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ABSTRACT 

Lindroos, Arttu 
Culture’s effect in information technology adaption 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2013, 27 p. 
Information system science, Bachelor’s thesis 
Supervisor: Makkonen, Markus 

This thesis studies the effect that a culture has on the adaption of new infor-
mation  technology.  A  practical  perspective  to  this  study  is  brought  up  by  the  
Itella Posti Oy’s Electronic Delivery Book implementation process, which takes 
place in Helsinki metropolitan area in a multicultural delivery organization. 
The aim of the study is to help the reader to understand the meaning of culture, 
when planning the adaption of a new information technology. The study main-
ly focuses on the national culture, but also organizational culture’s point of 
view is introduced. Also technology acceptance models and interaction be-
tween culture and information technology are introduced. The study is done as 
a literature review on topics such as information technology adaption and dif-
fusion, and culture’s effect in information technology adaption.  
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1 JOHDANTO 

Innoituksen tähän tutkimusaiheeseen antoi työorganisaationi Itella Posti Oy:n 
pääkaupunkiseudun varhaisjakelu. Varhaisjakelu on osoitteettomien sanoma-
lehtien ja mainosten jakelua asiakkaille jakolistan perusteella yöaikaan seitse-
mänä päivänä viikossa. Jakajan käytössä olevaan jakolistaan on merkittynä leh-
den tilaajan nimi, osoite ja tilatut tuotteet. Pääkaupunkiseudun varhaisjakelu on 
monikansallinen työyhteisö, jossa on noin 1200 osa-aikaista sanomalehden jaka-
jaa, 60 eri kansallisuudesta. Varhaisjakelutyön tekemiseen ei vaadita suomen-
kielen taitoa, joka onkin tehnyt alasta erityisen suositun suomenkieltä taitamat-
tomien vaihto-opiskelijoiden, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kes-
kuudessa. Erilaisten kansallisuuksien ja sitä kautta kulttuurien suuri määrä on 
johtanut tilanteeseen, jossa varhaisjakelun esimiesten ja jakelunvalvojien tulee 
osata toimia useiden eri kansallisuuksien ja kulttuurien kanssa. Erilaisuuden 
johtaminen (diversity management) onkin nouseva teema pääkaupunkiseudun 
varhaisjakeluorganisaatiossa ja Itella Posti Oy:n jakeluorganisaatioissa. 

Kevään 2013 aikana pääkaupunkiseudun varhaisjakelussa otettiin käyt-
töön sähköinen jakokirja (SJK), joka korvasi tähän asti päivittäin jakajille tulos-
tetut paperiset jakolistat. Kaikki jakajat koulutettiin ennen käyttöönottoa lait-
teen käyttöön, mikä oli erityisen haastavaa organisoida öisen työajan ja jakajien 
useiden eri kansallisuuksien ja kielitaitojen takia. Näiden organisaation luon-
teenpiirteiden innoittamana päädyin tekemään tutkielmani kulttuurin vaiku-
tuksesta uuden informaatioteknologian omaksumisessa ja leviämisessä. 

Itella Posti Oy:n käyttämä sähköinen jakokirja on Nokia C5 resistiivinen 
kosketusnäyttömatkapuhelin, johon Itella Posti Oy on yhteistyössä Futurice 
Oy:n kanssa esiasentanut SJK–sovelluksen. Sovelluksen avulla jakaja voi ladata 
mobiilin datayhteyden kautta tarvitsemiensa jakoreittien jakolistat, joiden avul-
la hän osaa jakaa oikean tuotteen oikealle asiakkaalle. Sovellus on saatavilla 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kieliasetus määräytyy automaattisesti jaka-
jan SAP-toiminnanohjausjärjetelmän henkilötietoihin määritellyn yhteyskielen 
mukaan, joka suomalaisilla jakajilla on suomi tai ruotsi ja suurimmalla osalla 
muita kansallisuuksia englanti.  
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Tämän tutkielman suurin haaste on erityisesti kulttuuri-käsitteen monet 
eri tulkinnat ja määritelmät. Tässä tutkielmassa kulttuuri mielletään erityisesti 
kansallisuuteen sidottuna näkökulmana (Leidner & Kayworth 2006).. Myös or-
ganisaatiokulttuuri ja ryhmän kulttuuri tulevat tutkielmassani esille. Kulttuuri-
käsitettä avaan tarkemmin luvussa kaksi.  

Kulttuuria syytetään usein ainakin osittain organisaation kokemista epä-
onnistumisista (Leidner & Kayworth 2006). Juuri tämän vuoksi erityisesti säh-
köisen jakokirjan käyttöönottoprosessissa tiedostettiin jo suunnitteluvaiheessa 
organisaatiossa olevat eri kulttuurit esimerkiksi järjestämällä koulutuksia useal-
la eri kielellä (mm. suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja ranskaksi), sekä koulut-
tamalla saman kulttuuritaustan omaavan henkilön kouluttamaan ryhmät, jotka 
tulevat samasta kulttuurista. 

Kulttuuriteoriaa on laajasti käytetty aiemmin selittämään sosiaalista käyt-
täytymistä ja sen seurauksia organisaatioissa, kuten muun muassa tehokkuu-
dessa, organisaation suorituksessa, yrityksen strategiassa, työtehtävien asen-
teissa, hallinnon käytännöissä, teknologiaan siirtymisen käytännöissä ja kon-
fliktien ratkaisustrategioissa tuoteinnovaatioiden ympäristössä. (Leidner & 
Kayworth 2006.) 

Informaatioteknologian käyttöönoton tutkimukset perustuvat usein inno-
vaatioiden diffuusiotutkimukseen ja erityisesti innovaation diffuusioteoriaan 
(Rogers 1995) ja siihen läheisesti liittyviin teknologian hyväksymistä selittäviin 
malleihin (Taylor & Todd 1995). Kohdeorganisaation ja tutkielman ohjaajan esi-
tyksestä tulen havainnollistamaan läpi tutkielman, miten esittämäni teoriat ovat 
ilmenneet käytännössä sähköisen jakokirjan käyttöönotossa. 

Tämän tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on auttaa lukijaa ymmärtä-
mään kulttuurien merkitys erityisesti uuden informaatioteknologian käyttöön-
otossa, omaksumisessa ja leviämisessä. Tämä tutkielma käsittelee asiaa erityi-
sesti huomioiden Itella Posti Oy:n sähköisen jakokirjan käyttöönoton.  

Tutkielma etenee seuraavassa järjestyksessä: Aloitan esittelemällä tutki-
musongelman tarkemmin, jonka jälkeen luvussa kolme esittelen kulttuurin kä-
sitteenä ja tuon ilmi, mitä arvoa kulttuuri tuo tutkimukselle. Luvussa neljä kä-
sittelen kulttuuria informaatioteknologian omaksumisessa ja leviämisessä (dif-
fuusiossa), jonka jälkeen luvussa viisi käsittelen teknologian hyväksymismalleja 
(Technology Acceptance Model) ja teknologian hyväksymismallia mobiilipalve-
luille. Luvussa kuusi tuon esille kulttuurin ja informaatioteknologian vuorovai-
kutuksia. Lopuksi teen yhteenvedon tutkielmasta, jonka yhteydessä esitän 
myös mahdolliset jatkotutkimuskohteet. 
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2 TUTKIMUSONGELMA 

Tutkimukseni tutkimusongelma on selvittää, miten organisaation tulee ottaa 
huomioon organisaatiossa vaikuttavat erilaiset kulttuurit, jotta uusi informaa-
tioteknologia omaksutaan ja saadaan leviämään mahdollisimman tehokkaasti. 
Tutkimusongelmaa lähestyn seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 
  

- Miten organisaation monikulttuurillisuus vaikuttaa uuden informaatio-
teknologian käyttöönottoon, omaksumiseen ja leviämiseen? 

- Miten organisaation tulee huomioida kulttuurit uuden informaatiotekno-
logian käyttöönoton suunnittelussa? 

Monikulttuurisuus käsittää tutkimuksessani ensisijaisesti organisaatioon 
kuuluvat useat eri kansallisuudet ja niiden kautta muodostuvat eri kulttuuri-
ryhmät. Monikulttuurisuus ei tarkoita tutkimuksessani esimerkiksi eri ikäluok-
kien välillä olevia kulttuurieroja tai sukupuolten välisiä kulttuurieroja. 

Tutkimukseni tunnistaa, että on olemassa monikulttuurinen työorganisaa-
tio, jolla on tarve huomioida eri kulttuuritaustat saadakseen uuden teknolo-
giaperusteisen työvälineen otettua käyttöön mahdollisimman tehokkaasti, 
suunnitellusti ja mahdollisimman pienellä muutosvastarinnalla. 

Tutkimuksen tavoite on selkeyttää organisaatiolle kulttuurien tiedostami-
sen merkitys ja löytää jatkotutkimuskohteita aiheen ympäriltä, joita mahdolli-
sesti tulen itse jatkotutkimaan tulevassa Pro Gradu – tutkielmassani.  

Innovaation leviäminen määritellään prosessiksi, jossa tietyn sosiaalisen 
ryhmän jäsenet saavat tiedon innovaatiosta eri viestintäkanavia pitkin tietyn 
ajan kuluessa (Rogers 2003). Tässä tutkimuksessa innovaatioksi käsitetään säh-
köinen jakokirja, joka edustaa kohdeorganisaatiossaan uutta informaatiotekno-
logiaa ja työmenetelmää. 
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3 KULTTUURIN MONET KÄSITTEET 

Kulttuuri on monikäsitteinen termi, jolle jo 1950-luvulla oli löydetty jopa 
164 eri määritelmää (Kroeber & Kluckhohn 1952). Kulttuurin ytimen nähdään 
muodostuvan ihmisten uskosta ihmisen käyttäytymiseen, suhteisiin, todellisuu-
teen ja totuuteen (Schein 1985). Nämä kulttuurin perusolettamukset muodosta-
vat kognitiivisen rakenteen, jonka avulla yksilöt määrittävät tietyn tilanteen, 
tapahtuman tai kanssakäymisen. Tämän määritelmän kautta muodostuu yksi-
lön kollektiivinen toiminta kyseisessä kontekstissa (Sapienza 1985; van Maanen 
& Barley 1985). Kulttuuri muodostaa yhteisölle tai yksilölle normin, jonka mu-
kaan käyttäytyä. Organisaatioympäristössä organisaation näkyvät ja näkymät-
tömät arvot muodostavat organisaatiokulttuurin ja täten puitteet käyttäytymi-
selle organisaatiossa (Deal & Kennedy 1982). 

Ryhmän kulttuuri puolestaan muodostuu, kun yhteisten ongelmien rat-
kaisemiseksi kehitetään strategioita ja näitä strategioita jaetaan eteenpäin ryh-
män uusille jäsenille (van Maanen & Barley 1985). Useissa tutkimuksissa on 
havaittu, että ryhmät eivät välttämättä ole tietoisia oman ryhmänsä kulttuurista 
vaan ryhmän kulttuuri tulee esille vasta, kun havaitaan vastakulttuuri. Tätä 
edeltää yleensä jonkinlainen kulttuurillinen konflikti. Informaatioteknologian 
kulttuurien tutkimuksessa oletetaankin, että on olemassa konflikti joko kansal-
lisen kulttuurin, organisaatiokulttuurin tai alikulttuurien välillä. (Leidner & 
Kayworth 2006.) 

Kulttuurin muodostumiseen vaikuttavat visuaaliset ärsykkeet kuten nä-
kyvät manifestit, esineet, taide, teknologia, ja auditiiviset ärsykkeet kuten myy-
tit, sankarit, rituaalit ja seremoniat (Pettigrew 1979). Näiden ärsykkeiden merki-
tys kulttuurin muodostumisen kannalta on kuitenkin usein vaikea ymmärtää. 
Esimerkiksi informaatioteknologian merkitys muodostuu sen tuomien oletus-
ten, tarkoitusten, käytön ja seurausten perusteella (Leidner & Kayworth 2006). 
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3.1 Kulttuuritutkimuksen teemat informaatioteknologian kon-
tekstissa 

Leidner ja Kayworth (2006) löysivät tutkimuksessaan kuusi keskeistä teemaa, 
suorittaessaan 82 tieteellistä artikkelia kattavan kirjallisuuskatsauksen tutki-
mustaan varten. Kirjallisuuskatsauksen perusteella aineistosta analysoitiin seu-
raavat kuusi pääteema, joiden mukaan kaikki 82 artikkelia pystyttiin lajittele-
maan: 

1. Kulttuuri ja tietojärjestelmien kehittäminen 
2. Kulttuuri, informaatioteknologian omaksuminen ja diffuusio 
3. Kulttuuri, informaatioteknologian käyttö ja lopputulemat 
4. Kulttuuri, informaatioteknologian johtaminen ja strategia 
5. Informaatioteknologian vaikutus kulttuuriin 
6. Informaatioteknologiakulttuuri 

Havaittujen teemojen pohjalta Leidner ja Kayworth (2006) rakensivat mallin, 
joka havainnollistaa löytyneiden teemojen asettumisen kulttuurillisiin arvoihin. 
Mallista voidaan havaita, kuinka informaatioteknologian kehitys, omaksumi-
nen, käyttö, lopputulema, johtaminen ja strategia ovat vuorovaikutuksessa sekä 
kansallisten, että organisatoristen arvojen kanssa. Vastaavasti informaatiotekno-
logiaan sulautetut arvot ja informaatioteknologian arvot itsessään eivät ole 
niinkään vuorovaikutuksessa kansallisen tai organisaatiokulttuurin arvoihin. 
Tässä tutkimuksessa tulen käsittelemään arvoja, joiden todettiin olevan vuoro-
vaikutuksessa kansallisten ja organisatoristen arvojen kanssa. Nämä arvot on 
esitetty kuviossa 1. 
 

 
Kuvio 1 Informaatioteknologiateemojen asettuminen kulttuurillisiin arvoihin (Leidner & 
Kayworth, 2006)  
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3.2 Keskeisimmät teemat  

Löydetyistä teemoista tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin informaatio-
teknologian omaksumiseen ja leviämiseen, sekä sen käyttöön ja lopputulemaan 
liittyviä teemoja. Sivuan myöhemmin myös informaatioteknologian vaikutusta 
kulttuuriin. 

Tutkimuksessa ei näin ollen tulla käsittelemään kulttuurin vaikutusta tie-
tojärjestelmien kehittämiseen eikä informaatioteknologian johtamiseen ja stra-
tegiaan. Näillä rajauksilla pyrin selkeyttämään tutkielman rakennetta, koska ne 
eivät ole oleellisia teemoja tutkielman tutkimusongelman tai sähköisen jakokir-
jan käyttöönottoprosessin kannalta. 

Informaatioteknologian omaksumiseen ja leviämiseen laajasti käytetyn 
Rogersin (2003) innovaatioiden diffuusioteorian mukaan innovaation leviämi-
seen vaikuttavat tekijät ovat: 

 
1. Innovaatio 
2. Viestintäkanavat, joilla tieto välittyy henkilöltä toiselle 
3. Aika, jolla innovaation leviämistä tai yksittäisen henkilön tai ryhmän 

hyväksymistä pystytään mittaamaan ja arvioimaan 
4. Sosiaalinen järjestelmä, jossa leviäminen tapahtuu  

 
Näitä tekijöitä käsittelen läheisemmin seuraavassa luvussa. Innovaationa tut-
kielmassani käsitellään sähköistä jakokirjaa. 
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4 KULTTUURI JA INFORMAATIOTEKNOLOGIAN 
OMAKSUMINEN JA LEVIÄMINEN 

Tässä kappaleessa käsittelen kulttuurin vaikutusta informaatioteknologian 
omaksumiseen ja leviämiseen. Yleisin tähän käytetty viitekehys informaatio-
teknologiatutkimuksen yhteydessä on Hofsteden kulttuuriulottuvuuksien vii-
tekehys, joka kuvaa erityisesti kulttuurin ja informaatioteknologian suhdetta 
(Leidner & Kayworth, 2006). 

4.1 Hofsteden viitekehys 

Hofsteden viitekehyksen ulottuvuuksia ovat voimasuhteet, yksilöllisyys vs. 
kollektiivisuus, maskuliinisuus vs. feminiinisyys, lyhyen- vs. pitkän aikavälin 
orientoituminen ja sallivuus vs. pidättäytyvyys (Kirkman ym. 2006). Yleisin 
ulottuvuus informaatioteknologiatutkimuksessa on epävarmuuden välttäminen. 
(Leidner & Kayworth 2006.) 

Kritiikistä huolimatta Hofsteden viitekehys on laajasti tutkijoiden käyttä-
mä erityisesti sen selkeyden, niukkuuden ja johtajien yleisesti hyväksymänä 
lähestymistapana (Kirkman ym. 2006). Taulukossa 1 on esitetty Hofsteden kan-
sallisten kulttuuriulottuvuuksien viitekehys. 
  

4.1.1 Epätietoisuuden välttäminen 

Epätietoisuuden välttäminen on Hofsteden (1983) viitekehyksen määräävin 
teema siihen, miten ryhmä omaksuu ja levittää uuden informaatio- tai viestintä-
teknologian. Erityisesti uudet informaatioteknologiat mielletään yleisesti ottaen 
epätietoisuutta tuottaviksi, jonka seurauksena ne yksilöt tai ryhmät, joiden kult-
tuurissa epätietoisuus mielletään hyvin negatiiviseksi asiaksi, ovat kaikista vas-
tahakoisimpia omaksumaan tai ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. (Leidner 
& Kayworth 2006.) 
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Yleisesti ottaen tuetaan hypoteesia, jonka mukaan suuri epätietoisuuden 
välttämisen halu yhteisössä tai organisaatiossa johtaa huonompaan lopputulok-
seen informaatioteknologian käyttöönotossa ja leviämisessä (Leidner & 
Kayworth 2006). Implementointivaiheessa onkin huomioitava tarvittavan tie-
don ja teknologian välittämisestä uuden informaatioteknologian käyttöönottoa 
suorittavalle organisaatiolle. Tällä toimenpiteellä voidaan ehkäistä epävarmuu-
den syntymistä (Rogers 2003).  

 
Hofsteden kansalliset kulttuuriulot-
tuvuudet 

Määritelmä 

Voimasuhteet Ilmaisee asteen, jolla yhteisön hei-
kompi jäsen hyväksyy ja olettaa voi-
man jaettavan epätasaisesti. 

Yksilöllisyys vs. kollektiivisuus Yksilöllisyydessä yksilöiden oletetaan 
huolehtivan vain itsestään tai korkein-
taan perheistään, kun taas kollektiivi-
suudessa tietty yhteisö huolehtii toisis-
taan. 

Maskuliinisuus vs. feminiinisyys Maskuliinisuus edustaa tarvetta saa-
vuttaa, olla sankari, ja saada materiaa 
palkinnoksi. Feminiinisyys päinvas-
toin edustaa yhteistyötä ja muista vä-
littämistä. 

Epätietoisuuden välttäminen Tarkoittaa tasoa, jonka yhteisön jäse-
net sietävät epävarmuutta, kuinka 
suhtaudutaan faktaan, ettei tulevai-
suutta voida täysin ennustaa. 

Lyhyen- vs. pitkän aikavälin orientoi-
tuminen  

Lyhyen aikavälin orientoitujat ovat 
normatiivisia ja haluavat nopeasti tu-
loksia. Pitkän aikavälin varautujat ha-
kevat tuloksia pitkällä aikavälillä ja 
eivät näe asioita niin mustavalkoisina 
kuin lyhyen aikavälin orientoitujat. 

Sallivuus vs. pidättyvyys Sallivuus mahdollistaa perustarpeiden 
tyydyttämisen, kun taas pidättyvyys 
asettaa kaikelle toiminnalle tiukat 
normit. 

Taulukko 1 Hofsteden kansallisten kulttuuriulottuvuuksien viitekehys (Hofstede 1983; 
Hofstede Centre 2013) 

4.1.2 Voimasuhteet 

Voimasuhteet ovat toiseksi merkittävin Hofsteden kulttuuriulottuvuus infor-
maatioteknologian omaksumisen ja kulttuurin välillä (Leidner & Kayworth 
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2006). On myös esitetty, että Hofsteden voimasuhdeulottuvuuden suuri määrä 
johtaa laajaan teknologian omaksumiseen, koska alaiset eivät uskalla kyseen-
alaistaa omaksumista ajavaa voima-aseman omaavaa esimiestä. Tämän on ha-
vaittu pätevän etenkin kulttuureissa, joissa voimasuhteet ovat hyvin merkitse-
viä (DeVreede ym. 1998). 

Vastaväitteenä on esitetty, että omaksuminen onnistuu paremmin pienten 
voimasuhteiden kulttuureissa, koska niissä organisaation informaatioteknolo-
giatukiyksikön kynnys antaa käyttöönottoprosessissa neuvoja johtajille on pie-
nempi ja tämä näin ollen johtaa menestyksekkäämpään käyttöönottoon (Hasan 
& Ditsa 1999). 

4.2 Kulttuuriryhmien ja organisaatioiden omaksumiskyky 

Ryhmien on havaittu omaksuvan uuden teknologian, mikäli heidän omat arvot 
ovat sulautettuina uuden teknologian arvoihin (esim. paperisten jakolistojen 
korvaaminen ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla) (Leidner & Kayworth 
2006).  Organisaatioiden, joissa on matala sosiaalisuus ja korkea solidaarisuus, 
on todettu saavuttavan parempia tuloksia teknologian omaksumisessa kuin 
enemmän verkostoituneiden organisaatioiden, joissa on korkea sosiaalisuus ja 
matala solidaarisuus (Hoffman & Klepper 2000). Organisaatiot, jotka ovat 
avoimia, joustavia ja ovat orientoituneet pitkällä tähtäimellä, omaksuvat pa-
remmin uusia edistyksellisiä valmistusteknologioita (Kitchell 1995). Juuri orga-
nisaation joustavuuden merkitystä onkin painotettu myöhemmissä teknologian 
omaksumisen ja kulttuurin tutkimuksissa. Toisaalta, jos organisaation jäsenille 
annetaan mahdollisuus olla omaksumatta uutta teknologiaa, syntyy mahdolli-
suus, etteivät he omaksukaan teknologiaa (Leidner & Kayworth 2006). Tämän 
suuntaisia tapauksia on tullut ilmi myös sähköisen jakokirjan pilotointivaihees-
sa Suomen maakunnissa. 

Kulttuuriryhmät ja organisaatiot ovat Rogersin (2003) innovaation levi-
miämisteorian mukaisia sosiaalisia järjestelmiä kuin myös Hofsteden viiteke-
hyksen (1983) kollektiivisen kulttuuriulottuvuuden ryhmittymiä.  

4.3 Omaksumisen nopeus 

Uuden informaatioteknologian omaksumisen ja leviämisen nopeutta on infor-
maatioteknologian tutkimuksessa tutkittu usein Rogersin (2003) teorian mu-
kaan. Innovaatioiden omaksumisen, leviämisen ja käyttöönoton nopeutta Ro-
gers (2003) selittää seuraavien ominaisuuksien mukaan:  

1. Suhteellinen hyöty - miten hyödylliseksi henkilö kokee innovaation tai 
kuinka henkilö vertaa vanhaa menetelmää uuteen. Mitä suurempi suh-
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teellisen hyödyn katsotaan olevan sitä nopeammin innovaation käyt-
töönotto tapahtuu. 

2. Yhteensopivuus – miten paljon uusi innovaatio yhtenee olemassa ole-
vien arvojen, kokemusten ja tarpeiden kanssa. Käyttöönotto on hi-
taampaa, kun yhteensopivuus on huonoa. 

3. Monimutkaisuus - kuinka vaikeaksi innovaation ymmärtäminen ja 
käyttäminen havaitaan. Innovaation ollessa helposti ymmärrettävissä, 
sen käyttöönotto on nopeampaa, kuin innovaatioilla, joiden käyttö 
vaatii käyttäjiltä paljon uuden opettelemista. 

4. Kokeiltavuus - miten innovaatio on testattavissa ennen lopullista han-
kintapäätöstä. Testattavissa oleva innovaatio poistaa henkilön epätie-
toisuutta, kun innovaatio ei ole käyttöönottovaiheessa täysin vieras. 

5. Näkyvyys - missä määrin innovaation saavuttamat tulokset ovat käyt-
täjän nähtävissä. Innovaation tulosten näkyminen lisää käyttöönoton 
todennäköisyyttä vertaiskeskusteluiden lisääntymisen kautta (esim. 
kollegoiden kanssa). 

Rogersin (2003) teorian voidaan näin ollen havaita liittyvän läheisesti Hofsteden 
kansallisten kulttuuriulottuvuuksien viitekehyksiin erityisesti epätietoisuuden 
poistamisen merkityksen osalta, jonka aiemmin todettiin olevan suurin mää-
räävä teema, miten tietyn kulttuurin ryhmä omaksuu ja levittää uutta informaa-
tio- ja viestintäteknologiaa (Leidner & Kayworth 2006). 

Innovaation omaksumisen katsotaan innovaation leviämisen teorian mu-
kaan aina tapahtuvan sosiaalisessa ympäristössä, joka on käsitteenä vahvasti 
sidoksissa aiemmin esille tuotuun ryhmän tai organisaation kulttuuriin. Inno-
vaation omaksumisen nopeus on verrannollinen sosiaalisesta ympäristöstään 
(Rogers 2003).  

Innovaation omaksumisprosessin yhteydessä omaksumista tekevä henkilö 
tai muu päätöksenteon ryhmä käy Rogersin (2003) mukaan läpi viisivaiheisen 
prosessin, joka koostuu tietämyksen saamisesta innovaation olemassaolosta ja 
toiminnasta, mielipiteen muodostamisesta (myönteisen tai kielteisen), innovaa-
tion hyväksymisen tai hylkäämisen päätöksestä, päätöksen toteuttamisesta hy-
väksymisen tapauksessa ja viimeisenä päätöksen vahvistamisesta, jossa päätök-
sentekijä hakee vahvistusta tekemälleen päätökselle tai muuttaa tekemänsä pää-
töksen mahdollisten uusien tietojen perusteella. (Rogers 2003) 

4.3.1 Omaksumisen nopeus sähköisen jakokirjan viitekehyksessä 

Rogersin (2003) teoria voidaan todeta otetun hyvin huomioon sähköisen 
jakokirjan käyttöönottoprosessissa. Suhteellinen hyöty toteutuu käytännössä, kun 
jakajat arvioivat suoriteperusteiseen palkkaukseen perustuvan työnsä ajankäy-
tön lisääntymistä tai vähentymistä. Jakajat kokevat saavansa hyötyä työväli-
neistä, jotka nopeuttavat työtä ja vastaavasti haittaa työvälineistä, jotka hidas-
tavat työn suorittamista. Yhteensopivuus ilmenee sähköisen jakokirjan käytän-
nöllisyyden arviointina, sekä sen käytön helppouden arviointina. Monimutkai-
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suus arvioidaan käyttöliittymän ja sovelluksen käytettävyydellä, samoin kuin 
resessiivisen kosketusnäytön käyttökokemuksien kautta. Kokeiltavuus on otettu 
huomioon ennakkokoulutuksilla, joita jakajille järjestetään ennen kuin he siirty-
vät paperisista jakolistoista sähköiseen jakokirjaan. Koulutuksissa jakajat pää-
sevät kokeilemaan sähköistä jakokirjaa valvotussa ympäristössä ja saavat tarvit-
taessa opastusta sähköisen jakokirjan käyttöön. Näkyvyys tuodaan jakajien tie-
toisuuteen tiedottamalla uuden informaatioteknologian tuomista jakelun laa-
dun muutoksista kuukausittain. Samoin vertaiskeskustelu sähköisen jakokirjan 
käytöstä on suuressa roolissa jakajien keskuudessa. 

4.4 Hyväksyjäryhmien tunnistaminen 

Leidnerin & Kayworthin (2006) ehdotuksen mukaan kulttuurin tiedostaminen 
käyttöönottoprosessin suunnittelussa ei niinkään vaikuta informaatioteknologi-
an omaksumisen onnistumisen ennustamiseen vaan ennemminkin omaksumi-
seen kuluvan ajan ennustamiseen. Heidän mukaan kulttuurin tiedostamisen 
avulla voidaan hahmottaa teknologian omaksumisen innovaattorit, aikaiset 
omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö, sekä vitkastelijat (Ro-
gers 2003). Samoin leviämisen laajuus ja omaksumisen tavoitteet voidaan pa-
remmin määritellä kulttuurin tiedostamisen kautta (Leidner & Kayworth 2006). 

Heikkilä (1995) kritisoi innovaation diffuusioteorian kaltaisten hyväksyjä-
kategorioiden olevan sopimattomia kuvaamaan organisaation sisäistä leviämis-
tä, ne eivät varsinaisesti noudata päätöksenteon dynamiikkaa tai ota huomioi 
täysin innovaatioiden luonteen epävarmuutta ja teknologian hyväksyjien väli-
siä suhteita. Hyväksyjät ovat ensisijaisesti kiinnostuneita leviämisestä omassa 
organisaatiossaan tai ryhmässään. Tämä johtaa kaikkien eri hyväksyjäkategori-
oiden samanaikaiseen edustukseen, kun kuvataan koko organisaation laajuista 
leviämistä. (Heikkilä 1995.) 

Nämä kaksi näkökulmaa huomioon ottaen on selvää, että on oltava varo-
vainen, miten tunnistettuja hyväksyjäryhmiä hyödynnetään uuden informaatio-
teknologian käyttöönottoprosessissa ja sen suunnittelussa. Sähköisen jakokirjan 
käyttöönottoa suunniteltaessa tunnistettiin erityisesti vitkastelijat. Tämän ansi-
osta sähköisen jakokirjan koulutuksiin, joihin vitkastelijat ottivat osaa, voitiin 
järjestää etukäteen ylimääräinen kouluttaja avustamaan ja vastaamaan vitkaste-
lijan kysymyksiin. 

Rogersin (2003) mukaan suunnitteluvaiheessa on tärkeää tunnistaa lisäksi 
aikaiset omaksujat, sillä heidän katsotaan olevan hyvässä asemassa sosiaalises-
sa järjestelmässä ja toimivat usein muiden neuvonantajina. Aikaiset omaksujat 
ovat vertaistensa arvostamia, jonka johdosta heidän on tehtävä järkeviä päätök-
siä uusien innovaatioiden hyväksymisessä. Aikaisten omaksujien ottaessa uutta 
teknologiaa käyttöön ja jakamalla omaa subjektiivista näkemystään sosiaalisen 
järjestelmänsä sisällä vähenee erityisesti myöhempien hyväksyjäryhmien epä-
tietoisuus (Rogers 2003).  
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Tämä on yhtenevä tavoite Hofsteden (1983) viitekehyksen epätietoisuuden 
välttämisen kulttuuriulottuvuuden kanssa. Aikaisten omaksujien ryhmä on li-
säksi erityisen suuri, joten sen puolelleen saaminen on käyttöönottoprosessin 
sisäisen markkinoinnin onnistumisen kannalta erityisen tärkeää (Rogers 2003). 
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5 TEKNOLOGIAN HYVÄKSYMISMALLI JA TEKNO-
LOGIAN HYVÄKSYMISMALLI MOBIILIPALVE-
LUILLE 

Teknologian hyväksymismalli on kehitetty erityisesti toimistoympäristössä ta-
pahtuvaan ohjelmistojen käyttöönoton tutkimiseen ja ennustamiseen. Teknolo-
gian hyväksymismalli selittää teknologian hyväksynnän ja käyttöönoton välisiä 
suhteita ja avaintekijöitä (Davis 1989). Teknologian hyväksymismalli pohjautuu 
aiemmin tutkittuun perustellun toiminnan teoriaan, jonka mukaan käyttäyty-
minen voidaan selittää aiotun käyttäytymisen perusteella. Aikomus puolestaan 
muodostuu ihmisen tai ryhmän asenteista toimintaa kohtaan, sekä subjektiivi-
sesta normista (Davis ym. 1989). Malli on läheisesti sidoksissa hyväksyjäryhmi-
en tunnistamiseen ja näin ollen hyödyllinen teoria sähköisen jakokirjan käyt-
töönottoprosessin suunnittelun kannalta. 

Teknologian hyväksymismalli mobiilipalveluille on laajennettu versio 
teknologian hyväksymismallista. Kaasinen (2005) on lisännyt teknologian hy-
väksymismalliin käyttöönottoaikomuksen ja käyttötavan väliin käyttöönoton. 
Malliin on myös lisätty havaittu käyttöönoton helppous, jolla käsitetään erityi-
sesti käytön helppous, kun työtä suoritetaan mobiilisti uuden teknologian avul-
la. Kolmantena laajennuksena alkuperäiseen teknologian hyväksymismalliin on 
lisätty käyttöaikomukseen vaikuttava luottamus. Teknologian hyväksymismal-
lin havaittu hyödyllisyys on mobiiliteknologian hyväksymismallissa korvattu 
havaitulla arvolla (Kaasinen 2005). Nämä laajennukset ovat läheisesti sidoksissa 
Rogersin (2003) innovaatioiden leviämisteorian mukaiseen yhteensopivuuteen 
ja monimutkaisuuteen. Teknologian hyväksymismalli mobiilipalveluille on eri-
tyisen hyödyllinen sähköisen jakokirjan käyttöönottoprosessin suunnittelussa ja 
kulttuurien huomioimisessa, sillä se ottaa käyttäjät monipuolisemmin huomi-
oon kuin perinteinen teknologian hyväksymismalli. 
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5.1 Teknologian hyväksymismalli 

Teknologian hyväksymismallin perusajatus on tunnistaa ensisijaiset vaikutteet 
teknologian hyväksymisessä. Näitä ensisijaisia vaikuttimia ovat havaittu hyö-
dyllisyys ja havaittu käytön helppous. Hyödyllisyydellä tarkoitetaan käyttäjän 
odotusta siitä, kuinka paljon uusi teknologia parantaa hänen työsuorituskyky-
ään. Helppous on puolestaan käyttäjän näkemys siitä, miten vaivatonta tekno-
logian käyttö tulee hänelle olemaan. Mallin mukaan havaittu käytön helppous 
vaikuttaa suoraan käytön hyödyllisyyden havaitsemiseen. Nämä yhdessä 
muodostavat käyttäjän asenteen uutta teknologiaa kohtaan, joka puolestaan 
muodostaa asenteen teknologian käyttämiselle. (Davis ym. 1989) 

Teknologian hyväksymismalli on esitetty kuviossa 2. 

 
Kuvio 2 Teknologian hyväksymismalli (TAM) (Davis ym. 1989) 

Myöhemmin on teknologian hyväksymismalliin tuotu lisäulottuvuuksia kuten 
sosiaaliset vaikutukset ja tukevat olosuhteet. Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoite-
taan, kuinka paljon henkilö havaitsee merkityksellisten henkilöiden uskovan, 
että hänen tulisi käyttää uutta teknologiaa (sähköisen jakokirjan kontekstissa 
esimiehet ja kollegat). Tukevilla olosuhteilla puolestaan tarkoitetaan henkilön 
näkemystä siitä, kuinka paljon on olemassa tukitoimintoja (organisaatiollisia tai 
teknologisia) teknologian käytön tueksi. Sähköisen jakokirjan tukitoimintoja 
laitteen käyttäjille ovat esimiehet, joilla on pääsy laitehallintaan ja jotka hoitavat 
kaikki käyttöön liittyvät ongelmatilanteet.  Näiden kahden lisäulottuvuuden 
teknologian hyväksymismallia kutsutaan yleisesti TAM2-malliksi (Technology 
Acceptance Model 2). (Venkatesh ym. 2003) 
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5.2 Teknologian hyväksymismalli mobiilipalveluille 

Kaasisen (2005) teknologian hyväksymismalliin tuoma arvonäkökulma sisältää 
teknologian rationaalisen käyttöarvon lisäksi päätekijät käyttäjien mielenkiin-
toon uutta teknologiaa kohtaan, joita ovat käyttäjien ja muiden viiteryhmien 
arvostamat teknologian ominaisuudet. Luottamus määritellään teknologian 
hyväksymismallissa mobiilipalveluille sisältävän ”havaitun teknologian ja pal-
veluntarjoajan luotettavuuden, palvelun varmuuden suunnitelluissa käyttöti-
lanteissa sekä käyttäjän vakuuttuneisuuden siitä, että hän voi kontrolloida pal-
velua, ja palvelu ei väärinkäytä hänen tietojaan” (Kaasinen 2005). Kuviossa 3 on 
esitetty teknologian hyväksymismalli mobiilipalveluille. 

Sähköisessä jakokirjassa käyttäjällä on hyvin rajatut mahdollisuudet kont-
rolloida palvelua (tässä tapauksessa laitetta tai sovellusta), mutta esimerkiksi 
tietojen, kuten reaaliaikaisten sijaintitietojen seurantaa ei ainakaan toistaiseksi 
sähköisen jakokirjan avulla tehdä. Sähköisen jakokirjan koulutustilaisuudessa 
jakajat ovat esittäneet kysymyksiä juuri sijainnin valvontaan tai työajanseuran-
taan liittyen. 

 

 
Kuvio 3 Teknologian hyväksymismalli mobiilipalveluille (Kaasinen 2005). 
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6 KULTTUURIN JA TEKNOLOGIAN VUOROVAI-
KUTUS 

Omaksumisen jälkeen seuraa informaatioteknologian käytön vaihe ja sen seu-
raukset. Tätä vaihetta tutkittaessa on löydetty kaksi pääkysymystä (Leidner & 
Kayworth 2006): 

1. Käytetäänkö informaatioteknologiaa samalla tavoin eri kulttuuriryh-
missä ja saavutetaanko sillä samoja hyötyjä, vai käytetäänkö samaa in-
formaatioteknologiaa eri tavoin eri kulttuuriryhmien välillä ja saavute-
taanko sillä eri hyötyjä? 

2. Mitkä kulttuurilliset arvot pystyvät parhaiten ennustamaan käyttäjän 
tyytyväisyyden ja informaatioteknologian implementaation onnistu-
misen?  

Kulttuurin on tutkittu vaikuttavan informaatioteknologian käyttötapoihin 
ja tarkoitukseen. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten on tutkittu käyttävän Internetiä 
pääsääntöisesti tiedon etsimiseen, kun taas hongkongilaiset käyttävät sitä pää-
sääntöisesti sosiaaliseen viestintään (Chau ym. 2002). 

Hofsteden viitekehystä hyödyntäen on havaittu, että maissa, joissa on ma-
talat voimasuhteet ja epätietoisuuden välttämisen taso uuden tietojärjestelmän 
käyttöönotto onnistui paremmin kuin maissa, joiden kulttuuriin kuuluu korkea 
epätietoisuuden välttämisen taso ja korkeat voimasuhteet (Leidner ym. 1999). 
Samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu myös muista vastaavista tutkimuk-
sista. 

Informaatioteknologian käytön ja omaksumisen havaittiin olevan tehok-
kainta, kun organisaation kaksi eri kulttuurista sidosryhmää integroitiin keske-
nään. Tämä pätee etenkin, kun kyseiset sidosryhmät ovat riippuvaisia toisistaan 
(Robbins 2000). Omaksumista edesauttaa myös kulttuurin muuttuminen infor-
maatioteknologian avulla, kun yhteisö tai organisaatio tulee enemmän tietoi-
seksi teknologiasta tai siitä tulee olennainen osa työprosessia, alkavat asenteet 
muuttua myönteisemmiksi teknologiaa kohtaan (Walsham 2002). Tämä vaikut-
taa erityisesti teknologian leviämiseen jatkossa.  

Omaksumisen jälkeen, kun on siirrytty käyttövaiheeseen, järjestelmäkon-
fliktin mahdollisesti kokeneen ryhmän jäsenet pyrkivät usein muokkaamaan 
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teknologiaa niin, että se täyttää paremmin heidän tarpeensa. Tämä saattaa olla 
joko tiedostettua tai tiedostamatonta toimintaa. Taustalla on usein myös ryh-
män hyväksyntä pyrkimykselle muokata teknologiaa ryhmän kulttuuriin sopi-
vammaksi (Leidner & Kayworth 2006). 

Kulttuurilla on käytön ja omaksumisen lisäksi vaikutus erilaisten kulttuu-
riryhmien käsityksiin informaatioetiikasta. Esimiehet joutuvat suhtautumaan 
eri kulttuureista tuleviin työntekijöihin eriarvoisesti välttääkseen epäeettisen 
käyttäytymisen, koska työntekijöiden eettiset suhtautumiset teknologiaa koh-
taan eroavat toisistaan. Tämä on käynyt toteen erityisesti globaaleissa monikan-
sallisissa yrityksissä (Leidner & Kayworth 2006). Näiden tietojen pohjalta tätä 
oletusta voidaan soveltaa myös johdannossa esitellyssä monikulttuurisessa 
kohdeorganisaatiossa. 

Esimiehillä ja organisaation johtajilla on niin ikään tärkeä rooli markki-
noidessaan sisäisesti uutta informaatioteknologiaa. Tällaisen ennakoivan toi-
minnan on nähty vähentävän käyttöönoton konflikteja ja leviämisen nopeutta. 
Etukäteen uuteen informaatioteknologiaan sitoutuneilla organisaatioilla oli nä-
kemys, kuinka käyttää uutta informaatioteknologiaa strategisesti. (Leidner & 
Kayworth 2006; Rogers 2003.) 

6.1 Kultturin ja teknologian vuorovaikutus sähköisen jakokirjan 
käyttöönotossa 

Itella Posti Oy:n sähköisen jakokirjan käyttöönottoprosessissa on havaittu, 
että myös esimiehet tarvitsevat paljon ennakkotietoa ja jatkuvaa muistuttamista 
uuden informaatioteknologian ominaisuuksista, hyödyistä, haasteista, uusista 
toimintatavoista ja käyttöönoton aikatauluista. Ilman näitä tietoja, he eivät ole 
voineet suorittaa riittävästi ennakoivaa sisäistä markkinointia. Organisaation 
johtajien on siis ensin sitoutettava esimiehet muutokseen, joilla voi olla myös 
henkilökohtaisia ennakkoluuloja uutta teknologiaa kohtaan.  

Kulttuuriset näkemykset uutta teknologiaa kohtaan ovat tulleet hyvin 
esiin sähköisen jakokirjan koulutustilaisuuksissa, joissa on havaittu afrikkalais-
ten jakajien olevan kiinnostuneita sähköisen jakokirjan ominaisuudesta soittaa 
toisiin sähköisiin jakokirjoihin, jolloin he voivat käyttää sitä ilmaisena yhtey-
denpitona kollegoihin. Tämä ilmentää vahvasti varhaisjakeluorganisaatiossa 
afrikkalaisiin työntekijöihin liitettyä yhteisöllisyyttä. Suomalaiset jakajat ovat 
puolestaan tuoneet koulutuksissa esiin huolensa, että sähköistä jakokirjaa käy-
tetään jakajien valvomiseen ja ”kyttäämiseen”.  

Järjestelmäkonflikteja on koettu tasaisesti sekä suomalaisten, että ulko-
maalaisten käyttäjien keskuudessa. Käyttöönoton jälkeen järjestelmäkonfliktin 
kokeneiden on havaittu yrittävän ohjelmoida omia ominaisuuksia laitteeseen, 
kuten näytön ”no-sleep”-toimintoa ja oman materiaalin lataamista laitteeseen 
vastoin työohjeita. Toinen ääripää on pyrkinyt keskenään sopimaan manuaali-
sen paperilistan ylläpidosta salassa työnjohdolta. 
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Sähköisen jakokirjan käyttöönoton kontekstissa sidosryhmien integrointi 
voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sekoittamalla suomalaisista jakajista koostuvia 
ryhmiä ulkomaalaisten ryhmien kanssa tai sekoittamalla länsiafrikkalaisia sa-
maan koulutusryhmään itäafrikkalaisten tai aasialaisten jakajien kanssa, jolloin 
koulutuskieli voidaan säilyttää englantina. Luonnollinen integraatio käyttäjä-
ryhmillä tulee tapahtumaan lomakausina, kun kesällä lomailevat suomalaiset 
kouluttavat jakoalueilleen lomansijaisen, joka on usein ulkomaalaistaustainen. 
Ulkomaalaiset työntekijät lomailevat pääkaupunkiseudun varhaisjakelussa 
pääsääntöisesti talvikaudella, jolloin he matkustavat pidemmäksi ajaksi koti-
maahansa.  
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7 YHTEENVETO 

Kulttuuri on terminä monimerkityksellinen ja kulttuuria tutkittaessa oli tässä-
kin tutkielmassa tarkoin rajattava ja määriteltävä, mitä kulttuurilla tässä kon-
tekstissa tarkoitetaan. Määritelmien kautta käsittelin tarkemmin kansallista 
kulttuuria ja organisaatiokulttuuria. 

Kulttuurin määrittelemisen jälkeen esittelin Hofsteden (1983) kansalliset 
kulttuuriulottuvuudet, joka on informaatioteknologia-aiheisissa tutkimuksissa 
yleisin tapa määritellä kulttuurin ja informaatioteknologian väliset suhteet. 
Näistä ulottuvuuksista yleisemmäksi nousi aiempien tieteellisten tutkimusten 
perusteella epätietoisuuden välttämisen ulottuvuus voimasuhteiden ollessa 
toiseksi yleisin ulottuvuus. Epätietoisuuden välttäminen löytyi myös innovaa-
tioiden leviämisen tutkimuksessa käytetystä Rogersin (2003) teoriasta. Sisäisen 
viestinnän tärkeys kävi vahvasti ilmi Hofsteden (1983) viitekehyksestä ja Ro-
gersin (2003) teoriasta, viestinnän onnistumisen todettiin suoraan johtavan epä-
tietoisuuden vähentymiseen ja sitä kautta omaksumisen nopeutumiseen. Vies-
tinnän ja epätietoisuuden välttämisen merkitys oli keskeinen teema luottamuk-
sen rakentajana myös Kaasisen (2005) teknologian hyväksymismallissa mobiili-
palveluille. 

Kulttuurin vaikutus uuden informaatioteknologian omaksumisessa ja le-
viämisessä on tämän tutkimuksen perusteella hyvin merkittävää. Organisaatiol-
le on hyödyllistä tiedostaa eri kulttuuriryhmät ja keinot, joilla voidaan vaikut-
taa niiden, Hofsteden (1983) viitekehyksen ja Rogersin (2003) teorian mukaisiin, 
epätietoisuuden vähentämiseen. Suurin seurannut hyöty organisaatiolle kansal-
listen- ja organisaatiokulttuureiden tiedostamisessa on tiedon käyttäminen in-
formaatioteknologian omaksujien innovaattoreiden, aikaisten omaksujien, ai-
kaisen enemmistön, myöhäisen enemmistön, sekä vitkastelijoiden hahmottami-
seen. Näiden käyttäjäryhmien tiedostaminen helpottaa erityisesti uusien tekno-
logioiden käyttöönoton suunnittelua organisaatiossa. Nämä esittämäni tekijät 
vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Miten organisaation monikult-
tuurisuus vaikuttaa uuden informaatioteknologian käyttöönottoon, omaksumi-
seen ja leviämiseen? 
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Toinen tutkimuskysymys oli: Miten organisaation tulee huomioida kult-
tuurit uuden informaatioteknologian käyttöönoton suunnittelussa? Tutkimuk-
sessa selvisi, että organisaation esimiehet ja johtajat joutuvat ottamaan tutki-
mustuloksen tukemana toiminnassaan tietoisesti huomioon eri kulttuuritaustat 
ja teknologian hyväksyjäkategoriat, koska eri kulttuurien suhtautumiset tekno-
logiaan eettisesti tai työvälineenä vaihtelevat toisistaan. Hyväksyjäkategorioi-
den tunnistaminen suunnitteluvaiheessa edesauttaa oikeiden sidosryhmien si-
touttamista tulevaan muutokseen. Myös motivaatio uuden teknologian omak-
sumiseen vaihtelee kulttuurien ja informaatioteknologian hyväksyjäryhmien 
välillä, riippuen siitä, mitä yhteisiä arvoja tai sen käyttämisen myötä syntyviä 
hyötyjä kulttuurilla on teknologian kanssa. Esimiesten ja johtajien voimakas 
uuden informaatioteknologian ennakkomarkkinointi vähentää ennakkoluuloja 
ja lisää tietoisuutta tulevasta. Tämä osaltaan helpottaa uuden informaatiotekno-
logian omaksumisprosessia vähentämällä Hofsteden (1983) viitekehyksen mu-
kaista epätietoisuutta organisaatiossa. Myös Rogers (2003) painottaa teoriassaan 
viestinnän merkitystä epätietoisuuden vähentämisessä. 

Jatkotutkimuskohteina näkisin tarkemman kuvauksen case-tutkimuksen 
omaisesti, miten saadaan sitoutettua eri kulttuuriryhmät samaan teknolo-
giamuutokseen, keinoina voisivat olla eri kulttuuriryhmien integroiminen ja 
auktoritaarisen esimiehen vahva sisäinen markkinointi teknologian puolesta. 
Lisäksi mahdollinen tutkimuskohde olisi tutkia, miten kulttuuri on huomioitu 
nykyisissä informaatioteknologian käyttöönottoon ja omaksumiseen liittyvissä 
viitekehyksissä ja teorioissa.  

Aihe liittyy läheisesti erilaisuuden johtamiseen, jonka yhtymäkohtia kult-
tuurin huomioimisessa uuden informaatioteknologian käyttöönotossa olisi 
hyödyllistä tutkia. Näiden kahden näkökulman laaja sisäistäminen ja hyödyn-
täminen hyödyttäisivät erityisesti organisaatioita, joissa on useita eri kulttuurei-
ta. 



26 

 

8 LÄHTEET 

The Hofstede Centre (21. Huhtikuu 2013). Dimension - Geert Hofstede. Noudettu 
osoitteesta The Hofstede Centre: http://geert-
hofstede.com/dimensions.html 

Chau,  P.  Y.,  Cole,  M.,  Massey,  A.  P.,  Montoya-Weiss,  M.,  &  O'Keefe,  R.  M.  
(2002). Cultural Differences in the Online Behavior of Consumers. 
Communications of the ACM, 138-143. 

Davis F.D., B. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A 
Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 982-1003. 

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 
Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 319-340. 

Deal, T. E.& Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of 
Corporate Life. Reading, MA: Addison-Wesley. 

DeVreede,  G.,  Jones,  N.  &  Mgaya,  R.  J.  (1998).  Exploring  the  Application  and  
Acceptance of Group Support Systems in Africa. Journal of Management 
Information Systems, 197-234. 

Hasan, H. & Ditsa, G. (1999). The Impact of Culture on the Adaption of IT: An 
Interpretive Study. Journal of Global Information Management, 5-15. 

Heikkilä, J. (1995). The Diffusion of a Learning Intensive Technology into 
Organisations: The Case of Personal Computing. Helsinki: Helsinki School of 
Economics and Business Administration. 

Hoffman, N. & Klepper, R. (2000). Assimiliating New Technologies: The Role of 
Organizational Culture. Information Systems Management, 36-42. 

Hofstede, G. (1983). The Dimensions of National Cultures in Fifty Countries 
and Three Regions. Explications in Cross-Cultural Psychology. 

Kaasinen, E. (2005). User Acceptance of Mobile Services – Value, Ease of Use, Trust 
and Ease of Adoption. Helsinki: Vastapaino. 

Kirkman, B. L., Lowe, K. B. & Gibson, C. B. (2006). A Quarter Century of 
"Culture's Consequences": A Review of Empirical Research 
Incorporating Hofstede's Cultural Values Framework. Journal of 
International Business Studies, 285-320. 



27 

 

Kitchell, S. (1995). Corporate Culture, Environmental Adaptation, and 
Innovative Adoption: A Qualitative/Quantitative Approach. Journal of 
the Academy of Marketing Science, 195-205. 

Kroeber, A. L. & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions. Cambridge, MA: The Museum. 

Leidner, D. E. & Kayworth, T. (2006). Review: A Review of Culture in 
Information Systems Research: Toward a Theory of Information 
Technology Culture Conflict. MIS Quarterly, Vol. 30, No. 2, 357-399. 

Leidner, D. E., Carlsson, S., Elam, J. & Corrales, M. (1999). Mexican and Swedish 
Managers' Perceptions of the Impact of EIS on Organizational 
Intelligence, Decision Making, and Structure. Decision Sciences, 633-661. 

Pettigrew, A. (1979). On Studying Organizational Culture. Administrative Science 
Quarterly, 570-581. 

Robbins, N. (2000). Technology Subcultures and Indicators Associated with 
High Technology Performance in Schools. Journal of Research on 
Computing in Education, 111-124. 

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations, 4. painos. New York: The Free Press. 
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations, 5. painos. New York: The Free Press. 
Sapienza, A. M. (1985). Believing is Seeing: How Cultures Influnce the 

Desicions Top Managers Make. Gaining Control of the Corporate Culture, 
66-83. 

Schein, E. H. (1985). How Culture Forms, Develops and Changes. Gaining 
Control of the Corporate Culture, 17-43. 

Taylor, S. & Todd, P. A. (1995). Understanding Information Technology Usage: 
A Test of Competing Models. Information Systems Research, 144-176. 

Walsham, G. (2002). Cross-Cultural Software Production and Use: A Structional 
Analysis. MIS Quarterly, 359-380. 

van Maanen, J. & Barley, S. R. (1985). Cultural Organization: Fragments of a 
Theory. Organizational Culture, 31-54. 

Venkatesh V., M. M. (2003). User Acceptance of Information Technology: 
Toward a Unified View. MIS Quarterly, 425-478. 

 
 
 


