
TIIVISTELMÄ
 
 
 

 

Oppiaine LTT, Laskentatoimi Päivämäärä 17.8.2009 

Tekijä(t) Sebastian Wardi 
Matrikkelinumero 

Sivumäärä 95 

Otsikko Johdon laskentatoimen järjestelmien implementointi yritysoston jälkeisessä 
integraatiovaiheessa – Case-tutkimus 

Ohjaaja(t) Prof. Markus Granlund, KTM Ulla-Maija Lakka 

 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida johdon laskentatoimen järjestelm ien implem entointia 
yritysoston jälkeisessä integraatiovaiheessa om istajayrityksen sekä ostetun yrityksen näkökulm asta. 
Tutkimuksessa ana lysoidaan in tegraatioprosessiin osallistuvien henkilöiden suhtautum ista uusien 
järjestelmien ja käy täntöjen implementointiin sekä sitä, k uinka he ko kevat johdon lasken tatoimen 
järjestelmien im plementoinnin onnistuneen. Tutkim us on luonteeltaan k uvaileva ja selittäv ä cas e-
tutkimus, jossa tutkimusmenetelminä hyödynnetään teema- ja sähköpostihaastatteluja. 

Aikaisempien tutkim usten m ukaan johdon laskenta toimen järjestelm ien on nähty olevan integ-
raatioprosessin aikana ja sen jä lkeen keskeinen ohjauksen ja koor dinoinnin väline. Ilm an järjestel-
mien implementointia ja yritysten tuottaman informaation yhteismitallisuutta olisi ostetun yrityksen 
kokonaisvaltainen ohjaus ollut mahdotonta Kahden rinnakkaisen ja toisiaan vastaam attoman johdon 
laskentatoimen jär jestelmän olem assaolo voi aihe uttaa ong elmia tytäry rityksen ohjauksessa sekä 
estää korkeinta johtoa näkem ästä, kuinka organis aatiolla todellisuudessa ta loudellisesti menee. Tä-
män tutki muksen m ukaan johdon laskentatoim en järjestelmien i mplementointiin liitty i m onia on-
gelmia ja haasteita. Ostetuilla yrityksillä oli usein hyvin lyhyt ai ka toteuttaa om istajayrityksen 
muutosvaatimukset. Negatiiviset tunteet ja m uutoksen vastustaminen ilmenivät koko organisaation 
tasolla muutosvastarintana omistajayrityksen vaatimuksia kohtaan. yritysoston jälkeen. Ostetut yri-
tykset joutuivat sopeutumaan yhä laajempiin informaatiovaatimuksiin verrattuna yritysostoa edeltä-
neeseen tilanteeseen, raportoinni n määrä ja tiheys lis ääntyivät lähes aina. Merkittävänä kontribuu-
tiona aikaisempaan tutkimukseen oli se, että os tetun yrityksen ylimmän johdon ja muun henkilöstön 
vastarinta vaikutti o leellisesti johdon lasken tatoimen järjes telmien implementointiin sekä koko in-
tegraatioprosessin onnistum iseen. Keskeisenä erona  aikaisempaan tutkimukseen oli se, että case-
kohteessa johdon laskentato imen järjestelmiä ei im plementoitu kokonaisuudessaan ostettuihin yri-
tyksiin. Keskeisin vaatimus oli informaation yhteismitallisuus emoyrityksen informaatiovaatimusten 
kanssa. 
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