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Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen 
yhteistyösuhteen luonnetta HR-ulkoistuksessa. Lisäksi tarkasteltiin ulkoistetun HR-
asiantuntijan rooleja ja sitä, mitä yhteistä on HR:n rooleilla ja kumppanuuden lajeilla. 
Tutkimuksen teoria on jaettu kahteen osioon, ensin tutustuttiin henkilöstöjohtamiseen ja 
HR-ulkoistustukseen ja sen jälkeen kumppanuusteoriaan. Teoriaosion lopussa 
muodostettiin teoriaviitekehys HR:n rooleista ja kumppanuuden lajeista.   
 
Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka kohteena olivat HR-
ulkoistuspalveluntarjoaja Cecila Oy sekä Cecilan kaksi asiakasyritystä. Tutkimuksen 
empiirinen aineisto kerättiin ensisijaisesti viiden puolistrukturoidun teemahaastattelun 
avulla. Haastateltavina olivat Cecilan toimitusjohtaja, kaksi asiakasyrityksissä 
työskentelevää Cecilan HR-ammattilaista sekä asiakasyrityksien edustajat.  
 
Tutkimustulokset osoittivat, että HR-ulkoistuksessa on kyse taktisesta kumppanuudesta. 
Cecila tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä HR-palveluja, jotka toteutetaan yhteistyössä 
asiakkaan kanssa. Yhteistyösuhde vaatii luottamusta, avoimuutta ja hyviä 
vuorovaikutustaitoja. HR-ulkoistusta ei johdeta auktoriteettiin perustuen, vaan tehtäviin 
ja vastuisiin kiinnittyvien roolien kautta. Ulkoistetut HR-asiantuntijat hoitavat 
asiakastoimeksiantoja hyvin itsenäisesti. Asiakkaalle HR-ulkoistus on melko riskitöntä, 
sillä yhteistyö ei edellytä pitkäaikaista sitoutumista palveluntarjoajaan.    
  
Pk-yrityksen osalta suurimmat syyt henkilöstötoimintojen ulkoistamiseen ovat 
palveluntarjoajan asiantuntemuksen ja erityisosaamisen hyödyntäminen sekä palvelun 
joustavuus, helppous ja riskittömyys. Vaikka kustannustehokkuus saavutetaan palvelun 
joustavuuden kautta, se ei kuitenkaan ole suurin syy HR-ulkoistamiseen. 
Palveluntarjoajan tavoitteet taas liittyvät myynnin ja liiketoiminnan kasvuun, 
erityisosaamisen kehittämiseen ja asiakassuhteiden vahvistamiseen.  
 
Ulrichin (1997) HR-asiantuntijan rooleista ulkoistetun HR-henkilön työnkuvaa vastasi 
parhaiten hallinnollisen ammattilaisen rooli, jonka tehtävänä on asiakasyrityksen HR-
prosessien kehittäminen. Ulkoistetun HR-henkilön työnkuvaan sisältyy myös 
muutosagentille ja työntekijöiden sankarille tyypillisiä HR-tehtäviä, kuten 
muutostarpeiden kartoittamista, suunnittelua ja toteuttamista sekä rutiiniluontoisten 
päivittäisasioiden hoitamista. Strategisen kumppanin rooli ei toteutunut HR-
ulkoistuksessa. Tutkimustulokset osoittivat, että HR-ulkoistuksessa kumppanuuden laji 
on jossain määrin riippuvainen HR-henkilön roolista asiakasyrityksessä. Jotta 
strateginen kumppanuus voisi toteutua HR-ulkoistuksessa, on todennäköistä, että myös 
HR-henkilön roolin on kehityttävä strategisemmaksi.   
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkielman tausta 
 

Yritykset ovat jatkuvasti kovan paineen alla muuttua entistä joustavammiksi ja 

tehokkaammiksi toimintatavoiltaan. Teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan 

siirtyminen on muuttanut yritysten toimintaympäristöä ja edesauttanut erilaisten 

verkostojen muodostumista. Yritykset eivät yksinään pysty tarjoamaan asiakkailleen 

kokonaisvaltaista palvelua, vaan ovat riippuvaisia toistensa osaamisesta ja yritysten 

välisestä yhteistyöstä. Jopa perinteiset toimialarakenteet ovat pikkuhiljaa muuttamassa 

muotoaan (esim. Stenlund 1996, Lehto 2001, Ståhle & Laento 2000, Toivola 2006).  

 

Verkostoituminen antaa mahdollisuuden kumppanuuden syntymiselle. Verkostoitumalla 

ja tekemällä yhteistyötä tarkoin valikoitujen kumppaneiden kanssa yritys luo 

ympärilleen suhdeverkostoa, joka auttaa sitä puolustautumaan ulkoa tulevia haasteita 

vastaan. Kumppanuuksista on tullut yksilöille ja yrityksille strateginen taito 

tietoyhteiskunnassa (Ståhle & Laento 2000, 9). Verkostoituminen tehostaa yrityksen 

energian ja resurssien käyttämistä ja samalla nopeuttaa yritysten kasvua ja 

uudistumiskykyä. Kumppanuussuhteet takaavat yrityksille nopean tiedonkulun, 

joustavuuden ja asiantuntemuksen (Stenlund 1996, Vakaslahti 2004, Toivola 2006).  

 

Ulkoistus on jo pitkään ollut keino keventää yrityksen organisaatiorakennetta. Pienet 

yritykset voivat ulkoistuksen avulla nauttia suuruuden eduista menettämättä keveyttään, 

joustavuuttaan ja luovuuttaan (Ollus 1998, Lehto 2001, Vakaslahti 2004, Toivola 2006). 

Toisaalta ulkoistukseen sisältyy myös riskejä, joita usein vähätellään.  Ulkoistuksista on 

tullut osa yrityksen verkottumista ja partnership-mallia. Eri toimintoja suorittavien 

yritysten roolit ovat muuttuneet perinteisestä osto-myyntisuhteesta tasa-arvoisemmiksi. 

Yhteistyökumppanin kanssa tehdään pitkäaikaista sitoutunutta yhteistyötä, jonka hyöty 

on molemminpuolinen (Salminen 2001, 11).  

 

Ulkoistuksessa tärkein onnistumisen tae on oikean kumppanin löytäminen.  

Kumppanuusosapuolilla täytyy olla yhteiset näkemykset kumppanuuden hyödyistä ja 
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tavoitteista. Kumppanuus vaatii kumppanuusosapuolilta avoimuutta ja luottamusta, 

toisaalta yrityksen tulee pystyä hallitsemaan ja suojaamaan tietopääomaan ja 

liikesalaisuuksiin liittyviä asioitaan (esim. Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002). 

Kumppanuussuhteissa valta delegoidaan tehtäviin ja vastuisiin kiinnittyvien roolien 

kautta (Ståhle & Laento 2000, ks. myös Lehto 2001). Tässä tutkimuksessa 

henkilöstöasiantuntijan rooleja tarkastellaan muun muassa Ulrichin (1997) 

roolitypologian avulla.  

 

Kumppanuutta on tutkittu viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon (mm. Doz & 

Hamel 1998, Spekman & MacAvoy 2000) ja myös suomalaista 

kumppanuuskirjallisuutta löytyy runsaasti (mm. Ståhle & Laento 2000, Kiiskinen, 

Linkoaho & Santala 2002, Vesalainen 2002; 2004). Erilaisia yhteistyösuhteita kuvaavia 

termejä on paljon, puhutaan muun muassa kumppanuudesta, partneruudesta, 

alliansseista, klustereista, yhteisyrityksistä ja virtuaaliyrityksistä. Vesalaisen (2002, 8-9) 

mukaan näiden termien välisten määritelmien erot ovat jokseenkin häilyviä. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan kumppanuutta yritysten kahdenvälisenä suhteena HR-

ulkoistuskontekstissa. 

 

Henkilöstötoimintojen ulkoistus on Suomessa vielä toistaiseksi vähän hyödynnetty 

ulkoistamisen osa-alue. Jo pitkään on ulkoistettu joitakin yksittäisiä HR:n osa-alueita, 

kuten palkanlaskentaa, koulutusta tai rekrytointia, mutta kokonaisvaltainen HR-

ulkoistus, jossa ulkoistuksen kohteena ovat kokonaiset HR-liiketoimintaprosessit, on 

Suomessa vielä lapsen kengissä. Sitä  vastoin Englannissa ja Yhdysvalloissa HR-

ulkoistus on jo varsin yleistä ja aiheesta tehty lukuisia tutkimuksia (esim. Adler 2003, 

Conklin 2005, Belcourt 2006). 

 

Koska ala on varsin nuori, on Suomen markkinoilla vasta muutama puhtaasti HR-

ulkoistuksiin erikoistunut yritys. Tietoisuus HR-ulkoistuksen mahdollisuuksista on 

kuitenkin lisääntymässä. HR-ulkoistuksesta on tehty muutama Pro gradu-tutkielma, 

mutta toistaiseksi aihetta on Suomen näkökulmasta tutkittu varsin vähän. Tämä luo 

jokaiselle aiheesta tehdylle tutkimukselle lisäarvoa. Esimerkiksi Pajunen (2004) on 

tutkimut HR-ulkoistusta suuryrityksen henkilöstönäkökulmasta ja Lovén (2005) HR-

asiantuntijapalveluiden käyttöä PK-yrityksissä.  
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Toisin kuin HR-ulkoistusta, IT-ulkoistusta on tutkittu paljon. Aiheesta on tehty lukuisia 

Pro gradu -tutkielmia muun muassa laskentatoimen ja tietojenkäsittelytieteiden 

laitoksilla. Kumppanuus taas on suosittu tutkimusaihe markkinoinnin laitoksilla ja 

aihetta on tutkittu paljon nimenomaan IT-alalla ja lentoliikenteessä. Esimerkiksi 

Koskinen (2005) on tutkinut kumppanuutta sähköisten palveluiden maailmassa 

tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty apuna monipuolista HR-, ulkoistus-, verkosto- ja 

kumppanuuskirjallisuutta. Teoriakirjallisuuden avulla kumppanuutta pyritään 

peilaamaan HR-ulkoistuskontekstiin. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat 

henkilöstöasiantuntijan roolit ja niiden toteutuminen HR-ulkoistuksessa. Tutkimus on 

tapaustutkimus, jonka kohteena on HR-ulkoistuspalveluntarjoaja Cecila Oy sekä 

Cecilan kaksi asiakasyritystä.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen yhteistyö- 

ja/tai kumppanuussuhteen luonnetta HR-ulkoistuksessa. Lisäksi tarkastellaan HR-

asiantuntijan roolien toteutumista HR-ulkoistuksessa ja tutkitaan, mitä yhteistä on HR-

asiantuntijan rooleilla ja kumppanuudenlajeilla. Cecilan palvelutarjontaan tutustutaan 

lähemmin yritysesittelyosiossa. Asiakasyritysten liiketoimintaa käsitellään vain siltä 

osin kun se tutkimuksen aiheen kannalta on oleellista. Tutkimustulokset on kerätty 

pääasiassa viiden haastattelun avulla, joissa haastateltavina olivat Cecilan 

toimitusjohtaja, kaksi asiakasyrityksissä työskentelevää Cecilan HR-ammattilaista sekä 

molempien asiakasyrityksien HR-ulkoistuksesta vastaavat henkilöt. Tutkimus pyrkii 

tuomaan tasapuolisesti esille molempien, asiakkaan ja palveluntarjoajan, näkemykset.  

    

1.3 Tutkimusongelmat 
 

Tutkimuksen tavoitteista johdettuna tutkimuksen pääongelmiksi muodostuu: 

 

1. Onko HR-ulkoistus kumppanuutta? Ja jos, niin 

2. minkälaisesta kumppanuudesta HR-ulkoistuksessa on kyse? 



8 
 

3. Miten HR-asiantuntijan roolien ja kumppanuuden lajien välistä yhteyttä voidaan 

tutkia? 

 

Pääongelman ratkaisemisen tueksi on muodostettu neljä alaongelmaa, joista 

ensimmäinen on suunnattu ainoastaan asiakasyrityksille: 

 

- Miksi HR-toimintoja on ulkoistettu? 

- Mitkä ovat HR-ulkoistuksen hyödyt ja riskit? 

- Miten kumppanuuden tunnuspiirteet toteutuvat HR-ulkoistuksessa? 

- Miten HR-ulkoistusta ja sen edellyttämää kumppanuussuhdetta johdetaan? 

- Miten Ulrichin (1997) HR-asiantuntijan roolit toteutuvat HR-ulkoistuksessa? 

 

1.4 Rajaukset 
 

Tässä tutkimuksessa keskitytään pelkästään HR-ulkoistuspalveluihin, rajaten muut 

asiantuntijapalvelut, kuten esimerkiksi konsultointipalvelut, tutkimusalueen 

ulkopuolelle. Tutkimus rajaa ulkopuolelle myös yksittäisiin HR-toimintoihin, kuten 

rekrytointiin, henkilöstövuokraukseen tai palkanlaskentaan erikoistuneet yritykset. 

Tässä tutkimuksessa HR-ulkoistustoimialaan tutustutaan yhden HR-ulkoistuspalveluja 

tarjoavan yrityksen, Cecila Oy:n kautta.  

 

Asiakasyrityksillä saattaa HR-ulkoistuksen lisäksi olla muita kumppanuus- tai 

ulkoistussuhteita. Tämä tutkimus keskittyy ainoastaan HR-ulkoistuspalveluntarjoajan ja 

asiakkaan kahdenväliseen kumppanuussuhteeseen. Usein ulkoistamisen yhteydessä 

myös asiakasyrityksen henkilöstöä siirtyy ulkoistuspalveluja tarjoavan yrityksen 

palvelukseen. Tässä tutkimuksessa henkilöstöä ei siirry ulkoistamisen yhteydessä, joten 

asiakasyrityksen henkilöstönäkökulma rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Sitä vastoin 

palveluntarjoaja Cecilan henkilöstönäkökulma on tärkeä osa tutkimusta. Tutkimus 

käsittelee aihetta asiakasyrityksen johdon ja HR-ulkoistuspalveluntarjoajan 

näkökulmasta. 
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1.5 Käsitteet:  
 

Verkko, verkosto ja verkostoituminen 
 

Tässä tutkimuksessa verkosto (network) määritellään Möllerin, Rajalan & Svahnin 

(2004, 10, ks. myös Toivola 2006, 17) mukaan yritysten ja muiden organisaatioiden 

muodostamaksi, toimialat ylittäväksi verkostokudokseksi, joka on periaatteessa rajaton.  

 

Verkko (net) on verkoston alakäsite, verkoston osa, joka muodostuu tietyn yritysjoukon 

sekä siihen mahdollisesti liittyvien muiden organisaatioiden, kokonaisuudesta. Verkon 

toimintaa rakennetaan tietoisesti ja tavoitehakuisesti. Kullakin verkon jäsenellä on oma 

roolinsa sekä vastuunsa sovituista toiminnoista.  

 

Verkostoituminen on verkkojen kohtaamista ja verkoston kehittymistä kuvaava käsite. 

Verkostoituminen kuvaa prosessia, jossa yritysten tieto, osaaminen ja arvot yhdistyvät 

lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi. Verkostoitumisella pyritään pidempiaikaiseen 

yhteistyösuhteeseen ja kilpailukyvyn edistämiseen. Toivola (2006, 17) nimittää 

verkostoitumista myös strategiseksi kumppanuudeksi, joka on tavanomaista yhteistyötä 

syvempää ja monitasoisempaa. Tässä tutkimuksessa verkostoitumisella ei 

automaattisesti tarkoiteta strategista kumppanuutta, vaan sille nähdään edellytykset 

kehittyä ajan myötä strategiseen suuntaan.  

 

Kumppanuus (partnership) 

 

Tässä tutkimuksessa kumppanuus määritellään kahden organisaation väliseksi 

yhteistyösuhteeksi, joka on luonteeltaan pitkäkestoista ja jatkuvaa. Näin kumppanuus 

eroaa esimerkiksi projektiluontoisesta yhteistyösuhteesta. Erilaisille 

kumppanuudenlajeille on olemassa erilaisia määritelmiä ja tunnuspiirteitä sen mukaan, 

kuinka syvästä kumppanuussuhteesta on kyse.  

 

Allianssi 
 

Spekman, Isabella & McAvoy (2000, 37, ks. myös Elmuti & Kathawala 2001) 

määrittelevät allianssisuhteen seuraavasti: 
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An alliance is a close, collaborative relationship between two, or more, 

firms with the intent of accomplishing mutually compatible goals that 

would be difficult for each to accomplish alone.   

 

Allianssi- kuten kumppanuussuhteitakin solmitaan tiettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi, jotka olisi vaikea saavuttaa yksin. Koska allianssi- ja 

kumppanuuskäsitteen määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan, tarkastellaan tässä 

tutkimuksessa allianssisuhteita kumppanuuskäsitteen alla.   

 

Strateginen kumppanuus ja strateginen allianssi 

 

Strateginen kumppanuus on kumppanuudenlajeista vahvin. Sen tavoitteena on tuottaa 

merkittävää strategista etua kumppanuusosapuolille. Ståhle & Laento (2000) viittaa 

strategisella allianssilla monien kumppanusten välisiin yhteenliittymiin erotuksena 

strategisen kumppanuuden käsitteelle. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain 

kahdenvälisiin kumppanuussuhteisiin. 

 

Ulkoistus ja ulkoistaminen 
 

Ulkoistuksella ja ulkoistamisella tarkoitetaan samaa asiaa. Ulkoistaminen tarkoittaa 

yrityksen jonkun osan ostamista ulkopuoliselta yritykseltä. Ulkoistaminen voidaan jakaa 

kokonais- tai osaulkoistukseen sen mukaan, ulkoistetaanko kokonaisia 

liiketoimintaprosesseja (esimerkiksi henkilöstöhallinto) vai pelkästään jokin sen osa 

(esimerkiksi rekrytointi). Kiiskinen & Laento (2000) käyttää osaulkoistuksesta termiä 

valikoiva ulkoistus ja kokonaisulkoistuksesta termiä täydellinen ulkoistus.         

 

HR-ulkoistus 

 

HR-ulkoistuksella tarkoitetaan edellä mainitun määritelmän mukaan toimintaa, jossa 

ulkoistava yritys antaa määritellyn henkilöstötoimintojen osan tai kokonaisuuden toisen 

yrityksen hoidettavaksi. Tässä tutkimuksessa HR-ulkoistus käsittää myös Cecila Oy:n 

tarjoaman HR-asiantuntijapalvelun, joka toteutetaan asiakasyrityksen tiloissa.  
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Liiketoimintaprosessien ulkoistaminen (business process outsourcing) 

 

”Liiketoiminta koostuu horisontaalisista liiketoimintoketjuista, jotka ovat 

keskenään loogisessa riippuvuussuhteessa ja joiden tarkoituksena on 

tyydyttää asiakkaan tarpeita.” (Martola & Santala 1999, 10). 

 

Liiketoimintaprosessien ulkoistamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa ulkoistava yritys 

antaa aiemmin itse hoitamansa prosessin, toimintaketjun tai suorituksen toisen yrityksen 

vastuulle. Funkionaalisten toimintojen (valmistus, myynti, markkinointi, hallinto) sijaan 

mielenkiinto kohdistuu koko prosessin toimivuuteen alusta loppuun.  

 

Palvelusopimus (service level agreement) 

 

Palvelusopimus (SLA) on palvelun tuottajan ja vastaanottajan (asiakkaan) välille 

solmittu (dokumentoitu) sopimus, jossa kuvataan palvelun tai palvelujen yhdistelmän 

laadullinen sisältö mahdollisimman yksiselitteisesti. Palvelusopimuksen lopullisen 

laajuuden, syvyyden ja yksityiskohtaisuuden määrittelevät tapauskohtaiset 

tarkoitusperät (Kiiskinen ym. 157–159). Tässä tutkimuksessa palvelusopimuksesta 

käytetään myös nimitystä ulkoistamissopimus. 

 

1.6 Tutkimusmetodit ja tutkimusote 

 
Alasuutari (1995, 50–53) jakaa tutkimuksen laadulliseen (kvalitatiivinen) ja 

lomaketutkimukseen (kvantitatiivinen). Molemmille on tyypillistä aiempiin 

tutkimuksiin, hypoteeseihin sekä kirjallisuuteen viittaaminen, kun taas keskeisimmät 

erot löytyvät tutkijan oman (empiirisen) aineiston käyttämisessä. Lomaketutkimuksessa 

oma aineisto esitetään yleistyksinä, keskiarvoina ja tilastollisina tunnuslukuina, 

laadulliselle tutkimukselle taas on tyypillistä merkitystulkinnan mahdollistavat 

yksittäisviittaukset aineistoon makrohavaintojen ohella.  Tämä tutkimus on luonteeltaan 

laadullinen tutkimus, sillä tarkoituksena ei ole tehdä yleistyksiä kerätystä aineistosta 

vaan löytää sille yksittäisiä merkitystulkintoja. 

 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2004, 125–126) jakaa tutkimusstrategiat kolmeen 

ryhmään: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus sekä tapaustutkimus. Tässä 
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tutkimuksessa tutkimusstrategiana on laadullinen tapaustutkimus. Lähtökohtana 

laadullisessa tapaustutkimuksessa on todellisen elämän ja sen ilmiöiden kuvaaminen. 

Hirsjärven ym. mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on pikemminkin 

löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä.  

 

Tutkimukset voivat sisältää myös toiselle tutkimustyypille ominaisia piirteitä. Hirsjärvi 

ym. (2004, 126–127) toteavatkin, ettei kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus 

suinkaan ole kilpailevia suuntauksia, vaan ne nähdään toisiaan täydentävinä 

lähestymistapoina tutkimuksentekoon. Esimerkiksi laadullinen tutkimus voi sisältää 

kvantitatiivisia osatarkasteluja, kuitenkin sen ytimen ollessa merkitystulkintojen 

tekeminen sekä arvoituksen ratkaiseminen. Useiden menetelmien käyttämistä 

nimitetään yleisesti menetelmätriangulaatioksi (Yin 1989). Myös tässä tutkimuksessa on 

käytetty hyväksi erilaisia tutkimusmenetelmiä, haastattelua, internetlähteitä, 

yhteenvetotaulukoita ja kuvioita, joiden tarkoitus on pelkistää ja selkeyttää 

tutkimustuloksia. 

 

Tutkimusotteella viitataan tutkimuksen metodologisiin perusratkaisuihin. Kullakin 

tutkimusotteella, käsiteanalyyttisellä, päätöksentekometodologisella, nomoteettisella, 

toiminta-analyyttisella ja konstruktiivisella on omia tieteenfilosofisia sitoumuksiaan ja 

toisistaan eroavia metodisia piirteitä (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, 313–317). 

Tämä tutkimus on luonteeltaan toiminta-analyyttinen. Toiminta-analyyttiselle 

tutkimukselle on tyypillistä yksittäisten tapausten, tilanteiden ja inhimillisen toiminnan 

kuvaus, tulkinta ja ymmärrettäväksi tekeminen. Lähestymistapa tutkimuksen tekoon on 

hermeneuttinen, eli tulkintaa ja ymmärtämistä korostava.  

 

Tämän tutkimuksessa tutkittavana ilmiönä on kumppanuus HR-ulkoistuksessa. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla HR-

ulkoistuspalveluntarjoaja Cecilan sekä kahden Cecilan asiakasyrityksen edustajia. 

Haastattelujen määrä on tarkoituksella supistettu viiteen, koska tarkoituksena on 

nimenomaan intensiivisen tiedon kerääminen yksittäisestä tapauksesta syvällisten 

haastattelujen avulla. 
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1.8 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielma jakaantuu kuuteen päälukuun. Johdanto-osiossa esitellään tutkimuksen aihe, 

tavoitteet, tutkimusongelmat, rajaukset, keskeiset käsitteet, tutkimusmetodit ja 

tutkimusote sekä tutkimuksen rakenne. 

 

Toinen luku käsittelee HR-ulkoistusta, ulkoistusmarkkinoiden kehitystä sekä 

ulkoistuspäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Ulkoistusta käsitellään yleisesti sekä HR-

kontekstissa. Lisäksi tarkastellaan HR:n tavoitteita, roolia ja asemaa organisaatiossa 

sekä HR:n muutospaineita. 

 

Kolmas luku käsittää kumppanuusteoriaosion. Luvun alussa esitellään kumppanin 

valintaa, kumppanuuden tunnuspiirteitä, tavoitteita, johtamista, sopimustoimintaa ja 

lajeja. Lopuksi muodostetaan teoriaviitekehys kahden teorialuvun pohjalta.  

 

Neljäs luku esittelee tutkimuksen empiirisen aineiston keruumenetelmät. Lisäksi 

tutustutaan tutkimuksen kohdeyrityksiin, palveluntarjoaja Cecilaan sekä Cecilan 

kahteen asiakasyritykseen.  

 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen empiirinen aineisto ja analysoidaan 

tutkimustuloksia. 

 

Tutkimuksen kuudes luku kokoaa yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja pyrkii 

vastaamaan tutkimusongelmiin. Lopuksi käydään läpi mahdollisia 

jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 HR-ULKOISTUS 
 

 

Ennen varsinaista HR-ulkoistusaihetta käsitellään ulkoistusta ja ulkoistusmarkkinoiden 

kehittymistä yleisemmin kappaleissa 2.2 ja 2.3. Tämän jälkeen keskitytään HR:n 

erityispiirteisiin. Lopussa esitetään yhteenveto ulkoistuspäätökseen vaikuttavista 

tekijöistä. 

 

2.1 Mitä HR tarkoittaa? 
 

HR tulee englanninkielisestä sanasta human resources. Englanninkielisten sanojen 

suomentaminen on usein haasteellista, koska sanoille ei löydy tarkkaa suomenkielistä 

vastinetta.  Suomessakin puhutaan nykyisin usein pelkästä HR:stä. On HR-osaamista, 

HR-asiantuntijoita, HR-toimintoja ja niin edelleen. Lyhenne HR on vakiintunut termi 

Suomen liike-elämässä. Vaikka sanapari human resources viittaa henkilöstöresursseihin, 

on suomennos henkilöstöresurssien ulkoistus hieman harhaan johtava. Kyse ei 

kuitenkaan ole kaikkien henkilöstöresurssien ulkoistuksesta vaan henkilöstöasioita 

hoitavan organisaation osan (HR-osaston) tai sen tietyn osa-alueen (esim. rekrytointi) 

ulkoistuksesta. HR-ulkoistus suomennetaan useimmiten henkilöstöhallinnon, 

henkilöstöpalveluiden tai henkilöstötoimintojen ulkoistukseksi (esim. Salminen 2001, 

Kankare 2005, Sahiluoma 2005, TalentPool 2005). Tässä tutkimuksessa HR-

ulkoistuksella tarkoitetaan yleisesti HR-toimintojen osa- tai kokonaisulkoistusta. 

 

2.2 Ulkoistuspalvelujen kehittyminen 
 

Ulkoistus ei ole uusi ilmiö. Yritykset ovat kautta aikain ulkoistaneet osan 

toiminnoistaan jonkun muun hoidettavaksi (Laabs, 1993, 92). Suomessa ulkoistettiin 

ensimmäisinä tekniset palvelut jo 1970 – 1980-luvulla. (Toivonen, 2001, 7). Valmiita ja 

pitkälle tuotteistettuja ulkoistuspalveluita ei vielä kolmekymmentä vuotta sitten ollut 

juurikaan saatavissa. Teknologian kehittyminen on edesauttanut eri aloille 

erikoistuneiden palveluntarjoajien lisääntymistä. Nykyään monet palvelut, tyypillisenä 

esimerkkinä palkkahallinnon ulkoistuspalvelut, ovat pitkälle tuotteistettuja. Tällaisten 
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toimintojen ulkoistaminen ei yleensä ole organisaatiolle merkittävä strateginen ratkaisu 

(Kiiskinen ym. 2002, 20–23). 

 

1990-luvulla yritykset alkoivat ulkoistaa myös strategisesti merkittävämpiä, 

ydintoimintaa läheisesti tukevia liiketoimintaprosessejaan. Esimerkiksi valmistus ja 

logistiikka, jotka aikaisemmin olivat tärkeä osa yrityksen toimintaa, annettiin jonkun 

toisen yrityksen hoidettavaksi. Myös innovatiivisempia tehtäviä, kuten tuotesuunnittelua 

ryhdyttiin ulkoistamaan. Ulkoistus oli muuttumassa pelkistä rutiininomaisista 

ulkoistamisratkaisuista tärkeäksi liikkeenjohdon työkaluksi. (Craumer 2002, 4, 

Salminen 2001, 10). 

 

Talouden globalisoituminen ja internet-tegnologian soveltaminen ovat vauhdittaneet 

ulkoistuksen kehitystä. Muutos on häivyttänyt yritysten rajoja ja samalla lisännyt 

riippuvuutta verkoston muista yrityksistä. Muutoksen myötä on syntynyt uudenlaisia 

osaamisen yhdistelmiä, jotka vuorostaan ovat avanneet kokonaan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Ulkoistamisen kirjo onkin nykyään varsin laaja. 

Suomessa vain yksi yritys kuudesta ei ole ulkostanut mitään toimintojaan1. Yleisimmin 

ulkoistettuja toimintoja ovat edelleen siivous, kuljetus ja varastointi (Hautala, 2006, 40–

41). 

 

Myös IT-toimintojen ulkoistaminen on nykyisin yksi tavallisimmin ulkoistetuista 

toiminnoista Suomessa. Jos yritys ulkoistaa vain osan tietohallinnostaan, tulevat 

ensimmäiseksi kyseeseen standarditoiminnot, kuten ylläpitopalvelut. Toisaalta Suomen 

suurimmat yritykset ovat jo ulkoistaneet yleisesti koko tietohallintonsa, kun taas HR-

ulkoistamisen osalta tietoisuus ja sen sisältämät mahdollisuudet ovat vasta 

lisääntymässä (Kiiha 2002, 9, ks. myös Lovén 2005).  

 

2.2.1 Liiketoimintaprosessien ulkoistaminen BPO 

 

Kiihan (2002, 9-10) mukaan tulevaisuudessa huomio kiinnittyy kokonaisten 

liiketoimintaprosessien ulkoistamiseen (BPO, Business Process Outsourcing), joilla hän 

tarkoittaa esimerkiksi yritysten välisen sähköisen tiedonsiirron tai henkilöstöpalvelujen 
                                                 
1 Keskuskauppakamarin teettämä selvitys lähteestä Hautala, 2006, 41. 
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hallinnan ulkoistamista. Muutos ulkoistamisen luonteessa tulee näkymään myös 

alihankkijan (palveluntarjoajan) vastuukysymysten merkityksen kasvuna, kun 

ulkoistuspalvelun tarjoaja joutuu ottamaan vastuuta ulkoistajan liiketoimintariskeistä. 

 

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa liiketoimintaprosessien ulkoistaminen on jo yleistä, 

ja sama kehitys näyttää kiihtyvän myös Suomessa (Fiilin 1999, 65). Hautalan (2006, 41) 

mukaan liiketoimintaprosessien ulkoistamisessa ollaan kuitenkin vielä alkumetreillä. 

Toimittajat ovat hajallaan, markkinat ovat pitkälti jäsentymättä ja kilpailu 

epätäydellistä. Samat tutkimustulokset tulevat esille Lovénin (2005) HR-

ulkoistusmarkkinoita käsittelevästä Pro gradu-tutkielmasta.  

 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa noin 70–85 prosenttia yrityksistä (tutkimuksesta riippuen) 

on ulkoistanut HR-prosessejaan (ks. esim. Babcock 2004, Gurchiek 2005, Kankare 

2005). Arinso Oy:n teettämän tutkimuksen (2005)2 mukaan luku on Saksassa ja 

Hollannissa neljänkymmenen prosentin luokkaa, Ruotsissa noin 33 prosenttia ja 

Suomessakin jo noin 20 prosenttia. Useimmat HR-ulkoistusta kokeilleet yritykset ovat 

ulkoistaneet enemmän kuin yhden HR-prosessinsa.  

 

Belcourtin (2006, 4-5) mukaan yleisimpiä ulkoistettuja toimintoja ovat 

väliaikaistyöntekijät, palkanlaskenta, koulutus, rekrytointi, palkitsemisen ja 

henkilöstöetujen suunnittelu/johtaminen (benefits administration). Suomessa yleisin 

ulkoistettu HR-toiminto on palkanlaskenta, sen jälkeen tulevat palkkahallinto, 

rekrytointi, eläkejärjestelyt ja poissaolojen hallinta3.      

 

2.2.2 Ulkoistuspalveluntarjoajan haasteet  

 

Pelkkä sopimusvalmistus ei enää riitä tyydyttämään asiakkaan tarpeita. Kiiskisen ym. 

(2002, 187–190) mukaan palveluntarjoajamarkkinoiden haasteena on jatkossa vastata 

muuttuvaan ja kehittyvään kysyntään. Ulkoistusprosessien ja palvelunhallinta tehostuu, 

ja samalla kumppanuuden kehittämiseen panostetaan aikaisempaa enemmän. 

Räätälöityjen ratkaisujen suhteellinen tarve kasvaa ja verkostosuhteet laajentuvat, 
                                                 
2 http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/uu/HR-tutkimus_raportti.pdf > viitattu 20.6.2007 
3 Arinso HR-tutkimus 2005 <http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/uu/HR-tutkimus_raportti.pdf > 
viitattu 18.6.2007  
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vakiintuvat ja virallistuvat osaksi yrityksen strategiaa (Toiviaisen, Toikan, Hasun & 

Engeströmin 2004, 9).  

 

Samalla kun ulkoistus yleistyy, haetaan kumppanuuden hallintaan organisaation sisällä 

tehokkuutta toimimalla muutaman strategisen kumppanin kanssa. Nämä kumppanit 

vastaavat liiketoimintakriittisistä prosesseista. Jotta palveluntoimittajilla on tarjota 

riittävä osaaminen ja tekninen infrastruktuuri palvelun tuottamiseen, heidän on 

verkostoiduttava entistä tehokkaammin. Palveluntarjoajilla on oltava valmius toimittaa 

asiakkaan tarpeiden mukaisia lisäarvopalveluita palvelusopimuksen ulkopuolelta. Voi 

olla, että tulevaisuudessa organisaatiot hankkivat kaikki palvelunsa yhdeltä toimittajalta 

”one stop shopping”-konseptin mukaisesti (kuvio 1) (Kiiskinen ym. 2002, 188, ks. myös 

Babcock 2004, 2).  

 

 

Kuvio 1. Tukitoimintojen ulkoistamisen kehittyminen (Kiiskinen ym. 2002, 188). 

 

Adler (2003, 3) mainitsee kolme HR-ulkoistusalan segmenttiä: konsultit, hallinnolliset 

palvelut ja teknologia osaajat. Osa palvelun tuottajista on erikoistuneita ja osa 

generalisteja, niin sanottuja moniosaajia. Osa palveluntuottajista on keskittynyt yhteen 

segmenttiin, toiset taas kilpailevat niissä kaikissa.  
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2.3 Ulkoistuspäätökseen vaikuttavat tekijät 
 

Ulkoistuspäätökseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan erikseen ydin- ja 

tukitoimintojen ulkoistusta, ulkoistuksen hyötyjä, tavoitteita ja riskejä sekä yrityskoon 

vaikutusta ulkoistukseen.      

 

2.3.1 Ydin- ja tukitoiminnot, mitä kannattaa ulkoistaa? 

 

Salmisen (1/01, 10) mukaan ulkoistamista kannattaa harkita silloin, kun prosessi on 

liiketoiminnalle kriittinen ja/tai vaatii erityisosaamista, mutta ei kuulu yrityksen 

keskeisimmälle ydinosaamisalueelle4. Yhden yrityksen ydinosaamisen tulee 

ehdottomasti kohdistua yrityksen asiakkaisiin ja heidän palvelemiseensa. Toisena 

ydinosaamisalueena Lehto (2001, 114) mainitsee yrityksen työnantajamaineen 

ylläpitämisen. On tärkeää saada osaavat yksilöt kiinnostumaan, työskentelemään ja 

pysymään yrityksen palveluksessa. Olluksen (1998, 12) mukaan monien suomalaisten 

yritysten vahvuus perustuu teknologiaosaamiseen, mutta yhtä hyvin osaaminen voi 

perustua henkilöstön motivointiin. Sekä Lehdon että Olluksen esimerkeissä korostuvat 

HR-asiat yhtenä yrityksen ydinosaamisalueena. 

  

Ydinosaaminen on sellainen osaamisen ja teknologian yhdistelmä, jota kilpailijoiden on 

vaikea matkia, ja jonka yritys pystyy suorittamaan muita yrityksiä paremmin (Zack 

1999, 48). Tukitoiminnot ovat arvoketjuun nähden sekundäärisiä toimintoja, joiden 

tehtävänä on pääasiassa ydintoimintojen tukeminen. Ne voidaan jakaa suoraan ydintä 

tukeviin ja muihin standardeihin tukitoimintoihin. Tukitoimintojen tarkoituksena on 

pääasiassa palvella organisaation sisäisiä asiakkaita eli organisaation palveluksessa 

olevia henkilöitä. (Kiiskinen ym. 2002, 21–29). 

 

Organisaatiolle ei ole mielekästä panostaa organisaation sisällä sellaisten ei 

ydintoimintojen kehittämiseen, joissa palveluita on helposti saatavilla. Luonnollisesti 

ydintä tukevien toimintojen ulkoistamisessa yhteistyökumppanin valintaan tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. Tavanomaisiin, standarditukitoimintoihin taas on 

                                                 
4 Resurssipohjainen teorian (Resource Based Theory) mukaan yrityksen kilpailukyky perustuu yrityksen 
ydinosaamisiin ja -kompetensseihin (esim. Prahalad & Hamel 1990). 
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saatavilla kaupallisia vakiopalveluja. Ulkoistuspäätökset voidaan jakaa strategisiin ja 

taktisiin ratkaisuihin. Kun markkinoilla on useita palveluntarjoajia ja toimialalla on 

toteutettu vastaavia ulkoistuksia ennenkin, on kyseessä taktinen, ellei jopa 

rutiiniratkaisu (Kiiskinen ym. 2002, 21–24 ).  

 

Osa tutkijoista on kuitenkin sitä mieltä, että jaottelu ydin- ja tukitoimintoihin ei ole 

riittävä, sillä yrityksen kilpailukyky perustuu monimutkaisiin osaamisyhdistelmiin, 

jotka vaativat horisontaalisten toimintojen integraatiota ja yhteistyötä eri osastojen 

välillä. Tällöin varsinkin liiketoimintaprossien ulkoistaminen voi olla uhka yritykselle ja 

sen kilpailukyvylle. Toisaalta nykyiset kilpailupaineet pakottavat yrityksiä tehostamaan 

toimintaansa ja karsimaan ”ylimääräisiä”, ei lisäarvoa tuottavia toimintojaan. Tällöin 

ulkoistaminen voi olla yritykselle strategisesti merkittävä osaamisalue (Conklin 2005, 

580). 

 

2.3.2 Ulkoistuksen hyödyt ja tavoitteet 

 

Ulkoistettu toiminto on palveluntoimittajan ydinosaamisaluetta, näin ollen 

palveluntoimittaja hoitaa prosessin tehokkaammin kuin alkuperäinen yritys itse (Fiilin 

1999, 64). Lisäksi spesialisteilla yhteydet osaamisen lähteisiin ovat usein paremmat 

kuin ulkoistamista harkitsevilla (Lehto 2001, 113). Hautalan (2006, 40) mukaan 

verkostoyhteistyön perimmäisenä tavoitteena on lisäarvon tuottaminen 

loppuasiakkaalle, kun yritykset keskittyvät vain ydinosaamiseensa. 

 

Craumerin (2002, 4-5) mukaan ulkoistuksen todellinen mahdollisuus piilee siinä, että 

sitä voidaan käyttää kasvattamaan strategista arvoa, uudistamaan liiketoiminnan 

muotoja ja jopa muuttamaan perusteellisesti toimialan dynamiikkaa. Ulkoistus on 

yritykselle usein nopeampi ja toimivampi tie muutokseen kuin esimerkiksi 

liiketoimintaketjujen uudistaminen ja yritysostot. 

 

Lehto (2001, 113) tuo tarkastelun alle myös mielenkiintoisen työntekijänäkökulman. 

Kun ulkoistuksen yhteydessä nostetaan usein esille sanan negatiiviset mielleyhtymät, 

muutosvastarinta tai henkilöstövähennykset, Lehdon mukaan ulkoistuspalveluja 

tarjoavassa yrityksessä työntekijöille tarjottu työ on usein haastavampaa kuin muualle 



20 
 

suuntautuneen yrityksen. Kun asiakkaita on useita, tietoa ja osaamista kertyy tätä tietä 

runsaasti. Erikoistuneiden yritysten innovatiivisuus on usein laajempaa ja syvempää 

kuin ulkoistusta harkitsevilla.  

 

Fiilinin (1999, 64) mukaan ulkoistuksessa tärkein onnistumisen tae on oikean 

kumppanin löytäminen. Ulkoistava yritys pääsee hyödyntämään palveluntoimittajan 

mittakaavaetuja ja kokemusta ja parhaimmillaan ulkoistussuhteessa syntyvä 

kumppanuus tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää palveluntoimittajan keräämää 

kokemusta myös omien prosessiensa kehittämisessä. Tavanomainen tarjousprosessi on 

Craumerin (2002, 4) mukaan menettämässä suosiotaan, kun ulkoistaminen etenee 

tukitoiminnoista strategisemmille liiketoiminnan alueille. Yhä useammat yritykset ovat 

huomanneet, ettei paras kumppani olekaan se, jonka tarjous on halvin, vaan se, joka 

tarjoaa niille eniten arvoa.  

 

Toisaalta Belcourtin (2006, 4-5) mukaan ulkoistus eroaa alliansseista, 

kumppanuussuhteista tai yhteisyrityksistä nimenomaan siinä, että resurssit ovat yhden 

suuntaisia, palveluntarjoajalta käyttäjälle. Hänen mukaansa ulkoistukseen ei yleensä 

liity voitonjakoa tai molemminpuolista panostusta eli kontribuutiota. Kumppanuutta ja 

sen edellytyksiä tarkastellaan lähemmin luvussa 3. 

 

2.3.3 Ulkoistuksen riskit 

 

Ulkoistusmarkkinat kasvavat edelleen. Monet tutkijat hehkuttavat ulkoistamisen avulla 

saavutettavia hyötyjä, kun taas epäonnistumisista vaietaan. Ulkoistettu toiminto voi olla 

ulkoistajan toiminnan kannalta oleellisen tärkeä, jolloin ulkoistus johtaa tiiviiseen 

kumppanuussuhteeseen palveluntarjoajan kanssa. Tällöin ulkoistuksesta tulee 

yrityksessä tärkeä osaamisenalue, jolloin ulkoistavan yrityksen on hallittava 

ulkoistusprosessin vaiheet ja pystyttävä mittaamaan ulkoistamisen onnistuminen ja 

saavutettu liiketoiminnallinen hyöty (Salminen 2001, 10). Craumer (2002, 4) kuitenkin 

toteaa, että yritykset ulkoistavat usein vääriä asioita vääristä syistä. Ulkoistuksen 

suunnittelu, toteutus ja seuranta jäävät usein puolitiehen. 
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Tietohallinnon ulkoistamisessa Kiiha (2002, 7) näkee ongelmalliseksi sen, että 

alihankkija on usein tiedollisesti ja taidollisesti vahvempi osapuoli, mikäli 

ulkoistajayritys ei ole jättänyt palvelukseensa tarpeeksi asiantuntevaa henkilöstöä, joka 

pystyisi tarkkailemaan ja arvioimaan alihankkijan suoritusta. Toisaalta Kiiha korostaa, 

että nimenomaan tämän takia ulkoistamisessa pyritään saavuttamaan luottamuksellinen 

kumppanuussuhde osapuolten välille (ks. myös Seppänen 2004).  

 

Junkkaalan (2005) mukaan ulkoistukset epäonnistuvat kahdesta syystä, ensinnäkin 

asiakkaan odotukset ovat epärealistisia tai sitten yritys yrittää ulkoistaa ongelmansa. 

Tämän takia strategiset tavoitteet tulisi kirjata sopimukseen mitattavina tavoitteina. 

Perkolan (2005) mukaan ulkoistusprojektien hallintaa ja vertailua hankaloittaa 

arviontimenetelmien puute, koska yrityksillä ei ole vakioituja menetelmiä projektiensa 

tutkimiseen. Kirves (2006) taas toteaa IT-ulkoistuksen ongelmien johtuvan usein 

huolimattomasti laadituista sopimuksista. Asiakas ei aina tiedä, mihin on ryhtymässä tai 

hänelle on luvattu sellaista, mitä ei käytännössä pystytä toimittamaan. Syyt 

epäonnistumisiin ovat kuitenkin usein molemminpuolisia. 

 

Myös Kiiskinen ym. (2002, 190–191) toteavat, että monilla organisaatioilla on kielteisiä 

kokemuksia ulkoistuksesta. Vaikka lähtökohdat ja tavoitteet ovat alun perin olleet 

selkeitä, kumppanuuden tavoitetilaan ei ole päästy. Toisaalta ulkoistusmarkkinat ja sitä 

mukaa ulkoistus prosessina kehittyvät jatkuvasti. Vanhoista virheistä on opittu. 

Kumppanuussuhteiden hallintaan ja verkottumiseen liittyvä osaaminen sekä työkalujen 

ja ratkaisujen merkitys kasvaa edelleen.  

 

2.3.4 Ulkoistus ja yrityskoko 

 

Toivosen (2001, 8; 36–37) mukaan ulkoistettujen palveluiden käyttö vaihtelee 

yrityskoon mukaan niin, että eniten ulkopuolisia palveluja käyttävät keskisuuret 

yritykset. Suuret yritykset hankkivat tarvittavan osaamisen yhdistelemällä ostopalveluja 

ja omia sisäisiä palvelujaan. Pienillä yrityksillä ei ole suurta tarvetta tai varaa hankkia 

erityispalveluja. Pienissä yrityksissä ulkoistus on tietyn henkilöstöpanoksen ostamista, 

suuremmissa voidaan kokonainen osasto tai yksikkö korvata ulkopuolisen 

asiantuntijayrityksen palveluilla. Myös erilaiset välimuodot, joissa yritys käyttää 
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samanaikaisesti ulkoistuspalveluja ja hoitaa asiantuntijatehtäviä myös omalla 

henkilökunnalla on yleistä. 

 

Belcourtin (2004, 6-7) tutkimuksesta taas ilmenee, että pienet yritykset voivat ulkoistaa 

koko HR:nsä, kun suuret yritykset pitävät HR:n kriittiset osat yleensä itsellään. Isot 

yritykset ulkoistavat harvoin HR:ää sataprosenttisesti. Tähän on Belcourtin mukaan 

kolme syytä:  

 

1. HR nähdään niin kriittiseksi tekijäksi organisaation kulttuurille ja strategisille 

tavoitteille, että sitä tulee johtaa sisältä käsin.   

2. Ennalta arvaamattomat, toimialasta riippuvat tilanteet vaikeuttavat 

sopimussuhdejärjestelyitä palveluntarjoajan kanssa.  

3. Puute palveluntarjoajista, jotka tarjoavat kokonaisratkaisuja. Markkinoilta 

löytyy paljon pieniä erikoistuneita yrityksiä, mutta vain harva pystyy hoitamaan 

koko HR-prosessin.  

 

Syy siihen, miksi pienet yritykset ulkoistavat koko HR:nsä on se, että monet yritykset 

palkkaavat HR-henkilön vasta siinä vaiheessa, kun yrityksen henkilöstömäärä ylittää 

sadan. Silti tietyt HR-toiminnot, kuten palkkahallinto sekä tietyt henkilöstöetuisuudet on 

lain velvoittamana hoidettava yrityskoosta riippumatta. Pienet yritykset kääntyvät 

ulkoistajan puoleen vähentääkseen hallinnollisia rutiineja tai varmistaakseen 

asiantuntija-avun esimerkiksi lakisääteisissä asioissa. Lisäksi pienet yritykset hakevat 

usein nimenomaan pitkäaikaista yhteistyösuhdetta sellaisen palveluntarjoajan kanssa, 

joka ymmärtää pienen yritysten liiketoimintaa (Belcourt 2004, 6-7). Seuraavaksi 

tarkastellaan lähemmin HR:n erityispiirteitä. 

 

2.4 HR-tehtävät ja niiden luokittelu 
 

HR-tehtävät voidaan jakaa esimerkiksi viiteen eri osa-alueeseen seuraavasti (mukailtu 

Legge 1998, Christensen 2005, Kauhanen 2003, ks. myös Lovèn 2005): 

 

• henkilöstösuunnittelu 

• rekrytointi (hankinta) 
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• huolto ja hyvinvointi 

• motivointi ja palkitseminen (suorituksen arviointi) 

• koulutus ja kehittäminen.  

 

Eri tutkijat jaottelevat keskeiset HR:n osa-alueet eri tavoin, pääosin teemat ovat 

kuitenkin samansuuntaisia. Eri tehtäväosa-alueita painotetaan yrityksissä eri tavalla 

organisaation senhetkisten tavoitteiden mukaisesti. Yksittäisiä osa-alueita voidaan 

tarkastella myös erillisinä toimintoina ja ne voidaan jakaa vielä pienempiin osiin. 

Esimerkiksi rekrytointi sisältää monia toimintoja, kuten rekrytointikanavien valinta, 

rekrytointi-ilmoitusten laatiminen, hakemuksien seulonta, testaaminen, referenssien 

tarkastus, pohjustavat haastattelut, johtotason palkkaneuvottelut ja haastattelut 

poislähtötilanteissa ym. (Belcourt 2006, 271, Kauhanen 2003, 14). 

 

Lisäksi monet tutkijat ovat luokitelleet HR-toimintoja sen mukaan, tuoko kyseinen 

toiminto yritykselle kilpailuetua tai lisäarvoa (ydintoiminto) vai onko kyse niin 

sanotusta rutiinitoiminnoista (tukitoiminto). Usein puhutaan myös hallinnollisesta tai 

strategisesta HR:stä. HR-toimintojen jaottelulla ydin- ja tukitoimintoihin on merkitystä 

ulkoistuspäätöstä tehtäessä. Jaottelu on kuitenkin vaikeaa, sillä tehtävien tärkeys 

vaihtelee yrityksen ja sen elinkaaren vaiheen mukaan (Lepak, Bartol & Erhardt 2005, 

140).  

 

Ulrich (1997) luokittelee HR-toimintoja akselilla operational–strategic, Lepak ym. 

(2005) transactional–transformational, ja Christensen (2005) akselilla tactical–strategic. 

Akselin alkupäässä ovat toiminnot, jotka eivät pääasiassa tuota yritykselle lisäarvoa, 

mutta ovat välttämättömiä yrityksen toiminnalle, kun taas loppupäässä olevat toiminnot 

ovat yritykselle tärkeitä lisäarvoa kasvattavia toimintoja. Esimerkiksi Christensen 

(2005, 9–10) käyttää rutiinitehtävistä nimitystä taktinen HR. Hänen mukaansa 

strategiseen HR-työhön ei päästä, ellei yrityksen taktiset HR-toiminnot ole kunnossa. 

 

Yleisesti tutkijat puoltavat rutiinitoimintojen ulkoistamista, kun taas strateginen HR 

tulisi pitää yrityksellä. Karkean jaottelun mukaan HR:n rutiineja ovat esimerkiksi 

palkanlaskenta ja palkkahallinto, henkilöstötietojen ylläpito ja raportointi, koulutuksen 

hallinta, rekrytointi, palkkatutkimukset ja eläkejärjestelyt ym. (esim. Christensen 2005, 
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Lepak ym. 2005)5. HR:n ydintoiminnot taas liittyvät useimmiten organisaation 

muutoksenhallintaan, tietopääoman johtamiseen, strategiseen HR-suunnitteluun ja 

organisaation kehittämiseen (kuva 2) (Lepak ym. 2005).  

 

Rutiinitoiminnot    Strategiset toiminnot    

 
 
Henkilöstöedut                   Palkitseminen          Tietopääoman johtaminen 
           Koulutus      
      Tietojen ylläpito     Organisaation kehittäminen 
                Rekrytointi  

Suorituksen johtaminen                Strateginen suunnittelu 
 

Kuvio 2. HR-tehtävien luokittelu (mukailtu lähteestä Lepak ym. 2005, 143). 

 

Kiteytettynä henkilöstöjohtamisen tavoitteena on houkutella organisaation palvelukseen 

haluttuja henkilöitä, pitää heidät tyytyväisinä ja saada heidät tekemään parhaansa niin, 

että organisaation tavoitteet saavutetaan. Käytännössä edellä mainitut HR:n tavoitteet 

eivät aina toteudu organisaatioissa. Syynä voi olla esimerkiksi se, että 

henkilöstötoimintoja ei arvosteta, ne nähdään kustannustekijöinä, organisaatiosta 

puuttuu HR-osaamista tai asia ei ole johdon tärkeysjärjestyksessä keskeinen (esim. 

Legge 1995, Kauhanen 2003).  

 

Monissa organisaatioissa henkilöstöasioita hoidetaan edelleen sivutoimisesti oman 

toimen ohella (Kauhaen 2003, 14, Sahiluoma 2005). Linjaesimiesten tietämättömyys 

henkilöstöosaston toimista johtaa helposti työsuoritusten suunnitteluun ilman 

henkilöstöosaston asiantuntijoita. Legge (1995, 23–28) nimittää tätä HR:n 

noidankehäksi, joka helposti johtaa HR:ää koskeviin uusiin ongelmiin. Seuraavaksi 

tarkastellaankin lähemmin HR:n roolia ja asemaa organisaatiossa.   

 

2.5 HR:n rooli ja asema organisaatiossa 
 

HR:n haasteina on jo kauan ollut, kuinka todistaa sen rooli ja merkitys organisaation 

tulokselle ja henkilöstön toivottulle käyttäytymiselle. Verrattuna yrityksen muihin 

                                                 
5 myös Arinso HR-tutkimus 2005, ulkoistetut HR-prosessit  
<http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/uu/HR-tutkimus_raportti.pdf >viitattu 20.6.2007  
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voimavaroihin, henkilöstöjohtamisessa ollaan läheisesti tekemisissä aktiivisten 

toimijoiden, ihmisten, kanssa. Tämä tekee henkilöstöjohtamisesta haastavaa (Legge 

1995, 23, Fiilin 2005, 30). Osa tutkijoista (esim. Legge 1995, Harzing & Ruysseveldt 

1995) on todennut, että HR:n haasteita lisää se, että alaa on perinteisesti pidetty 

feminiinisenä, esimerkiksi maskuliinisiin taloushallintoon ja tuotantoon verrattuna. 

Pehmeät feminiiniset arvot ja henkilöstöjohtaminen ovat usein saaneet väistyä 

kovempien yritysmaailman arvojen alta.  Perinteisistä käsityksistä ja asenteista eroon 

pääseminen vie aikaa.    

  

Hyvin menestyvissä yrityksissä johtotasolla on jo ymmärretty HR:n strateginen 

merkitys ja sen mahdollistama kilpailuetu (Fiilin 2005, 30). HR:n merkitys korostuu 

erityisesti haastavissa markkinatilanteissa, jolloin HR voi helpottaa henkilöstön 

sopeutumista kovenevaan kilpailuun, luomalla niin sanotusti inhimilliset olosuhteet työn 

tekemiselle.  

 

2.5.1 HR ja liiketoimintastrategia 

 

HR-asiantuntijoilta vaaditaan nykyisin vankkaa liiketoimintaosaamista ja 

lisäarvontuottokykyä. Strateginen henkilöstöjohtaminen liittää HR:n osaksi yrityksen 

liiketoimintastrategiaa. HR:n tehtävänä on toimia johdon kumppanina tukien omalla 

toiminnallaan yrityksen strategisia tavoitteita (Boxall & Purcell 2003, 47–49, ks. myös 

Ulrich 1997, Legge 1995). 

 

Toisaalta HR-ammattilaisia kritisoidaan usein siitä, että heiltä puuttuu tarvittavaa 

bisnesosaamista, ymmärrystä toimialasta, sen asiakkaista, teknologiasta ja kilpailijoista. 

Tällaisista HR-ammattilaisista on pulaa. HR-ammattilaisen haasteena onkin todistaa 

osaamisensa sekä päivittäisessä että strategisessa HR-työssä (Christensen 2005, 6–7).  

 

Arinso Oy:n (2005)6 teettämästä tutkimuksesta ilmenee, että myös Suomessa HR-

organisaatioilla olisi varaa virtaviivaistaa ja tehostaa toimintojaan. HR-työntekijöillä 

kuluu tutkimuksen mukaan edelleen merkittävä osa työajasta hallinnollisiin tehtäviin, 

                                                 
6 http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/uu/HR-tutkimus_raportti.pdf > viitattu 20.6.2007 
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vaikka tämä aika voitaisiin käyttää tehokkaammin liiketoimintaa tukeviin tuki- ja 

neuvontatehtäviin sekä strategisiin toimintoihin. 

 

2.5.2 Ulrichin neljä henkilöstöasiantuntijan roolia 

 

Ulrich (1997, 24) on kuvannut henkilöstöjohdon keskeisiä tehtäviä roolijaottelun avulla. 

Mallissa (Kuvio 3) on neljä HR-ammattilaisen roolia, jotka yhdessä tekevät HR:stä 

lisäarvoa tuottavan liiketoimintakumppanin. Roolit muodostuvat tavoite- ja 

toimintaulottuvuudesta. Tavoiteulottuvuus käsittää HR:n pitkän aikavälin strategiset 

tavoitteet sekä lyhyen aikavälin operatiiviset tavoitteet. Toimintaulottuvuudessa taas 

ääripäinä on prosessien johtaminen ja ihmisten johtaminen. Ulrichin rooleja ovat 

seuraavat:  

 

• Työntekijöiden sankari (employee champion)  

• Hallinnollinen asiantuntija (administrative expert) 

• Muutosagentti (change agent) 

• Strateginen kumppani (strategic partner). 
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Kuvio 3. HR:n roolit (Ulrich 1997, 24). 

 

Työntekijöiden sankarin roolissa HR-asiantuntijan tehtäviin kuuluu henkilöstön 

tukeminen, kuunteleminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Roolin tavoitteena on 

työntekijöiden sitouttaminen, motivointi ja osaamisen kehittäminen. Tämä osa työtä on 

niin sanottua päivittäisjohtamista ja henkilöstön parissa työskentelyä. Lisäksi 

työntekijöiden sankari opastaa muuta johtoa sekä esimiehiä toimimaan esimerkkinsä 

mukaisesti (Ulrich 1997).  

 

Leggen (1995, 18–19) mukaan henkilöstöhallinnossa työskentelevät henkilöt nähdään 

usein välittäjinä ja sovittelijoina henkilöstön ja johdon välissä. Roolin kannalta 

olennaista on toimia tiedon välittäjänä sekä puolustaa työntekijöitä. Legge lisää, että 

koska roolit eivät ole selkeitä, voi vaarana olla myös henkilöstöhallinnon työntekijöiden 

pitäminen kaksinaamaisina ja heidän uskottavuutensa kariseminen. Tämä rooli on 

lähellä Ulrichin työntekijöiden sankarin roolia.  

 

Hallinnollisen asiantuntijan tehtävänä on organisaation prosessien kehittäminen niin, 

että organisaation kustannus- ja tehokkuusvaatimukset saavutetaan. Sanonta ”tee 
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enemmän vähemmällä” kuvastaakin erinomaisesti hallinnollisen asiantuntijan haasteita 

(Ulrich 1997, ks. myös Babcock 2004, 2).  

 

Muutosagentti auttaa organisaatiossa tapahtuvien muutosten toteuttamisessa ja 

henkilöstön sopeutumisessa muutoksiin. Muutosagentin roolissa HR-asiantuntijan 

tehtävänä on tunnistaa muutostarpeita ja auttaa uusien prosessien implementoinnissa. 

Rooli on erityisen tärkeä organisaatiokulttuurin muutoksessa (Ulrich 1997). Monet 

tutkijat korostavat muutosagentin roolin tärkeyttä, koska sillä on vaikutusta 

organisaation joustavuuteen ja sopeutumiskykyyn. Muutosjohtamisesta ja muutoksen 

hallinnasta on monissa yrityksissä tullut yksi HR:n tärkeimmistä osaamisalueista 

(Conklin 2005, 582).  

 

Strategisena kumppanina HR-asiantuntija on vastuussa HR:n ja liiketoimintastrategian 

yhteensovittamisesta sekä strategian jalkauttamisesta organisaatioon. Christensen (2005, 

62–63) nimittää HR-johtajaa arkkitehdiksi, joka pitää niin sanotusti organisaation 

lankoja käsissään. Tämä rooli on hyvin lähellä Ulrichin strategista kumppania. 

Arkkitehti tunnistaa organisaation tarpeet ja etsii keinoja tarpeiden täyttämiseksi. Pelkkä 

ihmisten johtamisen taito ei riitä, vaan arkkitehdilla on taito nähdä asiat laajempina 

kokonaisuuksina. Chistensen jatkaa, että jos henkilöstöjohtajalla on todella strateginen 

rooli yrityksessä, hänen tulisi raportoida suoraan toimitusjohtajalle ja kuulua 

johtotiimiin. Vain tällä tavalla strategisiin asioihin vaikuttaminen on todella 

mahdollista.  

 

2.5.3 Spesialisti vai generalisti 

 

HR-henkilö toimii organisaatiossa usein joko generalistin tai spesialistin roolissa. 

Spesialistin osaamisalue on kapea-alaisempi kuin generalistin, mutta tällä kapealla 

osaamisalueella spesialisti on alansa huippuosaaja. Generalistilta taas vaaditaan HR-

tuntemuksen lisäksi laaja-alaista liiketoimintaosaamista. Pienissä yrityksissä rajallisten 

voimavarojen takia molemmista rooleista vastaa yleensä yksi henkilö (Christensen 

2005, 188–191). Ulricin rooleihin verrattaessa generalisti voi olla sellainen henkilö, 

joka vastaa käytännössä kaikista HR:n neljästä roolista, kun taas spesialisti on 

erikoistunut johonkin tiettyyn osa-alueeseen, vaikkapa työsopimuslakiasioihin.     
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Ulrich (1997, 37–38) kuitenkin toteaa, ettei yksittäisen HR-asiantuntijan yleensä tarvitse 

hallita jokaista neljää roolia. Eri rooleista vastaavien henkilöiden tulisi kuitenkin 

ymmärtää jokaisen roolin (strateginen) tärkeys kokonaisuuden kannalta. Strategisen 

kumppanin rooli ei yksinään tee HR:stä liiketoimintakumppania. 

Liiketoimintakumppanuuteen vaaditaan jokaisen roolin tehtävien täyttämistä. Ulrich 

kuvaakin HR:ää liiketoimintakumppania seuraavan yhtälön avulla: 

Liiketoimintakumppani = strateginen kumppani + hallinnollinen asiantuntija + 

työntekijoiden sankari + muutosagentti.    

 

Kuronen (2005) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Ulrichin roolien toteutumista 

henkilöstöjohtajien työssä. Kurosen tutkimustuloksista käy ilmi, että Suomessa 

henkilöstöjohtajien työnkuva ei ole toistaiseksi eriytynyt, vaan se sisältää vastuuta 

monelta eri Ulrichin roolialueelta. Kurosen tutkimustuloksissa strategisen kumppanin 

rooli korostui muita useammin, kun taas työntekijöiden sankarin rooli toteutui 

harvimmin. Kurosen mukaan tämä ei välttämättä tarkoita henkilöstöjohdon roolin 

muuttumista strategisempaan suuntaan, vaan ennemminkin työnkuvan laajentumista.     

 

2.6 HR:n muutospaineet 
 

Yritysten tehokkuuspaineet ovat kohdistuneet myös HR-toimintoihin. Adlerin (2003, 2) 

mukaan HR:lle on suuri haaste säilyä innovatiivisena ja pitää avainhenkilöt yrityksen 

palveluksessa samalla, kun kustannuksia karsitaan, toimintoja ajetaan alas ja 

henkilöstöä vähennetään (downsizing). Tehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, 

että HR-osastojen on pystyttävä osoittamaan, mitkä toiminnot tuottavat lisäarvoa ja 

kuka pystyy parhaiten tuottamaan nämä palvelut (Belcourt 2006, 4, ks. myös Laabs 

1993).   

 

Myös nykyisen henkilöstölainsäädännön monimutkaisuus on aiheuttanut HR:lle 

muutospaineita. Yritykset tarvitsevat entistä useammin ulkopuolista asiantuntija-apua 

tulkitsemaan lain yksityiskohtia. Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, sulautumiset 

ja yritysostot ovat lisääntyneet, ja niiden takia erilaisten kulttuurien integraatiohaasteet 

ovat nousseet HR:n tärkeäksi osaamisalueeksi. Teknologian kehittyminen on muuttanut 
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HR:ää merkittävästi muun muassa parantamalla tuottavuutta, lisäämällä 

kontrolloitavuutta ja vähentämällä kustannuksia. Internet-perustaiset HR-työkalut, kuten 

esimiesten ja työntekijöiden itsepalvelutyökalut, ovat vähentäneet HR:n hallinnollisia 

rutiineja (Adler 2003, 2–3, ks. myös Antila 2005)7. 

 

Jotkut tutkijat ovat visioineet, että tulevaisuudessa yritysten omat HR-osastot ovat 

keskittyneet täysin strategisiin toimintoihin, joista vastaa muutama yrityksen sisäinen 

HR-ammattilainen. Tällöin kaikki toiminnalliset (transactional) ja hallinnolliset 

(administrative) toiminnot on ulkoistettu niille, joille nämä toiminnot ovat 

ydinosaamista. Toiset tutkijat taas epäilevät, ettei strategista ja toiminnallista puolta 

voida näin selkeästi erottaa toisistaan (Adler 2003, 2). 

 

Oshima, Kao & Towerin (2005, 7) mukaan ulkoistuksen tulisi olla jäljelle jäävälle 

HR:lle mahdollisuus osoittaa lisäarvontuottokykynsä, kun voimavaroja vapautuu 

liiketoimintaa tukeviin tehtäviin. Albertsonin (2000, 70) mukaan ulkoistaminen ei 

kuitenkaan ole muuttanut HR:n perinteistä roolia juurikaan strategisemmaksi. 

Hallinnolliset tehtävät ovat seuranneet perässä, vaikka lisää tehtäviä on tullut mukaan 

toimenkuvaan (vrt. Kuronen 2005, ks. myös Christensen 2005, 59–60).  

 

Osa syynä voi olla se, etteivät HR-osaajat halua päästää irti vanhoista rooleistaan ja 

osaamisalueistaan (Albertson 2000, 70). Oshima ym. (2005, 7) korostavatkin 

ulkoistuksen jälkeisiä (uudistus)toimia, kuten organisaatiosuunnittelua, HR-tehtävien 

priorisointia ja henkilöstöjohdon roolin määrittelyä. Muutoin ulkoistuksella ei saavuteta 

sen mahdollistamaa kustannus- ja lisäarvohyötyä. 

 

2.7 HR-ulkoistuksen erityispiirteet 
 

HR:n muutospaineet ovat vaikuttaneet HR-ulkoistuksen yleistymiseen. Kustannusten 

vähentäminen, ydinliiketoimintaan ja strategiseen HR:ään keskittyminen, hallinnollisten 

tehtävien vähentäminen, ulkopuolisen asiantuntijuuden, laadukkaan palvelun ja 

                                                 
7 Ks. myös Arinso HR-tutkimus 2005  
<http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/uu/HR-tutkimus_raportti.pdf > viitattu 20.6.2006 
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teknologiaosaamisen varmistaminen olivat yleisimpiä syitä HR-ulkoistuksille (Adler 

2003, Babcock 2004, Gurchiek 2005, Belcourt 2006)8.  

 

Ulkoistamiskumppanin valintaan vaikutti eniten kyky tarjota laadukkaita palveluja sekä 

kumppanin HR-erityisosaaminen9. HR:ää ei välttämättä pidetä yrityksen 

ydinosaamisena, mutta sen strateginen merkitys on kasvamassa (Adler 2003, 2). 

Babcockin (2004, 2) mukaan HR:ää pidetään suhteellisen alhaisen riskin toimintona 

ulkoistuskokeilun aloittamiseen.  

 

Aivan kuten minkä tahansa toiminnon ulkoistamisessa, HR-ulkoistuksessa riskinä voi 

olla liiallinen riippuvuus palveluntoimittajasta (Adler 2003, 2). Tämän takia 

ydinosaaminen tulee ehdottomasti säilyttää itsellä. Gurchiekin (2005) tutkimuksen 

mukaan tunne kontrollin menettämisestä, työntekijöiden reaktiot ulkopuolista 

palveluntarjoajaa kohtaan ja yhteistyösuhteen rakentamiseen liittyvät vaikeudet nähtiin 

yleisimmin huolenaiheiksi HR-ulkoistuksissa.  

 

Suomalaisesta Arinso Oy:n (2005) tutkimuksesta käy ilmi, että ne yritykset, jotka eivät 

olleet ulkoistaneet HR-toimintojaan, mainitsivat suurimmiksi syiksi ulkoistuksen 

korkeat kustannukset hyötyihin verrattuna, strategiset syyt ja laatuongelmat. Myös 

ulkoistuskokemusten puute, sopivien ulkoistuskumppaneiden vähäisyys ja pelko 

kontrollin menettämisestä olivat syitä siihen, miksi henkilöstötoimintoja ei ollut 

ulkoistettu.   

 

Albertson (2000) on tutkinut HR-ulkoistuksien epäonnisistumisiin vaikuttaneita 

tekijöitä. HR-ulkoistuksissa tyytymättömyys ja epäonnistumisiin johtaneet syyt ovat 

johtuneet muun muassa siitä, että ulkoistamisen hallinta on osoittautunut kalliimmaksi 

kuin oletettiin tai palvelut eivät vastanneet odotettua. Myös kustannusten nousu, 

toimeksisaajan johtamiseen liittyvät ongelmat ja toimeksisaajan tietämyksen puute 

asiakasyrityksestä nähtiin useimmiten ongelmiksi.  

 

                                                 
8 Ks.myös Arinso HR-tutkimus 2005 <http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/uu/HR-
tutkimus_raportti.pdf > viitattu 8.8.2007 
9 Arinso HR-tutkimus 2005 <http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/uu/HR-tutkimus_raportti.pdf > 
viitattu 8.8.2007 
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2.8 Yhteenvetotaulukot ulkoistuspäätökseen vaikuttavista tekijöistä 
 

Seuraavissa taulukoissa on koottu edellä esitetyn teorian pohjalta yhteen 

ulkoistuspäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Ensimmäinen taulukko käsittelee 

ulkoistuspäätökseen vaikuttavia syitä ja toinen ulkoistuksen hyötyjä ja riskejä. Hyötyjä 

ja riskejä on mahdollisuuksien mukaan pyritty vertaamaan vastakkain toisiinsa. 

 

Taulukko 1. Yhteenveto ulkoistuspäätökseen vaikuttavista syistä 

 

ULKOISTUSPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT SYYT 

Teknologian kehittyminen  

→ erikoisosaamista vaativien toimintojen lisääntyminen 

Kiristynyt kilpailu, globalisoituminen  

→ tehokkuusvaatimusten kasvu, lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsiminen 

Standardipalvelujen helppo saatavuus  

→ palveluntarjoajan toiminnon kustannustehokkaampi suorittaminen 

Tuote/palvelu ei kuulu yrityksen ydinosaamisalueelle 

→ ydinosaamiseen keskittyminen 

Liiketoiminnan kehittäminen, strategiset syyt 

→ innovatiivisuuden hankkiminen yrityksen ulkopuolelta 

Palveluntarjoajan verkoston hyödyntäminen 

→ lisäarvopalvelujen hyödyntäminen 

Kasvu- ja uudistumistavoitteiden toteuttaminen  

→ ulkoistaminen nopeampi tai helpompi tie muutokseen kuin esim. yritysostot 

Resurssivaje   

→ lisäresurssien hankkiminen 
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Taulukko 2. Ulkoistuksen hyödyt ja riskit 

 

 

 

ULKOISTUKSEN HYÖDYT ULKOISTUKSEN RISKIT 

Ydintoimintoon keskittyminen Ydintoiminnan ulkoistaminen 

Palvelujen helppo saatavuus Sopivan palveluntarjoajan puuttuminen 

Laadun parantuminen Laadun heikkeneminen 

Erityisosaamisen varmistaminen Asiantuntemuksen katoaminen 

Kustannussäästöt Kustannusten nousu 

Resurssien vapautuminen Riippuvuus palveluntarjoajasta 

Asiakkaalle kohdistunut lisäarvo Palveluntarjoajan tietämyksen puute 

asiakkaan toimialasta/liiketoiminnasta 

Rakenteellisen muutoksen 

mahdollistaminen 

Epäselvät ulkoistuksen tavoitteet 

Nopea reagointi muutoksiin Kontrollin menettäminen 

Palveluntarjoajan verkoston 

hyödyntäminen 

Ongelmien ulkoistaminen 

Palveluntarjoajan innovaatioiden 

hyödyntäminen 

Palveluntarjoajan johtaminen, mm. 

seuranta-ja mittaamisongelmat 

Kumppanuuden tuomat (strategiset) 

hyödyt 

Epätasapainoinen hyödyn jakautuminen 
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3 KUMPPANUUS 

 

 

Tässä luvussa syvennytään kumppanuusaiheeseen. Yhteistyösuhteita solmitaan 

luonnollisesti erilaisista syistä, niiden tavoitteet ovat erilaisia, niitä johdetaan eri tavalla 

ja ne vaativat eri määrän aikaa ja resursseja toteutuakseen. Kuitenkin 

kumppanuussuhteille on löydettävissä tietyt yhteiset tunnuspiirteet, jotka erottavat ne 

muunlaisista yhteistyösuhteista. Tässä luvussa käsitellään kumppanuuden 

tunnuspiirteitä, kumppanuuden johtamista, sopimustoimintaa sekä kumppanuuden 

lajeja. Lopuksi muodostetaan teoriaviitekehys, jossa yhdistetään HR:n roolit 

kumppanuuden lajeihin. 

 

3.1 Kumppanuuden tunnuspiirteet  
 

Ståhle & Laento (2000, 77–78) vertaavat kumppanuuden ”alkiota” perinteiseen osto- ja 

myyntitapahtumaan, jossa molemmat osapuolet – asiakas ja tuottaja – antavat ja saavat 

jotain. Tapahtuu vaihto, josta molemmat hyötyvät. Molemminpuolisen tyytyväisyyden 

lisääntyessä asiakassuhteesta voi muodostua pitkäaikainen, luottamuksellinen, 

vuorovaikutteinen asiakasuskollinen suhde, jossa tavaran mukana siirtyy myös tietoa 

puolin ja toisin.  

 

Kumppanuuden tavoitteet ovat kuitenkin syvemmällä kuin puhtaassa kahdenvälisessä 

valmiiden tuotteiden tai palveluiden ostotoiminnassa (Vakaslahti 2004, 17). Vaihdon 

kohteena ovat kokonaiset toimintaprosessit ja palvelukokonaisuudet ja usein jopa 

pelkkä tieto ja osaaminen (Ståhle & Laento 2000, 79). Kumppanuuden perimmäisenä 

tarkoituksena on aina lisäarvon tuottaminen.  Doz & Hamel (1998) käyttävät tällaisesta 

yhteistyösuhteesta nimitystä arvonlisäkumppanuus.  Pelkkä osto-myyntisuhde ei tuota 

osapuolille lisäarvoa.  

 

Kumppanuus ja verkostosuhteet eroavat perinteisistä markkina- ja hierarkiasuhteista 

osapuolten välillä liikkuvien tuotteiden sekä osapuolten välisten sosiaalisten suhteiden 

osalta. Verkostoyhteistyö pyrkii minimoimaan kahden edellä mainitun suhteen 
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heikkoudet ja maksimoimaan niiden hyvät puolet. Verkostoituminen on tietynlainen 

kompromissi päätöksestä tehdäkö itse vai ostaako markkinoilta.10 Käytännössä 

verkostosuhteet ovat useimmiten enemmän tai vähemmän epävakaita välimuotoja 

edellisistä ja voivat myös muuttua takaisin markkina- tai hierarkiasuhteiksi (esim. Ollus 

ym. 1998, Vesalainen 2002; 2004, Toiviainen ym. 2004, Möller ym. 2004).     

 

Kumppanuus on kahdenvälinen liitto, jonka taustalla vaikuttaa aina kummankin 

osapuolen etu (win-win). Kummankin osapuolen etu pyritään varmistamaan 

määrittelemällä osapuolille yhteinen tavoitetila, jonka tarkoituksena on ehkäistä 

erilaisten kumppanuusmotiivien ristiriidat (Kiiskisen ym. 2002, 116–117).  Kumppanien 

tavoitteet voivat olla erilaisia, pääasia on, että molemmat hyötyvät suhteesta. Das & 

Teng (1999, 57) lisäävät, että olennaista on se, että molempien tavoitteet ovat 

yhteensopivia ja että ne voidaan saavuttaa samanaikaisesti.  

 

Vesalaisen (2004, 126) mukaan win-win tilanne toteutuu käytännössä harvoin niin kuin 

kirjallisuudessa ja puheissa esitetään. Win-win ei takaa, että taloudellinen hyöty 

jakautuisi oikeudenmukaisesti asiakkaan ja toimittajan välillä. Vesalainen (2002, 149) 

korostaakin, että myös loose-loose-ajattelu on tärkeä osa aitoa kumppanuussuhdetta. 

Tällöin myös yhteistyösuhteen riskit realisoituvat tappion synnyttyä tasaisesti verkoston 

kannettavaksi.     

 

Kumppanuus edellyttää osapuolilta jonkin asteista keskinäistä riippuvuutta. 

Kumppanuus ei ole yrityksille itsetarkoitus, vaan yhteistyösuhteen syvyyden ratkaisee 

tarkoituksenmukaisuus. Esimerkiksi siivouspalvelu voidaan suorittaa myös 

markkinaehtoista toimintamallia noudattaen. Tällöin kyseessä ei ole kumppanuus vaan 

tavallinen liiketoimintasuhde (Vesalainen 2002, 23; 2004, 21).  

 

Vesalaisen (2002, 147–148) mukaan kumppanuus-termiä käytetään turhan usein 

yleisnimenä toimittaja-asiakassuhteista. Sanan käyttöön liittyy tausta-ajatus, että 

kyseinen suhde olisi jollakin tavalla kehittyneempi kuin tavanomainen 

liiketoimintasuhde. Kehitys onkin oleellinen tekijä kumppanuussuhteissa. Kehitystä 

                                                 
10 Transaktiokustannusanalyysi (Williamson 1975). 
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tapahtuu muun muassa rakenteellisessa sidoksessa, vaihdannassa, win-win-ajattelussa 

sekä vuorovaikutuksessa.  

 

3.1.1 Kumppanuuden tavoitteet ja kumppanin valinta 

 

Kumppanuussuhteita solmitaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, joita olisi vaikea 

saavuttaa yksin. Kilpailuetu voi näkyä esimerkiksi kustannusten alentumisena ja uusina 

markkina-alue valloituksina. Myös kumppanin resurssien, teknologian tai osaamisen 

hyödyntäminen omien käytäntöjen ja prosessien kehittämisessä voi olla syynä 

kumppanuudelle (Spekman ym. 2000, 35).  

 

Jotta yritys voi tunnistaa kumppanuuden hyödyt ja haitat ja pystyy valitsemaan sopivan 

verkostoitumisen vaihtoehdon, sen on tunnettava omat heikkoutensa ja vahvuutensa 

(Vakaslahti 2004, 30). Toisaalta Koivisto & Mikkola (2002, 60) korostavat, että 

erillisten yritysten vahvuuksien ja heikkouksien erittelyä tärkeämpää on ymmärtää 

kyvykkyyksien toisiaan täydentävä luonne ja näiden kyvykkyyksien yhdistely. Pätevän 

kumppanin valinta on kriittinen tekijä menestyksekkään yhteistyösuhteen 

saavuttamiseksi (Elmuti & Kathawala 2001, 10, ks. myös Fiilin 1999). 

 

Luonnollisesti erikokoisten ja eri elämänkaaren vaiheessa olevien yritysten 

verkostoitumistavoitteet ovat erilaisia. Pienet yritykset voivat verkostoitumalla 

saavuttaa suuren yrityksen etuja, mutta samalla välttää byrokratian, hierarkian ja 

muutosjäykkyyden (Toivola 2006, 10–11). Verkostoituneet pienyritykset ovatkin usein 

ketteriä, itsenäisiä ja joustavia. Vakaslahti (2004, 16) toteaa pienten yritysten hakevan 

yhteistoiminnasta usein rahoitusta, referenssiä, myynnin kasvua, 

markkinointiyhteistyötä, jakelukanavaa tai valmistusosaamista. Suuret yritykset taas 

hakevat verkostoitumisesta nopeutta, innovointia, taktista resursointia ja uusia, oman 

pääoman tuottoa optimoivia mekanismeja.  

 

Verkostoitumisella haetaan herkkyyttä ja kykyä mukautua toimintaympäristössä 

tapahtuviin muutoksiin (Ollus ym. 1998, 3). Verkostomaiselle toimintatavalle ja 

kumppanuuksille on tyypillistä, että tuottopotentiaalit ja strateginen lisäarvo 

realisoituvat usein viiveellä (Vesalainen 2004, 44; 50). Lehdon (2001, 54) mukaan 
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yritys etsii verkottumisen avulla kykyä kehittää kilpailukykyään, rakentamatta sitä 

kuitenkaan verkoston varaan.  

 

Myös verkostomaiseen toimintaan sisältyy keskinäistä kilpailua. Normaalia yritysten 

välistä kilpailua ei kuitenkaan pidä viedä verkostoon sisään. Jos jokainen osapuoli 

pyrkii maksimoimaan oman tuloksensa, yhteistyö epäonnistuu varmasti. Puhutaan 

kaksoisviitekehyksestä, joka tarkoittaa, että samanaikaisesti pidetään silmällä oman 

yrityksen ja kokonaisuuden etua. Kaksoisviitekehyksen rakentaminen edellyttää 

osapuolilta avoimutta, luottamusta ja vastavuoroisuutta (Niemelä 2002, 84–85; 110, ks. 

myös Ståhle & Laento 2000, 67–69). 

 

Halisen (1994) tutkimustuloksissa yrityksen vetovoima (attraction) on merkittävässä 

asemassa kumppanuussuhteiden rakentamisessa. Vetovoimaisuuteen vaikuttavat muun 

muassa yrityksen myönteinen maine ja imago, ennakko-odotukset sekä kuulopuheet. 

Vetovoimaisuus herättää luottamusta kumppania kohtaan ja luo uskoa yhteistyön 

onnistumiselle. Se, minkälaisena kumppanina yritystä yleisesti pidetään, vaikuttaa 

kumppanin valintaan. 

 

Yritysten väliset kulttuurierot tai verkostoon sopimattomat johtamistavat voivat 

toisaalta vaikeuttaa yhteistyösuhteen rakentamista. Ristiriitaiset odotukset 

kumppanuuden tavoitteista ja saavutettavista hyödyistä sekä ongelmat laadun ja 

toimitusvarmuuden suhteen voivat vahingoittaa sekä yhteistyösuhdetta että 

yhteistyökumppanin mainetta. Yhteiset pelisäännöt tulee määritellä huolellisesti 

sopimukseen epäselvyyksien välttämiseksi. Niemelän (2002, 108–113) mukaan 

sopimuksen tekeminen rakentaa näin samalla myös verkoston sisäistä moraalia (ks. 

myös Ståhle & Grönroos 1999, 154).  

 

Kiiskisen ym. (2002, 117–118) kuvaa kumppanuuden logiikkaa mallin avulla (Kuvio 4), 

joka koostuu kolmesta toisiinsa lomittuvasta ja kytkeytyvästä vaiheesta sekä niiden 

rinnalla toimivasta jatkuvasta arvioinnista. Kumppanuuden perusedellytyksenä on 

osapuolten tarkoitusperien ja ominaisuuksien yhteensopivuus. Siihen, miten nopeasti, 

helposti ja luotettavasti kumppanuuksia hakevat osapuolet löytävät toisensa, vaikuttaa 

suuresti toimintaympäristön kypsyys sekä avoimuus. Mitä strategisemmasta 
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kumppanuudesta on kyse, sitä useammin lähtökohtana toimii jo solmittujen 

kumppanuuksien syventäminen tai laventaminen. 

  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Kumppanuuden logiikka (Kiiskinen ym. 2002, 118). 

 

3.1.2 Luottamus ja yritysten sosiaaliset sidokset 

 

Ihmisten sitoutumisella, motivoitumisella ja käyttäytymisellä on vaikutusta 

organisaation suorituskykyyn. Sama pätee kahden yrityksen väliseen 

yhteistyösuhteeseen (Vesalainen 2002, 45). Faulkner & De Rond (2000, 31-32) 

kuitenkin huomauttavat, että sitoutuminen ja luottamus ovat kaksi eri asiaa. 

Yhteistyösuhteeseen voi olla erittäin sitoutunut ja siitä voi olla riippuvainen, ilman 

luottamusta, toisaalta kumppaniin voi täysin luottaa, mutta sitoutumisen aste on heikko. 

Kumppanuuden onnistumiseen vaikuttaa ihmisten ja yritysten lisäksi se, miten 

kumppanusten välinen suhde kyetään rakentamaan (Ståhle & Laento 2000, 52–55).  

 

Välittömien henkilökohtaisten yhteyksien rakentaminen verkostoon on olennainen osa 

verkostomaista työskentelytapaa (Lehto 2001, 55). Yksiöiden välisten suhteiden tulee 

olla luottamuksellisia, jotta yksilöiden ammatilliset kompetenssit saadaan tuottamaan 

lisäarvoa kumppanuussuhteessa. Luottamuspohjaa tarvitaan sitä enemmän, mitä 

enemmän on kyse hiljaisesta (tacit) tietopääomasta ja sen jakamisesta yhteiseen 

käyttöön (Ståhle & Laento 2000, 54). Tacit-tieto sisältää kokemusperäistä tietotaitoa, 

jota voidaan siirtää vain tekemisen ja puheen välityksellä (Ståhle & Grönroos 1999, 91). 

 

Mitä enemmän on kyseessä tacit-tyyppisestä tiedosta ja sen paljastamisesta 

kumppanille, pelko siitä, että toinen osapuoli pääsisi hyötymään omassa toiminnassaan 

toisen osapuolen salaisuuksista, on ymmärrettävä (Lehto 2001, 57). Myös Das & Teng 

Kumppaniehdokkaiden arviointi ja valinta 

Osapuolten 
tarkoitusperät ja 

ominaisuudet 
Keskinäinen luottamus 

ja suhteen 
virallistaminen 

Lisäarvon 
syntyminen ja 
todentaminen 
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(1999, 57) varoittavat, että yrityksillä on usein ”piiloagendoja” liittoumissaan. Koska 

osapuolet joutuvat luovuttamaan toisilleen liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa tietoa, 

pyritään tiedonvaihdon luottamuksellisuus turvaamaan usein jo 

sopimusneuvotteluvaiheessa salassapitolausekkeilla. Kiiha (2002, 79–80; 109–110) 

kuitenkin huomauttaa, että salassapitositoumukset kattavat usein vain osan vaadittavasta 

luottamuksellisen tiedon turvaamisesta.   

 

Luottamukseen liittyy olennaisesti myös haavoittuvuus ja taloudellinen riskinotto. 

Luottamuksen rakentuminen vaatii aikaa. Epäily kumppanin hyvistä aikeista (goodwill) 

vie pohjan luottamukselta. Molemminpuolinen tiedonjakaminen on kuitenkin 

välttämätöntä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Liian rajoittava politiikka hävittää 

luottamuksen, hidastaa oppimista ja jarruttaa yritysrajat ylittävien henkilösuhteiden 

kehittymistä. Ongelman ratkaisemiseksi ei Lehdon (2001, 57) mukaan ole muuta keinoa 

kuin avoin keskustelu johtotiimin piirissä.  

 

Luottamuksen perusta lepää vahvasti myös kumppanusten organisaatioiden varassa. 

Yrityksen työntekijät edustavat omaa yritystään välittäen sen arvoja, osaamista ja 

toimintakulttuuria yrityksen ulkopuolisille tahoille. Luotettavan kumppanin maine on 

seurausta yrityksen toimintavasta, tuloksista ja yrityksen muille välittämästä ”eettisestä 

koodista” (Ståhle & Laento 2000, 72–75). 

 

3.2 Kumppanuuden lajit 
 

Monet tutkijat ovat luokitelleet erilaisia yhteistyö-, alihankinta-, kumppanuus- ja 

verkostosuhteita. Tässä tutkimuksessa esitellään näistä vain osa. Valinta on tehty ennen 

kaikkea HR-ulkoistuskontekstia silmällä pitäen. Tutkija karsi luokitteluista pelkästään 

tuotannollista alihankintaa käsittelevät kumppanuuslajit, koska ne eivät ole oleellisia 

tämän tutkimuksen kannalta. Lopussa esitetään yhteenveto kaikista teoriassa 

käsitellyistä kumppanuuksista.  

 

Ståhle & Laento (2000) jakavat kumppanuudet operatiivisiin, taktisiin ja strategisiin 

kumppanuuksiin. Kumppanuuden luonne, riskit ja mahdollisuudet muuttuvat sen 

mukaan, minkälaiset ovat kumppanuuden tavoitteet. Erilaiset kumppanuudet vaativat eri 
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määrän luottamusta sekä tietopääoman tai osaamisen integroimista, lisäksi niillä on 

erilaiset ansainnan ja menetyksen mahdollisuudet. Yleinen sääntö on, että kaikkien 

kolmen ulottuvuuden merkitys lisääntyy samassa suhteessa (Kuvio 5). Mitä suuremmat 

ovat ansaintamahdollisuudet, sitä enemmän tarvitaan luottamusta ja tietopääoman 

integrointia, mutta samalla kasvavat myös kumppanuuden riskit (Ståhle & Laento 2000, 

76–77). 

 

 
 

Kuvio 5. Kumppanuuden lajit (Ståhle & Laento, 2000, 102). 

 

Kiiskisen, Linkoahon & Santalan (2002, 121-122) mielestä kumppanuuksien 

lajitteleminen operatiivisiin, taktisiin ja strategisiin yhteistyösuhteisiin on turhan 

yksiulotteinen. Heidän mallissaan kumppanuussuhteet tyypitellään erilaisten 

kumppanuusroolien kautta (Kuvio 6). Kumppanuusrooleja ovat alihankkija, 

hovihankkija, neuvonantaja ja elinkumppani. Kumppanuusroolit eroavat toisistaan sen 

mukaan, onko palvelu standardinomainen vai räätälöity (vakioitu/eriävä) ja kuinka 

suuret ovat kumppanuuden riskit. 
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Kuvio 6. Kumppanuusroolit (Kiiskinen ym. 2002, 122). 

 

3.2.1 Operatiivinen kumppanuus ja alihankinta 
 

Operatiivinen kumppanuus on kaikista löyhin kumppanuuden muoto, jonka tyypillisin 

ilmenemismuoto on alihankinta. Se on lähimpänä osto–myynti-tapahtumaa, jossa 

molemmat osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyöhön lähinnä sopimuksen  määrittelemiltä 

osin. Osaamisen integraatio operatiivisessa kumppanuudessa on vähäistä. Alihankkijan 

palvelut ovat tyypillisesti standardisoituja tukitoimintoja, esimerkiksi taloushallinnon 

rutiineja tai sisäisiä tietotekniikkapalveluita. Niiden taloudellinen vaikutus on helposti 

laskettavissa. Kumppanuuden tavoitteena on kustannusten alentaminen ja omaan 

ydinliiketoimintaan keskittyminen. Alihankkija tavoittelee kumppanuudelta 

liiketaloudellisen katteen lisäksi uusia markkinaosuuksia ja mittakaavaetua (Ståhle & 

Laento 2000, 78–85, Kiiskinen ym. 2002, 122–125). 
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Koiviston & Mikkolan (2002, 19) mukaan luottamuksen aste on operatiivisissa 

kumppanuuksissa alhainen, sillä kumpikin osapuoli pyrkii pääasiassa 

riippumattomuuteen ja oman etunsa maksimoimiseen. Sopimussuhteella ei pyritä pitkän 

aikavälin yhteistyön, vaan yhteistyötä kilpailutetaan jatkuvasti lyhytaikaisia 

kustannussäästöjä tavoitellen. Toiminta perustuu pitkälti selkeästi laadittuun 

sopimukseen, joka määrittelee kumppanien roolit ja vastuut. Myös riskinjako on 

etukäteen määritelty sopimuksessa.  

 

3.2.2 Taktinen kumppanuus, hovihankkijan sekä neuvonantajan roolit 
 

Taktinen kumppanuus on operatiivista kumppanuutta kehittyneempi ja sen myötä 

monimutkaisempi yhteistoiminnan muoto. Ståhlen & Laennon (2000, 86–92) mukaan 

sen  tavoitteena on uuden oppiminen, päällekkäisyyksien poistaminen, prosessien sekä 

toimintakulttuurien yhdistäminen. Kumppanuuden kautta pyritään kehittämään omaa 

liiketoimintaa sekä saavuttamaan kustannussäästöjä. Yhteistyöalue voi olla kapea, mutta 

tuolla alueella sen on toteutettava molempien strategiset tavoitteet samanaikaisesti. 

Aineettoman varallisuuden, tiedon ja osaamisen integrointi vaatii osapuolilta 

luottamuksen tietoista rakentamista. Toisin kuin operatiivisessa kumppanuudessa, 

tuotteet tai palvelut eivät ole valmiita, vaan ne kehittyvät pitkän prosessin tuloksena.  

 

Kiiskinen ym. (2002, 124–125) jakavat taktisen kumppanuuden hovihankkijan ja 

neuvonantajan rooleihin. Hovihankkija on niin sanotusti operatiivisen kumppanuuden 

kehittyneempi muoto, kun taas neuvonantajan rooli on lähempänä Ståhlen & Laennon 

(2000) kuvaamaa taktista kumppanuutta. Hovihankkijan roolissa ulkoistettava toiminto 

on strandardinomainen, aivan kuten alihankkijan roolissa, mutta palvelu on tilaajan 

kilpailukyvyn ja erottumisen kannalta keskeisempi. Sekä ali- että hovihankkijan 

yhteistyösuhteen puitteet määrittelee palvelusopimus. Hovihankkijan osalta palvelun 

vaatimukset ovat kuitenkin ankarammat, sopimusvaateiden täyttämisen lisäksi 

hovihankkijalta edellytetään kumppanina alansa huippuosaamista, tunnettuutta sekä 

markkina-, laatu- tai hintajohtajuutta. Hovihankkijan palvelut liittyvät usein 

asiakasrajapintaan kuten jakelu- ja asiakaspalvelutoimintoihin.  
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Neuvonantajan toimialueena on tarjota räätälöityä, usein konsultatiivista asiantuntijuutta 

vaativaa erikoispalvelua tilaajalle. Palvelun tilaaja ei kuitenkaan aseta kumppanuudelle 

strategisen kumppanuuden tavoin ankaria sitoutumis- ja osaamisvaatimuksia. Tilaajan 

tavoitteena on kehittää toimintojaan esimerkiksi rakenne- tai strategiamuutoksen, 

operatiivisen tehokkuuden tai toimintaprosessien virtaviivaistamisen keinoin. 

Neuvonantaja hyötyy kumppanuussuhteesta kehittämällä omaa erityisosaamistaan ja 

kasvattamalla näin liiketoimintaansa sekä vahvistamalla asiakassuhteitaan. (Kiiskinen 

ym. 2002, 122–126).  

 

Taktisen kumppanuuden lajeina neuvonantajan ja hovihankkijan roolit voivat erota 

toisistaan sitoutumisen asteen osalta. Hovihankkijan pyrkimyksenä on muodostaa 

riippuvuussuhde tilaajaan, kun taas neuvonantajasuhteessa toimittaja saattaa 

toteuttamisvaiheessa vaihtua tai rooli vaihtua neuvonantajasta alihankkijaksi. Toisaalta 

neuvonantaja voi pyrkiä myös vahvistamaan kumppanuutta strategiseksi 

kumppanuudeksi. Pidemmän aikavälin kumppanuus lisää palveluntoimittajan 

sitoutumista, joka vuorostaan näkyy palvelun laadussa ja tuloksellisuudessa asiakkaalle. 

Neuvonantajasuhde vaatii molemminpuolista avoimuutta ja yhteistyökykyä 

onnistuakseen. Sopimusta vankempi perusta suhteelle on keskinäinen luottamus 

(Kiiskinen ym. 2002, 124–126).  

 

Neuvonantajasuhteelle on tyypillistä voimakas henkilöityminen palveluntoimittajaan. 

Suhdetta mitataan usein asiakkaan omien menestystekijöiden ja suorituskykymittareiden 

kautta. Hyötyjen todentaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä hyödyt realisoituvat usein 

viiveellä tai toteutumisvaiheen jälkeen (Kiiskinen ym. 2002, 124–126). Myös Sipilän 

(1998, 18–19) mukaan asiantuntijapalveluiden luonteeseen kuuluu, että työn tulokset 

eivät näy heti palvelutilanteessa. Asiantuntijalla on oltava halua ja kykyä paneutua 

asiakkaan tilanteeseen ja tarjota asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu. Asiantuntijalta 

vaaditaan myös hyviä myyntikeinoja oman näkemyksensä perustelemiseksi. 

Ääritapauksessa asiantuntijan on uskallettava uhata hankkeesta vetäytymisellä, jos hän 

ei usko asiakkaan haluamaan ratkaisuun ja pelkää siksi myös oman maineensa puolesta. 

 

Ståhlen & Laennon (2000, 86–88) mukaan taktisessa kumppanuudessa yhteistyö ei 

perustu tarkkaan sopimuksen määrittelemään toimintaan. Suhteen luonne on 

avoimempi, luottamuksellisempi ja ennalta arvaamattomampi kuin operatiivisessa 
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kumppanuudessa. Jotta kumppanuussuhde voi syventyä taktiseen kumppanuuteen, tulee 

yhteistyökumppaneiden ymmärtää molempien yritysten prosessit ja koko arvoketju aina 

asiakkaaseen saakka. Toiminnan on monilta osin ylitettävä yhtiöiden juridiset rajat, sillä 

yhteistyön tarkoituksena on kyseenalaistaa vanhat perinteiset toimintamallit.  

 

3.2.3 Strateginen kumppanuus 

 

Strategisen kumppanuuden tarkoituksena on tuottaa merkittävää strategista etua 

kumppanuusosapuolille tietopääomaa yhdistämällä. Tällainen kumppanuus on erittäin 

riskialtis suhde, joka vaatii paljon luottamusta, sillä se edellyttää strategisen 

tietopääoman luovuttamista yhteiseen käyttöön. Strategisella kumppanuudella on myös 

suurimmat lisäarvon tuottamisen mahdollisuudet. Strategisessa kumppanuudessa 

osapuolet ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa. Kumppaneilla on tasavahvat, toisiaan 

täydentävät roolit, jolloin myös kumppanuuden hyötysuhde on tasapuolinen. 

Operatiivisessa ja taktisessa kumppanuudessa hyötysuhde voi olla myös 

epätasapainossa (Ståhle & Laento 2000, 93–94). 

 

Kiiskisen (2002, 127) mukaan strateginen kumppanuus voi kehittyä vain operatiivisen 

ja taktisen kumppanuuden kautta. Elinkumppanin roolissa yhdistyy hovihankkijalle sekä 

neuvonantajalle ominaisia piirteitä, kuten avoimuus, huippuunsa trimmattu palvelu sekä 

jaetut riskit. Lisäksi elinkumppanilta edellytetään vahvaa innovaatiokykyä sekä 

poikkeuksellista uskallusta. 

 

Strateginen kumppanuudessa tietopääoman hallinta korostuu. On tehtävä valintoja, 

tiedon avoimuuden ja suojaamisen välillä. Sillä strategisella alueella, jolla yhteistyötä 

tehdään, tiedon kulun on oltava avointa ja luottamuksellista, toisaalta muilta osin on 

osattava suojautua tietopääomavuodoilta. Kumppanuus vaatii tarkkaa yhteistyöalueen 

määrittelyä ja rajaamista (Ståhle & Laento 2000, 95–96).   

 

Das & Teng (1999, 51) ovat määritelleet kahdenlaisia strategisten yhteistyösuhteiden 

(allianssien) riskejä, joista ensimmäinen, suhderiski (relational) tarkastelee nimensä 

mukaisesti yhteistyökumppaneiden välistä suhdetta. Suhderiski toteutuu muun muassa 

silloin, kun kumppani ei ole tarpeeksi sitoutunut yhteistyösuhteeseen. Suhderiski voi 
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ilmetä myös liian optimistisena suhtautumisena yhteistyösuhteen mahdollisuuksiin tai 

oman edun ajamisena toisen osapuolen tai yhteistyösuhteen kustannuksella. 

Suoritusriski (performance risk) taas on riippumaton yhteistyökumppaneiden 

sitoutumisenasteesta. Suoritusriski on osa yrityksen kaikkea strategista päätöksentekoa.   

 

Kiiskisen ym. (2002, 127–128) mukaan strateginen kumppanuus on yleensä julkinen, 

vaikka sopimuksen yksityiskohdat poikkeuksetta ovat kumppanusten välisiä 

liikesalaisuuksia ja sitoutuminen sopimukseen vahva. Elinkumppanuussuhteen 

edellytysten luominen, uuden synnyttäminen ja hyötyjen kotiuttaminen on pitkä ja 

työläs prosessi, joten yhteiseloon tulee varautua 5–10 vuoden ajaksi. Yhteiselo 

edellyttää osapuolilta halua muuttaa ja kehittää toimintaprosessejaan nivomalla ne 

johdonmukaisesti toisiinsa.  

 

3.2.4 Muut kumppanuuslajittelut 
 

Storbacka ym. (2000, 66–69) ovat tyypitelleet strategisia asiakkuuksia tarjoomien 

erilaistamiseksi (Kuvio 7). Heidän matriisimallissaan asiakkuuksia ovat: 

avainasiakkuus, ulkoistusasiakkuus, konsultointiasiakkuus ja kumppanuusasiakkuus. 

Strategiset asiakkuudet määritellään kahden ulottuvuuden pohjalta, joita ovat yrityksen 

rooli asiakkaan prosesseissa sekä asiakkuuden piirteet eli yrityksen ja asiakkaan välisen 

yhteistyön luonne.  

 

 

Osallistuja 

Toimittajan rooli 

asiakkaan prosessissa 

Avustaja 

 

  Kauppatapahtumapohjainen/ Yhteistyöpohjainen/ 

resurssien vaihdanta     resurssien jakaminen 

   Asiakkuuden luonne 

Kuvio 7. Strategisten asiakkuuksien asemointi (Storbacka ym. 2000, 66). 

Konsultointi- 

asiakkuus 

Kumppanuus- 

asiakkuus 

Avain- 

asiakkuus 

Ulkoistamis- 

asiakkuus 
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Avainasiakkuus on ostotapahtumaperusteinen asiakkuus, joka muistuttaa lähinnä 

alihankintaa ja operatiivista kumppanuutta. Konsultointi- ja ulkoistamisasiakkuudet taas 

muistuttavat taktisia kumppanuussuhteita. Konsultointiasiakkuudessa tiedonkerääminen 

ja jakaminen on erityisen tärkeää, koska tarjooma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Ulkoistamisassiakkuudessa tärkeää on varmistaa ulkoistetun prosessin ja asiakkaan 

muiden prosessien välinen integraatio. Kumppanuusasiakkuus muistuttaa strategista 

kumppanuutta ja sen perustana on pitkäaikainen sitoutuminen kehittämistyöhön ja 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.      

 

Niemelä (2002, 20–21) on tutkinut yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden merkitystä 

yritysten toiminnassa verkostonäkökulmasta. Verkoston syvyyttä hän kuvaa 

neliportaisella asteikolla, joka samalla kuvaa verkostoyhteistyön mahdollisen 

kehityspolun. Alkuvaiheessa verkoston toiminta perustuu tarkkoihin sääntöihin, mutta 

sen kehittyessä tarvitaan joustavamman toiminnan mahdollistavaa luottamusta. 

Verkoston rakenteet ja arkkitehtuurit voivat olla erilaisia, samoin sisäinen 

valtatasapaino (ks. myös Ståhle & Laento 2000). Verkoston jäsenyys voi olla 

luonteeltaan vaihtuvaa, määräaikaista tai pysyvää alla olevan asteikon mukaisesti:  

 

• kertaluontoiset tai satunnaisesti toistuvat alihankintasopimukset 

• projektikohtainen yhteistyö 

• yhden tai useamman vuoden vuosisopimus 

• pysyvä tai pysyväksi tarkoitettu kumppanuus eli partneruus.  

 

Vesalaisen (2004, 38–39) mukaan ei ole olemassa objektiivista perustetta sille, milloin 

jokin suhde alkaa olemaan kumppanuussuhde ja jokin toinen taas ei. Kysymys on 

kahden yrityksen välisen liiketoimintasuhteen syvyydestä, eli läheisestä yhteistyöstä. 

Vesalainen (2004) tyypittelee suhteet neljään kategoriaan: markkinaehtoinen suhde, 

pitkäkestoinen vaihdantasuhde, järjestelmäntoimittajasuhde ja kumppanuussuhde. 

Kumppanuus tarkoittaa yritysten välisen suhteen tiivistymistä sekä organisationaalisten 

että liiketoiminnallisten sidosten kautta. 
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3.2.5 Yhteenveto kumppanuuden lajeista 
 

Seuraavassa taulukossa on koottu yhteen eri kumppanuuslajien tunnuspiirteitä teorian 

pohjalta. Taulukko on mukailtu Ståhle & Laennon (2000, 103) taulukosta. 

 

Taulukko 3. Yhteenveto kumppanuuden lajeista (mukailtu Ståhle & Laento 2000, 103). 
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3.3 Kumppanuuden johtaminen ja sopimustoiminta 
 

Luonnollisesti erilaisia kumppanuussuhteita johdetaan eri tavalla. Möller ym. (2004, 

35–39) on tutkinut erilaisia liiketoimintaverkkoja ja niiden johtamishaasteita. 

Liiketoimintaverkot eroavat kumppanuussuhteesta siinä, että ne koostuvat vähintään 

kolmesta jäsenestä (yrityksestä). Kuitenkin näitä verkkoja voidaan verrata 

kahdenvälisiin kumppanuussuhteisiin, sillä jokaista verkkoa johdetaan eri tavalla muun 

muassa sen mukaan, kuinka innovatiivisesta toiminnasta on kyse ja kuinka paljon 

verkko vaatii osaamisen integraatiota ja luottamusta. 

 

3.3.1 Erilaiset kumppanuussuhteet, tietopääoma, lisäarvo ja luottamus 

 

Ståhle & Laento (2000, 11; 26–27) puhuvat kumppanuuden anatomiasta, jonka 

peruselementit ovat tietopääoma, lisäarvo ja luottamus. Kaikki kolme elementtiä on 

hallittava, jotta yritys voi rakentaa onnistuneita kumppanuussuhteita. 

Kumppanuussuhteen johtamisessa yhdistyvät näin taloudelliset ja inhimilliset tekijät. 

 

Vesalaisen (2004, 201) mukaan yhteistyösuhteen määrittely kuuluu yrityksen 

strategiseen johtamiseen, jossa johdon tehtävänä on määritellä yhteistyösuhteen taso ja 

syvyys. Koska yritysympäristössä verkoston tärkein tavoite on arvonmuodostus, 

verkoston johtamisen perusta on, että osapuolet ymmärtävät, miten arvo lisääntyy 

verkostossa ja millaisin arvoketjuin se voidaan realisoida markkinoilla. Toimialan 

arvoketjun tunnistaminen on näin ollen kaiken lähtökohta. 

 

Storbacka, Sivula & Kaario (2000, 20–22) ovat tutkineet asiakaslähtöisen toiminnan, 

sen johtamisen ja kannattavuuden välistä suhdetta. Strategisten asiakkuuksien 

johtamisella pyritään aidon vuorovaikutuksen kautta siirtämään omaa osaamistaan 

asiakkaille, joka puolestaan tehostaa asiakkaan ja yrityksen prosessien 

yhteensopivuutta, tehostaa toimintaa ja saa näin aikaan huomattavia säästöjä. Storbacka 

ym. lisäävät, että jollei yritys opi johtamaan strategisia asiakkuuksiaan, on hyvin 

todennäköistä, että asiakas alkaa johtamaan yritystä.   
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Vaikka aiemmin kumppanuuden perusedellytyksiksi mainittiin yhteiset tavoitteet ja 

hyöty, myös Vesalaisen (2004, 12) mukaan verkostoissa vallitsee hyvin tavallisesti 

epätasainen valta-asetelma kahden osapuolen välillä. Pienempi toimittajayritys voi olla 

voimakkaasti riippuvainen suuremmasta asiakkaastaan. Myös epätasapainoisissa 

kumppanuussuhteissa, verkostojohtamisen perusideana on yritystenvälisen suhteen 

kehittäminen (ks. myös Möller ym. 2004, 21). 

 

Vaativimmissa kumppanuussuhteissa yrityksen on osattava johtaa aineettomia 

oikeuksiaan jo ennen kuin se ryhtyy kumppanuusneuvotteluihin. 

Sopimuksentekovaiheessa tulee huomioida myös kumppanuussuhteen sisäisen 

tietopääoman hallintaan liittyvät oikeudet ja sen suojaaminen. Varsinkin strategisessa 

kumppanuudessa tietopääoman hallinta on kriittinen johtamisen osa-alue (Ståhle & 

Laento 2000, 95–99, ks. myös Kiiha 2002, 79–80).  

 

Myös kumppanilta saadun tiedon ja osaamisen dokumentoiminen ja siirtäminen omaan 

organisaatioon vaatii taitoa. Oppimistavoitteet ja -tulokset tulee ensinnäkin tunnistaa, 

jotta yhteistyösuhteen mahdollisuudet tulevat tehokkaasti hyödynnetyiksi. Hiljaisen 

(tacit) tiedon siirtämiseen vaaditaan nimenomaan tasavertaista dialogia kumppanin 

kanssa. Teknisesti hyvin toteutettu avoin informaation hallinta- ja palautejärjestelmä, 

sekä sen perustaksi luotu mittaristo, edesauttavat kumppanuuden johtamista. Ståhlen & 

Laennon (2000, 86–92) mukaan mittariston teknistä toteutusta tärkeämpää on se, että 

mittaristo on käytännössä toimiva ja tilanteeseen sopiva. 

 

3.3.2 Kontrolli vai itseorganisoituminen 

 

Olluksen (1998, 56) mukaan sopimuskumppanin inhimillinen käyttäytyminen synnyttää 

ongelman, miten motivoida kumppani toimimaan mahdollisimman tehokkaasti 

päämiehen etujen mukaisesti. Tällöin tehokkaan sopimuksen suunnittelu ja 

noudattamisen valvonta on keskeinen, mutta toisaalta myös kustannuksia synnyttävä 

vaihe ulkoistuksessa. Vaikkakin Ollus on tutkinut nimenomaan tuotannon ulkoistamista, 

on sopimuskumppanin inhimillinen käyttäytyminen ja sitoutuminen tutkijan mielestä 

oleellinen kysymys jokaisessa yhteistyösuhteessa.  
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Kiihan (2002, 118) mukaan toiminnon ulkoistaminen voi yhdistää hierarkisen 

määräysvallan ja markkinahallinnan parhaat puolet. Yhteistyösuhteen onnistumiselle on 

tällöin keskeistä pystyä sopimuksilla luomaan sellaiset mekanismit, joiden avulla 

ulkoistaja (asiakas) pystyy riittävissä määrin säilyttämään kontrollinsa ulkoistettuun 

toimintoon ja toisaalta hyödyntämään alihankkijan suurempaa tehokkuutta toiminnon 

suorittamisessa. 

 

Spekman ym. (2000, 151) kuitenkin painottavat, että kumppanuuksissa olennaisinta on 

yhteistyösuhteen johtaminen sopimuksen johtamisen sijaan. Varsinkin innovatiivisille 

verkostoille on tyypillistä spontaaninen kaaottisuus, sillä verkoston hallinta ei noudata 

perinteistä kontrolliin perustuvaa johtamistapaa. Verkoston tuloksentekokyky ja 

innovatiivinen toiminta vaativat tietynlaista vapautta ja itseorganisoitumista. Toisaalta 

innovatiivinen toiminta vaatii myös tavoitteellista suunnitelmallisuutta. Kontrolli ja 

vapaus eivät siis poissulje toisiaan (Ståhle & Laento 2000, 97).  

 

3.3.3 Roolit, vastuut ja leadership-kulttuuri 

 

Mitä selkeämpi yrityksen partneristrategia on, sitä enemmän se johdattelee toimintaa 

pois liiasta auktoriteettiriippuvaisesta käyttäytymisestä. Ståhle & Laennon (2000, 98-

99) mukaan erityisesti strateginen kumppanuus vaatii perinteisten johtamistapojen 

radikaalia uudistamista. Kehittyneemmissä kumppanuussuhteissa valta delegoidaan 

hierarkian sijaan tehtäviin ja vastuisiin kiinnittyvien roolien kautta. Vallan siirtymiseen 

(empowerment) onnistuu Ståhlen & Laennon mukaan leadership-kulttuuria tietoisesti 

vahvistamalla (ks. myös Ståhle & Grönroos 1999). 

 

Leadership ei edellytä virallista johtaja asemaa vaan onnistunutta kommunikointia 

(Koskinen 2005, 17). Esimerkiksi jaettu johtajuus (shared leadeship) käsittelee 

johtajuutta perinteisen yksilötason johtajuusajattelun sijaan ryhmätason ilmiönä – 

sosiaalisena prosessina – jossa korostuu myös niin sanotut epävirallisen johtajuuden 

muodot (Fletcher & Käufer 2003, 22–23). Rovon, Erikssonin, Sauerin, Lehtimäen, 

Keson, Pietiläisen & Koivusen. (2006, 14) mukaan jaetussa johtajuudessa kyse on 

johtajuudesta, jossa asioita ja kokemuksia tehdään yhteiseksi arjessa ja jossa päätökset 



51 
 

tehdään perustuen organisaation jäsenten väliseen vuorovaikutukseen ja siinä syntyvään 

tietoon. Aivan kuten kumppanuuden johtamisessa, jaetussa johtajuudessa roolit luovat 

selkeät rationaaliset rajat yhteistoiminnalle, rajaten kullekin kuuluvat tehtävät ja osuudet 

kokonaisuudesta (Ståhle & Laento 2000, 67).     

 

Kumppanuuden onnistumiseen vaikuttaa vahvasti myös se, minkälainen 

yhteistyökulttuuri yrityksessä on alun alkaen. Jos yrityksen arvot korostavat sisäistä 

kumppanuutta (yhteistyökyky, tehokkuus, organisaation rakenteet, vastuutus, roolit ja 

eettinen pohja) on todennäköisempää, että ulkopuolisen kumppanin kanssa onnistutaan 

luomaan toimiva, luottamuksellinen yhteistyösuhde (Ståhle & Laento 104). 

 

3.3.4 Palvelusopimus ja epätäydellinen sopiminen 

 

Myös sopimustoiminta on uusien haasteiden edessä verkostoituvan yritystoiminnan 

myötä. Kertaluontoiset sopimukset ovat riittämättömiä säätelemään ennakoimattomia ja 

monitahoisia verkostoyhteistyösuhteita. Tulevaisuudessa realisoituvista tuotoista on 

vaikea sopia etukäteen. Yhteistyösuhteiden pitkäkestoisuus, yllätyksellisyys ja 

olosuhteiden muutokset edellyttävät jatkuvaa neuvottelua tuotannon lisäksi 

sopimussuhteen sisällöstä ja muodoista (Haavisto 2002, 325).  

 

Kiiskisen ym. (2002, 156–159) mukaan yhteistyökumppaneiden välille solmittu 

palvelusopimus (ulkoistamissopimus) on keskeinen johtamistyökalu, jonka avulla 

määritellään palvelun sisältö ja sen toimittamista ohjaavat velvoitteet ja mekanismit 

organisaation tarpeiden pohjalta. Myös poikkeama- ja häiriötilanteet sekä niihin liittyvät 

velvoitteet ja sanktiot ovat oleellinen osa sopimusta. 

 

Ulkoistamissopimus eroaa perinteisestä pistesopimuksesta monin tavoin. Perinteinen 

pistesopimus on kertaluontoinen sopimus, josta esimerkkinä Kiiha (2002, 21–30) 

mainitsee irtaimen kaupan. Se on voimassa tietyn selkeän ajan, sille on tyypillistä 

selkeät sopimusehdot, jouston vähäisyys ja vahva sitovuus (täydellinen sopimus). 

Monimutkaisissa, lähellä yrityksen ydinaluetta olevissa toimintojen ulkoistuksissa 

perinteinen sopimuskäsitys ei riitä enää palvelemaan tarkoitustaan. Ulkoistamissopimus 

on epätäydellinen sopimus (puitesopimus), joka jättää tulevaisuuden tulosodotukset 
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tietoisesti avoimeksi. Sopimus on joustava ja sitä tulkitaan ja täydennetään  tarpeen 

vaatiessa (Spekman 2000, 150-151).  

 

Suoritusmittarit ja tavoitetasot ovat sopimuskohtaisia ja yleensä tarkasti määriteltyjä. 

Mittarina voi olla esimerkiksi palvelun saatavuus, toimitusluotettavuus, palvelun 

käytettävyys, vasteaika tai käyttäjätyytyväisyys. Kiiskinen ym. (2002, 165–166) 

kuitenkin huomauttavat, että käyttäjätyytyväisyysmittaus on subjektiivinen, jopa 

impulssiivinen havainto, joten sen sisällyttämistä palvelusopimukseen tulee harkita 

tarkoin. Palveluntarjoajan toimintaa ja hinnoittelua voidaan verrata myös muihin 

palveluntarjoajiin tai organisaatioihin, jotka eivät ole ulkoistaneet kyseistä toimintoa 

(benchmarking) (Kiiha 2002, 90). 

 

Hinnanmuodostumiseen vaikuttaa Kiihan (2002, 93–94) mukaan palveluntarjoajalle 

aiheutuvat vastuuriskit, olosuhteiden muutokset ja teknisen kehityksen aiheuttama 

joustavuuden tarve. Vastuuriskejä voidaan pienentämään vastuunrajoitusehdoilla, jotka 

puolestaan pienentävät palveluntarjoajan vaatimaa vastiketta. Joustavuutta voidaan 

lisätä sopimalla hinnoittelun muuttamisesta vastaamaan muuttuvaa palveluntarvetta. 

Hinta voi muodostua esimerkiksi käytetyn työajan ja jonkun muun yksikön 

välimuodosta kiinteän hinnoittelun sijaan. Palvelutarpeen väheneminen on riski 

erityisesti palveluntarjoajalle, joka usein pyrkii vähentämämään taloudellisia riskejä 

sopimalla tietyltä ajalta kiinteän tulovirran. 

 

Vesalaisen (2004, 119–122) on luokitellut kolme erilaista palvelusopimuksen 

hinnoitteluperustetta, joita ovat kustannussuuntainen hinnoittelu, lisäarvohinnoittelu tai 

markkinahinnoittelu. Kumppanuudessa pyrkimyksenä on saada aikaan ratkaisu, jossa 

samanaikaisesti voi toteutua markkinaehtoisuus, tehokkuusvaatimukset ja keskinäinen 

yhteisymmärrys. Ero perinteiseen liikesuhteeseen on se, että niin kauan kun olosuhteet 

ovat suotuisat, yritysten välinen suhde nähdään pysyväksi. 

 

3.3.5 Lyhytaikainen vai pitkäaikainen sopimus? 

 

Ulkoistamissopimukset ovat usein määräaikaisia sopimuksia (Kiiha 2002, 114). Rintala 

(2003, 65–67) on tutkinut gradussaan tietotekniikkapalvelujen ulkoistamista. Hänen 
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mukaansa IT-alalla suositaan lyhytaikaisia sopimuksia, koska teknologia ja markkinat 

kehittyvät nopeasti, ennustettavuus on vaikeaa ja epävarmuustekijät suuria. Myös 

toimittajan osaamistaso saattaa muuttua ja palvelu itsessään voi olla hyvin 

monimutkainen. Lyhytaikaiset sopimukset ovat kannattavia, jos ulkoistettavat toiminnot 

eivät ole resurssispesifejä, eivät sisällä tietoturvallisuutta vaarantavia toimintoja ja 

toimittajan vaihtamiseen ei liity erityisiä ongelmia. Toisaalta pitkäaikaisia sopimuksia 

tulisi suosia, sillä pitkäaikainen yhteistyö on usein taloudellisesti kannattavampaa.   

 

Kiihan (2002, 117–118) mukaan osapuolten välisessä sopimussuhteessa tulevat 

samanaikaisesti esille pitkälle menevä yhteistyö ja liikeyritysten normaali pyrkimys 

oman taloudellisen etunsa tavoittelemiseen. Kustannusten minimoiminen saavutettaisiin 

periaatteessa parhaiten lyhytaikaisia sopimuksia solmimalla, markkinoilla tapahtuvaa 

kilpailua hyödyntämällä. Toisaalta, mitä pitempään osapuolet toimivat yhteistyössä, sitä 

tärkeämmäksi jatkuvuus, joustavuus ja konfliktien välttäminen tulevat, ja lopulta 

pitkäaikaisen yhteistyön tuomat hyödyt nähdään välittömän oman edun tavoittelemista 

tärkeämpänä. 

 
3.4 Teoriaviitekehys 

 

Seuraavassa kuviossa (Kuvio 8) on yhdistetty Ulrichin (1997) roolit ja Ståhlen & 

Laennon (2000) sekä Kiiskisen ym. (2002) kumppanuuden lajit yhteiseen kuvioon. 

Tutkijan olettamuksena on, että HR-asiantuntijan roolien sekä kumppanuuden lajien 

välillä on yhteys. Jos HR-asiantuntijan rooli HR-ulkoistuksessa on selkeästi strateginen, 

on hyvin todennäköistä, että myös kumppanuus on tällöin strategista kumppanuutta. Jos 

taas HR-asiantuntijan rooli on selkeästi hallintopainotteinen, ei kumppanuus tuskin ole 

strategista, vaan ennemminkin operatiivista tai taktista kumppanuutta. Arvonlisä, 

kumppanuuden riskit ja luottamus kasvavat sitä mukaa kun kumppanuus syvenee ja 

HR-asiantuntijan rooli muuttuu strategisemmaksi.  

 

Kuviossa työntekijän sankarin roolin on katsottu käsittävän lähinnä rutiininomaisia 

päivittäisjohtamiseen liittyviä tehtäviä, joten tämän roolin katsotaan edustavan lähinnä 

operatiivista kumppanuutta. Työntekijän sankarin sijaan kuviossa on käytetty tästä 

roolista nimitystä päivittäisjohtaja. Hallinnollinen ammattilainen on operatiivisen ja 
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taktisen kumppanuuden rajalla, kun taas muutosagentti on lähempänä taktista tai 

strategista kumppanuutta. 

  

 

Kuvio 8. Teoriaviitekehys 

 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA KOHDE-

YRITYKSIEN ESITTELYT 

 

 

4.1 Tutkimuksen kohderyhmä 
 

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, jonka tutkija teki yhteistyössä HR-

ulkoistuspalveluntarjoaja Cecila Oy:n kanssa. Tutkimusaihe on lähtöisin tutkijan omasta 

mielenkiinnosta HR-ulkoistusaiheeseen. Cecilan yhteystiedot tutkija löysi internetin 
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välityksellä ja tammikuussa 2007 tutkija otti ensimmäisen kerran yhteyttä yritykseen 

mahdollisen yhteistyön merkeissä. Kohdeyritys Cecilan valintaan vaikutti erityisesti se, 

että yritys oli aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä graduopiskelijan kanssa (ks. Lovén 

2005).  

 

Tutkimusaihetta tarkennettiin yhteisessä palaverissa Cecilan toimitiloissa helmikuussa 

2007. Asialistalla olivat tutkimusaiheen ja tutkimustavoitteiden lisäksi yhteisesti 

käytettyjen termien tarkentaminen sekä aikataulukysymykset tutkimuksen ja 

haastattelujen tekoon. Lisäksi palaverissa keskusteltiin tutkimukseen osallistuvien 

asiakasyritysten valinnasta.  

 

Tutkimukseen osallistuvien asiakasyrityksien määrässä päädyttiin kahteen. 

Tutkimuksen tavoitteiden kannalta oli tarkoituksenmukaista keskittyä vain muutamaan 

asiakasyritykseen syvällisesti. Cecilan tehtäväksi jäi valita asiakkaistaan tutkimuksen 

aihealueen huomioon ottaen sopivimmat yritykset. Tutkija ei vaikuttanut 

asiakasyritysten valintaan. Kun asiakasyritysten valinta oli tehty, lähetti tutkija 

yrityksiin saatekirjeen postin kautta ja sen jälkeen sopi puhelimitse tarkemmat 

haastatteluajankohdat asiakasyritysten edustajien kanssa.     

 

4.2 Aineiston keruumenetelmä 
 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty ensisijaisesti puolistrukturoiduilla 

teemahaastatteluilla. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli 

teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat 

(Hirsjärvi ym. 2004, 197). Tiedonkeruumenetelmäksi tutkija valitsi haastattelun 

nimenomaan siksi, että sen avulla tutkija pääsee mahdollisimman syvälle aiheeseen ja 

pystyy tarvittaessa tarkentamaan kysymyksiään ja saamiaan vastauksia haastateltavilta.  

Toissijaisena aineistonkeruumenetelmänä tutkija on käyttänyt haastattelukohteena 

olevien yrityksien internetsivuja tutustuakseen yrityksiin ja niiden liiketoimintaan 

lähemmin.  

 

Haastateltavia oli yhteensä viisi (ks. Liite 1). Tutkija haastatteli Cecilan 

asiakasyrityksissä työskenteleviä HR-henkilöitä, Cecilan toimitusjohtajaa sekä 
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asiakasyritysten edustajia. Asiakasyrityksien edustajat olivat miehiä, Cecilan edustajat 

naisia. Haastateltavat ja asiakasyritykset esitetään tutkimuksessa anonyymeinä. 

Haastateltavien tunnisteena käytetään jatkossa alla esitettyjä kirjain-numeroyhdistelmiä.  

 

- Asiakasyritys A, kehitysjohtaja = YR1 

- Asiakasyrityksessä työskentelevä HR-asiantuntija = HR1 

- Asiakasyritys B, talousjohtaja = YR2 

- Asiakasyrityksessä työskentelevä HR-asiantuntija = HR2 

- Cecilan toimitusjohtaja = TJ  

 

Haastattelut suoritettiin ajalla 15.4. – 26.4.2007. Haastattelut kestivät tunnista 

puoleentoista tuntiin, lukuun ottamatta Cecilan toimitusjohtajan haastattelua, joka oli 

hieman muita lyhyempi, sillä osaan kysymyksistä oli saatu vastaus jo aiemmassa 

palaverissa ja muissa haastatteluissa. Kaikki haastattelut toteutettiin kohdeyrityksien 

päätoimipaikoilla. Haastatteluissa käytettiin apuna erikseen asiakasyrityksille, HR-

henkilöille ja Cecilan toimitusjohtajalle laadittuja kysymyspohjia (liite 2). Kysymykset 

testattiin ennen varsinaisia haastatteluja muutamalla koehenkilöllä, jotka antoivat 

kysymyksistä kommentteja ja parannusehdotuksia. Kysymyspohja sisälsi myös 

ylimääräisiä kysymyksiä, joista oleelliset kysymykset valikoituivat haastattelujen 

edetessä. Kyselylomakkeita ei missään vaiheessa näytetty haastateltaville, joten 

haastateltavat eivät voineet varautua esitettäviin kysymyksiin etukäteen. Haastattelun 

alussa haastateltavat saivat nähtäväkseen alustavat haastatteluteemat.   

 

Haastattelut nauhoitettiin mp3-soittimella. Kaikki nauhoitukset onnistuivat häiriöittä ja 

nauhuri toimi hyvin. Heti haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin sanatarkasti. 

Aineistoa analysoitiin kuuntelemalla nauhoituksia, lukemalla litteroitua aineistoa ja 

tekemällä muistiinpanoja. Lopuksi aineisto teemoiteltiin tutkimusongelman keskeisten 

aihealueiden mukaan. Teemoittelun avulla tutkijan oli helpompi tehdä tulkintoja ja 

verrata tutkimusaineistoa teoriaan (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998, 174–180).    

  

4.3 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy oleellisesti tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin 

arvioiminen. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen mittareiden kykyä mitata tutkittavaa 
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asiaa. Sopivan tutkimusmetodin valinnalla on merkitystä tämän luotettavuuskriteerin 

täyttymiseen. Reliabiliteetti taas viittaa tutkimustulosten toistettavuuteen sekä ei-

sattumanvaraisuuteen. Haastattelututkimuksessa erityisen tärkeää on käytettyjen termien 

määrittely, jotta haastattelija ja haastateltava varmistavat puhuvansa niin sanotusti 

samaa kieltä (Uusitalo 1991, 84).  

 

Tutkija kiinnitti etukäteen erityistä huomiota kysymysten muotoon ja asetteluun. 

Tarkoituksena oli edetä helpoista kysymyksistä haastavampiin ja johdatella näin 

haastateltavaa syvemmälle aiheeseen. Tällä pyrittiin muun muassa siihen, että 

haastattelija ja haastateltava puhuvat samasta asiasta. Haastattelu eteni pääasiassa 

kyselypohjan kysymysten mukaisessa järjestyksessä, näin varmistettiin, että kaikilta 

haastateltavilta kysytään ja saadaan vastaukset tutkijaa kiinnostaviin aiheisiin.  

 

Kvalitatiivisten tutkimusten luotettavuuden, mittareiden ja yleistettävyyden arviointi on 

yleensä vaikeaa, sillä tutkimuksen tavoitteena ei ole kvantitatiivisille tutkimuksille 

tyypillinen tilastollinen yleistettävyys vaan todellisen elämän ja ilmiöiden kuvaaminen.  

Tällainen tutkimus on harvoin täysin objektiivinen, sillä tutkija on yleensä vahvasti osa 

tutkimusta ja sen toteutusta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa 

erityistä huomiota tulee kiinnittää koko tutkimusprosessin kuvaukseen (ks. esim. 

Alasuutari 1995, Eskola & Suoranta 1998, Hirsjärvi ym. 2004).  

 

Tässä luvussa tutkija on pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman totuudenmukaisesti 

tutkimuksen toteutusta ja käyttämiään aineistonkeruumenetelmiä. Luonnollisesti 

tutkijan omat ennakkokäsitykset ja olettamukset vaikuttavat jossain määrin tutkijan 

tekemiin valintoihin ja tutkimustuloksiin. Objektiivisuutta lisää kuitenkin se, ettei 

tutkimusaihe, kohdeyritykset ja haastateltavat olleet tutkijalle aiemmin tuttuja.  

  

Luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös se, että haastateltavien on 

haastattelussa taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastatteluaineisto on 

aina konteksti- ja tilannesidonnaista, jolloin tutkittavat saattavat puhua 

haastattelutilanteessa toisin kuin tavallisesti (Hirsjärvi ym. 2004, 195).  

 

Haastattelija oli positiivisesti yllättynyt siitä, että kaikki haastateltavat vastasivat 

esitettyihin kysymyksiin avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Haastattelijalle ei missään 
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vaiheessa tullut oloa, että haastateltava olisi tarkoituksella jättänyt jotain kertomatta tai 

kaunistellut totuutta. Muutaman haastattelun alussa haastateltavan huomio kiinnittyi 

pöydällä olleeseen nauhuriin ja sen olemassaolo tiedostettiin, mikä näkyi aluksi pienenä 

jännittämisenä. Nauhuri unohtui kuitenkin nopeasti, eikä se häirinnyt haastattelua alun 

jälkeen.    

 

4.4 Kohdeorganisaatio Cecilan esittely 
 

Cecila Oy on nuori HR-ulkoistuspalveluja tarjoava suomalainen yritys. Yrityksen 

päätoimipiste sijaitsee Helsingissä. Cecilan palveluksessa on tällä hetkellä 

toistakymmentä henkilöstöalan ammattilaista.  Liiketoiminnan vetäjänä ja henkilöstön 

esimiehenä toimii yrityksen toimitusjohtaja.      

 

Cecilan toiminta perustuu pääasiassa asiakasyrityksissä tapahtuvaan HR-

asiantuntijapalveluun. Käytännössä palvelu tarkoittaa sitä, että Cecilan työntekijä 

työskentelee asiakasyrityksen tiloissa HR-tehtävissä niin sanottuna vuokratyöntekijänä. 

Toiminnan idea perustuu räätälöityihin HR-ratkaisuihin, jotka toteutetaan asiakkaan 

resurssitarpeen mukaisesti. HR-ulkoistus voi olla yritykselle kannattava ratkaisu 

esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksellä ei ole tarvetta kokopäivätoimisen 

henkilöstöasiantuntijan palkkaamiseen tai yrityksessä tarvitaan lisäresursseja 

asiantuntevaan HR-asioiden hoitoon. HR-ulkoistus on varteen otettava vaihtoehto myös 

silloin, jos yritykseltä puuttuu omaa henkilöstöalan osaamista.  

 

Cecilan työntekijät ovat kokeneita HR-ammattilaisia. Tällä hetkellä kaikki Cecilan 

työntekijät ovat generalisteja, jotka pystyvät itsenäisesti hoitamaan asiakasyrityksissä 

henkilöstökonsultin tai henkilöstöpäällikön tehtäviä. Tarvittaessa HR-asiantuntijalla on 

käytössään ja tukenaan koko muu Cecilan HR-ammattilaisista koostuva verkosto ja 

osaaminen. HR-ulkoistussopimus voi olla osa-aikaisen, määräaikainen tai toistaiseksi 

voimassa oleva.  

 

HR-asiantuntijapalvelun lisäksi Cecila tarjoaa asiakkailleen HR-ulkoistuspalveluja (HR 

outsourcing), joka tarkoittaa tietyn HR-prosessin kokonaisvaltaista haltuunottoa ja 

hoitamista. Palvelun toteutus voi tapahtua joko asiakkaan tai Cecilan tiloissa. Palvelu 
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voi käsittää esimerkiksi rekrytointiprosessin, henkilöstön kehittämisen tai suorituksen 

johtamisen. Tässä tutkimuksessa keskitytään pelkästään HR-asiantuntijapalveluun.  

 

4.5 Asiakasyritysten esittelyt 
 

Molemmat Cecilan asiakasyritykset ovat pitkään alalla toimineita kasvuhakuisia pk-

yrityksiä11. Yrityksissä on tapahtunut lähivuosien aikana paljon muutoksia, muun 

muassa organisaatiorakenteessa ja henkilöstömäärässä. 

 

Asiakasyritys A 

 

Yritys A on kansainvälisiin messuihin ja tapahtumiin erikoistunut suomalainen yritys. 

Toiminta perustuu asiakasyritysten messu- ja näyttelyosallistumisien 

käytännönjärjestelyiden hoitamiseen. Toimintaa yrityksellä on vuosittain yli 25 maassa. 

Henkilöstöä yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä noin 50. Yrityksen liikevaihto 

vuonna 2006 oli noin 11 miljoonaa euroa. Toukokuun alussa 2007 yrityksestä tuli 

yritysoston myötä osa suurempaa suomalaista pörssiyritystä. Asiakasyritys A jatkaa 

toimintaansa itsenäisenä yksikkönä12.  

 

Yrityksen strategia tiivistettynä muodostaa kolme k:ta, kasvu, kannattavuus ja 

kansainvälisyys. Yrityksessä ei aikaisemmin ole ollut omaa henkilöstöalan 

ammattilaista. Vastuuta HR-asioista oli jaettu pääasiassa kahdelle henkilölle, 

kehityspäällikölle ja assistentille. Assistentille kuului rutiiniluontoisien HR-tehtävien 

hoitoa ja päävastuussa yrityksen HR:stä oli kehityspäällikkö, joka hoiti tehtävää oman 

päätyönsä ohella.   

 

Yhteistyösuhde yritys A:n kanssa alkoi elokuussa 2006. Cecilan työntekijä, HR1, 

työskentelee asiakasyrityksessä henkilöstöpäällikön tittelillä kaksi päivää viikossa, 

kiinteiksi sovittuina päivinä, maanantaina ja tiistaina. Muina päivinä hän työskentelee 

toisessa Cecilan asiakasyrityksessä. Yritys A:ssa HR1:n vastuualue on laaja. Cecilan 

                                                 
11 Keskisuuri yritys: henkilöstön määrä alle 250, liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa tai taseen 
loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa. Pieni yritys: henkilöstön määrä alle 50 henkilöä, liikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä 10 miljoonaa euroa. (Lähde: http://europa.eu/scadplus/leg/fi/lvb/n26026.htm 
> viitattu 23.8.2007) 
12 Yritysosto tapahtunut haastattelujen jälkeen, joten sitä ei olla huomioitu tutkimustuloksissa.  
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elinkaariajattelun mukaisesti vastuulla ovat erityisesti hallinto ja kehittäminen, 

normaalit henkilöstöpäällikön tehtävät. Lisäksi HR1 on mukana yrityksen 

rekrytoinneissa. Asiakasyrityksessä hänen lähin esimiehensä on talousjohtaja YR1.  

 

Asiakasyritys B 

 

Yritys B on pääkaupunkiseudulla toimiva, Suomen kymmenen suurimman 

talotekniikkaurakoitsijan joukkoon kuuluva yksityinen yritys. Sähkö-, LV- ja IV-

urakointien lisäksi yritys tarjoaa asennus-, huolto- ja kunnossapitopalveluja sekä vastaa 

kiinteistöjen tieto- ja turvaverkkojen ylläpidosta. Yrityksen liikevaihto vuonna 2006 oli 

noin 18 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä tällä hetkellä on noin 200.  

 

Yrityksellä on neljä pitkän tähtäimen strategista tavoitetta:  

• Halutuin talotekniikkakumppani 

• Alan paras työpaikka  

• Kannattavasti kasvava yritys  

• Kehityksen kärjessä.  

 

Yritys B:ltä puuttui A:n tavoin henkilö, jolla oli selkeä vastuu henkilöstöasioista ja joka 

katsoisi HR-asioita kehitysmielessä eteenpäin. HR-toiminta oli osittain reaktiivista. 

Tehtäviä oli hajautettu noin viidelle kuudelle ihmiselle organisaatiossa. 

Toimitusjohtajan vastuulla oli HR-linjausten tekeminen, talouspäällikkö hoiti tiettyjä 

hallinnollisia asioita sekä tietojen ylläpitoa, projektijohtajat taas johtivat käytännön 

henkilöstöasioita.  

 

Yhteistyösuhde asiakasyritys B:n kanssa alkoi lokakuussa 2006. Henkilöstöpäällikkö 

HR2 työskentelee yrityksessä yhden päivän viikossa. Muun ajan viikosta hän 

työskentelee toisessa Cecilan asiakasyrityksessä. Henkilöstöpäällikön vastuulla on 

hyvin kokonaisvaltainen henkilöstöasioiden hoito, johon kuuluu henkilöstösuunnittelua, 

rekrytointia, perehdyttämistä, esimiesvalmennusta ja kehittämistä. Kaikkein vähiten 

HR2 sanoo olevansa suuntautunut henkilöstön kehittämistyöhön. Ulkoistetun HR-

henkilön lähin esimies on sukupolvenvaihdoksen myötä yritykseen tullut 

kehityspäällikkö YR2.  
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN 
ANALYSOINTI 
 

 

Seuraavaksi tutustutaan lähemmin Cecilan ja asiakasyritysten väliseen 

yhteistyösuhteeseen. Ensin tarkastellaan yleisemmin tyypillistä HR-ulkostusasiakasta 

Cecilan näkökulmasta sekä Cecilan ja asiakkaan välistä palvelusopimusta. Tämän 

jälkeen tutustutaan asiakasyritysten ulkoistuspäätökseen ja palveluntarjoajan valintaan 

vaikuttaneisiin tekijöihin, ulkoistetun henkilöstöpäällikön työnkuvaan, vastuisiin, 

valtuuksiin ja rooliin asiakasyrityksessä, tavoitteiden asetantaan, sitouttamiseen, 

motivaatiotekijöihin sekä kumppanuuden johtamiseen.        

 

5.1 Tyypillinen HR-ulkoistaja-asiakas 
 

Tyypillisin HR-ulkoistaja-asiakas ei cecilalaisten näkökulmasta ole erityisen selkeä tai 

yhtenäinen yritysryhmä. Asiakkaita on laidasta laitaan isoista yrityksistä pieniin, 

erilaisilta toimialoilta ja eri elinkaaren vaiheilta. Isojen yritysten määrä on kuitenkin 

osittain yllättänyt cecilalaiset. Isoilla yrityksillä on pieniä yrityksiä suuremmat HR-

osastot ja niillä on varaa ostaa HR-palveluja. Ulkoistettua HR-henkilöä voidaan käyttää 

oman työntekijän sijaisena. 

 

”Me ehkä aluks kuviteltiin, et ne ois ollu tämmösiä pienempiä, kuten 

(yritys A) ja (yritys B). Todellisuus on se, et ne on ollu isompia, koska niis 

on tietysti enemmän rahaa. Et sillon voidaan helpommin ottaa sijainen, ja 

sit siel on niinku isompi HR .Et sä oot niinku yks monista, sä pääset niinku 

nopeemmin kans käyntiin, koska siellä on niinku HR-päälliköitä tai 

konsultteja – millä nimellä ne kulkee – nii sä oot niinku yks niistä. Siel on 

jo valmiit prosessit ja muut, sun ei tartte lähtee tälleen kehittää niinku 

täällä.” (HR1) 
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Tällä hetkellä HR-ulkoistuksen valtatrendinä ovat määräaikaiset ja osa-aikaiset 

toimeksiannot, joissa ulkoistuspalveluja käytetään joustavasti tilanteen mukaan. Yritys 

A:n ja B:n yhteistyösuhde Cecilaan voidaan näin katsoa hieman valtavirrasta 

poikkeavaksi, sillä molempien toimeksiantosopimus on toistaiseksi voimassa oleva. 

Kuitenkin toistaiseksi voimassa olevat täyden viikkotuntimäärän sisältävät sopimukset 

ovat vielä harvinaisia.  

 

”Tyypillinen on sellanen väliaikanen, eikä tällanen toistaseks oleva, vaan 

sä tarviit johonki ylimenokauteen ihmisen, joka osaa, joka on tehny jo yhtä 

sun toista. Elikkä kuitenki sellanen niinku generalisti pärjää varmasti 

kaikkein parhaiten.” (HR1) 

 

Pienet yritykset, kuten A ja B saattavat kääntyä ulkopuolisen palveluntarjoajan puoleen, 

kun HR-asioihin aletaan kiinnittää enemmän huomiota ja yritykseltä puuttuu resurssi 

niiden kehittämiseen. Yritys voi olla sellaisessa vaiheessa, ettei täysipäiväisen HR-

henkilön palkkaaminen ole järkevää tai taloudellisesti kannattavaa. 

 

”Ei välttämättä oo ehkä kasvuvaiheessakaan, vaan on niinku pärjätty kuin 

ennenkin. Mä luulen, et voi tulla joku ongelma tai sitte aletaan ehkä 

näihin henkilöstönkehittämistyytyväisyysasioihin kiinnittää huomioo. 

Elikkä se on muuttumassa siitä henkilöstöhallinnosta joksku muuks, mikä 

ehkä lähenee sitä kumppanuutta, mut sitä ei käytetä, sitä nimeä. Se on 

muuttumassa siitä, et okei, tän hallinnon pystyy tekee kuka vaan, ja sehän 

on ihan totta, ihan samal lailla ku palkan pystyy maksaa, jos annetaan 

tiedot, täytä työsopimus, kuka tahansa pystyy tekeen, mut et sit jos 

halutaan vähän enemmän.” (HR1) 

 

Yhteistyösuhteelta haetaan myös lisäarvoa pelkkien rutiinitoimintojen ulkoistamisen 

sijaan. Kokonaisulkoistuksia, jossa asiakasyritys ulkoistaisi koko HR-osastonsa tai 

jonkun keskeisen HR-prosessinsa palveluntarjoajalle ei Suomessa ole vielä (tutkimusta 

tehdessä) toteutettu. Tällä hetkellä Suomen markkinoilla on vain muutama puhtaasti 

HR-ulkoistuksiin erikoistunut yritys. Cecilassa uskotaan vahvasti ensimmäisen 

kokonaisulkoistuksen toteutuvan jo lähitulevaisuudessa.  
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”Se on se seuraava vääjäämätön steppi siinä, kun ensin opitaan 

ajattelemaan se, että sul voi olla palveluna HR, nii sitte seuraavahan on 

kun organisaatiot rupee sisällään miettiin, miten he tehostaa omaa 

toimintaansa ja mitä heidän kuuluu tehdä itse ja mitä heidän välttämät ei 

kuulu itse. Niin silloin pitää olla valmiit tarjoomaan sitä, mut et se oppi 

täs oli juur se, et ei suomalaiset yritykset oo kypsii siihen, nehän tappelee 

täl hetkel sen palkanlaskennanki kanssa, joka on sentään suht koht 

helppoo, et jos niinku mentaalisesti aattelee.” (TJ)  

 

Kirjavalle HR-ulkoistusasiakasjoukolle löytyy myös yhteisiä piirteitä. Se että 

yrityksessä on aikaisemmin ollut projektiluontoista toimintaa, erilaisia yhteistyösuhteita 

ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa ja esimerkiksi vuokratyövoimaa, vaikuttaa 

siihen, kuinka luontevaa yritykselle on käyttää ulkopuolista apua. 

 

”No voi olla, et tämmönen, sanotaan et IT-puoli tai tämmönen 

järjestelmähankepuoli, jossa on tyypillisesti aina konsultteja käytetty 

paljon, nii niille on hirveen luontevaa, et  siel on niinku muitaki ku just sen 

firman ihmisiä. Et semmosta, et siel on niinku luontevaa käyttää 

ulkopuolista apua, nii voi olla et on helpompi niinku ottaa myöskin. Eli 

tavallaan se organisaatio on semmonen, että siel on erilaisia työsuhteita 

jo niinku alkuunsa.” (HR2) 

 

Esimerkiksi yritys A:ssa ja B:ssä liiketoiminta perustuu eripituisiin projekteihin. Yritys 

A:ssa on HR-ulkoistuksen lisäksi ulkoistettu palkkahallinto sekä IT ja yritys B:ssä 

käytetään paljon alihankintaa sekä vuokratyövoimaa. Molemmilla yrityksillä on hyvät 

valmiudet ja kokemusta toimia ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa.  

  

5.2 Palvelusopimus  
 

Palvelusopimuksen asiakasyrityksen kanssa tekee aina Cecilan toimitusjohtaja 

asiakasyrityksen edustajien kanssa. Se, että jokainen asiakassuhde on erilainen, tekee 

palvelusopimuksen tekemisestä erittäin haasteellista. Henkilöstöpäällikön tehtäväkenttä 

on yleensä laaja ja siksi selkeä rajan veto siihen, mitkä asiat kuuluvat 
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henkilöstöpäällikön hoidettaviksi ja mitkä eivät, saattaa olla vaikeaa. Tehtäväkuvaa, 

tavoitteita ja kapasiteettia tulee voida tarkistaa tarpeen mukaan. 

 

”Just katselin tota sopimusta tai noita tehtäväkuvia, tehtäviä, mitä 

sopimukseen on mainittu, niin se on eläny sen jälkeen. Että niitä on tiettyjä 

asioita, meillä sisällä hoidetaan ja tiettyjä asioita on tullu lisää myöski 

siihen sitten.” (YR1) 

 

Työaika on yksi sopimuksen haasteellisin osa-alue ja siinä on toisinaan tullut myös 

virhearvioita. Myös konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja niiden tekemiseen kuluva 

aika on vaikea yhdistelmä. Monet sopimuksessa määritellyt asiat ovat pitkälti arvioita, 

ei lukkoon lyötyjä asioita. Sopimus perustuukin pitkälti yhteisymmärrykseen ja 

joustavuuteen.  

 

”Se et jos se tehdään liian tiukasti ja liian joustamattomaksi, niin täytyy 

olla molemmin puolin semmosta joustovaraa kummiskin siinä, että työajan 

puitteissa, että tehtävien puitteissa.”(YR1) 

 

”..et ideaali olis jos siel lukis, et mitä sen (HR-henkilön) pitää saada 

aikaan, mutta se on aika vaikeeta. Ainaki täl hetkel me enemmän 

kirjataan, et mitkä ne alueet on, missä sitä työtä pitää tehdä, niinku 

tavallaan tehtäväluettelo, et tulee tekemään näitä hommia ja on arvioitu, 

että näiden hommien tekeminen kestää niin ja niin paljon. Et siks joku siel 

on päivän tai joku kolme päivää.” (TJ) 

 

Sopiva resurssitarve määritellään Cecilan ja asiakasyrityksen kanssa yhteistyössä 

sopimusneuvotteluiden aikana. Cecilan toimitusjohtajalla on kuitenkin päävastuu 

resurssitarpeen arvioinnissa.   

 

”No se on sitä haastattelua, se on sitä keskustelua ja sit mä väitän, et täs 

pitää olla se kokemus. Et niinku mä oon ollu ite tekemässä ja mä 

suunnilleen osaan kuvitella, mitkä ne tilanteet on. Mutta joka kerta tulee 

yllätyksiä. Et ei sitä pysty, et siis täytyy olla sisäänrakennettu sitä joustoo. 

Et se ei oo semmosta tarkkaa tiedettä.” (TJ) 
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HR-ulkoistuksen työskentelypelisääntöjen osalta vastuut ja valtuudet mainittiin 

tärkeäksi sopimuksen osa-alueeksi jokaisessa haastattelussa. Tällä hetkellä Suomessa ei 

tiettävästi ole vakuutusta, jonka avulla ulkoistuspalveluntarjoaja voisi vakuuttaa 

työntekijänsä toimeksiannoissa tapahtuvien virheiden varalta. Erityisesti HR-henkilön 

on tärkeää tietää, mistä asioista hän saa itse päättää ja mitkä asiat täytyy käsitellä 

mahdollisesti ylemmällä tasolla johtoryhmässä. 

 

”Ohan seki ammattitaitoo tavallaan se semmone niinku luottamus, mut 

että se vastuu, jos tekee tosiaan väärin. Ja tavallaan se, et sehän niinku on 

sellanen tilanne, et jos mä tiedän, et joku irtisanominen ois väärin ja ne 

tekee sen silti, nii kenen vastuu se on? Toimitusjohtaja vastaa aina niinku 

periaattees loppukädessä, mutta..” (HR1) 

 

”Se on mun mielest hirveen tärkee tietää, et kuka niinku oikeesti vastaa 

niinkun niitten päätösten seurauksista. Et mun mielestä se pitäis ehkä olla 

siel sopimuksessa. Että toimeksiantaja niinkun aina vastaa päätöksistä ja 

niitten seurauksista, koska niinku meillä pitää olla semmonen, et me 

kuittautetaan jokainen tavallaan asia aina jossakin, että hei että tän oli jo, 

et ennenku mä tein tän, nii tän oli hyväksynyt joku.” (HR2) 

 

Sopimuksessa on etukäteen sovittava mille ajalle työnteko ajoittuu. Tämän lisäksi 

esimerkiksi työvälineistä ja ruokailusta on sovittava asiakaskohtaisesti, koska käytännöt 

ovat erilaisia. Työntekijän virallinen työpaikka on joko Cecilan tai asiakkaan toimipiste, 

lisäksi asiakkaan toimeksiantona tulevat matkustukset ja majoitukset korvaa asiakas. 

Kohtuullinen työmatka, josta työntekijä itse vastaa, on tavallisesti Helsingissä. 

Pidemmän matkan takana olevat toimeksiannot vaativat erillisiä sopimuslausekkeita 

työmatkakorvauksista. Salassapito- ja kilpailukieltolausekkeet sisältyvät jokaiseen 

Cecilan sopimukseen. Lisäksi sopimuksessa on määritelty irtisanomisajat ja HR-

henkilön palkkaamiseen asiakasyrityksen omaksi työntekijäksi liittyvät ehdot. 

Asiakkaalla on  myös omistusoikeus asiakkaan luona syntyneeseen materiaaliin.   

 

Cecilan toimitusjohtaja myös myöntää avoimesti, että sopimus on sellainen kohde, jota 

pitäisi edelleen kehittää ja jossa oppii koko ajan uutta kokemuksen kautta. Sopimuksen 
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tekeminen on haastavaa, koska asiat ja tilanteet elävät koko ajan. Sopimukseen liittyvät 

asiat työllistävätkin häntä tällä hetkellä melko paljon.  Osa syy siihen, miksi kaikki asiat 

eivät ole valmiiksi sopimuksissa tai tarjouksessa on se, että alussa yhteistyösuhteet ovat 

usein lyhyitä, projektiluontoisia ja syvenevät siitä sitten pitempiaikaiseksi yhteistyöksi. 

Suomessa HR-ulkoistus on vielä nuori ala ja sopimuskäytännöt osittain lapsenkengissä. 

Asioita opitaan tekemisen kautta.  

 

 

5.3 HR-ulkoistuspäätökseen vaikuttaneet syyt ja palveluntarjoajan 

valinta 
 

Molemmissa asiakasyrityksissä yritys A:ssa ja yritys B:ssä kasvu ja sen myötä 

tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet HR-ulkoistuspäätökseen. Vuodenvaihteessa 

2006-2007 yritys A:n henkilöstömäärä kasvoi noin kymmenellä henkilöllä yritysoston 

myötä ja tulevaisuudessa organisaatio tulee todennäköisesti kasvamaan lisää. 

Ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttöön vaikuttivat erityisesti organisaatiomuutokseen 

ja sen toteuttamiseen tarvittava erityisosaaminen.    

 

”Meillä viime vuonna 2006 kesällä tehtiin tämmönen aika radikaali 

organisaatiomuutos. Mallia muutettiin ja vähän toimenkuvia ihmisillä, 

niin suuri muutos, et se vaati tämmösiä yt-neuvotteluita. Ja siinä vaiheessa 

sitten oli paljon keskusteluu henkilöstön ja johdon välillä näistä uusista 

kuvioista, mitä tulee tapahtumaan ja nähtiin, että se vaatii 

henkilöstöhallinto vaatii semmosta erityisosaamista, varsinki tämmösissä 

yt-neuvottelutilanteissa, ja siihen että saadaan semmosta asiantuntemusta, 

miten pystytään tämmönen muutos toteuttamaan yrityksessä.” (YR1) 

 

Yhteistyö alkoi projektiluontoisesti liittyen kesäkuussa 2006 alkaneeseen 

organisaatiomuutokseen. Cecila tarjosi henkilöstölle ja johdolle muutokseen ja sen 

toteuttamisen liittyvää koulutusta. Tämän jälkeen ryhdyttiin keskustelemaan myös 

pidempiaikaisesta yhteistyöstä. Organisaatiossa oli tarvetta HR-erityisosaamiselle, 

suuret linjat osaavalle ammattilaiselle. Cecilan valinta toteuttamaan HR-ulkoistusta oli 

luonnollinen jatke kesän projektille.  
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”Kyllä siinä niitä katseltiin, mutta se että koska meillä oli Cecilan kanssa 

tämä projekti meneillään, alkanut siinä kesän myötä, niin nähtiin, että 

heillä oli jo semmonen hyvä asiantuntemus ja näkemys firmasta sitten 

siinä vaiheessa – että oli aika luonnollista että he jatkaa niinku tän 

palvelun osalta.” (YR1) 

 

Asiakasyritys B on henkilöstömäärältään että liikevaihdoltaan suurempi kuin yritys A. 

Yrityksen henkilöstömäärä on viimeisen viiden vuoden aikana tuplaantunut sadasta 

kahteensataan henkilöön ja yritys on siirtynyt pienestä yrityksestä selkeästi 

keskisuureen kokoluokkaan. Tämän myötä organisaation toimintatapoja on ollut tarve 

muuttaa systemaattisemmiksi.         

 

”Ehkä se vähän näkyy tavallaan meidän toimintatavoissa, et on paljon 

semmoisia piirteitä, jotka on tosi semmosta niinkun ihan pienen firman 

toimintaa, et just sitä, että tavallaan monia asioita on ehkä voinu tehdä 

silleen, että porukka tässä toimistossa, jos on ollu niinku pari-kolkyt 

henkilöä, niin senhän pystyy, asioita pystyy viestittää kahvihetkellä tai 

niinku tosi epämuodollisesti. Ja nytten taas, ku meit on nytte kakssataa, 

niin sen näkee ehkä siinä, et alkaa niinku vaatii semmost ihan eri tyyppistä 

niinku muodollista systematiikkaa.” (YR2) 

 

Yritys B:n ja Cecilan yhteistyö alkoi Cecilan aloitteesta ja esittelykäynnistä yrityksessä 

syksyllä 2006. Sitä ennen yritys B:llä ei ollut tietoa HR-ulkoistuksesta tai sen 

mahdollisuuksista.  Ajatus HR-asioiden kehittämisestä oli kuitenkin jo muodostunut. 

Cecilan ajoitus osui kohdalleen ja kun tarjonta kohtasi yritys B:n tarpeet, yhteistyötä 

päätettiin kokeilla. 

   

”Tää ei menny semmosena ehkä ihan kirjan mukaan tehtävänä 

hankintana, semmosena, et tehtäis tai niinku havaittas, että meil on 

tämmöne tarve, sit määriteltäs niinku se meidän ongelma jotenki, että 

lähettäis hakee niinku et mitä tarjontaa siihen on, ja sen jälkeen tehtäis 

vertailut ja näin poispäin. Eli tää meni tosissaan niinku aikalailla silleen 
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niinkun yhtäaikasesti vaan sattu oleen se Cecilan tarjonta ja tää meijän 

tarve ja sit mentii niinku siitä eteenpäin.” (YR2) 

 
Henkilöstötyytyväisyys nähtiin tärkeäksi kehittämisen osa-alueeksi molemmissa 

asiakasyrityksissä. Asiakasyritys B:n HR:n kehitystarpeet alkoivat hahmottua sen 

jälkeen kun yritys pari vuotta sitten osallistui ensimmäisen kerran Suomen parhaat 

työpaikat -tutkimukseen. Tähän mennessä yritys on osallistunut tutkimukseen kahdesti. 

 

”Se oli ensimmäinen kerta, kun tehtiin ihan semmonen niinku 

systemaattinen mielipidemittaus. Ja mä luulen, että se niinku osittain avas 

aika paljon tai ainaki anto semmosen kuvan, että tältä tää näyttää. Et sitte 

ehkä korjas semmosia oletuksia, mitä ihmisil oli sekä parempaan että 

huonompaan suuntaan, mutta tavallaan vaan niinku kirkasti sitä kuvaa ja 

anto niinku faktoja. Eli se vähän niinku käynnisti tätä, tai kun lähdettiin 

tekemään sitä, niin sillonhan oli kans ajatuksena, että meil on vähän 

tarvetta panostaa enemmän niinku näihin HR-asioihin.” (YR2) 

 

5.3.1 HR-ulkoistuksen hyödyt 
 

HR-ulkoistuksen avulla asiakasyritykset saavat käyttöönsä usein ammattitaitoisempaa 

HR-osaamista kuin mitä he muuten voisivat saada rekrytointimarkkinoilta. Kokeneet 

HR-henkilöt hakevat harvoin pieniin yrityksiin, sillä se ei tue heidän urakehitystään. 

Lisäksi työntekijät hakevat yleensä vakituista ja täysipäiväistä työpaikkaa. 

 

”Jos sä vaan niinku tarjoot itse tätä määräaikaistyösuhdetta tai osa-

aikaistyösuhdet, nii voi olla, että ei saada parasta mahollista. Niinku 

tiätsä, ei saada sit ammattitaitost ihmistä, koska ammattitaitoset haluaa 

mennä tai yleensä halutaan mennä vakituiseen työpaikkaan, jos sulla 

siihen mahollisuus on.” (HR2) 

 

Ulkoistuksen avulla asiakasyritys varmistaa käyttöönsä laadukasta ja ammattitaitoista 

osaamista. Ulkoistetulla HR-henkilöllä on oman osaamisensa lisäksi tukenaan koko 

Cecilan muu asiantuntijaverkosto. Tämä on HR-ammattilaisen lisäksi etu 

asiakasyritykselle. Molemmissa asiakasyrityksissä verkoston hyödyntäminen nähtiin 
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merkittäväksi HR-ulkoistuksen lisäarvoksi, jolla oli merkitystä HR-ulkoistuspäätöksen 

tekemiseen.   

 

”Ja se on kans yks syy, miks me valittiin niinku tää ulkoistus – tai 

sisäistys. Ja nimenomaan just siitä, että (HR2:lla) on sitte taas sieltä 

Cecilan puolelta tavallaan niinku access sitte niinku laajempaan HR-

osaamiseen. Ja se on niinku se idea, miks tai yks tärkee idea, miks 

lähettiin niinku tähän. Et toki voitas palkata joku, niinku HR-päälliköks 

tänne, mutta siin on sitten niinku haasteena se, et miten se ihminen 

ylläpitää omaa kompetenssiaan ja nimenomaan niinku kompetenssiaan 

uusista asioista, et tietysti ihan niinku semmonen rutiini asiat niin hoituu.” 

(YR2) 

 

Asiakasyritys voi saavuttaa esimerkiksi koulutuskustannussäästöjä hyödyntämällä 

Cecilan asiantuntijaverkostoa. Ulkoistetuille HR-henkilöille Cecilan taustatuki on myös 

henkilökohtaisesti erittäin tärkeää. Erilaisista eteen tulevista haasteista selvitään niin 

sanotusti ”kilauttamalla kaverille”.     

 

”Mul on niin hyvä verkosto siel takana. Se on niinku sille yritykselle se 

etu. Et mun ei tartte osata kaikkee. Mut jos mä oisin tääl yksin, nii mul ei 

välttämät, mun pitäis mennä johonki kurssille, joka maksais kaks tuhatta, 

et mä opin sen. Ja silti mul ois vähän sellanen, et apua apua, miten mä 

osaan tän soveltaa käytäntöön.” (HR1) 

 

Molemmissa yrityksissä harkittiin myös oman HR-henkilön palkkaamista joko osa- tai 

kokopäivätoimiseksi. HR-ulkoistuksen eduksi todettiin kuitenkin toiminnan joustavuus, 

sillä yrityksissä ei koettu tällä hetkellä olevan tarvetta kokopäivätoimiselle HR-

henkilölle. HR-ulkostus koettiin hyväksi keinoksi arvioida omaa resurssitarvetta myös 

jatkoa ajatellen. 

 

”Vaihtoehtonahan on tietysti se, että yrityksellä on oma henkilö, joka 

päätoimisesti hoitaa näitä tehtäviä, ja nähtiin että meidän yrityksen koko 

on kummiskin semmonen, joka ei ehkä niinkun henkilöstöpäällikölle 

täyspäivästä työtä toisi siinä, että sen takia vaihtoehtona tuli tämä 
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ulkoistus, niinku parempana vaihtoehtona. Ja sen joustavuuden takia 

sitten, että kun näkee sen työtaakan, että minkälainen rooli ja 

tehtäväkokonaisuus siitä muodostuu, että mahdollisesti sitten jossain 

vaiheessa ottaa sisälle itselleen tai vähentää tarpeen mukaan.” (YR1) 

 

”Sitte tietysti pitkällä tähtäimellä, jos niinku osottautuu, et tää homma 

toimii hyvin ja sitte, jos tavallaan niinku ostetaan suurta volyymiä, niin 

jossain vaiheessa tulee sitten vastaan se, että se on niinku kalliimpaa 

ostaa ulkopuolelta, kun palkata joku oma.” (YR2) 

 

HR-ulkoistusvaihtoehdon kokeileminen on asiakkaalle suhteellisen helppoa ja riskitöntä 

muun muassa sen takia, että ulkoistetun resurssin irtisanominen on käytännössä 

helpompaa kuin oman työntekijän. Toimeksiannon irtisanomisaika on kuukausi, eikä 

irtisanomisiin liity toimeksiantajan puolelta työsuhteeseen liittyviä sanktioita tai 

velvoitteita.  

 

”Tietyllä tavalla sanoisin niinkun Cecilan eduks tässä sen, että tää on 

niinku semmonen matala kynnys lähteä kokeilee tätä. Että sinänsä, jos 

vertaa siihen, että oltais niinku palkattu joku, niin ihmisen palkkaaminen, 

no se on aina helppoo, mutta sitte, jos niinku toteekin, ettei tää ookkaan 

meidän juttu, niin sitte siitä irti pääseminen, se on niinku vaikee ja kallis 

homma. Et sillee tää on ollu niinku tosi helppoo lähtee mukaan ja sit 

kattoo tai niinku ajatella, et tän voi kattoo vaikka puoli vuotta ja sitte 

kattoo, että toimiiko vaiko eikö toimi ja siihen ei oo uponnu sitte niinku 

niin paljon rahaa kuitenkaan.” (YR2) 

 

Asiakasyrityksessä työskentelevän HR-henkilön näkökulmasta kuukauden 

irtisanomisaika voi toisaalta tuntua epämukavalta. Cecilan palveluksessa olevat HR-

henkilöt hoitavat toimeksiantoja hyvin itsenäisesti ja tällöin asiakassuhteen 

ylläpitämiseen liittyy myös paineita oman toimeentulon ja jatkuvuuden varmistamisesta.  

 

”Et mun kannalta ois tietysti niinku, asioiden pitkäjänteisyyden kannalta, 

ois esimerkiks kolmen kuukauden irtisanomisaika tosi paljon 
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miellyttävämpi. Koska mul on vähän sellanen niinku veitsi kurkulla just 

jos mä niinku vähän liikaa koettelen rajojani.” (HR1) 

     

Näkemykset HR-ulkoistuksesta ja saavutettavista hyödyistä ovat kuitenkin pitkälti 

samanlaiset asiakasyritysten ja Cecilalaisten osalta. Kukaan haastatelluista ei koe 

ulkoistusta yritysten lopullisena HR-ratkaisuna. Kun yritys kasvaa, sen on jossain 

vaiheessa tehtävä päätös joko oman kokopäiväisen HR-henkilön palkkaamisesta tai 

ainakin henkilöstöassistentin palkkaamisesta ulkoistetun HR-henkilön avuksi. HR-

henkilöt kokevat enemmänkin ”petaavansa” työkenttää yritysten tuleville HR-

ammattilaisille. 

 

5.3.2 HR-ulkoistuksen riskit 
 

HR-ulkoistuksen suurimmiksi riskeiksi nähtiin tietopääomariskit ja vastuukysymykset. 

Myös kilpailijalla työskentely nousi esille jonkinlaisena riskinä. Näihin on kuitenkin 

pyritty varautumaan jo sopimuksentekovaiheessa ja kaiken kaikkiaan HR-ulkoistuksen 

riskit nähtiin melko vähäisiksi.  

 

”Mä sanoisin ehkä et se suurin riski on tavallaan niinku tietysti tieto ja 

tietoturva tai niinku tämmöne osaaminen siirtää. Että mitä henkilöstöä 

meil on ja heijän kompetensseistaan ja tämmöstä.” (YR2) 

 

Varsinkin HR-henkilöt näkivät tietopääomariskien olevan ulkoistuksessa pitkälti samat 

kuin kenen tahansa työntekijän osalta. Kysymys on pitkälti eettisistä ja moraalisista 

kysymyksistä ja siitä, miten saamaansa tietoa käyttää hyväkseen. Lisäksi HR-henkilöillä 

on aina laaja salassapitovelvollisuus yrityksen henkilöstötasioissa, oli henkilö sitten 

talon oma tai ulkoistettu työntekijä.  

 

”Nää HR-asiat on aina semmosia että siinä on tietty 

salassapitovelvollisuus kaikista henkilöstöasioista, että en mä usko niissä 

olevan mitään semmosta riskiä.” (YR1) 
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Lisäksi molemminpuolinen sitoutuminen, motivaatio, ulkopuolisen henkilön 

sopeutuminen sekä vastaanotto asiakasyrityksen puolelta nähtiin jonkin asteisiksi 

riskeiksi. 

 

”Sitoutuminen. Et siis samal taval, ku heijän on helpompi luistaa siitä, 

siitä toimeksannost, niin se toimii myös toiseen suuntaan. Että molemmin 

puolin voidaan niinku sanoa, et nyt se sitten lakkaa tää yhteistyö. Elikkä, 

eikä välttämättä niinkun tää toimeksiantaja voi itte vaikuttaa edes siihen, 

että kuinka motivoitunu se (HR-henkilö) nyt on täällä.” (HR2) 

 

Oman HR-osaamisen katoamista ei pidetty erityisen suurena riskinä yrityksissä. Yritys 

A:ssa HR:n, joka nykyisin vaatii paljon erityisosaamista, hankkiminen yrityksen 

ulkopuolelta nähtiin pikemminkin erittäin järkeväksi vaihtoehdoksi. Yritys B:ssä taas 

asentajien palkkaus ja työsopimusasiat nähtiin sellaisiksi HR:n ydinasioiksi, jotka on 

ehdottomasti hallittava itse. Jonkinlaiseksi riskiksi nähtiin henkilön vaihtuminen, koska 

uuden henkilön oppiminen ”talon tavoille” vie aikaa. 

 

”Jos olis tämmönen oma henkilö yrityksessä, niin pitäs kouluttaa ja 

seurata noita asioita. Mutta ehkä se on sitten ulkoistuksen kautta niinkun 

helpommin saatavissa yritykseen. Tietysti se on riskinä, että jos henkilö 

vaihtuu, niin saada taas uusi henkilö, joka ymmärtää tai tietää yrityksen 

tavan tai kulttuurin toimia, että vaikka asiat onki hallussa.” (YR1) 

 

Vastauksista kävi ilmi kolme eri näkökulmaa HR-ulkoistuksen riskeihin. Ensinnäkin 

hyötyjä ja riskejä arvioitiin asiakkaan näkökulmasta, sen lisäksi Cecilan näkökulmasta 

ja kolmanneksi HR-henkilön näkökulmasta. HR-henkilöt arvioivat ulkoistuksen riskejä 

hyvin henkilökohtaisella tasolla. Tämä on ymmärrettävää, koska asiakassuhde 

henkilöityy hyvin paljon heihin.    

 

”Mulle riskit on siinä, että näähä ei oo niinku tämmösiä pässinlihaa, viis 

päivää viikossa, kuukausipalkka, aina sama tyyppisiä juttuja. Että aina on 

mahollisuus ansaita enemmän, mutta myös niinku vähemmän. Et se menee 

tilanteen mukaan. Mut et nää toimeksannot mun mielest on kuitenki, et sit 
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ku ne on syntyny, nii ne on niinku pitkiä, et ei sun tarvii nyt kuukausittain 

miettiä niinkun näitä asioita.” (HR2) 

 

Cecilan työntekijöille suurin riski on epävarmuus. Cecilan osalta HR-ulkoistuksen 

riskiksi nähtiin muun muassa se, että Cecila on sopimussuhteessa kahteen osapuoleen, 

asiakkaaseen ja siellä työskentelevään HR-henkilöön. Cecilan onkin pidettävä erityisen 

hyvää huolta omista työntekijöistään ja heidän sitoutumisestaan.  

 

5.3.3 Yhteenvetotaulukot HR-ulkoistuspäätökseen vaikuttaneista tekijöistä 
 

Taulukko 4. HR-ulkoistuspäätökseen vaikuttaneet syyt 

 

HR-ULKOISTUSPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTANEET SYYT 

Organisaation kasvu  
→ organisaation toimintatapojen kehittämisen/systematisoinnin tarve 

Organisaatiomuutos  
→  muutoksen toteuttamiseen tarvittavan erityisosaamisen puuttuminen 

Organisaation kehittäminen  
→ henkilöstöasioihin panostaminen  
→ henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen 

Oman HR-ammattilaisen puuttuminen  
→ tarve suuret linjat hallitsevalle asiantuntijalle 

Sopivan palveluntarjoajan löytyminen  
→ tarjonta ja tarve yhteensopivat 

Toiminnan joustavuus → Ei tarvetta kokopäivätoimiselle työntekijälle  
→ sopivan resurssitarpeen määrittely HR-ulkoistuksen avulla 

Uusien ideoiden hankkiminen yrityksen ulkopuolelta → liiketoiminnan kehittäminen 

Kustannushyötyjen saavuttaminen 
→ palveluntarjoajan asiantuntijaverkoston hyödyntäminen 

HR-ulkoistusvaihtoehdon kokeilemisen helppous → riskittömyys → sopimuksen 
irtisanominen helppoa 
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Taulukko 5. HR-ulkoistuksen hyödyt ja riskit 

 

HR-ULKOISTUKSEN HYÖDYT HR-ULKOISTUKSEN RISKIT 

Erityisosaamisen ja asiantuntijuuden 

varmistaminen 
Tietopääomariskit 

Palveluntarjoajan verkoston 

hyödyntäminen 
Vastuukysymykset 

Kustannussäästöt 
Hyötyjen/tavoitteiden mittaaminen ja 

menetelmien puuttuminen 

Toiminnan joustavuus Epämääräiset tavoitteet 

Helppous, riskittömyys Sitoutuminen ja motivaatio 

Uusien ideoiden hyödyntäminen 
Vastaanotto 

asiakasyrityksessä/sopeutuminen  

Ydinosaamiseen keskittyminen Osaamisen katoaminen 

 

 

5.4 HR-henkilön työskentely asiakasyrityksessä 
 

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin HR-henkilön valintaa, perehdyttämistä, työnkuvaa, 

vastuita, valtuuksia, rooleja, motivaatiota ja tavoitteiden mittaamista HR-ulkoistuksessa. 

 

5.4.1 HR-henkilön valinta 
 

Sopivan henkilön valinta asiakasyritykseen muistuttaa hyvin paljon tavallista 

rekrytointitilannetta, sillä lopullisen valinnan tekee aina asiakasyritys 

työhönottohaastattelun jälkeen. Tätä ennen on kuitenkin Cecilan vastuulla löytää 

asiakasyritykseen sopiva ammattitaitoinen henkilö.  
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”Sit me tullaan siihen tämmöseen, et ku mä oon käyny niinku alustavalla 

käynnillä ja kuunnellu sen perusspeksin, nii sithän mä rupeen miettii. Et se 

on tietynlainen minimini suorahaku. Et mikä tänne sopis.” (TJ) 

 

Yleensä Cecila tarjoaa tehtävään muutamaa sopivaksi katsomaansa henkilöä. 

Lähtökohta henkilön valinnassa on aina kokemus ja osaaminen. Cecilan työntekijöiltä 

edellytetään laaja-alaista kokemusta erilaisista henkilöstötehtävistä ja mielellään 

erilaisilta toimialoilta.  

 

”Sehän on se lähtökohta, sehän on ihan selvä, et niinkun normaaliski 

rekrytointitilanteessa, niin jos joku on tavallaan sopeutunut tiettyyn 

toimintaympäristöön, ni onhan se ennuste ilman muuta parempi, et jos se, 

mihin häntä nyt otetaan, on suunnilleen samanlainen. Ja sit jotkuthan on 

laaja-alaisempia, et tavallaan niinku pystyy sopeutuu useampaan. Et on 

semmone niinku se oma työskentelyote. Ja sit jotkuthan alkaa olla kauheen 

fiksaantuneita, ja sehän on se, et sit taas niinku meidän näkökulmasta, nii 

me ei voida ottaa meille sellasia ihmisiä, jotka on kauheen kapeealasia.” 

(TJ) 

 

Molemmissa asiakasyrityksissä oltiin tyytyväisiä Cecilan tekemään henkilövalintaan ja 

ensimmäiseksi esitelty henkilö valittiin tehtävään. Valinta tehtiin puhtaasti 

henkilövalintana. Tärkeimmät valintakriteerit olivat luonnollisesti koulutus, kokemus ja 

tausta, mutta myös persoonalla on suuri merkitys valintaan.  

 

”No tietysti henkilön niinku semmonen persoonallisuus vaikuttaa siihen, 

että HR-asioissa täytyy olla semmonen, uskaltaa sanoa ja tehdä asioita ja 

tietysti kokemus, koulutus, et on ollu semmosessa henkilöstötehtävissä, 

jossa on ikäviäkin asioita jossain vaiheessa käsitelty ja asiantuntemusta.” 

(YR1) 

 

Haastateltavat eivät nähneet suurta eroa ulkoistetun työntekijän ja oman työntekijän 

kanssa työskentelyssä. Molemmissa asiakasyrityksissä henkilöstöpäällikköä pidettiin 

ikään kuin omaan väkeen kuuluvana. Samaa mieltä olivat myös henkilöstöpäälliköt. 

Ainut ero näkyy siinä, että henkilöstöpäälliköt työskentelevät yrityksissä osa-aikaisesti.  
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”Et se on ihan tavallaan niinku palkkais ihmisen meille. Ja mun mielest se 

on myös jatkunu samalla, tai niinkun se koko asetelma tehtiin sillä tavalla 

myös ja tavallaan viestitettiin eteenpän, ja myös niinku suhtaudutaan 

täällä ja mun mielest (HR2) suhtautuu ihan sillä tavalla niinku kun hän 

olis töissä täällä.” (YR2) 

 

”Hänet kyllä niinku aikapitkälle pidetään niinku (yritys A:n) työntekijänä. 

Et kyllä niinku kaikkien sekä näiden työntekijöiden että johdon osalta 

niinku varmasti tämmönen kuva on. Oikeestaan en osaa sanoo, et millä 

tavalla poikkeis, en oikeestaan usko, että siinä paljon eroa on.” (YR1) 

 

Cecilan toimitusjohtaja kuitenkin painottaa, että HR-ulkoistustoiminta ei saa olla liian 

henkilöriippuvaista. Cecilan tehtävänä on löytää sellaisia ammattitaitoisia HR-ihmisiä 

palkkalistoilleen, jotka täyttävät asiakasyritysten vaatimukset. 

 

”Mut et summa summarum, nii sil on merkitystä, että tietysti sillä 

osaamisella ja sil persoonal, et sopii sinne, mutta mä väitän kyl, et vielä 

jatkos viel suuremmalla syyllä, tää on ihan professionaalista 

liiketoimintaa ja bisnestä, tää ei voi olla henkilöriippuvaista. Eli kyl se on 

kysymys siitä, että sinne menee henkilö, jonka osaaminen mätsää sen 

vaatimuksen kanssa. Se on taas meistä kiinni, et löydetään se sinne.” (TJ) 

 

5.4.2 Perehdytys 

 

Cecilalla ei ole selkeää perehdytyskäytäntöä asiakasyrityksissä työskentelevien 

työntekijöidensä varalle. Perehdytys on ollut pitkälti asiakasyrityksien omien 

käytäntöjen varassa.   

 

”No he on ollu ensinnäki mukana siinä viimesen vaiheen 

myyntikeskusteluissa, jolloin on sit jo käyty tätä, et minkälainen talo on ja 

mitä pitäis saada aikaan. Ja sitte vaihtelevasti sovitaan erilaisista, joskus 
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ei läheskään aina, että voi saada jotain ennakkopriiffiä sun muita. Mut 

käytännössä niin se on suunnilleen suoraan hypätään.” (TJ) 

 

Molemmissa asiakasyrityksissä HR-henkilöiden perehdytys yhteistyösuhteen alussa oli 

melko vähäistä. Perehdytys oli lähinnä käytännön asioiden näyttämistä ja tekemisen 

kautta oppimista. Molemmat henkilöstöpäälliköt hoitivat perehdyttämisensä pitkälle itse 

muun muassa johtoryhmää haastattelemalla. Yritys B:ssä perehdytysohjelman 

tekeminen oli ensimmäisiä henkilöstöpäällikön kehittämiskohteita. Yritys A:ssa 

perehdyttämistä varten oli laadittu perehdytyskansio yleisistä asioista. Nykyisin 

perehdytyskansion ylläpitäminen on henkilöstöpäällikön vastuulla. 

  

”No siinä oli nämä henkilöt, jotka oli talossa, jotka oli niitä aikasemmin 

näitä tehtäviä tehny, niin opasti näihin tehtäviin. Et se oli niinkun 

tekemällä siinä ja siin oli henkilö sitten opastamassa. Ja sitte meil on tietyt 

yrityksen asiat niinku kansiossa, semmonen perehdyttämiskansio,  yleiset 

asiat niinkun yrityksestä. Mutta siinä vaiheessa ehkä jo Cecilalla oli 

niinkun, kun oli ollu tässä organisaatiomuutoksessa läheisesti mukana, nii 

tiedossa, että mitä on meneillään ja sitäkin kautta.” (YR1) 

 

Cecilalaiset myöntävät, että perehdytyksen tärkeys on opittu osittain kantapään kautta ja 

myöhemmin sitä on osattu jopa vaatia asiakassuhteen alussa. Perehdyttämisjakson 

sisällyttäminen HR-ulkoistussopimukseen ja systemaattisen perehdytysohjelman 

läpikäyminen ennen asiakasyritykseen menoa on yksi Cecilan kehittämisen osa-aluista, 

joka on osittain työn alla. HR-henkilöt tekevät tarvittavaa taustatyötä ennen 

asiakasyritykseen menoa myös itse, oman mielenkiintonsa mukaan. 

 

”Vois olla, et ehkä me tarvittais joku semmonen sapluuna, millä me 

hoidetaan aina se etukäteisperehdytys yritykseen niinku varmasti. Mun 

mielest se olis ihan hyvä idea, koska sillä varmistettais et jokainen käy 

tietyn tieksä prosessin läpi ennenku ne menee asiakasyritykseen. Et ne 

todella on hoitanu niinku läksynsä.” (HR2) 

 

”Mut onhan se niinku, mitä asiaa tahansa, et jos sä ymmärrät sitä, nii 

sitähä on niinku helpompi tehä. Tää on ihan sama, et niinku pääsee 



78 
 

nopeemmin sisään, jos tietää siit toimialast jotaki ja mitkä on niinku 

kilpailijat, paljon niinku rahaa liikkuu, mitkä on tavotteet, strategiat ja 

tällaset asiat.” (HR1) 

 

Asioihin tutustumisen lisäksi myös ihmisiin tutustuminen ja luottamuksen löytäminen 

uusien työkavereiden kanssa on alussa erittäin tärkeää. Molemmissa asiakasyrityksissä 

luottamuksen rakentamisessa on HR-henkilöiden mielestä onnistunnu hyvin. Ulkoistetut 

HR-henkilöt kokivat, että heidät oli otettu asiakasyrityksissä avoimesti vastaan. 

 

5.4.3 HR-henkilön työnkuva 
 
Yhteistyösuhteen alussa on tärkeää sopia, mihin HR-osa-alueisiin ulkoistetun 

henkilöstöpäällikön työ painottuu, koska käytännössä osa-aikaisen työntekijän aika on 

rajallista. Molemmissa asiakasyrityksissä HR-ulkoistuksen tavoitteet ja tehtävät ovat 

jalostuneet yhteistyösuhteen aikana. Yritys B:n kehityspäälliköllä oli kuitenkin alun 

alkaen melko selkeät suuntaviivat HR-ulkoistukselle.  

 

”Onhan ne nyt sitte varmaan vähän muokkautunu, kyl siin yks oli 

semmonen vaan niinku saada kerättyä yhteen ensiks kaikki nää HR-asiat. 

Tavallaan niinku koota ne yhteen ja sitte samalla tehdä semmonen niinku 

auditointi siitä, että millä tasolla tää meidän HR-toiminta on. Ja sitte 

niinku katto sieltä semmosia puutteita ja sitä kautta sit lähtee kehittämään 

sitä.” (YR2) 

 

Molemmat henkilöstöpäälliköt olivat sitä mieltä, että johdon kokoukset ovat hyvin 

keskeinen henkilöstöpäällikön foorumi, josta tietoa hankitaan. Yritys A:ssa 

henkilöstöpäällikkö ei kuitenkaan osallistu johdon kokouksiin, vaan hän välittää asioita 

johtoryhmälle pitkälti talousjohtajan kautta. Yritys B:ssä henkilöstöpäällikkö osallistuu 

johdon kokouksiin vaihtelevasti. Aikaa on jätettävä tarpeeksi myös tuotannolliselle 

työlle. 

 

”Mut se on ehkä semmone tarve löytää semmonen sopiva balanssi siinä, 

että kuinka paljon hän on mukana, jotta hän sitte ihan oikeesti niinku on 
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mukana tässä bisneksessä ja tietää mitä tapahtuu ja ymmärtää tätä 

tarpeeks hyvin, verrattuna sit siihen, että sitä aikaa tavallaan sit 

semmoseen tuotannolliseen työhön jää riittävästi.” (YR2) 

 

Henkilöstöpäälliköiden lähimmät työkumppanit asiakasyrityksissä ovat johto ja 

esimiehet. Työntekijöihin heillä ei ole suoraa suhdetta rajallisen resurssipanostuksen 

takia. Kummallakin henkilöstöpäälliköllä on asiakaspäivinä oma työhuone käytössään. 

Koska HR2 työskentelee yrityksessä vain kerran viikossa, ei työnkuvaan kuulu 

juurikaan rutiiniluontoisten HR-tehtävien hoitoa. Esimerkiksi henkilöstön palkka-

asioista HR2:lla ei ole tarkkaa tietoa ja rekrytoinneista vastaavat pääasiassa yrityksen 

esimiehet. Painopiste on vahvasti prosessien kehittämisessä ja esimiestyön tukemisessa.  

 

”Voijaanha me elää siinä päivitttäisessä hetkessä niinku, mut meijän pitää 

pitkäjänteisest kehittää tätä hommaa. Sen takii me tarvitaan niinku 

tämmöst henkilöstöihmistä tänne, niinku sparraamaan, siis mun mielest 

tukemaan esimiehiä esimiestyössä. Must se on niinku se juttu. Ja jos se on 

se, nii sillon voi niinku pienempikii panostus ku viis päivää viikos. Mut jos 

se on niinku, tekee sitä päivittäistä HR-työtä, nii sillon kyl tarvitaan ne 

kaikki tunnit tänne.” (HR2) 

 

Yritys A:ssa HR-henkilön tehtävänkuvaan kuuluu yritys B:tä enemmän päivittäisten 

rutiinien hoitoa, muun muassa yhteydenpito palkkahallintoon ja projekteihin liittyvien 

tuntien seurantaa. Lisäksi HR1 on mukana uusien työntekijöiden rekrytoinneissa. 

Rutiinityöt veivät kuitenkin liian paljon henkilöstöpäällikön aikaa ja tehtäviä alkoi 

kasaantua. Tämän jälkeen toimintaa ja tehtävänkuvausta tarkistettiin uudelleen.  

 

”..ehkä siinä oli aluksi semmonen ajatus, että kaikki tehtävät tämä 

henkilöstöpäällikkö tekis, mitä meil on aikasemmin tehny useampi 

ihminen. Mutta sitten vähitellen siinä se rooli muotoutui niin, että 

semmoset tärkeämmät asiat tulee tälle HR-päällikölle ja sitten me vähän 

jaettiin näitä rutiiniluontoisia HR-tehtäviä täällä yrityksen sisällä. Se on 

tärkeämpi, et tämmöstä henkilöstön kehittämiseen ja johdon näkemyksen 

ja koulutussuunnitelman ja tämmöstä, mitä on nyt tullu paljolti sitte 
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tämmösiin työsuhdeasioihin ja yt-asioihin liittyvää asiantuntemusta, mitä 

on tarvittu täällä.” (YR1) 

 

Tavoitteet saattavat olla aluksi hieman epäselviä muun muassa sen takia, että yrityksellä 

ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä HR tekee ja missä ulkoistetun HR-henkilön osaamista 

voidaan parhaiten hyödyntää. 

 

”Jos on viiskyt ihmistä töissä, nii kaks päivää viikossa pitäis riittää kaiken 

järjen mukaan. Todellisuudessa tietysti se, et tääl ei ollu ikinä ollu HR-

ihmistä, ei oikeen käsitystä, mitä HR tekee, vaan silloin niinku oli 

sellainen toiveiden tynnyri.” (HR1) 

 

Yritys A:ssa HR-asioista tehtiin luettelo ja rutiinitehtäviä jaettiin muualle 

organisaatioon. HR1 on kehittänyt muun muassa kehityskeskustelumenettelyä, kun taas 

esimerkiksi matkalaskujen tarkistus, joka aluksi oli HR-henkilön vastuulla, on nyt 

siirretty assistentin vastuulle. Toiminnan painopistettä on pyritty siirtämään HR:n 

prosessienkehittämispuolelle, koska rutiinitehtävien hoito ei tuota asiakasyritykselle 

lisäarvoa.  

 

”Cecilahan on kans aika alkuvaiheessa, että ehkä tänne (yritys A:han) 

luvattiin liika, et tavallaan niinku se, et okei (HR1) tekee kahes päiväs nää 

kaikki, sehän ei käytännös onnistunu.” (HR1) 

 

Virheistä ja virhearvioinneista opitaan koko ajan lisää ja samalla käytännöt ja 

toimintatavat kehittyvät. Sopiva tehtäväkenttä, toiminnan tavoitteet ja siihen tarvittavat 

resurssit muodostuvat vuorovaikutussuhteessa Cecilan, HR-henkilön ja asiakasyrityksen 

kanssa.         

 

5.4.4 Ulkoistetun HR-henkilön vastuu ja valtuudet 
 

Henkilöstöpäälliköt kokivat, että heillä on asiakasyrityksissä riittävä päätöksentekovalta 

HR:ään liittyvissä asioissa. Samaa mieltä olivat yritysten edustajat. HR-henkilöillä on 
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pääsy kaikkiin työssä tarvitsemiinsa tietokantoihin. Isommat asiat, joilla on vaikutusta 

yrityksen työntekijöihin, hyväksytetään aina ylemmällä tasolla.   

   

”Mul on suht todella vapaat mahollisuudet ideoida ja suunnitella. Ja kyl 

mä hyväksytän, et onks tää niinku hyvä idea, ja onks tämmönen 

esimiesvalmennus hyvä ja tota, et ei yksin. Et en mä toimi, ellei mul oo 

jonkunlaista kuittausta et tää on niinku ok.” (HR2) 

 

”Tota mielestäni näihin HR-asioihin liittyen, niin ihan hyvin, että voi itse 

tehdä kyllä itsenäisesti siihen koulutukseen, opastukseen, oheistukseen ja 

käytäntöön niinkun muutoksia kyllä.”(YR1) 

 

Päätöksentekovaltaa suurempi haaste henkilöstöpäälliköille oli se, kuinka he onnistuvat 

”myymään” hyvät ideansa yrityksen päätöksistä vastaaville henkilöille. HR-työssä on 

opittava tekemään kompromisseja erilaisten näkemysten ja tavoitteiden 

yhteensovittamiseksi. Henkilöstöpäälliköt korostivat yhteistyössä tehtävien päätösten 

tärkeyttä. 

 

”Mut eihän missään voi päättää, et sillonhan sä et enää oo kumppani, 

sillonhan sä oot diktaattori. Et tavallaan yhdessä. Sillonhan pitää niinku, 

et mun myyntitaidot, munhan pitää näyttää sitte hyvä, munhan pitää 

koettaa myydä.” (HR1) 

 

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että ulkoistettu henkilöstöpäällikkö on 

ensisijaisesti vastuussa työstään asiakasyrityksen toimitusjohtajalle. Cecilan tavoitteena 

onkin, että sen työntekijät pystyvät hoitamaan asiakassuhteita mahdollisimman 

itsenäisesti. Cecilan rooli on toimia työntekijöilleen taustatukena ja parhaassa 

tapauksessa kaikki asiat asiakasyrityksiin päin hoituvat heidän kauttaan. 

 

5.4.5 Henkilöstöpäälliköiden HR-roolit asiakasyrityksissä   
 

Kaikkia viittä haastateltavaa pyydettiin arvioimaan, missä HR:n rooleissa 

henkilöstöpäälliköt asiakasyrityksessä toimivat. Rooleina olivat Ulrichin 
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roolitypologiasta tutut päivittäisjohtaja, hallinnollinen ammattilainen, muutosagentti ja 

strateginen kumppani. Haastateltavien vastaukset on kerätty alla olevaan taulukkoon 

(taulukko 5), jossa 1 viittaa ensisijaiseen rooliin ja 4 vähiten toteutuvaan rooliin.  

 

Taulukko 5. HR-ulkoistuksessa toteutuvat HR-asiantuntijan roolit 

 

 
Strateginen 

kumppani 
Muutosagentti

Hallinnollinen 

ammattilainen 

Päivittäis-

johtaja 

HR1 4 3 1 2 

YR1 3 2 1 4 

HR2 3 2 1 4 

YR2 3 2 1 4 

TJ 4 3 1 2 

 

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että HR-henkilön keskeisin rooli 

asiakasyrityksissä on toimia hallinnollisena ammattilaisena. Cecilan toimitusjohtajalle 

Ulrichin roolikuvio on erittäin tuttu. Hän on käynyt lukuisia kertoja luennoimassa HR:n 

rooleista eri tilaisuuksissa. Ulkoistetun henkilöstöpäällikön vahvuus on nimenomaan 

siinä, että he hallitsevat HR:n kentän laaja-alaisemmin kuin esimerkiksi konsultit. He 

pystyvät toimimaan erilaisissa HR:n rooleissa tarpeen ja vaatimusten mukaisesti. 

Ulrichin roolinäkökulmasta HR-ulkoistuksen bisnesidea on Cecilan toimitusjohtajalle 

täysin selkeä. 

 

”Jos aattelet Ulrichin mallia, niin kyllähän meidän tytöt alottaa sieltä 

hallinnollisen ekspertin nurkasta. Ja sitte tekee tätä pohjatyötä sille 

employee championin roolille ja sitte mennään sinne, jotenki niinku mä 

nään sen ihan niinku et se on tämmönen tie. Ja niinku Ulrichan ittekki 

sanoo niinku ratkasumalleina niist rooleista, että se hallinnollinen expertti 

niinku sielhän on se tehokkuus vaatimus kova, nii sehän on just, sieltähä 

tulee myös tää myyntiargumentti näille, et miks kannattaa panna prosessit 

kuntoon. Ja kun on geneerisiä, nii on ihan mieletöntä et pidemmällä 

aikavälillä yritykset pitäis hallinnollisia eksperttejä ittellään, mut tää on 

ihan päivän selvää, se on meijän homma hoitaa.” (TJ) 
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Seuraavan roolin suhteen mielipiteet HR-henkilöiden ja asiakasyritysten edustajien 

kesken erosivat hieman toisistaan. Yritys A:n henkilöstöpäällikkö koki työnsä sisältävän 

melko paljon päivittäisjohtamiseen sisältyviä rutiineja. Toisaalta hän oli onnistunut 

jonkin verran vähentämään rutiinitöiden määrää ja siirtämään pääpainoa hallinnollinen 

– muutosagenttiakselille, jossa hän uskoo tuottavansa yritykselle enemmän lisäarvoa. 

Yritys A:n talousjohtaja taas arvioi rooleja enemmän tulevaisuusnäkökulmasta. 

Päivittäisjohtamiseen kuuluvia rutiineja oli pyritty vähentämään ja tulevaisuudessa 

roolin arvioitiin sisältävän enemmän muutosagentin kuin päivittäisjohtajan töitä. 

 

”Sehän täs mun työs on nytte tuoda niinku sitä lisäarvoo, mut sehän 

tarkottaa sitä, et mun pitäis päästä eroon niist rutiineista, koska mä oon 

vaan kaks päivää viikossa.” (HR1) 

 

Yritys B:ssä henkilöstöpäällikkö koki roolinsa liikkuvan selkeästi hallinnollinen 

ammattilainen – muutosagenttiakselilla. Hänen työhönsä kuului erittäin vähän 

päivittäisten rutiinien hoitoa. HR2 vertasi toimenkuvaansa myös toiseen 

asiakasyritykseen, jossa hän työskenteli. Siellä hän koki toimivansa enemmän 

päivittäisjohtajan roolissa.  

 

”Noku päivittäisjohtamine on kyl ihan selkeesti esimiesten hommaa. 

Mutku meil on viel se, että ku meil on niinku tavallaan se 

esimiesvalmennus tai tämmöne esimiestyönymmärrys niinku tekemättä. 

Siis meil on aivan loistavii projektinjohtajia, jotka kyllä osaa johtaa 

ihmisiä ja toimintaa, ehkä paremmin toimintaa ku ihmisiä tai miten sattuu, 

mut niinkun et se on ihan selvä, että täällä niinku esimiehet joutuu kantaa 

sen kaiken vastuun, mikä liittyy ihmisiin, koska ei oo ollu ketään, enkä 

mäkään oo ku kerran viikossa.” (HR2) 

 

Vaikka kaikki haastateltavat arvioivat HR-henkilön työnkuvaa kaikkien roolien osalta, 

ei se välttämättä tarkoita sitä, että kaikki roolit toteutuisivat asiakasyrityksissä.  Roolit 

kehittyvät ajan kuluessa, ja niin sanotusti seuraavalle tasolle kipuaminen edellyttää, että 

yrityksen perus(HR)asiat saadaan ensin kuntoon. Esimerkiksi yritys A:n 

henkilöstöpäällikkö arvioi muutosagentin rooliaan seuraavasti: 
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”..sanotaan, et mä tiedostan sen tarpeen, mut mä en oo onnistunu omast 

mielestäni siin vielä. Se varmasti vaatii niinku pitkäjännitteist työtä.” 

(HR1) 

 

Strategisen kumppanin roolia arvioitaessa henkilöstöpäälliköt kokivat roolin 

toteutumisen jonkin verran kaukaisemmaksi kuin asiakasyritysten edustajat. Yritys B:n 

henkilöstöpäällikkö koki toimivansa osittain muutosagentin roolissa, strategiaa 

tukevissa tehtävissä, mutta ei kokenut voivansa vaikuttaa varsinaiseen strategian 

luomiseen.      

 

”En mä oo määrittelemässä millään tavalla sitä, en. Enemmän mä niinku 

teen työtä täälä muutosagentti puolella, et se tukee tätä strategiaa, et 

siinä. Et niinku mitä asioita tehdään tällä muutospuolella, jotka tukee tota 

strategiaa, mutta en.” (HR2) 

 

Molempien asiakasyritysten edustajilla oli melko selkeä näkemys HR-roolien 

kehityspolusta ja siitä, mihin yhteistyöllä pyritään tai mihin suuntaan yhteistyötä tulisi 

kehittää. Molemmissa asiakasyrityksissä oli halua muuttaa yhteistyösuhdetta 

strategisempaan suuntaan.   

  

”Mä luulen, et me ollaan sen verran alussa tässä kuitenkin, et siks niinku  

toi hallinnollinen ammattilainen. Siinä on niinku se painopiste ja sitte 

tavallaan kun siinä tehdään töitä ja kehitetään näitä asioita, just niinku 

tää perehdyttäminen ja parannetaan sitä meidän kehityskeskustelua ja 

esimiestyötä, nii sitä kautta tulee tavallaan se muutosagentin rooli 

mukaan. Ja se on niinku se ensimmäinen askel, mitä nyt tehdään, 

tämmöset selkeet aukot, selkeet parannustarpeet. Tehdään niitä ja sen 

jälkeen, kuhan on tavallaan se perusta vähän paremmassa kunnossa, niin 

sen jälkeen sitte toi strateginen.” (YR2) 

 

”..enemmän nyt vois sanoo, kun käytännön asioita on tässä muotoutunu, 

niin ne on ollu näitä hallinnollisia tehtäviä, jotka on saatu pyörimään 

niinkun normaalilla tavalla. Ja viime kesän jälkeen niinkun oltiin tos 
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tilanteessa, että se muutos vaikutti aika paljon niinku näihin HR-asioihin, 

että sen osalta silloin oli ehkä enemmän painopiste täällä (osoittaa 

muutosagenttia), mutta tulevaisuudessa näkisin, että olis enemmän 

tämmönen strateginen kumppani. Pyritään kyllä.” (YR1) 

 

Luonnollisesti HR-ammattilaisilla on enemmän tietoa ja kokemusta HR:n rooleista ja 

siitä, mitä HR:n strateginen kumppanuus todellisuudessa vaatii. Hallinnollisesta 

mentaliteetista on päästävä eroon, ennen kuin strateginen kumppanuus on käytännössä 

mahdollista. Myös Cecilan toimitusjohtaja totesi, ettei strategiseen kumppanuuteen ole 

toistaiseksi päästy yhdessäkään asiakassuhteessa. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole.  

 

”Ei täl hetkellä oo, ei. Koska sit mä oon ollu myös puhumassa siit, mitä 

kumppanuus ihan oikeesti edellyttää. Sehän on siis syvällistä yhteistyötä, 

jossa ollaan tosi aikeissa pidempään tehä yhteistyötä, et sehän on 

kehitysprosessin tulos.” (TJ)  

     

Kaikki haastateltavat kuitenkin tiedostivat strategisen kumppanuuden mahdolliset 

hyödyt yhteistyösuhteessa. Uudet ideat ja Cecilan asiantuntijaverkosto nähtiin 

strategisina etuina asiakasyrityksille. Se, kuinka paljon asiakasyritys osaa hyödyntää 

ulkoistettujen henkilöstöpäälliköidensä osaamista riippuu pitkälti asiakasyritysten 

omasta osaamisesta, halusta ja ennakkoluulottomuudesta. Toisaalta 

henkilöstöpäälliköiltä edellytetään oman osaamisensa myyntitaitoja, koska asiakasyritys 

ei välttämättä tiedä, miten laaja henkilöstöihmisen osaaminen on, mitkä ovat hänen 

todelliset vahvuutensa ja kompetenssinsa.  

 

5.4.6 Ulkoistetun HR-henkilön motivaatio ja sitoutuminen   
 

HR-ulkoistusala voi olla stressaava työympäristö työntekijälle. Toimeksiannot eivät ole 

pysyviä, työntekijä on niin sanotusti talon ulkopuolinen ja lisäksi hänen täytyy 

jatkuvasti sopeutua erilaisiin työympäristöihin ja uusiin ihmisiin. Cecilan 

toimitusjohtajalla on kuitenkin selkeä käsitys siitä, mikä motivoi HR-henkilöä alalla ja 

miksi henkilö lähtee mukaan tällaiseen liiketoimintaan.  

 



86 
 

”Silloin ihan alun alkaen mun oma ajatus oli, että päämotivaattori täytyy 

olla se, että on hirvittävän mielenkiintosta se, et sä tiedät, et sä et oo 

jumittunu yhteen asiakkaaseen ja yhteen tilanteeseen loppuelämäksi. Vaan 

se on niinku sisäänrakennettu se, että sul tulee erilaisii juttuja ja erilaisii 

haasteita. Ja oon sanonu, et tavallaan, jos se ei motivoi, nii sit ei voi 

työskennellä tän tyylisellä alalla.” (TJ) 

 

Henkilöstöpäälliköiden vastaukset olivat hyvin pitkälle samansuuntaisia. Heidän 

mielestään mielenkiintoisinta työssä on nimenomaan päästä kurkistamaan erilaisiin 

yrityksiin, sellaisiinkin, joihin he muutoin eivät olisi tulleet hakeneeksi töihin. Lisäksi 

henkilöstöpäälliköt mainitsivat motivaatiota nostattavaksi hyvän palkan ja reilun 

bonusjärjestelmän, joka on tyydyttävä varsinkin silloin, kun toimeksiantoja on viidelle 

päivälle viikossa. HR-ulkoistusalalla vallitsee yrittäjähenkinen ilmapiiri. 

Henkilöstöpäälliköt kokivat olevansa puhtaasti palveluntuottajia, jolloin myös laadun 

pitäminen korkealla on heidän vastuullaan.  

  

”Mun mielest on mielenkiintost työskennellä niinku erilaisten 

organisaatioitten ja ihmisten kanssa ja sit just se, että kuin nopeesti niist 

saa sen niinku tatsin, oivaltaa sen. Että jos ei tykkää siitä stressistä, että 

joutuu uusien asioitten eteen, nii sithän tää ei oo kivaa. Et jos tykkää 

semmosest turvallisest, nii sithä sää et voi tehä tämmöstä. Mut jos sä koet 

haasteena sen, et tulee uusia asioita eteen, nii sillon sun kantsii niinku 

tehä tämmöstäki, koska täs ei ehi leipääntyä. ” (HR2) 

 

”Et sit minkälaist palveluu tuotat, nii se etu tulee niinkun Cecilalle ja sitä 

kautta itselle, ja me oltiin oikeesti niin pieni vielä ja ollaan vieläki, et se 

näkyy kyl kaikessa niinku menestyksessä ja tota täs on vähä semmost 

yrittäjämäistä asennetta täs hommassa.” (HR2)  

 

Toisaalta HR-ulkoistuksessa on myös huonot puolensa ja työ on raskasta. 

Henkilöstöpäällikön tulisi samanaikaisesti sitoutua asiakasyritykseen, mutta toisaalta 

säilyttää ulkopuolinen ote ja näkökulma asioihin. 
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”Täs on niinku kolikon kaks puolta, se motivoi, mut se myöskin de-motivoi 

ja se on raskasta. Ja viel se et mul on tää sitoutumistarve jollaki tavalla, et 

mä meen siihe niin mukaan. Että täydellisimmillähän tää on sillai, että mä 

myyn aikani mut en sieluuni. Et mä pystysin niinku ulkopuolisena 

katsomaan koko ajan näit asioita, mut mä en pysty.” (HR1) 

 

Asiakasyrityksissä ei ollut mietitty, kuinka he voisivat vaikuttaa ulkoistetun 

henkilöstöpäällikön motivaatioon ja sitoutumiseen. Yritys A:n talousjohtaja kuitenkin 

uskoi, että henkilöstöpäällikön sitoutumiseen voidaan vaikuttaa. Toisaalta yritys B:n 

kehityspäällikkö arvioi, että suurin ero oman ja ulkoistetun työntekijän välillä saattaa 

ilmetä nimenomaan sitoutumisessa. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, 

että pääasiallinen vastuu henkilöstöpäälliköiden motivoinnista ja sitouttamisesta on 

Cecilalla.  

 

”Varmasti, ihan sillä tavalla, että hänet otetaan niinku johdon toimesta 

ihan kuin omana työntekijänä huomioon, että ihan avoimesti kaikki asiat 

kerrotaan ja annetaan valtuuksia ja vastuuta näistä tehtävistä.” (YR1) 

 

”Tietyllä tavalla se on kans semmonen, että kun sitä ostetaan, niin sillon 

se tarkottaa myös sitä että, että se myyvä yritys, niin sehän tietysti haluu 

niinku mahdollisimman pitkiä sopimuksia. Ja sillon se niinku haaste on 

ehkä enemmänki niillä sitten, et millä tavalla ne pystyy niinku sitouttaa 

sen oman työntekijänsä, jotta ne pystyy taas niinku myymään meille jotain. 

Et se on tietyllä tavalla ensimmäinen reaktio on semmonen, et se on niinku 

pienempi ongelma kuin niinku oman työntekijän sitouttaminen.” (YR2) 

 

Asiakasyrityksessä ei ollut huomioitu mahdollisuutta, että ulkoistetulle henkilölle 

tarjottaisiin samoja (ei-rahallisia) työpaikkaetuja kuin muulle henkilöstölle. Myös 

Cecilan toimitusjohtajan mukaan tällainen on toistaiseksi harvinaista. Muutamassa 

toimeksiannossa henkilöstöpäällikkö oli asiakkaasta lähtöisin olevasta ehdotuksesta 

otettu samojen etujen piiriin muun henkilöstön kanssa, eikä Cecilalla luonnollisesti ole 

mitään asiaa vastaan. 
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” Et se on myös toisaalta sitte merkki siitä, että kuinka hyvin on onnistunu 

meneen ikään kuin sisälle sinne, et silloin oikeesti jo koetaan et sä olet 

yksi sen organisaation osa.” (TJ) 

   

Kummassakin asiakasyrityksessä ajatukseen suhtauduttiin myönteisesti. Muutamiin 

henkilöstöetuihin, esimerkiksi virkistäytymistilaisuuksiin, henkilöstöpäälliköt olivat 

kutsuttuja alusta lähtien. Myös henkilöstöpäälliköt olivat sitä mieltä, että kaikki 

päivittäisessä työskentelyssä henkilöstölle näkyvät sosiaaliset asiat, esimerkiksi 

lounaskäytännöt, pitäisi toimia samalla tavalla kuin kaikilla muillakin. Tämä edesauttaa 

henkilön sitoutumista asiakasyritykseen. 

 

5.4.7 HR-ulkoistuksen tavoitteiden mittaaminen 
 
HR-ulkoistuksen tavoitteiden ja niiden mittaamisen osalta voidaan erottaa kolme eri 

arviointitapaa; asiakasyrityksissä tapahtuva arviointi, asiakasyrityksessä ja Cecilassa 

yhteisesti tapahtuva asiakastyytyväisyysarviointi sekä HR-henkilön henkilökohtaisen 

suorituksen arviointi. Lisäksi Cecilan tehtävänä on omien työntekijöidensä esimiestyön 

hoitaminen, johon liittyy oleellisesti henkilön kehittymistavoitteet ja kehityskeskustelut. 

 

Kumpikaan asiakasyritys ei ole systemaattisesti asettanut HR-ulkoistukselle tai HR-

ulkoistuksesta vastaavalle henkilölle tulostavoitteita eikä siten myöskään 

suoritusmittareita. Molemmat asiakassuhteet olivat vielä sen verran lyhyitä, ettei siihen 

oltu toistaiseksi nähty tarvetta. Tavoitteita oli lähinnä käyty läpi HR-henkilöiden kanssa 

suullisesti ja tarvittaessa niitä oli täsmennetty tai niihin oli tehty muutoksia.  

 

”No nyt se on ollu just tätä, että ku tää on tota noi vaan puol vuotta, niin 

tää on menny aika pitkälle silleen, et aluks asetettiin jotkut tavotteet ja nyt 

tää sitte niinku on ollu vähä tämmöst tietyllä tavalla semmosta ehkä 

niitten asioitten tekemistä ja sitte toisaalta samalla vähän tämmöst niinku 

hakemista, että mitkä on ne asiat, mitä tehdään ja siltä osin me ei olla 

niinkun vielä tultu semmoseen vaiheeseen, että niinku ihan 

systemaattisesti niinku asetettas tavotteet jollekki kaudelle sitte niinku 

käytäs niitä läpi.” (YR2) 
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Asiakasyritys A:n henkilöstöpäällikkö koki toisinaan stressaavaksi sen, ettei heille ole 

asetettu selkeitä tavoitteita Cecilan eikä toimeksiantajan puolelta. HR-henkilöön 

kohdistuvat odotukset olivat osittain epäselviä. Se saattaa aiheuttaa paineita HR-

henkilölle, joka on pitkälti vastuussa toimeksiannon hoitamisesta ja ylläpitämisestä. 

Toisaalta HR-henkilöt kokivat heihin kohdistuvan luottamuksen ja vastuunannon 

todella tärkeiksi. 

 

”Et nythän täs on, ku ei oo tavoitteita, nythä mää ajan mun omia 

mielipiteitä tääl läpi, eiks nii? Nythä mä en tiedä, teenks mä niinku mitä 

ne tarttis, mä teen niinku miten mä parhaaks nään. Ja sehän ei välttämättä 

oo se, mitä niinku ehkä yritys haluaa..” (HR1) 

 

Yksittäisten asioiden osalta tavoitteiden täyttyminen ja aikataulun pitäminen on 

suhteellisen helppo mitata. Monet HR-asiat ovat kuitenkin sellaisia, että tulokset 

näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua. Tällaisissa asioissa HR-ulkoistuksen hyötyjen 

mittaaminen on haasteellista. 

 

”Näitähän pystyy mittaamaan yksittäiset tehtävät tai tämmöset yksittäiset 

asiat, et okei, että me ollaan niinku saatu tää meijän kehityskeskustelun 

niinku raamit luotua uudestaan ja sitte se kierros tehtyä, nii nehän on 

niinku helppoja kattoa, et joo tehty on. Mut sitte se, että se niinku 

todellinen tulos siitä, eli se että ihmiset niinkun esimiehet ja alaiset viestii 

paremmin keskenään, ymmärtää paremmin toisiaan ja sitä kautta saadaan 

tämmöset turhat ongelmat ja konfliktit niinkun vältettyä ja sitä kautta 

semmonen yleinen tyytyväisyys ja yleinen tuottavuus paremmaks, niin se 

on semmonen, mikä sit näkyy myöhemmin.” (YR2) 

 

Yritys B:n kehityspäällikkö arvioi, että Parhaat työpaikat -tutkimuksen tulokset 

saattaisivat pidemmällä aikavälillä toimia jonkinlaisena epävirallisena mittarina myös 

HR-ulkoistukselle. Konkreettisten tulosten osalta HR-ulkoistuksen hyötyjen arviointi on 

jo paljon helpompaa.  
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”No ehkä se konkreettisin on se, että (HR2) on tehny tämmösen HR-

vuosikalenterin, tavallaan sellane suunnitelma, et miten HR-vuosi menee. 

Ja sitä kautta saadaan semmost systematiikkaa, jolla esimerkiks tämmösiä 

esimiestapaamisia, niitä (HR2) on pitäny muutaman. Ja se että saadaan 

niinkun semmonen systematiikka siihen, millä tavalla me tehdään näitä 

HR-asioita, just että tiettynä ajankohtana ajetaan se koko 

kehityskeskustelurumba läpi ja sitte se, että se kans niinku tapahtuu sinä 

aikana. Ja sitte niitten tietojen kerääminen sieltä, liittyen sitte 

koulutussuunnitelmiin tai muuhun semmoseen niinkun yleiskäsitykseen 

siitä, että mimmosia asioita sielt tulee esille.” (YR2) 

 

”No kyllä me ollaan niinku saatu semmosta ammattitaitoista HR-

osaamista yritykseen, että jos aikasemmin on joku hoitanut oman työn 

ohella näitä asioita, niin ei välttämättä oo ollu semmosta asiantuntemusta 

ja osaamista HR-asioista. Ja uskon että niinku yrityksen henkilöstö tykkää, 

et on niinku joku ikään kun muu henkilö, kun ehkä oma esimies tai josta 

voi puhua ja selvittää niinkun näitä tähän liittyviä kysymyksiä.” (YR1) 

 

Tällä hetkellä Cecilalla ei ole systematisoitua asiakastyytyväisyysmittausmenetelmää. 

Cecilan toimitusjohtaja myöntääkin, että on paljon sellaisia Cecilan sisäisiä prosesseja, 

jotka vaativat lähitulevaisuudessa kehittämistä. Asiakastyytyväisyysmittaus on yksi 

niistä.  

 

”Et kyllähä ihan normaalisti niinku joka puolel muuallaki palvelujen 

toimittamisen yhteydessä, nii kyselyllähän sen saa. Mut meil ei nyt oo, et 

se on semmonen kehitysalue, mikä pitäs, et nythä se on sit taas tätä, et 

(TJ) on  vaan käyny kysymässä, hakemassa sen palautteen, mut se ei oo 

niinku strukturoituu, et eihän sitä voi puolustella, ei se toimi.” (TJ) 

 

Cecilan toiminnassa näkyy selkeästi kasvuvaiheen yrityksen haasteet. Aivan kuten 

asiakasyrityksissäkin, Cecilassa asiat ovat aikaisemmin hoituneet lähes 

”päiväkahvikeskusteluina”, kun henkilöstöä on ollut vähän. Kun henkilöstömäärä on 

tuplaantunut ja liiketoiminta kasvanut, edellyttää asioiden hoito erilaista 

organisoitumista.  
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”Et täähän on nyt niinkun Cecilan puolelta alottelevan yrityksen, ei oo 

systematiikkaa, ei oo prosesseja, ihan varmasti pitäs olla sellanen tietty, et 

joku automaattinen lomake lähtis tai joku soittais ja kysyis tai jotakin.” 

(HR1) 

 

Kummassakin asiakasyrityksessä oli tähän mennessä käyty yksi yhteinen palaute-

tavoitekeskustelu, jossa olivat mukana asiakasyrityksen edustajat, Cecilan 

toimitusjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Yhteisessä palaverissa keskusteltiin lähinnä 

käytännön asioista, kuten henkilöstöpäälliköiden kesälomista sekä yhteistyösuhteen 

jatkosta. Lyhemmissä asiakassuhteissa palaute haetaan usein vasta projektin loputtua, 

pidemmissä noin puolivuosittain.  

 

Cecilan puolelta henkilöstöpäälliköiden esimiestyö on haasteellista, koska normaalin 

kehityskeskustelun lisäksi he tarvitsisivat käytännössä myös useita muita 

toimeksiantokohtaisia kehityskeskusteluita.  

 

 ”Ku se ei riitä, ku et se malli pitää olla se, että ku meijän toimeks anto 

alkaa, nii vähän sen toimeksiannon käynnistymisen jälkeen täytyy pitää 

ensimmäinen siihen liittyvä kehityskeskustelu ja sitte tavallaan ryhmittää 

se sit sen jälkeen. Jos se on pidempi se toimeksianto, nii sit voidaan mennä 

siihen, et sitte tulee tää meidän varsinainen, mut sit jos se taas katkee 

välillä, nii meidän pitää taas panna se siinä yks palautekeskustelu, sit taas 

ku alkaa uus, nii siihen tulee, jolloin meil tulee, niinku voi tulla vuoden 

sisälle saattaa tulla itseasias niinku pino näit keskusteluja. Ja ku mä ne 

nyt täl hetkel käyn kaikki, nii ei ihme, et mul joskus tulee vähä ahdistus.” 

(TJ) 

 

Cecilan toimitusjohtaja myöntää, että joskus yhteisiä palavereita on jouduttu pitämään 

iltamyöhällä tai jopa sunnuntaisin, koska työntekijöitä ei voi irrottaa asiakkaista. Vaikka 

Cecilan toimitusjohtaja tällä hetkellä on toisinaan ylikuormitettu ja työsarkaa on paljon, 

hän katsoo tämän hetkisen tilanteen olevan väliaikaista. Tulevaisuudessa yritykseen 

tullaan todennäköisesti palkkaamaan henkilö, joka hoitaa Cecilan sisäisiä asioita, kuten 

esimiestyötä ja sen lisäksi tekee osan ajasta laskutettavaa asiakastyötä. Ennen sitä 
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yrityksen on kuitenkin saatava liiketoimintansa sellaiselle tasolle, että tällaisen henkilön 

palkkaaminen on taloudellisesti kannattavaa. 

 

”Joo, et kohtaha meil tulee tän kasvun myötä eteen se että on pakko sit 

ruveta lisään sinnekki puolel resurssia. Jos aattelee, et ku mäki käyn 

saarnaamassa että miten esimiestyötä hoidetaan, jos mulla alkaa olla jo 

toistakyt suoraa alaista, niin se on aika jo, siit rupee tuleen ongelmia 

täällä. Mut et sitä ei voi niinku etupainotteisesti.” (TJ) 

 

Molemmat henkilöstöpäälliköt olivat sitä mieltä, että kehityskeskustelu-

palautejärjestelmää asiakkaan, Cecilan ja siellä työskentelevän henkilön välillä tulisi 

kehittää. Tällä hetkellä he tekevät työtä puhtaasti toimeksiantajalle, joka melko 

yksipuoleisesti arvioi heidän työnsä tuloksia. Pidemmissä yhteistyösuhteissa heillä voisi 

olla oma kehityskeskustelu asiakasyrityksessä, osana asiakasyrityksen omaa 

kehityskeskustelukierrosta. Tällä tavalla henkilöstöpäälliköt saisivat systemaattista 

palautetta työnsä tuloksista ja kehitystavoitteista.   

 

5.5 Kumppanuus ja HR-ulkoistaminen 
 

Kaikilla haastateltavilla oli hyvin samanlainen kuva siitä, mitä kumppanuus tarkoittaa. 

Kumppanuuteen liittyy luottamusta, välittämistä, vastuun kantamista, avoimuutta, 

yhteisiä hyötyjä, tasavahvuutta ja asiantuntemusta.  

 

”Ihan yleisesti kaks tasavahvaa paria. Toinen osaa toista ja toinen osaa 

toista ja sit yhdessä niinku yks plus yks vois olla enemmän ku kaks. 

Tottakai näillähän on tää corebisnes ja HR:ä pystyy siinä niinku tukemaan 

ja auttamaan, ja pitää rattaat pyörimässä, öljytä niitä, auttaa niit 

onnistumaan joka tavalla.” (HR1) 

 

”No se on semmosta molemminpuoleista avointa kanssakäymistä ja tota 

ikään kuin vaikka on ulkoistettu, niin asiat on yhteisiä kysymyksiä. 

Toisella on joku ongelma ja toisella on keino sen ratkaisemiseen tai 

asiantuntemus.” (YR1) 
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Muutama haastateltava oli kuitenkin sitä mieltä, että kumppanuus-sanaa käytetään liian 

kevyesti. Kumppanuus ja ulkoistaminen ovat kaksi eri asiaa. Kaikki yritykset eivät 

välttämättä halua kumppania. 

 

”Se on ehkä vähän ylikäytetty sana tai sitä niinku ehkä käytetään vähän 

turhan paljon ja turhan ehkä kevyesti. Et tota kyllä se kumppanuus mun 

mielest, jos ihan oikeesti aattelee sanana, niin kyllä siin on rima sitte aika 

korkeella, et siinä niinku luottamus täytyy olla tosi hyvällä tasolla ja 

missä ihan oikeesti sitte pitää löytyy semmosia niinku yhteisiä hyötyjä. Et 

ehkä semmonen niinku liiketoimintasuhteissa, niin loppujen lopuks niinku 

tämmönen kumppanuus toteutuu oikeesti aika harvoin, harvemmin kun 

mitä sitä niinkun sanana käytetään.” (YR2) 

 

”Ei kaikki haluu kumppania. Toihan on just sitä, että must se on ihan 

oikein, että Cecila katsoo tulevaisuuteen ja sanoo jo siellä (nettisivuilla) 

asioita, mihin pyritään. Siel niinku lukee se, millasina me halutaan olla ja 

mihin meil on valmiuksia olla, eikä se, että kerrottais, että tulemme 

sellaisena kun haluat, niinku tavallaan. Vaan se, että se kertoo jo sen, et 

meil on valmiudet tommoseen kumppanuuteen.” (HR1) 

 

Sanaan ”ulkoistaa” liittyy joidenkin mielestä myös negatiivisia mielleyhtymiä. 

Ulkoistus saatetaan mieltää uhkaksi. Tämä on muun muassa yksi syy siihen, miksi myös 

Cecilan toimitusjohtaja käyttää mielummin sanaa sisäistys. Se kuvaa hänen mielestään 

paremmin HR-ulkoistuspalvelujen liiketoimintaideaa.  

 

”Mää oikeestaan menetin ensimmäisen toimintavuoden varmaan sillä, et 

mä puhuin siit ulkoistuksest ja puhuin henkilöstöihmisille, jolloin synty 

semmonen niinku joku näkymätön muuri. Et se on niinku menny pitkän 

aikaa, et on niinku osannu, ja nimenomaan et mä oon osannu kääntää tän 

niinpäin, et mist täs on kysymys.” (TJ) 

 

”Se oli niinku ulos, siin on se ulos sana jollaki tavalla. Ja se yhdistetään 

siihen palkkahallintoon, mihin sä syydät ne kaikki tiedot ja kaikki tulee 
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liksat, kuitit ja kirjanpito menee, tiedot ja näin. Ja siin on se, et voit sä olla 

ulkoistettu kumppani. Se on niinku plus ja miinusmerkkinen lataus 

samassa.” (HR1) 

 

”No ehkä niinkun ulkoistuksesta on helpompi puhua just niinku puhutaan 

jostain kirjanpidosta, reskontrasta, tai palkanlaskennasta, että se on se 

tehtävä ulkoistettu. En mää itse sitä pahana kyllä nää, että se on vaan 

termi, että näin on. ” (YR1) 

 

5.5.1 Kumppanuuden johtaminen HR-ulkoistuksessa 
 

HR-ulkoistusyhteistyösuhteen määritteleminen oli asiakasyritysten edustajille 

jotakuinkin vaikeaa. He eivät osanneet sanoa, minkälaisesta yhteistyösuhteesta HR-

ulkoistuksessa on kyse, onko siinä kyse kumppanuudesta vai jostakin muusta.  Joka 

tapauksessa molemmissa asiakasyrityksissä oltiin ehdottomasti sitä mieltä, että 

yhteistyösuhde erosi merkittävästi yrityksen muista kumppanuus-, ulkoistus- ja 

yhteistyösuhteista.   

 

”Mun mielest se, mikä tekee heti tietysti, ku jos ostais tavallaan niinku 

palvelun, missä kuitenkin se käytännön toiminta on sitä, et se ihminen on 

kuin olis niinku yrityksen työntekijä, niin onhan sillon ihan eri kun, et 

ostaa vaan niinkun esimerkiks siivouspalvelua. Et kyl se heti niinkun 

askeleen tavallaan, koska se henkilö tai ne henkilöt, jotka sitä toteuttaa 

niin täytyy olla siinä yrityksen toiminnassa sitten mukana.” (YR2) 

 

”No meil on ulkoistettuna muitakin asioita, ostoreskontraa ja tosiaan toi 

palkanlaskenta, niin ne on taas semmosia niinkun ikään kun tietyn 

tehtävän hoitaminen vaan. Nää HR-asiat vaatii kyllä enemmän, kun 

tämmöset, miten sanois, nämä muiden tehtävien hoito. HR on enemmän, 

kun on ihmisten kanssa tekemistä, niin vaatii semmosta, miten sen sanois, 

psykologista näkemystä ja osaamista.” (YR1) 
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Asiakasyritysten edustajat olivat sitä mieltä, että HR-ulkoistus eroaa muista 

ulkoistuksista eniten siinä, että siinä ollaan tekemisissä ihmisten, ei esimerkiksi 

järjestelmien kanssa. Henkilöstöjohtaminen nähtiin kriittiseksi yrityksen 

osaamisalueeksi, jolla on merkitystä yrityksen menestymiseen.   

 

Johtamiseen liittyviä asioita käsiteltiin edellä epäsuorasti muun muassa 

riskienhallintaan, roolien, vastuiden ja valtuuksien määrittelyyn, tavoitteiden 

asettamiseen, arviointiin ja mittaamiseen sekä sopimustoimintaan liittyvien teemojen 

kautta. Yleisesti voidaan sanoa, että asiakasyrityksillä tai Cecilalla ei ollut 

systemaattisia käytäntöjä HR-ulkoistusyhteistyösuhteen johtamiseen. Käytännössä HR-

henkilöt johtavat pitkälti itse itseään. ”Yrittäjämäinen asenne” kuvastaakin 

erinomaisesti sitä, että Cecilan työntekijät työskentelevät itsenäisesti ja vastaavat itse 

tuottamansa palvelun laadusta asiakasyritykselle. Tähän mennessä yhteistyösuhteet 

olivat edenneet pitkälti omalla painollaan, joustavasti ja tarpeen mukaan asioista 

neuvotellen.  Koska HR-ulkoistustoimiala on hyvin nuori, käytännöt muokkautuvat 

yhteistyösuhteiden kehittyessä.  

 

5.5.2 Yhteistyösuhteen kehittäminen 
 

Molemmissa asiakasyrityksissä yhteistyösuhde on muuttunut ja kehittynyt ajan 

kuluessa. Niin sanotut yhteistyösuhteen alkuun liittyneet ”käynnistymisongelmat” on 

pyritty ratkaisemaan avoimen keskustelun avulla. Yritys A:ssa ongelmana oli aluksi 

rutiiniluontoisten tehtävien kuormittuminen, jolloin prosessien kehittämiseen jäi liian 

vähän aikaa. Myös yritys B:ssä henkilöstöpäällikön rajalliset resurssit edellyttävät 

tehtävien tarkkaa priorisointia. Kummassakin yrityksessä on kuitenkin löytymässä 

sopiva balanssi tehtävien, työajan ja tavoitteiden osalta. 

 

”Kyllä varmasti niinku alussa oli kyllä meilläki se väärä näkemys, että 

tekee niitä tehtäviä vaan, mutta nyt että painopiste tulis muuttumaan 

enemmän sinne, niihin strategiseen suunnitteluun ja siihen suuntaan. 

Enemmän semmonen niinku johdon neuvonantaja niinku ja sparraaja 

näissä asioissa, HR-asioissa.” (YR1) 
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Henkilöstöpäälliköt kokivat löytäneensä paikkansa yrityksessä. Erityisen tärkeinä he 

pitivät luottamuksen ja epävirallisten sosiaalisten suhteiden rakentamista työyhteisössä. 

Kuten kenelle tahansa työntekijälle, ulkoistetulle HR-henkilölle on tärkeää tuntea 

kuuluvansa työyhteisöön.     

 

”Mut et niinkun ainaki semmosia ihan työkaverityyppisiä niinku suhteita 

ja siis tämmöst niinku vähän epämuodollista, ku must on hirveen tärkeetä, 

et se on niinku hyvä merkki aina, et jos löytyy jotain epämuodollistakin 

niinku niissä yhteistyömuodoissa, nii sitä on löytyny täällä jo mun 

mielestä. Et on sil tavalla niinku päässy hyvin porukkaan mukaan, että en 

mä ainakaan koe itteeni yhtään ulkopuoliseksi niinä päivinä ku mä oon 

täällä.” (HR2) 

 

Molemmissa asiakasyrityksissä HR-ulkoistuksen painopistettä on pyritty ja pyritään 

tulevaisuudessa muuttamaan entistä strategisempaan suuntaan. Ulkopuoliselta 

palveluntarjoajalta haetaan strategiatavoitteiden käytännön toteutuksen lisäksi uusia 

näkökulmia, ideoita ja parhaita käytäntöjä oman toiminnan tehostamiseen. 

 

”Tää on kuitenki pieni organisaatio ja tavallaan (HR2) on mukana meijän 

johtoryhmässä, niin tota kyl se niinku idea on just, että saadaan niitä HR-

asioita niinku selkeemmin mukaan osaks sitä strategiaa.” (YR2) 

 

”Näkisin, että meillä ehkä on ollu nyt sitte se tehtäväpainotteinen 

enemmän tällä hetkellä, mutta että päästäis siihen strategiseen suuntaan, 

että HR pystyy ihmisiä myöskin näihin strategisiin tavoitteisiin ohjaamaan 

sitten koulutuksen ja muiden osalta myöskin.” (YR1)   

 

Cecilan ja asiakasyrityksen välisen yhteistyösuhteen kehittämisen suhteen ”pallo 

heitettiin” selkeästi Cecilalle. Cecilan haasteena on tulevaisuudessa entistä selkeämmin 

osoittaa lisäarvontuottokykynsä asiakasyrityksille. Sen jälkeen kun asiakasyrityksen 

perusHR-prosessit on saatu kuntoon, yhteistyösuhteen jatkumiseen ja kehittämiseen 

vaaditaan Cecilan osalta selkeitä myyntiargumentteja.    
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”Me ollaan kuitenki sen verran alussa, että nää on niinku hyviä juttuja, 

mitä tehdään tällä hetkellä ja jotenki se hyöty niistä on niin selkeesti 

nähtävissä. Et mä luulen, et se suurempi haaste tulee siinä vaiheessa, ku 

tavallaan nää yksinkertaset asiat on tehty. Sit ku nää on tehty ja ne lähtee 

toimii, nii sit tullaan niinku siihen vaikeempaan. Ja se, että sillon ku pitäis 

päästä siitä niinku hyvästä paras vaiheeseen, nii sillon mun mielestä 

niinku se suurin mittaus tulee, et löytyyks sitte semmosia idoita ja 

semmosta niinku taustaa sieltä, että saadaan ihan oikeesti merkittävämpiä 

muutoksia aikaseks.” (YR2) 

 

HR-henkilöt toivoivat Cecilan osalta enemmän systemaattista kolmikantakeskustelua 

Cecilan, asiakasyrityksen ja HR-henkilön välillä sekä esimiestyön kehittämistä. 

Asiakasyrityksiltä he toivoivat selkeämpää tavoite-kehitys-palautekeskustelua. Myös 

asiakasyritysten puolelta nähtiin, että yhteistyötä Cecilan ja asiakasyrityksen välillä 

voitaisiin tiivistää ”missä ollaan ja miten eteenpäin” -keskusteluiden osalta.     

 

 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTELMÄT 

 

 

Seuraavassa kappaleessa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset, vastataan 

tutkimuskysymyksiin. Sen lisäksi pohditaan tutkimustuloksia ja esitetään kehitysideoita 

Cecilalle. Lopuksi käydään läpi mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1 Tutkimuksen yhteenveto 
 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia onko HR-ulkoistus kumppanuutta ja jos, 

niin minkälaisesta kumppanuudesta HR-ulkoistuksessa on kyse. Tutkimuksen kolmas 

pääongelma, miten HR-asiantuntijan roolien ja kumppanuuden lajien välistä yhteyttä 

voidaan tutkia, muodostui tutkimuksen edetessä. Eri teorioihin tutustuessaan tutkija 

havaitsi, että Ståhle & Laennon (2000) strateginen, taktinen ja operatiivinen 

kumppanuus sekä Kiiskisen ym. (2002) kumppanuusroolit muistuttivat monella tapaa 
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Ulrichin (1997) HR-asiantuntijan rooleja. Tutkija päätti yhdistää teoriat toisiinsa ja 

tutkia niiden välistä yhteyttä HR-ulkoistuksessa.     

 

Tutkimuskohteena olivat HR-ulkoistuspalveluntarjoaja Cecila Oy sekä Cecilan kaksi 

asiakasyritystä. Tutkimuksen teoriaosio oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen 

teorialuku käsitteli HR-ulkoistusta, henkilöstöjohdon haasteita, HR:n roolia, asemaa ja 

tehtäviä organisaatiossa. Toinen osio käsitteli kumppanuuden tunnuspiirteitä, lajeja, 

johtamista ja sopimustoimintaa. Lopuksi muodostettiin teoriaviitekehys HR-

asiantuntijan roolien ja kumppanuuden lajien yhdistämiseksi.  

 

Tutkimusongelmia lähdettiin selvittämään viiden alaongelman avulla. Kysymykseen, 

miksi HR-toimintoja on ulkoistettu, haettiin vastausta asiakasorganisaatioiden 

toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten kautta. Kysymyksen alla tarkasteltiin 

myös HR-ulkoistuksen tavoitteita. Tämän jälkeen käsiteltiin HR-ulkoistuksen hyötyjä ja 

riskejä. Kysymykseen, miten kumppanuuden tunnuspiirteet toteutuvat HR-

ulkoistuksessa, tutkija pyrki löytämään vastausta kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkija 

poimi teoriaosiosta kumppanuuden tunnuspiirteitä kuvaavia sanoja (kursivoitu tekstissä) 

ja vertasi sanojen esiintymistä ja käyttöä haastatteluissa. Lisäksi tutkija arvioi 

tunnuspiirteiden toteutumista käytännössä haastattelukertomusten perusteella.  

 

Neljäs alaongelma käsitteli HR-ulkoistuksen ja sen edellyttämän yhteistyö- ja/tai 

kumppanuussuhteen johtamista. Teoriaosiossa kumppanuuden johtamisen yhteydessä 

käsiteltiin vastuiden ja valtuuksien sekä tietopääoman hallintaan liittyvien asioiden 

lisäksi sopimustoimintaa. Tutkimuksen empiriaosiossa johtamista arvioitiin laajasti 

koko empiirinen aineisto hyväksikäyttäen. Tarkastelun alla olivat muun muassa HR-

ulkoistuksen tavoitteet ja niiden mittaaminen, riskien arvioiminen ja hallinta, HR-

henkilön vastuu ja valtuudet sekä esimiestoiminta, työn organisointi ja yhteistyösuhteen 

kehittäminen.  

 

Viides alaongelma on oleellinen kolmannen päätutkimuksongelman ratkaisemiseksi. 

Ennen kuin HR-asiantuntijan roolien ja kumppanuuden lajien välistä yhteyttä voidaan 

tutkia, on selvitettävä miten HR-asiantuntijan roolit toteutuvat HR-ulkoistuksessa? 
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6.2 Johtopäätelmät 
 

Tutkimuskohteena asiakasyritys A ja B olivat melko samanlaisia, joten yritysten 

yhteinen analysointi oli suhteellisen helppoa. Molemmat olivat kasvuhakuisia 

pääkaupunkiseudulla toimivia pk-yrityksiä, jotka olivat kasvaneet voimakkaasti viime 

vuosien aikana. Molemmissa yrityksissä oli tapahtunut organisaatiomuutoksia, eikä 

kummallakaan ollut aiemmin ollut omaa HR-ammattilaista palkkalistoillaan. Myös 

eroja löytyi, yritykset toimivat täysin eri aloilla ja yritys B oli henkilöstömäärältään 

suurempi kuin yritys A. Myös yhteistyösuhteen alkutilanne oli erilainen. Yritys A:ssa 

yhteistyö alkoi organisaatiomuutoksen ja siihen tarvittavan erityisosaamisen yhteydessä. 

Organisaatiomuutokseen sisältyi myös ikäviä asioita, kuten yt-neuvotteluita. Yritys 

B:ssä alkutilanne oli siltä osin helpompi ja henkilöstötyytyväisyys oletettavasti 

paremmalla tasolla. Yritys B:ssä HR-ulkoistamisen syyt liittyivät pitkälti 

henkilöstömäärän kasvusta johtuneisiin toiminnan systematisointitarpeisiin. 

 

Molempien asiakasyritysten HR-ulkoistuspäätökseen vaikuttaneet syyt ja HR-

ulkoistuksen tavoitteet vastasivat pitkälti teoriassa esitettyjä ulkoistuksen syitä ja 

tavoitteita. Ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, 

tehokkuus- ja kilpailupaineet vaikuttivat vahvasti HR-ulkoistuspäätökseen (ks. esim. 

Stenlund 1996, Vakaslahti 2004, Toivola 2006). HR-ulkoistuksella tavoiteltiin ennen 

kaikkea HR-toimintojen kehittämiseen tarvittavaa asiantuntemusta ja erikoisosaamista. 

Myös toiminnan joustavuus ja riskittömyys vaikuttivat suuresti HR-ulkoistuspäätöksen 

tekemiseen (vrt. esim. Babcock 2004). Kustannustehokkuutta tavoiteltiin toiminnan 

joustavuuden kautta, se ei kuitenkaan ollut kummallekaan asiakasyritykselle suurin syy 

HR-ulkoistamiseen. Myös Cecilan asiantuntijaverkoston hyödyntäminen nähtiin 

huomattavaksi eduksi. Tulevaisuuden tavoitteina mainittiin myös strategisiin asioihin 

vaikuttaminen. Uudet näkemykset ja ideat oman liiketoiminnan kehittämiseksi 

mainittiin kummankin asiakasyrityksen edustajan haastattelussa HR-ulkoistuksen 

tavoitteiksi. Ennen sitä oli kuitenkin tärkeämpää saada yritysten perusHR-toiminnot 

kuntoon ja tätä kautta myös henkilöstötyytyväisyys korkeammalle tasolle.  

 

Tutkimustulokset vahvistivat myös Toivosen (2001) ja Belcourtin (2004) yrityskoon 

vaikutusta ulkoistuspäätökseen. Pienessä yrityksessä ulkoistus on henkilöstöpanoksen 
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ostamista, tässä tapauksessa Cecilan tarjoaman HR-asiantuntijapalvelun kautta. 

Käytännössä koko HR oli ulkoistettu, sillä yrityksillä ei ollut omaa henkilöstöalan 

ammattilaista palveluksessaan. Cecilan yhteistyösuhteeseen liittyvät tavoitteet liittyvät 

pitkälti Vakaslahden (2004, 16) luettelemiin pienen yrityksen yhteistoimintatavoitteisiin 

erityisesti myynnin ja liiketoiminnan kasvuun.  

 

HR-ulkoistuksen tavoitteet olivat kaiken kaikkiaan melko lyhyen aikavälin tavoitteita, 

eikä toiminnan jatkuvuutta ollut mietitty kovin pitkälle. Tämä on ymmärrettävää, sillä 

kumpikin yhteistyösuhde Cecilan kanssa oli kestänyt alle vuoden ja palveluntuottamisen 

käytännön toteutus ja yhteiset pelisäännöt olivat vasta muotoutumassa. Toisaalta tämän 

takia tutkimuksen pääongelmaa on tarkasteltava erityisen kriittisesti. Tutkimuksen 

alussa kumppanuus määriteltiin pitkäaikaiseksi ja jatkuvaksi yhteistyösuhteeksi. 

Molemmissa kohdeasiakasyrityksissä toiminnan pitkäaikaisuutta ja jatkuvuutta ei voida 

tietää, koska yhteistyösuhde on kestänyt haastatteluja tehtäessä alle vuoden. Kuitenkin 

molempien sopimussuhde Cecilaan on luonteeltaan toistaiseksi voimassa oleva, joten 

voidaan olettaa, että toiminta on ajateltu projektiluontoista toimintaa 

pitkäaikaisemmaksi.      

 

Henkilöstötoimintojen ulkoistus, palkkahallinnon ulkoistusta lukuun ottamatta, on 

suomalaisille yrityksille suhteellisen uusi palvelun muoto, eikä kummallakaan 

asiakasyrityksellä ollut palvelusta aiempaa kokemusta. Siksi asiakasyritykselle on 

tärkeää, että yhteistyön kokeileminen on suhteellisen helppoa ja sopimuksen 

irtisanominen vaivatonta. Tämä mainittiin myös Cecilan eduksi. Toisaalta riskinä on se, 

ettei suhteeseen sitouduta sataprosenttisesti. Jos eteen tulee ongelmia, niitä ei 

välttämättä olla valmiita ratkaisemaan, vaan helpommaksi ratkaisukeinoksi nähdään 

yhteistyösuhteen irtisanominen. Huomattavia sitoutumiseen liittyviä ongelmia ei 

yhteistyösuhteissa kuitenkaan ollut havaittavissa. Molemmilla asiakasyrityksillä on 

kokemusta erilaisista yhteistyösuhteista ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa. 

Haastatteluissa tuli moneen kertaan esille, että asiakasyritykset olivat halukkaita 

kehittämään yhteistyösuhdetta ja tähän mennessä saatuihin tuloksiin, jotka ainakin 

toistaiseksi olivat hyvin konkreettisesti havaittavissa, oltiin tyytyväisiä. Alla olevaan 

taulukkoon (taulukko 6) on koottu ulkoistuspäätökseen vaikuttaneita syitä teorian ja 

empiirisen aineiston pohjalta. 
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Taulukko 6. Ulkoistuspäätökseen vaikuttaneet syyt 

 

ULKOISTUSPÄÄTÖKSEEN 
VAIKUTTANEET SYYT (TEORIA)

HR-ULKOISTUSPÄÄTÖKSEEN 
VAIKUTTANEET SYYT (EMPIRIA) 

Kasvu- ja uudistumistavoitteiden 
toteuttaminen  
→ ulkoistaminen nopeampi/helpompi 
tie muutokseen kuin esim. yritysostot 

Organisaation kasvu  
→ organisaation toimintatapojen 
kehittämisen/systematisoinnin tarve 

Kiristynyt kilpailu, globalisoituminen  
→ tehokkuusvaatimusten kasvu, 
lisäarvoa tuottamattomien toimintojen 
karsiminen 

Organisaatiomuutos  
→  muutoksen toteuttamiseen tarvittavan 
erityisosaamisen puuttuminen 

Tuote/palvelu ei kuulu yrityksen 
ydinosaamisalueelle 
→ ydinosaamiseen keskittyminen 

Organisaation kehittäminen  
→ henkilöstöasioihin panostaminen  
→ henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen 

Teknologian kehittyminen  
→ erikoisosaamista vaativien 
toimintojen lisääntyminen 

Oman HR-ammattilaisen puuttuminen  
→ tarve suuret linjat hallitsevalle 
asiantuntijalle 

Standardipalvelujen helppo saatavuus  
→ palveluntarjoajien toiminnon 
kustannustehokkaampi suorittaminen 

Sopivan palveluntarjoajan löytyminen  
→ tarjonta ja tarve yhteensopivat 

Resurssivaje   
→ lisäresurssien hankkiminen 

Toiminnan joustavuus → Ei tarvetta 
kokopäivätoimiselle työntekijälle  
→ sopivan resurssitarpeen määrittely HR-
ulkoistuksen avulla 

Liiketoiminnan kehittäminen, 
strategiset syyt 
→ innovatiivisuuden hankkiminen 
yrityksen ulkopuolelta 

Uusien ideoiden hankkiminen yrityksen 
ulkopuolelta → liiketoiminnan kehittäminen 

Palveluntarjoajan verkoston 
hyödyntäminen 
→ lisäarvopalvelujen hyödyntäminen 

Kustannushyötyjen saavuttaminen 
→ palveluntarjoajan asiantuntijaverkoston 
hyödyntäminen 

 
HR-ulkoistusvaihtoehdon kokeilemisen 
helppous ja riskittömyys → sopimuksen 
irtisanominen helppoa 
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Kumppanuuden perusedellytyksinä ja tunnuspiirteinä mainittiin teoriaosiossa muun 

muassa luottamus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus, yhteiset tavoitteet ja hyödyt, 

keskinäinen riippuvuus sekä lisäarvo. Myös edellä mainittu sitoutuminen on oleellinen 

osa kumppanuutta. Henkilöstöasiat vaativat paljon luottamusta, joten on sanomattakin 

selvää, että luottamus on ehdottoman tärkeää HR-ulkoistuksessa. Henkilön 

ammattitaitoon liittyvän luottamuksen lisäksi tarvitaan keskinäistä luottamusta 

yhteistyökumppaneina olevien organisaatioiden välillä. Tutkijan arvion mukaan 

kummassakin Cecilan ja asiakkaan välisessä suhteessa luottamus oli hyvä. 

Luottamukseen liittyviä tietopääomariskejä ei arvioitu erityisen suuriksi, HR-henkilöillä 

oli vapaa pääsy tarvitsemiinsa tietokantoihin ja muutoinkin suhteellisen vapaat kädet 

suunnitella ja toteuttaa kehitysideoitaan. Lisäksi HR-ulkoistuksen kaltainen yhteistyö 

vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvänä esimerkkinä vuorovaikutustaitojen 

välttämättömyydestä oli yritys A:n ja ulkoistetun henkilöstöpäällikön välinen ongelma 

rutiiniluontoisten töiden liiallisesta kuormittumisesta. Ongelma selvitettiin avoimen 

keskustelun avulla ja henkilöstöpäällikön työnkuvaa tarkennettiin yhteisessä 

palaverissa.  

 

Ståhlen & Laennon (2000) kumppanuuden lajeja kuvaavassa kuviossa (kuvio 5) 

arvonlisä, tietopääoma, luottamus ja riskit kasvoivat sitä mukaa kun kumppanuussuhde 

syveni. Strategisessa kumppanuudessa hyödyt ja riskit jakautuvat tasaisesti 

kumppanuusosapuolien välillä, taktisessa ja operatiivisessa kumppanuudessa hyödyt ja 

riskit voivat olla myös epätasapainossa. HR-ulkoistussuhteessa hyödyt ja riskit olivat 

tutkimustulosten mukaan jossain määrin epätasapainossa. HR-ulkoistusyhteistyösuhteen 

lyhyt irtisanomisaika, irtisanoutumisen helppous ja siitä aiheutuvat mahdolliset 

tulonmenetykset kallistavat vaakakupin riskien suuruudessa Cecilaan päin (ks. myös 

Kiiha 2002, 93–94). HR-ulkoistusalan kypsymättömyys ja kasvuun liittyvät 

liiketoimintatavoitteet saattavat vaikuttaa siihen, että HR-ulkoistuspalveluntarjoajan on 

markkinoitava palveluaan mahdollisimman joustavana, ”vähäisen riskin palveluna”. Voi 

olla, että markkinoiden kehittyessä myös yhteistyösuhteen riskit jakautuvat 

tasaisemmin.  

 

Toisaalta asiakasyrityksen riskinä voi olla liiallinen riippuvuus palveluntoimittajasta 

(Adler 2003). Oman osaamisen katoamista ei kuitenkaan pidetty erityisen suurena 

riskinä kummassakaan asiakasyrityksessä. Ennemminkin HR-ulkoistus nähtiin 
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järkevänä vaihtoehtona hankkia erityisosaaminen yrityksen ulkopuolelta (ks. myös 

Salminen 2001). Toisaalta yritys B:ssä pidettiin tärkeänä säilyttää osaaminen asentajien 

palkkaukseen ja työsopimuksiin liittyen, joita pidettiin yrityksen HR:n ydinasioina. 

Tutkimustuloksista päätelleen molemminpuolinen riippuvuus HR-ulkoistuksessa on 

kohtalaista. Asiakas on riippuvainen Cecilan osaamisesta ja asiantuntijuudesta, Cecila 

taas asiakkaan tulonlähteestä. Näin ollen molemmilla on motivaatio yhteistyösuhteen 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ainakin niin kauan, kun palvelun tulokset ovat helposti 

havaittavissa ja/tai mitattavissa.   

 

Asiakkaan riskinä voi olla myös arviointimenetelmien ja asiantuntemuksen puute 

palveluntarjoajan suorituksen ja laadun mittaamisessa (Kiiha 2002). Suorituksen 

mittaaminen ja arviointi on osa kumppanuus- ja yhteistyösuhteen johtamista. 

Käytännössä kummallakaan osapuolella, asiakkaalla tai Cecilalla, ei ollut menetelmiä 

yhteistyösuhteen laadun arviontiin, sillä myös Cecilalta puuttuivat 

asiakastyytyväisyyden arviointiin tarvittavat mittarit. Mittareiden ja 

arviontimenetelmien puutetta ei kuitenkaan pidetty asiakasyrityksissä ongelmana. 

Arviointia tehtiin yksinkertaisemmin keinoin, työntekijöiltä saadun palautteen avulla, 

työn konkreettisia tuloksia arvioiden.   

 

Yhteistyösuhteen johtamiseen ei asiakasyrityksissä ollut kiinnitetty erityisesti huomiota. 

HR-ulkoistusta kyllä johdetaan, mutta osapuolet eivät välttämättä tiedosta tekemiään 

asioita yhteistyösuhteen johtamiseksi. Teoriassa kuvailtu itseorganisoituminen toteutui 

hyvin HR-ulkoistuksessa. Yhteistyösuhdetta ei johdettu auktoriteettiin perustuen, vaan 

tehtäviin ja vastuisiin kiinnittyvien roolien kautta (ks. Ståhle & Laento 2000). Myös 

sopimustoiminta oli verkostomaiselle yhteistyölle ominaisesti joustavaa ja 

epätäydellistä. Sopimusehtoja täydennettiin tarpeen vaatiessa (ks. esim. Haavisto 2002, 

Spekman 2000). Henkilöstöpäälliköiden esimiestyöhön liittyvä johtaminen, esimerkiksi 

sitouttaminen ja motivointi, nähtiin ehdottomasti Cecilan tehtäväksi. Käytännössä 

Cecilan työntekijät hoitivat asiakastoimeksiantoja hyvin itsenäisesti. Yrittäjähenkisyys 

kuvasikin hyvin Cecilan työntekijöiden asennetta työhönsä.  
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Taulukko 7. HR-ulkoistuksen tunnuspiirteitä 

 

Luottamus tärkeää 

Kohtalainen riippuvuussuhde 

Erilaiset palveluntarjoajan ja asiakkaan hyödyt 

Vuorovaikutustaidot ja avoimuus tärkeitä 

Alhaiset riskit 

Osaamisen integraatio asiakkaan prosesseihin 

Lisäarvo asiakkaalle suurempi kuin palveluntarjoajalle 

Itseorganisoituminen   

Epätäydellinen sopiminen 

   

Tutkimustulokset osoittivat, ettei kukaan haastateltavista pitänyt HR-ulkoistusta 

strategisena kumppanuutena. Teoriaosiossa kumppanuuden lajeja vertailtiin taulukossa 

2. Strategisen kumppanuuden tarkoituksena on tuottaa osapuolille merkittävää 

strategista etua. Strategisten kumppanusten roolit ovat toisiaan täydentäviä. Myöskään 

HR-asiantuntijan roolia asiakasyrityksissä ei pidetty strategisena. Strategisena 

kumppanina HR-asiantuntija on vastuussa HR:n ja liiketoimintastrategian 

yhteensovittamisesta (Ulrich 1997). Asiakasyrityksissä tehtävänkuvaan ei kuulunut 

HR:n ja liiketoimintastrategian yhteensovittamiseen liittyviä tehtäviä. HR-

ulkoistuksessa asiakkaan rooli ei myöskään ole Cecilan liiketoimintaa täydentävä, eikä 

yhteistyö tuota osapuolille merkittävää strategista etua. Näin ollen strategisen 

kumppanuuden edellytykset HR-ulkoistuksessa eivät toteudu.  

 

Belcourtin (2006, 2-5) mukaan ulkoistus eroaa kumppanuussuhteista siinä, että resurssit 

ovat yhdensuuntaisia palveluntarjoajalta käyttäjälle. Belcourtin määrittelemä 

kumppanuus on kuitenkin erilaista kuin Ståhlen & Laennon (2000) tai Kiiskisen ym. 

(2002), jotka määrittelevät yhteistyösuhteen syvyyttä kumppanuuslajittelun avulla.  

Myös alihankinta, jonka osa tutkijoista (esim. Koskinen 2005) erottaa kumppanuudesta, 

on heidän mallissaan määritelty alimman tason kumppanuudeksi. Resurssien 

epätasainen jakautuminen ei siis poissulje kumppanuuden mahdollisuutta, se kuitenkin 

vahvistaa olettamusta, ettei HR-ulkoistuksessa ole kyse strategisesta kumppanuudesta.  
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Cecila tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä palveluja, jotka vaativat osaamisen integraatiota 

ja luottamusta. Näin ollen voidaan olettaa, ettei HR-ulkoistuksessa ole kyse myöskään 

operatiivisesta kumppanuudesta, jonka tarkoituksena on standardipalvelujen 

tuottaminen (Ståhle & Laento 2000). Tällaiset tuotteet tai palvelut eivät vaadi 

osaamisen integraatiota tai riippuvuussuhdetta yhteistyökumppanien välillä. 

Luottamuksen taso, osapuolten roolit ja vastuut ovat tarkoin määritelty sopimuksessa. 

HR-ulkoistussopimus taas on joustava puitesopimus, jota täydennetään tarpeen 

vaatiessa. Tutkimustulokset osoittivat, että asiakasyritysten edustajat pitivät HR-

ulkoistusyhteistyösuhdetta vaativampana kuin esimerkiksi ostoreskontran tai 

palkkahallinnon ulkoistamista, koska HR-ulkoistuksessa ollaan läheisesti tekemisissä 

ihmisten kanssa (ks. myös Legge 1995, Fiilin 2005).  

 

Kiiskisen ym. (2002) kumppanuusrooleista HR-ulkoistuspalveluntarjoajan rooli 

muistuttaa taktisen kumppanuuden neuvonantajan roolia. Cecilan palvelut ovat 

neuvonantajan roolille ominaisia räätälöityjä, konsultatiivista asiantuntijuutta vaativia, 

toimintaa kehittäviä palveluja. Aivan kuten HR-ulkoistuksessa, neuvonantajan roolissa 

hyödyt realisoituvat usein viiveellä ja ongelmana on saavutettujen hyötyjen 

todentaminen sekä mittaaminen. Lisäksi neuvonantajan roolille, kuten myös Cecilan 

tarjoamalle HR-asiantuntijapalvelulle, on ominaista voimakas henkilöityminen palvelun 

tarjoajaan. Samoin kuin neuvonantaja, Cecila hyötyy kumppanuussuhteesta omaa 

erityisosaamistaan kehittämällä, liiketoimintaa kasvattamalla ja asiakassuhteita 

vahvistamalla. Aivan kuten Das & Teng (1999, 57) totesivat, kumppanien tavoitteet 

voivat olla myös erilaisia, pääasia on, että molemmat hyötyvät suhteesta. Seuraavassa 

taulukossa (taulukko 7) onkin eritelty Cecilan ja asiakkaan hyötyjä ja riskejä 

kumppanuusteorian ja empirian pohjalta. 

 



106 
 

Taulukko 8. HR-ulkoistuksen hyödyt ja riskit palveluntarjoajan ja asiakkaan 
näkökulmasta 

 

CECILA ASIAKAS 

hyödyt Riskit Hyödyt riskit 

Myynnin ja 

liiketoiminnan 

kasvattaminen 

Epävarmuus, 

asiakkaan 

sitoutumattomuus 

Riskittömyys, 

helppous 

Epäselvät tavoitteet, 

palveluntarjoajan 

sitoutuminen 

Oman 

erityisosaamisen 

kehittyminen 

Viiveellä syntyvien 

tulosten 

todentaminen ja 

mittaaminen 

Cecilan 

asiantuntemuksen ja 

erityisosaamisen 

hyödyntäminen 

Oman osaamisen 

katoaminen, 

riippuvuus 

palveluntarjoajasta 

Asiakassuhteen 

vahvistaminen  

Liiallinen 

henkilöityminen 

palveluntuottajaan 

Joustavuus, 

kustannustehokkuus 

Hyötyjen/tavoitteiden 

mittaaminen, 

palveluntarjoajan 

laadun mittaaminen 

 

HR-asiantuntijan rooleista päivittäisjohtajan rooli rinnastettiin teoriaviitekehyksessä 

operatiiviseen kumppanuuteen. Ulrichin (1997) päivittäisjohtajan rooliin kuului myös 

henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen liittyviä tehtäviä, jotka eivät täysin ole 

rinnastettavissa operatiivisen kumppanuuteen. Päivittäisjohtajan roolin oletettiin 

kuitenkin sisältävän eniten operatiivisia ja rutiiniluontoisia tehtäviä, jotka muistuttavat 

operatiivisen kumppanuuden standardipalveluja. Yritys A:ssa henkilöstöpäällikön 

tehtäviin kuului jonkin verran päivittäisjohtajalle kuuluvia rutiinitehtäviä, kuten 

yhteydenpito palkkahallintoon, yritys B:ssä ei lainkaan.  

 

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että keskeisin rooli HR-

ulkoistuksessa on hallinnollinen ammattilainen (ks. Kuvio 9). Kummassakin yrityksessä 

henkilöstöpäällikön toiminta oli selkeästi suuntautunut prosessien kehittämiseen. 

Hallinnollisen ammattilaisen rooli rinnastettiin teoriaviitekehyksessä taktiseen 

kumppanuuteen. Toisin kuin operatiivisessa kumppanuudessa, taktisessa 

kumppanuudessa tuotteet ja/tai palvelut eivät ole valmiita, vaan ne kehittyvät ajan 

kuluessa ja niitä kehitetään yhdessä (Ståhle & Laento 2000). Toisaalta hallinnollisten 

prosessien kehittämiseen sisältyy jonkin verran myös operatiiviseen kumppanuuteen 
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yhdistettäviä piirteitä. Hallinnolliset prosessit tukevat perusHR-asioiden ja 

rutiiniluontoisten tehtävien hoitamista. 

 

 
 

Kuvio 9. HR-roolit ja kumppanuus HR-ulkoistuksessa 

 

Hallinnollisen ammattilaisen jälkeen muutosagentin rooli nousi keskeiseksi rooliksi 

HR-ulkoistuksessa. Ennen kuin HR-henkilö kuitenkaan voi toimia muutosagentin 

roolissa, yrityksen perusHR-asioiden täytyy olla kunnossa. Muutosagentin tehtävänä on 

muutostarpeiden määrittely ja toteuttaminen asiakasyrityksessä (Ulrich 1997). Myös 

muutosagentin roolissa on taktiseen kumppanuuteen ja neuvonantajan rooliin 

yhdistettäviä konsultatiiviseen asiantuntijuuteen liitettäviä piirteitä. Toisaalta, jos 

hallinnollisen ammattilaisen rooli sisälsi myös operatiivisen kumppanuuden piirteitä, 

muutosagentin rooli on selvästi strategisempi. Strateginen kumppanuus ei tällä hetkellä 

toteudu yhdessäkään HR-ulkoistuksessa. Strateginen kumppanuus edellyttää yleensä 

pitkäaikaista monen vuoden yhteistyötä toteutuakseen (ks. esim. Kiiskinen ym. 2002).   
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Edellä esitettyjen perustelujen myötä voidaan olettaa, että Ståhlen & Laennon (2000) 

sekä Kiiskisen ym. (2002) kumppanuusmääritelmien mukaan HR-ulkoistuksessa on 

kyse taktisesta kumppanuudesta. Tutkimustulokset kuitenkin osoittivat, että 

haastateltavat eivät olleet täysin varmoja siitä, onko HR-ulkoistuksessa todella kyse 

kumppanuudesta. Tutkimustulokset siis vahvistivat Vesalaisen (2002) toteamusta siitä, 

että kumppanuustermiä käytetään melko kevyesti. Kumppanuustermi yhdistetään usein 

pelkästään strategisen kumppanuuden käsitteeseen. Jos kumppanuus yhdistetään 

pelkästään strategiseen kumppanuuteen, HR-ulkoistusta ei voida pitää 

kumppanuussuhteena, sillä strategisen kumppanuuden tunnuspiirteet eivät toteudu.    

 

Lisäksi tutkimustulokset tukivat olettamusta siitä, että kumppanuuden laji on jossain 

määrin riippuvainen HR-asiantuntijan roolista asiakasyrityksessä. HR-asiantuntijan 

roolien ja kumppanuuden lajien välistä yhteyttä voidaan tutkia vertailemalla HR-

asiantuntijan tehtävänkuvaa ja tavoitteita kumppanuuden tavoitteisiin. Syvällisempi 

analysointi edellyttää kuitenkin perusteellisempaa tutkimusta.  

 

6.2.1 Kehitysideoita ja pohdintaa 

 

Tutkija on seuraavassa kuviossa (Kuvio 10) jakanut kumppanuuden mikro- ja 

makrotasoon, jossa mikrotasolla tarkoitetaan henkilöiden välisiä suhteita ja 

makrotasolla yritysten välisiä suhteita. Mikrotasolla kumppanuus tarkoittaa Cecilan HR-

asiantuntijan ja asiakasyrityksen edustajan välistä suhdetta, makrotasolla Cecilan ja 

asiakasyrityksen välistä suhdetta. Kumppanuus toteutuu käytännössä henkilö- eli 

mikrotasolla, vaikka sopimuskumppaneina ovatkin makrotason yritykset.    
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Kuvio 10. Kumppanuuden mikro- ja makrotaso. 

 

Tutkijan mielestä Cecila voisi makrotasolla tukea enemmän työntekijöitään, jotka 

mikrotasolla ylläpitävät Cecilan kumppanuus- ja asiakassuhteita. Tähän asti Cecilan 

työntekijät ovat pystyneet hoitamaan asiakastoimeksiantoja hyvin itsenäisesti, mutta 

asiakassuhteiden syventyessä he tulevat tarvitsemaan Cecilalta kehittyneempiä 

työkaluja ja tukijärjestelmiä yhteistyösuhteiden ylläpitämiseen. 

 

Koska HR-ulkoistusmarkkinat ovat Suomessa vasta muotoutumassa ja Cecilan toiminta 

vasta aluillaan, se jättää paljon tilaa Cecilan toiminnan kehittämiselle. Kehitystarpeet 

olivat Cecilassa hyvin tiedostettuja. Tällä hetkellä heiltä puuttui kuitenkin resurssi, joka 

vastaa päätoimisesti toiminnan sisäisestä kehittämisestä. Haastatteluissa suurimmiksi 

kehitystarpeiksi ilmeni: 

 

- resurssi- ja aikataulukysymykset 

- selkeät tavoitteet ja niiden mittaaminen 

- omien henkilöstöpäälliköiden ohjaaminen ja kehittäminen (esimiestyö) 

- asiakastyytyväisyys/palautejärjestelmän kehittäminen  

- perehdytys. 
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Tutkijan muodostama teoriaviitekehys, joka yhdisti Ulrichin (1997) HR-asiantuntijan 

roolit ja Ståhle & Laennon (2000) sekä Kiiskisen ym. (2002) kumppanuuslajit 

osoittautui pitkälti paikkansa pitäväksi myös käytännössä. Toisaalta käsitteiden välillä 

on myös päällekäisyyksiä. Esimerkiksi taktisen kumppanuuden käsite on hyvin laaja, 

joten sen kaltaisessa yhteistyösuhteessa voi työskennellä henkilöitä hyvin erilaisissa 

rooleissa. Myöskään Ulrichin (1997) roolit eivät ole yksiselitteisiä, joten luokittelu 

operatiiviseen, taktiseen ja strategiseen kumppanuuteen on enemmänkin suuntaa antava.  

Käytännön apua viitekehyksestä voi olla yhteistyösuhteen syvyyden ja tavoitteiden 

hahmottamisessa. HR-asiantuntijan rooli voi joko edesauttaa tai hidastaa tavoitellun 

kumppanuussuhteen onnistumista. HR-ulkoistuksen kaltaisessa yhteistyösuhteessa on 

vaikeaa luoda suhteesta syvempää, ellei ensin oteta tarkastelun alle HR-asiantuntijan 

roolia ja työnkuvaa asiakasyrityksessä.  

 

6.2.2 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tämä tutkimus oli vasta alkua kumppanuuden tutkimukseen HR-ulkoistuksessa. 

Kumppanuuteen liittyy oleellisesti yhteistyösuhteen kehittyminen (ks. Vesalainen 

2002). Seuraava HR-ulkoistukseen ja kumppanuuteen keskittyvä tutkimus voisi 

keskittyä yhteistyösuhteen kehittymiseen pitemmällä aikavälillä.   

 

Toinen tutkimusaihe voisi liittyä HR-asiantuntijan roolien kehittymiseen. Tämä 

tutkimus antoi viitteitä siitä, että HR-asiantuntijat pyrkivät kehittämään rooliaan 

strategisempaan suuntaan. Myös asiakasyrityksen edustajat mainitsivat haastatteluissa 

yhdeksi HR-ulkoistuksen tavoitteista strategisempiin asioihin vaikuttamisen. Jatkossa 

olisi mielenkiintoista tutkia, miten HR-asiantuntijan roolit kehittyvät ajan kuluessa ja 

mitkä tekijät myötävaikuttavat tai hidastavat kehitystä. Aihe on mielenkiintoinen myös 

ulkoistuskontekstin ulkopuolella.    

      

Kolmas jatkotutkimusaihe liittyy HR-ulkoistuksen johtamiseen. Olisi mielenkiintoista 

valita tutkimuskohteeksi kaksi samalla alalla toimivaa yritystä ja vertailla kahden HR-

ulkoistuspalveluntarjoajan liiketoimintaa ja johtamiskäytäntöjä.  
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Liitteet: 
 
Liite 1. Haastattelutaulukko 

 

Päivä Klo Haastateltava Paikka 

Su 15.4.2007 13.15–14.30 HR 1  Yritys A 

Ma 16.4.2007 14-15 YR 2 Yritys B 

Ma 16.4.2007 16-17 HR 2 Yritys B 

To 26.4.2007 10-11 YR 1 Yritys A 

To 26.4.2007 12.15-12.45 TJ Cecila Oy 

 
Liite 2. Saatekirje 
 

Tampereella 
09.03.2007 

 
 
 
 
Hei, 
 
opiskelen Tampereen yliopistossa kauppatieteitä, pääaineenani yrityksen hallinto. 
Opintoni ovat loppusuoralla ja teen parhaillaan graduani, jonka aiheena on hr-ulkoistus. 
Tutkimukseni käsittelee hr-ulkoistuspalvelutarjoajan ja asiakkaan välistä yhteistyö-
/kumppanuussuhdetta. Lisäksi selvitän tutkimuksessani hr-ulkoistuksen johtamiseen 
liittyviä asioita.   
 
Lähestyn  aihettani hyvin käytännönläheisesti ja selvitän muun muassa, mitä hr-
ulkoistusyhteydessä tarkoitetaan kumppanuudella sekä miten yhteistyösuhde kehittyy 
ajan kuluessa. Johtamisen osalta selvitän etenkin yhteistyökumppaneiden rooleihin ja 
vastuiden jakamiseen sekä tavoitteiden asetantaan, niiden mittaamiseen ja seurantaan 
liittyviä asioita.  
 
Teen tutkimukseni yhteistyössä Cecila Oy:n kanssa ja pyrin keräämään tutkimukseni 
empiirisen aineiston osittain Cecilan asiakasyrityksistä. Tarkoituksenani on haastatella 
hr-ulkoistuspalveluntarjoaja Cecilan edustajaa/edustajia ja asiakasyrityksen johtoa, ja 
tuoda näin tasapuolisesti esiin molempien osapuolien näkökulma aiheeseen.   
 
Kartoitankin nyt kiinnostustanne osallistua tutkimukseeni haastattelun muodossa, jotka 
toteutan maalis-huhtikuun aikana. Yrityksenne nimi voidaan halutessanne muuttaa 
(esimerkiksi muotoon yritys z) valmiiseen tutkimukseen ja kaikki yritykseenne 
tunnistettavasti liitettävät tiedot jättää mainitsematta.  
 
Asiakasyrityksen haastatteluiden toteuttaminen on tutkielmani onnistumisen kannalta 
erittäin tärkeää. Toivonkin, että voisitte ystävällisesti osallistua tutkielmaani antamalla 



117 
 

noin tunnin mittaisen haastattelun. Otan Teihin puhelimitse yhteyttä viikolla 12 
sopiakseni mahdollisesta haastatteluajasta. Tarvittaessa lisätietoja tutkimuksestani voitte 
kysyä suoraan minulta tai Xxx Xxxxilta. Ohessa molempien yhteystiedot.  
Ystävällisin terveisin  
Elina Pitkänen 
 
Yhteystiedot: 
Elina Pitkänen, p. xxx xxxx 
Email: elina.pitkanen@uta.fi 
Xxx Xxxx, Cecila Oy, p. xxx xxxx 
Email: xxx.xxxx@cecila.fi  
 
Liite 3. Haastattelukysymykset 

 
HR-asiantuntijahaastattelut: 
 

Yleisesti kumppanuudesta ja hr-ulkoistuksesta 
1. Selitä lyhyesti palvelun muoto asiakasyritykselle? 
2. Mitkä ovat kokemustenne mukaan yleisimmät syyt hr-ulkoistamiselle? 
3. Onko asiakasyrityksillä yleensä selkeä näkemys hr-ulkoistamisen tavoitteista 

yhteistyösuhteen alussa? 
4. Osallistuuko Cecila esimerkiksi asiakkaittensa hr-ulkoistuksen 

kustannusarviointiin? 
5. Mitä käytännössä yhteistyösuhteen käyntiin saaminen vaatii (lyhyesti 

toimialakartoitus yms)? 
6. Minkälainen on tyypillisin hr-ulkoistaja-asiakas? 
7. Miten asiakassuhde yleensä muuttuu ajan myötä? 

 
Hr-asiantuntijan työskentely, roolit ja vastuut 

8. Miten hr-asiantuntijan valinta asiakasyritykseen tehdään? 
9. Voiko asiakasyritys vaikuttaa valintaan? 
10. Miten hr-asiantuntijan perehdytys toteutetaan? 
11. Missä ja miten hr-asiantuntija työskentelee? 
12. Ketkä ovat hr-asiantuntijan lähimmät työkumppanit? 
13. Miten osapuolten vastuut on jaettu? 
14. Miten arvioisit eri osapuolten rooleja toisiinsa nähden? 
15. Kuinka vapaat kädet hr-asiantuntijalla on tehdä työtänsä? 
16. Kenelle hr-asiantuntija on vastuussa työstään? 
17. Onko edellä mainituissa toimintatavoissa huomattavia eroja asiakkuuksien 

mukaan? 
 
Hr-asiantuntijan motivaatio ja sitoutuminen 

18. Miten hr-henkilöä voidaan motivoida asiakastyöskentelyyn? 
19. Minkälaisia tulostavoitteita hr-asiantuntijalle asetetaan? 
20. Miten varmistetaan hr-asiantuntijan sitoutuminen asiakasyrityksen tavoitteisiin? 
21. Onko hr-asiantuntija osallisena johonkin kannustejärjestelmään? 
22. Onko hr-henkilöllä tulospalkkausjärjestelmää/kannusteita asiakasyrityksen 

osalta? 
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Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 
23. Miten usein hr-ulkoistuksen tavoitteet käydään läpi asiakasyrityksen kanssa? 
24. Miten ja missä näitä neuvotteluita käydään? 
25. Miten tavoitteita seurataan/mitataan Cecilan osalta? 
26. Miten yhteistyötä palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä kehitetään? 
27. Miten yhteistyösuhde on muuttunut ajan kuluessa? 
28. Miten saavutetut hyödyt näkyvät konkreettisesti asiakasyrityksen 

toiminnassa/arjessa? 
29. Kuka määrittelee asiakasyrityksen tulevaisuuden hr-tarpeet? 

 
Sopimuskäytäntö, riskit ja luottamus 

30. Minkälaiset asiat tulee kirjata/määritellä ulkoistamissopimukseen?  
31. Ketkä ovat mukana sopimusneuvotteluissa? 
32. Miten arvioisitte osaltanne hr-ulkoistuksen riskejä ja miten riskeihin on 

varauduttu? 
33. Liittyykö hr-ulkoistamiseen liikesalaisuus- tai tietopääomanvuotoriskejä? 
34. Onko hr-henkilöllä vapaa pääsy yrityksen tietokantoihin? 
35. Osallistuuko hr-henkilö johdon kokouksiin/palavereihin? 
36. Onko ulkoistetulla hr-asiantuntijalla mahdollisuutta vaikuttaa asiakasyrityksen 

strategian luomiseen (asiantuntijan roolissa)? 
37. Mitä etuja/riskejä tällä voisi olla? 

 
Yleisiä kysymyksiä kumppanuudesta 

38. Mitä kumppanuus mielestänne merkitsee? 
39. Milloin asiakkaasta voi mielestänne käyttää sanaa kumppani? 
40. Mitkä ovat mielestänne kumppanuuden tunnuspiirteitä? 
41. Miten hr-ulkoistus eroaa mielestänne muista kumppanuussuhteista? 
42. Miten erittelisitte kumppanuuden hyötyjä asiakasyrityksen ja Cecilan osalta? 
43. Miten määrittelisitte strategisen kumppanuuden? 
44. Miten kumppanuussuhdetta voisi mielestänne syventää vai tarviiko edes? 

 
Asiakasyritysten edustajat: 

 
Taustatiedot: 

- Yrityksen perustiedot (perustettu, toimiala, henkilöstömäärä, liikevaihto) 
- miten hr aikaisemmin hoidettu, kenen vastuulla, hr-osaston hlömäärä 
- yrityksen strategia tiivistetysti, onko yrityksellä hr-strategiaa 
- mikä on yrityksen tärkein hr-osa-alue, johon toiminta painottuu 
- hr:n roolin määritteleminen yrityksessänne 

 
Ulkoistuksen syyt, tavoitteet ja palveluntarjoajan valinta 

1. Milloin ja miten yhteistyö Cecilan kanssa alkoi? 
2. Mitkä olivat keskeisimmät syyt hr-ulkoistamiseen? 
3. Oliko hr-ulkoistukselle asetettu selkeitä konkreettisia tavoitteita alusta alkaen? 
4. Minkälaisia selvityksiä/kustannuslaskelmia tehtiin ennen ulkoistamispäätöstä? 
5. Miten ja miksi valittiin palveluntarjoajaksi nimenomaan Cecila? 

 
Ulkoistuksen toteuttaminen, roolit ja vastuut  

6. Miten hr-asiantuntijan valinta toteutettiin ja oliko teillä mahdollisuutta vaikuttaa 
valintaan? Mitkä olivat tärkeimmät valintaan vaikuttavat kriteerit? 
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7. Kuka tai ketkä ovat vastuussa yrityksen hr:stä? 
8. Kenelle hr-asiantuntija on päävastuussa työstään? 
9. Miten uuden hr-asiantuntijan perehdyttäminen toteutettiin? 
10. Ketkä ovat hr-asiantuntijan lähimmät työkumppanit? 
11. Miten osapuolten vastuut on jaettu? 
12. Miten arvioisit eri osapuolten rooleja toisiinsa nähden? 
13. Minkälainen päätöksentekovalta ulkoistetulla hr-asiantuntijalla on? 
14. Poikkeaako yhteistyö ulkoistetun resurssin kanssa jollakin tavalla oman 

työntekijän kanssa tehdystä yhteistyöstä? 
15. Mitä etuja/haasteita liittyy ulkoistettuun hr-resurssiin verrattuna siihen, että 

tehtävää hoitaisi yrityksen oma työntekijä? 
16. Voiko yritys osaltaan vaikuttaa ulkoistetun hr-asiantuntijan sitoutumiseen? 
17. Onko hr-asiantuntija osallisena johonkin kannustejärjestelmään? 
 

Hr-ulkoistuksen johtaminen, riskit ja luottamus 
18. Miten usein hr-ulkoistuksen tavoitteet käydään läpi hr-asiantuntijan/Cecilan 

kanssa? 
19. Miten ja (missä) näitä neuvotteluita käydään? 
20. Seurataanko hr-ulkoistuksen kustannuksia systemaattisesti ja miten? 
21. Miten arvioisitte hr-ulkoistuksen riskejä ja miten riskeihin on varauduttu? 
22. Miten arvioisitte hr-ulkoistuksen sopimuskäytännön hyviä ja huonoja puolia? 
23. Onko hr-ulkoistukseen ryhdyttäessä arvioitu mahdollisien 

liikesalaisuuksien/tietopääoman vuotamisen riskejä? 
24. Miten tähän on varauduttu? 
25. Onko hr-asiantuntijalla vapaa pääsy asiakasyrityksen tietokantoihin? 
26. Osallistuuko hr-henkilö johdon kokouksiin/palavereihin? 
27. Miten varmistetaan asiakasyrityksen oman hr-osaamisen säilyminen 

yrityksessä? 
 

Yhteistyön kehittäminen 
28. Miten ulkoistettu hr-resurssi voi vaikuttaa hr-strategian luomiseen? 
29. Mitä etuja/riskejä tällä voisi olla? 
30. Miten yhteistyötä palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä kehitetään? 
31. Mitä konkreettista ulkoistuksella on saavutettu? 
32. Miten saavutettuja hyötyjä arviodaan? 
33. Miten yhteistyösuhde on muuttunut ajan kuluessa? 
34. Minkälaisia tulevaisuuden tavoitteita yrityksellänne on hr:n/kumppanuuden 

osalle? 
35. Kuka määrittelee asiakasyrityksen tulevaisuuden hr-tarpeet? 
36. Kuinka pitkä yhteistyösuhde on? 
37. Miten palveluntarjoaja voisi kehittää toimintaansa asiakkaan hyödyksi? 

 
Yleisiä kysymyksiä kumppanuudesta 

38. Mitä kumppanuus mielestänne merkitsee? 
39. Mitkä ovat mielestänne kumppanuuden tunnuspiirteitä? 
40. Miten määrittelisitte strategisen kumppanuuden? 
41. Miten hr-ulkoistus eroaa mielestänne muista kumppanuussuhteista? 
42. Miten erittelisitte kumppanuuden hyötyjä yrityksenne ja Cecilan osalta? 
43. Miten kumppanuussuhdetta voisi mielestänne syventää? 
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Cecilan toimitusjohtajan haastettelukysymykset: 
 
Yleistä 

1. Mitkä ovat kokemustenne mukaan yleisimmät syyt hr-ulkoistamiselle? 
2. Minkälainen on tyypillisin hr-ulkoistaja-asiakas? 
3. Onko asiakasyrityksillä yleensä selkeä näkemys hr-ulkoistamisen tavoitteista 

yhteistyösuhteen alussa? 
4. Miten asiakasyrityksen resurssitarve määritellään/Mitä haasteita liittyy 

resurssointiin? 
5. Mitä käytännössä yhteistyösuhteen käyntiin saaminen vaatii (lyhyesti 

toimialakartoitus yms)/Vaaditaanko hr-henkilöiltä perehtymistä uuden asiakkaan 
toimialaan ja liiketoimintaan jne? Voisiko tätä systematisoida? 

6. Miten hr-asiantuntijan valinta asiakasyritykseen tehdään? 
7. Miten hr-asiantuntijan perehdytys toteutetaan? 
8. Kenelle hr-asiantuntija on vastuussa työstään? 

 
Hr-asiantuntijan motivointi ja tavoitteet 

9. Miten hr-henkilöä voidaan motivoida asiakastyöskentelyyn? 
10. Minkälaisia tulostavoitteita hr-asiantuntijalle asetetaan Cecilan osalta?  
11. Miten hr-asiantuntijoita tuetaan Cecilan osalta? (Esimiestyö, kehityskeskustelut, 

palaute-arviointijärjestelmä, motivointi) 
12. Miten varmistetaan hr-asiantuntijan sitoutuminen asiakasyrityksen tavoitteisiin? 
13. Voisiko hr-henkilöllä olla kannusteita asiakasyrityksen osalta? Mitä 

etuja/haittoja tästä olisi? 
 
Asiakasuhteen hoitaminen ja kehittäminen 

14. Miten usein hr-ulkoistuksen tavoitteet käydään läpi asiakasyrityksen kanssa? 
15. Miten ja missä näitä neuvotteluita käydään? 
16. Miten tavoitteita seurataan/mitataan Cecilan osalta? (yksilö, Cecila, asiakas) 
17. Miten yhteistyötä palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä kehitetään/Voitaisiin 

kehittää tulevaisuudessa? (tavoiteasetannat, arviointi, mittaristo) 
18. Mikä on oma roolisi hr-ulkoistuksessa? 

 
Sopimuskäytäntö, riskit ja luottamus 

19. Minkälaiset asiat tulee kirjata/määritellä ulkoistamissopimukseen? 
20. Miten sopimuskäytäntöä voisi kehittää? 
21. Mitä riskejä hr-ulkoistukseen liittyy ja miten riskeihin on varauduttu? 
22. Minkälainen on ulkoistetun hr-asiantuntijan asema vs. tavallisen työntekijän 

asema sopimuksen näkökulmasta? 
 
Cecilan strategiset tavoitteet 

23. Mitkä ovat Cecilan tulevaisuuden tavoitteet 
24. Miten Cecila hakee kasvua 
25. Miten Cecila kehittää toimintaansa tulevaisuudessa 

  
Yleistä kumppanuudesta  

26. Mitä tarkoittaa ulkoistaminen/sisäistäminen/Miten termit eroavat toisistaan? 
27. Mitä kumppanuus mielestänne merkitsee/kumppanuuden tunnuspiirteet? 
28. Milloin asiakkaasta voi käyttää sanaa kumppani? 
29. Miten hr-ulkoistus eroaa mielestänne muista kumppanuussuhteista? 
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30. Voisiko Cecila olla asiakasyrityksen strateginen kumppani? Minkälaista 
yhteistyötä tämä vaatisi? 

 
 


