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Tutkimuksen aiheena on laskentainnovaation implementoinnin kohtaama vastarinta 
monikulttuurisessa yrityksessä. Laskentainnovaation esimerkkinä tutkimuksessa 
käytetään verkkolaskua. Monikulttuurista organisaatiota tarkastellaan perehtymällä 
suomalais-ruotsalaiseen organisaatioon. Ilmiötä pyritään havainnollistamaan 
kohdeyrityksen avulla.  
 
Tutkimuksen ydinongelmana oli selvittää vaikuttavatko eri organisaatioyksikön 
laskentakulttuurit yhteisesti toteutettavaan implementointiin uuden 
laskentainnovaation tapauksessa. Tavoitteena oli selvityksen perusteella löytää 
ratkaisuja negatiivisten tavoitteiden eliminoimiseksi, jotta innovaation 
jalkauttaminen tapahtuisi sujuvasti. 
 
Teoriaosiossa tarkastellaan aluksi laskentainnovaatioita, joista esimerkkinä ollaan 
käytetty verkkolaskua. Teoriaosuudessa käsitellään myös laskentakulttuuria ja sen 
vaikutusta laskentainnovaation kohtaamaan muutosvastarintaan. Empiriaosuus 
puolestaan perustuu kohdeorganisaation kahdessa eri talousosastossa toteutettuun 
kyselyyn. Kysely toteutettiin sekä Ruotsissa että Suomessa erilaisten 
laskentakulttuurien paljastamiseksi, havainnollistamiseksi ja ymmärtämiseksi. 
 
Tutkimuksessa havaittiin organisaatiokulttuurin vaikuttavan laskentainnovaatioiden 
käyttöönottoon. Muutosvastarinta ei kyseisen organisaation kohdalla kuitenkaan 
verkkolaskuun siirtymisen suunnitteluvaiheessa vielä ollut laajaa. Odotusten 
vastaisesti verkkolasku koettiin organisaatiossa lähinnä tervetulleeksi toiminnan 
kehittämiseksi.  
 
Tutkimuksen lopputulosta ajatellen tutkimuksessa onnistuttiin mielestäni 
tyydyttävästi. Tutkimuksen teoriaosuus on ehyt ja kattava. Empiirinen osuus kaipaa 
tiettyä syvyyttä, mutta antaa kuvan laskentakulttuurin asemasta ja vaikutuksesta 
monikulttuurisessa organisaatiossa. Konstruktion onnistuneisuutta on vaikea 
arvioida, sillä aikarajojen vuoksi konstruktion arviointia ei tämän tutkimuksen 
kohdalla pystytä toteuttamaan. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tutkimalla kansallisen johtamisen vaikutusta, pystytään paremmin ymmärtämään 

kulttuurisidonnaisia ongelmia, joita ilmaantuu yritysfuusion integraatioprosessissa. 

Teknisen, poliittisen ja kulttuurisen integraation vaikutus fuusioissa on merkittävä. 

Kulttuurisidonnaiset erot saattavat olla konfliktien aiheuttajia, sillä eri kansoilla on 

havaittu olevan toisistaan poikkeavia johtamistyylejä. (Calori, Lubatkin & Very 

1994, 361-371) Yrityksiin muodostuu niiden kehityksen myötä oma kulttuuri. 

Päätöksentekomallin kehittyessä se vakiintuu ja laillistuu yrityksen viralliseksi 

tavaksi ja samalla osaksi yrityskulttuuria, sillä kansallisella kulttuurilla on vahva 

vaikutus yrityskulttuurin muodostumiseen. (Calori, Lubatkin, Veiga & Very 1998, 

670) 

 

Yritysfuusion jälkeisen integrointityön haasteet piilevät arkipäivän käytännöissä, 

joissa suomalaiset ja ruotsalaiset voivat antaa asioille erilaisia merkityksiä. Erot 

elävät pidempään kuin yritysjohtajat uskovat. Yritysjärjestelyt voivat myös aiheuttaa 

valtapeliä ja politikointia. Varsinkin tasavertaisten kumppaneiden kilpailu voi 

muuttua intensiiviseksi. (Tienari & Vaara 2004, 92-94) Yritysten yhä dynaamisempi 

ympäristö ja kasvanut kilpailu edellyttää kykyä nopeaan reagointiin. Yrityksiä tulee 

ohjata mahdollisimman tehokkaasti. Tämä edellyttää myös joustavuutta ja 

laskentatoimen sopeuttamista muuttuvaan ympäristöön. (Birnberg 2000, 718) 

Ulkoisten epävarmuustekijöiden vaikutuksesta ihmisten muodostamat yhteisöt 

kaipaavat lisää varmuutta, joka edellyttää omien erityispiirteiden korostumista ja 

erojen tekemistä muihin yhteisöihin. Muutostilanteessa ulkoinen epävarmuus ja 

sisäisen varmuuden kaipuu joutuvat hankaukseen. (Tienari ym 2004, 98) 

 

Johnsonin ja Kaplanin teoksen Relevance Lost: The Rise and Fall of Management 

Accounting (1987) ilmestymisen jälkeen johdon laskentatoimen alueeseen liittyvien 

innovaatioiden omaksumiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Uusien 

toimintaperiaatteiden yhteydessä korostetaan niiden liittyvän toimintaideaalien, 
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yleisesti hyväksyttyjen arvostusten toteutumiseen. Uusien innovaatioiden sanotaan 

lisäävän kilpailukykyä, tehokkuutta, tuloksellisuutta, työn sisällön 

monipuolistumista, joustavuutta, luovuutta, innovatiivisuutta ja 

asiakastyytyväisyyttä. Uuden toimintatavan oppiminen esitetään muutoshaasteena, 

johon aikaansa seuraavien yritysten on vastattava. Uusien innovaatioiden 

implementoiminen on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi. Koska innovaatioiden 

lähtökohtana on toiminnan kehittäminen, on epäonnistunutta innovointia selitetty 

käyttöönoton ongelmilla ja innovaation vääränlaisella soveltamisella. Merkitystä on 

havaittu olevan myös aikaisempien toimintaperiaatteiden hallitsevuudella. 

Organisaation muutos edellyttää vanhoista tavoista poisoppimista. (Partanen 2001, 

10-12) 

 

Laskentatoimen muutosprosessi on dynaaminen sarja tapahtumia. Sosiaalinen 

verkosto, jossa päätöksentekijöiden vuorovaikutus ilmenee, luo muutosprosessin 

olosuhteet organisatorisessa kontekstissa. Organisaation ohjaus- ja hallintarakenteet 

säätelevät sosiaalisten suhteiden luonnetta määrittämällä auktorien toiminta-alueen, 

toimivallan, oikeudet ja velvollisuudet. (Burchell, Clubb & Hopwood 1985, 402-403) 

 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa paitsi organisaatiorakenteisiin ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen luonteeseen myös organisaation jäsenten sisäistämiin 

merkitysrakenteisiin, jotka säätelevät yksilöiden tekemiä tulkintoja ympäristön 

tapahtumista, organisaation toiminnan kehittämistarpeista ja muutoksien 

merkityksestä. Koska organisaatiokulttuurin vaikutuksesta organisaation jäsenten 

hyväksymät organisaatioita ja sen toimintaa koskevat arvot, normit ja oletukset ovat 

usein samankaltaisia, muutosprosessi toteutuu organisaatiokulttuurin luotsaamana. 

Kulttuurin vaikutus muutoskulttuurin yhteydessä on voimakas varsinkin silloin, kun 

organisaatiossa esiintyy yleisesti hyväksyttyjä toimintaa koskevia oletuksia ja 

kulttuurin arvoihin perustuvia vakiintuneita toimintatapoja. Luonnollisesti 

päätöksentekijöiden yksilölliset ominaisuudet tuovat kuhunkin muutosprosessiin 

omat erityispiirteensä, mutta muutosprosessin monimutkaisuudesta ja tapahtumien 

runsaudesta huolimatta kulttuurin ominaispiirteet vaikuttavat saman organisaation eri 

muutosprojekteihin tuoden niihin omat, tyypilliset ilmenemismuotonsa. (Partanen 

1997, 8-9)  
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Ekwall ja Karlsson haastattelivat työntekijöitä sellaisissa yrityksissä, joissa fuusion 

seurauksena oli syntynyt suomalais-ruotsalainen organisaatio. Ruotsalaisten 

organisaatioiden kulttuuria kuvailtiin useimmiten ryhmäorientoituneeksi, 

sosiaaliseksi, diplomaattiseksi, ulospäin suuntautuneeksi ja rehelliseksi. Suomalaista 

organisaatiokulttuuria kuvailtiin sanoilla työnteko, rehellisyys, varautuneisuus, 

kainous, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus. (Ekwall & Karlsson 1999, 22-31) 

Suomalaisten ja ruotsalaisten välillä on useita kulttuurisia eroja, jotka 

konkretisoituvat työelämän kanssakäymisessä (Laine-Sveiby 1987a, 6). 

 

Koska laskentajärjestelmän muutosprosessi voidaan mieltää ainoastaan tietyn, 

rajoitetun ryhmittymän projektiksi, muutoksen esittämistavalla on huomattava 

merkitys muutosprojektiin liittyvien asenteiden syntymisessä varsinkin tilanteissa, 

joissa muutoksen seurauksena yksilöiden toimintavapaus ja valtapotentiaali vähenee. 

(Partanen 1997, 9-10) Koska organisaatiot ovat usein monikulttuurisia, eli 

dominoivan kulttuurin lisäksi organisaatiossa esiintyy ala- ja vastakulttuureja, 

laskentatoimen muutosprosessin vastustus voi perustua erilaisiin organisaation 

sisäisiin kulttuuritaustoihin (Dent 1991, 709). Laskentatoimen muutosprosessin 

dynaamisen luonteen, monimutkaisten organisatorisessa kontekstissa esiintyvien 

riippuvuussuhteiden ja muutoksen ympäristöolosuhteiden vaikutusten 

analysoimiseksi, muutosprosessien tutkiminen organisatorisessa ja sosiaalisessa 

kontekstissa on välttämätöntä (Burchell ym. 1985, 402). 

 

Yrityksen tietoteknisiä ratkaisuja hankittaessa suurimmat kehityksen esteet tulisi 

pyrkiä poistamaan jo niiden hankinnan alkuvaiheessa. Investoinnin 

suunnitteluvaiheessa on syytä keskittyä sellaisiin ongelmiin, jotka saattavat uhata 

koko projektia. Varautumalla etukäteen ja toimimalla jo suunnittelun alussa niin, että 

suurien ongelmien todennäköisyys on mahdollisimman pieni, päästään paljon 

vähemmällä jälkikäteen tapahtuvalla korjaamisella. (Lanning, Roiha & Salminen 

1999, 138-143) Kohdeorganisaatiossa esitutkimuksen puitteissa suoritetut 

haastattelut tukivat esiymmärrystä siitä, että verkkolasku aiheuttaa käyttäjäkunnassa 

ristiriitaisia mielipiteitä. Laskunkäsittelijät tunnustivat tarpeen työn rationalisoinnille, 

mutta vierastivat verkkolaskua siihen liittyvän muutoksen vuoksi. 
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Laskentajärjestelmän muutosprosessien toteuttamisongelmat ovat usein seurausta 

organisaation jäsenten vastustuksesta tai sitoutumattomuudesta muutostavoitteisiin 

(Jones 1985, 303-328). Muodollisesti muutosprosessi voidaan hyväksyä, mutta 

henkilökohtaiset asenteet saattavat olla hyvin kielteisiä muutosprojektia kohtaan 

(Harju & Huuhtanen 1993, 25-29). Muutosvastarinta johtuu usein pelosta ja se on 

luonnollinen tila tuntemattoman edessä. Syitä on useita ja ne yleensä juontuvat 

epätietoisuudesta. Muutos edellyttää organisaationkulttuurin normien järkyttämistä, 

mikä saa osakseen vastustusta. (Lanning, Roiha & Salminen 1999, 156-163) Koska 

nykyisen kaltainen laskunkäsittely noudattaa vielä ainakin osittain 60-luvulla 

kehitettyjä työrutiineja, voi alun hämmennys verkkolaskuun siirtymisessä olla suuri. 

Tähän hämmennykseen tulee suhtautua kärsivällisesti. Verkkolaskuun siirtymistä ei 

voida suorittaa välittömästi varautumatta ongelmiin ja vastarintaan. (Vahtera 2002a, 

48) 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

 

Kohdeyrityksen kasvaneen ostolaskuvolyymin vuoksi yrityksessä on havaittu tarvetta 

laskunkäsittelyn rationalisointiin ja tehostamiseen. Yrityksessä on herännyt 

mielenkiinto laskunkäsittelyä tehostavan innovaation – verkkolaskun – 

käyttöönottoon. Viime vuosina kohdeyrityksen taloushallinnon toimintatavoissa on 

tapahtunut vähän muutoksia verrattuna muiden organisaatioyksiköiden muutoksiin. 

Laskunkäsittelyyn liittyvät tehtävät sitovat paljon työvoimaa ja kuluttavat aikaa. 

Tehottomuus ja tietojärjestelmien kehittyminen ovat käynnistäneet 

rationalisointiprosessin, johon tämän tutkimustyön tavoite ja tutkimusongelma 

liittyvät. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on empiirisen aineiston perusteella luoda toimintamalli 

verkkolaskun sujuvan implementoinnin suorittamiseksi ja taloushallinnon 

multikulttuurisen organisaation henkilöstön sitouttamiseksi uuteen ohjelmaan. 

Tutkimuksessa selvitetään tekijät, joilla on potentiaalia aiheuttaa muutosvastarintaa. 

Selityksen perusteella esitetään toimintatapoja muutosvastarintaa aiheuttavien 

tekijöiden eliminoimiseksi ja implementointia haittaavien tekijöiden harmittomaksi 

muuttamiseksi. 
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Tutkimuksessa selvitetään kulttuurirajat ylittävän yritysfuusion vaikutuksia sen 

henkilöstön päätöksentekoon integraatiovaiheen jälkipuoliskolla. Tutkimuksessa 

perehdytään myös suomalaiseen ja ruotsalaiseen päätöksentekoon. 

Laskentainnovaatioista esimerkkinä käytetään verkkolaskua. Verkkolaskun 

implementointia käytetään tapausesimerkkinä, jotta tutkimus konkretisoituisi ja saisi 

helpommin ymmärrettävän rakenteen.  

 

1.3 Rajaukset 

 

Organisatorinen laskentatoimen tutkimus poikkeaa aikaisemmasta laskentatoimen 

tutkimuksesta tarkastelun kohteen osalta. Keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää 

laskentatoimen muita tehtäviä ja rooleja organisaatioissa, kuin mitä sillä perinteisesti 

on katsottu olevan. (Malmi 1994, 24) Tämän tutkimuksen rajaukset on aseteltu siten, 

että juuri innovaation implementoinnin organisatorinen aspekti tulisi esitetyksi 

mahdollisimman selkeästi. 

 

Laskentatoimen innovaatioita tarkastelevassa kappaleessa käytetään esimerkkinä 

verkkolaskua. Verkkolaskua käsittelevä osuus rajoittuu vain vastaanottajan 

näkökulmaan. Toisin sanoen tutkimus keskittyy vain ostolaskujen tarkasteluun. Muut 

laskujen sähköiset lähetystavat kuin verkkolasku jätetään huomioimatta. Esimerkiksi 

organisaatioiden välinen tiedonsiirto eli EDI ja pankkien kehittämä suomalainen 

Finnvoice-järjestelmä rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Paperilaskujen saattaminen 

skannaamalla koneelliseksi on tässä tutkielmassa kuitenkin huomioitu, sillä se liittyy 

olennaisena osana verkkolaskun käsittelyn aloittamiseen, koska useat toimittajat 

laskuttavat yhä vain perinteisesti paperisella laskulla. 

 

Tutkimuksessa ei oteta kantaa taloudellisiin investoinnin suotuisuutta vertaileviin 

tunnuslukuihin. Erilaisten verkkolaskupalvelun tarjoajien ohjelmia ei ole tarkoitus 

verrata keskenään. Tutkimus ei siten aseta erilaisia palveluita 

paremmuusjärjestykseen yrityksen tarpeiden mukaan, vaan tutkii verkkolaskua 

olettaen kaikki järjestelmät identtisiksi. Laskentatoimen innovaation implementointia 

kuvataan sitä vastoin laadullisia piirteitä tarkastelemalla. 
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Organisaatiokulttuuria tarkastellaan yleisellä tasolla, jotta sen muodostuminen ja 

osatekijät tulisivat lukijalle selväksi pääpiirteittäin. Tarkoitus ei ole vertailla erilaisia 

organisaatiokulttuurin malleja ja teorioita, vaan pyrkimyksenä on rakentaa 

organisaatiokulttuurin käsitteiden avulla lukijalle ymmärrettävä tiivis kokonaisuus. 

Monikulttuurisen ympäristön tarkastelu kansallisen kulttuurin tasolla rajoittuu vain 

ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurin tarkasteluun. Pääpaino näiden kansallisten 

kulttuurien tarkastelussa asettuu erityisesti päätöksenteon ja neuvottelunkäynnin 

tarkasteluun. 

 

Yritysfuusiota ei tarkastella taloudellisena ja teknisenä tai juridisena prosessina. Sen 

sijaan mielenkiinto kohdistuu yritysfuusion sosiaaliseen aspektiin ja perehtyy vain 

ihmispuoleen. Yritysfuusio kuitenkin käsitellään pintapuolisesti, jotta kohdeyrityksen 

tilanne tuli lukijalle selväksi. 

 

Empiriaosuudessa tutkimus keskittyy tarkastelemaan vain laskentainnovaation 

pääkäyttäjäryhmää. Toisin sanoen osuus keskittyy vain taloushallinnon 

työntekijöiden ja mahdollisesti muiden ohjelman käyttäjien vastauksiin. 

Kyselytutkimuksen ensisijainen tarkoitus on selvittää laskunkäsittelijöiden asenteita 

ja toiveita verkkolaskuun liittyen, pyrkien löytämään kohderyhmässä piileviä 

mahdollisia muutosvastarintaa aiheuttavia odotuksia ja ennakkoasenteita. 

Käyttäjäryhmää tarkastellaan homogeenisenä ryhmänä, jolla on samanlaiset 

tavoitteet. Yksilöntason tarkasteluun ei pro gradu-tutkielman pituudenkaan vuoksi 

ole mahdollista kiinnittää huomiota.  

 

Melko laajojen rajauksien vuoksi joudutaan tekemään yksinkertaistuksia. 

Yksinkertaistukset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta kaikki tutkittavat 

ulottuvuudet pystyttäisiin kitkattomasti mutta loogisesti kytkemään toisiinsa. 

Yksinkertaistusten seurauksena ryhmiä kuvataan ärsyke-reaktio-tyyppisinä 

toimijoina, jotka toimivat päämääriensä saavuttamiseksi. Holistiseen kuvailuun ja 

tutkimiseen ei kohderyhmien käsittelyssä päästä. 
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1.4 Metodologia 

 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jossa ilmiötä tarkastellaan kohdeorganisaation 

avulla. Kvalitatiivinen metodologia ja tapaustutkimus ovat tehokkaita työvälineitä 

taloustieteiden tutkimiseen. Tapaustutkimus on myös entistä hyväksytympi väline 

yrityksen laskentatoimen tutkimusmetodiksi. Se kohdistaa huomiota erityisesti 

päätöksenteon, muutosprosessien ja implementoinnin tarkasteluun. (Gummesson 

2000, 1-3) 

 

Tutkimus noudattaa osittain etnografisen tutkimuksen piirteitä, joka on case-

tutkimuksen klassinen perusmalli. Etnografinen tutkimus perehtyy tarkkailtavan 

kulttuurin tapoihin, arvoihin ja toimintamalleihin. Etnografian tavoite on kuvata 

sosiaalisia rakenteita. Tutkimusmetodin perusteet ovat sosiologiassa ja 

antropologiassa. Antropologia puolestaan on johtamista tutkivan erityisenä 

mielenkiinnon kohteena. Etnografista tutkimusta suorittavan on osoitettava empatiaa, 

avointa mieltä ja herkkyyttä havainnointiin oppiakseen tutkimuksen kohteena 

olevilta. (Gummeson 2000, 4, 132-133; Lukka 1999, 129) 

 

Etnografisen tutkimuksen vallitseva tiedonkeruun menetelmä on osallisten tarkkailu. 

Perinteiset kyselyt ovat tutkimusmetodille tyypillinen tapa tutkimusmateriaalin 

keräämiseksi. (Gummesson 2000, 132) Tämän tutkielman empiirinen osuus perustuu 

kohdeyrityksessä toteutettuun kyselyyn, jonka avulla pyritään ymmärtämään 

organisaatioiden jäsenten asenteita verkko-ostolaskuun siirtymisestä ja samalla myös 

laskentainnovaatioiden muutosvastarintaa sekä vieraisiin organisaatiokulttuureihin. 

Kysely perustuu teoriaosuuden pohjalta tehtyihin kysymyksiin. Etnografisen 

tutkimuksen suhde teoriaan on toimia tulkinnan apuvälineenä (Lukka 1999, 145). 

Kyselytutkimuksen kysymykset on pyritty asettelemaan teoriaa tulkiten. 

 

Etnografisessa tutkimuksessa suhde interventioon tulee minimoida. Suhde teoriaan 

on vaihteleva ja teoria on usein tulkinnan apuvälineenä. Näistä syistä 

kyselylomakkeen avulla tapahtuva aineostonkeruu sopii etnografiseen tutkimukseen 

hyvin. Kyselylomakkeella suoritetussa tutkimuksessa tutkija ei vaikuta 

olemuksellaan eikä läsnäolollaan vastauksiin. Kysymys myös esitetään jokaiselle 
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koehenkilölle täysin samassa muodossa. Teorian käsitteet operationalisoidaan 

kysymyksen muotoon, jolloin ne ovat haastateltavalle helpommin ymmärrettävässä 

muodossa (Gummesson 2000, 132). 

 

Tutkimusotteet on Suomessa tyypillisesti jaettu neljään luokkaan: konstruktiivinen, 

nomoteettinen, päätöksentekometodologinen, toiminta-analyyttinen ja 

käsiteanalyyttinen. (Tamminen 1993) Tämä tutkimus noudattaa konstruktiivisen 

tutkimusotteen piirteitä. Tutkimuksen konstruktiona on toimintamalli 

laskentainnovaation sujuvaksi jalkauttamiseksi. Kasasen, Lukan ja Siitoisen (1991, 

302-304) mukaan konstruktiivinen tutkimusote sisältää sekä normatiivisia että 

empiirisiä piirteitä. Kasanen ym. määrittelevät konstruktion oliona, joka antaa 

ratkaisun johonkin eksplisiittiseen ongelmaan. Konstruktion kehittäminen on heidän 

mukaansa normatiivista toimintaa.  

 

Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu olennaisena osana ongelman sitominen 

aiempaan tietämykseen, sekä ratkaisun uutuuden ja toimivuuden osoittaminen. 

Kasanen ym. (1991, 305) ja Tamminen (1993) mainitsevat konstruktiivisen 

tutkimusotteen sisältävän tutkimuksen tuloksena saavutetun konstruktion arviointia. 

Tässä tutkimuksessa ei konstruktion arviointia kuitenkaan ole. Konstruktiona toimiva 

toimintamalliehdotus on tarkoitus ottaa käyttöön vasta pidemmän ajan kuluessa. 

Aikarajojen vuoksi ei ole mahdollista arvioida konstruktion toimivuutta käytännössä.  

 

Konstruktion arvioimatta jättäminen tämän tutkimuksen kohdalla on kuitenkin 

osittain perusteltua. Kasanen ym. (1991, 305) toteavat ettei ratkaisun käytännön 

toimivuus liiketaloudellisessa yhteydessä ole niin selkeä käsite, kuin miltä se saattaa 

vaikuttaa. Jalkauttamisen aloittamiseen ja onnistumiseen vaikuttaa heidän mukaansa 

monimutkaisia organisatorisia prosesseja, jotka ilmenevät valtapelinä, 

muutosvastarintana, yhteysverkkojen uudelleenkytkentänä jne.. Konstruktioiden 

tekninen onnistuneisuus ei ole välttämättä sama asia kuin implementoinnin 

onnistuneisuus, kuten tietotekniikan implementointitutkimuksista tiedetään. 
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1.5 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Kansallisten organisaatiokulttuurien vaikutuksesta laskentatoimen innovaatioiden 

implementointiin ei ole allekirjoittaneen tiedossa tutkimuksia, jotka pidättäytyisivät 

vain implementointiin liittyvissä tekijöissä. Sen sijaan aihetta sivuavia tutkimuksia 

on tehty useita. Nämä tutkimukset perehtyvät lähinnä jo tunnettujen menetelmien 

implementoimiseen. Laskentatoimen innovaatioista on viime vuosina tehty monia 

tutkimuksia. Näistä esimerkkeinä kolmikirjaimiset ABC, BSC, TQM. (kts. 

Torrecilla, Fernández & Diaz 1995; Tuckman 1994; Caldera & Feliu 2003; Malmi 

1994). Innovaatioiden käyttöönoton muutosvastarinnasta on kirjoitettu joitakin 

teoksia (kts. Scapens & Roberts 1993, Palmer 2003) ja kansallista kulttuuria on 

tutkittu paljon. (kts. Risberg, Tienari, & Vaara 2003; Laine-Sveiby 1987a & 1987b). 

Sen sijaan verkkolaskusta ei ole tehty juuri yhtään tieteellistä teosta. 

 

Uusien ajatusten ja tapojen implementoinnin johtaminen on jo pitkään kiinnostanut 

akateemisia tutkijoita. Muutosprosessin johtaminen keskittyy erityisesti uusien 

innovaatioiden ja tapojen esteiden ylipääsemiseen. Argyris ja Kaplan ovat 

tiivistäneet välttämättömät edellytykset, jotka tulee täyttää ennen uuden innovaation 

implementointia. Innovaation rakenteellisen johdonmukaisuuden ja ulkoisen 

pätevyyden varmistumisen jälkeen, implementointiprosessi tulee suorittaa kolmen 

kehitysvaiheen kautta. Nämä kehitysvaiheet ovat heidän mukaansa: koulutus, 

tukeminen ja kannustamisen suuntaaminen. Tämän prosessiketjun toteutus saattaa 

paljastaa, että aikaisemmat päätökset ja toimenpiteet ovat olleet virheellisiä. Argyris 

ja Kaplan osoittivat toimintolaskennan avulla, että vääristyneiden menetelmien 

paljastaminen aiheuttaa yksilöissä ja ryhmissä vastustusta, koska nämä kokevat 

tilanteensa uhatuksi ja hämmentyneeksi. (Argyris ym. 1994, 85, 103) 

 

Vrakkingin tutkimustulosten mukaan innovaatioiden implementointi yrityksissä 

onnistuu, jos ideoinnin ja implementoinnin välinen aikaväli pidetään mahdollisen 

lyhyenä. Implementoinnin onnistunutta suorittamista parantaa myös työntekijöiden 

kontrolloitu osallistaminen ja toimenpiteiden aloittaminen heti päätöksenteon 

jälkeen. Vrakking päätyi tulokseen, että implementointi on hyvin onnistunut vain 

sellaisissa yrityksissä, jotka ohjaavat implementointia ehdottoman täsmällisesti. 
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Tutkimuksen mukaan pienet yritykset onnistuvat tällaisen implementoinnin 

toteuttamisessa hyvin, mutta suuret yritykset tarvitsevat tehokkaampia sisäisiä 

prosesseja. (Vrakking 1995, 31-32) 

 

Vesa Partanen on tutkinut laskentahenkilöstön roolin muutoksen ja uusien 

laskentainnovaatioiden käyttöönoton seurauksia erityisesti muuttuvan johdon 

laskentatoimen ja organisatorisen oppimisen näkökulmasta. Partasen mukaan uusien 

laskentainnovaatioiden omaksuminen ja käyttö edellyttää ja aikaansaa organisatorista 

oppimista taloushallinnossa ja koko organisaatiossa. Hän myös esittää, että 

laskentatoimen vaikutus muutosten ja uuden oppimisen esteenä voi olla merkittävä. 

Ympäristön muuttumiseen sopeutuminen edellyttää taloushallinnon henkilöstöltä 

oppimiskykyä ja vaikuttaa taloushallinnon oppimisprosesseihin, vaikka selkeitä 

muutoksia sen toiminnassa ei tapahtuisikaan. Partasen mukaan eri organisaatiossa 

tapahtuvat laskentatoimen muutokset seurailevat yleisiä trendejä ja niiden 

oppimisprosessit ovat samanlaisia. Kansallisella kulttuurilla on vaikutusta 

oppimisprosesseihin kulttuurin arvojen mukaisesti. Näitä oppimisprosesseja ei 

Partasen mukaan ole tutkittu täsmällisesti. (Partanen 2001, 15-20, 92) 

 

Partanen on tutkinut myös organisaatiokulttuurin vaikutusta toimintolaskennan 

implementointiin. Hänen mukaansa uuden laskentainnovaation implementointi on 

vahvasti riippuvainen organisaation kulttuurista. Kulttuurilla puolestaan on 

vaikutusta siihen miten vastaanottavaisesti organisaatio suhtautuu uusiin 

laskentamenetelmiin. Jos organisaatiorakenne on konservatiivinen, voi uuden 

implementointi epäonnistua. Partanen perustaa tuloksensa empiirisiin tutkimuksiin. 

(Partanen 1997, 238) 

 

Sackmann tutki organisaatiossa esiintyviä kulttuureja sekä niiden alakulttuureja, ja 

päätyi tutkimuksessaan tulokseen, että organisaatiokulttuurit ovat heikompia kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa oli esitetty. Vaikka organisaatiokulttuuri saattaa 

vaihdella yrityksen sisällä, voivat yrityksissä samalla hierarkiatasolla sijaitsevat 

organisaatiot omata samantyyppisen kulttuurin. (Sackmann 1992, 140-161) Myös 

Vaara (2004, 96) toteaa ammattiryhmillä kuten kirjanpitäjillä olevan joitakin yhteisiä 

piirteitä, jotka juontuvat kulttuurista ja jotka erottavat ne muista ammattiryhmistä. 
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Yritysfuusioiden seurauksena organisaatiokulttuurit saattavat osittain hämärtyä. 

Vaara on listannut tekijöitä, joista voi olla haittaa yritysfuusion jälkeisen 

integraatioprosessin aikana. Ensinnäkin fuusio aiheuttaa roolisekaannusta eri 

organisaatioyksiköiden välillä. Roolijaon hämärtyminen aiheuttaa samalla 

päätöksenteon vaikeutumisen. Toiseksi integraatiota koskevat keskustelut ovat 

alttiita lukkiutumaan eri organisaatiokulttuureista johtuvan väärinymmärryksen 

vuoksi. Toisaalta integraation seurauksena päätöksenteko saattaa muuttua myös 

rutiininomaiseksi. Yhdistyminen saattaa myös aiheuttaa politikointia, kun 

organisaation yksiköt pyrkivät vahvistamaan omaa asemaansa ja muodostavat 

samalla esteitä yhteiselle päätöksenteolle. (Vaara 2003, 860) 

 

Suomalais-ruotsalaisissa yritysfuusioissa politikoinnin vaara on erityisen suuri 

aikaisemman yhteiselon vuoksi. Risberg, Tienari ja Vaara (2003, 134) havaitsivat 

suomalaisten ja ruotsalaisten yritysfuusioiden analysoinnin edellyttävän post-

kolonialistista ajattelua. Heidän tutkimuksena mukaan aikaisemmalla vallanpitäjällä 

on taipumusta dominoivaan johtamiseen, jonka avulla suositaan ajatusmallia, jossa 

siirtomaan edustajia pidetään primitiivisinä ja eksoottisina, mutta tarpeeksi tuttuna 

johdettavaksi ja hallittavaksi. Tienari ja Vaara ovat lisäksi toisessa tutkimuksessaan 

tulleet tulokseen, että suomalaisilla on taipumusta edelleen elää todeksi historiallista 

alemmuudentunnetta ruotsalaisiin nähden. Puolestaan ruotsalaisten kulttuurinen 

ylemmyydentunne suomalaisiin nähden voi sekin joskus tulla esiin. (Tienari & Vaara 

2004, 103) 

 

Tietojärjestelmiä käsittelevän tutkimuksen mukaan motivaatio pysyy sellaisissa 

käyttäjäryhmissä alempana, jotka on pakotettu uuden järjestelmän käyttöönottoon. 

Tällaisissa ryhmissä Coalter, Hunton ja Price (1991, 31, 41-44) havaitsivat 

alhaisempaa reilun yhteishengen tuntua, tyytyväisyyttä ja työnsuorittamista. Tutkijat 

myös huomasivat tällaisissa ryhmissä usein esiintyvän ammattitaidottomuutta uuden 

tietojärjestelmän käyttöönotossa. Tämä johtuu tutkijoiden mukaan osittain siitä, että 

ilman sanavaltaa käyttäjillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa uuden tietojärjestelmän 

ominaisuuksiin tai vaihtoehtoisiin malleihin, peilaten uutta ohjelmaa omiin 

kykyihinsä. Suorituskykyä ja reiluuden tunnetta voidaan kuitenkin parantaa johdon 

osoittaman empatian avulla. 
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Borthick, Clark ja Hollander tulivat tulokseen, että laskentatoimessa on havaittu 

olevan tarvetta yhä luovemmille tietojärjestelmille ja ohjelmille. Toisaalta 

laskentaihmiset uskovat laskentatuotteiden laadun paranevan pelkästään käyttäen 

tietojärjestelmiä kehittävällä ja innovatiivisella tavalla. Borthick, Clark ja Hollander 

myös mainitsivat käyttäjäkunnan hyväksynnän olevan kriittinen tekijä 

tietojärjestelmää implementoitaessa. Tutkijat päätyivät tulokseen, että 

tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen edellyttää kehittävää ajattelua ja 

osallistavaa kollektiivista työkulttuuria. (Borthick, Clark & Hollander 1990, 48-50) 

Kollektiivinen ja modernisuutta arvostava organisaatiokulttuuri puolestaan on Laine-

Sveibyn mukaan ominaista varsinkin ruotsalaisille yrityksille (Laine-Sveiby 1987b, 

28-33). 



 16

2 LASKENTATOIMEN INNOVAATIO 
 

2.1 Laskentainnovaatiot 

 

2.1.1 Innovaation määritelmä 

 

Feenyn ja Rogersin (2003, 253-254) mukaan innovaatioita on vaikea määritellä 

perusteellisesti. Heidän mukaansa kirjallisuudessa kuitenkin esiintyy useita 

määritteitä, jotka kuvailevat innovaatioita. Määrittelyt poikkeavat toisistaan, mutta 

niitä kaikkia yhdistää yritykselle innovaation mukana tuoma uutuusarvo. Feeny ja 

Rogers itse kuvailevat innovaatiota kompleksisena ja monitasoisena konseptina. 

Innovaatiot johtavat heidän mukaansa parantuneisiin suorituksiin, mutta yritykset 

eivät aina osaa hyödyntää innovaatioita oikein. Schumpeter (1934) on yksi 

ensimmäisistä taloustieteilijöistä, jotka määrittelivät innovaatioita. Schumpeter 

kuvailee viisi erilaista innovaatiotyyppiä: uusi tuote tai kvalitatiivinen muutos 

aikaisemmassa tuotteessa, teollisuudenalalle uusi prosessimalli, uudenlaisen 

markkinan avaus, uusien raaka-aineiden tai muun pääoman kehittäminen sekä 

viimeiseksi muutokset organisaatiossa. Business Council of Australia (1993, 3) 

kuvailee innovaatiota sellaiseksi toiminnan tulokseksi, joka on täysin uusi tai 

merkittävästi parantunut ja joka palvelee yrityksen sisäisiä prosesseja tai yrityksen 

asiakkaita. Innovaatio on uusi idea riippumatta siitä, onko se keksitty vai löydetty. 

Uusi innovaatio saattaa sisältää myös joukon vanhoja ideoita. Innovaation uutuusaste 

on subjektiivisesti riippuvainen sen omaksujakohteesta. (Evan 1966, 51) 

Uutuusarvoa on arvioitava organisaatioon, tilanteeseen ja toimijoihin subjektiivisesti 

riippuvana tekijänä (Kotler 1976, 224). Lloyd (2001, 351) määrittää innovaation 

uusien ajatusten menestykselliseksi hyväksikäytöksi, joka on laajasti tunnustettu 

keinoksi luoda ja ylläpitää kilpailukykyä. 

 

2.1.2 Laskentainnovaation määritelmä 

 

Johnson ym. (1987, 390) esittävät, että laskentatoimen innovaatioita on kehitetty ja 

implementoitu vähän viimeisten 80 vuoden aikana. Kehittymättömyys on johtanut 
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Johnsonin ym. mukaan siihen, että laskentasysteemit eivät ole sopivia palvelemaan 

yritysten suunnittelua ja kontrollointia. Näin on käynyt siksi, että 

organisaatiomalleissa ja kilpailun luonteessa on tapahtunut paljon muutoksia. 

Johnson ym. toteavat, että yritysten laskentatoimen on muututtava samanaikaisesti 

niiden tuotannossa tapahtuvan kehityksen kanssa, jotta laskentatoimi tuottaisi 

yrityksille relevanttia ja ajantasaista informaatiota.  

 

Clarken ja Lapsleyn (2004, 243-245) mukaan laskentainnovaatiot vaikuttavat 

kolmessa eri ulottuvuudessa. Kehittämisnäkökulman mukaan organisaatio muuttuu 

uuden teknologisen ratkaisun tai spesifin johtamistavan esittelyn ansiosta. 

Siirtymisnäkökulman mukaan laskentainnovaatiota voidaan kuvailla uuden 

tekniikan, metodin, menettelyn tai palvelun käyttöönotolla, joka johtaa uuden 

kokonaisuuden uudelleenorganisointiin. Kolmanneksi muutosnäkökulman mukaan 

laskentainnovaatiota kuvataan uuden rakenteen käyttöönotolla tai kehittämisellä, 

joka myös johtaa organisaation strategian tai vision muutoksiin. 

 

Dunk (1989) sijoittaa laskentainnovaatiot hallinnollisiin innovaatioihin ja mainitsee 

niiden vastakohtana tekniset innovaatiot, jotka liittyvät suoraan tuotantoprosessien 

kehittämiseen. Dunkin tutkimustulosten mukaan laskentainnovaatioiden 

implementointi on hidasta ja vaikeaa siksi, että organisaatiot pitävät niitä 

kompleksisina ja uskovat ne vähemmän hyödyllisiksi, mukautuviksi, kokeiltaviksi ja 

seurattaviksi kuin tekniset innovaatiot. Myös Smith (1994, 40) on havainnut 

laskentatoimen innovaatioiden implementoinnin olevan hidasta. Yhdysvalloissa ja 

Iso-Britanniassa suoritetun kyselytutkimuksen mukaan toimintolaskennan kaltaisten 

laskentamallien implementointiaste oli vain 14 %. Implementoidun innovaation oli 

lopulta hylännyt jopa 90 % tutkimukseen osallistuneista. 

 

Jotta innovaatiot vaikuttaisivat yritysten suorituksiin myönteisesti, tulee niitä 

hyödyntää täysipainoisesti. Innovaatioiden diffuusioita tutkineet ovat huomanneet, 

että uusi teknologia kirvoittaa innostuneisuutta ja nauttii usein laajaa luottamusta. 

Lopulta innovaatioiden jalkauttaminen kuitenkin ontuu, eikä niitä saada täysin 

hyödynnettyä yritysten aikeiden mukaisesti. (Fichman & Kemerer 1999, 255) 
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Lukka ja Shields (1999, 33-34) toteavat yllä esitetyn vastaisesti, että laskentatoimi on 

nopeutuvalla vauhdilla alkanut kehittyä niin organisatorisessa kuin tieteellisessäkin 

kontekstissa. Lukka ym. toteavat yritysten alkaneen hyödyntää automatisoinnin 

mahdollisuuksia innovatiivisesti, muuttaakseen laskentatoimea dynaamisemmaksi ja 

nopeammaksi, jotta se paremmin palvelisi yritysten tarpeita. Lukka ym. arvioivat 

laskentatoimen automatisoinnin tutkimuksen lisääntyvän tulevaisuudessa jopa 

kiihtyvällä vauhdilla. Torrecilla ym. (1995, 1) toteavat laskentatoimen kehittävän 

innovaatioita sykleittäin. Heidän mukaansa elämme aikakautta, jossa laskentatoimen 

innovaatioita tuottava tutkimus on lisääntynyt. Myös Baskerville ja Pries-Heje (2001, 

181) toteavat innovaatioiden diffuusion tutkimisen tärkeäksi, sillä siten paljastuu, 

mitkä tekijät estävät tehokkaan implementoinnin tapahtumisen. Implementointia 

estävänä merkittävänä tekijänä Baskerville ym. mainitsevat muutosvastarinnan. 

 

Brancheau ja Wetherbe (1990, 115) kuitenkin toteavat, ettei johto osaa jalkauttaa 

uutta tietokoneavusteista laskentateknologiaa yritysten operationaaliseen toimintaan. 

He myös toteavat, että keino kehittää sujuvaa jalkauttamista on parantaa sosiaalisen 

kontekstin ymmärtämistä. Organisaation sosiaalisen verkoston ymmärtäminen 

helpottaa Brancheaun ym. mukaan uuden tietokoneavusteisen laskentatekniikan 

esittelemistä käyttäjäryhmälle sekä edistää sen levittämistä koko organisaatiossa. 

Yksi syy laskentainnovaatioiden alhaiselle innovoinnille on Calderan ja Ripoll’n 

mukaan (2003, 52) se, että laskentainnovaatiot ovat yleensä jäykkiä. Niitä on 

hankalampi jalkauttaa organisaatioihin kuin teknisiä ratkaisuja. 

 

2.2 Laskentainnovaation implementointi 

 

Laskentainnovaatioiden implementointi on esimerkki institutionalisoituneista 

muutosprosesseista, joissa käytäntöjen leviämistä selittävät myös menestyneiden 

yritysten imitointi, konsulttien ja vaikuttajien luomat normatiiviset paineet sekä 

esimerkiksi suurten konsernien asettamat vaateet tytäryhtiöiden laskentakäytäntöjä 

koskien. (Granlund & Lukka 1998, 153-179) Koska innovaatiot omaksutaan eri 

yrityksissä hyvin eri syistä ja erilaisten prosessien tuloksena, kaikissa yrityksissä 

innovaatiosta ei saada samansuuruista hyötyä, eikä innovaation merkitystä siten 

käyttöön ottaneissa yrityksissä mielletä yhtenevästi (Friedman & Lyne 1995) 
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Organisaatioille ominaisen osaamisen hyödyntäminen ja liittäminen 

laskentainnovaatioon aiheuttavat sen, että laaditut laskentaratkaisut ja -käytännöt 

voivat huomattavasti poiketa standardiratkaisuista, mutta potentiaalinen 

hyödynnettävyys ja merkitys todennäköisesti tällöin kasvaa. Muutosprosessin aikana 

tapahtuva oivaltaminen saattaa siten synnyttää aidosti uutta luovia oppimisprosesseja 

yksittäisessä organisaatiossa. Näiden prosessien välityksellä innovaation uutuusarvo 

itse asiassa tulee esille. Vaikka tietoa innovaatiosta olisi aikaisemmin ollut 

runsaastikin, uuden tiedon yhdistelmät ja käyttötavat osoittavat ja konkretisoivat 

uutuusarvon olemassa olon. Vastaavasti jos innovaatioon liittyvää osaamista tai 

innovaatioon yhdistettävissä olevaa aikaisempaa oppimisen kautta muodostunutta 

käytäntöä ei ole, laskentainnovaatioita koskeva oppiminen kohdistuu usein 

tuotteistetun paketin käyttöönoton oppimiseen ja kyseisen tietokokonaisuuden 

mukaisiin tyypillisiin oppimisprosesseihin. (Partanen 2001, 225) 

 

2.3 Laskentainnovaation organisatorinen merkitys 

 

Laskentainnovaatioiden yleinen merkitys oppimisen kannalta liittyy haastattelujen 

perusteella kaikkien voimakkaammin nimenomaan totunnaistuneiden rutiinien 

haastamiseen, kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen. Laskentainnovaatio tarjoaa 

siten esimerkiksi taloushallinnon henkilöstölle mahdollisuuden pohtia oman työnsä 

luonnetta uuden tiedon valossa. Nämä impulssit paitsi tuovat uusia ajatuksia antavat 

myös välineitä oman toiminnan kehittämiseen. (Partanen 2001, 226) 

 

Koko organisaation kannalta laskentainnovaatiot voivat synnyttää uusia 

oppimisprosesseja, jotka varmistavat sen, että jatkuvan kehittymisen ideologian 

mukaisia käytäntöjä kehitellään yhä uudelleen. Eri laskentainnovaatiot voivat siten 

tarjota impulsseja ja uutta näkemystä yrityksessä käynnissä oleviin 

kehittämisprojekteihin tai tukea ideologian ja kulttuurin mukaisia muutoshankkeita 

antamalla henkilöstölle uusia välineitä oppimisen ja tiedon välittämisen tueksi. (Dent 

1991) 

On huomionarvoista, kuinka nopeasti innovaatiot ja niiden tuottama oppiminen itse 

asiassa totunnaistuu tai vanhenee. Laskentainnovaation oppimista tuottava merkitys 

vähenee rutiinien luomisen takia. Tällöin informaation tuottamisesta tulee 
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peruslaskentaa, joka osoittaa kehittymissuunnan, mahdollisia ongelmia ja 

saavutusten tason, mutta ei välttämättä tuota uusia ideoita ja ajatuksia toiminnan 

kehittämiseksi. Lisäksi peruslaskennan tuottamaa informaatiota käsitellään 

kaavamaisesti ja vain varmistamaan oikealla kehityslinjalla pysyminen, eikä siihen 

näin ollen paneuduta yhtä huolellisesti kuin uusiin ad hoc -raportteihin tai 

selvityksiin, jotka saavat merkittävämmän huomioarvon (Simons 1990) 

 

Taloushallinnon henkilöstö ei välttämättä saa näkemystään kommunikoitua muille 

organisaation jäsenille ilman uuden järjestelmän tarjoamaa tukea. Lisäksi 

laskentainnovaation implementointi voi tuottaa seurausvaikutuksia eli avata 

mahdollisuuksia jonkun toisen innovaation käyttöönotolle, jolla on organisaatiolle 

vielä olennaisempi merkitys. (Partanen 2001, 229) 

 

2.4 Laskentainnovaation implementointiongelmat 

 

Laskentainnovaatioiden käyttöönotossa tulee esille mitä erilaisimpia ongelmia. 

Merkittävien implementointiongelmien takia laskentainnovaation käyttöönotto voi 

jäädä tapahtumatta. Innovaatiota saatetaan myös käyttää alkuperäistä suunnitelmaa 

vaatimattomassa merkityksessä. Innovaatio voi jäädä paikalliseksi, vain jossain 

organisaation osissa käytetyksi tai ajallisesti lyhytaikaiseksi, esimerkiksi 

kertaselvitykseksi jatkuvan käytön sijasta. Laskentainnovaation 

implementointiongelmat saattavat johtua tiedon saannin ongelmista, 

laskentaratkaisujen tietotekniseen toetutukseen liittyvistä vaikeuksista, muiden 

muutosprojektien toteuttamisen vaatimista voimavaroista, ympäristön muutoksen 

aiheuttamista erilaisten kehityshankkeiden prioriteettien muutoksista, 

muutosvastarinnasta, muutokseen sitoutumisen puuttumisesta tai sitoutumisen 

heikkenemisestä muutoksen aikana. (Scapens & Roberts 1993) Lisäksi 

implementointiin vaikuttavat muut organisatoriset tekijät kuten 

organisaatiokulttuurin vaikutus. Olennaisimmat laskentainnovaatioiden 

käyttöönottoa estävät tai hidastavat tekijät liittyvät nimenomaisesti erilaisiin 

inhimillisiin tekijöihin. 
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2.4.1 Innovaation luonteen ja organisatorisen tarpeen kohtaamattomuus 

 

Yksi huomattavimmista implementoinnin ongelmia aiheuttavista tekijöistä on 

laskentainnovaation luonteen ja ajatellun käyttötavan sekä organisatorisen tarpeen 

kohtaamattomuus. Näiden ulottuvuuksien kytkentöjen puutteellinen ymmärtäminen 

saattaa aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia projektin läpiviemiselle. Jos projektin 

tavoitteet eivät kohdistu selkeästi kohdattujen ongelmien ratkaisemiseen tai jos 

innovaation käyttöönotolla pääasiassa tavoitellaan eri asioita kuin avainhenkilöt 

näkevät mielekkäiksi, sitoutuminen muutoshankkeeseen on tavallisesti ohutta. 

Tällaisissa tapauksissa sitoutuminen muutoshankkeeseen heikkenee hälyttävästi, kun 

ongelman ratkaisemiseen pyrkiviä tuloksia joudutaan odottamaan. Sitoutuminen 

heikkenee myös silloin, kun muutoksen toteuttamisen tielle tulee odottamattomia 

ongelmia tai kun muita lupaavammilta vaikuttavia kehityshankkeita käynnistetään. 

Lisäksi erilaiset tavoitteita koskevat erimielisyydet, jotka johtuvat esimerkiksi 

rajapinnoilla kohtaamisen ongelmista, saattavat tulla esille ja konkretisoitua projektin 

onnistumisen kannalta kriittisessä vaiheissa. Muutosprojektin toteuttamisen esteeksi 

voi muodostua valtataistelu tai passivoituminen. Edellä mainittujen esimerkkien 

vuoksi ilman selkeää liiketoiminnallista hyötyä taloushallinnollisilla 

muutoshankkeilla ei ole varsinaisesti toteuttamisedellytyksiä. (Partanen 2001, 231-

232) 

 

2.4.2 Innovaatiolle vastakkaisten ratkaisujen tekeminen 

 

Toinen merkittävä syy vaikeuksiin laskentainnovaatioiden implementoimisessa on 

innovaation perusluonteelle vastakkaisten ratkaisujen tekeminen. Näin voi tapahtua 

esimerkiksi silloin, kun aikaisemmin hyödynnetystä laskentakäytännöstä otetaan 

liikaa vaikutteita. Laskentainnovaation käyttöönotossa saatetaan tehdä 

kompromisseja lainaten aikaisemman laskentajärjestelmän käyttämiä 

kohdistustekijöitä, jotka ovat helposti saatavilla. Vanhasta järjestelmästä lainaaminen 

johtaa siihen, että uusi informaatio ei tarjoa organisatorisen oppimisen kannalta 

selkeästi uutta, yhteneväistä viestiä tai kokonaan uutta näkökulmaa. Sen sijaan uusi 

käytäntö vahvistaa aikaisempien mittareiden arvon maksimoinnin. Innovaation 

innovatiivisuuden kyseenalaistaminen johtaa pahimmassa tapauksessa koko 

muutoshankkeen merkityksen olennaiseen vähenemiseen. (Partanen 2001, 232) 
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2.4.3 Riippuvuussuhteiden ja niiden luonteen puutteellinen ymmärtäminen 

 

Kolmas edellä mainittuihin käyttöönoton vaikeuksiin tiivisti liittyvä ongelma on 

erilaisten ilmiöiden ja asioiden välisten riippuvuussuhteiden ja niiden luonteen 

puutteellinen ymmärtäminen. Tällöin avainasemassa olevien henkilöiden osaamista 

ajatellen huomattavana haasteena on ymmärtää, miten laskentainnovaation 

tavoiteltujen ja potentiaalisten vaikutusten realisoituminen yksittäisen yrityksen 

kontekstissa parhaiten tai todennäköisimmin tapahtuu. Tämä tarkoittaa vahvaa 

kulttuuritietoisuutta ja organisaation aikaisemmista muutosprosesseista oppimista. 

(Partanen 2001, 232) Organisaatiokulttuuriin perehdytään enemmän luvussa neljä. 

 

2.4.4 Poisoppimisen ongelmallisuus 

 

Neljänneksi kaikkiin uudistuksiin liittyy poisoppiminen ja sen hankaluus. 

Laskentainnovaatioiden käyttäjien ja ylläpitäjien innovaation luonteen mukaisten 

uusien merkityssuhteiden omaksuminen edellyttää joidenkin aikaisemmin useasti 

syväänkin juurtuneiden merkitysten poisoppimista. Lisäksi poisoppiminen ja sen 

onnistuminen tulee esille myös siinä, tapahtuuko innovaation käyttöönoton 

seurauksena merkittäviä muutoksia käyttäytymisessä. Taloushallinnon henkilöstölle 

tämä tarkoittaa vaikkapa joidenkin aikaisemmin olennaisiksi tunnustettujen 

raporttien valmistelemisesta luopumista. Yhtälailla joidenkin tehtävien 

suorittamiseen käytetty aikaa saattaa uuden järjestelmän tapauksessa olennaisesti 

vähetä. Poisoppimisen kannalta huomattava haaste on pystyä selkeästi ilmaisemaan 

muutoksen tärkeys ja hyödyllisyys verraten aikaisempiin tapoihin. Muussa 

tapauksessa kohdataan jatkuvasti epäilyjä siitä, onko muutos parempi kuin 

aikaisemmat hyviksi koetut käytännöt. Muutoksen legitimointi liittyy siten 

poisoppimista tukevien edellytysten luomiseen. (Partanen 2001, 233) 

 

Taloushallinnollisissa muutoksissa ongelmaksi muodostuu yllättävän usein myös se, 

että aikaisemmat laskentajärjestelmät ja –käytännöt luoneet henkilöt ovat edelleen 

avainasemassa organisaatiossa. Näissä tilanteissa muutos kohtaa merkittäviä 

toteuttamisongelmia, elleivät kyseiset henkilöt kykene poisoppimaan ja luopumaan 

aikaisemmista ratkaisuista. Ongelma on ratkaistavissa myös siten, että aikaisemman 

järjestelmän kehittäjät siirtyvät organisaatiossa toisiin tehtäviin. 
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2.5 Verkkolasku 

 

Nykyisen kaltainen ostolaskuntarkastus noudattaa vielä monessa yrityksessä samoja 

työrutiineja kuin jo 1960-luvulla. Ostolaskuntarkastuksessa on mahdollisuuksia 

automatisointiin. Mäkisen ja Vuorion (2002, 11, 113) mukaan automatisoiminen 

tapahtuu tehokkaasti verkkolaskun avulla. Luon, Cookin, Josephin ja Ganapathyn 

mukaan (2000, 263) verkkolasku on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi verkossa 

tapahtuvan taloudenpidon elementti. Siirtymisen paperisista ostolaskuista 

verkkolaskuihin on todettu vähentävän virheitä, parantavan tarkastuksen laatua, 

lisäävän käytettävyyttä, parantavan informaation saatavuutta, vähentävän 

manuaalista rutiinityötä sekä lisäävän kustannussäästöjä. (Vahtera, 2002b; Luo ym. 

2000, 255) Verkkolasku huomioi verkkoteknologian hyödyntämisen pyrkiessään 

automatisoimaan laskun esitystavan ja maksuprosessin. Verkkolaskun todetaan 

olevan mahdollinen kumouksellinen sovellus, joka muuttaa asiakkaiden ja 

toimeksiantajien maksuliikennekäytännöt sähköisen taloustoiminnan alalla. Monet 

eri instanssit, rahoituslaitokset ja teknologiaorganisaatiot kehittävät erilaisia 

menetelmiä sähköisen laskun käyttöönottoon ja paperisesta laskutuksesta 

luopumiseksi. Verkkolaskun kasvava mielenkiinto voidaan liittää myös sen 

mahdollisuuteen nykyisen laskujenkäsittelyn kustannusten vähentämiseen, 

parempaan asiakaspalveluun ja kehittää uutta palvelua rahoituspalvelutarjoajille. 

(Luo ym. 2000, 256) 

 

Verkkolaskun hahmottamista vaikeuttavat siitä alun innostuksen seurauksena laaditut 

monet artikkelit, jotka kaunistelevat sähköisesti lähetettävän ostolaskun monia 

hyötyjä. Täysin tieteellisestä näkökulmasta kirjoitettuja julkaisuja verkkolaskusta ei 

vielä juurikaan ole, mikä edelleen hämärtää verkkolaskuilmiötä. Tämänhetkinen 

kirjallisuus ja media tarjoaa informaatiota erilaisista teknisistä ratkaisuista ja 

palveluista verkkolaskun käyttöönottoon. Kirjallisuudesta puuttuu viitekehyksen 

antava teoria, joka auttaa taloushallinnon ammattilaisia implementoinnin ongelmissa 

ja määritellessä parasta ratkaisua yrityksen tarpeisiin. (Luo ym. 2000, 259) 

Verkkolaskua on helpoin tarkastella vertaamalla sen kiertoa organisaatioissa 

paperisen ostolaskun käsittelyprosessiin. 
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2.5.1 Paperisen ostolaskun tarkastus- ja kiertoprosessi 

 

Paperisen ostolaskun kiertoprosessi on kuvailtu liitteen 1 kuviossa, joka esittelee 

jokaisen prosessin henkilötyötä vaativan vaiheen. Ostolaskut lähetetään tavallisesti 

yrityksiin postin välityksellä. Ostolaskun sisältävä kirjekuori avataan ja siihen 

lyödään vastaanottopäivän leima. Tämän jälkeen ostolaskut jaetaan 

laskuntarkastajien tai kustannuspaikan mukaisesti oikeille henkilöille, jotka saavat 

laskut yleensä saapumispäivän iltana. 

 

Kululasku on lasku, joka ei pohjaudu tilaukseen, ja sille ei ole olemassa 

tilaajayrityksen tilausnumeroa. Laskuntarkastaja tarkastaa laskun muodon. Toisin 

sanoen hän tarkastaa, että lasku sisältää lain mukaiset kirjaukset, eikä siinä ole 

olennaisia virheitä. Arvonlisäverolain 209 b § sisältää listan pakollisista 

merkinnöistä, jotka laskuista tulee ilmetä. Muototarkastuksen yhteydessä tarkastaja 

syöttää laskun tietojärjestelmään. Tämän jälkeen lasku lähetetään edelleen sisäisessä 

postissa asiatarkastukseen tuotteen tai palvelun tilaajalle. Tätä ennen 

muototarkastuksen suorittaja liittää laskun oheen mahdolliset huomautukset. 

Asiatarkastaja tarkastaa ostolaskun vastaavuuden tilaukseen ja hyväksyy laskun, 

mikäli se ei sisällä virheitä. Asiatarkastaja voi myös liittää laskuun tili- ja 

projektinumeron tai kustannuspaikan numeron. Tämän jälkeen lasku palautetaan 

muototarkastajalle, joka hyväksyy laskun. Lasku siirtyy edelleen ostoreskontraan ja 

siirtyy reskontrasta maksuun. Alkuperäinen paperinen lasku arkistoidaan mappiin, 

jossa sitä kirjanpitolain mukaan tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta. 

 

Tilaukseen perustuvan ostolaskun kierto on suurimmaksi osaksi samanlainen kuin 

edellä kuvailtu kululaskun kiertoprosessi. Se poikkeaa edellä kuvatusta vain siten, 

että sama henkilö tarkastaa sekä muodon että asiatarkastuksen, eikä laskua tarvitse 

lähettää erikseen asiatarkastukseen. Tämä selittyy sillä, että tarvittavat tiedot on jo 

tilauksen yhteydessä syötetty tietojärjestelmään ja tiedot ovat löydettävissä sieltä. 

Mikäli laskussa kuitenkin esiintyy poikkeavuutta, voidaan lasku lähettää tilaajalle 

asiatarkastukseen. Tilaaja harkitsee, reklamoidaanko lasku vai tallennetaanko se 

tietojärjestelmään, josta se edelleen kulkeutuu ostoreskontran kautta maksuun. (IBM 

Business Innovation Services 2005) 
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2.5.2 Verkko-ostolaskun tarkastus- ja kiertoprosessi 

 

Verkkolaskun käsittely on esitetty liitteen 2 kuviossa. Verkkolaskuja voidaan 

lähettää suoraan laskuttajalta vastaanottajalle tai kolmannen osapuolen kautta. 

Laskujen suora vastaanottaminen lähettäjältä saattaa aiheuttaa useita ongelmia. 

Laskujen tekninen kierto tulee tarkistaa jokaisen lähettäjän kanssa erikseen. Laskut 

voivat olla hyvin erilaisia ja niiden yhteensopivuus laskuntarkastusohjelmaan voi olla 

vaikeaa varsinkin aluksi. Tämän vuoksi kannattaa käyttää kolmatta osapuolta, 

verkkolaskujen palvelutuottajaa, joka varmistaa yhdenmukaisen tiedonvälityksen 

molempiin suuntiin. (Vahtera 2002a, 46) Myyjä lähettää sähköisessä muodossa tiedot 

operaattorille, joka tekee aineiston vaatimat tiedostomuutokset, mikäli laskun 

vastaanottaja haluaa laskut jossakin toisessa muodossa. Usein vastaanottaja haluaa 

ostolaskun eri muodossa kuin toimittaja ja laskuttajaosapuoli sen lähettävät. (Vahtera 

2002a ks. myös Vahtera 2002b) Verkkolaskun vastaanotto voi tapahtua monella 

tavalla. Suurimmilla yrityksillä on tavallisesti käytössään maksuliikenneohjelma tai 

erillinen ostolaskujen käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto. Verkkolasku saatetaan myös 

toimittaa suoraan vastaanottajan toiminnanohjausjärjestelmään. Ostolaskun 

käsittelyjärjestelmässä lasku lähtee tarkastus- ja hyväksymisprosessiin yleensä 

sähköpostin muodossa. Tällöin asianomainen henkilö saa sähköpostin, jossa 

kerrotaan laskun tai laskujen odottavan hyväksyntää. Ohessa on linkki, josta päästään 

tarkastelemaan laskua kuvana. Kun asianomainen näpäyttää hyväksymiskohtaa, 

lasku siirtyy tarkastusketjussa seuraavalle henkilölle. Jos tarkastaja on pitkän ajan 

poissa, sisältää ohjelma käskyn, joka siirtää laskun automaattisesti seuraavalle 

henkilölle. Ketjun lopussa järjestelmä tuottaa hyväksytyn ja tiliöidyn laskun, joka 

siirtyy maksatukseen ja kirjanpitoon. Verkkolasku arkistoidaan lopuksi sähköiseen 

arkistoon. (Granlund & Malmi 2004, 56-57) 

 

Vaikka verkkolaskun tavoitteena on paperiton kirjanpito, useat laskut lähetetään 

edelleen paperisina. Esimerkiksi Saksassa laskun tulee aina olla paperilla ja 

Kreikassa laki edellyttää laskun lähettämistä postitse. (Aalto, Halonen, Juote, 

Järvinen & Wihuri 2000, 144) Kansainvälisiltä markkinoilta hankintoja tekevä yritys 

saa vielä pitkään laskuja paperisina. Tällaisissa tapauksissa paperinen lasku 

skannataan sähköiseen muotoon. Sähköiseksi muutettu ostolasku ei tallennu 

koneelliseen muotoon, vaan siitä on olennaiset erät tallennettava käsin tai käyttäen 
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tulkkaavaa ohjelmaa. (Mäkinen ym. 2002, 113-117) Tulkkaaminen tarkoittaa sitä, 

että tiedot muutetaan koneellisesti luettavaan muotoon. Tulkkausohjelma poimii 

laskusta esimerkiksi eräpäivän, laskun numeron, käteisalennuksen ja hinnan. 

Koneelliseksi muuntamisen jälkeen skannattu lasku kulkeutuu 

hyväksymisjärjestelmässä aivan kuin verkkolaskukin. Osa tiedoista voidaan poimia 

laskussa olevasta viivakoodista. Viivakoodi ei kuitenkaan sisällä esimerkiksi ostajan 

toimittajalle antamaa tunnusnumeroa, jolla toiminnanohjausjärjestelmä tunnistaa 

toimittajan. Kuten paperistenkin laskujen kohdalla ostotilaukseen perustuva lasku 

voidaan hyväksyä ja kohdistaa suoraan ilman tilaajan asiatarkastusta. Sen sijaan 

kululaskujen kohdalla tilaajalle lähetetään edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti 

sähköposti, joka kehottaa tilaajaa tekemään asiatarkastuksen ja hyväksymään laskun. 

(Mäkinen ym. 2002, 16-17) 

 

2.5.3 Verkkolaskun hyötyjä ja haittoja paperiseen laskuun verrattuna 

 

Verkkolaskuun siirtyminen jättää laskun hyväksymis- ja kierrätysprosessista monta 

välivaihetta pois. Tällöin aikaisemmin laskukäsittelyyn keskittyneet henkilöt voivat 

työskennellä muissa taloushallinnon tehtävissä, koska aikaa laskunkierrätysprosessin 

eri vaiheissa kuluu entistä vähemmän. (Kokko 2003, 65) 

 

Ensinnäkään laskuja ei tule postissa niin paljon kuin paperisen laskutuksen 

tapauksessa. Tämä vähentää tulevan postin määrää sekä sen lajittelua ja siirtoa 

oikeille osastoille ja vastaanottajille. Aikaa säästyy, kun lasku tulee suoraan 

muototarkastajalle postituksen tai tilaajan sijaan ja vauhdittaa käsittelyprosessia 

siten, että laskut ovat nopeasti ostoreskontrassa. Ostoreskontran nopea hallinta 

parantaa kassansuunnittelua, mutta myös varmistaa, että laskut maksetaan ajallaan ja 

mahdolliset kassa-alennukset pystytään käyttämään hyväksi. (Dahlberg 2004, 35; 

Vahtera 2002a, 51) 

 

Verkkolasku poistaa käsin tehtävän laskutietojen tietojärjestelmään syötön, jota usein 

pidetään aikaa vievänä ja raskaana. Nykyinen paperilaskuntarkastus kuluttaa 

ajallisesti paljon talousosaston työvoimaresurssia, sillä laskuja tarkastavat ja 

tulkitsevat ihmiset. Ihmisen syöttäessä laskua järjestelmään on mahdollista, että 

syötön aikana tapahtuu virhe. Laskua syöttäessä esimerkiksi arvonlisävero voidaan 
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kirjata väärin 22 prosentin sijasta 17 prosenttina tai valuutta saatetaan kirjata euron 

sijasta Yhdysvaltain dollareina. Tällaiset virheet vähentyvät verkkolaskun 

automaation ansioista. (Mäkinen ym. 2002, 121-123) 

 

Muototarkastuksen jälkeen asiatarkastusta vaativia verkkolaskuja ei tarvitse lähettää 

sisäisellä postilla eteenpäin, vaan laskusta siirtyy tieto asiatarkastajalle sähköpostitse. 

Tämä edelleen vauhdittaa laskun kiertoa, ja lasku säilyy aina tietokannassa eikä huku 

matkan varrella. Paperinen lasku saattaa hukkua tai unohtua muiden paperien 

joukkoon pöydälle tai se voi satunnaisesti eksyä matkan varrella. Verkko-ostolasku 

mahdollistaa asiatarkastuksen myös toisaalla kuin omassa työpisteessä. Ostaja voi 

kuitata laskun matkoilla, eikä hän tarvitse paperista laskua allekirjoitettavakseen. 

Verkkolaskun käsittely mahdollistaa tiedon siirtämisen mahdollisimman 

vaivattomasti tietojärjestelmästä ja toiminnosta toiseen sekä myös työpisteiden 

välillä. (Mäkinen ym. 2002, 123-128; Vahtera 2002a, 37) 

 

Pauli Vahtera on arvioinut verkkolaskun käsittelyyn kuluvaa aikaa ja verrannut sitä 

malliin, jossa paperiset ostolaskut ovat yhä käytössä. Vahteran laskelmien mukaan 

yritys kuluttaa paperisessa taloushallinnossa yhden laskun käsittelyprosessiin 

kaikkiaan 27 minuuttia. Prosessi sisältää hänen mallissaan vaiheet postin avaamisesta 

maksamiseen ja virheiden käsittelyyn. Hänen mukaansa verkkolaskut kuluttavat 

työntekijöiden aikaa 1,3 minuuttia. Kun työkustannukset ovat laskuille kohdistuvat 

suurimmat kustannukset, tulee paperiselle laskulle hinnaksi 15 euroa 30 senttiä ja 

verkkolaskulle 74 senttiä. Säästö on Vahteran mukaan 95 prosenttia. Vahteran 

laskelman mukaan 17 työvaihetta 21:stä jää pois. (Vahtera 2002a, 50)  

 

Luon ym. mukaan (2000, 256-257) verkkolasku laskee posti- ja käsittelykuluja sekä 

vähentää virheellisten maksujen kuluja. Esimerkiksi myöhästyneiden maksujen 

korkolaskut vähenevät. Luon ym. arvion mukaan verkkolaskun säästö on 75 

prosenttia paperisen laskun kustannuksista. Luon ym. mukaan on todennäköistä, että 

verkkolasku on vain yksi laskujen käsittelytapa muiden joukossa. Verkkolaskuun 

siirtyminen on riippuvaista monista eri tahoista. Nämä ryhmät ovat laskuttajat, 

rahoitusyhtiöt sekä monet verkkolaskupalveluita tarjoavat tahot. Luon ym. mukaan 

esiintyy useita syitä, joiden vuoksi verkkolasku tuottaa muutosvastarintaa. 

Verkkolaskuun siirtymisen alkuinvestointi on kallis. Ei ole myöskään selvää, että 
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sidosryhmät hyötyvät verkkolaskuun siirtymisestä. Merkittävänä argumenttina Luo 

ym. mainitsevat tottumuksen nykyiseen laskunkäsittelyprosessiin, jonka 

muuttamiseen kaikki eivät koe tarvetta. Ei ole varmaa, että kaikki pitävät uutta 

järjestelmää tarpeellisena. 

 

2.5.4 Automaattinen tiliöinti 

 

Verkko-ostolaskujen tiliöinnin automatisoinnin mahdollisuudesta on esitetty useita 

erilaisia arviointeja. Automaattinen tiliöinti lyhentäisi ostolaskun tarkastusprosessia, 

koska laskuntarkastajan ei tarvitse tarkastaa laskua lainkaan. Näin käy sellaisissa 

tilanteissa, joissa sekä laskun lähettäjä että laskun vastaanottaja tekevät yhteistyötä 

saman verkkolaskuohjelmatoimittajan kanssa. Samanaikaisesti kun laskun lähettäjä 

lähettää laskun, on sen vastaanottajan kirjanpito huomioinut ostolaskun. Täysin 

automatisoitu tiliöinti vaatii Mäkisen ym. mukaan standardoitua tilikarttaa, jota 

Suomessa ei toistaiseksi ole yleisesti käytössä. (Mäkinen ym. 2002, 123) 

 

Automatisoitua tiliöintiä vaikeuttaa se, että lähettäjä ei voi varmasti tiliöintiehdotusta 

tehdessään tietää, mille tilille vastaanottaja laskun haluaa kohdistaa. 

Toimittajalähtöinen tiliöinti ei sen vuoksi ole kaikissa tapauksissa järkevää. Sen 

sijaan kohdistamisen vastuuta voidaan siirtää ostajalle, joka voi halutessaan kertoa 

oikean tilin jo ostotilausta tehdessään. Näin tiliöinti olisi laskulla todennäköisesti 

oikein. Tili voidaan myös asettaa järjestelmään toimittajan kohdalle. Siten kaikki 

samalta toimittajalta tulevat laskut kirjautuvat aina samalle tilille. Usein tilaajalta 

kuitenkin puuttuu taloushallinnon vaatima erityistaito. Esimerkiksi 

arvonlisäverovähennyksissä on joitakin poikkeuksia, joita lisäksi muutetaan vuodesta 

toiseen. Automaattista tiliöintiä vaikeuttaa myös se, että usein laskut kohdistetaan 

tietylle projektille. Näitä ei toimittaja voi laskulle merkitä. Joissakin tapauksissa 

halutaan tehdä tarkempaa kulujen seurantaa. Näin on esimerkiksi silloin, kun 

tavoitteena on erilaisten rahtien seuranta. Rahdit voidaan lajitella vaikkapa tavallisen 

postipalvelun ja kuriiripalvelun mukaan. Automatisoidun tiliöinnin tapauksessa 

luonnollinen tili olisi rahtikulutili, ja näin ollen seuranta tulisi tehdä manuaalisesti 

laskuja elektronisesta arkistosta selaamalla. (Mäkinen ym. 2002, 123-125) 
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On todennäköistä, että laskuntarkastajat kirjaavat tilit edelleen. Täysin automaattista 

ostolaskunkirjausta on mahdoton toteuttaa muuten kuin joissakin erityisissä 

tapauksissa. Automaattikirjaus toimisi parhaiten konsernin sisäisessä laskutuksessa, 

jos käytössä on koko konsernin kattava tilikartta. Samoin kuukausittain toistuvien 

samanlaisten laskujen, kuten sähkö- tai puhelinlaskujen tiliöinti voidaan 

automatisoida. Todennäköisesti paras tiliöinnin suorittamisen vaihe sijoittuu 

muototarkastukseen. Tällöin kirjanpito olisi mahdollisimman aikaisin 

mahdollisimman oikein suoritetussa tilassa. Tiliöintiä voidaan kuitenkin edelleen 

tarkastaa asiatarkastuksen ohessa, ja muutoksia tiliöinteihin saadaan kirjanpitolain 

mukaan tehdä kahden kuukauden ajan. (Mäkinen ym. 2002, 127) 
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3 IMPLEMENTOINNIN MUUTOSVASTARINTA 
 

3.1 Muutosvastarinnan määritteitä 

 

Muutosvastarinta on paljon kohdattu asia. On yleistä, että uudistuksia ja muutoksia 

vieroksutaan ja vastustetaan. Muutosvastarinta saa henkilöstä ja organisaatiosta 

riippuen useita eri ilmenemismuotoja. Toisilla vastustus ilmenee passivoitumisena, 

toisilla puolestaan aktiivisena, äänekkäänä ja näkyvänä mielenilmaisuna. Tyypillistä 

muutosvastarinnalle on esimerkiksi haluttomuus osallistua koulutustilaisuuksiin, 

passiivisuus kokouksissa, pessimististen arvioiden ja mielipiteiden levittäminen. 

Muutosvastarinta ei ole tyypillistä vain työntekijöille vaan sitä esiintyy kaikilla 

organisaation tasoilla. (Lanning ym. 1999, 137) 

 

Muutosten epäonnistuminen ei pääosin johdu teknisistä virheistä vaan ihmisistä. 

Inhimillisen aspektin vuoksi muutosta suunniteltaessa pitää aluksi arvioida 

organisaation kyky toteuttaa se. Pyrkiessään kehittämään organisaatioidensa 

toimintaa yritysjohto, projektien vastuuhenkilöt, tiimien vetäjät ja niiden jäsenet 

kohtaavat usein vastarintaa. Muutosvastarinta on suurin sellaisten henkilöiden ja 

ryhmien asenteissa, joita muutos koskee. Muutosvastarinta on luonnollinen taipumus 

ja se juontaa vaikeudesta hyväksyä itseä koskevia muutoksia. (Mantere 2001, 32) 

Sitkeä muutosvastarinta saattaa aiheuttaa jopa koko hankeen epäonnistumiseen. 

Hankkeen kariutuminen voi tapahtua, vaikka muutos olisikin rationaalinen ja 

välttämätön. Syynä muutosvastarinnalle on usein se, että muutoksen toteuttajat eivät 

ota tarpeeksi huomioon muutoksen kohteena olevien työntekijöiden luonnollisia ja 

ennakoitavissa olevia reaktioita. (Palmer 2004, 72-76) 

 

Jos muutosvastarinta johtuu vain mukavuudenhalusta, vastarinnan selättämiseen 

pyrkiminen on järkevää. On myös tilanteita, joissa strategian toimeenpano voi 

vaarantaa työntekijän työpaikan, tai ainakin aseman. Tällaiset muutokset on 

toimeenpantava, mikä ei usein ole yhteishenkeä parantavaa. (Mantere 2001, 32) 

Boekerin tutkimuksen mukaan (1997, 154-157) yrityksen hyvä menestyminen lisää 

hidasta toimintaa ja takertumista vanhaan, mikä puolestaan aiheuttaa 
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muutosvastarintaa. Organisatorinen menestyminen aiheuttaa johdolle harhaluulon, 

ettei muutos ole organisaatiolle välttämätön. Osterin mukaan (1982, 377) yritykset 

allokoivat sisäisiä resurssejaan samalla tavalla kuin aikaisemmin etsimättä uusia 

kohteita ja tarpeita, niin kauan kuin toiminta ja suoritustaso ovat hyväksyttävällä 

tasolla. Menestyksekkäät organisaatiot vastustavat toimintansa ja missionsa 

muutosta. Mitä kauemmin yritys on ollut menestyksellinen, sitä voimakkaampana 

muutosvastarinta esiintyy ja todennäköisemmin muutoksen suorittaminen vaikeutuu. 

Boeker toteaa myös, että mitä pitemmin sama organisaation johto on ollut vallalla ja 

ilman uusia ajatuksia, sitä heikommin henkilöstö kyseenalaistaa vallitsevaa 

tilannetta. Pitkäikäinen johto parantaa organisaation käyttäytymisen ja kulttuurin 

ymmärtämistä, sekä toisaalta aiheuttaa muutosvastarintaa uusien järjestelmien 

implementoimisessa. (Boeker 1997, 154-156) 

 

Juran (1995, 155-163) selventää muutosvastarinnan yhteyttä muutoksen kontekstiin 

jakamalla ensin muutokset tekniseen ja sosiaaliseen muutokseen. Tekninen muutos 

liittyy järjestelmiin ja teknisiin ratkaisuihin. Sosiaalinen muutos koskee teknisen 

muutoksen aiheuttamaa vaikutusta henkilöstöön. Juranin mukaan kaikki tekninen 

muutos aiheuttaa sosiaalista muutosta. Sosiaalinen muutos aiheuttaa 

muutosvastarintaa, jonka tähden sen ohjaamiseen ja johtamiseen tulisi kiinnittää 

huomiota. Muutosprojektia aloittaessa tulee selvittää, mitkä tekniset tekijät 

vaikuttavat sosiaalisen muutoksen syntyyn. Caldera ym. (2003, 45-52) toteavat, että 

laskentatoimen tekninen muutos on helpompi toteuttaa kuin muutos henkilöstössä. 

Tavallisesti muutoksen johtaminen laskentajärjestelmissä heidän mukaansa keskittyy 

uusien ohjelmistojen tai tietojärjestelmien käyttöön eikä ihmisten ohjaamiseen. 

Torrecilla ym. (1995, 1) mainitsevat laskentatoimen innovaatioiden kohtaavan 

muutosvastarintaa siksi, että niille ei uskota olevan potentiaalista käyttäjäkuntaa. 

Uudet tekniset ratkaisut aiheuttavat sosiaalista vastustusta, koska niillä ei uskota 

olevan tulevaisuutta. 

 

3.2 Muutosvastarinnan arvioiminen 

 

Jos muutos epäonnistuu, menee sen lähtökohtana olevilta päämääriltä uskottavuus. 

Jotta näin ei kävisi, tulee muutosvastarinta arvioida organisaatiossa perusteellisesti 
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ennen muutokseen ryhtymistä. Palmer on kehittänyt arvioinnin työvälineeksi mallin, 

joka sisältää kaksi eri vaihetta. Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, onko 

organisaatio valmis omaksumaan muutoksia. Toisena lähestymistapana on keskittyä 

aiotun muutoksen tarkasteluun ja vastata kysymykseen, pystyykö organisaatio 

saavuttamaan muutoksen jälkeisen tavoitetilan. Arviointityö on järkevää tehdä 

kehittämistiimissä. Tiimiin voidaan kutsua myös muutosta ajava taho, mutta tämä 

edellyttää, ettei hänen läsnäolonsa vaikeuta erilaisten mielipiteiden ja ideoiden 

tiimissä esittämistä. (Palmer 2004, 72-76)  

 

Myös Calderan ym. (2003, 43-52) mukaan on tärkeää arvioida muutoksen 

aiheuttamaa mahdollista vastarintaa. Muutosherkkyyden analysointi auttaa 

kanavoimaan muutoksen kohteena olevien ihmisten odotuksia ja stimuloimaan 

muutokselle laajempaa hyväksyntää. Organisatorisilla ja käyttäytymissidonnaisilla 

tekijöillä on tärkeä vaikutus uuden laskentasysteemin implementoinnissa. Tästä 

syystä on tärkeää arvioida uuden innovaation implementointitapaa. Muutosvastarinta 

on riippuvainen tavasta, jolla uusi laskentajärjestelmä esitellään käyttäjäryhmälle.  

 

Yleistä muutosvalmiutta tulisi arvioida tutkien käynnissä olevien muutosprojektien 

määrää. Organisaatio ei kykene useisiin muutosprojekteihin samanaikaisesti. Jotta 

organisaation kuormitustila ei ylittyisi, tulee arvioida kunkin projektin vaatimaa 

työpanosta verraten sitä kaikkiin käynnissä oleviin projekteihin. Muutosprojektia ei 

pidä aloittaa, ellei sen onnistumisen todennäköisyys ole vähintään 85 %. (Palmer 

2004, 72-76) Kun useita samanaikaisia muutosprojekteja on kesken eri organisaation 

osissa, eri muutosten yhteisvaikutuksista ei välttämättä olla tietoisia. Näissä 

olosuhteissa organisaatioissa saattaa esiintyä muutosväsymystä ja muutokset jäävät 

usein keskeneräisiksi. Keskeneräiset muutokset ovat puolestaan usein muuttumisen 

esteenä. (Ford & Ford 1995, 554) 

 

Toisessa arvioinnin vaiheessa tulisi tarkastella eri muutoksen vaiheita ja 

organisaation valmiuksia näiden vaiheiden toteuttamiseksi. Muutoshankkeella on 

järkevää olla projektin vetäjä, joka tukee muutosta ja järjestää sille tarvittavat 

resurssit, sekä varmistaa muutosprojektille yritysjohdon tuen. Muutoksen 

tarpeellisuudella on myös usein perusteltua olla laaja yksimielisyys. Syy ja tarve 

muutokseen on ymmärrettävä kautta organisaation perustuen tietoon, kokeisiin tai 



 33

muuhun näyttöön. Muutoksen mielletyn tarpeellisuuden tulee olla suurempi kuin sen 

lähtökohtaisen vastustuksen riippumatta siitä, onko muutoksen lähtökohtana uhka vai 

tilaisuus. Organisaation tulee myös selvittää tavoitetila, johon se pyrkii. Tavoitetilan 

tulee olla perusteltu, ymmärretty ja hyväksytty. Sitoutumisen tulee myös olla selkeää. 

Muutokseen keskeisesti vaikuttavien henkilöiden ja ryhmien tulee olla muutoksen 

kannalla. Muutoksen edistymistä on seurattava. Siksi organisaation on arvioitava, 

onko sillä tarvittavat ja muutoksen edistymistä arvioivat indikaattorit ja osoittimet, 

jotka varmistavat että vastuu allokoidaan oikealla tavalla. Indikaattorien ja 

osoittimien avulla voidaan varmistaa, että muutos käynnistyy ja myös muuttuu 

pysyväksi tavaksi. Viimeiseksi on arvioitava sitä, onko muutoksen juurruttamiseksi 

käytössä oikeanlaisia välineitä, joiden avulla arvioidaan suoritusta ja seurataan post-

implementointiprosessia säännöllisesti. Kaikissa arvioinnin vaiheissa tulee varmistaa, 

että muutos sopii organisatoriseen ympäristöön, mukaan lukien organisaatiorakenne, 

organisaatiokulttuuri ja eri suoritusprosessit. (Palmer 2004, 72-76) 

 

3.3 Muutosvastarinnan välttäminen 

 

Muutosvastarinnan syyt ovat yleensä hyvin inhimillisiä ja yksinkertaisia. Vastarintaa 

voidaan välttää helpoilla ja nopeillakin toimenpiteillä. Pelkkä reagoiminen 

ongelmien ilmenemismuotoihin, kuten aktiiviseen muutoksen vastustamiseen, ei 

johda oikeisiin toimenpiteisiin. Oikeisiin ratkaisuihin päästään varmimmin, kun 

mietitään ongelmien perimmäisiä syitä. Yleisimpiä tekijöitä muutosvastarinnan 

taustalla ovat: pelko, vakauden kaipuu, tottumukset, henkilökohtaisen hyödyn 

puuttuminen, muutostarpeen ymmärtämättömyys, turhautuneisuus ja oman roolin 

puutteellinen ymmärtäminen. (Lanning ym. 1999, 138) Davisin mukaan (1987, 70) 

uuden heikosti implementoiminen saattaa johtaa siihen, että uutta systeemiä ei 

käytetä lainkaan. Juran toteaa, että aikaisemmin teknologisen vallankumouksen 

aikaan johtaminen keskittyi enemmän asioiden kuin ihmisten johtamiseen. Hänen 

mukaansa painon tulee nykymaailmassa olla ihmisten johtamisessa. (1995, 164) 
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3.3.1 Vision selkeä viestintä henkilöstölle ja osallistaminen 

 

Muutosvastarinta johtuu usein tulevaisuuden pelosta. Pelon syitä voi olla erilaisia, 

mutta merkittävin on epätietoisuus muutoksen vaikutuksista. Tämä korostaa 

tiedotuksen merkitystä heti projektin alkuvaiheessa. Muutoksen pelkoa voidaan 

lieventää tuomalla avoimesti esiin tietoa organisaation tilasta sekä suunnitelmista, 

joiden mukaan pyritään etenemään. Turhia pelkotiloja saadaan poistettua luomalla 

yhdessä tulevaisuuden kuvaa – visiota – ja viemällä visio henkilökohtaiselle tasolle. 

Näin annetaan vastauksia työntekijöiden kysymyksiin heidän henkilökohtaisesta 

tulevaisuudestaan. (Lanning ym. 1999, 138) Osallistaminen ja kommunikointi voivat 

olla hyödyllisiä vähentämään muutosvastarintaa. Osallistamalla kasvatetaan 

käyttäjäryhmän tiedon tasoa ja stimuloidaan heidän positiivista asennettaan uuteen 

laskentajärjestelmään. (Caldera ym. 2003, 56) On olennaista informoida koko 

henkilöstöä muutoksesta. Tämä kasvattaa muutoshalua. Myös muutoksen uhat tulee 

kommunikoida organisaatiossa, sillä se mahdollistaa henkilöstön tuen 

muutosprojektille. (Vrakking 1995, 34) 

 

Visio on tulevaisuudenkuva, joka antaa suoria tai epäsuoria viitteitä, siitä miksi 

ihmisten tulisi ponnistella tuon tulevaisuuden toteuttamiseksi. Kotterin mukaan 

(1996, 60) hyvä visio palvelee muutosprosessin kolmea tärkeää päämäärää. Se 

selkiyttää yleistä suuntaa. Toiseksi se kannustaa ihmisiä tekemään oikean suuntaisia 

toimenpiteitä, vaikka ensimmäiset toimenpiteet tuntuisivatkin ihmisistä vaikeilta. 

Kolmanneksi visio auttaa koordinoimaan jopa tuhansien yksiköiden toimenpiteitä 

nopeasti ja tehokkaasti. Muutoksen suunnan selkiyttäminen on tärkeää, koska ihmiset 

ovat useimmiten erimielisiä tai epävarmoja muutoksen suunnasta tai he ihmettelevät, 

onko merkittäviä muutoksia todellakin tarpeen toteuttaa. Tehokas visio ja 

varasuunnitelmat auttavat näiden kysymysten ratkaisemisessa, sillä ne antavat 

viittausta siitä, miksi on välttämätöntä asettaa tietyt tavoitteet ja pyrkiä kehittämään 

tiettyjä uusia tuotteita. Kun suunta on selvä, saatetaan päästä eroon kyvyttömyydestä 

tehdä päätöksiä. (Kotter 1996, 61)  

 

Juran toteaa, kuinka aikaisemmin muutoksen suunnitteluun tai toteuttamiseen 

tarjottiin vain vähän mahdollisuuksia. Muutoksen ajajat tekivät suunnitelmat ja 

päätökset eristyksissä tai kokonaan salassa. Muutosajurit viestittivät suunnitelmansa 
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ylös johtoon ennen kuin ne esiteltiin varsinaiseen etulinjaan työntekijöille. Vähäinen 

muutoksesta kommunikointi johtaa Juran mukaan heikkoon yhteistyöhön ja 

muutoksen vastustukseen. Hän myös toteaa, ettei pelkän suunnitelman 

hyväksyttäminen työntekijöillä riitä, vaan heidät on otettava mukaan 

suunnitteluprosessiin. (Juran 1965, 167-168) 

 

Perinteisessä kehittämisessä johtajat ja projektipäälliköt suunnittelevat, ja muu 

henkilöstö koettaa parhaansa mukaan omaksua uusia toimintatapoja. Perinteinen tapa 

kehittää yritysten toimintaa perustuu liian usein ylhäältä päin tuleviin käskyihin ja 

valmiisiin ratkaisuihin. Osallistuvassa kehittämisessä ne ihmiset, joiden 

jokapäiväiseen toimintaan muutokset vaikuttavat, pääsevät itse suunnittelemaan ja 

toteuttamaan kehitystoimenpiteitä. Osallistuvalla kehittämisellä pyritään 

motivoimaan ja saamaan käyttöön koko organisaation asiantuntemus sekä 

helpottamaan uuden järjestelmän käyttöönottoa saamalla aikaan sitoutumista uusiin 

toimintatapoihin. Muutosvastarintaa voidaan lieventää, kun henkilöstö kokee 

voivansa vaikuttaa asioihin. (Lanning ym. 1999, 170-171, 178) Lawrence toteutti 

tutkimuksen osallistamisen vaikutuksista muutoksen tulokselliseen läpiviemiseen. 

Hänen tulostensa mukaan osallistumatta jättäminen johtaa huonoon tulokseen ja 

aiheuttaa katkeruutta, toiminnan kumoamista ja vihamielisyyttä. Osallistaminen 

puolestaan johtaa kasvaneeseen tehokkuuteen ilman vihamielisyyttä tai toiminnan 

keskeyttämisiä. (Lawrence 1954) Vrakking toteaa (1995, 34) että muutoksen 

aloittamisen signaali tulee johdolta ylhäältä alas työntekijöille. Muutos kuitenkin 

kehittyy kommunikoidessa alhaalta henkilöstöstä ylös johdolle. Johto antaa raamit 

muutokselle, jonka henkilöstö toteuttaa tietyn liikkumavaran sisällä kehittäen 

muutosprosessia jatkuvasti.  

 

Ford ym. (1995, 541-542) havaitsivat, että kommunikaatiolla on painava rooli 

muutoksen toteuttamisessa. Heidän mukaansa kommunikaation asema on niin tärkeä, 

että muutos voidaan nähdä kommunikaatio-ongelmana, joka voidaan ratkaista 

saamalla henkilöstö ymmärtämään muutoksen välttämättömyys sekä heidän roolinsa 

uuden järjestelmän implementoinnissa. Ford ym. täsmentävät kommunikoinnin 

olevan väline muutoksen ilmoittamiselle ja selittämiselle pyrkien valmistamaan 

henkilöstöä sen positiivisille ja negatiivisille vaikutuksille vähentäen samalla 
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hämmennystä ja muutosvastarintaa. Kommunikointi on kriittinen elementti pyrkiessä 

muovaamaan henkilöstön asenteita ja käyttäytymistä. 

 

3.3.2 Vakauden kaipuu ja tottumukset 

 

Muutoksen edellytyksenä on yleensä hyväksyttyjen normien muuttaminen, mikä 

aiheuttaa epävakautta ja saa aikaan vaistomaisen vastustusreaktion. Tutusta ja 

turvallisesta toiminnasta on vaikea luopua. (Lanning ym. 1999, 138) Suurin 

muutoshankkeissa tehty virhe on, että asiassa syöksytään eteenpäin, ennen kuin on 

saatu kaikki johtajat ja koko henkilöstö tajuamaan muutoksen välttämättömyys. 

Tämä on kohtalokasta, sillä kun organisaatiossa vallitsee tyytyväisyys olemassa 

olevaan tilanteeseen, uudistamisen tavoitteet jäävät aina saavuttamatta. Jos muutosta 

ei koeta välttämättömäksi, ihmiset eivät ole valmiita antamaan sitä ylimääräistä 

työpanosta, jota usein tarvitaan. He eivät tee tarvittavia uhrauksia. Sen sijaan he 

takertuvat vallitsevaan tilanteeseen ja vastustavat yläpuolelta esitettäviä aloitteita. 

Niinpä muutosprojekti kuivuu kokoon ja saattaa epäonnistua. (Kotter J. 1996, 4-5) 

Juranin mukaan (1995, 163) Vanhoista tavoista poisoppiminen on muutokselle 

välttämätöntä. Juran toteaa, että poisoppimista voidaan helpottaa palaamalla 

organisaation historiaan, jolloin huomataan vanhojen oletusten muuttuneen 

vanhanaikaisiksi. 

 

3.3.3 Muutostarpeen ymmärtämättömyys 

 

Muutoksen tarve tulee ymmärtää sekä yksilö- että yritystasolla. Jos henkilöstö ei näe 

tarvetta oman toimintansa muuttamiseen eli ei näe sen tuovan henkilökohtaista etua, 

se ei ainakaan helposti tue organisaation muutokseen johtavaa toimintaa. 

Toimintatapoja on vaikea lähteä kehittämään ja muuttamaan, jos vallitsevaan 

olotilaan ollaan tyytyväisiä. Ihmisillä on myös erilaisia käsityksiä siitä, mitä 

kehittäminen merkitsee sekä yksilö- että organisaatiotasolla. (Lanning ym. 1999, 

138) 

 

Muutoksen välttämättömyyden tunnun lisääminen edellyttää Kotterin (1996, 37-39) 

mukaan tyytyväisyyden vähentämistä vallalla olevaan toimintatapaan. Kotterin 

mukaan tavallisesti tarvitaan vaativia toimia, jotta organisaatio saadaan kokemaan 
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muutokset välttämättömiksi. Muutosten välttämättömyyden todistamiseen tähtäävät 

toimenpiteet saattavat olla erityisen vaikeita niille ihmisille, jotka ovat kasvaneet 

asioiden hallinnassa pysymistä arvostavassa organisaatiokulttuurissa. Toimenpiteinä 

Kotter suosittelee tulostavoitteen asettamista siten, että se on vallalla olevan 

järjestelmän avulla vaikea tai mahdoton saavuttaa. Tämä lisäksi Kotter suosittelee, 

että organisaation yhteisissä keskusteluissa olisi läsnä ulkopuolinen konsultti, sillä 

tämä pakottaa henkilöstön keskittymään muutokseen ja käsittelemään sitä 

rehellisesti. Kotterin mukaan henkilöstölle tulee antaa paljon informaatiota 

muutoksen tuloksista ja mahdollisuuksista, jotta he ymmärtäisivät muutoksen 

järkevyyden.  

 

Vrakking toteaa, että henkilöstölle on annettava koulutusta muutoksesta, sillä se 

auttaa henkilöstöä ymmärtämää muutoksen tarpeellisuuden ja mahdollistaa sen 

toteuttamisen. (Vrakking 1995, 34) Venkateshin ja Davisin (2000, 188-189) mukaan 

koettu muutoksen tuottama käyttöarvo tarkoittaa, missä määrin uusi järjestelmä 

auttaa työnteossa. Heidän mukaansa koetulla käyttöarvolla on voimakas vaikutus 

käyttöaikeisiin ja edelleen henkilöstön käyttäytymiseen. 

 

3.3.4 Oman roolin näkeminen osana muutosprosessia 

 

Jos henkilö ei pysty näkemään omaa rooliaan kehitystyössä ja tulevaisuuden 

organisaatiossa, hänen on vaikea osallistua aktiivisesti kehitystyöhön. Vaikeimpia 

vastustajia ovat ne, jotka näyttävät osallistuvan projektiin siinä missä muutkin, mutta 

kaikessa hiljaisuudessa painavat jarrua. Avoimesti projektia vastustavien kanssa 

tullaan yleensä jotenkin toimeen. Heitä voi yrittää määrätietoisesti käännyttää 

projektin puolelle esimerkiksi tarjoamalla heille aktiivisempaa roolia projektissa. 

(Lanning ym. 1999, 138) Vrakking painottaa mielipidejohtajien puolelleen saamista. 

Heidän rooliinsa muutosprojektissa tulee kiinnittää huomiota, sillä heillä on 

vaikutusta muhin työntekijöihin. Muutokseen välittömässä yhteydessä olevan johdon 

rooliin tulee myös kiinnittää huomiota. Johtokin saattaa jarruttaa implementointia ja 

levittää muutosvastarintaa. (Vrakking 1995, 35) 

 

Green toteaa (2000) johdon uskovan että he antavat alaisilleen sen informaation mitä 

ne tarvitsevat, mutta alaiset tuntevat, että heille ei anneta sitä mitä he ansaitsevat. 
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Luottamusongelmat ovat laaja-alaisia monesta eri syystä. Usein ei ole helppoa 

yhdistää tuloksia ja suorituksia niiden saavuttamiseksi, minkä lisäksi myös 

suoritusten mittaaminen on usein hankalaa. Lisäksi työntekijät tuntevat usein 

asemansa projektissa ala-arvoisemmaksi, kuin mitä se todellisuudessa on. Green 

toteaa myös, että on tärkeää kysyä henkilöstöltä heitä motivoivista tekijöistä ja 

tehtävistä. Työntekijöiden projektiin sitoutumisen mielenkiinnon tiedusteleminen 

tavallisesti kasvattaa työntekijöiden motivaatiota ja performanssia. 

 

Kotterin (1996, 87-92) mukaan muutosprojektin toteuttaminen edellyttää, että 

henkilöstö näkee oman paikkansa muutoksen toteuttamisessa. Mittavaa sisäistä 

uudistumista tapahtuu hänen mukaansa harvoin ilman monen ihmisen 

myötävaikutusta. Silti henkilöstö ei yleensä myötävaikuta tai se ei pysty 

myötävaikuttamaan, jos se kokee, ettei sillä ole juurikaan valtuuksia. Siksi 

valtuuksien ja vastuun siirtäminen työntekijöille on Kotterin mukaan tärkeää. Viator 

(2001, 103) toteaa behavioristisessa laskentatoimessa löytyneen kiistattomia viitteitä 

siitä, että henkilöstön selvä roolijako ja toiminnan tulokset ovat selkeässä 

riippuvuussuhteessa toisiinsa. Roolijaon selkeys työntekijöille aiheuttaa myös 

tyytyväisyyttä omaan työhön.  

 

Argyris ym. määrittävät muutosprosessin osanottajille neljä eri roolia, riippuen 

heidän suhteesta muutoksen ajamiseen. Puolestapuhuja (advocate) on henkilö, joka 

esittelee uuden järjestelmän organisaation jäsenille. Puolestapuhuja saattaa olla 

talousryhmän kontrolleri tai muu vastuullinen henkilö. Hyväksyntä muutosprojektille 

tulee kuitenkin saada henkilöltä, jolla on valtaa päättää organisaation suunnasta ja 

asioista. Tällaista henkilöä Argyris ym. kutsuvat takuumieheksi (sponsor). 

Muutostarpeen havaitsemisen ja muutosprojektin hyväksymisen jälkeen on valittava 

projektijohtaja jota Argyris ym. kutsuvat muutosagentiksi (change agent). 

Muutosagentti on vastuussa tarkemmasta informaatiosta koskien esimerkiksi 

projektin vaihtoehtoisia menetelmiä ja kustannuksia. Näiden kolmen roolin lisäksi 

Argyris ym. määrittävät kohteen (target), joka on ryhmä, jonka käyttäytymistä ja 

työtapoja muutosprojektilla on tavoitteena kehittää. (Argyris ym. 1994, 88) 
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3.4 Muutosvastarinta mahdollisuutena 

 

Luonnolliseksi asiaksi muutosvastarintaan suhtaudutaan Lanningin ym. mukaan 

(1999, 137) yllättävän negatiivisesti. Kysymys Lanningin ym. mukaan on kuitenkin 

vain terveestä varovaisuudesta tuntemattoman edessä. Turhan yksitoikkoinen 

suhtautuminen muutosvastarintaan on Mantereen mukaan vaarallista. 

Muutosvastarinnan syntymekanismi voi olla arvaamaton. Itsekkään 

mukavuudenhalun sijaan muutosvastarintaa saattaa aiheuttaa huoli strategisen 

suunnitelman toteutettavuudesta tai suunnitelman sisällön rationaalisuudesta. 

Tällaista näkökulmaeroa tahojen välillä voidaan kutsua strategiseksi 

erimielisyydeksi. (Mantere 2001, 33) 

 

Strateginen erimielisyys on muutosvastarinnan tila, jossa muutosprosessiin 

osallistuvat organisaation jäsenet esittävät toisistaan poikkeavia kantoja 

muutosstrategian suunnasta. Erimielisyystilanne saattaa johtua erilaisista tavoista 

ymmärtää asioita, jolloin käsitteet riitelevät keskenään. Kun tällaisesta tilanteesta 

keskustellaan, ristiriita selviää vaivattomasti ja erimielisyyden huomataan liittyvän 

ainoastaan käytettyjen käsitteiden erilaisiin määritelmiin. Strategisessa 

erimielisyydessä on kyseessä väärinkäsitys eikä varsinainen mielipide-ero. Tilanne 

on kuitenkin muutoksen ajamisen kannalta hankalampi silloin, kun organisaation 

jäsenet ymmärtävät muutosstrategian, mutta eivät hyväksy sitä. Tällaisissa tilanteissa 

erimielisyys ei selviä pelkissä keskusteluissa. Sen sijaan erimielisyyden synnyttäneet 

ratkaisut joudutaan perustelemaan ja mahdollisesti arvioimaan uudelleen. (Mantere 

2001, 33) 

 

Muutoksen strategisesta erimielisyydestä juontuva muutosvastarinta voi joissakin 

tapauksissa olla hyödyllinen muutoksen sujuvalle jalkauttamiselle. Strategisen 

suunnittelun tekijöillä voi olla vaikeuksia saada kaikkea olennaista informaatiota 

päätösten ajamiseksi. Muutoksen välittömässä rajapinnassa työskentelevät 

organisaation jäsenet saattavat pitää hallussaan informaatiota, jolla voi olla 

olennaista vaikutusta muutoksen jalkauttamiseksi. Työntekijöiden kuuleminen 

saattaa olla otollinen muutosprosessin suorittamiselle, sillä oikeissa olosuhteissa itse 

muutosstrategia voi täsmentyä toimeenpanovaiheessa. (Mantere 2001, 33) Jotta 
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huonosti suunniteltujen prosessien aiheuttamasta muutosvastarinnasta 

selviydyttäisiin, tarvitaan vuoropuhelua (Balestracci 2003, 64-69). Straus ym. (2003, 

62) täsmentävät, että jos otamme päätöksentekoprosessiin mukaan ne työntekijät, 

joita päätökset koskevat, saamme parempia ideoita ja päätökselle laajemman 

hyväksynnän. Straus ym. myös toteavat, että on olemassa riski työntekijöiden 

turhautumisesta sellaisissa tapauksissa, joissa heidän mielipiteensä ei lopulta vaikuta 

lopputulokseen. 

 

Hyödyllisen muutosvastarinnan edellytyksenä ovat luottamus ja kompetenssi. 

Organisaatiossa on esiinnyttävä luottamuksen ilmapiiri, jotta erimielisyyden 

ilmaukset uskalletaan ilmaista. On pystyttävä luottamaan siihen, että eriävän 

mielipiteen esittäminen ei johda rankaisutoimenpiteisiin ja että niihin suhtaudutaan 

vakavasti. Toisaalta eriävän mielipiteen esittäjällä tulee olla kompetenssia 

mielipiteensä tueksi. Kompetenssi tukee argumentoinnin painoarvoa, sillä esittäjän 

on perusteltava muutosvastarintansa. Vaikka muutosvastarinnasta juontuvat 

erimielisyystilanteet saattavat olla yhteishenkeä häiritseviä, kannattaa niitä arvioida. 

Eriävien mielipiteiden tuloksena saattaa olla rationaalinen kehitysehdotus. (Mantere 

2001, 33-34) 

 

Muutosvastarinta on sidoksessa kulttuuriseen kontekstiin. Ihmisten 

kiintymyssuhdejärjestelmä on kehittynyt evoluution tahdissa ja vaikuttaa 

voimakkaasti ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita. Sosiaalisen kontekstin kautta 

ihmiset omaksuvat arvot ja normit, joista tulee osa heidän persoonallisuuttaan. 

Ihmisten kiintymyssuhdejärjestelmällä on voimakas ja vakaa vaikutus yksilön 

sosiaaliseen käyttäytymiseen. (Robertson 2004, 35) 

 

3.5 Päätöksenteko ilman organisaation kuulemista. 

 

Strausin ja Milton (2003) toteavat, että joissakin tapauksissa johtajien on arvioitava 

tarkoin missä määrin yhteistä harkintaa päätökset edellyttävät. Yhteistyön määrä voi 

vaihdella laajasta päätösvastuun jakamisesta keskitettyyn itsenäisesti tehtyyn 

päätökseen. Kun muutos on organisaation strategian mukainen, johto voi tehdä 

päätöksen ja ilmoittaa siitä päätöstä koskeville. Itsenäisesti tehdyn päätöksen suurin 
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etu on sen nopeus. Muutospäätöksen voi tehdä nopeasti ja muutoksen edellyttämiä 

jatkotoimia voidaan alkaa toteuttaa heti. Itsenäisesti tehty päätös on hyvä pystyä 

perustelemaan järkevästi. Muutosta koskevasta päätöksestä ilmoittaessa on järkevää 

kytkeä se laajempaan asiayhteyteen. Tiedottamisessa on selitettävä, miksi päätös on 

tehty ja miten se on organisaation vision, mission, arvojen ja strategian mukainen. 

Venkatesh ym. (2000, 189) saivat tutkimuksessaan selville, että ylätasolta saneltu 

muutos saavuttaa henkilöstön hyväksynnän, jos muutoksesta informoidaan 

henkilöstölle. Agarwal ja Prasad (1997, 575) toteavat, että pakotettu muutos nostaa 

laskentajärjestelmän käyttöönottoa, sillä se vähentää alun käyttöönoton alussa 

esiintyvää voimakasta muutosvastarintaa. Uuden laskentajärjestelmän vastustus 

heidän mukaansa vähenee ajan kuluessa. Venkatesh ym. (2000, 190) toteavat lisäksi, 

että pakotetun käyttöönoton vastustus saattaa olla korkeaa aluksi, mutta heikkenee 

vähitellen ajan myötä. Syynä tälle on uuden kehitetyn järjestelmän kokeminen 

paremmaksi. 

 

3.6 Laskentatoimen muutos 

 

Organisatoristen ratkaisujen yhteydessä voidaan ottaa kantaa siihen, mikä on 

laskentajohdon oikea sijoituspaikka organisaatiossa. Se voi olla keskitetty tai 

hajautettu. Jatkumo voidaan rakentaa myös laskentatoimen osaamisesta puhtaan 

taloudellisesta asioista yrityksen prosesseihin ja liiketoimintaan sekä strategioihin. 

Laskentatoimen tehtävän laajentumisen tai muuttumisen mahdollisuutta 

havainnollistaa seuraavan kuvion pinta-ala, joka muodostuu teknisen ja inhimillisen 

laajentumisen tulona. Kuviossa pinta-alan laajeneminen on kaksiulotteista. 

Laajeneminen voi tapahtua inhimilliseen tai tekniseen suuntaan. 
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 Inhimillinen laajentuminen 

 

 

 

 

 

 Taloushallinnon roolimuutos 

 

 

 Perinteinen talous-     Tekninen laajentuminen 
 hallinnon rooli 
 
 
Kuvio 1: Laskentatoimen tehtävän teknisen ja inhimillisen laajentumisen dimensiot. 
(Järvenpää 1998, 280) 
 
 
Laskentatoimen muutos voi tapahtua suppeassa mielessä laskentatekniikoiden 

kehittyessä. Laskentatoimi tulisi kuitenkin kyetä tuomaan organisaation kontekstiin 

kommunikoinnin, tulkinnan, selityksen, yhteistyön ja osallistumisen avulla. Niinpä 

ratkaisevaksi tekijäksi voi nousta se tyyli, millä johdon laskentatointa inhimillisesti 

toteutetaan yrityksessä. Pääpiirteissään laskentatoimen sisällön määrittelee johto. 

Todellisen sisällön sille lopulta antavat kuitenkin erilaiset yrityksen sosiaaliset tekijät 

kuten yrityskulttuuri, henkilöiden välinen yhteistyö ja kommunikointi sekä 

yksilölliset tekijät kuten esim. laskentahenkilöstön persoonallisuudet. (Järvenpää 

1998, 279-281) 
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4 ORGANISAATIOKULTTUURIN VAIKUTUS 
 

4.1 Organisaatiokulttuurin määritelmiä 

 

Organisaatiokulttuuri on monikerroksinen ja moniulotteinen ilmiö, joten sen 

määritteleminen on osoittautunut verrattain vaikeaksi tehtäväksi. Erilaisten 

määritelmien runsaus ja käsitteellinen kirjavuus ovat kulttuurin tutkimukselle 

luonteenomaisia. Yleisimmin määritelmät korostavat organisaation jäsenille yhteisiä 

arvoja ja uskomuksia. (Partanen 1997, 65) 

 

Kulttuuritutkimukset tulisivat perustua kulttuurin määrittelylle, mutta kulttuurille ei 

ole yhteisesti sovittua määritelmää. Kulttuuri määrittää esimerkiksi sen miten 

organisaatiot on järjestelty ja kuinka henkilökohtaiset ominaisuudet esiintyvät, 

millaisia kaskuja organisaatioissa kerrotaan, millaiseksi työilmapiiri koetaan ja 

millaiseksi työntekijöiden väliset suhteet muodostuvat. (Martin 2001, 3, 16) 

 

Sathe (1985, 6) määrittelee organisaatiokulttuurin ryhmäksi tärkeitä ymmärryksiä, 

joita usein ei ole lausuttu ääneen, mutta jotka ovat organisaatiolle yhteistä. 

Samansuuntainen käsitys on Louis’lla (1985, 74), joka toteaa organisaatiokulttuurin 

olevan ryhmä käsityksiä tai tarkoituksia. Käsitteet ja tarkoitukset ovat usein 

alitajunnallisesti hyväksyttyjä ja selkeästi relevantteja koko ryhmälle. Davis (1984, 

1) kuvailee organisaatiokulttuuria jaettujen uskomusten ja arvojen kontekstiksi, joka 

luo instituution jäsenille tarkoituksen ja varustaa heidät organisaation käytösohjeilla. 

 

Kulttuuri ei ehdottomasti edellytä yhteisten arvojen tasapainoa. Itse asiassa samaan 

kulttuuriin kuuluvilla saattaa olla hyvin erilaiset arvokäsitykset. Tällaisissa ryhmissä 

yhteishenkeä ylläpitää yhteiseksi koetut raamit ja yhteisesti tunnustetut relevantit 

käsitteet. Käsitteistä ja niiden positiivisesta tai negatiivisesta latauksesta ei ole 

välttämättä yhdessä sovittu. Käsitteet voivat järjestäytyä subjektiivisesti eri tavoin. 

(Feldman 1991, 154) 
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4.2 Organisaatiokulttuuri ja laskentatoimi kulttuurikontekstissa 

 

Organisaatiokulttuurin dynaamisuutta havainnollistaa kuvio 2.  Kuviossa 

organisaatiokulttuuri on esitetty suhteessa muihin kulttuurin tasoihin. Yhteiskunnan 

kulttuuri viittaa yhteiskunnassa vallitseviin perusoletuksiin, arvoihin ja normeihin ja 

elämäntapaan. Organisaation historiallinen konteksti osoittaa toisaalta organisaation 

yhteyksiä laajaan kulttuuriseen viitekehykseensä ajan funktiona ja toisaalta viestittää 

organisaation kulttuurin sisäisestä kehittymisestä. Organisaatioympäristö viittaa 

nykyhetken kulttuurisiin kytkentöihin. Organisaatiokulttuurin dynaamisuutta 

kuvataan sosiaalisena vuorovaikutuksena, jossa organisaatiokulttuurin elementit ovat 

uudistamisprosessin kohteena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 2: Organisaatiokulttuuri kulttuurikontekstissaan (Bloor & Dawson 1994, 280; 
Partanen 1997, 77) 
 

Organisaation kulttuurilla on voimakas vaikutus laskentajärjestelmien merkitykseen 

organisaation toiminnassa. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa järjestelmien 

rakenteellisiin ominaisuuksiin, sillä kulttuurin perusoletukset ja arvot määrittävät 

laskentatoimen aseman ja roolin organisatorisessa kontekstissa. Suhtautuminen 

laskentatoimeen ja laskentajärjestelmiin vaihtelee organisaatiokulttuureittain. 

Laskentaorientoituneessa organisaatiokulttuurissa laskentajärjestelmällä ja sen 

Yhteiskunnan kulttuuri 

Organisaation historiallinen konteksti 

Organisaatiokulttuuri 
perusoletuksien, arvojen, rituaalien, 

sankarien, symbolien ja käytäntöjen joukko
 

laskentatoimi 
 
yksilöiden tulkinnat           ryhmien tulkinnat 
ja käsitykset  ja käsitykset 
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tuottamilla raporteilla on keskeinen asema. Laskentakielteisissä kulttuureissa 

suhtautuminen järjestelmiin ja raportteihin on kielteinen.  

 

4.3 Organisaationkulttuurin vaikutus laskentatoimen muutokseen 

 

Laskentatoimen muutos eri organisaatioissa tapahtuu hyvin eri tavoin kunkin 

organisaationkulttuurin vaikuttamana. Muutos tapahtuu yleensä kulttuurille 

ominaisella tavalla. Organisaatiokulttuurin huomioonottamista laskentajärjestelmien 

muuttamisessa on korostanut esimerkiksi Lumijärvi, joka toteaa, ettei vaativien 

kehitysprojektien läpiviennissä yrityskulttuuriasioita voi sivuuttaa (Lumijärvi 1993, 

179). Myös Clementin (1994, 38) mukaan organisaatiokulttuurin selvittäminen 

parhaan muutostavan valitsemiseksi on keskeistä muutoksen toteuttamisessa. 

 

4.3.1 Organisaatiokulttuurin ja laskentatoimen muutoksen yhteensopivuus 

 

Silloin kun laskentajärjestelmän muutos vahvistaa organisaatiokulttuurin 

taustaoletuksia, muutosprosessi tapahtuu yleensä ilman suurta muutosvastarintaa, 

koska muutoksen tärkeydestä ollaan varsin yksimielisiä. Koska järjestelmä sopii 

organisaation kulttuuriin, muutosprosessiin osallistuvat ovat motivoituneita 

muutoksen toteuttamiseksi. (Partanen 1997, 99) Tällaisissa tapauksissa muutos 

pyritään legitimoimaan korostamalla sen sopivuutta strategiaan ja 

organisaatiokulttuuriin (Clement 1994, 36).  

 

Laskentajärjestelmän muutoksessa on lisäksi tärkeätä saavuttaa organisaation 

mielipideajurien tuki, sillä heidän vaikutuksensa muutosprosessissa on keskeinen. 

Mielipideajurien keskeinen asema selittyy sillä, että heidän asemansa ja tapansa 

toimia ovat organisaatiossa laajasti hyväksyttyjä. Organisaatioiden sankarien 

osallistuminen muutosprosessiin vähentää muutoksiin liittyvää vastarintaa, sillä 

mielikuva muutoksen ammattimaisesta toteuttamisesta lisää vastaanottavaisuutta 

muutokselle ja siihen sitoutumista. (Prasad 1993, 1419-1420)  

 

Laskentajärjestelmä luo yhteistä sanastoa organisaatiossa eri ryhmittymien välille 

(Miller & O’Leary 1990, 484). Yhteinen kieli puolestaan mahdollistaa eri 
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organisaatio-osien välisen vuoropuhelun ja erilaisten näkökantojen ymmärtämisen. 

Tällöin laskentajärjestelmän avulla voidaan perustella vakiintuneiden kulttuuristen 

käytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. (Mouritsen 1989, 40) Eri 

organisaatiokulttuureissa laskentajärjestelmän merkitys vaihtelee ja sen tuottamia 

raportteja organisaation jäsenet arvostavat ja tulkitsevat eri tavoin (Dent 1991, 709). 

 

4.3.2 Organisaatiokulttuuri estää laskentatoimen muutosta 

 

Organisaatiot, joissa vallitseva kulttuuri suosii suunnittelemattomuutta, yhteistä 

keskustelua ja ad hoc–kommunikointia, käyttävät laskentatoimea vähän hyväkseen. 

Tällaisissa organisaatioissa esiintyy negatiivinen asenne laskentajärjestelmän 

kehittämistä kohtaan. (Brown & Starkey 1994) Organisaatiossa vallitsee tyytyväisyys 

olemassa olevaan laskentajärjestelmään, eikä sen kehittämiseen aktiivisesti pyritä. 

Kehittämisideoita voidaan pitää kannatettavina, mutta niitä ei pyritä täysipainoisesti 

edistämään. Kommunikointitilanteissa korostetaan käytössä olevan järjestelmän 

edistyksellisyyttä. (Brooks & Bate 1994) 

 

Organisaation jäsenet tottuvat laskentajärjestelmään, jolloin toimintaa toistetaan yhä 

uudelleen rutiininomaisesti. Järjestelmä laillistuu sosiaalisen interaktion kautta 

viralliseksi menetelmäksi. (Berger & Luckmann 1994, 65, 77) Laskentahenkilöstö on 

samastunut organisaatiokulttuurissa hyväksyttyihin laskentahenkilöstön rooleihin ja 

asiaankuuluviin normeihin, jolloin he suorittavat heille kuuluvia tehtäviä 

kyseenalaistamatta sisäistämäänsä laskentahenkilöstön toimenkuvaa. (Partanen 1997, 

106) Organisaatiokulttuurin arvot vaikuttavat siihen, mitä kohteita organisaatiossa 

yleensä kehitetään. Laskentajärjestelmien kehittämistä ei monesti koeta strategisesti 

tärkeäksi, joten voimavaroja suunnataan muihin kohteisiin. (Tamminen 1990, 54-55) 

Organisaatiokulttuurin konservatiivisuus estää proaktiivisten muutoshankkeiden 

toteuttamista (Brooks ym. 1994). 

 

Eri laskentakulttuurien välisessä dialogissa voi syntyä väärinkäsityksiä, jotka 

vaikuttavat valittuihin laskentajärjestelmiin. Laskentakulttuurin näkökulmasta 

tarkastelukohteet saattavat olla erilaiset. Mikäli toinen osapuoli ei koe 

laskentajärjestelmän kehittämistä tavoiteltavaksi, vastustaa tämä hankkeeseen 

osallistumista. (Partanen 1997, 108) 
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4.3.3 Laskentatoimen muutos osana kulttuurin muutosta 

 

Fuusiossa yhdistyvien organisaatiokulttuurien seurauksena muodostuva uusi 

kulttuuri vaikuttaa molempien organisaatioiden laskentaperiaatteisiin, joten myös 

laskentakäytännöt ja –järjestelmät muuttuvat (Tuckman 1994, 733). 

Organisaatioympäristön dynaamisuuden ja joustavuuden kasvaminen tavallisesti 

johtaa myös organisaatiokulttuurin joustavuuden ja muutosalttiuden lisääntymiseen 

(Clement 1994, 35). Organisaatiokulttuuriin vaikuttaa myös sen rajojen ulkopuolella 

tapahtuva kehitys. Laskentajärjestelmät leviävät usein laskenta-ammattilaisten 

verkostojen kautta, kun uutta innovaatiota on kyetty tehokkaasti implementoimaan 

yritysten toiminnan tueksi. Näin ollen kulttuurit lähentyvät toisiaan, mutta oman 

organisaation tyypilliset kulttuuripainotukset säilyvät. (Partanen 1997, 114) Toisaalta 

Sackmann (1992, 140-161) toteaa, että samankaltaisten ryhmien kulttuurit eri 

organisaatioissa saattavat olla kovin samanlaiset. 

 

4.3.4 Laskentatoimen muutoksen vaikutus organisaatiokulttuuriin 

 

Laskentajärjestelmän muutos saattaa toimia muutosimpulssina. Laskentajärjestelmän 

kehittäminen voi luoda edellytyksiä organisaation kokonaisvaltaisemmalle 

muutokselle ja ohjata tätä muutosprosessia. (Partanen 1997, 115) 

Laskentajärjestelmän kehitys voi myös muuttaa organisaation tulkintakaavoja, joita 

henkilöstö käyttää tavoitellessaan ymmärrystä yrityksen toiminnasta sekä kokiessaan 

organisaation tapahtumat ja toiminnat merkityksellisinä (Dent 1991, 708). Tällöin 

aikaisemmin hyväksytyt toimintatavat menettävät merkitystään, sillä aikaisemmat 

tulkinnat koetaan organisaation toiminnan kannalta tarpeettomina. 

Laskentajärjestelmän muuttumisen seurauksena joidenkin henkilöiden statusarvo ja 

vallankäyttömahdollisuutensa saattavat muuttua. (Tuckman 1994; Dent 1991) 

 

Projektiryhmän jäsenet edustavat organisaatiossa uudenlaista ideologiaa alkaessaan 

hyödyntää käyttämäänsä toimintamallia keskeisenä osana merkitysviitekehystä. 

Organisatorisen oppimisen myötä merkitysviitekehys muokkaa olemassa olevan 

organisaatiokulttuurin perusoletuksia ja arvoja. Laskentakulttuurin muutos myös 

vauhdittaa organisaatiokulttuurin muutosvauhtia, joka on aikaisemmin aiheuttanut 

laskenta järjestelmän muutoksen. (Tuckman 1994, 730-731) Laskentakulttuurin 
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muutos voi aiheuttaa myös organisaation ulkoisia muutoksia. Esimerkiksi yrityksen 

alihankkijat voivat joutua sopeuttamaan toimintaansa organisaation uuden 

laskentajärjestelmän piirteisiin. (Partanen 1997, 118) Näin käy juuri verkkolaskun 

kohdalla silloin, kun yritys velvoittaa alihankkijoitaan aloittamaan sähköisen 

laskutuksen. 

 

4.3.5 Organisaatiokulttuuri muuttuu laskentatoimen säilyessä ennallaan 

 

Laajoista organisaatiokulttuurin muutoksista huolimatta laskentakulttuuri tai 

laskentajärjestelmä ei ehkä muutu (Broadbent 1992, 365). Laskentakulttuurin 

yhtenäisyys ja sisäinen johdonmukaisuus voivat estää organisaatiokulttuurin 

laskentatoimen muutosta edistävän vaikutuksen toteutumisen. Tällöin organisaation 

jäsenet ovat hyväksyneet laskentajärjestelmän luoman lopputuloksen jopa niin 

pätevänä, että sen joitakin piirteitä ei oletetakaan sisältyvän laskentatoimen 

esittämään kuvaukseen todellisuudesta. Laskentakulttuurin konservatiivisuus, 

standarditoimintatapojen pysyvyys, organisaation historiaan perustuvat laskentatavat 

sekä vakiintuneet laskentatoimen määritteet edistävät laskentajärjestelmän vakautta. 

Lisäksi laskentajärjestelmä voi olla mukautuvainen useille eri käyttötavoille, jolloin 

sitä ei ole tarpeellista muuttaa. (Burchell ym. 1985) 

 

4.4 Multikulttuuriset organisaatiot 

 

Kansallisuusrajat ylittävien fuusioiden on todettu olevan alttiita konflikteille 

fuusioissa esiintyvien organisaatiokulttuurien ja johtamistapojen erojen vuoksi 

(Calori ym. 1994, 361). Kun kaksi eri kulttuuritaustan omaavaa organisaatiota 

fuusioituu, konflikti on väistämätön. Näiden organisaatioiden on muututtava ja 

sopeuduttava, jotta fuusio onnistuisi. (Malekzadeh & Nahavandi 1990, 56) 

 

Cartwright ja Cooper (1990, 68-69) toteavat fuusioiden taloudellisen onnistumisen 

olevan riippuvaista siitä miten työntekijöistä huolehditaan fuusioprosessin aikana. 

Heidän mukaansa fuusion seurauksena tapahtunut muutos aiheuttaa työntekijöissä 

huolestuneisuutta ja epävarmuutta. Cartwright ym. myös toteavat fuusion jälkeisen 

integraation tapahtuvan kolmella tasolla: fyysisellä, prosessi- ja sosio-kulttuurisella 



 49

tasolla. He mainitsevat fuusion jälkeisen integrointivaiheen kestävän useamman 

vuoden. Tavallisesti fyysinen ja prosessitaso mukautuvat fuusion jälkeen melko 

nopeasti, mutta sosio-kulttuurinen integraatio kestää viisi vuotta tai kauemmin.  

 

Fuusioiden epäonnistumisen lukumäärä osoittaa, ettei fuusioiden toteuttamista ole 

tähän asti opittu ymmärtämään perinpohjaisesti. Taloudellisen ja operationaalisen 

suorituksen sijaan, huomiota tulisi kiinnittää kulttuuristen aspektien ymmärtämiseen 

fuusiovaiheessa ja sen jälkeen. On suositeltavaa, että fuusioituvat yritykset 

analysoivat taloudellisten ja juridisten tekijöiden lisäksi strategia-ajatteluaan sekä 

johtamistyyliään. Fuusion kohtaamaa resistanssia ei myöskään tule unohtaa. Monet 

fuusion jälkikäteiset ongelmat voidaan välttää organisaatiokulttuureja 

tarkastelemalla. (Nahavandi ym. 1990, 86-89) 

 

Jokainen organisaatio on vuorovaikutuksessa historiallisen kontekstinsa kanssa. 

Toisin sanoen organisaatio jäsentelee kulttuuriaan peilaamalla sitä historiansa 

tapahtumiin. Tämä legitimoi organisaation tavan toimia ja muodostaa organisaation 

hallinnollisen perimän. Hallinnollinen perimä heijastelee kansallista kulttuuria ja 

institutionaalisia rutiineja. Kansallinen kulttuuri selittää 50 % eroavaisuuksista 

johtamisasenteista, -uskomuksista ja arvoista. Samassa valtiossa johtajilla ei ole 

samanlaisia johtamistapoja, mutta heidän tapansa johtaa eroaa kollektiivisesti toisen 

valtion kollektiivisesta yritysjohtamistavasta. Hallinnolliseen perintöön tulisi 

perehtyä, sillä huonosti yhteensopivat hallinnalliset menetelmät aiheuttavat 

vaikeutuvaa päätöksentekoa ja vastarintaa. (Lubatkin, Calori, Very & Veiga 1998) 

 

4.4.1 Fuusiota seuraavan integraatioprosessin päätöksenteko 

 

Vaaran mukaan fuusion jälkeinen integraatio vaikeutuu neljän eri haittatekijän 

vuoksi. On todennäköistä että fuusio johtaa hämmennykseen yksiköiden rooleista ja 

niille välttämättömistä muutoksista, joiden tavoitteena on edistää integraatiota. Tämä 

aiheuttaa haittaa tehokkaan integraation toteuttamiseksi, mutta voidaan myös nähdä 

aiheuttavan vaikeuksia integraation jälkeiselle päätöksenteolle. Toiseksi 

integraatioprosessia koskevat keskustelut ja neuvottelut todennäköisesti vaikeutuvat 

kulttuurieroista johtuvien kommunikointi- ja käsite-erojen vuoksi. Kolmanneksi 

erityisesti silloin kun yritykset näyttävät toimivan tehokkaasti, integraatioprosessi 
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helposti unohtuu rutiininomainen päätöksenteon jalkoihin moninaisissa yhteisissä 

foorumeissa. Tätä voidaan kutsua myös organisatoriseksi ulkokultaisuudeksi. 

Neljänneksi ajan myötä spesifit integraatiokysymykset muuttuvat helposti 

politikoiduiksi johtaen sisäisten divisioonien vahvistamiseen ja kasvattaen 

vastarintaa eri yksiköissä. (Vaara 2003, 859-860) 

 

Fuusion jälkeisen päätöksentekoprosessin ajattelu asiakohtaisena rationaalisena 

järkeilynä mahdollistaa sen tutkimisen, kuinka spesifit integraation kohteet ovat 

sosiaalisesti muotoutuneet fuusion jälkeisessä organisaatiossa. Toisin sanoen, kuinka 

asioita tulkitaan sekä kuinka eri toimijat uudelleen tulkitsevat organisaatioiden 

välisiä eroja. On huomattava etteivät kaikki päätöksen kohteena olevat tekijät ole 

yhtä tärkeitä kaikille toimijoille. Joissakin tapauksissa voi käydä niin, että toinen 

organisaatio on välinpitämätön joidenkin sellaisten asioiden kohdalla, jotka toiselle 

organisaatiolle ovat tärkeitä. (Vaara 2003, 863) 

 

Fuusion seurauksena syntyneessä organisaatiossa aikaisemmat organisatoriset ja 

kulttuuriset taustat luovat erilaisia sosiaalisia identiteettejä päätöksentekijöille 

varustaen heidät erilaisilla tavoilla tulkita ja ymmärtää asioita. (Haunschild P., Davis-

Blake A. & Fischman M. 1994) Lisäksi kansalliset taustat ovat todennäköisiä 

yhdistämään ja erottamaan johtajia toisistaan kansainvälisissä fuusioissa (Calori ym. 

1994). Organisaatioiden toimijat saattavat olla hyvin sidoksissa kansallisiin 

identiteetteihinsä, joka johtaa kansallisiin tulkintoihin spesifeistä kysymyksistä 

varsinkin silloin kun ne ovat symbolisesti merkittäviä. Erityisesti yksikkötason 

johtajien asema päätöksenteossa on mielenkiintoinen maiden rajat ylittävien 

fuusioiden tapauksissa. He toimivat omalle yksikölleen yrityksen ylätason 

viestinviejinä, mutta toimivat toisaalta viestivät johdolle oman yksikkönsä 

mielipiteitä. Toisinaan yksikkötasojen edustajat näkevät tehtäväkseen toimia yksikön 

edunajajina, vaikka tämä johtaisikin suboptimoivaan päätöksentekoon. Tällöin 

toiminta saa poliittisia piirteitä, joissa voi esiintyä myös oman kansallisen ryhmän 

edun tavoittelua. (Vaara 2003, 864-866) 
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4.4.2 Suomalais-ruotsalainen organisaatio  

 

Vaara (1999, 115) ja Hofstede (1997) toteavat suomalais-ruotsalaisen kulttuurien 

vastakkainasettelun olevan erityisen mielenkiintoinen, niiden kulttuurien läheisyyden 

vuoksi. Erot organisaatiokulttuureissa kahden kansan välillä ovat heidän mukaansa 

pienet (Säntti 2001, 26). Organisaatiot eroavat toisistaan vähän, kun tutkimuksen 

kohteena ovat feminiinisyys-maskuliinisuus, individualismi-kollektivismi, ja johdon 

etäisyys. Ainoastaan epävarmuuden välttelyä tarkastellessa erot maiden välillä ovat 

suuremmat. Vaara myös toteaa suomalaisten ja ruotsalaisten yritysrakenteiden olevan 

melko samanlaisia yhteneväisten instituutionalisien struktuurien ja maantieteellisen 

läheisyyden tähden. Kuitenkin esimerkiksi Laine-Sveiby (1987a, 1987b) on 

alleviivannut maiden päätöksentekomenetelmien eroavan toisistaan. Suomalaiset 

painottavat nopeaa toimintaa ja ruotsalaiset kollektiivista keskustelua ja yhteistä 

päätöksentekoa. 

 

Suomalaisten ja ruotsalaisten organisaatiokulttuureja vertailtaessa on kuitenkin 

tiedostettava läheisyyden harha, jolle näitä kahta kulttuuria tutkiva altistuu. 

Läheisyyden harhalla Vaara (1999, 128-129) tarkoittaa oletusta kulttuurien 

samankaltaisuudesta, huolimatta niiden joistakin melko suuristakin eroista. Vaara 

toteaa läheisyyden harhan olevan syynä sille, että toisinaan läheiset kulttuurit ovat 

kaukaisempia kulttuureja kompleksisempia organisaatioiden toimiessa yhteisesti. 

Kaikesta päätellen suomalaisten ja ruotsalaisten omakuvat poikkeavat 

lähtökohtaisesti niistä kuvista, joita heillä on toisistaan. (Vaara ym. 2004, 101) Näitä 

eroja on kuvattu liitteessä 3. 

 

Ruotsissa on ajoittain tapana ajatella, ettei ruotsalaista kulttuuria esiinny lainkaan. 

Sen sijaan Ruotsissa korostetaan modernia ja kehittynyttä yhteiskuntaa. (Laine-

Sveiby 1987a, 22) Ruotsalaiset näkevät yhteiskuntansa järkevän suunnittelun 

tuloksena, joka on paras mahdollinen tila (Säntti 2001, 28). Daun (1998, 30-32, 46-

128) puolestaan kuvailee ruotsalaista kulttuuria täsmälliseksi, hiljaiseksi, ujoksi, 

itsenäiseksi, konfliktia välttelevä, rehelliseksi, kollektiiviseksi, vaatimattomaksi ja 

tyydyttyneeksi. Ruotsissa myös arvostetaan kommunikointitaitoja, vaikka 

ruotsalaiset itse pitävät kommunikointikykyään jokseenkin vajaana (Säntti 2001, 28). 
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Suomalaiset taas antavat heikosti palautetta. Kun kanssakäyminen tapahtuu muulla 

kuin äidinkielellä, voi kommunikointi olla jopa vähäisempää. Suomalaiset 

kommunikoivat vain silloin, kun heillä on mielestään painavaa sanottavaa. Vähäinen 

kommunikointi saattaa helposti hämmentää ruotsalaisia. Lewis toteaa (1999, 30-31, 

62-63, 66-67) suomalaiseen liiketoimintakommunikointiin kuuluvan kärsivällisen 

kuuntelun sekä vähäisen palautteen antaminen. Ruotsalaiset puolestaan ovat hänen 

mukaansa yhteistyöhaluisia kuuntelijoita, jotka antavat hiljaisesti palautetta läpi 

esityksen. Ruotsalaiset ovat kärsimättömiä kuulemaan muiden kuuntelijoiden 

mielipiteitä ja tuntevat voimakasta tarvetta konsultoida kollegoitaan.  

 

Ruotsalainen johtamistyyli nähdään maailman vähiten autoritäärisenä. He käyttävät 

valtaa näyttäen voimattomilta. Ruotsalainen johtamistyyli on laaja-alainen ja tekee 

nopean päätöksenteon mahdottomaksi. Suomalainen johtamistyyli taas on tavallisesti 

etäinen ja formaali, mutta kriisien sattuessa suomalaiset johtajat ja alaiset tekevät 

runsaasti yhteistyötä. Ruotsalaisten katsotaan seuraavan ja arvostava formaalia 

organisaatiorakennetta kankeammin kuin suomalaisten. Sosiaaliset aktiviteetit sen 

sijaan saavat sijaa Ruotsissa. Ruotsalaisten katsotaan olevan kollektiivisempia ja 

suomalaisten individualistisempia. Ruotsalaisten keskustelua arvostava työkulttuuri 

on niin yleistä, että se on monille suomalaisille jopa ärsyttävää. Tutkimuksissa on 

myös esiintynyt selkeä isoveli-pikkuveli-suhde suomalaisten ja ruotsalaisten välillä. 

Ruotsalaiset kokevat olevansa modernin ajattelutapansa myötä pitkälle edistynyt 

valtio. Suomalaiset tuntevat olevansa verrattain heikosti edistyksellinen kansakunta. 

Usein tähän ajattelutapaan liittyy ruotsalaisten kuuluminen läntiseen ja suomalaisten 

itäiseen vaikutuspiiriin. Suomalaisten kadehdinta ja halveksunta ruotsalaisia kohtaan 

tulee sekin esille tutkimuksissa. (Daun 1996; Laine-Sveiby 1987b; Lewis 1996 ja 

Risberg; Tienari & Vaara 2000) Suomalaiseksi tulkittu johtamistyyli on monille 

ruotsalaisille liian käskevää ja tarpeettoman suoraviivaista. Ruotsalaiset kutsuvat 

toisinaan suomalaisten johtamistyyliä nimellä management-by-perkele. Yksittäisen 

päätöksentekijän autonomiaa korostava johtamisen malli ei istu ruotsalaiseen 

organisaatiokulttuuriin, jossa korostuu yhteisesti määriteltyjen virallisten sääntöjen 

noudattaminen ja keskustelu. Ruotsalaiseksi tulkittu tyyli taas on monille 

suomalaisille liian jahkaileva. (Vaara ym. 2004, 99) 
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Vaaran ym. (2004, 95) mukaan valtioiden rajat ylittävän fuusion jälkivaiheessa erot 

ihmisten ajatusmalleissa ja käyttäytymisessä ovat lähes poikkeuksetta suurempia 

kuin ylimmät johtajat alun perin kuvittelivat. Ihmisten yhteensovittaminen eli sosio-

kulttuurinen integrointi on näin ollen keskeinen johtamisen haaste 

yritysjärjestelyiden toteuttamisessa. Laine-Sveiby (1991, 98) toteaa haastatteluidensa 

perusteella, kun toisistaan on vaikea saada selkoa, ovat tulkinnat etupäässä 

negatiivisia. Ruotsalaisten tulkinnan suomalaisesta päätöksenteosta voi tiivistää 

kahteen pääkohtaan. Ensinnäkin suomalaisten päämäärät vaihtuvat usein. Toiseksi 

suomalaiset eivät luota ruotsalaisiin. Suomalaisten on vaikea päästä selville, mitä 

ruotsalaisissa kokouksissa päätetään vai päätetäänkö niissä mitään. Suomalaisten 

tulkinta ruotsalaisista on, että he eivät tee päätöksiä tai tekevät ne niin 

jäsentämättömästi, että on vaikea tietää mitä he ovat päättäneet. 

 

4.4.3 Muutosprojekti suomalais-ruotsalaisessa organisaatiossa 

 

Ruotsissa on tavallista, että projektin alkamisen jälkeen sen suunnitelmaan 

sitoudutaan. Jos joku projektista luovuttaa, kohdistuu projektiin ja sen tulokseen 

riskejä. Tästä syystä Ruotsissa harvoin panostetaan projektien seuraamiseen. Koska 

valmistelut yleensä ovat perusteelliset ja projektin odotetaan toteutuvan pitkällä 

aikavälillä, ei projektin tiukkaa seuraamista koeta tärkeäksi. Suomalaiset puolestaan 

seuraavat tarkasti millaisia seuraamuksia toimenpiteet aiheuttavat. Seurauksena 

näistä eroista on se, että ruotsalaiset eivät kykene muuttamaan projektin suuntaa 

uudelleen sen ollessa käynnissä, vaan keskeyttävät vanhan muutosprojektin ja 

aloittavat uuden alusta. Suomessa muutosprojektin uudelleen suuntaamiseen riittää 

vain johdon käsky, jota alaiset tottelevat. Toisaalta jos kaikilla 

muutosprojektiryhmän jäsenillä on selvä käsitys omasta roolista muutoksen ajurina, 

käy muutoksen toteuttaminen tavallisesti nopeasti. (Ekwall ym. 1999, 157-158) 

 

Ruotsalainen organisaatiokulttuuri on tulosta modernisuudesta, joka jalkautui 

Ruotsiin 1930-luvulla ja toisaalta organisaatiorakenteen madaltamisesta, joka 

tapahtui 1960-luvulla. Molemmat tekijät ovat mahdollistaneet sen, että vastuuta on 

jaettu kautta organisaation kaikille tasoille. Jokainen organisaation on joutunut 

tottumaan vastuun ottamiseen kokonaisuudesta. (Ekwall ym. 1999, 160) 
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4.5 Laskentatoimi monikulttuurisessa organisaatiossa 

 

Organisaatiokulttuurin avulla yhteisön jäsenet jäsentävät kohtamaansa todellisuuden. 

Kulttuuri luo siten käyttäytymiselle tietyn viitekehyksen, jonka perusteella eri 

yksiköiden käyttäytyminen sekä ympäristön ja organisaation tapahtumat koetaan 

merkityksellisinä. Laskentatoimen asema, roolit ja merkitys eri kulttuureissa on 

erilainen: organisaatiokulttuuri ei ainoastaan vaikuta siihen, miten laskelmia 

tuotetaan ja käytetään vaan myös siihen, mikä vaikutus niillä organisaation eri 

jäsenille on. Niinpä organisaation jäsenet tulkitsevat kohtaamaansa todellisuutta 

laskentajärjestelmien avulla kulttuurilleen ominaisella tavalla. Normaalitoiminnassa 

kätkössä olleet tavoiteristiriidat voivat puhjeta konfliktiksi, jonka ratkaiseminen 

puolestaan saattaa edellyttää organisaation strategian muutosta. Tällöin organisaation 

dominoivassa koalitiossa ja arvomaailmassa tapahtuvat muutokset vahvistavat tai 

heikentävät laskentajärjestelmän asemaa organisaatiossa ja aiheuttavat muutoksia 

organisaation laskentaratkaisuissa. (Partanen 1997, 132-135) 

 

Kansalliset kulttuurit voivat hankaloittaa laskentakulttuurien integroitumista 

yhteneväiseksi. Multikulttuurisessa fuusiossa saatetaan yhteen erilaisiin taustoihin 

perustuvia kulttuureita, jotka edelleen verkostoituvat uusiin kulttuureihin. Alla oleva 

kuvio kuvaa laskentakulttuurin suhdetta toisiin kulttuuritasoihin monikulttuurisissa 

fuusioissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3: Organisaatiokulttuurien ja laskentakulttuurien integroituminen fuusioissa. 

(Säntti 2001, 42) 
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5 KOHDEORGANISAATIO 

5.1 Kalmar Industries 

 

Kalmar Industries on maailman johtava satamien ja terminaalien kontinkäsittely- ja 

raskaiden tavarankäsittelykoneiden toimittaja. Kalmarin kuormankäsittelylaitteet 

soveltuvat käyttöön metalli-, metsä- ja rakennusteollisuudessa. Asiakaskuntaan 

kuuluu satamia, terminaaleja ja teollisuutta. Tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset 

nosturit, konttilukit, konttikurottajat, trukit ja terminaalitraktorit. Kalmarin toiminnan 

tavoitteena on asiakkaan asettaminen toiminnan lähtökohdaksi. Tavoitettaan 

tukemaan Kalmar tarjoaa lisäarvoa tuottavia palveluita, joita ovat 

rahoituspalveluiden lisäksi koneen elinkaaren aikaiset palvelut kuten varaosamyynti, 

kunnossapito- ja korjauspalvelut sekä vaihtolaitteet. Tuotantolaitoksia on Suomessa, 

Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Alankomaissa, Malesiassa sekä Eestissä. Lisäksi uusi 

tehdas on rakenteilla Kiinaan. Myyntiverkosto käsittää 15 myyntikonttoria ja useita 

agentteja kattaen yli 100 valtiota. (De Buck 2004, 25) Vuonna 2003 Kalmarin 

liikevaihto oli 719 miljoonaa euroa. 48 % liikevaihdosta kertyi Euroopan 

markkinoilta, 28 % Pohjois-Amerikasta, 13 % Aasiasta ja 11 % muilta markkina-

alueilta. Kalmar työllisti 3180 henkilöä vuonna 2003. (Kone Annual Report 2003) 

 

5.2 Fuusioprosessi Oy Sisu Ab ja Kalmar Industries AB 

 

5.2.1 Partek Oyj Abp ostaa Oy Sisu Ab:n 

 

Partekin hallitus esitti vuoden 1997 viralliselle yhtiökokoukselle, että Partek ostaa 

19,9 miljoonaa Oy Sisu Ab:n osaketta, joka oli 53,8 prosenttia Sisun tuon ajan 

osakekannasta. Osto oli tarkoitus toteuttaa suuntaamalla 10 miljoonan osakkeen 

osakeanti Suomen valtiolle, Valmet Oy:lle ja Oy Sisu Ab:n Toimihenkilöiden 

Eläkesäätiölle ja maksamalla 130 miljoonaa markkaa käteisenä. Partekin osakkeiden 

määrä kasvoi 38,5 miljoonasta 48,5 miljoonaan osakkeeseen ja osakepääoma 100 

miljoonaan markkaan. Sisun osakkeen hinnaksi muodostui 46,03 markkaa 

osakkeelta. (Partek Oyj Abp:n vuosikertomus 1996 & Oy Sisu Ab:n vuosikertomus 

1996) 
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Suomen valtio osti Partekin suurimman osakkeenomistajan norjalaisen Aker RGI:n 

reilun 26 prosentin Partek-omistuksen, josta Aker RGI sai vastineeksi 46,2 prosenttia 

Sisun osakemäärästä. Suunnitelman mukaan Partek osti Aker RGI:ltä mainitut 

osakkeet samalla 46,03 markan hinnalla lisättynä lunastushetkeen kertyvällä korolla. 

Näin Sisusta tuli kokonaan Partekin omistama laskennalliselta kokonaisarvoltaan 

1700 miljoonaa markkaa. Sisu-järjestelyn myötä Partekin suurimmaksi 

osakkeenomistajaksi nousi Suomen valtion 30,4 prosentin osuudella. Valmetin 

omistusosuudeksi tuli 10,5 prosenttia. (Partek Oyj Abp:n vuosikertomus 1996 & Oy 

Sisu Ab:n vuosikertomus 1996) 

 

5.2.2 Partek Oyj Abp ostaa Kalmar Industries AB:n 

 

Vuosi 1996 oli Kalmarille käänteen tekevä, sillä sen tulos ja tilauskanta kääntyivät 

laskuun monen kasvun vuoden jälkeen. Samaan aikaan kun Tukholman pörssi-

indeksi oli tasaisen vahvassa nousussa ja kontinkäsittelymarkkinat vakaat, Kalmarin 

pörssikurssi heittelehti kautta vuoden. Tilikauden aikana Kalmarin osake ponnisti 

vaivoin vuotta edeltäneelle tasolle. Vaikka omavaraisuusprosentti nousi hyvälle 

tasolle, laski oman pääoman tuotto 13 prosenttia. (Kalmar Årsredovisning 1996) 

 

Muutama kuukausi keväisen Sisun ostamisen jälkeen, Partek päätti yhdistää Sisu 

Terminal Systemsin Kalmar Industries AB:n kanssa. Kalmar oli tuolloin Sisun kovin 

kilpailija. Yritysten hallitukset hyväksyivät yhdistymisen vuoden 1997 syksynä. 8. 

lokakuuta Partek ja Kalmar allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Kalmar ja Sisu 

fuusioitiin. Ennen fuusiota Kalmar alensi osakepääomaansa ostamalla 10 prosenttia 

omista osakkeistaan. Fuusio toteutettiin siten, että Kalmar suoritti suunnatun 

osakeannin Partekille ja sai Sisun osakkeet omiaan vastaan. Tämän tuloksena Partek 

sai 51 prosenttia Kalmarin osakkeista ja Sisusta tuli kokonaan Kalmarin omistama 

sisaryhtiö. Toiseksi suurimmaksi osakkeenomistajaksi jäi ruotsalainen Henderson 

11,7 prosentin osuudella ja kolmanneksi suurimmaksi Sparbankens och 

Föreningsbanken’s unit trusts 8,9 prosentin osuudella. Järjestelyn jälkeen 

suomalaisten omistuksessa osakkeista oli Partekin omistamat 51 prosenttia ja 

ruotsalaisten omistuksessa 25,6 prosenttia. (Partek Oyj Abp:n vuosikertomus 1997 & 

Kalmar Annual Report 1997) 
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Kahdesta yrityksestä muotoutui maailman johtava kontinkäsittelyalan yritys, jossa 

Partek oli enemmistöosakas. Uudella Kalmarilla oli tuotantolaitoksia kolmessa 

kaupungissa Ruotsissa, Tampereella ja Kurikassa sekä Virossa ja kahdessa 

kaupungissa Yhdysvalloissa. Uuden Kalmarin yhteenlaskettu liikevaihto oli 3126 

miljoonaa markkaa. (Partek Oyj Apb:n vuosikertomus 1997 & Kalmar Annual 

Report 1997) 

 

5.2.3 Uusi suomalais-ruotsalainen Kalmar Industries 

 

Vuoden 1998 joulukuussa Partek teki julkisen ostotarjouksen Kalmarin 

vähemmistöosakkaille, jotka yhdessä omistivat 39 prosenttia yhtiön osakkeista ja 

äänistä. Tarjouksen mukainen lunastushinta oli 85 Ruotsin kruunua osakkeelta. 

Alkuperäistä tarjousaikaa, joka päättyi 18.2.1999 jatkettiin 16.3.1999 asti. 

Alkuperäisen tarjousajan päättymisen mennessä tarjouksen oli hyväksynyt 470 

osakasta, joiden osakeomistuksensa oli yhteensä 5,4 prosenttia Kalmarin osakkeista. 

Näin Partekin omistusosuus Kalmarista nousi 56,4 prosenttiin. Osakkeiden 

kokonaislunastushinnaksi muodostui 73 miljoonaa markkaa. Fuusion synergiahyödyt 

saavuttivat 50-100 miljoonan markan arvon vuodella 1998. Odotetut synergiahyödyt 

vuodelle 1999 olivat 67-100 miljoonaa markkaa. (Partek Oyj Apb:n vuosikertomus 

1999 & Kalmar Årsredovisning 1999) 

 

Vuoden 1999 aikana fuusioitumisen jälkeistä yhdistymistä jatkettiin, jolloin se myös 

saatettiin päätökseen. Partek hankki Kalmarin osakkeista enemmistöosuuden 

saavuttaen vuoden loppuun mennessä 67,9 prosentin äänivallan. Ruotsalaisessa 

omistuksessa oli vuoden lopussa 29,1 prosenttia osakkeista, mutta vuoden 2000 

loppuun mennessä Partek oli saanut Kalmarin osakkeista haltuunsa liki 100 

prosenttia. Vuonna 2002 Kone osti koko Partekin osakekannan, minkä jälkeen 

osakkeen noteeraus päättyi Helsingin pörssissä saman vuoden joulukuussa. Partekista 

maksettu kauppahinta velkoineen oli noin 1,5 miljardia euroa. Partekin oston myötä 

Kalmarista tuli osa Kone Oyj -konsernia. (Kone Oyj:n vuosikertomus 2002) 

 



 58

5.3 Kyselytutkimus 

 

Kalmarin Tampereen tehtaan talousyksikössä työskentelee 20 henkilöä eri 

taloushallinnon tehtävissä. Yksikön työntekijöistä kuusi työskentelee 

laskuntarkastajina, mutta heidän työnsä koostuu myös muista talouden tehtävistä. 

Käsiteltäviä laskuja tehtaaseen vastaanotetaan vuositasolla yli 58 000. Laskuista 

reilut 40 000 on tilaukseen perustuvia ja vajaat 17 000 kululaskuja. Ruotsissa 

Ljungbyn ja Lidhultin tehtailla taloushallinnon tehtävissä työskenteleviksi lasketaan 

37 työntekijää, joista 8 laskunkäsittelijöinä. Lukuun kuitenkin kuuluu Suomen 

luvusta poiketen palkkahallinnon, IT-toiminnan, kiinteistön ja myös 

puhelinkeskuksen työntekijät. Vuoden 2004 aikana Ruotsissa käsiteltiin 90 000 

laskua. Laskuista karkeasti kaksi kolmasosaa oli tilaukseen pohjautuvia laskuja ja 

kolmannes kululaskuja.  

 

Empiirisen aineiston pohjana toimii Kalmarin taloustoiminnoissa työskentelevillä 

toimihenkilöillä toteutettu kysely. Henkilöstön mielipiteen kartoittamiseksi ei nähty 

muita relevantteja mahdollisuuksia kuin kattavan mutta yksinkertaisen 

kyselylomakkeen käyttö. Kyselylomakkeen laadinnassa ilmiselvä ongelma alusta 

saakka oli käsiteltävän alueen monisäikeisyys ja laajuus. Fakta oli myös se, että 

suurta osaa Kalmarin taloushallinnon työntekijöistä ei laskunkäsittelyn muutos 

päivittäisen työskentelyn kannalta koskettanut juuri lainkaan. Kysely toteutettiin 

siten, että samat kysymykset esitettiin sekä suomalaisille että ruotsalaisille 

työntekijöille. Suomenkielinen kyselylomake ja vastausten jakautuminen on esitetty 

liitteenä 4. Ruotsinkielinen lomake ja vastaukset on esitetty liitteenä 5. Kyselyn 

sanavalinnassa on luonnollisesti pyritty välttämään kielestä johtuvia eroja, jotta 

vastaajat eivät äidinkielensä vuoksi tulkitsisi kysymyksiä toisistaan poikkeavalla 

tavalla.  

 

Kysely lähetettiin kaikkiaan 24 henkilölle, jotka tulevat vähintäänkin jonkin verran 

olemaan tekemisissä mahdollisesti käyttöönotettavan sähköisen laskun kanssa. 

Kyselyn vastaajat ovat työnimikkeiltään laskuntarkastajia, kontrollereita, 

huolitsijavirkailijoita, talousassistentteja, IT-koordinaattoreita sekä kirjanpitäjiä. 

Kyselyn lopullinen vastausprosentti oli 67 prosenttia. Huomionarvoinen seikka 
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vastausprosenttia ajatellen on se, että suomalaisten kohdalla se nousi 92 prosenttiin ja 

ruotsalaisten tapauksessa vain 45 prosenttiin. Tulokset kuitenkin edustavat 

kohdeyrityksen työntekijöiden mielipiteitä ja soveltuvat siten analysoitaviksi 

kohdeyrityksen tapauksessa. Ruotsalaisten alhainen vastausprosentti hankaloittaa 

talousosastojen välistä vertailua, koska vastauksista saatu aineisto ei edusta 

enemmistön mielipiteitä. Mainittava seikka kyselylomakkeesta on myös se, että 

toimeksiantajan ehdotuksen ja yhteisten keskustelujen jälkeen ’ei osaa sanoa’- sekä 

’ei halua sanoa’ vaihtoehdot jätettiin pois. Tällä tavalla pyrittiin parantamaan 

vastausten kattavuutta. Joihinkin kysymyksiin vastaajat kuitenkin jättivät vastaamatta 

kokonaan. Kysymykset sekoitettiin siten, etteivät ne ole aihejärjestyksessä. Tällä 

pyrittiin parantamaan vastaajien pohdintaa, koska he joutuivat siirtymään aiheesta 

toiseen. keskittymättä tiettyyn aihealueeseen kerrallaan. Kysymyslomake pyrittiin 

pitämään mahdollisimman yksinkertaisena siten, että siihen vastaaminen olisi nopeaa 

ja helppoa. Tampereella aikaisemmin toteutetuissa esitutkimuksissa oli havaittavissa 

haluttomuutta vastata kyselyihin ja niihin vastattiin vain ylimalkaisesti. 

 

5.3.1 Suhtautuminen laskentatoimen innovaatioihin ja verkkolaskuun 

 

Kaikista vastaajista niukasti yli puolet oli sitä mieltä, että yrityksessä strategia ja 

visio ovat hyvin viestittyjä. Ruotsalaisista 60 prosenttia piti yllä mainittuja tekijöitä 

hyvin viestittyinä, mutta suomalaisten vastaukset jakautuivat kahtia siten, että puolet 

vastasi puolesta ja puolet vastaan. Toisaalta yrityksen tavoitteista kysyttäessä, kaikki 

suomalaiset vastasivat tuntevansa yrityksen tavoitteet. Ruotsalaisista osallistujista 60 

prosenttia vastasi olevansa jokseenkin eri mieltä siitä, että he tuntevat organisaation 

tavoitteet. Vastaukset ovat ristiriidassa keskenään, mikä on mahdollisesti 

selitettävissä sillä, ettei strategian ja vision yhteys ole työntekijöille selkeä. Selkeästi 

ilmaistu visio tukee tavoitteen ymmärtämistä. Tavoitteiden tuntemattomuudesta 

huolimatta reilut 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei yrityksen tavoitteisiin 

pyrkiminen ole mahdotonta heidän jokapäiväisessä työssään. Suomalaisista vain alle 

neljäsosa koki yrityksen tavoitteisiin pyrkimisen päivittäisessä työssään jokseenkin 

mahdottomaksi.  

 

Yritystason tavoitteiden lisäksi kyseltäviltä tiedusteltiin heidän mielipidettään 

laskentajärjestelmien tavoitteiden tiedottamisesta. 59 prosenttia kaikista vastaajista 
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vastasi olevansa eri mieltä siitä, että laskentajärjestelmälle asetetut tavoitteet on 

viestitty heille. Luvussa on kuitenkin eroa osastojen välillä. Suomalaisista 67 

prosenttia vastasi olevansa eri mieltä siitä, että laskentajärjestelmän tavoitteet on 

viestitty heille. Sen sijaan Ruotsissa työskentelevistä 60 prosenttia vastasi olevansa 

sitä mieltä, että laskentajärjestelmille asetetut tavoitteet on viestitty. Kuitenkin 

enemmistö sekä ruotsalaisista että suomalaisista koki, että yrityksellä on olemassa 

selkeä tavoite laskentajärjestelmien kehittämiselle. Molempien kansallisuuksien 

tapauksessa noin 60 prosenttia vastasi uskovansa yrityksellä olevan selkeä tavoite 

laskentajärjestelmän kehittämiselle. 92 prosenttia suomalaisista tiesi mihin 

laskentajärjestelmillä pyritään. Ruotsalaisten kohdalla luku oli 60 prosenttia. 

Laskentajärjestelmillä on siis ainakin Suomen yksikössä selkeä asema. 

 

Nykyiseen laskentajärjestelmään liittyvien kysymysten lisäksi talousammattilaisilta 

kysyttiin laskentajärjestelmän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajat 

kansallisuudesta riippumatta olivat sitä mieltä, ettei yrityksessä ole uudelle 

laskentajärjestelmälle selkeää tarvetta. Ruotsalaisten asenne uutta 

laskentajärjestelmää kohtaa oli kielteisempi kuin Suomessa. Heistä 80 prosenttia 

koki, ettei laskentajärjestelmälle ole selkeää tarvetta. Suomalaisista 58 prosenttia 

koki samoin. Molemmat ryhmät myös kokivat, että nykyiselläänkin talousosastojen 

tuottamia raportteja käytetään yrityksessä säännönmukaisesti toiminnan tukena. 

Kuitenkin laskunkäsittelyn koettiin molemmissa yksiköissä kaipaavan muutosta. 

Suomalaisista 75 prosenttia oli sitä mieltä, että uudelle laskunkäsittelytavalle olisi 

tarvetta. Ruotsalaisista 60 prosenttia oli täysin samaa mieltä. Sekä suomalaisten että 

ruotsalaisten kohdalla voidaan siis sanoa vallitsevan suhteellisen vahva mielipide 

siitä, että laskunkäsittelyä on kehitettävä. Uuden laskentajärjestelmän ei kuitenkaan 

uskottu voimakkaasti auttavan työrutiinien kyseenalaistamisessa ja työn uudelleen 

organisoimisessa. Suomalaiset ja ruotsalaiset osoittivat tämän kysymyksen kohdalla 

lähestulkoon samanlaisia mielipiteitä siten, että molemmissa ryhmissä noin 60 

prosenttia uskoi laskentajärjestelmän jokseenkin auttavan työrutiinien uudelleen 

jäsentämisessä. Rutiinien uudelleen jäsentämiseen ei ehkä uskottu sen vuoksi, että 

nykyinen laskentajärjestelmä vastaajien mielestä sisältää jonkin verran piirteitä 

aikaisemmasta järjestelmästä. Kuten teoriaosuudessa on todettu samankaltaisissa 

piirteissä ja metodeissa pidättäytyminen vähentää innovatiivisuutta ja uusien 
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työtapojen kehittämistä. Samalla siirtymien uuteen ehkäisee vanhasta 

toimintamallista poisoppimista. 

 

Työntekijöistä enemmistö vastasi verkkolaskun sopivan Kalmarin strategiaan hyvin. 

Suomalaiset kuitenkin kokivat ruotsalaisia voimakkaammin verkkolaskun olevan 

yrityksen strategian mukainen toimintatapa. Toisaalta suomalaisista ruotsalaisia 

pienempi osa koki tuntevansa Kalmarin strategian ja mission. Suomalaisista 

neljäsosa oli jokseenkin eri mieltä siitä, että he tiesivät yrityksen strategian. 

Ruotsalaisten kohdalla strategian tunsi 80 prosenttia vastaajista.  

 

Aikaisemmin Tampereen talousosastolla tehdyssä esitutkimuksessa, jossa selvitettiin 

verkkolaskun vaikutuksia ilmapiiriin ja asenteisiin selvisi, että verkkolasku aiheuttaa 

vaihtelevia mielipiteitä talousammattilaisissa. Tässä kyselyssä vastaajat kuitenkin 

selkeästi olivat sitä mieltä, ettei siirtyminen verkkolaskuun arveluta heitä. 

Suomalaisista 92 prosenttia oli sitä mieltä, ettei verkkolaskuun liity arveluttavia 

tekijöitä. Ruotsalaisten kohdalla samaa mieltä oli 80 prosenttia vastanneista. 

Kyselyyn vastanneilla voidaan siis tulkita olevan hyvin positiivinen ja varma asenne 

verkkolaskun käyttöönottoon. Mainitsemisen arvoista tämän kysymyksen kohdalla 

on se, että yksikään laskuntarkastaja ei vastannut verkkolaskuun siirtymisen 

arvelutavan heitä. Tämä on huomattavaa siksi, että verkkolaskun mahdollistama 

automatisointi aiheuttaa laskunkäsittelijöiden vapauttamisen, jolloin mahdollisia ovat 

myös työntekijöiden uudelleenjärjestelyt. Toisaalta toiset kyselyyn vastanneet 

kokivat, että heidän työnsä liittyminen verkkolaskuun on niin ohutta, ettei sillä ole 

suurta merkitystä heidän työnsä kannalta. Tällaisia vastauksia saatiin kyselyn 

avoimissa vastauksissa.  

 

Kyselylomakkeen palauttaneet kokivat tietävänsä verkkolaskun ominaispiirteet, sillä 

melko suuri enemmistö vastasi tuntevansa ja ymmärtävänsä verkkolaskun toiminnan. 

Laskunkäsittelijöistä jokainen koki tuntevansa ja ymmärtävänsä verkkolaskun 

toiminnan. Toisaalta tiedusteltaessa osaston tiedon riittävyyttä verkkolaskun 

käyttöönottamiseksi, suomalaiset vastasivat tason olevan riittämätön. Sen sijaan 

ruotsalaiset työntekijät kokivat melko voimakkaasti tiedon olevan riittävällä tasolla. 

Laskun tarkastajista enemmistö koki tietoa olevan riittävästi, mutta myös toisen 

suuntaisia vastauksia annettiin. Toisaalta kaikki laskunkäsittelijät myös kaipasivat 
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verkkolaskusta lisäinformaatiota. Suomalaisista työntekijöistä jopa 92 prosenttia koki 

tarvitsevansa lisäinformaatiota, kun taas Ruotsin talousosastolla työskentelevistä 

kaikki kokivat ettei tarvetta lisäinformaatiolle ole lainkaan. Jokainen ruotsalainen 

vastasi, ettei kaipaa verkkolaskusta lisäinformaatiota. Kaikista vastaajista reilu 75 

prosenttia uskoi verkkolaskun avulla saavutettavan säästöjä. Vastuksissa ei ollut eroa 

suomalaisten tai ruotsalaisten kesken. Ruotsalaiset vastaajat olivat sitä mieltä, että 

verkkolaskuun liitettävä automatisoitu tiliöinti parantaa laskuntarkastuksen 

luotettavuutta. Suomalaisista kaksi kolmasosaa oli samaa mieltä. Automatisoidun 

tiliöinnin uskottiin myös tehostavan laskunkäsittelyä. Ruotsalaiset uskoivat näin 

jonkin verran voimakkaammin kuin suomalaiset.  

 

Laskentajärjestelmän muutoksiin liittyen kysyttäviltä tiedusteltiin myös mielipidettä 

käynnissä olevien muutoshankkeiden lukumäärästä. Vastaajat kokivat määrän olevan 

sopivan siten, että sekä Suomessa että Ruotsissa noin 80 prosenttia vastaajista vastasi 

mielipiteekseen muutoshankkeiden tämän hetkisen määrän olevan riittävä. Tästä 

voidaan tehdä johtopäätös, että muutoksia ei ole tehty menneinä aikoina liikaa eikä 

myöskään liian vähän. Toisaalta tiedustellessa inhimillisten tekijöiden huomiointia 

Kalmarilla suoritettavissa muutosprojekteissa, vastasivat työntekijät 

huomioonottamisen olevan riittämättömällä tasolla. Molemmissa yksiköissä 80 

prosenttia vastaajista koki näin. Tämä on merkittävä tulos siinä mielessä, että 

ruotsalaista työkulttuuria pidetään osallistavana ja kollektiivisena, kuten edellä 

teoriaosuudessa on mainittu. 

 

5.3.2 Implementoinnin muutosvastarinta kohdeorganisaatiossa 

 

Kun vastaajilta tiedusteltiin heidän valmiutta uuden oppimiseen, olivat lähestulkoon 

kaikki täysin samaa mieltä siitä, että he ovat valmiita oppimaan uusia taitoja. Vain 

yksi ruotsalainen vastasi olevansa täysin eri mieltä. Sitä vastoin kaikki suomalaiset 

olivat valmiita uusia taitojen oppimiseen. Heistä 92 prosenttia oli täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa. Lähes samankaltaisia vastauksia saatiin väittämään, joka koski 

valmiutta työtapojen muuttamiseen. Huomionarvoista on kuitenkin se, että 

mielipiteet jakautuivat tasan täysin ja jokseenkin samaa mieltä -kohtien kanssa. 

Toisin sanoen työtapojen muuttamista ei koettu yhtä positiivisena, kuin uusien 

menetelmien oppimista. Suomalaisten ja ruotsalaisten enemmistö oli silti myös sitä 
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mieltä, että työtapojen muuttaminen on mukavaa. Yksikään vastaaja ei sanonut 

olevansa tästä täysin eri mieltä. Suuria eroja ei esiintynyt myöskään suomalaisten ja 

ruotsalaisten vastauksien välillä. Vastaajista noin 80 prosenttia molemmissa 

talouspisteissä koki työtapojen muuttamisen myönteisesti. Muutoshalukkuudesta 

huolimatta vastaajat tunsivat, ettei nykyisistä menettelytavoista ole helppo luopua. 

Vastauksissa on havaittavissa merkittävää eroa kansallisuuksien kesken. Suomalaiset 

kokivat menettelytavoista luopumisen helpommaksi kuin ruotsalaiset. Suomalaisista 

reilu 40 prosenttia koki menettelytavoista luopumisen helpoksi. Sitävastoin 

ruotsalaisista näin koki vain 20 prosenttia. Väittämiin saaduista vastauksista voidaan 

tehdä sen suuntaisia päätelmiä, että henkilökohtaiset asenteet muutokselle ovat 

yrityksen molemmissa talousosastoissa suotuisat. Uusien taitojen oppiminen koetaan 

molemmissa pisteissä positiivisesti, mutta työn muuttaminen koetaan jokseenkin 

haasteellisemmin. Työn muuttaminen koetaan silti mukavaksi. 

 

Henkilökohtaisen oppimis- ja muutoshalukkuuden lisäksi tiedusteltiin asenteista 

muutoksiin yleisemmällä tasolla. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään, miten 

vastaajat kokevat kollektiiviset yleisellä tasolla tapahtuvat muutokset. Tavoitteena oli 

muodostaa käsitys siitä, millaiseksi vastaajat kokevat organisaatiotason 

muutosilmapiirin ja asenteet. Vaikka henkilökohtaiset asenteet muutokseen ja uuden 

oppimiseen osoittautuivat muutoksien toteuttamiselle suotuisiksi, esiintyy 

organisaatiossa vastaajien mielestä muutosvastarintaa. Vastauksissa ei esiintynyt 

merkittäviä eroja kahden kansallisuuden välillä. Suomalaisten antamat vastaukset 

kuitenkin painottuvat enemmän täysin samaa mieltä kohtaan verrattaessa heitä 

ruotsalaisiin kollegoihinsa. Suurin osa kaikista vastaajista oli jokseenkin sitä mieltä, 

että yrityksessä esiintyy muutosvastarintaa. Muutosvastarinta saattaa olla 

selitettävissä sillä, että organisaation ilmapiiriä ei koeta täysin muutosta suosivaksi. 

Suomessa ilmapiiri koettiin vähemmän muutokseen kannustavaksi kuin Ruotsissa. 

Ruotsalaisten vastaukset jakautuivat tasan puolesta ja vastaan, kun taas suomalaiset 

olivat painavammin sitä mieltä, ettei ilmapiiri suosi muutosta. Toisaalta molemmista 

kansallisuuksista 80 prosenttia oli sitä mieltä, ettei kummankaan yksikön 

organisaatiokulttuuri edistä muutosvastarintaa.  

 

Kansallisuuksien välisiin eroihin saattaa olla syynä kulttuureista johtuva asenne 

moderniin yhteiskuntaan. Kuten edellä selitetty, ruotsalaiset mielellään painottavat 
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oman kulttuurinsa kuvailussa modernin yhteiskunnan ihannointia. Suomalaisten 

tuntemukset muutosta hidastavasta ilmapiiristä saattavat johtua myös siitä, etteivät he 

ehkä koe saavansa tarpeeksi mahdollisuuksia osallistua muutosprojektien 

toteuttamiseen. Suomalaisista jopa 92 prosenttia kaipasi lisää osallistamista 

muutosprojekteihin. Vastaukset olivat täysin päinvastaisia ruotsalaisiin kollegoihin 

nähden. Ruotsalaisista vastaajista nimittäin vain 20 prosenttia halusi muutoksiin lisää 

osallistamista. Ruotsalainen organisaatiokulttuuri on tyypillisesti kollektiivista ja 

kaikkien työntekijöiden mielipiteet huomioonottavaa. Suomalaista 

organisaatiokulttuuria puolestaan kuvataan tavallisesti melko hierarkkiseksi. Ero 

vastauksien välillä siis todennäköisesti johtuu erilaisista tavoista toteuttaa 

muutosprojekteja.  

 

Kyselyn mukaan ruotsalaisilla oli selkeämpi kuva omasta asemasta muutoksissa. 80 

prosenttia ruotsalaisista vastasi tietävänsä oman roolinsa muutoksia toteutettaessa. 

Suomalaisten kohdalla luku oli vain 67 prosenttia. Alhaisempi luku suomalaisten 

kohdalla saattaa johtua edellä mainitusta osallistamisen tarpeen tunteesta. 

Mielenkiintoinen seikka on myös se, miten talousammattilaiset kokevat 

mahdollisuutensa vaikuttaa muutosprojektin kulkuun. Suomalaisista vain puolet koki 

pystyvänsä vaikuttamaan organisaationsa muutoshankkeisiin, jos niin haluaa. 

Ruotsalaisista 60 prosenttia koki heillä olevan mahdollisuus vaikuttaa. Silti 67 

prosenttia suomalaisista koki saavansa vastuuta, kun luku ruotsalaisten kohdalla oli 

60 prosenttia. Kiteytettynä voidaan sanoa, että taloushallinnon henkilöstö kaipaa 

muutosprojekteihin runsaampaa osallistamista, roolijakoa ja vastuunjakoa. 

 

Suomalaiset vastaajat olivat kaikki samaa mieltä väittämän kanssa, että Kalmar on 

menestyvä yritys. Ruotsalaisistakin 80 prosenttia oli samaa mieltä. Kaikki 

suomalaiset olivat myös ylpeitä yrityksestään. Ruotsalaiset puolestaan tunsivat 

vähemmän ylpeyden tunnetta yritystään kohtaan. Vain 60 prosenttia ruotsalaisista 

vastaajista koki ylpeyttä Kalmarista. Menestymisen ja ylpeyden tuntemisesta 

huolimatta puolet suomalaisista koki epävarmuutta oman roolinsa muuttumisesta 

organisaatiossa tulevaisuudessa. Ruotsalaisten kohdalla sama prosentti oli vain 20 

prosenttia. Myös laskuntarkastajien kohdalla luku oli 20 prosenttia. Kuten jo 

edellisessä kappaleessa tuli mainittua, on tämä luku mielenkiintoinen verkkolaskun 

automatisointimahdollisuuksien ja mahdollisesti vähenevän työmäärän vuoksi. 
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Laskunkäsittelijöillä kuitenkin näyttää olevan luottavainen asenne koskien 

tehtäviensä säilymistä. 

 

Reilu 50 prosenttia kaikista vastanneista tunsi kyseenalaistavansa työnsä rutiinit 

päivittäisessä työssään. Vastauksissa ei ollut mainittavaa eroa kansallisuuksien 

välillä. Organisaatioiden laskentakulttuureissa ei siis nähtävästi ole mainittavaa 

eroavaisuutta. Tämä on samansuuntainen käsitys Sackmannin päätelmiin nähden. 

Hänen mukaansa eri yritysten samankaltaisilla osastoilla, on samanlaiset 

toimintakulttuurit. Toisin sanoen taloushenkilöstön kohtaama organisaatiokulttuuri 

on molemmissa toimipisteissä verrattain samankaltaista, vaikka kansallinen kulttuuri 

ja sen vaikutus laskentakulttuuriin organisaatioissa eroaisikin. Toisaalta suomalaisten 

taipumus hierarkkisuuteen ja päätösten tekemiseen yritysjohdossa näkyy siinä, miten 

suomalaiset kokevat ruotsalaisia vähemmän mahdollisuuksiinsa ilmaista 

mielipiteensä laskentajärjestelmistä. Ruotsin kollektiivinen työkulttuuri on tämän 

suhteen suvaitsevampaa. Vastaajat olivat lisäksi sitä mieltä, että muutokset 

epäonnistuvat enemmänkin inhimillisten kuin teknisten aspektien vuoksi. 

Lisäselvitykseksi avoimissa vastauksissa sanottiin muutosprojektien olevan 

riippuvaisia inhimillisistä tekijöistä siksi, että ihmiset suorittavat kaikki toiminnot 

taloustoiminnoissa. Toisin sanoen ihmisten johtamiseen muutoksissa tulisi kiinnittää 

suurempaa huomiota. 

 

5.3.3 Organisaatiokulttuurin vaikutus laskentakulttuuriin ja muutoksiin 

 

Kolmas kyselyn teema kosketti organisaatiokulttuurin vaikutusta laskentakulttuuriin 

ja laskentajärjestelmiin Kalmarin talousyksiköissä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää 

organisaatiokulttuurin vaikutusta muutoksiin ja asenteisiin talousosastoilla yleisesti. 

Talousammattilaisilta myös kyseltiin heidän tuntemuksiaan suomalaisten ja 

ruotsalaisten yhteistyöstä ja yhteisestä päätöksenteosta. 

 

Työntekijöiden mielestä yksiköissä esiintyy niille tyypillinen kulttuuri. Erityisesti 

suomalaiset olivat tätä mieltä. Suomen talousosastolla työskentelevistä 83 prosenttia 

vastasi osastolla olevan sille ominainen organisaatiokulttuuri. Tästä voitaneen tehdä 

se johtopäätös, että Kalmarin Tampereen talousosastolla esiintyy voimakas 

organisaatiokulttuuri, koska työntekijät havaitsevat sen niin selkeästi. Ruotsalaisista 
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vastaajista 75 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän yksiköllään on oma 

organisaatiokulttuuri. Se on jonkun verran pienempi luku kuin suomalaisten 

keskuudessa, mutta kuitenkin selkeä enemmistö. Väittämään siitä että yrityskulttuuri 

organisaatioissa on muutosta suosiva, olivat molemman yksikön työntekijät samaa 

mieltä. Kuitenkin luku suomalaisten keskuudessa oli vain 58 prosenttia. 

Ruotsalaisista samalla tavalla ajatteli 80 prosenttia. Silti vastaajista selvä enemmistö 

oli sitä mieltä, että organisaation asenne oppimiseen ja muutokseen on rohkaiseva. 

Tässäkin kohdassa suomalaiset olivat hieman ruotsalaisia vähemmän samaa mieltä 

väittämän kanssa. Kulttuurin ei ehkä yleisellä tasolla koeta olevan kovin oppimista 

motivoiva, mutta asenne omien kollegoiden ja oman osaston kohdalla koetaan olevan 

oppimisen kehittämiselle suotuisa.  

 

Mielenkiintoinen seikka on myös se, että ruotsalaisista pienempi määrä vastanneita 

koki heidän osastollaan sallittavan yleisestä mielipiteestä poikkeavien mielipiteiden 

ilmaisun. Ruotsalaisista 60 prosenttia koki poikkeavien mielipiteiden olevan sallittua. 

Suomalaisista tällä tavalla koki 75 prosenttia. Mielenkiintoisen vastauksista tekee se, 

että muutosprojektien aikana ruotsalaiset tapaavat kysyä asiasta kaikkien osallisten 

mielipidettä ennen varsinaisen päätöksen tekemistä. Suomessa muutosjohtamisen 

koetaan puolestaan olevan johtajavetoisempaa, siten että päätös yleensä on totuttu 

keskittämään johdolle. Tämä ilmenee muun muassa siten, että kyselyn mukaan 

suomalaisista 58 prosenttia pitää organisaationsa ilmapiiriä konservatiivisena luvun 

ruotsalaisten keskuudessa ollessa vain 20 prosenttia. Sitä vastoin ruotsalaista 

yrityskulttuuria suomalaiset eivät pitäneet hierarkkisena. 67 prosenttia suomalaisista 

ei ollut sitä mieltä, että Ruotsissa vallitsee hierarkkinen kulttuuri. Samoin 

ruotsalaisista 80 prosenttia ei uskonut Suomessa vallitsevan hierarkkiseen malliin 

perustuvaa organisaatiokulttuuria. Toisin sanoen kummankaan kansallisuuden 

edustajat eivät havainneet toisen maan taloustoiminnoissa olevan hierarkkisia 

piirteitä. Mielenkiintoinen piirre kyselyssä oli se, että suomalaiset tunnistivat 

mielipidejohtajia omilla osastoillaan kun taas ruotsalaiset eivät olleet sitä mieltä, että 

mielipidejohtajia esiintyy. Tämä voi johtua kulttuurieroista tai sitten yksiköihin 

muodostuneista henkilörooleista. Mielipidejohtajat on kuitenkin hyvä pitää mielessä 

uuden implementointiin valmistautuessa. Heidän puolelleen saaminen saattaa 

vaikuttaa suotuisasti koko muutoshankeen läpiviemiseen. 
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Molempien yksiköiden työntekijät kokivat, että laskentatoimen metodeissa ja 

käytännöissä on yritysten välillä eroja. Suomalaisten vastauksista ilmeni myös se, 

että he pitävät omia Suomen taloustoimintojen tuottamia raporttejaan 

informaatioarvoltaan parempilaatuisina kuin ruotsalaisten laatimien raporttien laatua. 

Ruotsissa puolestaan ei uskottu tällaisia laatueroja maiden välillä olevan. 

Ruotsalaisista vain 40 prosenttia vastasi taloudesta tuottamansa informaation laadun 

olevan parempaa kuin suomalaisten tuottaman informaation. Suomalaisista 92 

prosenttia koki laskentatoimen merkityksen olevan yritykselle tärkeä. Ruotsissa 

vastaava luku oli vain hivenen pienempi - 89 prosenttia. Voidaan kuitenkin sanoa 

vastauksien olleen samansuuntaisia. Vaikka laskentatoimi koettiin organisaatiolle 

tärkeäksi, kolmasosa suomalaisista vastasi johdon käyttävän laskentatoimen 

tuottamia raportteja satunnaisesti hyväkseen. Ruotsalaisista samalla tavalla vastasi 

viidesosa. 

 

Varsinkin suomalaiset olivat sitä mieltä, että Kalmarissa on eroavaisuuksia Ruotsin 

ja Suomen toimipisteiden välillä. Suomalaisista tätä mieltä oli 92 prosenttia ja 

ruotsalaisista vain 60 prosenttia. 75 prosenttia suomalaisista vastasi kokevansa 

suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin eroja työssään. Ruotsalaisista 60 prosenttia 

koki tällaisia eroja. Tässäkin asiassa ruotsalaiset siis tunsivat eroja olevan vähemmän 

kuin suomalaiset. Selvä enemmistö, 90 suomalaisista vastasi kokemustensa 

ruotsalaisista kollegoistaan olevan positiivisia. 80 prosenttia ruotsalaisista vastasi 

kokemuksensa suomalaisista kollegoistaan olevan positiivisia. Mainittakoon, etteivät 

kummankaan toimipisteen vastaajat olleet väittämän kanssa täysin eri mieltä. 

Asenteet siis toisen talousosaston työntekijöitä kohtaan olivat positiivisia.  

 

Vastaajat olivat hieman varautuneita, kun heiltä kysyttiin suomalaisten ja 

ruotsalaisten yhteistyön toimivuudesta. Suomalaisista 67 prosenttia koki yhteistyön 

suomalaisten ja ruotsalaisten välillä toimivan hyvin. Ruotsalaisista tällä tavalla koki 

60 prosenttia vastaajista. Selitys että vain 60 prosenttia ruotsalaisista koki yhteistyön 

sujuvan hyvin, voi olla se, että ruotsalaiset kokevat suomalaisten tekemien päätösten 

jalkauttamisen jokseenkin vaikeaksi. Vain 40 prosenttia ruotsalaisista vastasi 

suomalaisten tekemien päätöksien olevan helposti jalkautettavissa myös Ruotsissa. 

Aivan samaa mieltä olivat myös suomalaiset, joista 42 prosenttia vastasi ruotsalaisten 

tekemien päätöksien olevan helposti jalkautettavissa Suomessa. Ruotsalaiset 



 68

vastaajat eivät silti uskoneet, että muutokset Suomessa ja Ruotsissa toteutetaan eri 

tavoin. Heistä 60 prosenttia vastasi olevansa eri mieltä väittämän kanssa. 

Suomalaiset puolestaan uskoivat vahvasti, että muutokset toteutetaan maissa eri 

tavalla. Suomalaisista vastaajista 82 prosenttia oli sitä mieltä, että muutokset 

toteutetaan Ruotsissa eri tavalla kuin Suomessa, ja näin ruotsalaisista koki vain 40 

prosenttia.  

 

Suomalaisista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että päätöksiä ei tehdä yhteisesti 

suomalaisten ja ruotsalaisten kesken. Suomalaisilta puuttuu selkeä käsitys siitä millä 

taholla päätökset Kalmarissa tehdään. 73 prosenttia suomalaisista ei uskonut 

suomalaisten tekevän päätöksiä Kalmarilla. Myöskään ruotsalaisten 

päätöksentekovaltaan ei uskottu, sillä vain 18 prosenttia uskoi ruotsalaisten tekevän 

päätökset Kalmarilla. Ruotsalaisetkaan eivät uskoneet omaan päätöksentekoonsa, 

sillä heistä 80 prosenttia ei uskonut ruotsalaisten tekevän päätöksiä Kalmarilla. He 

olivat kuitenkin vahvemmin sitä mieltä, että suomalaisen tekevät päätöksiä 

Kalmarilla, sillä 40 prosenttia ruotsalaisista vastasi näin. Vastauksista voi päätellä, 

ettei henkilöstöllä ole selvää käsitystä siitä, kuka päätökset Kalmarilla tekee. 

Toisaalta tämä on ymmärrettävää, sillä useat kyselyyn osallistuneet ihmiset 

suorittavat tehtäviään liittyen yrityksen juoksevien asioiden hoitoon. Heillä ei ole 

päätöksentekovaltaa koko yritystä koskevissa asioissa. Avoimissa vastauksissa 

kyselyyn vastanneet myönsivät, etteivät tiedä, miten päätöksentekoprosessi 

Kalmarilla toimii. Suomalaisista kaikki olivatkin sitä mieltä, että päätökset tehdään 

Suomessa yrityksen korkeammilla tasoilla. Ruotsalaiset vierastivat tällaista ajatusta, 

mikä selittyy ruotsalaisella kollektiivisella työkulttuurilla. Ruotsalaisista kyselyyn 

vastanneista 80 prosenttia koki, etteivät suomalaiset saa enempää vastuuta, kuin 

heidän ruotsalaiset kollegansa. Huolestuttavaa oli se, että suomalaisista vastaajista 73 

prosenttia uskoi Kalmarilla esiintyvän politikointia ja oman edun tavoittelua 

suomalaisten ja ruotsalaisten kesken. Ruotsalaiset kokivat asian täysin 

päinvastaisesti. Heistä 80 prosenttia ei uskonut tällaista toimintaa Kalmarilla 

esiintyvän. 

 



 69

5.4 Toimenpiteet sujuvan implementoinnin suorittamiseksi 

 

Muutosten johtamista tutkineet vaikuttavat olevan yksimielisiä yhdestä seikasta: 

muutosjohtaminen on äärimmäisen vaikeaa (esim. Russell-Jones 2000, 64; Honkanen 

1989, 143). Siksi siihen tulisi erityisesti panostaa johdon taholta. Eräs 

johtamistutkimuksen keskeisistä periaatteista on jakaa johtaminen kahteen osa-

alueeseen, asioiden johtamiseen (management) ja ihmisten johtamiseen (leadership). 

Näistä ihmisten johtaminen on yleisen käsityksen mukaan huomattavasti vaikeampaa 

(ks. esim Kotter 1990, 9-10). Kyselytutkimuksen vastauksien purkamisessa selvisi, 

ettei Kalmarin taloustoimintojen henkilökuntaa huolestuta verkkolaskun 

implementointi. Tämä on kuitenkin tilanne vasta implementoinnin 

suunnitteluvaiheessa, kun konkreettisia muutoksia ei vielä ole alettu suunnittella. 

Verkkolasku lähinnä koettiin positiiviseksi toiminnan järkeistämisen keinoksi. 

Kyselyn mukaan vastaajat uskoivat verkkolaskun sopivan Kalmarin strategiaan. 

Lisäksi vastaajat uskoivat verkkolaskun automatisoinnin parantavan 

laskuntarkastuksen luotettavuutta. Mielenkiintoinen seikka oli myös se, että 

laskuntarkastajat kokivat verkkolaskun lähinnä mahdollisuutena toimintansa 

kehittämiselle. Kuten aikaisemmin todettiin, esitutkimuksissa oli aistittavissa tiettyä 

varautuneisuutta verkkolaskun käyttöönottoa kohtaan. Lähestulkoon kaikki 

työntekijät olivat kuitenkin valmiita oppimaan uusia taitoja ja muuttamaan 

työtapojaan. Vain yksi vastaaja oli edellä mainituista tekijöistä eri mieltä. Jokseenkin 

toista mieltä oltiin siitä, että nykyisistä menettelytavoista on helppo luopua. 

Laskentatoimen muutosprosesseissa siis muutokseen johtamiseen tulee kehittää 

erityistä huomiota. Halu muutokselle on olemassa, mutta se toteuttaminen on 

hankalaa. Seuraavaksi on käsitelty joitakin toimenpide-ehdotuksia sujuvan 

verkkolaskun implementoinnin suorittamiseksi. Toimenpide-ehdotukset on kehitetty 

peilaamalla kyselylomakkeen vastauksia teoriaosuudessa käsiteltyihin menetelmiin 

ja ratkaisuihin. 
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5.4.1 Sujuva laskentainnovaation implementointi 

 

Koska innovaatiot usein ovat kompleksisia ja monitasoisia konsepteja, tulee 

implementoimiseen kiinnittää huomiota, jotta se johtaisi yrityksissä parantuneisiin 

suorituksiin. Innovaation suhdetta on arvioitava moniin eri tekijöihin: organisaatioon, 

tilanteeseen ja toimijoihin. Implementoitaessa verkkolaskua, on muistettava, että 

laskentatoimen on muututtava samanaikaisesti tuotannossa tapahtuvan kehityksen 

kanssa. Koska laskentainnovaatioiden implementointi on tavallisesti hyvin hidasta, 

tulisi verkkolaskun käyttöönottoon panostaa, jotta tarpeettoman hitaalta toiminnalta 

vältyttäisiin. Muutosprojektin etenemisen seuraamiseksi olisi järkevä perustaa 

projektin etenemistä tarkkaileva johtoryhmä. Lisäksi ryhmän on tarkkailtava 

verkkolaskun käyttöönottoa siten, että investoituun järjestelmään todella panostetaan 

ja implementointi todella tapahtuu. Otollinen hetki muutoksen suorittamiselle olisi 

juuri tällä hetkellä, koska talousammattilaisista suuri enemmistö sekä Tampereella 

että Ruotsissa koki käynnissä olevien muutosprojektien määrän organisaatioissaan 

olevan sopivalla tasolla. Toisin sanoen voidaan tulkita, ettei vastanneiden 

keskuudessa esiinny muutosprojektien aiheuttamaa väsymystä.  

 

Koska laskentainnovaatiot ovat usein staattisia ja hitaasti implementoitavia, on 

keskityttävä innovaatiota koskettavan sosiaalisen kontekstin ymmärtämiseen. 

Ymmärtämällä verkkolaskun kanssa tekemisissä olevan henkilöstön asenteita ja 

oletuksia, pystytään välttämään implementointiin kohdistuvia esteitä. Kyselyssä tuli 

selville se, että vastaajat kokivat henkilöstön käyttävän talousosastojen tuottamia 

raportteja säännönmukaisesti hyväkseen. Jos raporttien tuottaminen on 

rutiininomaista, ei niitä huomata kehittää. Tällöin raporttien hyödyntäminenkin 

muuttuu rutiininomaiseksi. Tämä vaara on erityisesti suomalaisissa yrityksissä, jotka 

usein tuottavat flash-tyylistä nopeaa kuukausiraportointia, jolloin raportoinnissa 

painottuu nopea standardin mukainen informaatio.  

 

Laskentatoimen innovaation implementoinnissa olisi projekti järkevää toteuttaa 

institutionalisoituna muutosprosessina. Tällaisessa menettelyssä seurattaisiin 

menestyneiden yritysten esimerkkiä konsultteja ja eri tahoja apuna käyttäen. 

Kalmarin kohdalla erityistä etua voisi olla emoyhtiön Kone Oyj:n esimerkin 

seuraamisesta, sillä emoyhtiö on jo siirtynyt verkkolaskun hyödyntämiseen. Tällä 
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tavoin osattaisiin ajoissa tunnistaa projektin potentiaaliset vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat. Koneen esimerkin lisäksi erilaiset palveluntarjoajat 

tarvittaessa konsultoivat jalkauttamisen suorittamisessa. Näin mahdollistuu myös 

organisaatiolle ominaisen osaamisen hyödyntäminen, jolloin myös verkkolaskun 

hyödynnettävyys ja merkitys todennäköisesti kasvavat. Lisäksi mahdollisia ovat 

räätälöitynä tapahtuvan implementoinnin aiheuttamat oivaltamiset ja uutta luovat 

oppimisprosessit. Konsultoinnin etuna on myös se, että projektiryhmän on pakko 

keskustella muutoksesta yhteisesti ja asiallisella tasolla.  

 

Uuden laskentakäytännön implementoinnissa on huomioitava, ettei aikaisemmin 

käytetystä laskentakäytännöstä oteta liikaa vaikutteita. Vanhasta järjestelmästä 

lainaaminen on helppoa, mutta estää uuden organisatorista oppimista ja uuteen 

järjestelmään sitoutumista. Kyselytutkimuksessa selvisi, että varsinkin suomalaisten 

mielestä nykyisessä laskentajärjestelmässä on lainattu piirteitä aikaisemmista 

järjestelmistä. Ruotsissa ei tätä mieltä niinkään oltu. Varsinkin Suomen 

taloustoimintojen siirtyessä verkkolaskuun, on syytä pohtia sidonnaisuuksia 

aikaisempiin järjestelmiin. Tällainen aikaisempaan järjestelmään nojautuminen on 

vältettävissä myös esimerkiksi sillä, että kehitysprojekteissa toteutetaan projektin 

jäsenten rotaatiota. Näin aikaisempaan järjestelmään mahdollisesti kiintyneet 

projektiryhmäläiset eivät saa sijaa uuden järjestelmän kehittämisessä.  

 

Erityisesti Tampereen talousosastolla oli havaittavissa, että vaikka yksittäiset 

henkilöt tunsivat tietävänsä verkkolaskusta jo jonkun verran, koettiin 

lisäinformaatiotarpeen olevan melko mittavaa. Vastaajat kokivat, ettei osastolla ole 

tarpeeksi tietoa verkkolaskun implementoimiseksi. He tunsivat myös 

henkilökohtaista tarvetta lisäinformaatiolle. Ruotsalaisten vastaukset taas olivat 

täysin päinvastaisia. Olisikin tärkeätä huomioida varsinkin siis Tampereella 

työskentelevän henkilöstön tiedonpuutetta järjestämällä mahdollista lisäinformaatiota 

saataville. Informaation tarve voi koskea myös projektin edistymistä, joka 

luonnollisesti kiinnostaa henkilöstöä. Tiedontarpeeseen on suositeltavaa reagoida, 

sillä henkilöstö koki verkkolaskun muutoin esimerkiksi yrityksen strategiaan 

sopivaksi. Henkilöstön asenne verkkolaskuun oli muutoinkin positiivinen. He olivat 

edellä esiteltyjen kyselyn tuloksien sitä mieltä, että nykyinen laskunkäsittely kaipaa 

uudistamista. Vastaajat uskoivat verkkolaskulla saavutettavan säästöjä. Lisäksi 
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automatisoiden tiliöinnin koettiin parantavan laskunkäsittelyn luotettavuutta ja 

tehokkuutta. Verkkolaskun esittelyssä ja henkilöstön verkkolaskukoulutuksessa tulisi 

myös korostaa verkkolaskun hyötyjä paperiseen laskukäsittelyyn verrattuna. 

Verkkolaskusta tiedottamatta jättäminen saattaa helposti aiheuttaa henkilöstössä 

kasvavaa muutosvastarintaa. Tämä vaara on erityisesti olemassa siksi, että kyselyyn 

vastanneet eivät kummassakaan yksikössä kokeneet suurta tarvetta uudelle 

laskentajärjestelmälle. 

 

5.4.2 Toimenpiteet implementoinnin vastarinnan ehkäisemiseksi 

 

Koska laskentatoimen innovaatiot ovat pikemminkin kuvattavissa hallinnollisina 

kuin teknisinä ratkaisuina, on niitä vaikeampi toteuttaa. Hallinnollisissa 

innovaatioissa painottuvat ihmisten erilaiset piirteet, toisin kuin tekniikkaan 

perustuvissa ratkaisuissa, jotka painottuvat järjestelmiin ja teknisiin ratkaisuihin. 

Epäonnistumisten ei pääosin koeta johtuvan teknisistä virheistä vaan ihmisistä. Tästä 

syystä laskentatoimen ratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota inhimillisiin 

tekijöihin. Myös vastaajat olivat havainneet tämän, sillä suurin osa heistä oli sitä 

mieltä, että muutokset epäonnistuvat lähinnä inhimillisten tekijöiden vuoksi. 

Varsinkin Suomessa tämä oli havaittavissa, koska vastaajista selvä enemmistö 

vastasi epäonnistumisten johtuvan pääosin ihmisistä. Jonkin verran alle puolet 

vastaajista koki epäonnistumisten johtuvan teknisistä ratkaisuista. Verkkolaskun 

käyttöönotossa on siis syytä painottaa muutosjohtamisen henkilöstöaspektia. 

Tavallisesti muutoksen johtaminen keskittyy laskentajärjestelmissä uusien 

ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöön eikä ihmisten ohjaamiseen. 

 

Muutosvastarintaa esiintyy kaikilla organisaation tasoilla, joten sen paljastamiseen 

kannattaa pyrkiä. On normaalia, että muutosvastarinta kumuloituu sellaisten 

henkilöiden keskuudessa, joita muutos koskee. Edellä mainittiin jo, että 

laskunkäsittelijät, jotka henkilöstöstä eniten ovat tekemisissä verkkolaskun kanssa, 

kokivat uuden laskunkäsittelymenetelmän melko tervetulleena keinona työnsä 

kehittämiseksi. Silti on tärkeää ottaa huomioon heidän ennakoitavissa olevat 

negatiiviset reaktiot, jotka ovat todennäköisiä implementointivaiheessa. Mikäli 

vastustusta verkkolaskua kohtaan kuitenkin ilmenee, voidaan osaston tavoitteet 

asettaa korkealle siten, että ne ovat vaikeasti saavutettavissa. Tällöin toiminta ei enää 
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saavuta asetettuja tavoitteita, jolloin työntekijät kaipaavat kehittämistoimenpiteitä ja 

hyväksyvät verkkolaskun helpommin. 

 

Henkilöstöä pitää myös rohkaista omien rutiiniensa haastamiseen, 

kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen. Verkkolaskun implementointi voi toimia 

impulssina tällaisen toiminnan edistämiseksi. Tavallisesti pitkään samalla tavalla 

työskennelleet tottuvat omiin työmenetelmiinsä, jolloin innovatiivinen työskentely ja 

uuden kehittäminen vähenee. Tällöin myös laskentatoimen raporttien hyödyntäminen 

rutinoituu. Niukasti yli puolet kyselylomakkeen palauttaneista koki 

kyseenalaistavansa rutiineja päivittäisessä työssään. Niukka enemmistö myös koki, 

että uusi laskentajärjestelmä aiheuttaa rutiineista poisoppimista. Tätä käsitystä tulisi 

painottaa, jotta järjestelmä saataisiin mahdollisimman innovatiivisesti käyttöön. 

 

Kalmarin molemmilla talousosastoilla työskentelevät pitivät yritystään 

menestyksekkäänä ja olivat ylpeitä yrityksestään. Vaikka ylpeyden tunne 

työympäristöstä on tietysti toivottavaa, voi se myös aiheuttaa takertumista vanhoihin 

menetelmiin, jolloin kehitystä ei tapahdu. Uudet menetelmät aiheuttavat vastarintaa. 

Tämä saattaa aiheuttaa työntekijöissä innovatiivisen käyttäytymisen vähenemistä. 

Uudenlaisia menettelytapoja ei välttämättä koeta erityisen tarpeellisiksi, koska 

yrityksen koetaan menestyvän käytössä olevilla menettelymalleilla. Menestyminen 

saattaa aiheuttaa myös johdolle sen harhaluulon, ettei muutos ole välttämätön. Yhtä 

hyvin kuin edellä projektiryhmän kokoamisessa, on muistettava se, että kauan 

vallassa ollut johto mielellään takertuu vanhoihin menetelmiin ja ajatuksiin 

aiheuttaen vastarintaa uusien menetelmien implementoinnissa. On kuitenkin 

muistettava, että nykyisessä kilpailuympäristössä johto joutuu arvioimaan 

toimintaansa jatkuvasti. Koska ylpeydentunne Suomessa on huomattavasti 

korkeammalla tasolla kuin Ruotsissa, voisi lisäksi olla järkevää kiinnittää huomiota 

matalamman ylpeyden tuntemisen taustoihin ja syihin. 

 

Ennen muutoksiin ryhtymistä on arvioitava, onko organisaatio valmis omaksumaan 

niitä Lisäksi on arvioitava, pystyykö organisaatio saavuttamaan muutoksen 

tavoitetilan. Käynnissä olevien muutosprojektien määrää on arvioitava, koska 

organisaatio ei kykene useisiin muutosprojekteihin samanaikaisesti. Jotta 

organisaation henkilöstö ei uupuisi jatkuvien muutosten ajamiseen, tulee jokaista 
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pojektin vaatimaa työpanosta estimoida verraten sitä jo käynnistyneisiin projekteihin. 

Muutosprojektia tulee tarvittaessa siirtää, jos sen onnistumisen todennäköisyys ei ole 

järkevällä tasolla. Muussa tapauksessa sitoutuminen muutoksiin jää ohueksi eikä 

niistä saada tavoiteltua hyötyä. Muutokset saattavat jopa muodostua esteiksi 

toiminnan kehittämiselle.  

 

Tiedotuksen merkitys jokaisessa projektin vaiheessa on henkilöstölle tärkeää. 

Tiedottaminen luonnollisesti vähentää epätietoisuutta muutoksen vaikutuksista. 

Kyselyssä selvisi, että varsinkin Tampereen taloushallinnossa henkilöstö oli 

kiinnostunut saamaan lisäinformaatiota verkkolaskusta, vaikka kokikin jo tuntevansa 

verkkolaskun. Muutoksen pelkoa voidaan lieventää tuomalla avoimesti esiin tietoa 

organisaation tilasta ja suunnitelmista. Turhaa pelkoa saadaan vähennettyä luomalla 

organisaatiolle yhteistä visiota ja tavoitetilaa. Kommunikoinnin ja osallistamisen 

tärkeyttä muutosprojekteissa ei voi korostaa liikaa. Osallistaminen ja avoin 

tiedottaminen lisäävät henkilöstön positiivista asennetta muutokselle. Henkilöstöä 

koskettavien suunnitelmien salailu johtaa heikkoon yhteistyöhön ja muutoksen 

vastustamiseen. Tästä syystä projektiryhmä tulisi rakentaa siten, että siihen otetaan 

jäseniä kaikilta organisaation eri tasoilta. Projektiryhmän hengen tulee kuitenkin 

säilyä hyvänä, jotta jokainen ryhmäläinen uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä. 

Erimielisyyden ilmaisut tulisi mieluummin nähdä mahdollisuutena kuin torana, joka 

tulee vaientaa. Reilusti yli puolet koki pystyvänsä ilmaisemaan mielipiteensä 

laskentajärjestelmistä, jos niin halusi. Toisin sanoen ristiriitaistenkin mielipiteiden 

esittäminen Kalmarilla on jo sallittua. 

 

Perinteistä ylätason johtamista tulisi välttää. Tampereen talousosastolla 

kysymyslomakkeeseen vastanneet olivat sitä mieltä, että Kalmarilla ylin johto tekee 

päätökset. Tähän olisi tärkeätä kiinnittää huomiota projektiryhmää rakennettaessa. 

Kyselystä selvisi, että niukka enemmistö koki saavansa vastuuta muutoksien 

läpiviemisessä. Tarve painavammalle vastuulle olisi kuitenkin olemassa. 

Suomalaisista vastaajista lähestulkoon kaikki kaipasivat suurempaa osallistamista 

muutoksiin. Työntekijöillä on selkeä halu osallistua kehittämiseen, mutta haluun ei 

vielä ole tarpeeksi vastattu. Ruotsissa sitä vastoin osallistumishalut olivat 

huomattavasti pienemmät. Organisaation muutoshankkeisiin ei koettu pystyttävän 

vaikuttaa. Puolet vastaajista uskoi pystyvänsä vaikuttamaan muutosprojektien 
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kulkuun ja tulokseen. Osallistuvassa kehittämisessä ne ihmiset, joiden jokapäiväiseen 

toimintaan muutokset vaikuttavat, pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan 

kehitystoimenpiteitä. Osallistavaan kehitystoimintaan tulisi pyrkiä myös Kalmarilla, 

jolloin koko henkilöstön erityisosaaminen saadaan esille. Osallistava kehittäminen 

sitoo henkilöstöä uuteen menetelmään jo alkuvaiheessa, jolloin muutosvastarinta 

luonnollisesti heikkenee.  

 

Tarvittaessa projektityhmän jäsenille voidaan osoittaa oma paikka muutosprojektissa. 

On luultavaa, että kaikki eivät omaa asemaansa tiedä, mikä aiheuttaa vaikeutta 

osallistua aktiiviseen kehitystyöhön. Suomalaisten kyselylomakkeen palauttaneiden 

vastauksissa oli selkeä ero ruotsalaisiin nähden. Suomessa oma rooli 

muutosprojekteissa koettiin vähemmän selväksi kuin Ruotsissa. Suomessa myös 

uskottiin Ruotsissa annettavan enemmän vastuuta. Roolijakoon tulee siis 

Tampereella kiinnittää enemmän huomiota. Signaali muutosprojektin aloittamiselle 

tulee antaa työntekijöille ylätasolta, mutta työntekijöille tulee antaa tarvittavan 

vapaat kädet muutoksen toteuttamiselle. Alaisilla on tavallisesti se käsitys, että 

heidän asemansa projekteissa on ala-arvoisempi kuin mitä se todellisuudessa on. 

Tästä syystä on tärkeää tiedustella alaisten tuntemuksia ja ajatuksia projektin 

edistymisestä. Aito mielenkiinto kasvattaa motivaatioita ja sitoutumista. 

Osallistamisessa on tärkeää tunnistaa projektiryhmän jäsenien eri roolit. Kalmarilla 

verkkolaskuun siirtymistä suunniteltaessa olisi tärkeää havaita, keitä ovat projektin 

sponsorit, muutosagentit, kohteet ja puolestapuhujat kuten Argyris ym. ovat projektin 

jäsenet nimittäneet. (1994, 88)  

 

Peruslähtökohtana muutosjohtamiselle on yhteisen vision ja tavoitteen luominen. 

Visio on sellainen tulevaisuuden kuva, joka antaa viitteitä siitä, miksi työntekijöiden 

tulisi ponnistella yhteisen tulevaisuuden saavuttamiseksi. Selkeästi viestitty ja 

yhdessä mietitty visio palvelee muutosprosessin kolme päämäärää. Ensinnäkin se 

selkiyttää yhteistä suuntaa. Toiseksi se kannustaa ihmisiä tekemään oikean suuntaisia 

toimenpiteitä. Kolmanneksi visio auttaa koordinoimaan useampien toisistaan etäällä 

olevien yksiköiden toimenpiteitä nopeasti ja tehokkaasti. Verkkolaskuun siirtymisen 

tavoitteista tulee olla yksimielinen mielipide, jonka jälkeen muutosprojektia aletaan 

kollektiivisesti johdon asettamien rajojen puitteissa toteuttaa. Vain puolet kokivat, 

että strategia ja visio olivat hyvin viestittyjä Kalmarilla. Syy voi olla se, että 
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strategian ja vision ei koeta koskevan kaikkia työntekijöitä ja sitä ei osata liittää 

juoksevaan liiketoimintaan. Silti enemmistö koki, että heidän on mahdollista pyrkiä 

yrityksen tavoitteisiin päivittäisessä työssään. Ruotsalaisista alle puolet tunsi 

organisaationsa tavoitteet. Suomessa puolestaan kaikki kokivat tuntevansa ne. Näihin 

ristiriitaisiin vastauksiin tulisi kiinnittää huomiota muutosta suunnitellessa. 

Työntekijät myös kokivat, ettei heille ole viestitty laskentajärjestelmien tavoitteita. 

Silti heillä oli jonkinlainen käsitys niistä. Selkeä enemmistö suomalaisista tiesi mihin 

yrityksen laskentajärjestelmillä pyritään. Ruotsalaisten kohdalla esiintyi 

epävarmuutta, sillä heistä niukka enemmistö tunsi tavoitteet. Laskentajärjestelmien 

tavoitteet on kommunikoitava henkilöstölle, koska vain hieman yli puolet koki, että 

yrityksellä on olemassa selkeät tavoitteet laskentajärjestelmien kehittämiselle. 

 

Verkkolaskuun siirtymisessä saattaa olla viisasta saada puolelleen mielipidejohtajien 

tuki. Mielipidejohtajilla on vaikutusta muiden työntekijöiden mielipiteisiin, sillä 

heidän toimintansa ja tapansa toimia ovat organisaatiossa laajasti hyväksyttyjä. 

Mielipidejohtajien puolelleen saaminen parantaa organisaatiokulttuurin asennetta 

verkkolaskua kohtaan. Suomessa selkeä enemmistö koki organisaatiossaan 

esiintyvän mielipidejohtajia. Ruotsissa tämän kaltaisia persoonia ei koettu olevan. 

Suomessa tulisikin siis panostaa näiden mielipideajurien tunnistamiseen, jotta heidät 

saataisiin muutoksen puolestapuhujiksi. 

 

Toisinaan päätöksiä on kuitenkin tehtävä kuulematta organisaation jäseniä. 

Verkkolaskun tapauksessa tämä voi tulla esille tehokkuuden lisääntymisen 

seurauksena, jolloin laskunkäsittelijöitä mahdollisesti vapautetaan tehtävistään. 

Paremman ilmapiirin säilyttämiseksi tulee tällaisissa tilanteissa vedota organisaation 

yhteiseen strategiaan ja visioon. Organisaation jäsenille on tiedotettava, miten päätös 

on vision ja mission mukainen. Koska järjestelmä sopii organisaation kulttuuriin, 

muutosprosessiin osallistuvat ovat motivoituneita muutoksen toteuttamiseksi. 

Tällaisissa tapauksissa muutos pyritään perustelemaan korostamalla sen sopivuutta 

strategiaan ja organisaatiokulttuuriin. Koko yrityksen tasolla strategia ja missio olivat 

vastaajien tiedossa. 
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5.4.3 Yhteisen suomalais-ruotsalaisen laskentakulttuurin vahvistaminen 

 

Kalmarilla oli havaittavissa hyvin pieniä organisaatiokulttuurisia ja 

laskentakulttuurisia eroja. Kyselyn palauttaneiden vastauksissa ei ollut 

kansallisuuksien välillä suuria eroavaisuuksia. Koska vastaukset ovat niin saman 

suuntaisia, voidaan tulkita Kalmarin olevan ohittamassa fuusion jälkivaiheen. 

Integraation fyysinen sekä prosessuaalinen vaihe ovat toteutuneet. Vähäisistä eroista 

päätellen sosio-kulttuurisella tasollakin fuusio on jo lähestulkoon toteutunut. 

Asenteet kollegoita kohtaan molemmilla talousosastoilla olivat positiiviset, eikä 

organisatorisia eroja koettu olevan. Molemmilla talousosastoilla työntekijät 

vastasivat kokemuksensa kollegoistaan olevan ennen kaikkea positiivisia. Tämän 

lisäksi yhteistyön koettiin toimivan enemmäkseen hyvin. Koska yhteinen 

organisaatiokulttuuri on jo niin ehyt, ei sillä liene suurta vaikutusta muutosprojektin 

läpiviemiseen. 

 

Organisaation kulttuuri vaikuttaa laskentajärjestelmien merkitykseen organisaation 

juoksevassa toiminnassa. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa järjestelmien rakenteellisiin 

ominaisuuksiin, sillä kulttuurin perusoletukset ja arvot määrittävät laskentatoimen 

aseman ja roolin organisatorisessa kontekstissa. Suhtautuminen laskentatoimeen ja 

laskentajärjestelmiin vaihtelee organisaatiokulttuureittain. Laskentaorientoituneessa 

organisaatiokulttuurissa laskentajärjestelmällä ja sen tuottamilla raporteilla on 

keskeinen asema. Molemmat kansallisuudet kokivat laskentatoimen merkityksen 

olevan Kalmarilla painavan. Kummassakaan yksikössä ei koettu organisaatioiden 

käyttävän laskentatoimen raportteja satunnaisesti hyväkseen. Laskentajärjestelmien 

tuottamaa informaatiota koettiin käytettävän lähinnä säännönmukaisesti hyväksi. 

Suomessa kuitenkin koettiin, että suomalaisten tuottama laskentatoimen informaation 

oli laadultaan parempaa kuin ruotsalaisten tuottama. Tämän käsityksen taustoja olisi 

syytä tutkia ja pohtia tarkemmin. 

 

Laskentatoimen muutos eri organisaatioissa tapahtuu eri tavoin kulttuurille 

ominaisella tavalla. Laskentajärjestelmät leviävät usein laskentaihmisten verkostojen 

kautta, kun uutta innovaatiota on kyetty tehokkaasti implementoimaan yrityksen 

toiminnan tueksi. Näin ollen kulttuuri lähentyvät toisiaan, mutta oman organisaation 

tyypilliset kulttuuripainotukset säilyvät. Samanlaisten ryhmien kulttuurit eri 
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yksiköissä saattavat olla samanlaiset. Näin ollen pienet erot laskentaihmisten 

vastauksien välillä ovat selitettävissä samankaltaisilla ryhmäkulttuureilla. Joissakin 

tapauksissa voi kuitenkin käydä niin, että toinen yksikkö on välinpitämätön joidenkin 

sellaisten asioiden kohdalla, jotka toiselle organisaatiolle ovat tärkeitä. Tätä vaaraa ei 

verkkolaskun kohdalla Kalmarilla kuitenkaan ole, sillä molemmat yksiköt olivat 

kiinnostuneita verkkolaskun implementoimisesta ja laskunkäsittelyn järkeistämisestä. 

Jonkin verran vastaajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että laskentamenetelmät 

talousosastojen välillä eroavat toisistaan. 

 

Uusien käytäntöjen ja toimintatapojen myötä aikaisemmat tulkinnat muuttuvat ja 

menettävät merkitystään. Yhteisesti toteutettava verkkolaskuprojekti olisikin nähtävä 

yhteisenä tapahtumana, joka entisestään yhdistää kahta eri yksikköä ja 

organisaatiokulttuuria. Yhteisesti koettu muutos lähentää organisaatioita. Tämä on 

selitettävissä sillä, että jokainen organisaatio on vuorovaikutuksessa historiallisen 

kontekstina kanssa. Koska laskentajärjestelmät luovat yhteistä sanastoa 

organisaatioissa eri ryhmittymien välille, mahdollistaa se eri organisaatio-osien 

välisen vuoropuhelun. Verkkolaskun implementointi tulisikin nähdä ennen kaikkea 

mahdollisuutena organisaatiokulttuurien yhdistämiseksi entisestään, kun molemmat 

osastot kokevat historiaa yhteisesti. 

 

Kun muutosta aletaan Kalmarilla toteuttaa, olisi sopivaa pyrkiä painottamaan 

yrityksen olevan globaali. Kaikki vastanneet kokivat Kalmarin globaaliksi 

yritykseksi. Toisin sanoen niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkaan eivät kokeneet 

yrityksen edustavan heidän kansallisuutta, eivätkä liioin kokeneet yritystä 

pohjoismaiseksi tai eurooppalaiseksi. Tästä syystä globaalisuutta tulisi korostaa, jotta 

kansallisten kulttuurien painotus jäisi taka-alalle. Kalmarilla koettiin olevan 

eroavaisuuksia eri kansallisuuksien välillä. Kuitenkaan ruotsalaiset eivät vastanneet 

kohtaavansa suomalaisten ja ruotsalaisten välisiä eroja päivittäisessä työssään. 

Suomalaiset puolestaan tunsivat näin melko voimakkaasti. Tästä syystä globaaliutta 

korostava organisaatiokulttuuri olisi tavoiteltavaa.  

 

Muutoksen vaarana voidaan kuitenkin nähdä erilaiset politikointiin ja symboliikkaan 

liittyvät tekijät. Organisaatioiden johtajat voivat tuntea velvollisuutta kotimaan 

organisaatiota kohtaan kansallisten identiteettiensä vuoksi. Tunnesiteet voivat johtaa 
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kansallisiin tulkintoihin joissakin päätöksissä varsinkin silloin kun ne ovat 

symbolisesti merkittäviä. Silloin tällöin yksikkötasojen edustajat näkevät 

tehtäväkseen toimia oman kansallisuutensa edustajina, vaikka tämä johtaisikin 

suboptimoivaan päätöksentekoon. Suomalaisista huomattavan suuri osa vastasi 

Kalmarilla esiintyvän oman edun tavoittelua ja politikointia suomalaisten ja 

ruotsalaisten kesken. Tästä syystä päätökset olisi tärkeää esittää yhteisesti tehtyinä, 

jotta työntekijät eivät vierastaisi niitä. Molemmissa maissa myös vastattiin, ettei 

toisessa maassa tehtyä päätöstä ole helppo jalkauttaa omaan organisaatioon. 

 

Muutosjohtamisessa tulisi kiinnittää huomiota kansallisuuksien eri johtamistyylien 

eroihin. Ruotsalaisen johtamistyylin ei koeta olevan juuri lainkaan autoritäärinen. 

Ruotsissa käytetty johtamistyyli on laaja-alainen ja osallistava. Sitä voi kuvailla 

kollektiiviseksi, sillä eri tahojen mielipiteet tiedustellaan läpi organisaation. Toisaalta 

ruotsalainen johtamistyyli on myös hidasta, sillä kuultavia tahoja on niin monta. 

Suomalainen johtaminen taas on etäistä ja muodollista. Ruotsalaiset vierastavat 

suomalaista johtamistyyliä, koska he kokevat sen olevan käskevää ja tarpeettoman 

suoraviivaista. Suomalaiset puolestaan kokevat ruotsalaisen johtamisen verkkaiseksi. 

Suomalaisten on vaikea luottaa ruotsalaisten tavoitteisiin. Suomalainen 

yrityskulttuuri koetaan lisäksi tyypillisesti konservatiiviseksi. Kyselylomakkeen 

palauttaneet olivat sitä mieltä, että Suomessa organisaatio on melko konservatiivinen. 

Ruotsissa puolestaan omaa organisaatiota ei koettu juuri lainkaan konservatiiviseksi, 

mikä on hyväksi muutoksen toteuttamiselle. Organisaation konservatiivisuus estää 

proaktiivisten muutoshankkeiden toteuttamista. Toinen merkittävä huomio 

vastauksissa oli se, että Suomessa koettiin päätöksenteon tapahtuvan yrityksen 

ylemmillä tasoilla. Ruotsalaiset eivät kokeneet näin juuri lainkaan. Kyselyssä 

suomalaiset vastasivat kokevansa muutoksien tapahtuvan eri tavalla maasta riippuen. 

Eri laskentakulttuurien välisessä dialogissa voi syntyä väärinkäsityksiä, jotka 

vaikuttavat valittuihin laskentajärjestelmiin. Laskentakulttuurin näkökulmasta 

tarkastelukohteet saattavat olla erilaiset. Mikäli toinen osapuoli ei koe 

laskentajärjestelmän kehittämistä tavoiteltavaksi, vastustaa tämä hankkeeseen 

osallistumista. 
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6 PÄÄTELMÄT JA TULOSTEN ARVIOINTI 
 

6.1 Päätelmät 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa ovat validiteetti ja reliabiliteetti keskeisiä 

käsitteitä. Tutkimuksen validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimus 

tarkastelee juuri sitä, mitä oli tarkoituskin selvittää. Tutkimuksen validiteetilla 

tarkoitetaan yleisesti sitä, kuinka oikeita ja päteviä saadut tutkimustulokset ovat. 

Validiteetti voi olla ulkoista (mitataan oikeita asioita) tai sisäistä (mitataan oikein). 

Mittaustulokset eivät ole valideja, jos mitattavia muuttujia ja käsitteitä ei ole tarkoin 

määritetty. Tämä ehkäistään etukäteen huolellisella suunnittelulla sekä tarkoin 

harkitulla tiedon keruulla. Validiteetin hankaluutena on se, että sitä on hanakala 

tarkastella jälkikäteen. Jotta tutkimuksesta muodostuu validi, on tutkimuslomakkeen 

kysymysten tarkasteltava oikeita asioita yksiselitteisesti, ja niiden tulee kattaa koko 

tutkimusongelma Tutkimuksessa käytetty tutkimuslomake kattoi tutkimusongelman 

kokonaisuudessaan, ja kysymykset laadittiin mahdollisimman yksiselitteisiksi. 

Tutkimuksen perusjoukon tarkka määrittely ja korkean vastausprosentin 

saavuttaminen edesauttavat validin tutkimuksen toteutumista. Myös edellä 

mainituissa validiteetin kriteereissä onnistuttiin tämän tutkimuksen kohdalla 

jokseenkin hyvin. (Eskola 1973, 77, Gummesson 2000, 185, Heikkilä 1998, 28-32, 

178-179, Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2000, 25-28 & 213-215) 

 

Reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Tutkimuksen tulokset 

eivät saa olla sattumanvaraisia vaan ne täytyy voida yleistää koskemaan koko 

perusjoukkoa. Tutkimuksen tulosten pitää olla toistettavissa samanlaisin tuloksin. 

Tärkeää on määrittää tarkoin tutkimuksen pätevyysalue. Tutkimustulokset eivät ole 

luotettavia, elleivät vastaajat ymmärrä, mitä lomakkeessa käytetyillä kysymyksillä 

tarkoitetaan. Lisäksi korkean reliabiliteetin saavuttamiseksi on tärkeää, että jokainen 

vastaaja ymmärtää kysymyksen samalla tavalla. Koska kysely tehtiin lomakkeena, ei 

tutkijalla ole mahdollisuutta tarkentaa kysymyksiä, niin tarpeen vaatiessa. Tästä 

syystä kysymyslomake laadittiin mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tähän oli syynä 

myös se, että kysely tehtiin niin ruotsin kuin suomenkin kielellä. (Eskola 1973, 77, 
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Gummesson 2000, 185, Heikkilä 1998, 28-32, 178-179, Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2000, 25-28 & 213-215) 

 

Lisäksi tärkeitä tutkimuksen onnistumisen kriteereitä ovat relevanssi ja 

yleistettävyys. Tutkimuksen tulee olla hyödyllinen, käyttökelpoinen, ja sen tulee 

tuoda esiin jotain uutta. Tutkimuksen pitää siis olla relevantti. Käsillä olevaa 

tutkimusta voidaan pitää relevanttina monestakin syystä. Kaikkiaan olen sitä mieltä, 

että tämä tutkimus kertoo jotakin kohdeorganisaation toimintatavoista yleisellä 

tasolla ja sitä kautta organisaatiokulttuurista ja sen muutoksesta. Tulosten 

yleistäminen laajemmalle julkissektorin organisaatioiden keskuudessa saattaa olla 

kyseenalaista tai epäluotettavaa, koska organisaatiokulttuuri sinänsä on sidoksissa 

tiettyyn organisaatioon ja sen jäseniin. Koska aihetta ei ole kuitenkaan tutkittu 

suomalais-ruotsalaisten organisaatioiden kohdalta fokusoiden laskentatoimen 

tutkimukseen, tätä tutkimusta voidaan pitää esimerkkinä ja näytteenä sellaisesta 

tilanteesta. Olisi kuitenkin mielenkiintoista laajentaa tutkimusta johonkin toiseen 

organisaatioon ja verrata näin saatuja tuloksia tässä tutkimuksessa saatuihin. 

 

Yritysympäristön jatkuvan muuttumisen vuoksi taloudellisen informaation merkitys 

on saanut aikaisempaa korostuneen aseman yritysten talouden hoidossa. 

Taloudellisen informaation tehokkaasta hyödyntämisestä on myös tullut tärkeä 

kilpailukeino ja menestyksentekijä. Tästä syystä voidaan sanoa, että laskentatoimeen 

kohdistuva tutkimus on jo sinällään relevanttia, koska se toimii yrityksen 

taloudellisen informaation tuottajana.. Relevanttius korostuu erityisesti tutkittaessa 

laskentainnovaatioita, sillä niiden tavoitteena tavallisesti on parantaa informaation 

laatua ja se tuottamisen tehokkuutta. 

 

Tämän tutkimuksen organisaatiokulttuuriin perehtyvän osan kompastuskiveksi 

saattaa kuitenkin muodostua tutkimuksessakin mainittu suomalaisuuden ja 

ruotsalaisuuden kulttuurin läheisyyden harha. Vaikka valtiot sijaitsevat 

maantieteellisesti lähellä toisiaan, on niissä erilaisia poliittisista ja historiallisista 

syistä johtuvia eroja. Erot ovat verrattain pieniä ja niihin voi vain kirjallisuuden 

perusteella olla hankala perehtyä. Toisaalta kyselylomaketta avuksi käyttäen kerätty 

aineisto, tuki niitä käsityksiä joihin teoriaan perustuen on viitattu. 

 



 82

Tämän tutkielman tavoitteena oli ymmärtää miten monikulttuurisessa organisaatiossa 

tehty laskentainnovaation implementointi vaikuttaa muutosvastarintaan 

kohdeyrityksen tapauksessa. Laskentainnovaation esimerkkinä käytettiin 

verkkolaskua. Ymmärryksen perusteella tarkoitus oli kehittää konstruktioon 

verrattavissa oleva toimenpide-ehdotelma tekijöistä, joihin erityisesti tulisi kiinnittää 

huomiota verkkolaskua käyttöönottaessa. Koska muutoksen tarpeen esitutkimuksista 

poikkeavasti koettiin olevan melko voimakasta, ei sanottavaa muutosvastarintaa 

verkkolaskun kohdalla juuri esiintynyt. Tavoite kuitenkin saavutettiin sikäli, että 

muutosvastarinnan osatekijöitä pystyttiin erittelemään ja joitakin implementoinnissa 

organisaatiokulttuurista juontuvia seikkoja tunnistettiin. Näin ollen toimenpide-

ehdotelma on teoreettisella tasolla pätevä. Käytännön toteuttamisen tasolla kuitenkin 

vaaditaan laajempaa kokemusta muutosjohtamisesta ja syvempää paneutumista 

kyseisten yksiköiden organisaatiokulttuuriin. 

 

6.2 Jatkotutkimuksen tarve 

 

Ajatellen verkkolaskun sujuvaa implementointia ja sen soveltuvuutta 

laskentakulttuuriin, olisi kehittävää suorittaa vielä puolistrukturoituja haastatteluja. 

Koska kyselylomakkeessa on mahdollista vain rajatun kysymysmäärän esittäminen 

persoonattomasti, voitaisiin puolistrukturoidulla tutkimuksella saada lisää syvyyttä 

tutkimukseen. Puolistrukturoidussa haastattelussa voitaisiin tehdä kysymyksiä 

lisätutkimusta vaativista aihealueista siten, että vastaajalla on mahdollisuus 

interaktiiviseen keskusteluun, jolloin hän voi painottaa itseään arveluttavia 

aihealueita. 

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin vielä suorittaa toimenpide-ehdotusten käyttöönoton 

arviointia. Tällä tavoin tulisi arvioitua tutkielman konstruktiona pidettävä 

empiriaosuuden loppupäätelmä, joka siis on verkkolaskun implementoinnin 

toimenpide-ehdotelma. Ehdotelman käytännön toteutus ja sen toimivuus jää tämän 

tutkielman kohdalta arvioimatta. Konstruktion arviointia ei tässä tutkimuksessa 

aikarajojen vuoksi pystytä toteuttamaan. Toimenpide-ehdotelmassa on pyritty 

yhdistämään teoriaosuus ja empiriaosuuden kyselytutkimuksen vastaukset siten, että 

niistä syntyy ehyt teoreettinen kokonaisuus.  
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Ruotsalaisten hieman ohuehko vastaaminen kyselyyn aiheuttaa toisen 

jatkotutkimuksen tarpeen siinä mielessä, että tutkimus luultavasti onnistuisi Ruotsin 

taloustoimintojen kohdalla paremmin, jos tutkimus suoritettaisiin Ruotsissa. Tämä 

parantaisi tutkimuksen validiteettia entisestään. Nykyisellään tutkimus on validi 

kohdeyrityksen kohdalla, mutta yleistettävyys jää hieman ohueksi. Toisaalta 

organisaatiokulttuuriin perehtyvä tutkimus olisi tutkimuksen syvällisyyden kannalta 

järkevä tehdä pidemmällä aikavälillä intensiivisenä etnografisena tutkimuksena siten, 

että hyödyksi käytetään useampia yrityksen tiedon lähteitä. 

 

Tutkimuksen tuloksiin on kaikkiaan oltava tyytyväinen. Tutkimuksessa on selviä 

teoriaa havainnollistavia ja teoriaa kokeilevia piirteitä. Konstruktiivinen tutkimusote 

on tämän tutkimuksen kohdalla pystytty toteuttamaan. Tutkimus myös noudattaa 

tieteellisen tutkimuksen piirteitä tyydyttävästi. 
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8. syöttö 
tietojärjestelmään 

 
7. tarkastajan 

muototarkastus 

 
5. leimaus 

 
12. tarkastaja tiliöi
ja hyväksyy laskun 

 
13. ostoreskontra 

11. sisäiseen 
postiin 

(kululasku) 

 
6. sisäiseen postiin 

 
14. maksu 

 
15. mapitus ja 

arkistointi 
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LIITE 2: Verkko-ostolaskun tarkastus- ja kiertoprosessi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           paperilaskun tapauksessa 
 
 
 
 
           kululaskun tapauksessa 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Vuorio ym. 2002) 

 
1. toimittaja 

 

 
4. skannaus 

 
3. vastaanottaja 

 
2. operaattori 

 

 
10. automaattinen 

arkistointi 

 
9. maksu 

 
8. ostoreskontra 

 
7. tarkastaja 
hyväksyy 

 
5. tarkastaja tiliöi 

 
6. sähköposti 

asiatarkastajalle 
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LIITE 3: Suomalaisten ja ruotsalaisten mielikuvia 

 
 
 
 
 
 Suomalaisten omakuva Ruotsalaisten omakuva 
Yleiset piirteet Rehellisyys 

Tasa-arvoisuus 
Rationaalisuus 
Käytännöllisyys 
Velvollisuus 
Historian eläminen 

Rehellisyys 
Tasa-arvoisuus 
Rationaalisuus 
Käytännöllisyys 
Turvallisuus 
Nykyaikaisuus 

Kommunikointi Avoimuus 
Suoruus 
Yksilö 
Spontaanius 
Toiminta 
Joustavat ohjeet 
Yksilön autonomia 
Muutosvalmius 
Kestää konfliktit 
Erilaisuus 
Lyhyt aika ja tehokkuus 

Avoimuus 
Epämuodollisuus 
Ryhmä 
Suunnittelu 
Osallistuminen 
Organisointi ja järjestys 
Yhteiset säännöt 
Ennakoiminen 
Välttää konflikteja 
Yhdenvertaisuus 
Pitkä aika ja laatu 

Johtaminen Vastuunkantaja päättää 
Jämäkkä päätös 
Yksilön vastuu 
Tulos ratkaisee 

Päätösten ankkurointi 
Konsensus 
Yksilön ja ryhmän vastuu 
Prosessi ja tulos ratkaisee 

Taulukko 1: Suomalaisten ja ruotsalaisten omakuva. (Vaara ym. 2004, 102; Ekwall 
ym. 1999, 24-25) 
 
 
 Suomalaiset 

ruotsalaisten mukaan 
Ruotsalaiset 
suomalaisten mukaan 

Yleiset piirteet Rehellisyys 
Luotettavuus 
Päättäväisyys 

Rehellisyys 
Luotettavuus 
Omahyväisyys 

Kommunikointi Hiljaisuus ja jäykkyys 
Määrätietoisuus 
Aggressiivisuus 
Vaikeasti ymmärrettävyys 

Äänekkyys ja pehmeys 
Itsevarmuus 
Kansainvälisyys 
Vaikeasti ymmärrettävyys 

Johtaminen Autoritäärinen  
Muodollinen 
Byrokraattinen keskitetty 
vallankäyttö 
Tunteenomainen 

Epämääräinen ja hidas 
Muodollinen 
Byrokraattinen ja hidas 
päätöksenteko 
Liukas 

Taulukko 2: Suomalaisten ja ruotsalaisten kuvat toisistaan. (Vaara ym. 2004, 102; 
Ekwall ym. 1999, 24-25) 
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LIITE 4: Kyselykaavake suomalaisille 

KYSELYLOMAKE          21.3.2005 
Taloustieteiden laitos 
Yrityksen laskentatoimi 
 
Tämä kysely on osa Mikko Hautasen Tampereen yliopistossa tekemää laskentatoimen pro 
gradu-tutkielmaa. Kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Merkitkää kysymyksien 
vaihtoehdoista lähinnä sopivaa oleva vastaus. Lomakkeen lopussa on tilaa mahdollisille 
avoimille kommenteille. Lomake tulee palauttaa 7. huhtikuuta mennessä sisäisessä postissa 
Mikko Hautaselle. Halutessanne voitte palauttaa vastauksen nimettömänä. Tarvittaessa 
kysykää lisää sähköpostitse mikko.hautanen@kalmarind.com tai numerosta 8618. 
 
1. Työnimi_______________________ 
 
Miten hyvin tämä vastaa teidän mielipidettänne    1 2 3 4 
1. Täysin samaa mieltä. 
2. Jokseenkin samaa mieltä. 
3. Jokseenkin eri mieltä. 
4. Täysin eri mieltä. 
 
2. Olen valmis oppimaan uusia taitoja.     92% 8% 0% 0% 
3. Yrityskulttuurimme on muutosta suosiva.    17% 42% 42% 0% 
4. Olen valmis muuttamaa työtapojani.     58% 42% 0% 0% 
5. Strategia ja visio ovat yrityksessämme viestitty hyvin.   8% 42% 50% 0% 
6. Uusi laskentajärjestelmä auttaa minua uudelleen jäsentämään 

työrutiineitani.       18% 42% 33% 8% 
7. Organisaatiossamme esiintyy muutosvastarintaa.    36% 27% 36% 0% 
8. Kalmarilla päätökset tehdään yhteisesti suomalaisten ja 

ruotsalaisten kesken.       0% 42% 50% 8% 
9. Tunnen ja ymmärrän verkkolaskun toiminnan.    25% 50% 0% 25% 
10. Osastollamme on riittävästi tietoa verkkolaskun käyttöön- 

ottamiseksi.        0% 33% 50% 17% 
11. Laskentatoimen tuottama informaatio on yrityksessämme 

parempaa kuin Ruotsissa.      20% 60% 20% 0% 
12. Muutokset Kalmarilla toteutetaan Ruotsissa ja Suomessa eri tavoin. 27% 55% 18% 0% 
13. Organisaatiomme ilmapiiri on muutosta suosiva.    8% 33% 50% 8% 
14. Nykyisistä menettelytavoista on mielestäni helppo luopua.   17% 25% 58% 0% 
15. Organisaatiollamme on selkeä tavoite laskentajärjestelmien 

kehittämiselle.       8% 50% 42% 0% 
16. Tavallisesti tiedän muutoksissa oman roolini.    8% 58% 33% 0% 
17. Kalmarilla yhteistyö suomalaisten ja ruotsalaisten välillä toimii hyvin. 8% 58% 33% 0% 
18. Organisaatiomme käyttää laskentatoimen raportteja 
 säännönmukaisesti hyväkseen.      33% 42% 25% 0% 
19. Tiedän mihin yrityksemme laskentajärjestelmillä pyritään.   8% 83% 8% 0% 
20. Siirtyminen verkkolaskuun arveluttaa minua.    0% 8,3% 50% 42% 
21. Kalmarilla suomalaiset tekevät päätökset.    18% 9% 55% 18% 
22. Tiedän organisaatiomme tavoitteet.     18% 82% 0% 0% 
23. Yrityksen tavoitteisiin pyrkiminen on mahdotonta päivittäisessä työssäni. 0% 17% 58% 25% 
24. Kaipaan muutosprojekteihin enemmän osallistamista.   33% 58% 8% 0% 
25. Organisaatiossamme esiintyy selkeitä mielipidejohtajia.   8% 75% 17% 0% 
26. Kaipaan verkkolaskusta lisäinformaatiota.    17% 75% 0% 8% 
27. Pystyn vaikuttamaan organisaatiomme muutoshankkeisiin, jos 

niin haluan.        0% 50% 50% 0% 
28. Tiedän yrityksemme strategian ja mission.    8% 67% 25% 0% 
29. Minulle on viestitty organisaatiomme laskentajärjestelmien  0% 33% 67% 0% 

tavoitteet. 
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30. Kalmarissa esiintyy oman edun tavoittelua ja politikointia 
suomalaisten ja ruotsalaisten kesken.     9% 64% 24% 0% 

31. Ruotsalaisten päätökset on helppo jalkauttaa myös Suomessa.  0% 42% 58% 0% 
32. Laskentatoimen merkitys yrityksessämme on suuri.   33% 58% 8% 0% 
33. Muutostilanteissa saan vastuuta.     17% 50% 33% 0% 
34. Organisaatiomme käyttää laskentatoimen raportteja 

satunnaisesti hyväkseen.      0% 33% 42% 25% 
35. Kalmarilla suomalainen laskentakäytäntö poikkeaa ruotsalaisesta.  8% 50% 42% 0% 
36. Verkkolasku sopii hyvin yrityksemme strategiaan.   25% 50% 25% 0% 
37. Kalmar Suomessa eroaa Kalmarista Ruotsissa.    17% 75% 8% 0% 
38. Työtapojen muuttaminen on minusta mukavaa.    25% 58% 17% 0% 
39. Kokemukseni ruotsalaisista kollegoista ovat positiivisia.   25% 67% 8% 0% 
40. Kalmarilla ruotsalaiset tekevät päätökset.    0% 18% 64% 18% 
41. Ruotsalaisten organisaatiokulttuuri on hierarkkista.   8% 25% 67% 0% 
42. Vastuuta jaetaan Suomessa enemmän kuin Ruotsissa.   9% 46% 46% 0% 
43. Kyseenalaistan rutiinit päivittäisessä työssäni.     27% 27% 36% 9% 
44. Saan kommunikoitua näkemykseni laskentajärjestelmästä, 

jos niin haluan.       17% 50% 25% 8% 
45. Uudelle laskentajärjestelmälle on selkeä tarve yrityksessämme.  17% 25% 58% 0% 
46. Nykyisessä laskentajärjestelmässä on piirteitä vanhoista.   18% 46% 36% 0% 
47. Organisaatiollamme on oma kulttuuri.     17% 67% 17% 0% 
48. Organisaatiomme asenne oppimiseen ja muutokseen on rohkaiseva. 8% 67% 25% 0% 
49. Työssäni kohtaan ajoittain suomalaisen ja ruotsalaisen 

kulttuurin eroja.       17% 67% 17% 0% 
50. Nykyinen laskunkäsittely kaipaa uudistamista.    33% 42% 25% 0% 
51. Verkkolaskulla saavutetaan säästöjä.     17% 58% 25% 0% 
52. Automatisoitu tiliöinti parantaa laskuntarkastuksen luotettavuutta.  25% 42% 33% 0% 
53. Organisaatiokulttuurimme ruokkii muutosvastarintaa.   0% 27% 73% 0% 
54. Muutosten epäonnistuminen johtuu pääosin ihmisistä.   17% 67% 8% 8% 
55. Automatisoitu tiliöinti tehostaisi yrityksemme laskuntarkastusta.  25% 42% 33% 0% 
56. Olen ylpeä yrityksestämme.      42% 58% 0% 0% 
57. Yrityksemme on menestyvä.      50% 50% 0% 0% 
58. Oman roolini muuttuminen organisaatiossa arveluttaa minua.  17% 33% 42% 8% 
59. Organisaatiossamme on tavallista huomioida inhimillisiä 

tekijöitä muutoksia toteutettaessa.     8% 25% 67% 0% 
60. Organisaatiossamme sallitaan poikkeavien mielipiteiden  

esittäminen.        17% 58% 25% 0% 
61. Käynnissä olevien muutosprojektien määrä organisaatiossamme 

on sopiva.        0% 83% 17% 0% 
62. Organisaatiomme ilmapiiri on konservatiivinen.    0% 58% 42% 0% 
63. Suomessa päätökset tehdään yrityksen johdossa.    17% 83% 0% 0% 
64. Muutosten epäonnistuminen johtuu tekniikasta.    0% 50% 33% 17% 
 
Valitse vaihtoehdoista sopivin: 
 
65. Kalmar on ruotsalainen yritys. 
66. Kalmar on globaali yritys.      100% 
67. Kalmar on skandinaavinen yritys. 
68. Kalmar on eurooppalainen yritys. 
69. Kalmar on suomalainen yritys. 
 
Muuta kommentoitavaa: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Kiitos osallistumisesta! 



 97

LIITE 5: Kyselykaavake ruotsalaisille: 

ENKÄT          21.3.2005 
Tammerfors Universitet 
Redovisning 
 
Den här enkäten är en del av examensarbetet vid Tammerfors Universitet. Det finns inte rätt 
eller fel svar på frågorna. Ringa in det alternativ som passar din åsikt bäst. I slutet av enkäten 
finns det rum för övriga kommentarer. Enkäten skall returneras via post eller s-post till Mikko 
Hautanen före den 7 april. Enkäten kan returneras anonymt. Har ni frågor eller kommentarer 
kan ni kontakta mig via e-post: mikko.hautanen@kalmarind.com eller på telefon +358 3 
2658618. 
 
1. Arbetsposition_______________________ 
 
Hur bra motsvarar det här alternativet er åsikt    1 2 3 4 
1. Helt och hållet 
2. Ganska bra  
3. Delvis 
4. Inte alls 
 
2. Jag är redo att lära mig nya kunskaper.     80% 0% 0% 20% 
3. Vår organisationskultur stöder förändring.    0% 80% 20% 0% 
4. Jag är redo att förändra mina arbetsmetoder.    20% 60% 0% 20% 
5. Strategi och vision beskriver vår organisation.    0% 60% 40% 0% 
6. Ett nytt redovisningssystem hjälper mig att analysera mina 

arbetsrutiner.        0% 60% 40% 0% 
7. Det finns motstånd till förändring i vår organisation.   0% 60% 20% 20% 
8. På Kalmar är beslut tagna gemensamt av svenska och  

finska kolleger.       20% 40% 40% 0% 
9. Jag känner till hur e-faktura fungerar.     60% 20% 20% 0% 
10. Vi har tillräckligt med information på vår avdelning för att 

implementera e-faktura.      0% 80% 20% 0% 
11. Redovisninginformation som vi producerar i Sverige är av bättre  

kvalitet än i Finland.       20% 20% 40% 20% 
12. Förändringar på Kalmar är implementerade på olika sätt   

i Sverige och i Finland.      0% 40% 60% 0% 
13. Vår organisationskultur främjar förändring.    0% 50% 50% 0% 
14. Det är lätt att förändra tidigare metoder.     0% 20% 80% 0% 
15. Vår organisation har klara mål för hur man utvecklar  

redovisningssystemen.      0% 60% 40% 0% 
16. Normalt vet jag min egen ställning i förändringsprojekt.   20% 60% 20% 0% 
17. På Kalmar fungerar samarbete mellan finländare och svenskar  

bra.         40% 20% 40% 0% 
18. Vårt företag använder redovisningsrapporter regelbundet.   60% 20% 0% 20% 
19. Jag vet våra målsättningar för redovisningssystem.   20% 40% 40% 0% 
20. Övergången till e-faktura bekymrar mig.    20% 0% 20% 60% 
21. Finländarna tar beslut på Kalmar.     0% 40% 40% 20% 
22. Jag vet vår organisations målsättningar.     0% 40% 60% 0% 
23. Att nå uppsatta mål är omöjligt i mitt arbete.    0% 40% 20% 40% 
24. Det saknas möjligheter att delta i förändringsprojekt.   0% 20% 20% 60% 
25. Det finns människor i vår organisation som har stort  

inflytande på andra kollegors åsikter.     0% 40% 60% 0% 
26. Jag behöver mer information om e-faktura.    0% 0% 60% 40% 
27. Om jag vill, kan jag påverka i vår organisations 

förändringsprojekt.       20% 40% 40% 0% 
28. Jag vet vår organisations strategi och mål.    20% 60% 0% 20% 
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29. Målsättningen för vår organisations redovisning har  
förklarats för mig.       20% 40% 40% 0% 

30. På Kalmar finns det en själviskhet och ett politiskt spel mellan finländare 
och svenskar.       0% 20% 20% 60% 

31. Ett finskt beslut är lätt att implementera i Sverige.   0% 40% 60% 0% 
32. Redovisningens betydelse är viktig på vår organisation.   40% 40% 0% 20% 
33. Jag får ansvar i förändringsprocesserna.     40% 20% 40% 0% 
34. Vår organisation använder rapporterna sporadiskt.   20% 0% 40% 40% 
35. Redovisningmetoder på Kalmar skiljer sig mellan Finland och Sverige. 0% 60% 40% 0% 
36. E-faktura passar bra i vår strategi.     60% 0% 20% 20% 
37. Kalmar i Finland skiljer sig från Kalmar i Sverige.   0% 60% 40% 0% 
38. Det känns bra att förändra arbetsmetoder.    20% 60% 20% 0% 
39. Mina erfarenheter av de finländska kollegerna är positiva.    40% 40% 20% 0% 
40. Svenskarna fattar beslut på Kalmar.     0% 20% 80% 0% 
41. Finsk organisationskultur är hierarkisk.     0% 20% 60% 20% 
42. Man får mer ansvar i Finland än i Sverige.    0% 20% 0% 80% 
43. Jag ifrågasätter mina rutiner och metoder dagligen.   20% 40% 20% 20% 
44. Jag kan uttrycka min åsikt om redovisningssystem om jag vill.  60% 20% 20% 0% 
45. Det finns ett obestridligt behov för ett nytt redovisningssystem i 

vår organisation.       20% 0% 40% 40% 
46. Det nuvarande systemet innehåller drag av det gamla systemet.  0% 40% 60% 0% 
47. Vår organisation har en egen kultur.     0% 75% 25% 0% 
48. Vår organisations inställning mot inlärning och förändring 

är positiv.         40% 40% 20% 0% 
49. Tidvis i mitt arbete märker jag skillnader mellan den svenska och  

den finska kulturen.       0% 40% 60% 0% 
50. Den nuvarande fakturabehandlingen behöver förnyande.   60% 0% 40% 0% 
51. E-faktura leder till besparingar.      60% 20% 20% 0% 
52. Automatisk justering förbättrar fakturabehandlingens pålitlighet.  40% 60% 0% 0% 
53. Vår organisationkultur bidrar till opposition mot förändring.  0% 20% 20% 60% 
54. Misslyckande av förändringar beror på människor.   20% 40% 40% 0% 
55. Automatisk kontering kan effektivisera fakturabehandling på Kalmar. 60% 20% 20% 0% 
56. Jag är stolt över vårt företag.      40% 20% 40% 0% 
57. Vårt företag är framgångsrikt.      60% 20% 20% 0% 
58. Förändring av min egen roll i organisationen bekymrar mig.  20% 0% 0% 80% 
59. Det är vanligt att ta i beaktande humana faktorer 

när man genomför förändringsprocesser på Kalmar.   0% 40% 60% 0% 
60. Det är tillåtet att uttrycka avvikande åsikter om vår organisation.  20% 40% 40% 0% 
61. Antalet pågående projekt i vår organisation är lämpligt.   0% 80% 0% 20% 
62. Atmosfären i vår organisation är konservativ.    20% 0% 60% 20% 
63. I Finland fattar man beslut på högre nivå i företaget.   20% 20% 40% 20% 
64. Misslyckande av förändringar beror på tekniska aspekter.   0% 20% 40% 40% 
 
Inringa det bästa alternativet: 
 
65. Kalmar är ett svenskt företag. 
66. Kalmar är ett globalt företag.      100% 
67. Kalmar är ett skandinaviskt företag. 
68. Kalmar är ett europeiskt företeg. 
69. Kalmar är ett finskt företag. 
 
Andra kommentarer: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Stort tack för hjälpet! 
 
Mikko Hautanen, Kalmar Industries Oy Ab, Nuolialantie 62, P.O. Box 387, FIN-
33101 Tammerfors, Finland.mikko.hautanen@kalmarind.com, +358 3 2658618. 


