes 2015, 8) 

 

6.2 Sosiaalisen median osuus markkinoinnista 

 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vuodelta 2016 todettiin, että ne pienet yritykset, jotka aloittavat 

digitaalisen markkinoinnin, aloittavat sen ensimmäiseksi sosiaalisesta mediasta. Tutkimukseen osal-

listuneista yrityksistä sosiaalista mediaa käytti markkinoinnissa jo 60 %. (Patrick 2016.) 

 

Sosiaalisella medialla on mahdollisuus vaikuttaa ja luoda yhteisöllisyyttä. Tämä on myös suurimpana 

erona perinteisen median, verkkomedian ja sosiaalisen median välillä (Mäkinen). Sosiaalisessa medi-

assa tapahtuvan markkinoinnin on oltava tunnistettavissa markkinoinniksi ja näin myös lain määrää-

miä mainonnan sääntöjä on noudatettava. Työntekijät ovat useimmissa sosiaalisenmedian kanavissa 

yksityisinä henkilöinä, joten heitä ei voi velvoittaa viestiä yrityksestä. (Isokangas ja Kankkunen 

2011.) 
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7 TUTKIMUSPROSESSI 

 

Tutkimusprosessi sai alkunsa siitä, että Yritys oppii ja menestyy -hanke oli kerännyt laajan aineiston 

pohjoissavolaisten yritysten liiketoimintaosaamisista. Kartoitustuloksia hyödynnettiin hankkeen kou-

lutusten suunnittelussa, ja heräsi myös ajatus, että voisiko kartoituksista saada esille tarkempia ana-

lyysejä. Alun perin suunniteltiin mikroyritysten digiosaamisen analysointia, mutta tämä analyysi olisi 

paisunut liian laajaksi. Päätettiin kaventaa tutkimusaluetta mahdollisimman kapeaksi ja näin päädyt-

tiin analysoimaan vain yhtä kartoituksen osaamisaluetta, eli Sosiaalisen median hyödyntämisen 

osaamista sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä markkinoinnissa.  

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen on yrityksissä koettu erittäin tärkeäksi ja sen osaamisen kasvat-

tamiseksi oli Yritys oppii ja menestyy -hankkeessa järjestetty useita aiheeseen liittyviä koulutuksia. 

Tammikuuhun 2018 mennessä oli hankkeessa kartoitettu yli neljänsadan pk-yrityksen osaaminen. 

Kohderyhmäksi tässä tutkimuksessa rajattiin mikroyritykset, jotka EU-hankkeiden luokituksen mu-

kaan olivat alle kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa koottiin kaikkien yritysyhteyshenkilöiden seurantataulukot yhteen tauluk-

koon. Tämän jälkeen C&Q-järjestelmästä poimittiin kunkin yrityksen antamat arviot (merkitys, taso 

ja kuilu) Sosiaalisen median hyödyntämisen osaamisessa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä 

markkinoinnissa. Seuraavassa vaiheessa taulukosta suodatettiin omiin taulukoihin yritysten toimialat, 

yrittäjien iät, yrittäjien sukupuolet ja yrityksen kotipaikkakunnat. Viimeisenä vaiheena vedettiin yh-

teenvetosivulle Exceliin kaikki tiivistetyt tietotaulukot ja näistä vielä maksimi, minimi, keskihajonta, 

mediaani ja keskiarvo. 
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8 TULOKSET 

 

Mikroyrittäjien liiketoimintaosaamisen kartoituksesta tehtyjen analyysien mukaan 72,6 %:lla kartoi-

tuksiin osallistuneista mikroyrittäjistä (n=296) oli some-osaamisessa kuilua -1 tai enemmän.  53,1 

%:lla oli kuilua yli -2 tai enemmän. Some-osaamisen kuilun mediaani oli -2 ja keskiarvo -1,4. (Tau-

lukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Mikroyrittäjien osaamisen tasot 

Osaamisen taso kpl % 

5 0 0,0 % 

4 0 0,0 % 

3 1 0,3 % 

2 10 3,4 % 

1 17 5,7 % 

0 44 14,9 % 

-1 58 19,6 % 

-2 95 32,1 % 

-3 45 15,2 % 

-4 15 5,1 % 

-5 2 0,7 % 

X Ei osaa sanoa, 1 0,3 % 

 Z Ei tarvetta / Ei kuulu työtehtäviin 8 2,7 % 

   

Mediaani  -2 

Keskiarvo  -1,4 
 

Tarkemmissa analyyseissä selvitettiin vielä mahdollisia eroavaisuuksia some-osaamisessa mikroyrit-

täjien sukupuolten, ikäryhmien, toimialojen ja yritysten kotipaikkojen välillä. Lisäksi eroavaisuuksia 

selvitettiin osaamisen merkityksissä, osaamisen tasoissa ja kuilussa. 

 

8.1 Sukupuoli 
 

 

Taustatietojen perusteella, analyysiin mukaan valituista mikroyrittäjistä, oli naisia 57 % ja miehiä 43 

% (Taulukko 2). Naiset antoivat suuremman (4,23) merkityksen some-osaamiselle kuin miehet 

(3,66). Eroa osaamisen merkityksellä oli 0,57. Osaamisen taso oli myös naisilla korkeampi (2,81) 

kuin miehillä (2,31). Ero osaamisen tasossa oli 0,5. Osaamisen kuilu (osaamisen merkityksestä vä-

hennetään osaamisen taso) oli naisilla -1,43 ja miehillä -1,45. Miesten osaamisen kuilu oli vain 0,02 

pienempi. 

 

TAULUKKO 2. Vastaajien sukupuolen jakautuminen ja osaamisen merkitykset ja tasot 

 

 

 

 

 

Sukupuoli yht. % 

Osaamisen 

merkitys 

Osaamisen 

taso Kuilu 

Nainen 168 57 % 4,23 2,81 -1,43 

Mies 128 43 % 3,66 2,31 -1,45 

  296 100 % 3,94 2,56 -1,44 
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8.2 Ikäryhmät 

 

Osaamiskartoituksissa vastaajat oli jaoteltu neljään eri ikäryhmään alle 25-vuotiaat, 25–29 -vuotiaat, 

30–54 -vuotiaat ja yli 54-vuotiaat (Taulukko 3). ESR-rahoitteisissa hankkeissa on jokaisesta hank-

keeseen osallistuvasta kerättävä pakolliset tiedot kuten ikä, sukupuoli, työllisyystilanne, koulutusaste 

ja kotitalouden tilanne, joten näin saimme myös jaoteltua jokainen vastaajan omaan ikäryhmäänsä 

analyyseja varten. (Rakennerahasto.) 

 

TAULUKKO 3. Vastaajien ikäryhmät, osaamisen merkitykset ja tasot. 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajien ikäryhmistä yli puolet (62 %) oli 30-54 -vuotiaita ja vähiten (2 %) alle 25-vuotiaita. 

Toiseksi suurin ryhmä oli yli 54-vuotiaat (30 %) ja toiseksi pienen ryhmä 25-29 -vuotiaat (6 %). 

Suurimman merkityksen some-osaamiselle (4,47) antoivat 25-29 -vuotiaat ja pienimmän (3,88) mer-

kityksen yli 54-vuotiaat. Korkein osaamisen taso (3,4) oli alle 25-vuotiailla ja heikoin osaamisen taso 

yli 54-vuotiailla. Parhaimman ja heikoimman osaamisen tason ero oli 1,24. Suurin osaamisen kuilu (-

1,84) löytyi yli 54-vuotiailta.  

 

TAULUKKO 4. Ikäryhmän mukaan merkitys- ja osaamisen tasojen maksimi, minimi, keskihajonta, 

medi-aani ja keskiarvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskihajonta on alle 0,8 niin osaamisen merkityksen tasoissa kuin kuilussa, joten suurta hajontaa 

vastausten välillä ei ole (Taulukko 4). Mediaani on sama kuin keskiarvo merkitys kohdassa ja 0,09 

suurempi osaamisen tason kohdassa. Kuilussa oli eroa 0,7 mediaanin ja keskiarvon välillä. 

  

Ikäryhmä yht. % Merkitys Taso Kuilu 

alle 25 v 5 2 % 4,40 3,40 -1,00 

25-29 v 19 6 % 4,47 3,21 -1,26 

30 -54 v 184 62 % 3,96 2,70 -1,29 

yli 54 v 88 30 % 3,88 2,16 -1,84 

   296 100 % 4,18 2,87 -1,35 

Ikäryhmä Merkitys Taso Kuilu 

Maksimi 4,47 3,40 -1,00 

Minimi 3,88 2,16 -1,84 

Keskihajonta 0,30 0,56 0,35 

Mediaani 4,18 2,96 -1,28 

Keskiarvo 4,18 2,87 -1,35 
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8.3 Toimiala 

 

Yleisenä toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa talouteen liittyvää luokitusta 

Toimialaluokitus 2008 (TOL 2008). Toimialaluokitus TOL 2008 taas perustuu EU:n toimialastandar-

diin NACE Rev. 2:een. NACEn nelinumerotasoa on vielä tarkennettu kansallisia tarpeita varten vii-

dennellä numerolla TOL 2008-luokituksessa. Toimialat ovat TOL 2008 -luokitusjärjestelmällä jaoteltu 

seitsemääntoista eri luokkaan. (Tilastokeskus 2018.) 

 

Toimialaluokituksena käytetään tässä tutkimustyössä Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) toimiala-

luokitusta vuodelta 2017 (Liite 1). Osaamisen ennakointifoorumi on perustettu Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön ja Opetushallituksen yhteiseksi koulutuksen ennakoinnin asiantuntijaelimeksi. Ennakointi-

foorumin tavoite on myös edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta yhteistyössä opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. (Oph 2018.) 

 

OEF:n toimialaluokituksella tässä analyysissä saatiin toimialat tiivistettyä yhdeksään eri toimialaan, 

kun muuten eri toimialaoja olisi ollut mukana seitsemäntoista. Näin saatiin myös jokaiseen toi-

mialaan ryhmiteltyä yli kymmenen yritystä mukaan.    

 
8.4 Vastaajat toimialoittain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Vastaajien toimialojen jakauma OEF toimialaluokituksen mukaan (Liite 1). 

 

Vastaajista noin joka kolmas (31 %) kuului liiketoiminta- ja hallinto -alaan (Kuvio 2). Tähän toimiala-

luokitukseen kuluvat tukkukauppa sekä vähittäiskauppa ja kaupan yhteydessä tarjottavat palvelut. 

Lisäksi myös rahoitus‐ ja vakuutusala, erilaiset liike‐elämän palvelut, lainopillinen ja taloudellinen 

konsultointi, markkinointi- ja mainospalvelut sekä henkilöstön hankintaan ja taloushallintoon liittyvät 
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palvelut. Myös erilaiset julkiseen hallintoon liittyvät tehtävät kuten julkishallinnon organisaatioiden 

yleishallinnollinen toiminta sekä yhteiskunnan ja talouden ohjaus kuuluvat tähän toimialaluokkaan. 

(Liite 1.) 

 

Melkein joka viides (18 %) vastaajista kuului sosiaali-, terveys- ja hyvinvointi alaan (Kuvio 2). Tähän 

toimialaan kuuluvat kaikki sosiaalihuollon laitos- ja avo-, terveyspalvelut sekä kampaamo-, kauneu-

denhoito-, urheilu- ja virkistyspalvelut ja muut henkilökohtaiset palvelut. (Liite 1.) 

       

Kolmanneksi eniten, noin viides osa (17 %) vastaajista kuului rakennettu ympäristö -toimialaan (Ku-

vio 2). Tähän toimialaan kuuluvat talon rakentaminen, vesihuolto, energian tuottaminen ja jakelu, 

maa‐ ja vesirakentaminen sekä erilaiset isännöintiin ja kiinteistönhoitoon sekä kiinteistöjen rakennut-

tamiseen ja vuokraukseen liittyvät toiminnot. Lisäksi siihen kuuluvat myös ympäristönhuolto sekä 

siivous- ja turvallisuuspalvelut. (Liite 1.) 

 

Lähes joka kymmenes (7 %) vastaajista kuului majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut -toimialaan 

(Kuvio 2). Tähän toimialaluokitukseen kuuluvat majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut ja niitä pal-

veleva toiminta. (Liite 1.) 

 

Alle joka kymmenes (6 %) vastaajista kuului Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -toi-

mialan alle (Kuvio 2). OEF-luokittelun mukaan tähän otetaan mukaan maa-, puutarha- ja kalatalous-

talous, alkutuotannon yhteydessä ja teollisesti tapahtuva elintarvikkeiden valmistus, metsätalous ja 

puunkorjuu, luontoon liittyvät muut elinkeinot ja luonnon- ja ympäristönsuojelu. Toimialaan kuuluvat 

lisäksi myös maa- ja metsätaloudesta saatavien raaka-aineiden tuotanto ja korjuu energiatuotantoa, 

biopohjaisten materiaalien valmistusta ja muita uusia käyttömuotoja varten. (Liite 1.) 

 

Prosessiteollisuus ja -tuotanto toimialaan kuului vastaajista myös alle joka kymmenes (6 %) (Kuvio 

2). Tähän toimialan lasketaan mukaan puutuotteiden, paperin ja paperituotteiden, huonekalujen, 

kemiallisten tuotteiden, tekstiilien ja vaatteiden teollinen valmistaminen ja muu valmistava teolli-

suus, joka ei kuulu teknologiateollisuuden piiriin. (Liite 1.) 

 

Kahdeskymmenesosa (5 %) vastaajista kuuluivat liikenne ja logistiikka -toimialan alle (Kuivio 2). Tä-

hän ryhmään kuuluvat maa-, vesi- ja ilmaliikenne, posti- ja kuriiritoiminta, erilaiset liikennettä palve-

levat toiminnot sekä ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. (Liite 1.) 

 

Koulutus, kulttuuri ja viestintä -toimialaan kuului vähiten (4 %) vastaajista (Kuvio 2). Tähän toi-

mialaan luetaan OEF:n mukaan varhaiskasvatus ja siihen liittyvät palvelut, perusopetus ja lukio, tai-

teen ja musiikin koulutus, vapaa sivistystyö sekä elinikäisen ohjauksen palvelut. Lisäksi siihen lue-

taan myös käsi- ja taideteollisuus, kuvataide, musiikki, teatteri ja tanssi sekä erilaisten kulttuurilai-

tosten toiminta. Myös radio- ja tv-toiminta sekä kirjojen, lehtien, äänitteiden ja musiikin kustantami-

nen ja tuottaminen, painaminen ja tallenteiden tekeminen eri menetelmin kuuluvat tähän toi-

mialaan. (Liite 1.) 
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Myös pienimään ryhmään (4%) vastaajista kuului teknologiateollisuus ja ‐palvelut -toimiala (Kuvio 

2). Tähän kuuluvat metallien jalostus sekä metallituotteiden, koneiden ja laitteiden ja kulkuneuvojen 

valmistus. Lisäksi siihen kuuluvat myös elektroniikka- ja sähköteollisuus, televiestintä, ohjelmisto‐ ja 

tietojenkäsittelypalvelut sekä muut tekniset palvelut kuten tekninen konsultointi, testaus sekä analy-

sointi. Pieni prosenttiosuus selittyy myös sillä, että Yritys oppii ja menestyy hankkeessa teknologiate-

ollisuuden toimijat eivät kuuluneet pää kohderyhmäämme. (Liite 1.)  

 

8.5 Osaamisen merkitykset toimialoittain  

 

Suurimman merkityksen some-osaamiselle (4,77) antoivat koulutus-, kulttuuri- ja viestintäalan yri-

tykset (Kuvio 3). Seuraavaksi suurimman (4,50) merkityksen antoivat majoitus-, ravitsemis- ja mat-

kailupalvelut -toimialaan kuuluvat yritykset. Kolmanneksi suurimman merkityksen (4,44) antoivat 

prosessiteollisuus ja -tuotanto toimialaan kuuluvat.  

 

4,27 merkityksen antoivat liiketoiminta- ja hallinto -alaan kuuluvat toimialat (Kuvio 3). Kaksi toimia-

laa: luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -toimiala sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointi 

alaan kuuluvat yritykset antoivat merkitykseksi 4,0.  

   

Alhaisempia merkityksiä antoivat teknologiateollisuus ja ‐palvelut -toimiala (3,50) ja rakennettu ym-

päristö -toimiala (3,25) (Kuvio 3). Pienimmän merkitystason (2,93) some-osaamiselle antoi liikenne 

ja logistiikka ala. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Some-osaamisen merkitystasot toimialoittain. 
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8.6 Osaamisen kuilut toimialoittain 

 

Osaamisen tason kuilu saadaan vähentämällä osaamisen tasosta osaamisen merkitys. Kun kuilu on 

suuruudeltaan yli yksi, on kyseessä jo osaamisen vaje, johon pitäisi puuttua. (C&QSystems 2018.)  

 

TAULUKKO 5. Toimialakohtaiset osaamisen merkitykset, -tasot ja -kuilut.  

 

(OEF) toimialaluokituksen mukaan yht. % 

Merki-

tys Taso Kuilu 

1. Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ym-

päristö  18 6 % 4,00 2,82 -1,12 

2. Liiketoiminta ja hallinto  93 31 % 4,27 2,58 -1,69 

3. Koulutus, kulttuuri ja viestintä  13 4 % 4,77 3,00 -1,77 

4. Liikenne ja logistiikka  15 5 % 2,93 1,93 -1,14 

5. Majoitus-, ravitsemus- ja matkailupalvelut  22 7 % 4,50 2,95 -1,55 

6. Rakennettu ympäristö 51 17 % 3,25 2,37 -1,09 

7. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointi ala 54 18 % 4,00 2,79 -1,19 

8. Teknologiateollisuus ja -palvelut 12 4 % 3,50 2,42 -1,08 

9. Prosessiteollisuus ja -tuotanto  18 6 % 4,44 2,41 -2,24 

 296 100 % 3,96 2,59 -1,43 
 

Analyysin tuloksissa kaikilla toimialoilla oli kuilu yli yhden (Taulukko 5). Suurin kuilu osaamisessa on 

prosessiteollisuuden ja -tuotannon toimialalla (-2,24). Toiseksi suurin kuilu (-1,77) on koulutus, kult-

tuuri ja viestintä alalla. Kolmanneksi suurin kuilu (-1,69) on liiketoiminnan ja hallinnon toimialalla. 

Neljänneksi suurin (-1,55) majoitus-, ravitsemus- ja matkailupalvelujen toimialalla. Pienin kuilu (-

1,08) on Teknologiateollisuuden ja – palvelut toimialalta.  

 

TAULUKKO 6. Toimialan mukaan merkitys- ja osaamistasojen maksimi, minimi, keskihajonta, medi-

aani ja keskiarvo. 

     

Toimiala (OEF)   

  

Merki-

tystaso 

Osaami-

sen taso Kuilu 

Maksimi 4,77 3,00 -1,08 

Minimi 2,93 1,93 -2,24 

Keskihajonta 0,62 0,34 0,41 

Mediaani 4,00 2,58 -1,19 

Keskiarvo 3,96 2,59 -1,43 
    

 

Keskihajonta on alle 0,8 niin merkityksessä tasossa kuin kuilussa, joten suurta hajontaa vastausten 

välillä ei ollut (Taulukko 6). Mediaani oli vain 0,04 suurempi kuin keskiarvo merkitys kohdassa ja 

0,01 pienempi osaamisen tason kohdassa. Kuilussa oli suurin ero (0,24) mediaanin ja keskiarvon 

välillä.  
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8.7 Yrityksen kotipaikan mukaan osaamisen merkitykset ja kuilut 

 

TAULUKKO 7. Paikkakunnat, joissa tehty osaamiskartoituksia kymmenen kappaletta tai yli.  

10 tai yli kartoituksia, N=259     

Paikkakunta yht.  % Merkitys Taso Kuilu 

Vieremä 12 5 % 3,92 2,75 -1,17 

Varkaus 31 12 % 4,26 2,17 -2,31 

Iisalmi 62 24 % 3,87 2,55 -1,42 

Suonenjoki 10 4 % 3,60 2,50 -1,10 

Sonkajärvi 15 6 % 2,93 2,60 -0,33 

Siilinjärvi 21 8 % 4,10 2,37 -1,63 

Rautalampi 11 4 % 4,73 2,00 -2,73 

Lapinlahti 22 8 % 3,82 2,57 -1,29 

Kuopio 48 19 % 4,33 2,77 -1,64 

Kiuruvesi 13 5 % 3,38 2,77 -0,62 

Keitele 14 5 % 4,43 3,14 -1,29 

  259 100 %    
 

 

Paikkakuntakohtaiseen vertailuun (Taulukko 7) otettiin mukaan vain ne paikkakunnat, joihin on 

tehty kymmenen osaamiskartoitusta tai enemmän (n= 259 kpl). Korkeimman merkitystason antavat 

Rautalammilla sijaitsevat mikroyritykset (4,73) ja alimman merkitystason sonkajärveläiset (2,93). 

Osaamisen tason arvioivat korkeimmaksi Keiteleellä sijaitsevat yritykset ja heikoimman osaamisen 

tason rautalampilaiset. Suurin kuilu merkitystason ja osaamistason välillä syntyi näin rautalampilai-

silla yrityksillä (-2). Pienin kuilu on sonkajärveläisillä mikroyrityksillä (-0,33).  

 

TAULUKKO 8. Paikkakunnan mukaan merkitys- ja osaamistasojen maksimi, minimi, keskihajonta, 

mediaani ja keskiarvo. 

 

  Merkitys Taso Kuilu 

Maksimi 4,73 3,14 -0,33 

Minimi 2,93 2,00 -2,73 

Keskihajonta 0,51 0,31 0,68 

Mediaani 3,92 2,57 -1,29 

Keksiarvo 3,94 2,56 -1,41 
 

 

Keskihajonta (Taulukko 8) on alle 0,8 niin merkityksessä tasossa kuin kuilussa, joten suurta hajontaa 

vastausten välillä ei ollut. Mediaani oli vain 0,02 pienempi kuin keskiarvo merkitys kohdassa ja 0,01 

ero tason kohdassa. Kuilussa oli suurin ero (0,12) mediaanin ja keskiarvon välillä.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Some-osaaminen koetaan merkittävänä osaamisena yritysmaailmassa nykypäivänä. Some-osaami-

sesta on kirjoitettu paljon teoksia. Sosiaalisen median sovellukset kehittyvät jatkuvasti ja uusia so-

velluksia tulee käyttöön nopeassa tahdissa. Vaatii todella paljon innostusta yrittäjältä, että hän pysyy 

edes jotenkin kehityksessä mukana. Kuten espanjalaisessa tutkimuksessa (2017) todettiin, on pie-

nillä yrityksillä paremmat mahdollisuudet ottaa sosiaalisesta mediasta hyöty irti kuin suuremmilla 

yrityksillä, sillä pienillä yrityksillä on parempi ja nopeampi mahdollisuus kehittää sosiaalisen median 

osaamistaan.  (Braojos-Gomez, Jose Benitez-Amado ja Llorens-Montes 2017.) 

 

Mikroyritysten some-osaamisesta ei ole ollut aikaisempaa Tilastokeskuksen tutkimustietoa Suo-

messa. Tilastokeskuksen tutkimuksissa on otettu huomioon vain yrityksiä, joissa on yli kymmenen 

työntekijää, vaikka Suomen yrityskannasta vuonna 2016 oli 93,3 prosenttia mikroyrityksiä (Tilasto-

keskus 2016).  Tämän tutkimuksen otanta, 296 mikroyritystä, oli jo kattava otanta, kun vertailee 

muihin vastaaviin tutkimuksiin valtakunnankin tasolla.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa on 

mikroyrittäjille merkittävä osaaminen. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mikroyrittäjien antama 

merkitys sosiaalisen median hyödyntämiselle oli keskiarvoltaan 3,94, eli merkittävä. Osaamisessa oli 

kuilua 72,6 %:lla mikroyrittäjistä.  

 

Yrittäjän sukupuolien välillä oli myös eroa some-osaamisen merkityksessä. Naiset olivat antaneet 

osaamisen merkitykseksi 4,23 ja miehet hieman vähemmän 3,66. Eroa oli 0,57. Osaamisen tasoissa 

oli myös pientä eroa naisten ja miesten välillä. Naiset pitivät osaamisensa tasoa (2,81) myös 0,5 kor-

keampana kuin miehet (2,31). Osaamisen kuiluissa ei kuitenkaan tullut eroa kuin 0,02. 

 

Yli puolet tutkimuksen vastaajista oli 30-54 -vuotiaita ja vähiten (8 %) oli nuoria alle kolmekym-

mentä vuotiaita mikroyrittäjiä. Mikroyrittäjien ikäjakauma noudatti melkein samaa jakaumaa, kun 

Tilastokeskuksen tekemä tutkimus vuodelta 2015. (Tilastokeskus 2015.)  

 

Yrittäjien ikäjakauman mukaan tuli myös hajontaa osaamisen tasoissa. Keskiarvoksi iän mukainen 

osaamisen merkitys oli 4,18. Suurimman merkityksen (4,47) antoivat 25-29 -vuotiaiden ikäryhmään 

kuuluvat ja pienimmän merkityksen (3,88) antoivat yli 54-vuotiaat mikroyrittäjät. Suurimman ja pie-

nimmän merkityksen välillä oli eroa 0,59.  

 

Osaamisen tasoissa suurimman osaamisen (3,4) antoivat alle 25-vuotiaat mikroyrittäjät. Sosiaalisen 

median käyttö on tälle ikäluokalle luontevampaa kuin vanhemmille yrittäjille. Pienimmän osaamisen 

tason (2,16) antoivat yli 54-vuotiaat mikroyrittäjät. Osaamisen tasoissa näin isoimman ja pienimmän 

välille tuli eroa 1,24. Osaamisen kuiluissa myös nuorimmilla yrittäjillä, eli alle kolmekymmentävuoti-

ailla, oli pienimmät kuilut. Suurimmat osaamisen kuilut olivat yli 54-vuotiailla.  
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Toimialojen jaottelu Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) toimialaluokituksen mukaan tiivisti toi-

mialat sopiviin kokonaisuuksiin. Näin saatiin useampia mikroyrityksiä yhden toimialan alle. Toimialo-

jen antamaksi keskiarvoksi tuli 3,96. Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäala antoi suurimman merkityk-

sen sosiaalisen median hyödyntämisen osaamiselle. Eroa suurimman ja pienimmän (liikenne- ja lo-

gistiikka-ala) merkityksen välille tuli 1,84, eli hajonta oli merkittävä. Kuusi toimialaa yhdeksästä antoi 

merkitykseksi neljä tai enemmän. Osaamisen taso oli myös parasta koulutus-, kulttuuri- ja viestintä-

alalla (3,0) ja huonoin taso (1,93) liikenne- ja logistiikka-alalla. Muiden toimialojen osaamisen taso 

oli kahden ja kolmen välillä. Suurin osaamisen kuilu (-2,24) syntyi kuitenkin prosessiteollisuus- ja -

tuotantoalalla. 

 

Paikkakuntien välisessä vertailussa tuli suuria eroja some-osaamisen merkityksen kohdalla. Merkityk-

seltään suurimman (4,73) antoivat rautalampilaiset mikroyrittäjät ja pienimmän (2,93) sonkajärveläi-

set, eroa tuli 1,8. Sonkajärveläisten mikroyrittäjien osaamisen taso oli kuitenkin keskitasoa, joten 

heille tuli osaamisen kuiluksi pienin (-0,33). Rautalampilaisilla oli osaamisen taso myös alhaisin, jo-

ten heille tuli osaamisen kuiluksi kaikista suurin (-2,73).  
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10 POHDINTA  

 

Yhdistämällä Yritys oppii ja menestyy -hankeen osaamiskartoitusten mikroyrittäjistä kerätyt tausta-

tiedot ja heidän osaamiskartoitusten vastaukset, saatiin aineisto siihen muotoon, että sitä oli hel-

pompi lähteä analysoimaan tarkemmin mikroyrittäjien some-osaamisen tasoja. Suomesta ei mik-

royrittäjien sosiaalisen median osaamisesta löytynyt tilastollista tutkimustietoa. Tilastolliset tutkimuk-

set pohjautuvat työnantajayrityksiin, joissa on vähintään kymmenen henkeä töissä. Joitakin gradu-

tutkimuksia aiheesta löytyi, mutta niissä mikroyritysten otanta oli todella pieni. Esimerkiksi Viljavan 

(2017) tekemässä tutkimuksessakin oli ollut mukana vain kolme mikroyrityksen edustajaa.  

 

10.1 Konkreettinen tulos 

 

Konkreettisena tuloksena selvisi, että osaamiskartoituksiin osallistuneiden pohjoissavolaisten mik-

royrittäjien some-osaamisessa oli kuilua 72,6 %:lla. Otannan suurella määrällä (296 mikroyritystä) 

voidaan tulosta pitää luotettavana tietona mikroyritysten some-osaamisen tasosta Pohjois-Savossa. 

Eroavaisuuksia some-osaamisessa löytyi vielä tarkemmissa analyyseissä yrittäjän sukupuolen, iän, 

yrityksen toimialan ja kotipaikan mukaan.  

 

Mikroyrittäjien antama korkea merkitys sosiaalisen median hyödyntämisisestä niin markkinoinnissa 

kuin viestinnässä kertoo siitä, että tämä osaaminen on tärkeää heidän yrityksien liiketoiminnan kan-

nalta. Alhainen osaamisen taso ja yli yhden menevät kuilut kertoivat taas myös sen, että mikroyrittä-

jillä on todellakin vajetta some-osaamisessa. Tarve some-saamisen kehittämiselle oli näin ilmeinen 

tulosten perusteella ja tämän osaamisen kehittämiseen on tarvetta järjestää koulutuksia.    

 

10.2 Osaamisen tasot ja kuilut 

 

Analyyseissä nuoret mikroyrittäjät näkevät merkitykseltään tärkeämmäksi some-osaamisen hyödyn-

tämisen viestinnässä ja markkinoinnissa kuin vanhemmat yrittäjät. Nuorten yrittäjien some-osaami-

nen on myös korkeammalla tasolla kuin vanhempien yrittäjien ja osaamisen kuilu myös pienin ver-

rattuna muihin ikäryhmiin.  

 

Tiivistyksenä suurimpien kuilujen mukaan, some-osaaminen oli heikointa yli 54-vuotiailla miehillä, 

jotka asuvat Rautalammilla ja toimialana heillä on prosessiteollisuus ja -tuotanto. Näille ryhmille eri-

tyisesti sosiaalisen median koulutuksia kannattaisi kohdentaa, jotta osaaminen saataisiin oikealle 

tasolle ja yritykset pysyisivät nykykehityksessä mukana.  

 

10.3 Oman työprosessin arviointi 

 

Aloitin lopputyöni aiheen suunnittelun keväällä 2017. Syksyllä 2017 aihealue alkoi hahmottumaan. 

Päädyin tekemään tutkimustyön osaamiskartoituksista, joita Yritys oppii ja menestyy -hankkeessa oli 

tehty vuoden 2016 alusta lähtien. Tutkimustyöni tilaaja oli Yritys oppii ja menestyy -hankkeen hallin-

noija Savon Yrittäjät Ry. Toimin kyseisen hankkeen yhtenä yritysyhteyshenkilönä vuosina 2016-



30 

 

2018. Savon Yrittäjät pyysivät minua analysoimaan tarkemmin osaamiskartoituksista saatuja tulok-

sia. Koko liiketoimintaosaamisen kartoituksen analysointi olisi ollut liian laaja, joten aluksi suunnitte-

lin kartoittavani pk-yritysten digiosaamisen tasoja ja kuiluja. Tämäkin todettiin liian laajaksi alueeksi 

syksyn 2017 lopputöiden ohjaustunnilla. Lopulta päädyttiin rajamaan tutkimustyö koskemaan osaa-

miskartoituksista vain yhtä osaamisaluetta, eli sosiaalisen median hyödyntämistä viestinnässä ja 

markkinoinnissa.  

 

Tammikuussa 2018 keräsin aineiston kokoon. Otin mukaan tutkimusaineistoon siihen mennessä teh-

dyt osaamiskartoitukset, joita oli kerätty vuoden 2016 alusta lähtien. Rajasin mukaan vain mikroyri-

tykset, joita aineistoon oli kertynyt 296 kappaletta. Kevään 2018 aikana muokkasin eri yritysyhteys-

henkilöiden keräämät taustatietotaulukot yhdenmukaiseksi ja liitin yhteen osaamiskartoituksista saa-

tujen tietojen kanssa. Tämän jälkeen kokosin taulukot eri rajauksin kuten yrittäjän iän, sukupuolen, 

yrityksen kotipaikan ja toimialan mukaan. Kokoamani aineistot ja analyysit luovutin tutkimustyöni 

tilaajalle huhtikuussa 2018.  

 

Keväällä aloitin keräämään tietoa teorialähteistä ja kokosin opinnäytetyöni runkoa. Syksy 2018 meni 

teorialähteisiin perehtyessä ja teoriaosuuden kirjoittamisessa. Teorialähteinä käytettyjä tutkimustie-

toja tuli uudempia julki ja otin niitä myös mukaan lopputyöhöni. Tammikuussa 2019 lähetin loppu-

työni ensimmäisen kerran ohjaavalle opettajalle kommentoitavaksi. Saatujen palautteiden myötä 

jatkoin lopputyöni viimeistelyä.  

 

Tämän tutkimustyön aineiston kokoaminen on ollut todella antoisaa. Erilaisten analyysien ja yhteen-

vetojen kokoaminen aineistoista oli mielenkiintoista, ja osaaminen erilaisten analyysien tekemiseen 

kasvoi. Teorialähteisiin tutustuminen opetti itselleni paljon esim. viestinnästä ja sosiaalisen median 

kehittymisestä sekä merkityksestä yritysten menestymisen kannalta. Haastavimpana osuutena huo-

masin lopputyön viimeistelyn. Kun projekti oli venynyt yli vuoden mittaiseksi tuli halu jo luovuttaa. 

Kiitos kannustavan ohjauksen, saatiin tämäkin lopputyö päätökseen. 

 

Tutkimustyöni alanyyseistä oli apua Yritys oppii ja menestyy -jatkohankkeen tarpeellisuuden perus-

teluissa rahoittajille ja niitä pystytiin hyödyntämään myös ensimmäisen hankkeen loppuraportoin-

nissa. Yritys oppii ja menestyy -jatkohanke sai myöntävän rahoituspäätöksen kesäkuussa 2018 ja 

syksyllä varmistui, että minun työni jatkohankkeessa alkaisi vuoden 2019 alusta.   
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