
12 * Sytyke ry - Systeemityö 4/96

Tietotekniikka vauhdittaa
kansainvälistymistä -

vai päinvastoin?
Suomalais-Yhdysvaltalainen tutkimus valmistumassa

Jaana Kuula

Tietotekniikan uskotaan pa-
rantavan yritysten toimintaa
monella eri tavoin, muun muas-
sa edistämällä yritysten kan-
sainvälistymistä. Kiistatonta tie-
teellistä näyttöä tästä ei kuiten-
kaan ole, joten allekirjoittaneen
väitöskirjatutkimuksessa hae-
taan lisävalaistusta tähän ongel-
maan.

Tutkimuksen rajaus

Tutkimuksessa rajaudutaan
tarkastelemaan valmistusta har-
joittavien teollisuusyritysten elekt-
ronisten asiakas- ja toimittajayh-
teyksien yhteyttä yritysten kan-
sainvälistymiseen.

Yhtäältä näiden elektronisten
yhteyksien oletetaan hyvin toteu-
tettuina edistävän yritysten kan-
sainvälistymistä, mutta toisaalta
elektronisten yhteyksien oletetaan
olevan seuraus yrityksen kansain-
välistyneestä toiminnasta.

Riippuvuussuhteiden oletetaan
olevan erilaisia eri tyyppisissä
yrityksissä, kun yritystyypit mää-
ritellään toimialojen, yritysten iän
ja tuotantotavan perusteella.

Tietotekniikan ja kansainvälis-
tymisen välistä yhteyttä tarkastel-
laan tutkimuksessa kolmella aika-
jänteellä:

Aluksi verrataan keskenään
yrityksen vuosikymmenten pitui-
sia tietokoneistumis- ja kansain-
välistymisprosesseja etsien samal-
la niiden välisiä yhtymäkohtia.

Lyhyemmän aikajänteen tar-
kastelussa verrataan tietokoneis-
tumisessa ja kansainvälistymisessä
viimeisten viiden vuoden aikana
tapahtuneita muutoksia, jolloin
esimerkiksi laajat tietotekniset
investoinnit yritysten kansainvä-
lisissä asiakaspalvelussa saattaisi-
vat näkyä kansainvälisen myynnin
nousuna, asiakasmäärien ko-
hoamisena tai markkina-alueen
laajenemisena.

Kolmannessa tarkastelussa ver-
rataan tietokoneistumisen ja kan-
sainvälistymisen tämän hetkistä
tilaa toisiinsa. Mikäli tietotekniik-
ka vaikuttaa yritysten kansainvä-
listymiseen, tai tietotekniikkaa
otetaan käyttöön kansainvälisty-
misen vuoksi, yrityksen tietotek-
nisen tilan ja kansainvälistymien
tilan tulisi olla keskenään saman
suuntaisia. Esimerkiksi, tietot-
ekniikaltaan edistyneiden yritys-
ten tulisi olla keskimääräistä kan-
sainvälistyneempiä, ja tietotek-
niikaltaan vaatimattomien yritys-
ten heikosti kansainvälistyneitä.

Aineiston keruu

Aineistoa koottiin kahden ky-
selytutkimuksen avulla, joista en-
simmäinen toteutettiin Yhdysval-
loissa keväällä 1996 ja toinen

Suomessa syksyllä 1996. Kaikki
haastatellut yritykset ovat valmis-
tusta harjoittavia metalliteolli-
suusyrityksiä, tarkemmin sanoen
koneita, kulkuvälineitä ja elekt-
ronisia laitteita valmistavia yri-
tyksiä.

Jokaiseen yritykseen lähetettiin
kaksi erilaista kyselylomaketta,
joista toisessa koottiin yrityksen
tietokoneistumista ja toisessa kan-
sainvälistymistä kuvaavia tietoja.
Vastaajat olivat tietohallinto- ja
markkinointijohtajia tai vastaavia.

Yhdysvalloissa kysely lähe-
tettiin 300 yritykseen eli 600
henkilölle, ja Suomessa 152 yri-
tykseen eli 304 henkilölle. Suo-
malaisen otoksen pienuus johtuu
siitä, että yleisissä yritysrekiste-
reissä ei ollut enempää riittävän
suuria kansainvälistä toimintaa
harjoittavia yrityksiä tutkimuksen
tarkoittamilla toimialoilla.

Yritysten vastausaktiivisuus
poikkesi huomattavasti näiden
kahden maan välillä, joskin Yh-
dysvalloissa useampien uusintaky-
selyjen tekemistä haittasi maas-
saoleskeluajan rajallisuus.

Molemmat lomakkeet palautti
Yhdysvalloissa 11% yrityksistä,
ja kaikkiaan 25% yrityksistä pa-
lautti vähintään jomman kumman
lomakkeen. Suomessa molemmat
lomakkeet saatiin 38%:lta yrityk-
siä, ja vähintään toinen lomake
76%:lta yrityksiä.
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Markkinointi- ja tietohallinto-
johtajat ovat vastanneet suunnil-
leen yhtä aktiivisesti, ja eri yri-
tysryhmistä koneita valmistavat
yritykset ovat vastanneet aktiivi-
semmin kuin muut.

Alustavat tulokset

Tätä kirjoitettaessa tulosten
analysointi on vielä kesken, mutta
aineistosta on nähtävissä ainakin
joitakin eroja yritysryhmien välil-
lä.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa
tietotekniikaltaan kehittyneemmät
yritysryhmät ovat myös muita
kansainvälistyneempiä, kun tieto-
tekniikan kehittyneisyyttä mita-
taan yritysten sisäisen tietoteknii-
kan integraatiolla ja sisäisen tie-
toliikenteen laadulla, ja kun kan-
sainvälistymisastetta mitataan yri-
tysten harjoittamien kansainvälis-
ten operaatioiden monimuotoi-
suudella sekä yritysten valmistus-
ja markkinointiyksiköiden kan-
sainvälisellä sijoittelulla. Kaikilla
näillä mittareilla mitattuna elekt-
roniikkayritykset saavat kor-
keimmat, koneiden valmistajat
seuraavaksi korkeimmat ja kulku-
välineiden valmistajat alimmat
arvot.

Kokonaisuudessaan kuitenkin
kaikkien yritysten sisäisten tieto-
tekniikan integraatiota ja tietolii-
kenteen laatua kuvaavat arvot
ovat suhteellisen alhaisia, eikä
esimerkiksi ATM-tason yhteyksiä
ole käytössä juuri lainkaan.

Kun tietotekniikan kehittynei-
syyttä mitataan tietojenkäsittely-
toiminnon sisäisellä standardoin-
nilla, yritysryhmien keskinäinen
järjestys muuttuu jonkin verran,
mutta kaikissa yrityksissä stan-
dardointi on suhteellisen pitkällä.

Yritysryhmien väliset erot nä-
kyvät selvimmin elektroniikka-
teollisuutta kuvaavissa luvuissa:
Vaikka elektroniikkateollisuus
(Yhdysvalloissa) aloitti kansain-
välisen myyntitoiminnan keski-
määrin 20 vuotta myöhemmin

(1970-luvulla) kuin koneita ja
kulkuvälineitä valmistavat yrityk-
set (1950-luvulla), vuoteen 1996
mennessä se oli silti kehittynyt
kansainvälisemmäksi kuin maini-
tut kaksi muuta yritysryhmää.
(Kansainvälistymisastetta on mi-
tattu kolmella eri kriteerillä, ja
kaikki antavat saman tuloksen.)

Samanaikaisesti elektroniikka-
yritykset ovat tietoteknistyneet
nopeammin kuin muut yritykset,
ja ne esimerkiksi aloittivat kan-
sainvälisen tietoliikenteen pääasi-
assa ennen muita yrityksiä. Kun
41 % elektroniikkayrityksistä
aloitti kansainvälisen tietoliiken-
teen 1970-luvulla, 84-88% muista
yrityksistä ei vielä 1980-luvulle
tultaessa ollut ehtinyt samaan vai-
heeseen.

Kansainvälistyminen edeltää
tietotekniikan kehittämistä ?

Oheiset pienetkin poiminnat
tutkimustuloksista viittaavat sii-
hen, että 1970-1980 -luvulle saak-
ka kansainvälistyminen edelsi tie-
totekniikan kehittymistä, tai aina-
kaan tietotekniikan vaikutus kan-
sainvälistymiseen ei ollut niin
voimakas kuin myöhempinä vuo-
sina.

Tietoliikenteen käyttöönotto
saattoi voimistaa tietotekniikan
vaikutusta kansainvälistymiseen,
mutta tämäkään ei ole itsestään
selvää, koska voimakas tietotek-
nistyminen ja kansainvälistyminen
on tuona aikana havaittavissa vain
elektroniikkateollisuudessa.

Koneita ja kulkuvälineitä val-
mistavan teollisuuden hitaampi
kansainvälistymisvauhti saattaa
kuitenkin selittyä sillä, että ne
ovat elektroniikkateollisuutta van-
hempia toimialoja, jolloin myös
niiden kasvuvauhti on jo luonnos-
taan hitaampaa, eikä sitä voi kiih-
dyttää edes keinotekoisesti, tieto-
tekniikan avulla.

On myös mahdollista, että
tietotekniikka ei sovellu muille
aloille yhtä hyvin kuin elektro-
niikkateollisuuteen, tai että muut
yritykset eivät ole tiedostaneet sen
käyttömahdollisuuksia samalla ta-
voin kuin myöhemmin syntyneet
yritykset.

Tutkimuksen tulokset tullaan jul-
kaisemaan kokonaisuudessaan
allekirjoittaneen väitöskirjassa.
Lisätietoja saa allekirjoittaneelta
osoitteesta: jaana@cs.jyu.fi tai
http://www.cs.jyu.fi/~jaana.


