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Jo 1980-luvulla yritysten keskuudessa alkoi näkyä keskittyminen varsinaiseen 
liiketoimintaan ja yritykset alkoivat hankkia muita palveluita yrityksen ulkopuolelta. 
Yritykset alkoivat keskittyä niin kutsuttuun ydinosaamiseen, mikä näkyi siinä, että 
monet tuotantoyritykset siirtyivät kohti modernia valmistusta ja alkoivat panostaa 
ihmisresursseihin ja alihankkijasuhteisiin sekä joustavuuteen ja laatuun. Nykyään 
yrityksille on tunnusomaista hierarkkisten organisaatioiden purkautuminen 
pienemmiksi, strategioiltaan ja johtamistavoiltaan riippumattomiksi yksiköiksi sekä 
verkostomaisten organisaatioiden muodostaminen. Yritysrakenteet ovat pelkistyneet ja 
turhat kerrokset on eliminoitu, on pyritty tehokkuuden maksimointiin ja kustannusten 
minimointiin. Tämän kaiken taustalla on ollut vastaaminen globalisaatioon ja kiihtyvään 
kansainväliseen kilpailuun.  

Ulkoistamisesta on näin ollen tullut merkittävä strateginen vaihtoehto suurimmalle 
osalle organisaatioista viimeisimpien vuosikymmenien aikana. Aluksi ulkoistamisen 
kohteina olivat yrityksien ydintoimintojen ulkopuolelle jäävät tukitoiminnot, joiden 
ulkoistaminen mahdollisti entistä paremman kustannustehokkuuden sekä yrityksen 
keskittymisen ydintoimintoihin. Viimeisimpien vuosikymmenen aikana yritykset ovat 
alkaneet ulkoistaa myös merkittävimpiä toimintojaan tavoitteen edelleen ollessa 
tehokkuuden lisäämisessä ja sen avulla kilpailuaseman parantamisessa. Yritykset ovat 
kuitenkin usein epäonnistuneet ulkoistamisella tavoittelemiensa hyötyjen 
saavuttamisessa. Suurin syy tähän on ollut yritysten sisällä vallinnut epätietoisuus 
ulkoistamiseen vaikuttavista kriittisistä tekijöistä, joihin on tärkeä paneutua 
päätöksenteossa. Usein yritykset ovat pitäneet ulkoistamisprosessia yksinkertaisena 
tehtävänä, jossa etsitään joku ulkoinen palveluntarjoaja ja annetaan toiminto sen 
tuotettavaksi. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia suomalaisten pörssiyhtiöiden talousjohdon 
näkökulmia ulkoistamisen päätöksenteon kannalta kriittisistä tekijöistä. Lisäksi 
tutkitaan erilaisten yritykseen liittyvien taustatekijöiden vaikutuksia yritysten 
näkökulmiin kriittisistä tekijöistä. Empiirinen aineisto kerätään kyselylomakkeiden 
avulla yrityksistä. Tutkielman teoriaosassa rakennetaan viitekehys, johon 
kyselylomakkeet pohjautuvat.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman aiheenvalinnan tausta ja keskeinen kirjallisuus 

Ulkoistamisesta on tullut merkittävä strateginen vaihtoehto suurimmalle osalle 

organisaatioista viimeisimpien vuosikymmenien aikana. Aluksi ulkoistamisen kohteina 

olivat yrityksien ydintoimintojen ulkopuolelle jäävät tukitoiminnot, joiden 

ulkoistaminen mahdollisti entistä paremman kustannustehokkuuden sekä yrityksen 

keskittymisen ydintoimintoihin. Viimeisimpien vuosikymmenen aikana yritykset ovat 

alkaneet ulkoistaa myös merkittävimpiä toimintojaan tavoitteen edelleen ollessa 

tehokkuuden lisäämisessä ja sen avulla kilpailuaseman parantamisessa. Yritykset ovat 

kuitenkin usein epäonnistuneet ulkoistamisella tavoittelemiensa hyötyjen 

saavuttamisessa. Suurin syy tähän on ollut yritysten sisällä vallinnut epätietoisuus 

ulkoistamiseen vaikuttavista kriittisistä tekijöistä, joihin on tärkeä paneutua 

päätöksenteossa. Usein yritykset ovat pitäneet ulkoistamisprosessia yksinkertaisena 

tehtävänä, jossa etsitään joku ulkoinen palveluntarjoaja ja annetaan toiminto sen 

tuotettavaksi. (Sääksjärvi 1991, 4–8; Deloitte 2005b; PriceWaterhouseCoopers 2007, 2) 

Tällä vuosituhannella ulkoistaminen on myös Suomessa yleistynyt yritysten 

keskuudessa. Etlatieto Oy:n kesällä 2006 toteuttaman kyselyn mukaan � Suomessa 

toimivista yli kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä on ulkoistanut toimintojaan 

muille yrityksille vuosituhannen alkupuolella. Suurin osa ulkoistetuista toiminnoista on 

teetetty Suomessa, mutta varsinkin teollisuuden alalla ulkoistaminen ulkomaille on ollut 

suurempaa ja tasaisesti kasvavaa verrattuna kaupan- tai palvelunalaan. Merkittävin osa 

ulkoistettavista toiminnoista on edelleen valmistustoimintoja, mutta kasvava trendi on 

ollut tutkimuksen ja tuotekehityksen ulkoistaminen.  (Ali-Yrkkö 2006, 5–6) 

Yrityksillä on ollut vaikeuksia ulkoistamisella tavoittelemiensa hyötyjen 

saavuttamisessa, ja merkittävä osa ulkoistusprosesseista on epäonnistunut.  Vuonna 

1997 tehdyt tutkimukset osoittivat, että vain noin 20 % julkisen ja yksityisen sektorin 

organisaatiosta, jotka ovat ulkoistaneet toimintojaan, hallitsivat prosessin oikein. Nämä 
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harvat organisaatiot, joilta ulkoistamisprosessi onnistui, toimivat oikein noudattamalla 

prosessissa tiukkaa ja harkittua ohjelmaa ja pitivät kiinni sopimuksista toiminnon 

tuottajan kanssa. Epäonnistumiset sen sijaan aiheutuivat prosessin heikosta hallinnasta 

sekä yritysten kokemuksen puutteesta ja näkyivät lopuksi kasvaneina kustannuksina. 

Yritysten pitäisi käsitellä ulkoistamista liiketoimintastrategiana eikä vain negatiivisesti 

vähempiarvoisten toimintojen tuottamisesta ulkopuolella. (Fewer Than One-Fifth 1997). 

Samana vuonna Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 41 % 

ulkoistamissopimuksista ei ollut tuottanut lainkaan hyötyjä yrityksille eikä 

yhteistyösopimuksia tulla enää uusimaan (Many Trapped 1997). 

Tällä vuosituhannella suuret konsulttiyhtiöt ovat tehneet tutkimuksia koskien 

ulkoistamista. Tulokset ovat olleet hyvin samankaltaisia kymmenen vuotta sitten 

saatujen tulosten kanssa. Deloitten vuonna 2005 tekemä globaali tutkimus osoittaa, että 

läheskään kaikki ulkoistavat yritykset eivät kykene saavuttamaan tavoittelemiansa 

hyötyjä ja useissa tapauksista yhteistyö epäonnistuu. Esimerkiksi noin 40 %:lle 

ulkoistamisesta kustannushyötyjä tavoitteleville yrityksille koituu yhteistyöstä yllättäviä 

lisäkustannuksia, joita ne eivät ennakkoon ole havainneet. Sen seurauksena toiminnon 

tuottamisesta yrityksen ulkopuolella aiheutuu suuremmat kustannukset kuin 

kustannukset olivat ennen ulkoistamista. Myös muiden tavoiteltujen hyötyjen osalta 

yllätyksiä ja epäonnistumisia on tapahtunut, eivätkä läheskään kaikki ulkoistavista 

yrityksistä ole kyenneet saavuttamaan ulkoistamiselle asetettuja tavoitteita. (Deloitte 

2005a, 4–5). Myös PA Consulting Group -konsulttiyhtiön samana vuonna Isossa-

Britanniassa tekemä tutkimus osoittaa, että ulkoistamissopimuksilla ei kyetä 

saavuttamaan niillä tavoiteltuja hyötyjä. Tutkimuksen johtopäätöksenään on se, että ”jos 

yritykset eivät investoi parempaan ymmärrykseen ulkoistamisen elinkaaresta, konsepti 

liiketoiminnan muutoksesta ja yhteistyöstä pysyy ainoastaan kaukaisena tavoitteena”. 

(PA Consulting Group 2005). Deloitten toinen tutkimus vuodelta 2005 päätyy 

tulokseen, että yritykset yllättyvät usein ulkoistamisprosessin monimutkaisuudesta ja 

toteaa, että ”ulkoistaminen epäonnistuu tuottamaan odotettuja hyötyjä maailman 

suurimmille organisaatioille”. (Deloitte 2005b). Merkittävä ongelma asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisessa on etenkin ensimmäistä kertaa toimintojaan ulkoistavilla 

yrityksillä (Accenture 2006, 1). 
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Ulkoistamista on tutkittu vuosien varrella paljon varsinkin informaatioteknologian 

ulkoistamisen kannalta. Ulkoistamisen voidaankin sanoa saaneen alkunsa juuri 

informaatioteknologian toimintojen ulkoistamisista. 2000-luvulla on ulkoistamista alettu 

merkittävissä määrin tutkia myös muista kuin informaatioteknologian ulkoistamisen 

näkökulmasta. Tutkimuksia on tehty yleisemmällä tasolla esimerkiksi päätöksenteon 

onnistumisesta, kuten Kumar ja Eickhoff 2005, jotka esittelivät oman viitekehyksensä, 

jolla voidaan arvioida ulkoistamisen päätöksentekoprosessia. Sen lisäksi on tehty paljon 

tutkimuksia ulkoistamista selittävien teorioiden valossa, pääasiassa 

transaktiokustannusteorian kannalta esimerkkeinä Ngwenyama ja Bryson 1999 sekä 

Aubert, Rivard ja Patry 2004, jotka ovat tutkimuksissaan selittäneet ulkoistamista 

transaktiokustannusteorian avulla. Näiden lisäksi varsinkin merkittävät 

konsulttiyritykset, kuten esimerkiksi Deloitte ja PriceWaterhouseCoopers ovat tutkineet 

ulkoistamisen motiiveja ja erilaisia riskejä liittyen ulkoistamiseen.  

Tässä tutkielmassa käytetystä kirjallisuudesta suuri osa on myös informaatioteknologian 

ulkoistamista käsitteleviä tutkimuksia. Niitä tutkimuksia on julkaistu varsinkin 

informaatioteknologian alan tieteellisissä julkaisuissa. Nämä tutkimukset soveltuvat 

kuitenkin hyvin tarkastelemaan asiaa yleisemmällä tasolla. Päätöksentekoprosessi on 

samanlainen, oli kyseessä minkä tahansa toiminnon ulkoistaminen. Tutkielmassa 

käytetään myös paljon muun alan tieteellisissä julkaisuissa esiteltyä ulkoistamisen 

tutkimusta, joka tukee informaatioteknologian ulkoistamisen tutkimuksen tuomia 

tuloksia. 

1.2 Tutkielman tavoite 

Alan aikaisemmissa tutkimuksissa on rakennettu erilaisia viitekehyksiä ulkoistamisen 

päätöksentekoprosessille. Näiden viitekehysten avulla rakennetaan tutkielmassa 

käytettävä viitekehys kriittisistä tekijöistä, joiden merkittävyyttä tutkitaan suomalaisten 

pörssiyhtiöiden näkökulmasta. 
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Tutkielman päätavoite täsmentyy seuraavaan lauseeseen: 

’Tutkielman tavoitteena on tutkia suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden talousjohdon 

näkökulmia kriittisistä tekijöistä, jotka ovat edellytyksenä onnistuneelle ulkoistamisen 

päätöksenteolle.’ 

Edellisen lisäksi tutkielmassa tutkitaan vaikuttavatko erilaiset yritykseen liittyvät 

taustatekijät yhtiöiden näkökulmiin kriittisistä tekijöistä.  

1.3 Tutkielman rajaukset 

Tutkielman teoria keskittyy tarkastelemaan asiaa ulkoistavan yrityksen näkökulmasta ja 

palvelua tarjoavan yrityksen näkökulma jätetään pohdinnan ulkopuolelle. Ulkoistavista 

organisaatioista tutkielmassa keskitytään tutkimaan yksityisen sektorin organisaatiota ja 

julkinen sektori jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Julkisen sektorin toiminnassa 

liikevoiton tavoittelu jää yleensä taka-alalle ja keskitytään tarkastelemaan tehokkuutta ja 

toiminnan vaikutuksia (Small 1996, 129). Siitä syystä niiden päätöksenteko ja 

päätöksentekokriteerit saattavat erota yksityisen sektorin organisaatioiden 

päätöksenteosta.  

Yksityiseltä sektorilta valitaan tutkimuksen kohteiksi julkiset osakeyhtiöt. Tämä siitä 

syystä, että julkisissa osakeyhtiöissä päätöksentekoprosessi on usein samankaltaista, 

kun taas muissa osakeyhtiöissä ja muissa yhtiöissä päätöksenteko voi erota yritysten 

välillä merkittävästi. Näissä yhtiöissä päätöksentekijänä on usein omistaja-johtaja, joka 

itsenäisesti tekee päätöksen toiminnasta. Yhtiöllä ei ole välttämättä resursseja tehdä 

kattavaa selvitystä ennen lopullista päätöksentekoa vaan päätöksentekokriteerit voivat 

olla hyvin suppeita. Näissä tapauksissa ei välttämättä löydy yrityksen johdolle 

ulkopuolista valvovaa elintä, kuten julkisissa osakeyhtiöissä aina hallitus, vaan johtaja 

voi tehdä päätökset ilman hänen toimintaansa tarkastelevaa henkilöä/elintä. Tämän 

lisäksi pienimmissä yhtiöissä ulkoistettavat toiminnot ovat usein tiettyjä tukitoimintoja, 

kuten esimerkiksi palkanlaskenta ja muu vähempiarvoinen taloushallinnon toiminto, 

joita ei missään nimessä yrityksen koon takia kannata tuottaa omassa yrityksessä. 
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Suurissa pörssiyhtiöissä ulkoistamisen kohteena voi usein olla merkittävien 

tukitoimintojen lisäksi yrityksen ydintoimintoja, jolloin päätöksenteossa täytyy 

tarkemmin pohtia sen perustana olevia tekijöitä ja ulkoistamisen onnistumiseen 

vaikuttavia tekijöitä. 

Kyselyt osoitetaan yhtiöiden taloudesta vastuussa oleville henkilöille. Tämä siitä syystä, 

että yrityksen kannalta merkittävää päätöstä tekemässä täytyy olla johtavassa asemassa 

oleva taloushallinnon henkilö. Tällä laskentahenkilöllä on päätöksenteossa monta 

roolia, kuten vaikuttaa lopulliseen päätökseen ulkoistetaanko vai ei, olla valitsemassa 

yhteistyökumppania ja hallita yhteistyösuhdetta sekä tuottaa raportteja saaduista 

hyödyistä. (Smith, Morris & Ezzamel 2005, 416;419) 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Ulkoistaminen tarkoittaa jonkin toiminnon siirtämistä yrityksen sisällä tuotetusta 

ulkopuolisen palveluntarjoajan tuotettavaksi. Merkittävää määritelmässä on juuri 

yrityksen ja palveluntarjoajan välillä tapahtuva siirto. Ulkoistamisesta ei voida 

myöskään puhua, jos yritys ei ole aiemmin tuottanut kyseistä toimintoa yrityksen 

sisällä. Ulkoistamisen määritelmään voidaan katsoa sisältyvän muitakin tekijöitä, 

riippuen määritelmän antaneesta tutkijasta ja näihin palataan tutkielman toisessa 

luvussa. Olennaista ja kaikkien tutkijoiden määritelmälle yhteistä on kuitenkin edellä 

mainitut piirteet.1

Palveluntarjoajalla tutkielmassa tarkoitetaan yrityksen ulkopuolista tahoa, joka ottaa 

ulkoistettavan toiminnon tuotettavakseen. Palveluntarjoajat ovat useimmiten tiettyyn 

tehtävään erikoistuneita yrityksiä, joiden liiketoimintaa on muiden yritysten toimintojen 

tuottaminen.  

                                                
1 Kattava lista erilaisista ulkoistamisen määritelmistä Espino-Rodríguez ja Padrón-Robaina 2006, 51. 
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Yrityksen ydinosaamista on tietyn asian tekeminen paremmin kuin mihin yrityksen 

ulkopuoliset tahot pystyvät. Tämän erityisen osaamisen avulla yritys pystyy 

erottautumaan kilpailijoista ja saamaan niihin verrattuna kilpailuetua.  

Yrityksen ydintoiminnot ovat yrityksen pitkän ajan kannattavuuden kannalta hyvin 

merkittäviä. Yrityksen tukitoimintoja taas ovat strategisesti vähemmän merkittävät 

toiminnot. Yrityksen on itse pystyttävä määrittelemään, mitkä sen toiminnoista ovat 

ydin- ja mitkä tukitoimintoja.  (Gilley & Rasheed 2000, 767) 

1.5 Tutkimusmetodit 

Suomessa liiketaloustieteen tutkimuksessa on vakiintunut Neilimon ja Näsin vuonna 

1980 teoksessa ”Nomoteettinen tutkimusote ja Suomalaisen yrityksen taloustiede” 

esittelemä nelikenttäjako, jossa ryhmitellään tutkimusotteet tiedon käyttötarkoituksen ja 

hankintatavan pohjalta. Nämä neljä tutkimusotetta ovat käsiteanalyyttinen, 

päätöksenteko metodologinen, nomoteettinen sekä toiminta-analyyttinen tutkimusote. 

Kasanen, Lukka ja Siitonen täydensivät mallia vuonna 1991 ja lisäsivät siihen 

konstruktiivisen tutkimusotteen. Kuviosta 1 voidaan nähdä nelikenttäjako 

liiketaloustieteen tutkimusotteista sekä konstruktiivisen tutkimuksen suhde muihin 

tutkimusotteisiin. Kuvio jakaa ensin tutkimukset tutkimusotteen mukaan teoreettisiin ja 

empiirisiin tutkimuksiin ja toiseksi deskriptiivisiin, eli kuvaileviin sekä normatiivisiin, 

eli sääntöihin ja määräyksiin tukeutuviin tutkimuksiin.  
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Kuvio 1. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden kartoitus ja konstruktiivisen tutkimuksen 

suhde muihin tutkimusotteisiin (Kasanen ym. 1991, 317) 

Tämän tutkielman taustalla on nomoteettinen tutkimusote. Nomoteettisen 

tutkimusotteen tehtävänä on selittäminen; kausaaliset yhteydet. Kyseessä on 

lainalaisuuksien etsimistä ja selittämistä, lisäksi siinä pyritään löytämään objektiivisesti 

yleisiä piirteitä empiirisestä todellisuudesta. Nomoteettisen tutkimusotteen taustalla on 

positivismi ja tutkimus on hyvin analyyttistä. Tutkimuksessa on yleensä käsitteellinen ja 

empiirinen vaihe sekä näitä yhdistelevä todisteluvaihe. Empirian rooli on  merkittävä 

nomoteettisessa tutkimusotteessa. Tutkijalla on ulkoinen ja objektiivinen rooli ja 

tarkoituksena on löytää yleisiä lainalaisuuksia.  Nomoteettisissa tutkimuksissa on usein 

laaja kvantitatiivinen tilastollisesti analysoitava aineisto ja niissä testataan erilaisia 

hypoteeseja. (Pihlanto 1994, 373; ks. lisäksi Lukka 1991, 170–171) 

Tässä tutkielmassa empiirinen aineisto on kerätty kyselylomakkeilla suomalaisista 

julkisista osakeyhtiöistä.. Kyselytutkimus on survey-tutkimuksen yksi tavanomainen 

aineiston keruumenetelmä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 182). Kun 

tutkimusstrategiana on survey-tutkimus, tietoa on kerätty standardoidusti tietyltä 

joukolta. Tässä tutkimuksessa kysely toteutettiin verkkokyselynä. Verkkokyselyn avulla 

saadaan kerättyä kvantitatiivinen aineisto analysointia varten, joka on merkittävässä 

asemassa tutkimuksen kannalta.  

Käsiteanalyyttinen 

tutkimusote 

Nomoteettinen 

tutkimusote 

Toiminta-analyytti- 

Päätöksenteko 

metodologinen 

tutkimusote 

nen tutkimusote 

Teoreettinen Empiirinen 

Des-

krip-

tiivinen 

Konstruktiivinen 

tutkimusote

Norma-

tiivinen 
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1.6 Tutkimuksen kulku 

Johdannon jälkeen tutkimuksessa esitellään aiheen teoriataustaa. Toisessa luvussa 

esitellään yleisesti toimintojen ulkoistamista, luvussa tarkastellaan yritystoiminnan 

kehittymistä sekä ulkoistamista käsitteenä. Tutkimisen kohteena on myös ulkoistamista 

selittäviä taloustieteenteorioita. Luvun lopussa tutkitaan ulkoistamisen syitä ja 

ulkoistamisesta aiheutuvia riskejä. Lopuksi tarkastellaan ulkoistamisen kohteina olevia 

toimintoja.  

Kolmas luku tarkastelee ulkoistamisen päätöksentekoprosessia. Luvussa pyritään 

määrittelemään yrityksen päätöksentekoprosessin eri vaiheet ja eri vaiheiden 

edellyttämät toimenpiteet, tässä pohditaan myös yhteistyökumppanin valintaa ja siihen 

vaikuttavia seikkoja. Luvun lopussa määritellään ulkoistamisen päätöksentekoprosessin 

kannalta kriittiset tekijät. 

Neljännessä luvussa käsitellään tutkielman empiiristä osaa. Mikä on kohderyhmä, miten 

aineisto on kerätty ja miten aineisto on analysoitu. Tässä luvussa tarkastellaan myös 

tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Viidennessä luvussa tarkastellaan empiriasta 

saatuja keskeisiä tuloksia ja viimeisessä, eli kuudennessa luvussa esitetään yhteenveto ja 

johtopäätökset koko tutkimuksesta. 
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2 TOIMINTOJEN ULKOISTAMINEN 

2.1 Yritystoiminnan kehitys 

Teollisella aikakaudella, 1900-luvulla, yritykset pyrkivät kasvuun mittakaava- ja 

yhdistelmäeduilla. 1970- ja erityisesti 1980-luvulla liike-elämän palvelutoiminnan 

laajenemisen vuoksi sekä teollisissa yrityksissä että palveluyrityksissä tapahtui muutos 

toiminnan organisoinnissa. Ennen sitä toiminnan organisointi noudatti suurimmalta 

osalta mallia, jonka edellytyksinä olivat riittävän homogeenisten ja vakaiden 

markkinoiden olemassaolo. (Kiiha 2002, 1) 

Jo 1980-luvulla yritysten keskuudessa alkoi näkyä keskittyminen varsinaiseen 

liiketoimintaan ja yritykset alkoivat hankkia muita palveluita yrityksen ulkopuolelta. 

Yritykset alkoivat keskittyä niin kutsuttuun ydinosaamiseen, mikä näkyi siinä, että 

monet tuotantoyritykset siirtyivät kohti modernia valmistusta ja alkoivat panostaa 

ihmisresursseihin ja alihankkijasuhteisiin sekä joustavuuteen ja laatuun. Nykyään 

yrityksille on tunnusomaista hierarkkisten organisaatioiden purkautuminen 

pienemmiksi, strategioiltaan ja johtamistavoiltaan riippumattomiksi yksiköiksi sekä 

verkostomaisten organisaatioiden muodostaminen. Yritysrakenteet ovat pelkistyneet ja 

turhat kerrokset on eliminoitu, on pyritty tehokkuuden maksimointiin ja kustannusten 

minimointiin. Tämän kaiken taustalla on ollut vastaaminen globalisaatioon ja kiihtyvään 

kansainväliseen kilpailuun. Varsinkin viimeisimmän vuosikymmenen aikana 

taloudellisen integraation aikakautena, kasvavana trendinä on ollut keskittyminen 

ydinosaamiseen, ja yritykset ovat ulkoistaneet keskitason toiminnot, joiden osalta ei ole 

ollut riittäviä synergia tai tehokkuusedellytyksiä. (Sääksjärvi 1991, 4; Lith 1998, 38; 

Toivonen 2001,7; Kiiha 2002, 1; Hyvärinen 2004, 9) 

Globalisaation myötä yritysten ulkoinen toimintaympäristö on muuttuunut. Sen lisäksi 

yritysten sisäisessä toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta; yritysten sisällä on 

ryhdytty keskittymään pääoman hyödyntämisen tarkasteluun ja varsinkin tunnuslukuina 

sijoitetun pääoman tuotto sekä -kiertonopeus ovat kasvattaneet merkitystään. 
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Yrityksissä on yritetty päästä eroon vajaakäytössä olevista pääomista ja sillä tavoin 

pyritty maksimaaliseen pääoman hyödyntämiseen. Vajaakäyttöongelmaa on voitu lähteä 

purkamaan tuotannon laajentamisella horisontaalisesti eli tuottamalla useammanlaisia 

tuotteita. Toinen keino on ollut yrityksen vahvuuksiin panostaminen. Yritykset ovat 

keskittyneet omiin vahvuusaloihinsa ja vähemmän tärkeät toiminnot on ulkoistettu 

pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla. Ajallisesti tarkasteltuna 1980-luvulla yritykset 

monialaistuivat, mutta 1990-luvulla alkoi keskittyminen ydinosaamiseen, joka on myös 

viimeisimpinä vuosina ollut suositumpaa kuin horisontaalinen laajentuminen. (Pajarinen 

2001, 1–2) 

2.2 Ulkoistaminen käsitteenä 

Tutkielmassa käytettävä käsitteen määritelmä on esitelty tutkielman johdannossa. Tässä 

luvussa tarkastellaan tarkemmin ulkoistamiseen liittyviä osatekijöitä. Kuten 

johdannossa esitetyssä määritelmässä tuli esille, ulkoistaminen tarkoittaa jonkin tuotteen 

tai palvelun tuottamista ulkopuolisella tuottajalla sen sijaan, että yritys tuottaisi kyseisen 

tuotteen tai palvelun yrityksen sisällä. Tällöin yritys siirtää aiemmin itse suorittamansa 

toiminnon ulkopuolisen yrityksen tuotettavaksi. Tämä aiheuttaa sen, että ensin 

yrityksessä on lopetettava ulkoistettavan toiminnon tuottaminen ja sen lisäksi on 

solmittava sopimussuhde toimintoa tuottavan tahon kanssa. Nämä kaksi ovat 

ulkoistamisen peruselementit. Toiminnon lopettamiseen voi liittyä tuotannontekijöiden 

myyntiä sekä henkilökunnan siirtymistä toiminnon tuottajan palvelukseen. (Kiiha 2002, 

1; Horngren 2002, 300) 

Ulkoistamisessa on kyse joko jonkin tuotteen tuottamisesta yrityksen ulkopuolella 

olevassa yksikössä tai vaihtoehtoisesti kokonaisen toiminnon, kuten esimerkiksi koko 

henkilöstöhallinnon. Ulkoistamista voidaan joissakin tapauksissa verrata alihankintaan. 

Ulkoistamisessa on kuitenkin kyse yrityksen tuottaman toiminnon siirrosta 

ulkopuoliselle tuottajalle ja näiden kahden osapuolen välisestä strategisesta liitosta, kun 

taas alihankinnassa on kyse joko kertaluonteisesti tai jatkuvasti toiminnon 

hankkimisesta ulkopuoliselta taholta. Alihankinnassa ei tarvita strategista tai oleellista 

pitkäaikaista sitoutumista. (Sääksjärvi 1991, 7). Pajarinen (2001, 6) määrittelee 
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alihankinnan olevan tuotannon välipanosten ostamista. Termi ulkoistaminen sen sijaan 

tarkoittaa ”aiemmin yrityksen sisällä tehdyn toiminnon siirtämistä ulkopuolisen 

toimittajan vastuulle”. 

Sääksjärven (1991, 7–8) käyttämä määritys ulkoistamiselle on ”yrityksen sisään 

rakennetun, olemassa olevan ja vakiintuneen yksikön tai sen osan siirtäminen yrityksen 

ulkopuolelle, joko omaksi erilliseksi yksiköksi tai jo toimivan yrityksen osaksi”. 

Tarkastelunäkökulma vaikuttaa myös osaltaan siihen, voidaanko puhua ulkoistamisesta 

vai onko kyseessä alihankinta. Esimerkkinä onko kyseessä suuren konserniyhtiön 

liiketoimintayksikön vai konsernitason näkökulma. Jos liiketoimintayksiköstä siirretään 

toiminto keskitetysti konserniin, se voi yksikön näkökulmasta näyttää ulkoistamiselta. 

Kuitenkaan ilman yhtiöittämistä määritelmän mukaan ulkoistamista ei ole tapahtunut. 

Sääksjärvi puhuukin tällöin keskittämisestä. 

2.3 Taustalla olevat taloustieteen teoriat 

2.3.1 Transaktiokustannusteoria 

Ulkoistamista on selitetty vuosien aikana useiden eri taloustieteenteorioiden avulla. 

Ulkoistamista selittäviä teorioita on yhteensä ainakin 22 erilaista.2 Selvästi merkittävin 

ja yleisimmin tutkimuksissa käytetty on ollut transaktiokustannusteoria3, jonka esitteli 

Coase kirjassaan ”The Nature Of The Firm” jo vuonna 1937 ja jota sen jälkeen on 

kehittänyt eteenpäin Williamson tutkimuksissaan ”Market And Hierarchies” (1975) 

sekä ”The Economic Institutions Of Capitalism: Firms, Markets, Relational 

Contracting” (1985). Teorian mukaan yritysten olemassaolon taustalla on markkinoiden 

toimimattomuus/tehottomuus ja transaktiokustannukset ovat syynä yritysten erilaisille 

käyttäytymisille. Transaktiokustannusteoria pyrkii selittämään, mikä ohjausmekanismi 

                                                
2 Luettelo ulkoistamista selittävistä eri taloustieteenteorioista Gottschalk ja Solli-Sæther 2005, 692.
3 Ulkoistamista transaktiokustannusteorian avulla selittäviä tutkimuksia mm. Alexander & Young 1996; 
Aubert, Rivard & Patry 1996; McIvor 2000; Jiang, Frazier & Prater 2006; King 2006.  
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on tehokkain missäkin taloudellisissa olosuhteissa. (Kulmala, Ojala, Ahoniemi & Uusi-

Rauva 2006, 131) 

Walker ja Weber (1984) ovat lähestyneet tee itse vai ulkoista -päätöstä (make-or-buy –

decision) transaktiokustannusteorian näkökulmasta. Transaktio, eli vaihdanta on 

hyödykkeiden ja palveluiden siirtämistä erillisten yksiköiden välillä ja 

transaktiokustannukset siitä aiheutuvia kustannuksia. Näitä kustannuksia tulisi arvioida 

päätöstä tehtäessä. Transaktiokustannusteoria tarjoaa siis työkalun analysoida 

ulkoistavan yrityksen ja palveluntarjoajan välistä transaktiota ja mahdollistaa 

tehokkaimman rakenteen valinnan yritysten väliselle yhteistyölle (Ngwenyama & 

Bryson 1999, 354).  

Transaktiokustannusteorian näkökulmasta voidaan tarkastella tuottaa itse vai ulkoistaa – 

päätöstä ja yritykset tutkivat erilaisia transaktiokustannuksia päätöstä tehdessään. 

Erilaiset transaktiokustannukset voidaan jakaa neljään eri ryhmään: 

1) Yhteistyökumppanin etsinnästä aiheutuvat kustannukset  

2) Sopimuksen teosta ja neuvottelusta aiheutuvat kustannukset 

3) Valvonta- ja koordinointikustannukset 

4) Yhteistyökumppanin vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset  

Ulkoistaminen kannattaa vain, jos markkinoilla syntyvät tuotantokustannukset, eli 

palvelun hinta yhdessä vaihdannasta aiheutuvien transaktiokustannusten kanssa ovat 

matalammat kuin organisaation sisällä syntyvät tuotantokustannukset. Perinteisesti siis 

toiminnot on suoritettu yrityksessä sisällä niin kauan, kunnes kustannukset ovat yhtä 

suuret kuin ulkopuoliselta hankittuna. (Ngwenyama & Bryson 1999, 354; ks. lisäksi 

Kulmala ym. 2006, 131; Bahli & Rivard 2003, 213) 

Transaktiokustannusteorian perustana on kaksi olettamusta ihmisen käyttäytymiselle: 

rajoittunut rationaalisuus sekä opportunismi. Rajoittunut rationaalisuus tarkoittaa sitä, 

että ihmisen on mahdotonta löytää ja prosessoida kaikkea informaatiota transaktioon 

liittyen. Opportunismi sen sijaan on ihmisen toimimista omaa etua tavoitellen. Ihminen 

tarttuu mahdollisuuteen saada hyötyä, eikä ota huomioon sen mahdollisia vaikutuksia 

muihin tai onko teko mahdollisesti moraalisesti väärin. Näiden olettamusten paikkansa 
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pitävyys johtaa informaation epäsymmetriaan. Osapuolet eivät jaa keskenään kaikkea 

informaatiota, koska he pyrkivät kyseisen informaation avulla hyötymään sopimuksesta. 

Molemmat osapuolet tunnistavat tämän käyttäytymisen ja se aiheuttaa erilaisia 

toimenpiteitä ja sopimusehtoja. Näistä aiheutuu transaktiokustannuksia. (Bahli & 

Rivard 2003, 213; ks. lisäksi Aubert, Rivard & Patry 2004, 922) 

Aubert ym. (2004, 922–929) ovat tutkimuksessaan tutkineet tekijöitä, jotka vaikuttavat 

transaktiokustannusten määrään ja sitä kautta niiden merkittävyyteen päätöksenteossa ja 

vaikutuksia lopulliseen ulkoistamispäätökseen. He tutkivat toimintoihin liittyvien 

varojen erityisyyden, epävarmuuden transaktion ympärillä sekä teknisten- ja 

liiketoimintaan liittyvän osaamisen vaikutuksia toimintojen ulkoistamishalukkuuteen. 

Transaktiokustannusteorian perusteella sitä herkemmin ulkoistetaan, mitä 

yksinkertaisemmasta varasta on kyse, mitä vähemmän epävarmuutta liittyy 

transaktioon, mitä enemmän teknistä osaamista tarvitaan toiminnon tuottamiseen ja mitä 

vähemmän liiketoimintaan liittyvää osaamista vaaditaan toiminnon tuottamiseen. 

Tutkimuksesta saatujen tulosten valossa ulkoistamisen päätöksenteko noudattaa 

transaktiokustannusteorian mukaisia oletuksia lukuun ottamatta varoihin liittyvää 

erityisyyttä, jonka osalta saatiin ristiriitaisia tuloksia. Yritykset näyttäisivät ulkoistavan 

herkemmin toimintoja, jonka varoihin liittyy suurta erityisyyttä. 

Transaktiokustannusten määrä on pienentynyt informaatioteknologian kehityksen 

myötä, mikä on mahdollistanut toimintojen hajauttamisen useiden toimijoiden välillä. 

Teknologian avulla pystytään pitämään koordinointi- ja valvontakustannukset kurissa. 

Kumppanuuksien välisten pitkäaikaisten liikesuhteiden ja keskinäisen luottamuksen 

avulla myös etsintä- ja neuvottelukustannukset pystytään eliminoimaan lähes kokonaan. 

Näin ollen transaktiokustannusteorian mukaan ulkoistamisesta on tullut yrityksille 

entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Transaktiokustannusteorian kanssa lähes yhtä 

merkittäväksi ulkoistamista selittäväksi teoriaksi on viimeisten vuosien aikana noussut 

toinen hyvin erilaista näkökulmaa korostava teoria. Tätä teoriaa voidaan käyttää joko 

transaktiokustannusteorian rinnalla tai erikseen ulkoistamista selittävänä teoriana. 
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2.3.2 Resurssiperusteinen näkökulma 

Viimeisten vuosien aikana on transaktiokustannusteorian rinnalle noussut toinen 

merkittävästi painoa saanut teoria selittämään ulkoistamista. Resurssiperusteinen 

näkökulma keskittyy yrityksen suhteellisen edun tarkasteluun verrattuna muihin 

yrityksiin. Tämä tuoreempi ulkoistamisen teoria perustuu Penrosen vuonna 1959 

julkaisemassaan kirjassaan ”The Theory And Growth Of The Firm” esittelemään 

teoriaan,  jota on sen jälkeen vuonna 1991 kehittänyt edelleen Barney tutkielmassaan 

”Firm Resources And Sustained Competitive Advantage”. Sen pääajatus on 

epätasapaino yritysten välisissä resursseissa ja kyvykkyyksissä ja sen selittämä yritysten 

suoritusten välinen ero. Kyvykkyyden kautta, resursseja hyväksi käyttäen tuotetaan 

toimintoa, joka tuo yritykselle kilpailuetua. Tämä lähestymistapa katsoo yritystä 

resurssien ja kykyjen joukkona, joita käsitellään vahvuuksina ja joita on tuettava. 

Näiden pitäisi ohjata yrityksen strategiaa. Viimeisten vuosien aikana on 

resurssiperusteista ajattelua alettu soveltaa myös selittämään ulkoistamista. (Holcomb & 

Hitt 2006, 465) 

Teorian peruslähtökohtana on siis yrityksen resurssit. Teorian mukaan yrityksen 

resursseja ovat sen omistamien resurssien lisäksi myös ne, jotka ovat sen hallinnassa 

erilaisten sopimussuhteiden kautta. Yritys kykenee saamaan itselleen kilpailuetua 

suhteessa muihin prosessoimalla sen hallinnassa olevia resursseja. Yrityksen hallinnassa 

olevat resurssit voidaan jakaa kahteen luokkaan, aineelliset ja aineettomat. Aineellisia 

resursseja ovat rahavarat sekä fyysinen pääoma. Aineettomia sen sijaan ovat erilainen 

ihmispääoma, kuten tietämys, teknologinen osaaminen sekä yrityksen maine. Yleensä 

yrityksen aineellinen pääoma on helppo tunnistaa. Ne ovat konkreettisesti nähtävissä 

yrityksen ulkopuolisenkin henkilön yrityksen tilinpäätöstiedoista. Yrityksen aineeton 

pääoma on kuitenkin se, jonka avulla yritys teorian mukaan pystyy luomaan 

kilpailuetua. Tämä tietämyksen ja osaamisen kautta tuleva vahvuus on yleensä 

vaikeampaa tunnistaa, mutta sen valjastaminen tehokkaasti käyttöön mahdollistaa 

yrityksen positiivisen erottumisen kilpailijoista. Tämä ajattelu painottaa yrityksen 

sisäisiä resursseja ulkoisten mahdollisuuksien sijaan. (Espino-Rodríguez & Padrón-

Robaina 2006, 50–52; ks. lisäksi Gottschalk & Solli-Sæther 2005, 686) 
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Espino-Rodríguez ja Padrón-Robaina (2006, 52) antavat oman resurssiperusteiseen 

näkökulmaan nojaavan määritelmän ulkoistamiselle:  

”Ulkoistaminen on strateginen päätös, jonka edellytyksenä on 

sopimussuhde tuotteiden tai palveluiden tuottamisen kannalta 

välttämättömien ei-strategisten toimintojen tai liiketoimintaprosessien 

tuottamisesta ulkoisessa yrityksessä, jolla on mahdollisuutta tuottaa 

toiminto. Koko prosessin on tähdättävä yrityksen parempaan 

kilpailukykyyn”.   

Heidän ulkoistamisen määritelmässä on kolme merkittävää osatekijää: 1) ulkoistamisen 

on oltava strateginen päätös, 2) potentiaaliset ulkoistamisen kohteet on tunnistettava, eli 

toiminnot, joita voidaan kehittää kyvykkäämmällä ulkoisella tekijällä sekä 3) resurssit 

voivat olla kilpailuedun lähde vain, jos niitä hyödynnetään liiketoimintaprosesseissa. 

Merkittävää on siis tiedostaminen ulkoistamisen ja juuri yrityksen kyvykkyyden ja 

resurssien välisestä suhteesta, ja sen perusteella tehtävä ulkoistamispäätös. Heidän 

lisäksi mm. Gottschalk ja Solli-Sæther (2005, 686) painottavat ulkoistamisen 

resurssiperusteisessa määritelmässään ulkoistamisen olemista strateginen päätös, jota 

voidaan käyttää paikkaamaan yrityksen kyvykkyyksissä ja resursseissa olevia aukkoja 

2.4 Ulkoistamisen motiivit 

2.4.1 Kustannussäästöjen saaminen 

Kustannustehokkuuden parantaminen on ollut, ja on edelleen, merkittävin syy 

yrityksille ulkoistaa toimintojaan. Yritykset arvioivat toimintojensa aiheuttamia 

kustannuksia ja tutkivat, voisiko toiminnot toteuttaa edullisemmin muualla ja investoida 

vapautuneet resurssit muihin toimintoihin.  Suurtuotannon tuomat edut ovat myös 

merkittävä keino saavuttaa kustannussäästöjä. Siirtämällä käyttötoiminta suurempaan 

ulkopuoliseen yksikköön tai yhdistelemällä yksiköiden samoja toimintoja suuremmaksi 

erityiseksi kokonaisuudeksi, voidaan parantaa kustannustehokkuutta. Ulkopuolisella 
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tiettyä toimintoa tuottavalla yrityksellä on usein lukuisia asiakkaita ja ne usein 

saavuttavat pienemmät yksikkökustannukset kuin mikään yksittäinen yritys voi 

saavuttaa. He pystyvät tuottamaan toiminnon paremmin ja tehokkaammin kuin useita 

toimintoja tuottava yritys. (Jiang, Frazier & Prater 2006, 3-4; ks. lisäksi Sääksjärvi 

1991, 8; Jiang & Qureshi 2006, 49; PriceWaterhouseCoopers 2007, 3,6) 

Varsinkin pienemmille yrityksille, mahdollisuus hyötyä suurtuotannon eduista 

ulkoistamalla on merkittävä hyöty. Uusi internetin ja informaatioteknologian tuoma 

virtuaalinen toimintaympäristö on mahdollistanut pienten yritysten hyötymisen kaikista 

samoista eduista kuin suuri yritys ilman suuria pääomainvestointeja koneisiin ja 

henkilöstöön sekä ilman investointihin liittyvää riskiä. (Kumar & Eickhoff 2005, 248) 

Resurssien parempi kohdistaminen tuo myös kustannussäästöjä. Tehokkaat yritykset 

allokoivat resurssinsa toiminnoille, joiden osalta heillä on verrattavissa olevaa etua. Ne 

toiminnot, joiden osalta etua ei ole, on parasta ulkoistaa yrityksille, joilla on toimintojen 

suhteen kustannusetua tai etua luotettavuudessa tai laadussa. Ulkoistamalla muita 

toimintoja ydintoimintojensa ympäriltä, yritykset kykenevät keskittymään ja 

keskittämään resurssinsa ydinosaamiseensa. Näiden toimintojen osalta yritykseltä 

löytyy uniikkia tieto-taitoa. Ulkoistettaessa organisaatio kevenee ja laiteinvestoinnit 

sekä muut kiinteät kustannukset alenevat. Ulkoistamisen seurauksena yritys siis 

kykenee vähentämään operatiivisia sekä kiinteitä kuluja ja näin ollen välittömästi 

saavuttamaan kustannussäästöjä. (Sääksjärvi 1991, 11; ks. lisäksi Kiiha 2002, 4-5; Jiang 

ym. 2006, 4) 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista 

tuotantoa ulkoistaneista yrityksistä ¾ ilmoittivat syykseen ulkoistaa toimintojaan juuri 

kustannussäästöjen tavoittelemisen ja tutkimusta ja kehitystä ulkoistaneista yrityksistä 

62 % ulkoistivat kyseisestä syystä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

ydintoimintoihin keskittyminen on edelleen merkittävä syy ulkoistaa, kun tuotantoa 

ulkoistaneista yrityksistä 62 % ja tutkimusta ja kehitystä ulkoistaneista yrityksistä 43 % 

ilmoittivat ulkoistamismotiivikseen keskittymisen. (Ali-Yrkkö 2006, 7-8).  
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2.4.2 Uusien kykyjen saavuttaminen 

Toinen merkittävä syy ulkoistamiselle on palveluntarjoajayrityksen erityisosaamisen ja 

laajemman asiantuntemuksen saaminen oman yrityksen käyttöön. Yleensä yksittäiset 

yritykset eivät kykene kilpailemaan markkinoilla olevista alan parhaista ammattilaisista 

vaan erikoistuneet yritykset vievät voiton. Tiettyä toimintoa tuottavilla yrityksillä on 

yleensä näiden pätevimpien asiantuntijoiden sekä erikoistumisen tuomana etuna 

erityistä osaamista. Tietoa ja taitoa, joiden avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä 

kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Tämä erityinen osaaminen voi olla henkilöiden taitoa, 

prosessien erinomaisuutta tai fyysisien resurssien paremmuutta. (Quinn 1999, 10; ks. 

lisäksi Sääksjärvi 1991, 10; Alexander & Young 1996, 728; Kobiashi-Hillary 2004, 

129–130; Jiang ym. 2006, 3-4; PriceWaterhouseCoopers 2007, 3-4) 

Erityistä toimintoa tuottavilla yrityksillä on myös yleensä mahdollisuus investoida 

uusien teknologioiden ja käytäntöjen kehitykseen huomattavasti enemmän. Tuotettava 

toiminto on heidän ydinosaamistaan, jota he pyrkivät vahvistamaan. Se on myös 

erikoistuneen yrityksen ainoa investointikohde, kun taas ulkoistavalla yrityksellä on 

useimmiten monta investointeja tarvitsevaa kohdetta. Heillä on myös olemassa laaja 

asiakaspohja, joiden kanssa toimitaan ja se kasvattaa entisestään innovatiivisuutta. 

Nämä tekijät tukevat liiketoiminnan kasvua ja reagointiaika kansainvälisen 

markkinoiden tarpeisiin selvästi lyhenee. (Alexander & Young 1996, 728; ks. lisäksi 

Sääksjärvi 1991, 10; Quinn 1999, 10; Kobiashi-Hillary 2004, 130; Jiang ym. 2006, 3-4) 

Teknologian ja osaamisen hankkiminen onkin Suomessa suurin syy ulkoistaa tutkimus 

ja kehitys. Yritykset pyrkivät saamaan muiden yrityksien erityisosaamista omaan 

käyttöönsä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksessa 78 % tutkimusta ja 

tuotekehitystä ulkoistaneista yrityksistä piti merkittävimpänä ulkoistamisen motiivina 

juuri teknologian tai osaamisen hankkimista. Tuotannon ulkoistamisessa se ei ollut 

aivan niin merkittävä motiivi (22 %).  (Ali-Yrkkö 2006, 7-8) 
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2.4.3 Strategiset hyödyt

Kolmas merkittävä motiivi ulkoistukselle on ulkoistuksesta saatava strateginen hyöty. 

Yritys voi strategisesti hyötyä ulkoistuksesta erilaisin tavoin.  Voidaan pyrkiä 

hankkimaan lisäkapasiteettia, lisätä joustavuutta, pääsemään uusille markkinoille tai 

vastaamaan asiakastarpeisiin (Ali-Yrkkö 2006, 7-8).  

Yritykset voivat lisätä kapasiteettiansa ulkoistamalla. Tällöin yrityksen ei tarvitse tehdä 

suuria investointeja lisäkapasiteetin hankkimiseksi. Merkittävä strateginen etu onkin 

pääomien ja resurssien vapauttaminen, jolla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia 

yritykselle. Yritys voi näin ollen käyttää säästyneet resurssit muihin, arvoketjun 

kannalta tärkeämpiin käyttökohteisiin tai investointeihin, mahdollisesti hyvin kriittiseen 

tarpeeseen. Tämä tekee yrityksestä myös joustavamman. Resurssit voidaan 

joustavammin sopeuttaa vastaamaan yrityksen todellisia tarpeita tai taloudellista 

tilannetta. Yritys ei ole enää niin tiukasti sitoutunut omien resurssien käytön suhteen. 

Olemalla joustava, myös varastot pyritään minimoimaan ja sitä kautta vapautetaan 

sitoutunutta pääomaa ja sopeutuminen kysynnän vaihteluun helpottuu. Erikoistunut 

yritys pystyy myös nopeammin vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tuomiin 

haasteisiin. Reagointikyky muuttuviin haasteisiin onkin yksi merkittävä 

ulkoistamismotiivi. Ulkoistettaessa yritys pystyy pienentämään mahdollisesti myös 

velkaansa ja velkariskiä, ja sitä kautta hyötyy joustavuudessa. (Ali-Yrkkö 2006, 7-8; ks. 

lisäksi Quinn 1999, 11; Kiiha 2002, 4; Kumar & Eickhoff 2005, 248; 

PriceWaterhouseCoopers 2007, 3) 

Ulkoistamalla tukitoimintojaan, yritykset voivat myös keskittää vapautuneet resurssit 

toimintoihin, joiden osalta sillä on erityistä osaamista, ydinosaamista. Kun yritys 

tunnistaa ydinosaamisalueensa, se voi keskittyä kehittämään ja vahvistamaan näitä osa-

alueita. Vahvistaminen tulisi olla johdonmukaista ja pitkäjänteistä panostusta, minkä 

tukitoimintojen ulkoistamisesta vapautuneet resurssit mahdollistavat. Samalla myös 

johtaminen voidaan keskittää ydintoimintoihin ja -osaamisiin tukitoimintojen sijasta. 

(Kiiskinen ym 2002)  
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Ulkoistava yritys voi myös kokea ettei pysty laadullisesti tarjoamaan tarpeeksi hyvää 

palvelua asiakkaalle. Tällöin se voi ulkoistaa toiminnon parantaakseen asiakkaalle 

tarjottavaa laatua. Usein erikoistuneet yritykset pystyvät keskittymisensä avulla 

parempaan laatuun. (Kobiashi-Hillary 2004, 129) 

Ulkoistamalla voidaan myös päästä uusille markkinoille. Palveluntarjoaja mahdollistaa 

uusien markkina-alueiden ja asiakkaiden tunnistamisen ja tavoittamisen. Syntyy uusia 

kanavia ja yhteyksiä ja päästään uusiin foorumeihin ja yhteisöihin. (Kiiskinen ym. 2002, 

88–89) 

Ulkoistamisella on myös oma strateginen roolinsa yrityskuvan parantamiseksi. Yritys 

voi vahvistaa omaa imagoaan tuomalla julkisuuteen yhteistyökumppaneitaan, joilla on 

vahva ja uskottava imago. Tämä kasvattaa yrityksen haluttavuutta henkilöstön silmissä 

sekä luo uskottavuutta liikekumppaneissa. (Kiiskinen 2002, 87) 

Joustavuuden lisääminen sekä lisäkapasiteetin hankkiminen ovatkin olleet merkittäviä 

tekijöitä suomalaisten yritysten ulkoistaessa toimintoja sekä tuotannon toimintojen 

ulkoistuksessa, että tutkimuksen ja tuotekehityksen ulkoistuksessa. Joustavuuden 

lisääminen on molempien osalta ollut toiseksi merkittävin motiivi ulkoistamiselle, sen 

ollessa motiivina 78 %:lla tuotantoa ulkoistaneista yrityksistä ja 63 %:lla tutkimusta ja 

tuotekehitystä ulkoistaneista yrityksissä. Lisäkapasiteetin hankkiminen on merkittävin 

motiivi ulkoistaa tuotannon toimintoja, kun 81 % yrityksistä piti sitä yhtenä syynä 

ulkoistukselle. (Ali-Yrkkö 2006, 7) 

2.4.4 Yhteenveto motiiveista  

Kuten edellisistä luvuista voidaan havaita, ulkoistamisen motiivit nivoutuvat tiiviisti 

yhteen. Kun pyritään yhteen tavoitteeseen, joka samalla parantaa myös jollakin muulla 

tavalla toimintaa. Yritykset pyrkivät ulkoistamisen avulla resurssien vapauttamiseen, 

joka samalla lisää yrityksen joustavuutta ja parantaa kustannustehokkuutta. 

Yhteenvetona edellisistä luvuista voidaan todeta, että yritykset ulkoistavat 

parantaakseen kilpailuasemaansa markkinoilla. Parantuu kilpailuasema sitten 
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kustannusten alentumisena tai parempana mahdollisuutena keskittyä ydinosaamiseen, 

kaikki ulkoistamisen motiivit tähtäävät juuri kilpailuaseman parantumiseen. Seuraavana 

on kerätty edellisten lukujen perusteella luettelo ulkoistamisen motiiveista. 

- kustannussäästöjen saaminen 

- resurssien ja pääomien vapautuminen 

- parempi keskittyminen ydinosaamiseen 

-  suurtuotannon etujen mahdollistaminen 

- parhaiden kykyjen sekä teknologian omaan käyttöön saaminen 

- parempi innovatiivisuus 

- pääsy uusille markkinoille 

- lisäkapasiteetin hankkiminen 

- joustavuuden parantuminen 

- yrityskuvan parantuminen 

- laadun parantuminen 

Kuten edellä olevasta luettelosta voidaan nähdä, motiiveja ulkoistukseen on useita. 

Tukitoimintojen ulkoistamisessa motiivi on nykyäänkin poikkeuksetta 

kustannussäästöjen saaminen, mutta se ei ole aina merkittävin tekijä ulkoistettaessa 

ydintoimintoja. Yleensä kustannussäästöjen saaminen on aina yksi ulkoistuksen 

motiiveista, mutta nykyään ulkoistamisella pyritään myös muihin tavoitteisiin 

(PriceWaterhouseCoopers 2007, 3).  

2.5 Ulkoistamisen riskit 

Ulkoistamisprosessiin liittyvät riskit voidaan jakaa neljään ryhmään, kuten esimerkiksi 

Kiiskinen (2002, 94–99) on tehnyt kirjassaan. Erilaisia ulkoitamisprosessiin liittyviä 

riskejä ja niiden tuomia haasteita on käsitelty useissa tutkimuksissa. Näistä 

tutkimuksista löydetyt riskit on ryhmitelty seuraavissa kappaleissa mukaillen Kiiskisen 

käyttämää ryhmittelyä, näitä ryhmiä kuitenkin hieman muokaten. Kiiskisen 

määrittelemät neljä ryhmää, jotka ovat liiallinen riippuvuus palveluntarjoajasta, 

joustamattomuus muuttuvissa liiketoiminnan tarpeissa, ennakoitua korkeammat 
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kustannukset sekä sisäinen vastarinta, muokattiin palveluntarjoajaan, joustavuuden 

puutteeseen, kustannushyötyjen toteutumiseen sekä yrityksen sisälle liittyviin riskeihin. 

Palveluntarjoajaan liittyvät riskit 

Suurimman ryhmän erilaisia riskejä muodostaa palveluntarjoaja, eli ulkoistavan 

yrityksen yhteistyökumppani. Valittu yhteistyökumppani saa tietoonsa merkittäviä 

asioita ulkoistavasta yrityksestä. Tämä ns. tietovarastoon liittyvä riski liittyy 

kauppasalaisuuksien, erityisten tuotantoprosessien tai uusien tuotteiden kehitykseen 

liittyvien tietojen paljastumiselle palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on 

mahdollisuus käyttää ideoita yritystä vastaan ja varastaa tältä markkinaosuutta. 

Voittopotentiaalin kasvaessa koordinointi ja ristiriitojen ratkaiseminen saattaa 

vaikeutua, koska yhteistyöosapuolet saattavat alkaa tavoitella omaa hyötyään toisen 

kustannuksella. Yritykset saattavat pantata ja vääristää hallussaan olevaa tietoa, jolloin 

myös innovaatioiden kehittäminen hidastuu. Myös luottamuksen rakentuminen 

ulkoistavan yrityksen ja palveluntarjoajan välille on merkittävää ja sen kehittyminen vie 

oman ajan, joten yhteistyön tuomia etuja ei heti päästä hyödyntämään. (Kumar & 

Eickhoff 2005, 248; ks. lisäksi Many Trapped 1997; Ngwenyama 1999, 354; Pajarinen 

2001, 17–19; Kiiskinen 2002, 95–96; Adler 2003, 56)

Tietovarastoriskiin liittyy läheisesti sopimuksen tekoon liittyvät riskit. Sopimusehdot on 

mietittävä tarkkaan, että esimerkiksi juuri tietovarastoriski saadaan minimoitua. Myös 

sopimusehdoissa täytyy huomioida se asia, jos yhteistyökumppani ei kykenekään 

toimimaan halutulla tasolla ja sopimus halutaan purkaa. Ulkoistavien yritysten täytyy 

sopimuksia tehdessä myös huomioida ehdoissa valuuttojen arvojen muutoksiin liittyvät 

riskit ja muut mahdollisesti sopimuksen kannattavuuteen liittyvät tekijät. (Kumar & 

Eickhoff 2005, 248; ks. lisäksi Many Trapped 1997; Ngwenyama 1999, 354; Pajarinen 

2001, 17–19; Kiiskinen 2002, 95–96; Adler 2003, 56)
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Logistiikkariski on myös läheisesti yhteistyökumppaniin liittyvä riski. Tällöin 

toiminnon tuottaja saattaa olla kauempana asiakkaita kuin ennen. Ulkoistaminen lisää 

askelmia tuotantoketjuun mikä voi johtaa varaston kiertonopeuden heikkenemiseen ja 

varsinkin nopeasti kehittyvillä aloilla varastoissa olevien tavaroiden epäkuranttiuteen. 

(Kumar & Eickhoff 2005, 248; ks. lisäksi Pajarinen 2001, 17–19; Kiiskinen 2002, 95–

96) 

Liialliseen riippuvuuteen palveluntarjoajasta liittyy myös piilevä riski, joka voi ilmetä 

yhteistyökumppanin valinnassa. Kun yhteistyösopimus on päättymässä ja valitaan uutta 

palveluntarjoajaa, yritys helposti sivuuttaa merkittävät valintakriteerit ja päätyy vanhaan 

yhteistyökumppaniin, koska se on helppoa ja luontevaa. Yritys voi antaa liian suuren 

painon edelliselle yhteistyökumppanille uudessa valintaprosessissa. Näissä tapauksissa 

saatetaan jättää valitsemasta paras yhteistyökumppani tai tietyn toimittajan asemasta voi 

tulla liian hallitseva ja yrityksen muutosvalmius ja kyky hyödyntää uusia 

mahdollisuuksia heikkenee. Yleisesti ottaen siirrettäessä toiminto tuotettavaksi 

yrityksen ulkopuolella, yrityksen hallinta kyseistä toimintoa kohtaan vähenee. Tämän 

hallinnan puutteen ja siihen liittyvä riski on eliminoitavissa tiukoin sopimusehdoin. 

(Adler 2003, 56; ks. lisäksi Many Trapped 1997; Ngwenyama 1999, 354; Pajarinen 

2001, 17–19; Kiiskinen 2002, 95–96; Kumar & Eickhoff 2005, 248) 

Joustavuuden puutteeseen liittyvät riskit 

Palveluntarjoajalla on yleensä hyvin merkittävä asema markkinoilla ja suuri tietämys 

ulkoistavan yrityksen toiminnoista ja tarpeista. Johtuen palveluntarjoajan vahvasta 

asemasta ja useista asiakkaista, ulkoistavalla yrityksellä on puutteellinen 

vaikutusmahdollisuus palveluntarjoajan toimintamalliin ja palvelusisältöön. Tämä 

vaikeuttaa sopeutumista omien asiakkaiden ja prosessien muuttuviin tarpeisiin. Yritys ei 

pysty välttämättä vastaamaan markkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin niiden vaatimalla 

nopeudella, jos muutokset eivät kosketa palveluntarjoajan kaikkia 

yhteistyökumppaneita. Varsinkin pienimpien yritysten kannalta palveluntarjoajan 

suuret, ja sille hyvin merkittävät yhteistyökumppanit voivat olla haitallisia yritykselle, 

koska niiden vaatimat toimenpiteet eivät välttämättä ole hyviä pienen yrityksen 

kannalta. Myös pienen yrityksen vaatimukset muutoksille eivät välttämättä toteudu 

nopeasti, vaan havaittaessa muutostarve on ensin neuvoteltava palveluntarjoajan kanssa, 
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jonka jälkeen se mahdollisesti neuvottelee vielä muiden yhteistyökumppaneidensa 

kanssa. Tämän prosessin jälkeen vastaaminen muutoksiin voi jo olla myöhäistä. 

(Pajarinen 2001, 17–19; ks. lisäksi Victims Of Outsourcing 1998; Adler 2003, 56) 

Kustannushyötyjen toteutuminen 

Merkittävimmät riskit ulkoistamisessa liittyvät kustannushyötyjen toteutumiseen. Usein 

yliarvioidaan ulkoistamisen tuomat kustannussäästöt tai kustannukset kasvavat 

odotettuja suuremmiksi. Tämä johtuu ulkoistamisprosessin huonosta hallinnasta ja 

yrityksen henkilöstön ulkoistamiskokemuksen puutteesta. Yritykset monesti ajattelevat, 

että ulkoinen tekijä pystyy hallitsemaan ulkoistetun toiminnon tehokkaammin kuin he 

itse, mutta aina ei ole näin. Joissakin tapauksissa voi syntyä ulkoistamisen 

alkuvaiheessa piileviä kustannuksia toiminnon uudelleenorganisoinnista. Tämän lisäksi 

transaktio- ja koordinointikustannukset voivat aiheuttaa yllättävän suuria kustannuksia, 

jotka osoittautuvat kustannussäästöjä suuremmiksi. Joissakin tapauksista yritysten 

organisaatiokulttuurien yhteensovittaminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. 

(Pajarinen 2001, 17–19; ks. lisäksi Fewer Than One-Fifth 1997; Victims Of 

Outsourcing 1998; Kumar & Eickhoff 2005, 248; PriceWaterhouseCoopers 2007, 3) 

Hyvin merkittävä asia kustannushyötyjen saavuttamisessa on sopimuksen tekovaiheessa 

palvelulle neuvoteltava hinta. Ulkoistava yritys ei aina tunne palvelumarkkinoita 

tarpeeksi hyvin kyetäkseen neuvottelemaan itselleen kilpailukykyisen hinnan. 

Palvelumarkkinoiden kypsyessä hinnan tulisi laskea oppimisefektin, uusien työkalujen 

ja kilpailun kiristymisen myötä. Liian usein ulkoistavat yritykset neuvottelevat 

ulkoistamissopimukselle kiinteän hinnan, eivätkä he hyödy palvelumarkkinoiden 

kehittymisestä. Tämän lisäksi toiminnon tuottamisen siirrosta aiheutuu merkittäviä 

kustannuksia, jotka usein aliarvioidaan. Yritykset myös useimmiten olettavat kaikkien 

työmäärien ja kustannusten eliminoituvan ulkoistuksen myötä. On mahdollista, että 

tietoja joudutaan ylläpitämään kahteen kertaan ulkoistamisen myötä, mikä aiheuttaa 

lisäkustannuksia. Hyvin merkittävän riskin aiheuttavat myös toiminnon vaikutukset ja 

kytkennät muihin toimintoihin, joita yritykset eivät välttämättä aina täysin havaitse. 

Ulkoistaminen voi edellyttää toimenpiteitä muiden toimintojen osalta, josta aiheutuu 

kustannuksia (Kiiskinen 2002, 96–97) 
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Yrityksen sisäiset riskit 

Hyvin merkittäviä riskejä liittyen ulkoistamiseen tulee yrityksen sisältä. Yrityksen 

sisäinen muutosvastarinta on yksi näistä. Usein yrityksen oma henkilöstö vastustaa 

toiminnon siirtämistä yrityksen ulkopuolisen tahon suoritettavaksi. Merkittävin 

vastustukseen liittyvä tekijä on pelko oman työtehtävän loppumisesta tai sen 

mahdollisesta siirtymisestä ulkoistamisen mukana. Henkilöstö saattaa myös kokea oman 

osaamisensa kyseenalaistetuksi ja tuntea johdolta puuttuvan luottamusta. Myös 

yrityksen perinteiset arvot voivat tukea talon sisällä tuottamista ja toimiminen arvojen 

vastaisesti aiheuttaa ongelmia. Yhteistyöyritysten organisaatiokulttuurien erilaisuus 

saattaa aiheuttaa hankaluuksia ja mahdollisia yhteentörmäyksiä henkilöstön parissa. 

Vähän ulkoistamiskokemusta omaavissa yrityksissä suuren riskin aiheuttaa 

ulkoistamisprosessissa vaadittavan osaamisen puute, jota yrityksen sisältä ei löydy. 

Ulkoistamisprosessia ei osata hallita oikein, koska yrityksestä ei löydy tarvittavaa 

kokemusta ja kyvykkyyttä siihen.  (Kiiskinen 2002, 97–98; ks. lisäksi Fewer Than One-

Fifth 1997; PriceWaterhouseCoopers 2007) 

2.6 Ulkoistamisesta saatavien hyötyjen ja riskien viitekehys 

Kuten yrityksen toimintaa kokonaisuutena arvioidaan erilaisten talouden tunnuslukujen 

avulla, jotka kuvaavat yrityksen suoriutumista, myös ulkoistamista voidaan arvioida 

samojen tunnuslukujen avulla. Erilaisten taloudellisesta informaatiosta laskettujen 

kannattavuutta, tehokkuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut osoittavat myös 

ulkoistamisesta saatavat hyödyt.  

Jiang ja Qureshi (2006, 47–49) ovat rakentaneet ulkoistamisen viitekehyksen, joka 

liittää yhteen ulkoistamisesta saatavat hyödyt ja siitä aiheutuvat riskit. Hyötyihin ja 

riskeihin vaikuttavat tekijät on jaettu kahteen ryhmään: mitattavat tekijät (Kuvio 2) ja 

ei-mitattavat tekijät (Taulukko 1).  
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Kuvio 2. Ulkoistamisen hyötyjen ja riskien viitekehys: taloudesta tuotettavan 

informaation avulla mitattavat tekijät (Jiang & Qureshi 2006, 48) 

Mitattavia tekijöitä voidaan mitata taloudesta tuotettavan informaation avulla ja ne ovat 

merkittäviä yrityksen suorituskyvyn arvioinnin mittareita. Ulkoistamisesta tuleviin 

hyötyihin ja riskeihin vaikuttavat mitattavat tekijät ovat riskien hallinta, tuottavuus, 

kannattavuus, kustannustehokkuus sekä yrityksen arvo. Riskiä syntyy aina 

ulkoistamissopimuksen myötä. Se voidaan kuitenkin minimoida kontrolloimalla 

ulkoistamissopimuksen hintaa sekä sopimuksen kestävyyttä, eli sopimuksen pysymistä 

vakaana ja vahvana ilman pelkoa sen rikkoutumisesta tai heikkenemisestä. 

Kustannustehokkuutta voidaan helposti mitata panosten, eli välillisten ja välittömien 

kustannusten ja tuotosten, eli myynnin välisenä suhteena. Tuottavuutta voidaan myös 

mitata panosten ja tuotosten välisenä suhteena. Myynneistä saadaan mitattua tuotokset 

ja sitä suhteutetaan käytettyihin resursseihin, kuten esimerkiksi henkilöstön määrään.  

Merkittävin kriteeri arvioitaessa yrityksen suoritusta on kannattavuus. Ulkoistamisen 

Yrityksen arvo 

Tuottavuus Kannattavuus 

Kustannus- 

tehokkuus 

Riskien hallinta 

VaikuttaaVaikuttaa

Vaikuttaa

JohtaaJohtaa

Johtaa

ULKOISTAMINEN 

Läpi
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kannattavuutta voidaan mitata esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotolla. Edellä mainitut 

mitattavat tekijät vaikuttavat kokonaisuutena yrityksen arvoon. Jos yritys pystyy 

ulkoistamisella pienentämään kustannuksia ja kasvattamaan tehokkuutta ja voittoja, 

ulkopuoliset sijoittavat pitävät yritystä entistä parempana sijoituskohteena ja ovat 

halukkaita sijoittamaan pääomiaan yritykseen. Tällöin yrityksen arvo kasvaa. (Jiang & 

Qureshi 2006, 47–48) 

Mitattavien tekijöiden lisäksi ulkoistamisesta saataviin hyötyihin ja siitä aiheutuviin 

riskeihin vaikuttaa myös suuri määrä ei-mitattavia tekijöitä (Taulukko 1). Näitä tekijöitä 

voidaan ainoastaan arvioida epäsuorasti mitattavien tekijöiden kautta. (Jiang & Qureshi 

2006, 48) 

Taulukko 1. Ulkoistamisen hyötyjen ja riskien viitekehys: ei-mitattavat tekijät (Jiang & 

Qureshi 2006, 48) 

Tuottavuuteen vaikuttavat 

ei-mitattavat tekijät 

Suoraan ulkoistamisesta 

kannattavuuteen johtavat 

ei-mitattavat tekijät 

Kannattavuuteen vaikut-

tavat ei-mitattavat tekijät 

• Tieto taito 

• Suurtuotannon edut 

• Moraali 

• Joustavuus 

• Keskittyminen ydinosaamiseen 

• Pääsy parhaimpiin 

teknologioihin 

• Varmistetaan paras laatu 

• Laajentumisriski 

• Yrityksen kilpailustrategiat 

• Kyvyt innovaatioihin 

• Kasvusuunnitelma 

Yrityksien kannalta haastavaa on ei-mitattavien tekijöiden arviointi. Näillä tekijöillä on 

merkittävät vaikutukset ulkoistamiseen, mutta niiden arviointi on vaikeaa. Yrityksien 

tulisi panostaa näiden tekijöiden ja niiden vaikutusten tunnistamiseen, jotta pahoilta 

yllätyksiltä vältyttäisiin 
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2.7 Ulkoistettavat toiminnot 

Ulkoistaminen liittyy kiinteästi yrityksen ydinosaamiseen. Ydinosaaminen täytyy 

kuitenkin käsitteenä erottaa termistä ydinliiketoiminta. Ne toiminnot, jotka välittömästi 

liittyvät keskeisen lopputuotteen valmistukseen ovat yrityksen ydinliiketoimintaa. 

Ydinosaamiseen kuuluvissa toiminnoissa yrityksellä on toimintojen suhteen 

kustannusetua tai etua luotettavuudessa tai laadussa verrattuna kilpailijoihin. Yritys 

pystyy tuottamaan ne toiminnot paremmin kuin muut. Näihin toimintoihin yrityksen 

menestyminen taloudellisessa kilpailussa perustuu. (Kiiha 2002, 4) 

Yritykset pyrkivät keskittämään rajoitetut resurssit niihin toimintoihin, joiden 

tuottamisessa niillä on etua kilpailijoihin nähden. Samalla yritykset keventävät 

organisaatiotaan ulkoistamalla ne toiminnot, jotka joku muu pystyy tuottamaan yritystä 

paremmin ja vahvistamaan sitä kautta toimintaansa. (Quinn 1999, 11) 

Ensimmäisenä, kun yritys alkaa suunnitella ulkoistamista, on selvitettävä mahdolliset 

ulkoistamisen kohteiksi sopivat toiminnot. Kremic, Tukel ja Rom (2006, 467–476) ovat 

tutkimuksessaan jakaneet ulkoistettavien toimintojen valinnassa päätökseen vaikuttavat 

tekijät neljään kategoriaan, jotka esitellään seuraavaksi. Nämä toiminnon valintaan 

vaikuttavat tekijät ovat strategiaan liittyvät tekijät, kustannuksiin liittyvät tekijät, 

toiminnon piirteisiin liittyvät tekijät sekä ympäristöön liittyvät tekijät. Näistä tekijöistä 

voidaan huomata yhteys ulkoistamisen motiiveihin sekä riskeihin, joita käsiteltiin 

luvuissa 2.4 ja 2.5.  

Strategiaan liittyvät tekijät 

Yrityksillä, jotka ulkoistavat, täytyy olla joitakin kriittisiä kykyjä. Merkittävintä on 

yrityksien osalta pystyttävä tunnistamaan, mitkä toiminnoista ovat ydintoimintoja ja 

mitkä eivät. Yritys hyödyntää ydinosaamistaan ydintoimintojen kautta. Jos 

epäonnistutaan ydintoimintojen tunnistamisessa, yritys tuhlaa aikaa ja pääomia 

tekemällä jotakin, mitä ei tehdä kovin hyvin eikä se tuo yritykselle kilpailuetua. 

Ydintoimintojen lisäksi yrityksellä on myös olemassa toimintoja, jotka eivät ole 

ydintoimintoja, mutta luonteeltaan niitä hyvin lähellä.  Näiden toimintojen tuottamisessa 



28

yrityksiltä löytyy kriittistä tietämystä ja nämä toiminnot tuottavat hyvin tärkeää tietoa 

tai teknologiaa muiden toimintojen kannalta. Sekä ydintoimintoja, että näitä kriittistä 

tietämystä omaavia toimintoja yritysten ei kannattaisi ulkoistaa vaan pitää ne omassa 

hallinnassaan. (Kremic ym. 2006, 470; ks. lisäksi Kumar & Eickhoff 2005, 248) 

Toiminnon ulkoistaminen voi tulla kyseeseen, jos yrityksen sisältä ei löydy tarpeeksi 

kyvykkäitä henkilöitä. Yrityksen työntekijät eivät pysty tuottamaan toimintoa siten, että 

yritys erottuisi sen avulla kilpailijoista ja se tuottaisi kilpailuetua muihin nähden. 

Tällöin toiminto kannattaa ulkoistaa, jos ulkoistaminen mahdollistaa yritykseltä 

itseltään puuttuvien kykyjen saavuttamisen. (Kremic ym. 2006, 471) 

Myös laatu ja joustavuus ovat strategisia päätöksentekokriteereitä valittaessa 

ulkoistettavaa toimintoa. On pohdittava, parantaako ulkoistaminen laatua vai ei, ja sen 

perusteella ratkaista kannattaako ulkoistaminen. Myös joustavuuden osalta täytyy 

ratkaisu tehdä aina tapauskohtaisesti. Ulkoistamisella voidaan parantaa jonkin 

strategisen elementin, kuten esimerkiksi resurssien käytön joustavuutta. Usein, jos 

kyseessä on esimerkiksi suuri byrokraattinen organisaatio, ulkoistamisella voidaan 

helposti parantaa joustavuutta. (Kremic ym. 2006, 471–472) 

Kustannustekijät 

Ulkoistuksen ennakko-oletuksena on, että se pienentää kustannuksia. Tällöin toiminnon 

tuottamisesta yrityksen sisällä aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin mitä 

toiminnon tuottaminen ulkopuolella yritykselle maksaisi.  Ulkoistuksella saavutettavista 

kustannussäästöistä on olemassa kuitenkin suurta epävarmuutta ja sen lisäksi voi olla 

vaikea määrittää toiminnon tuottamisesta yrityksen sisällä aiheutuvat todelliset 

kustannukset. Yleisesti ottaen toiminnon ulkoistaminen on sitä kannattavampaa mitä 

suuremmat kustannukset sen tuottamisesta aiheutuu. (Kremic ym. 2006, 472) 

Toimintoon itsessään liittyvät tekijät 

Toimintoihin liittyy erilaisia piirteitä, joiden perusteella tietyt toiminnot on 

yksinkertaisesti järkevämpi ulkoistaa kuin toiset. Yksi näistä tekijöistä on toiminnon 

monimutkaisuus suorittaa. Kun toiminnon tuottamiseen liittyvät erilaiset muuttujat ovat 
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vaikeasti tunnistettavissa, toiminto on monimutkainen tuottaa. Tämä vaikeus heijastuu 

myös ulkoistussopimuksen tekoon. Monimutkaisten toimintojen osalta voi olla hyvin 

vaikea ilmaista sopimukseen vaadittavia ehtoja toiminnon tuottamiseen liittyen. Tämän 

kaltaiset toiminnot kannattaa tuottaa yrityksen sisällä. (Kremic ym. 2006, 472; ks. 

lisäksi Aubert ym. 2004, 922) 

Toinen ulkoistukseen vaikuttava toiminnon piirre on toiminnon yhteys muihin 

toimintoihin. Minkälainen yhteys on ja miten se vaikuttaa muihin toimintoihin. Mitä 

suurempi vaikutus toiminnolla on muihin toimintoihin, sitä enemmän yhteistoimintaa ja 

kommunikointikanavia se vaatii. Voi olla hyvin vaikea rakentaa tarvittavia kanavia 

yritysten välille, johtuen esimerkiksi erilaisista organisaatiokulttuureista, ja tällöin ei 

toimintoa kannata ulkoistaa. (Kremic ym. 2006, 472–473; ks. lisäksi Juma’h & Wood 

1999, 387) 

Toiminnon tuottaminen vaatii myös erilaisia varoja. Näiden varojen erityisyys on yksi 

toiminnon ulkoistamisen kannalta merkittävä tekijä. Mitä erityislaatuisempia koneita ja 

muita tuotteita toiminnon tuottaminen vaatii, sitä huonompi vaihtoehto toiminnon 

ulkoistaminen on. Näillä erityisillä pitkään kestävillä koneilla ei ole juuri mitään arvoa 

toiminnon tuottamisen ulkopuolella ja näin ollen ne jäisivät ulkoistamisen myötä 

arvottomaksi romutavaraksi. (Kremic ym. 2006, 473; ks. lisäksi Aubert ym. 2004, 922) 

Toiminnon rakenne voi myös olla sen kaltainen, että se suosii toiminnon ulkoistamista. 

Jos toiminnon tuottaminen seuraa tiettyä selkeätä kaavaa eikä vaadi mitään erityistä, 

silloin toiminto on helpompi tuottaa. Näiden toimintojen ulkoistukseen ei liity mitään 

erityistä riskiä. (Kremic ym. 2006, 473) 

Toiminnon ulkoistukseen liittyy usein myös henkilöstön siirtymistä tai mahdollisesti 

henkilöstön irtisanomista. Onkin aina tapauskohtaisesti mietittävä toiminnon 

ulkoitamisen vaikutus henkilöstön mielialaan. Henkilöstön irtisanominen ja siirtäminen 

on herkkä asia ja merkittävä valintakriteeri. (Kremic ym. 2006, 473) 
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Ympäristötekijät 

Yrityksen sisäiseen ympäristöön kuuluu erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat toiminnon 

ulkoistamisen kannattavuuteen ja siten valintaan. Yrityksessä tietyt henkilöt, usein 

ylimmät johtajat päättävät ulkoistamisista. Näillä päättävillä henkilöillä on omia 

mielipiteitänsä siitä, mitä ulkoistetaan. Jos joku päättävässä asemassa oleva henkilö ei 

halua jonkin toiminnon ulkoistamista, on tämän toiminnon ulkoistaminen vaikeampaa. 

Yrityksen sisällä on myös ulkoistamisista päättävien henkilöiden lisäksi muita 

henkilöitä, kuten esimerkiksi luottamusmies, joilla on vaikutusvaltaa ja mielipide joka 

on huomioitava. Näiden henkilöiden ajatukset täytyy ottaa huomioon ulkoistamisen 

kohteita mietittäessä. Kolmas sisäiseen ympäristöön liittyvä tekijä on toimintoon 

liittyvät lain määräävät seikat. Näitä ovat mm. erilaiset työehtosopimukset ja muut 

sopimukset, jotka on myös ulkoistettaessa toimintoa otettava huomioon. (Kremic ym. 

2006, 473) 

Hyvin merkittävä asia ulkoistamisessa on sopivan yhteistyökumppanin löytäminen. Jos 

yritys toimii hyvin erityislaatuisella toimialalla ja sen tuottamat toiminnot ovat hyvin 

erityisiä kykyjä vaativia, voi olla vaikea löytää sopivaa yhteistyökumppania. Näin ollen, 

mitä erityislaatuisempia taitoja toiminnon tuottamien vaatii, sitä huonompi kohde se on 

ulkoistettavaksi. Toinen yhteistyökumppaniin liittyvä tekijä on mahdollisuus 

intressiristiriitaan. Tällöin toiminnon ulkoistaminen voi tuoda palveluntarjoajalle 

mahdollisuuden ajaa omaa etuaan yli yhteistyösopimuksen. Mitä suurempi 

mahdollisuus tähän toiminnon suhteen on, sitä huonompi ulkoistamisen kohde se on. 

Yhteistyökumppaniin liittyvien tekijöiden lisäksi yrityksen ulkoisesta ympäristöstä 

tuleva vaikuttava tekijä on kilpailijoiden toimet. Usein yritykset seuraavat kilpailijoiden 

tekemisiä ja niiden ulkoistettaessa, ulkoistetaan myös itse. (Kremic ym. 2006, 473) 

Hyvin merkittävä ympäristöstä tuleva tekijä on epävarmuus. Jos toiminnon 

ulkoistamiseen liittyy paljon epävarmuutta ympäristön osalta sekä toiminnon 

tuottamisen uudelleenjärjestelyn ja sijoittelun osalta, on hyvin vaikea ulkoistaa toiminto 

onnistuneesti. Näiden toimintojen osalta panoksiin, vaatimuksiin ja kustannuksiin liittyy 

suuresti epävarmuutta eivätkä yritykset osaa määrittää odotuksia. Tällöin 

yhteistyösopimukselle on hyvin vaikea määrittää käypää hintaa. (Kremic ym. 2006, 

473) 
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Puhuttaessa toimintojen ulkoistamisesta on yleensä keskitytty informaatioteknologian 

toimintojen ulkoistamiseen. Informaatioteknologian ulkoistaminen on nykyään hyvin 

yleistä.. Informaatioteknologian lisäksi esimerkiksi muita ulkoistamisen kohteita ovat: 

- henkilöstöhallinto: palkkalaskenta, rekrytointi, koulutus; 

- taloushallinto: kirjanpito, reskontrat, laskutus ja perintä; 

- logistiikka: varastot, tietojärjestelmät, kuljetus;

- asiakaspalvelu: puhelinkeskus, asiakasneuvonta; 

- myynti ja markkinointi: suoramarkkinointi, puhelinmyynti, mainonta; 

- kiinteistö- siivous- ja ruokapalvelut. (Kiiha 2002, 6) 

Erilaisten palvelutoimintojen ulkoistaminen on merkittävin ulkoistamisten kohde. 

Suomalaisista yli kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä yli 60 % on ulkoistanut 

eri palvelutoimintojaan. Palvelutoimintojen merkittävän ulkoistuksen selittää niiden 

oleminen usein tukitoimintoja. Tuotannon toimintojen ulkoistaminen on kasvanut 

palveluiden rinnalle merkittäväksi ulkoistuskohteeksi. � suomalaisista yrityksistä on 

ulkoistanut valmistus tai tuotantotoimintaa. Kolmas merkittävä ulkoistamiskohde on 

tutkimus ja tuotekehitys, kun yli 20 % suomalaisista yrityksistä on ulkoistanut 

tutkimusta ja kehitystä. (Ali-Yrkkö 2006, 6) 

Tutkijoiden joukossa on ollut erimielisyyksiä siitä, pitäisikö yrityksien ulkoistaa 

ydintoimintojaan. Joidenkin mielestä todellinen hyöty ulkoistamisista tulee juuri 

ydintoimintojen ulkoistamisista, kun annetaan toiminto tuotettavaksi pätevimmälle 

tekijälle. Joidenkin mielestä taas ei voida pysyä mukana kilpailussa, jos siirretään 

toiminto, jonka tuottaminen täytyy osata hyvin, yrityksen ulkopuolelle. Niitä pitäisikin 

kehittää itse. Yksi mahdollisuus onkin siirtää ydintoimintojen rutiininomaisten osien 

tuottaminen yrityksen ulkopuolella ja vastata itse kehittämisestä ja innovoinnista. 

(Bryce & Useem 1998, 639) 
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3 ULKOISTAMISEN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 

3.1 Päätöksentekoprosessin eri vaiheet 

Yrityksen ulkoistamisen päätöksentekoprosessiin kuuluu useita vaiheita. Näiden 

vaiheiden etenemistä kuvaa kuvio 3. Valmisteluvaiheessa yritys saa tarjouksia eri 

palveluntarjoajilta ja arvio tarjouksien kannattavuutta. Arvioinnin perusteella valitaan 

yhteistyökumppani ja tehdään lopullinen ulkoistamispäätös. Sopimuksen 

solmimisvaiheessa sovitaan maksuista sekä velvoitteista. Silloin on myös tärkeää sopia 

turvallisuusseikoista, joilla estetään mahdolliset tietovuodot ja muut sen kaltaiset 

riskitekijät. Sopimuksen solmimisen jälkeen vuorossa on mahdollinen resurssien siirto 

ulkoistavasta yrityksestä palveluntarjoajalle. Tämä voi tarkoittaa koneiden sekä 

kaluston, mutta myös henkilöstön siirtymistä. Tässä vaiheessa rakennetaan myös 

kommunikointijärjestelmä osapuolten välille. Näiden vaiheiden jälkeen yritykset ovat 

valmiita aloittamaan yhteistoiminta. (Kajava & Jurvelin 1996, 7) 

Sopimukset kestävät useimmiten muutaman vuoden, jonka jälkeen on tärkeää arvioida 

yhteistoiminnan onnistumista. Jos yritys on tyytyväinen palveluntarjoajaan, se pitää tätä 

parhaimpana vaihtoehtona ulkoistukselle. Ollessaan tyytymätön yritys alkaa etsiä uutta 

yhteistyökumppania. Tämän jälkeen yhteistoiminta yleensä loppuu ja yritys pohtii, onko 

kyseisten toimintojen osalta ulkoistaminen parempi vaihtoehto kuin tuottaa ne yrityksen 

sisällä. Punnitaan toiminnasta saatuja hyötyjä ja verrataan niitä siihen, jos toiminto olisi 

suoritettu yrityksen sisällä. Yritys tekee toiminnasta kannattavuusarvion. Tällöin 

tehdään päätös toiminnon ulkoistamisen jatkosta tai tuottamisen siirtämisestä takaisin 

yrityksen sisälle. Jos päädytään kyseisessä tilanteessa siihen, että ulkoistaminen on 

paras vaihtoehto, ulkoistaminen sisäistetään osaksi yrityksen toimintaa, joko vanhan tai 

aikaisemmassa vaiheessa löydetyn paremman toimijan kanssa. (Kajava & Jurvelin 

1996, 7-8) 
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Valmistelu       

     

     

Ulkoistamispäätös     

     

     

Uusi Sopimuksen solmiminen   

kumppani     

     

Resurssien siirto     

     

     

Toiminnan suorittaminen 
   Entinen 
   kumppani

Jatkon arviointi   

      

      

  Ulkoistamisen lopetus     

      
TAPPIOLLISTA   KANNATTAVAA 

Toiminnan arviointi   

    

Lopettaminen     Sisäistäminen   

Kuvio 3. Ulkoistamisprosessin eri vaiheet (Kajava & Jurvelin 1996, 8; ks. lisäksi Kiiha 

2002, 13; Kiiskinen ym. 2002, 101) 

Kyseiset päätöksentekoprosessin vaiheet kuvaavat päätöksentekoprosessin etenemistä. 

Se ei kuitenkin syvenny tarkastelemaan eri vaiheiden kannalta merkittäviä asioita, vaan 

esittelee ainoastaan ulkoistamisen päätöksentekoprosessin etenemisen. Jotta päästäisiin 

tehokkaaseen päätöksentekoon, täytyy tarkemmin tarkastella mitä eri vaiheet vaativat. 
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3.2 Päätöksentekoprosessin vaiheiden arviointi 

McIvor (2000, 29) on omassa tutkimuksessaan kehittänyt edellisessä luvussa esitetystä 

hieman eroavan ja täsmennetyn viitekehyksen ulkoistamisen päätöksentekoprosessille. 

Tämä antaa tarkemmin toimintaohjeita ja tarkastelee ulkoistamisen 

päätöksentekoprosessia ydintoimintojen näkökulmasta. Hän määrittelee neljä vaihetta, 

joilla arvioidaan ulkoistamispäätöstä. Nämä neljä vaihetta ovat yrityksen 

ydintoimintojen määrittäminen, arvoketjun kannalta relevanttien toimintojen arviointi, 

ydintoimintojen kustannusanalyysi sekä suhdeanalyysi. Tämän viitekehyksen avulla 

yrityksen on mahdollista päästä tehokkaaseen ulkoistamispäätökseen (Kuvio 4).  
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  Vaihe 1.       

Määritellään liiketoiminnan 
  ydintoiminnot    
    
Ei-ydintoimintojen ulkoistaminen Ei-ydintoimontojen suorittamien 

   yrityksessä 

Ydintoimintojen identifiointi 

    
ULKOISTA   TEHDÄÄN ITSE 
      

  
Vaihe 2. 

      

  Arvioidaan relevantit toiminnot 
  arvoketjussa (ydintoiminnot)   
    
    Ydintoimintojen  

    suorittamisen vertailu 

    kilpailijoiden 

    suoriutumiseen 

   
  Vaihe 3.     

Ydintoimintojen kustannus- 
  analyysi     
    
Tehdään paremmin kuin Ei pätevää ulkoista 

ulkoiset tahot tekijää 

Mahdolliset yhteistyökumppanit 
      
TEHDÄÄN ITSE     
      
  Vaihe 4.       

Suhdeanalyysi     

         
       
       
Ulkoisia päteviä tekijöitä Ei päteviä ulkoisia tekijöitä 

ja/tai vähän vaaraa kilpailusta ja/tai vähän vaaraa kilpailusta 
    tulevaisuudessa 

    
       
STRATEGINEN ULKOISTUS                  INVESTOINTI OMAAN 

                      TEKEMISEEN   

Kuvio 4. Ulkoistamisen päätöksentekoprosessin vaiheiden arviointi (McIvor 2000, 29) 
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Ensimmäisessä vaiheessa yritys määrittelee, mitkä sen tuottamista toiminnoista ovat 

ydintoimintoja ja mitkä eivät. Ydintoimintojen määrittämisessä tärkeää on, että niiden 

määrittämisessä on mukana yrityksen ylin johto, sekä edustajia kaikista yrityksen osa-

alueilta. Näistä henkilöistä muodostuvan tiimin täytyy tunnistaa merkittävät tekijät, 

joilla kilpaillaan markkinoilla. Keskittymällä asiakkaiden tarpeisiin ja kilpailuetuun, 

pystytään ydintoiminnot määrittämään. Tämän lisäksi on tärkeää tunnistaa erityiset 

taidot, joiden avulla erottaudutaan kilpailijoista ja luodaan kilpailuetua. Viitekehyksen 

mukaan pääsääntönä voidaan pitää, että kaikki toiminnot, jotka eivät ole ydintoimintoja, 

voidaan ulkoistaa. Tulevissa vaiheissa voidaankin keskittyä ainoastaan ydintoimintojen 

tarkasteluun mahdollisina ulkoistamiskohteina. (McIvor 2000, 29–30) 

Toisessa vaiheessa yritys arvioi kyvykkyytensä suorittaa ensimmäisessä vaiheessa 

määritetyt yritykseen arvoketjuun kuuluvat ydintoiminnot, ja vertailee kyvykkyyttään 

suhteessa jokaisen mahdolliseen ulkoiseen toiminnon tuottajaan. Tässä vaiheessa 

merkittävä apuväline on benchmarking4, eli vertailuanalyysi, missä verrataan toimintaa 

muiden toimijoiden toimintaan ja kyseenalaistetaan oma toiminta. Tämä käsittää 

kaksivaiheisen analyysin: 

1. Oman kyvykkyyden vertailu ulkoisiin tekijöihin  

2. Tunnistetaan ja mitataan kulut, jotka liittyvät ulkoistukseen5 ja 

toiminnon pitämiseen yrityksessä 

Tämän avulla saadaan selville toiminnon tuottamisen yrityksen sisällä ja toiminnon 

ulkoistamisen väliset erot. Tämä mahdollistaa yrityksen keskittymään ja keskittämään 

resurssinsa toimintoihin, joilla se pystyy tuottamaan erityistä arvoa asiakkaille ja 

ulkoistamaan toiminnot, joita ei ole tarvetta, eikä kannata suorittaa yrityksen sisällä. 

Merkittävin strateginen kysymys ulkoistamisen päätöksenteossa on, saako yritys 

kilpailuetua tekemällä itse vai ulkoistamalla ydintoiminnot. (McIvor 2000, 30–32) 

Kolmannessa vaiheessa selvitetään kaikki todelliset ja mahdolliset kustannukset, jotka 

liittyvät toiminnon tuottamiseen yrityksen sisällä sekä sen ulkoistamiseen. Siinä otetaan 

huomioon kaikki välittömät ja välilliset kustannukset, jotka liittyvät ulkoistamiseen, 
                                                
4 Benchmarkingin tärkeyttä ulkoistamisessa on painottanut myös mm. Juma’h 2000, 269. 
5 Transaktiokustannukset (ks. luku 2.3.1) 
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eikä ainoastaan ostohintaa. Ulkoistamisen kokonaishintaa verrataan toiminnon 

aiheuttamiin kustannuksiin, joita sen tuottaminen yrityksen sisällä aiheuttaa. Silloin on 

tärkeää löytää tarvittava yrityksen sisäinen data mistä saadaan tarkat laskelmat 

kustannuksista, joita toiminnon tuottaminen aiheuttaa. Kustannusten selvityksessä 

McIvor6 (2000, 32–33) pitää parhaimpana vaihtoehtona käytettävän toimintolaskentaa7

(activity-based costing, ABC). Toimintolaskenta keskittyy laskemaan hyödykkeelle 

kustannuksia niiden eri toimintojen käytön mukaan. Sen avulla pystytään näin ollen 

tarkasti määrittämään eri toiminnon aiheuttamat kustannukset.  

Kustannusten ja ydintoimintojen suorittamisen kyvykkyyden selvityksen jälkeen on 

mahdollista kaksi erilaista tulemaa: joko löytyy ulkoisia tahoja, jotka ovat 

kilpailukykyisempiä kuin sisäinen taho, tai sitten ei löydy. Jos parempia ulkoisia 

tuottajia ei löydy, yritys voi suorittaa toiminnot omassa yrityksessä tai sitten 

strategisena päätöksenä yritys voi päättää ulkoistaa toiminto olettaen, että ulkoinen 

tekijä tulee saavuttamaan tulevaisuudessa tarvittavaa kilpailuetua tai yritys kokee, ettei 

se itse pysty tulevaisuudessa saavuttamaan enää toiminnon suorittamisesta kilpailuetua. 

Toinen mahdollisuus on, että löytyy ulkoinen taho, joka on kyvykkäämpi toiminnon 

tuottajan kuin sisäinen taho. Tällöin yritys voi investoida omaan suorittamiseen 

kuroakseen etumatkan tai sitten yritys päättää ulkoistaa kyseisen ydintoiminnon. Jos 

yritys päätyy toisessa tapauksista ulkoistukseen, se siirtyy vaiheeseen neljä. (McIvor 

2000, 33–34) 

Viimeisessä vaiheessa, kun yritys on jo tehnyt ulkoistamispäätöksen, se tarkastelee 

mahdollisia yhteistyökumppaneja ja suodattaa pois kaikki epäsopivat. Jos ei löydy 

sopivaa kumppania, yritys investoi toiminnon suorittamiseen yrityksen sisällä ja pyrkii 

parantamaan omaa kyvykkyyttään tuottaa toiminto. Samalla yritys tarkastelee 

kilpailutilannetta markkinoilla ja sen mahdollista muutosta tulevaisuudessa. Jos 

kilpailua on vähän, ulkoistaminen voidaan toteuttaa strategisena ulkoistuksena. Jos sen 

sijaan myös tulevaisuudessa kilpailua tulee olemaan vähän, kannattaa investoida omaan 

tekemiseen. (McIvor 2000, 35) 

                                                
6 Kuten mm.. myös Kulmala ym. 2006, 136. 
7 Tarkempaa tietoa toimintolaskennasta esim. Alhola, K.1998. Toimintolaskenta, WSOY.
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Yhteistyökumppanuudessa on tärkeää, että ulkoistava yritys on määräysvallassa 

suhteessa. Näin yritys voi kontrolloida uusien tuotteiden kehitystyötä, eli toimintaa, joka 

mahdollistaa yrityksen kasvun tulevaisuudessa. Samalla yritys tulee joustavammaksi ja 

pelko yhteistyökumppanin muuttumisesta kilpailijaksi vähenee. (McIvor 2000, 34–35) 

Kun McIvor edellä painotti viitekehyksessään keskittymistä tarkastelemaan 

ydintoimintoja mahdollisina ulkoistamisen kohteina, Kiiskisen, Linkoahon ja Santalan 

(2002, 23–24) lähtökohta ulkoistamiselle on erilainen. Heidän tarkastelunsa lähtee 

ajatuksesta, ettei missään tapauksessa ydintoimintoja tulisi ulkoistaa vaan kehittää ja 

vahvistaa yrityksen sisällä (Kuvio 5). Tukitoimintojen tuottamisessa tulisi taas käyttää 

ulkopuolisia palveluntarjoajia. He aloittavat mallissaan ulkoistamisen tarkastelun 

samasta kuin McIvor, eli heidän mallissa ulkoistamispäätöstä tehdessä, yrityksen on 

ensin määriteltävä mitkä sen toiminnoista ovat ydintoimintoja. Sen lisäksi on 

määriteltävä minkä toimintojen osalta ulkoistaminen on mahdollista ja miten 

mahdollisia yhteistyökumppaneita pystytään hyödyntämään. Määriteltäessä 

ydintoimintoja, yritys myös saa selville minkä toimintojen tuottajana sillä löytyy 

ainutlaatuista osaamista muihin nähden. Näitä toimintoja, joiden tuottamisessa 

yrityksellä on ydinosaamista ja joiden avulla pystytään erottumaan kilpailijoista, ei tulisi 

ulkoistaa.  

Kuvio 5. Toimintojen johtaminen (Kiiskinen ym. 2002, 24) 

Standardit 

Ydintoimintoja 
tukevat 

Ydin- 
toiminnot 

Toiminnot

Tukitoiminnot 

Ulkoista: käytä 
ulkopuolisia, 
kaupallisesti 
saatavilla olevan 
vakiopalveluja 

Tee itse: kehitä 
sisäisenä 
toimintona 

Ulkoista?: tee 
yhteistyötä 
kaupallisesti 
valitun yhteistyö- 
kumppanin kanssa 
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Tarkastellaan kuvion 5 tilannetta talouden toimintojen kannalta. Kuviossa 6 on leikattu 

kuvion 5 ympyrästä talouden toiminnot omaksi kuvioksi. Siinä on jaettu talouden eri 

toiminnot ydintoimintoihin, ydintoimintoja välittömästi tukeviin toimintoihin ja 

tukitoimintoihin.  

Kuvio 6. Taloushallinnon toimintojen ulkoistaminen (PriceWaterhouseCoopers 2007, 7) 

Ulkoistamisvaihtoehtoja pohdittaessa Kiiskinen ym. (2002, 25) määrittelevät myös 

toisen mallin, jonka mukaan tarkastelu lähtee siitä, onko toiminto organisaation 

perustehtävän kannalta kriittinen tai onko toiminto yrityksen ydinosaamista (Kuvio 7). 

Päätöksentekomatriisin pohjalla on olettamukset, että yritykset ovat vähemmän 

taipuvaisia ulkoistamaan ydinosaamistansa ja perustehtävänsä kannalta kriittisiä 

toimintoja. Tässä mallissa perustehtävän kannalta kriittinen tarkoittaa arvoketjun 

kannalta kriittisiä toimintoja, eli ydintoimintoja.

Päätöksenteon tuki 

Verosuunnittelu 

Liiketoiminnan tuki 

Analysointi 

Johdon raportointi 

Konserniraportointi 

Budjetointi 

Pysyvät vastaavat Palkkahallinto 

Kulut  Kassa ja pankki 

Ostovelat  Myyntisaamiset 

Tukitoiminnot: 

Ulkoista 

Kriittiset tukitoiminnot: 

Ulkoista? 

Ydintoiminnot: 

Tuota itse 
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Kuvio 7. Ulkoistamisen päätöksentekomatriisi (Kiiskinen ym. 2002, 25) 

Kun kuviossa 5 oli oletuksena, että ydinosaamista löytyy nimenomaan 

ydintoiminnoista, nyt oletetaan, että ydinosaamista voi löytyä myös muista toiminnoista 

kuin ydintoiminnoista. Kuvion 7 oikeassa yläkulmassa oleva perustehtävän kannalta 

kriittinen ydinosaamista oleva toiminto kannattaa tuottaa yrityksen sisällä. Kyseiseen 

ydinosaamista sisältävään toimintoon liittyy usein sellaista osaamista, jota ei kannata 

luovuttaa yrityksen ulkopuolelle. Muissa tapauksissa ulkoistaminen on merkittävä ja 

usein parempi vaihtoehto kuin tuottaminen yrityksen sisällä. Ulkoistamispäätöstä täytyy 

tällöin harkita tapauskohtaisesti. (Kiiskinen ym. 2002, 25–26) 

Perus- 
tehtävän 
kannalta 
kriittinen 

Ei perus- 
tehtävän 
kannalta 
kriittinen 

Ulkoista ja sido 
palvelutaso 
sopimukseen 

Ulkoista hinnan 
perusteella 

Tee itse kunnes 
haittaa fokusta ja 
ulkoista sitten 

Tee itse 

Ei ydinosaamista Ydinosaamista 
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3.3 Ulkoistamisstrategian valinta 

Kuten jo aikaisemmissa luvuissa kävi ilmi, on olemassa kahdenlaisten toimintojen 

ulkoistamista, ydintoimintojen ulkoistamista ja toisarvoisten tukitoimintojen 

ulkoistamista. Kun yritykset määrittelevät ulkoistamisstrategiaansa, niiden on ensinnä 

pystyttävä määrittelemään ydintoimintonsa ja sen jälkeen mietittävä, kuinka mittavissa 

määrin toimintoja aletaan ulkoistaa. Ulkoistamisstrategian mittavuutta on mahdollisuus 

tarkastella kahdesta eri ulottuvuudesta, strategian syvyyden ja laajuuden kannalta. 

Ulkoistamisstrategiat vaihtelevat merkittävästi ulkoistettavien toimintojen laajuuden 

mukaan. Jos yritykset ulkoistavat vain muutaman tukitoimintonsa ja tuottavat 

suurimman osan toiminnoistaan yrityksen sisällä, niillä on hyvin kapea 

ulkoistamisstrategia. Toiset yritykset taas ulkoistavat merkittävissä määrin 

tukitoimintojaan ja jopa ydintoimintojaan ja näillä yrityksillä on paljon laajempi 

ulkoistamisstrategia. Toinen ulottuvuus, toimintojen syvyys määrittelee toiminnon 

ulkoistamisen mukana yrityksestä pois siirtyvän arvon kyseisestä toiminnosta. Niillä 

yrityksillä, jotka siirtävät ulkoistamisissa lähes 100 % toiminnon arvosta, katsotaan 

olevan syvempi ulkoistamisstrategia kuin niillä yrityksillä, jotka siirtävät esimerkiksi 

alle puolet toiminnon arvosta. Nämä kaksi ulottuvuutta määrittelevät yhdessä yrityksille 

ulkoistamisstrategian. (Gilley ja Rasheed 2000, 767–768)  

Kobayashi-Hillary (2004) on teoksessaan määritellyt kolme erilaista 

ulkoistamisstrategiaa. Nämä strategiat riippuvat siitä, mitä ulkoistamisella tavoitellaan. 

Laajuudeltaan ja syvyydeltään merkittävät ulkoistamiset ovat usein muutoksellista 

ulkoistamista tai strategista ulkoistamista, kun taas kapeat ja pinta-tasolle jäävät 

ulkoistamiset taktista ulkoistamista. 

Taktinen ulkoistaminen 

Ulkoistamista kutsutaan taktiseksi ulkoistamiseksi silloin, kun ulkoistaminen tehdään 

johtuen tietystä ongelmasta. Strategia on tällöin yleensä lyhyen tähtäyksen strategia. 

Tämä on yleensä kyseessä silloin, kun yrityksen sisäisillä resursseilla ei kyetä 

saavuttamaan tavoiteltuja hyötyjä. Taktinen ulkoistaminen voidaan nähdä lyhyen 

tähtäyksen strategisena valintana. Pääsyyt taktiseen ulkoistamiseen ovat yleensä 
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kyvykkyyden puutteeseen liittyviä: yrityksestä ei löydy tarvittavia taitoja tiettyyn 

projektiin, tietyn toiminnon ylläpito on vaikeaa sopivien resurssien puuttumisen vuoksi 

tai on nopea tarve vähentää tai kontrolloida tietyn toiminnon resurssien käyttöä. 

Taktisen ulkoistamisen taustalla voi olla yrityksen halu parantaa maksuvalmiuttaan, kun 

ulkoistamiseen liittyy varojen myyntiä yhteistyökumppanille. (Kobayashi-Hillary 2004, 

148–149; ks. lisäksi Juma’h & Wood 1999, 388) 

   

Strateginen ulkoistaminen 

Strategisessa ulkoistamisessa liiketoimintastrategiaa ja yrityksen kokonaiskuvaa täytyy 

tarkastella ennemmin, kuin tiettyä projektia tai tarvittavaa taitoa. Strategisessa 

ulkoistamisessa mietitään, mitä yritys tekee parhaiten: minkä toimintojen osalta yritys 

kykenee saavuttamaan kilpailuetua ja miten niistä saadaan parhaat hyödyt irti? 

Strategisella ulkoistamisella yritys voi merkittävästi uudelleen organisoida toimintojaan 

ja sitä kautta tarjoamiaan hyödykkeitä. Tällöin myös strategia on huomattavasti 

pidemmälle tähtäävä kuin taktisessa ulkoistamisessa. Pääsyitä strategiselle 

ulkoistamiselle ovat varmistaminen toiminnolle parhaat tekijät, sisäisten resurssien 

vapauttaminen pois tukitoiminnoilta ja sen kautta mahdollistaminen resurssien avulla 

arvontuonti asiakkaille ja keskittyminen ydintoimintoihin. (Kobayashi-Hillary 2004, 

149–150; ks. lisäksi Juma’h & Wood 1999, 388) 

Muutoksellinen ulkoistaminen 

Muutoksellisessa ulkoistamisessa haetaan täysin uudenlaista organisaatiomallia. Se on 

täydellinen organisaation läpikäynti ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Yleensä tämä 

tapahtuu, kun yritys erotetaan emoyhtiöstä tai kehitetään täysin uudenlainen 

tuote/palvelu, joka vaatii organisaation muutosta. Muutoksellinen ulkoistaminen 

mahdollistaa todellisen innovatiivisuuden ja erottumisen markkinoilla. Pääsyitä 

muutokselliselle ulkoistamiselle ovat tuotantoketjun uudelleen määritys, uusille 

markkinoille meno tai uusien tuotteiden/palveluiden prosessien läpikäynti.  (Kobayashi-

Hillary 2004, 150–151) 
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3.4 Yhteistyökumppanin valinta 

3.4.1 Keskeisiä kysymyksiä yhteistyökumppanin valinnassa 

Kun ulkoistava yritys pohtii mahdollisia yhteistyökumppaneita, sen täytyy 

ensimmäisenä etsiä yhteistyökumppaneita, jotka täyttävät perusedellytykset. Kiiskisen 

ym. (2002, 129–130) mukaan perusedellytyksenä kumppanin valintaan on 

palveluntarjoajan maine laadukkaana ja luotettavana toimijana. Merkittävää on myös 

pyrkiä ennustamaan palveluntarjoajan kyvykkyyttä tulevaisuudessa.  

Kun potentiaaliset yhteistyökumppanit on tunnistettu, Kiiskisen ym. mukaan (2002, 

130) yrityksen on tarkasteltava palveluntarjoajan yhteensopivuutta 

yhteistyökumppaniksi. Tämä onnistuu seuraavien kysymysten avulla:  

- Onko yritysten välillä kilpailutilannetta? 

- Onko yritysten välillä omistussuhteita tai mahdollisia juridisia esteitä? 

- Aiheutuuko ulkoistettavan toiminnon alueella synergioita tai riskejä? 

- Aiheutuuko muissa toiminnoissa tai kumppanuussuhteissa häiriöitä? 

- Mikä on yrityksemme yhteistyö- ja neuvotteluasema suhteessa? 

Jos usealla palveluntarjoajalla on edelliset tekijät kunnossa, niistä valitaan mahdollinen 

yhteistyökumppani 1) laadun, eli kumppanilta odotetun palvelutason, 2) saatavuuden, 

eli palvelun kattavuuden ja tavoitettavuuden sekä 3) hinnan perusteella. Näiden lisäksi 

tulee tarkastella kumppanuuden käytännön toteuttamiskelpoisuutta.  On otettava 

valinnassa huomioon mitä uusia järjestelmiä, investointeja ja osaamista mahdollinen 

kumppanuus edellyttää. (Kiiskinen 2002, 130–132) 
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3.4.2 Valintaprosessi 

Valintaprosessin8 tarkoituksena on systemaattisesti edeten, selkeiden tavoitteiden ja 

realististen aikataulujen kautta sopivimman kumppanin löytäminen sekä parhaimman 

mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa saavuttaa paras mahdollinen 

ulkoistamisjärjestely. Usein valintaprosessivaiheessa yrityksen sisällä käynnistyy 

muutosvastarinta ja sen hallinta onkin merkittävää valintaprosessin onnistumiselle. 

Valintaprosessissa tarvitaan myös useanlaista osaamista yrityksen sisältä, jotta siinä 

voidaan onnistua. Kiiskinen ym. (2002, 139) on rakentanut kuusivaiheisen 

valintaprosessin.  

1. tavoitteiden täsmentäminen 

2. ostopalveluiden kuvaus ja rajaus 

3. toimittajien esikarsinta 

4. tarjouskilpailun käynnistys 

5. neuvottelukumppanin / -kumppanien valinta 

6. sopimusneuvottelut. 

Ensimmäisenä on tärkeää varmistaa, että jo aikaisemmin pohditut tavoitteet ovat 

täsmentyneet ja ulkoistamisen tavoitteet ovat selvät. Yrityksen johto ottaa vastuun ja 

varmistaa, että prosessia hallitaan asianmukaisesti. Toisena varmistetaan, että se mitä 

ostetaan, on selvää. Tärkeää on tässä vaiheessa myös selvittää, että ostettavien 

palveluiden väliset riippuvuudet on tunnistettu. Kartoitetaan myös vaikutuksia 

työmääriin ja henkilöstötarpeisiin. Kolmantena vaiheena on ehdokkaiden karsinta, 

milloin on tärkeä selvittää kaksi asiaa: 1) Herättääkö ulkoistettava toiminto 

palveluntarjoajien kiinnostuksen ja hakeutuuko hyviä ehdokkaita mukaan? 2) Vastaako 

palveluntarjoajien joukko täsmentyneitä yrityksen tarpeita? Neljännessä vaiheessa on 

vuorossa tarjouskilpailu. Tällöin on tärkeää varmistaa, että tavoitteet ovat selviä sekä se, 

että on selvästi rajattu, mitä palveluita palveluntarjoajalta halutaan. Näin varmistetaan 

mahdollisten yhteistyökumppaneiden tarjousten tarkkuus. Viidennessä vaiheessa 

tarjousten perusteella valitaan yksi tai enintään muutama potentiaalinen 

                                                
8 Valintaprosessista lisää Kobayashi-Hillary 2004 luku 17. 
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yhteistyökumppani ja kuudennessa vaiheessa aloitetaan neuvottelut mahdollisen 

kumppanin / -kumppanien välillä. (Kiiskinen ym. 2002, 141–155) 

3.4.3 Mahdolliset virheet yhteistyökumppanin valinnassa 

Sparrow (2003, 172–173) määrittelee kolme yleisintä virhettä, joita esiintyy 

yhteistyökumppanin valinnassa, kun ulkoistetaan toimintoa. Ensimmäinen virhe voi 

tapahtua, kun yhteistyösopimus kumppanin kanssa on päättymässä ja yritys alkaa 

uudelleen kilpailuttaa mahdollisia palveluntarjoajia. Tällöin useimmiten annetaan liikaa 

painoa vanhalle kumppanille eikä havaita sen puutteita. Vanhaa yhteistyökumppania ei 

kilpailuteta tasavertaisesti uusien potentiaalisten kumppanien kanssa9. Toinen yleinen 

virhe on, että ei pystytä havaitsemaan mahdollisia yllätyksiä, joita voi syntyä nopeasti 

ulkoistamissopimuksen synnyn jälkeen. Yritysten on osattava lukea markkinoita ja 

havaittava mahdolliset merkittävät tapahtumat, joita palveluntarjoajalle voi käydä, kuten 

konkurssit, fuusiot tai yritysostot. Kolmantena yleisenä virheenä hän näkee yritysten 

liiallisen turvautumisen ulkopuolisiin neuvonantajiin yhteistyökumppanin valinnassa. 

Yritykset antavat liikaa valtaa valinnoissa ulkopuolisille konsulteille, vaikka olisi 

elintärkeää, että yrityksen oma johto tekisi lopullisen valinnan mahdollisista 

yhteistyökumppaneista. Loppujen lopuksi, yrityksen on itse toimittava tehokkaasti 

palveluntarjoajan kanssa.  

3.5 Ulkoistamisyhteistyön eri tasoja 

Ulkoistavan yrityksen ja palveluntarjoajan väliset suhteet voivat olla syvyydeltään 

erilaisia. Heidän välinen yhteistyö voi olla pelkkään hintaan perustuva ostaja-myyjä 

suhde tai syvempi verkostosuhde. Hines (1994, 220)10 on luokitellut ulkoistavan 

yrityksen ja palveluntarjoajan välisen suhteen neljään eri tasoon, riippuen suhteen 

syvyydestä.  

                                                
9 Ks. yhteys lukuun 2.5 Ulkoistamisen riskit. 
10 Hinesin teoksen pohjalta on samanlaista jaottelua käyttänyt mm. Paija  (1998).  
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1. Hintakilpailuttaminen: Tässä yhteistyön muodossa suhde perustuu pelkästään 

palveluntarjoajan tarjoamaan hintaan. Ulkoistava yritys ei halua kustannussyistä itse 

valmistaa kyseisiä tuotteita, joten se ulkoistaa ne halvimman tarjouksen tehneelle 

palveluntarjoajalle. Yleensä ulkoistettavat tuotteet ovat yksinkertaisia standardi 

tuotteita. (Hines 1994, 230)   

2. Laatukilpailuttaminen: Tällöin yritys ulkoistaa tuotteita palveluntarjoajalle, joita se ei 

itse kykene valmistamaan tietyin laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla. Tällöin 

palvelun tarjoajan valinnassa ensi sijainen valintakriteeri on vaadittu laatutaso. Vaaditun 

laatutason täyttäneistä palvelun tarjoajista valitaan edullisin vaihtoehto. (Hines 1994, 

230–232)   

3. Läheinen yhteistyö: Tällöin yhteistyö ulottuu useaan toimintoon. Vuorovaikutus 

ulkoistavan yrityksen ja palveluntarjoajan välillä on luottamuksellisempaa ja 

epämuodollisempaa. Yhteistyön tavoitteena on maksimaalinen hyöty molemmille 

osapuolille. (Hines 1994, 232–233)   

4. Strateginen kumppanuus: Tällöin palveluntarjoajat valitaan kehityskyvyn ja 

verkostokokonaisuuteen soveltuvuuden mukaan. Vuorovaikutus yhteistyösuhteessa on 

intensiivistä ja avointa. Palveluntarjoaja suunnittelee omat investointinsa ulkoistavan 

yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmien mukaan. Yritysten väliset kommunikaatio- ja 

logistiikkajärjestelmät ovat integroidut. Tämän kaltaiset verkostoyhteistyösuhteet ovat 

yrityksille kalliita ja yritykset valitsevatkin yhteiskumppanit tarkoin ja pyrkivät 

tekemään yhteistyöstä hyvin pitkäaikaista. (Hines 1994, 233–235)   

Kahdella ensimmäisellä tasolla palveluntarjoaja ei tee merkittäviä ponnistuksia 

ulkoistavan yrityksen ja heidän välisen yhteistyön hyväksi. Ulkoistava yritys ei odota 

palveluntarjoajalta oma-aloitteisuutta ja ollessaan tyytymätön, se etsii uuden 

kumppanin. Yhteistyö on hyvin pinnallista eikä merkittävää verkostosuhdetta synny. 

Kolmannella tasolla yhteistoiminnassa palveluntarjoajalta odotetaan jo oma-

aloitteisuutta ja ulkoistava yritys ymmärtää mahdollisuuden, joka sisältyy suhteen 

kehittämiseen. Molemminpuolinen sitoutuminen yhteistyösuhteeseen motivoi 

palveluntarjoajaa investoimaan asiakaskohtaisiin ratkaisuihin. Ulkoistavasta yrityksestä 

tulee verkostonsa koordinoida ja se tiedottaa strategiasuunnitelmista 
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yhteistyökumppaneillensa. Neljännellä tasolla korostuu edelleen ulkoistavan yrityksen 

rooli koordinoijana ja suunnannäyttäjänä. Tästä syntynyt verkosto edellyttää 

palkitsemisjärjestelmää, joka motivoi palveluntarjoajaa innovatiivisuuteen. (Hines 1994, 

228–229)   

3.6 Kriittiset tekijät ulkoistettaessa 

Ulkoistamiseen liittyvissä tutkimuksissa on ajan saatossa kerätty tietoa ulkoistamisen 

päätöksenteon tueksi tarvittavasta informaatiosta. Jotta päätös ulkoistamisesta tehtäisiin 

oikein perustein ja ulkoistamisella kyettäisiin tehostamaan yrityksen toimintaa, on 

päätöksenteon tueksi selvitettävä erilaisia asioita. Ho ja Atkins ovat teoksessa 

”Outsourcing and Offshoring in the 21
st
 Century: A Socio-Economic Perspective” (Ho 

& Atkins 2006, 188–194) kehittäneet uuden viitekehyksen ulkoistamisen 

päätöksentekoprosessille. Tämä viitekehys perustuu kahdeksaan aikaisempaan 

viitekehykseen ja yhdistellee niissä olevia piirteitä. Tämä kehitetty viitekehys on 

nimeltään HABIO-viitekehys (The Holistic Approach: Business, Information, 

Organisational). Viitekehys perustuu kolmeen näkökulmaan; liiketoiminta, informaatio 

sekä organisaatio, jotka ovat keskenään toisistaan riippuvia. Nämä näkökulmat on 

otettava huomioon, jotta yritykset voisivat päästä tehokkaaseen ulkoistamisen 

päätöksentekoon. Kyseistä viitekehystä käytetään pohjana tässä tutkielmassa, koska 

kyseinen viitekehys on yhdistellyt aikaisemmissa tutkimuksissa merkittävinä olevia 

tekijöitä ja siten huomioinut aiheen aikaisemman tutkimuksen sekä aikaisemmissa 

viitekehyksissä olevat puutteet ja kehittänyt sitä eteenpäin. Viitekehyksestä puuttuu 

kuitenkin kaksi kohtaa, jotka ovat keskeisessä asemassa useissa muissa viitekehyksissä, 

joten sitä tullaan täydentämään. Viitekehyksessä esiin tulevia tekijöitä on käsitelty jo 

aikaisemmin muissa luvuissa tässä tutkielmassa. 

HABIO-viitekehyksessä painotetaan toimintojen jakamista ydin- sekä tukitoimintoihin. 

On tärkeää selvittää sekä teknisestä näkökulmasta, että liiketoiminnan näkökulmasta 

mitkä toiminnoista ovat ydintoimintoja sekä millainen vaikutus tietyllä toiminnolla on 

yrityksen arvoketjulle. Viitekehyksessä ydintoimintoihin ei liity välttämättä erityistä 

ydinosaamista vaan kyseiset toiminnot ovat liiketoiminnan kannalta merkittävimmät. 
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Viitekehyksessä jaon suurin merkitys on lähinnä yrityskohtainen ja se kertoo lähinnä 

siitä kuinka halukkaita yritykset ovat ulkoistamaan omia tärkeimpiä ydintoimintojaan. 

(Ho & Atkins 2006, 193) 

3.6.1 Organisaationäkökulma 

Organisaationäkökulma painottaa organisaatioon ja poliittisiin vaikutuksiin liittyviä 

tekijöitä. On suositeltavaa, että siihen liittyviä tekijöitä tarkastellaan ensimmäisenä, 

koska kyseiset tekijät ovat usein merkitykseltään tärkeämpiä kuin tekniset ja 

liiketoimintaan liittyvät tekijät. Organisaatio näkökulmaan liittyvät tekijät ovat sisäinen 

kyvykkyys, paikallinen lainsäädäntö, aikaisempi käytäntö, sisäinen politiikka, 

työntekijäjärjestöt, riskin hallinta sekä henkilöstön suhtautuminen. (Ho & Atkins 2006, 

188–194) 

Sisäinen kyvykkyys 

Sisäinen kyvykkyys on kyky tuottaa ulkoistamisen jälkeenkin kyseistä toimintoa 

yrityksen sisällä ja siten varautua mahdolliseen yhteistyösuhteen epäonnistumiseen. Jos 

ulkoistamisessa kaikki osaaminen siirtyy pois yrityksestä, yritys tulee liian 

riippuvaiseksi yhteistyökumppanistaan. Kun tapauksessa, jossa yrityksellä ei ole enää 

lainkaan itsellä hallussaan toiminnon tuottamiseen tarvittavaa kyvykkyyttä, yhteistyö 

palveluntarjoajan kanssa epäonnistuu, yritykselle aiheutuu hyvin suuria ongelmia. Jos 

ulkoistamisen kohteena on ollut liiketoiminnan kannalta hyvin merkittävä toiminto, voi 

jopa koko yrityksen toiminta voi pysähtyä. Olisikin hyvin tärkeätä selvittää toiminnon 

tuottaminen ja sen avulla liiketoiminnan jatkumisen varmistava kyvykkyys ja 

säilytettävä vaadittava osaaminen yrityksen sisällä. (Ho & Atkins 2006, 189; ks. lisäksi 

Ngwenyama & Brycon 1996, 353; Juma’h & Wood 1999, 388; Adler 2003, 56) 

Paikallinen lainsäädäntö 

Jokaisessa maassa on toisistaan eroavat omat lait. Ulkoistamisen päätöksentekoon 

vaikuttavia lainsäädäntöjä ovat esimerkiksi ulkoistamisessa työntekijöiden toiseen 

yritykseen siirtymiseen liittyvät säädökset tai mahdollisten työntekijöiden tietoihin 
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liittyvä suoja. Nämä ovat merkittäviä tekijöitä varsinkin monikansallisissa yhtiöissä, 

joissa päätöksentekijöillä ei löydy välttämättä täyttä tietoisuutta paikallisista 

lainsäädännöistä. Yrityksen tulisikin selvittää ulkoistamiseen mahdollisesti vaikuttava 

lainsäädäntö ennen päätöksentekoa. (Ho & Atkins 2006, 189–190) 

Aikaisempi käytäntö 

Aikaisempi käytäntö tai toimintatapa liittyy yrityksen omaan historiaan. Ajan myötä 

yrityksen sisälle on syntynyt erilaisia yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä toimintatapoja, 

joista on muodostunut toiminnalle standardeja. Ulkoistettavaan toimintoon liittyvä 

aikaisempi käytäntö, josta ulkoistamisessa luovutaan, täytyy selvittää. (Ho & Atkins 

2006, 190) 

Sisäinen politiikka 

Yrityksen sisällä on olemassa henkilöitä, joilla on suuri vaikutusvalta merkittävimpiin 

päätöksiin. Suuret yritykset ovat usein poliittisia yhteisöjä, joissa löytyy jokaiselle 

”puolueelle” johtajat. Jonkun on toimittava välittäjänä ja suostuteltava kyseiset henkilöt 

kannattamaan ulkoistamista ja otettava heidät mukaan päätöksentekoon. Nämä henkilöt 

sen jälkeen myös puhuvat ulkoistamisen puolesta ja ehkäisevät omalta osaltaan 

muutosvastarintaa. He kuuluvat useimmiten yrityksen ylimpään johtoon ja heidän 

tukensa sekä mukanaolonsa on merkittävää ulkoistamisen onnistumisen kannalta. (Ho 

& Atkins 2006, 190) 

Työntekijäjärjestöt 

Hon ja Atkinsin (2006, 190) mukaan yksi merkittävä ominaispiirre 

liiketoimintaympäristössä on ammattiyhdistysten painostus. Merkittäviä päätöksiä 

tehdessä täytyy ottaa huomioon niiden mahdolliset toimet. Tämä korostuu entisestään 

ulkoistettaessa ulkomaille, jolloin ulkoistukseen välttämättä liittyy työpaikkojen 

menetyksiä. Näissä tapauksissa on huomioitava järjestöjen vastustus ja myös sen 

tuottama julkisuus ja vaikutukset yrityskuvaan.  
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Riskinhallinta 

Ulkoistamiseen liittyy erilaisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa taloudellisia tappioita tai 

heikentää organisaatiota muilla tavoin. Merkittävä riski on esimerkiksi kustannusten 

kohoaminen, joka aiheutuu useimmiten prosessin huonosta hallinnasta tai henkilöstön 

kokemuksen puutteesta. Myös yhteistyösopimuksen tekoon liittyy erilaisia riskejä. 

Tietovarastoriski eli salaisuuksien vuotamisen mahdollisuus voidaan minimoida tarkoin 

sopimusehdoin. Yrityksen onkin pystyttävä tunnistamaan mahdolliset riskit ja sen 

jälkeen pystyttävä hallitsemaan niitä. (Ho & Atkins 2006, 191) 

Henkilöstö 

Yrityksen sisäiseen poliittiseen ympäristöön liittyy läheisesti omana ulottuvuutenaan 

henkilöstö. Mm. Embleton ja Wright (1998, 103) ovat painottaneet henkilöstön 

suhtautumisen selvittämistä. Henkilöstö suhtautuu erilailla erilaisiin ulkoistamisiin. 

Merkittävintä vastarintaa esiintyy silloin, kun ulkoistamisessa henkilöstöä joudutaan 

irtisanomaan. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ulkoistamisen onnistumiseen ovat 

hyvin merkittäviä, ja sen vuoksi sen mielipide tulisi ottaa huomioon.  

3.6.2 Informaationäkökulma 

Informaationäkökulmaan liittyy teknisiä tekijöitä. Nämä tekijät ovat merkittävässä 

asemassa mahdollisen yhteistyökumppanin valinta kriteereinä. Informaationäkökulmaan 

liittyviä tekijöitä ovat palvelun laatu, suoritus, ulkoinen kyvykkyys sekä 

yhteistyökumppanin organisaatiokulttuuri11. (Ho & Atkins 2006, 191–192)  

Palvelun laatu 

Palvelun laatuun liittyy sen soveltuvuus tarkoitukseen. Palvelun on laadultaan 

vastattava sen aiottua käyttötarkoitusta. Palvelun laatua voidaan tarkastella kolmesta eri 

komponentista: vaikuttavuus, eli palvelu vastaa käyttötarpeita, tehokkuus, eli palvelun 

                                                
11 Yhteistyökumppanin organisaatiokulttuuri ei ole tekninen tekijä, mutta se käsitellään yhdessä muiden 
palveluntarjoajaan liittyvien tekijöiden kanssa. 
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käyttäjät suoriutuvat sen suorittamisesta tehokkaasti minimaalisin ponnistuksin ja 

tyytyväisyys, eli tuotettava palvelu vastaa sen käyttäjien odotuksia. (Ho & Atkins 2006, 

191) 

Suoritus 

Suorituksen mittaaminen toiminnon tuottamisen osalta on merkittävää ja sitä voidaan 

käyttää toiminnon ulkoistamismahdollisuuden arvioinnissa. Suorituksen mittaaminen 

antaa yritykselle mahdollisuuden tunnistaa todellisen suoriutumisensa toiminnon 

tuottamisessa. Näiden mittareiden avulla voidaan toiminnon suorittamista yrityksen 

sisällä verrata eri palveluntarjoajien kykyyn tuottaa kyseistä toimintoa. (Ho & Atkins 

2006, 191) 

Ulkoinen kyvykkyys 

Jotta toiminto ylipäätään voidaan ulkoistaa, yrityksen ulkopuolelta täytyy löytyä 

palveluntarjoaja, jolla on tarvittava kyvykkyys toiminnon tuottamiseen. Tämä on 

tärkeää, jos kyseessä on hyvin erityislaatuinen toiminto, mahdollisia 

yhteistyökumppaneita on hyvin vähän ja alalla ei ole suurta kilpailua. Tällöin 

palveluntarjoajan vaatima hinta voi ylittää selvästi palvelun käyvän hinnan eikä 

ulkoistaminen kannata. Yritysten täytyykin selvittää potentiaaliset yhteistyökumppanit 

ja verratta niiden pyytämää hintaa tarjotun palvelun laatuun ja sen perusteella 

ulkoistamisen edullisuutta tai kalleutta. (Ho & Atkins 2006, 191) 

Yhteistyökumppanin organisaatiokulttuuri 

Mm. Hindle (2005, 40) on painottanut yhteistyökumppanin valinnassa sen 

organisaatiokulttuurin sopimista yrityksen omaan organisaatiokulttuuriin. 

Palveluntarjoajan toimintatavan ja arvojen tulisi olla yhteneväisiä yrityksen omien 

tapojen ja arvojen kanssa. Kun yrityksissä ajatellaan asioista samalla lailla, yhteistyö 

sujuu huomattavasti paremmin, ilman suuria ristiriitoja. 



52

3.6.3 Liiketoimintanäkökulma 

Ulkoistamispäätös liittyy kannattavuuteen, ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia 

yrityksen taloudelliseen terveyteen. Tästä syystä, ulkoistamiseen liittyvät taloudelliset 

tekijät ovat avainasemassa päätöksentekoprosessissa. Verrattaessa itse tuottamista 

toiminnon tuottamiseen palveluntarjoajalla tarvitaan erilaisia laskelmia selvittämään 

tarkasti molempien vaihtoehtojen sekä eri ulkoisten vaihtoehtojen taloudellista 

kannattavuutta. Näin ulkoistamiselle saadaan tärkeä taloudellinen oikeutus. 

Taloudellisia analyysejä on ns. pehmeitä sekä kovia. (Ho & Atkins 2006, 192) 

Pehmeä taloudellinen analyysi 

Pehmeän taloudellisen analyysin tarkoituksena on kehittää mittareita, jotka tuottavat 

laadullista informaatiota aineettomista tekijöistä, kuten tutkimuksesta ja 

tuotekehityksestä. Näiden mittareiden avulla voidaan mitata esimerkiksi innovointia. 

(Ho & Atkins 2006, 192) 

Kova taloudellinen analyysi 

Kova taloudellinen analyysi tuottaa määrällistä informaatiota aineellisista tekijöistä. 

Tässä merkittävässä asemassa on kustannuslaskenta toiminnon tuottamisesta 

aiheutuvien kustannusten määrittäjänä. Ulkoistamiseen liittyvässä kirjallisuudessa on 

suositeltu kustannuslaskentametodina käytettävän toimintolaskentaa (ABC), jonka 

avulla saadaan tarkasti määriteltyä toiminnon tuottamisesta aiheutuvat todelliset 

kustannukset kustannusajurien avulla. (Ho & Atkins 2006, 192) 

3.6.4 Tutkielman viitekehys 

Tutkielmassa käytettävä viitekehys on esitetty kuviossa 8. Kuviossa on yhteenveto 

edellisissä luvuissa esitetyistä kriittisistä tekijöistä. Tarkastelu lähtee liikkeelle 

organisaationäkökulmasta, koska siihen kuuluvien tekijöiden on oltava kunnossa ennen 

seuraavien näkökulmien tarkastelua. Sen jälkeen tarkastellaan muita päätöksenteon 

kannalta merkittäviä tekijöitä. Tarkastellaan toimintoa, informaationäkökulman tekijöitä 
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sekä liiketoimintanäkökulman tekijöitä rinnakkain. Tämän jälkeen yrityksellä on 

valmius tehdä onnistunut ulkoistamispäätös. 

Kuvio 8. Muokattu HABIO-viitekehys (Ho & Atkins 2006, 189) 

Kuten kuviosta 8 voidaan nähdä, ulkoistamispäätökseen liittyy useita siihen vaikuttavia 

tekijöitä. Viitekehys tarjoaa lähestymistavan, jonka avulla voidaan tunnistaa nämä 

menestyksekkääseen ulkoistamispäätökseen vaikuttavat tekijät.  

Ulkoistamispäätös 

Organisaationäkökulma 

- Sisäinen kyvykkyys 
- Paikallinen lainsäätö 
- Riskin hallinta 
- Aikaisempi käytäntö 
- Sisäinen politiikka 
- Työntekijäjärjestöt 
- Henkilöstö 

Jaottelu: ydintoiminto / ei-ydintoiminto 
- Toimintoon liittyvä ydinosaaminen 
- Toiminnon merkitys arvoketjulle 

Informaationäkökulma Liiketoimintanäkökulma 

- Palvelun laatu 
- Suoritus 
- Ulkoinen kyvykkyys 
- Yhteistyökumppanin    
organisaatiokulttuuri 

- Pehmeä taloudellinen 
analyysi 
- Kova taloudellinen 
analyysi 

VALMIUS 
PÄÄTÖKSEN 

TEKOON 
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4 TUTKIMUKSEN AINEISTO 

4.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

Tutkimuksen kohderyhmä koostui julkisista osakeyhtiöistä, jotka ovat listautuneet 

Helsingin pörssiin (liite 3). Tutkimuksessa käytettyjen yritysten nimet on saatu 

Kauppalehden internetsivuilta12 ja yhteistiedot yritysten internet sivuilta. Tutkimuksen 

kohderyhmänä olevat yritykset on valittu 1.3 Tutkielman rajaukset -luvussa esiteltyjen 

määritelmien perusteella.  

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kyselylomakkeen avulla (liite 2). Lomake 

rakennettiin e-lomake sovelluksella, joka on Tampereen Yliopiston käytössä. Kyselyjen 

rakentaminen e-lomake sovelluksella mahdollisti kyselyihin vastaamisen internetissä. 

Kyselylomakkeen linkki lähetettiin sähköpostilla 132 kohdeyrityksen talousjohtajalle tai 

vastaavalle. Sähköpostin yhteydessä oli saatekirje (liite 1), jossa kerrottiin vastaajille 

mistä tutkimuksessa oli kyse. Ensimmäinen sähköposti yritysten talousjohtajille tuotti 

19 vastausta. Tämän jälkeen lähetettiin muistutus (liite 1) kyselystä sekä jatketusta 

vastausajasta, jolloin uusia vastauksia saatiin vielä 11. Tämä seurauksena kyselyn 

vastausprosentiksi saatiin 22,7 %, jota voidaan pitää melko hyvänä13. Vastanneista 

yrityksistä kahdeksan ei kuulunut tutkimuksen kohderyhmään, koska kyseiset yritykset 

eivät olleet ulkoistaneet lainkaan. Tutkimuksen lopullinen empiirinen aineisto koostui 

siis 22 vastauksesta.  

                                                
12<http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/porssikurssit/lista.jsp?reverse=false&gics=0&psize=50&rdc=1189
810c20c&currency=euro&listIds=kaikki&order=alpha&markets=XHEL> 
13 Smith, Morris & Ezzamel (2005, 421) saivat yrityksille tekemässään kyselytutkimuksessa 
vastausprosentiksi 15, jonka he kokivat olevan linjassa verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin.   
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4.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kyselylomakkeessa (liite 2) ensimmäiset kysymykset selvittivät yrityksen kokemusta 

ulkoistamisesta sekä yritysten ulkoistamien toimintojen luonnetta. Seuraava kysymys 

koski yritysten näkökulmaa ydintoimintojen sekä ydinosaamista sisältävien toimintojen 

soveltuvuudesta ulkoistamiskohteiksi. Näiden kysymysten jälkeen kyselylomakkeessa 

esitettiin yhteensä 15 väittämää. Kyseiset väittämät oli muodostettu luvussa 3.6 esitetyn 

viitekehyksen pohjalta. Näiden väittämien avulla tarkasteltiin yritysten näkökulmaa 

viitekehyksessä esitettyjen kriittisten tekijöiden merkityksestä päätöksenteossa. 

Väittämät esitettiin ensin koskien ydintoimintoja ja sen jälkeen koskien tukitoimintoja. 

Väittämien jälkeen kysyttiin yritysten näkökulmaa siitä, kuinka hyvin ne ovat 

onnistuneet saavuttamaan ulkoistamiselle asetetut tavoitteet. Kyseisten väittämien osalta 

valittavana olevat vastaukset olivat Likertin14 asteikolla, mistä vastaaja valitsee 

mielestään parhaan vaihtoehdon. Väittämien lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus 

lisätä mielestään merkittäviä tekijöitä ”avoin kohta” -osiossa. Kysely pyrittiin 

rakentamaan hyvin selkeäksi ja ymmärrettäväksi. Ulkoasusta yritettiin tehdä 

mahdollisimman siisti ja vastaamaan houkutteleva. Tämä siitä syystä, että 

kyselylomakkeen laadinnalla on merkittävä vaikutus vastausten saamiseen ja siten 

kyselyn onnistumiseen (Heikkilä 2004, 48).  

Aineiston tilastollinen analysointi suoritettiin SPSS 13.0 for Windows -ohjelmalla. 

Ohjelmaa käytettiin väittämien keskiarvon, keskihajonnan, moodin ja mediaanin 

määrittämiseen. Niiden lisäksi ohjelman avulla suoritettiin väittämien ja 

taustamuuttujien välinen riippuvuusanalyysi. Riippuvuuksien analysointiin valittiin 

kaksi testiä, �
2-riippumattomuustesti (Khiin neliö -testi) sekä Kendallin 

järjestyskorrelaatiokerroin (Kendall’s tau-b -testi).  

�
2-riippumattomuustestin avulla voidaan selvittää ristiintaulukoinnissa onko sarake- ja 

rivimuuttujien välillä riippuvuutta. Analyysissä ohjelma laskee ensin nollahypoteesin 

mukaiset odotetut arvot, eli arvot kun muuttujien välillä ei ole lainkaan riippuvuutta. 

Tämän jälkeen ohjelma laskee testisuureen ja vertaa kuinka paljon odotetut ja 

toteutuneet arvot poikkeavat toisistaan. Mitä suurempi testisuureen arvo on, sitä 
                                                
14 Likertin asteikosta tarkemmin esim. Heikkilä 2004, 53. 
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todennäköisempää on, että muuttujien välillä on riippuvuutta. Testi myös ilmoittaa 

riskin siitä, että tulos johtuu sattumasta. Ne arvot, joiden osalta riski on liian suuri, 

hylätään. Khiin neliö -testejä on olemassa kolmenlaisia, ja tässä tutkielmassa käytetty 

on Pearson Chi-Square -testi. Se on ainoa, joka sopii kyselyn tuloksina saatujen 

vastauksien analysointiin. Muut testit, Likehood Ratio sekä Linear-by-Linear 

Association, eivät sovi tässä tutkielmassa saatujen vastausten analysointiin. (Heikkilä 

2004, 212–213) 

Toinen käytettävä riippuvuusanalyysi on Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin. Siinä 

tulokset vaihtelevat välillä -1 ja 1. Kertoimen etumerkki osoittaa muuttujien välisen 

riippuvuuden suunnan, pieneneekö toisen arvo toisen kasvaessa vai muuttuvatko 

molemmat samaan suuntaan. Mitä lähempänä arvo on -1 ja 1, sitä suurempi riippuvuus 

näiden kahden muuttujan välillä on. Testin puute on, että se mittaa ainoastaan lineaarista 

riippuvuutta. (Heikkilä 2004, 203–205) 

Riippuvuusanalyysissä ongelmaksi muodostui saatujen vastausten määrä. �2-

riippumattomuustessä odotetuista frekvensseistä maksimissaan 20 % saisi olla alle viisi 

havaintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden eri muuttujan välisessä ristiintaulukoinnissa 

saisi enintään 20 %:ssa soluista olla alle viisi havaintoa. Vastausten ollessa määrällisesti 

suhteellisen alhainen, lähes jokaisessa riippuvuusanalyysissä edellinen ehto ei 

toteutunut. Näin ollen �2-riippumattomuustestin tuloksia voidaan pitää ainoastaan 

viitteellisinä. (Heikkilä 2004, 213;217–218) 

Koska �
2-riippumattomuustestin antamia tuloksia voitiin pitää ainoastaan 

riippuvuudesta viitteitä antavina, tutkittiin jokainen riippuvuutta osoittanut kohta vielä 

erikseen riippuvuusanalyysin jälkeen. Annettuja vastauksia verrattiin keskenään 

suhteessa taustamuuttujaan ja näin havaittiin, löytyikö todella riippuvuutta ja 

minkälainen riippuvuus oli. Näin pyrittiin eliminoimaan testin puutteet. 
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4.3 Yritysten taustatiedot   

Vastaajajoukko oli melko vaihtelevaa (Taulukko 2), usean miljardin liikevaihdon 

teollisuusyrityksestä vajaan miljoonan liikevaihdon kiinteistösijoitusyhtiöön. Yritykset 

kuuluivat toimialoiltaan ICT-alan yrityksiin (tietotekniikka-, kommunikaatio- ja 

informaatioteknologia, yhteensä 6 kpl), palvelu- ja vähittäismyyntialat (1 kpl), 

teollisuus (puu, metalli yms., 11 kpl), rahoitus- ja pankkiala (1 kpl) ja muu toimiala (3 

kpl) Muun toimialan yritykset olivat kahdesta kiinteistösijoitusyhtiöstä ja yhdestä 

terveydenhoitoalan yhtiöstä. Eri toimialaryhmät yhdisteltiin riippuvuusanalyysiä varten 

siten, että toinen joukko koostui teollisuusyrityksistä ja toinen muiden toimialojen 

yrityksistä.  

Taulukko 2. Yritysten taustatiedot 

Yritysten taustatiedot  Keskiarvo Keskihajonta Minimi  Maksimi 

- Henkilöstömäärä (henkeä) 5740 12995 6 45600 

- Liikevaihto (MEUR)  1596 4148 0,7 14594 

Kokoluokat   Suuria 
Keskisuuria 

ja pieniä   
     16 6   

Toimialat      Teollisuus Muu    
       11 11    

Yrityksen koon suhteen vastanneet yritykset jaettiin riippuvuusanalyysiä varten kahteen 

ryhmään; pienet ja keskisuuret sekä suuret, käyttäen tilastokeskuksen kokojaottelua15. 

Tämän seurauksena vastanneista yrityksistä kuusi kuului pieniin ja keskisuuriin ja loput 

16 suuriin.  

                                                
15 <http://www.stat.fi/til/matipa/matipa_2005-05-31_laa_001.html> 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Tekijöiden merkitys ulkoistamisen päätöksenteossa  

5.1.1 Tekijöiden merkitys ydintoimintojen ulkoistamisessa 

Ensimmäisenä tarkastellaan saatuja vastauksia ydintoimintojen ulkoistamisen osalta. 

Vastausten perusteella yritykset ovat olleet hyvin maltillisia ulkoistamaan omia 

ydintoimintojaan. Vastanneista yrityksistä ainoastaan kuusi oli ulkoistanut 

ydintoimintojaan.  

Vastaukset ydintoimintojen osalta on koottu taulukkoihin 3 ja 4, ja järjestelty siten, että 

ylimpänä on vastauskeskiarvon mukaan ulkoistamisen päätöksenteon kannalta 

merkittävin tekijä ja alimpana vähiten merkittävä tekijä. Vastaajat arvioivat seuraavalla 

asteikolle, kuinka merkittävänä he pitävät seuraavien tekijöiden selvittämistä 

ulkoistamispäätöstä tehdessä, jotta ulkoistamisella saavutettaisiin sille asetetut 

tavoitteet: 

1 = Hyvin pieni tai ei lainkaan  2 = Melko pieni 3 = Kohtalaisen suuri 

4 = Suuri 5 = Erittäin suuri 

Vastaajilla oli myös mahdollisuutena valita vaihtoehto ”0 = Yritykseni ei ole ulkoistanut 

ydintoimintoja”. 
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Taulukko 3. Kriittiset tekijät ydintoimintojen ulkoistamisen osalta 

      Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Moodi

Enemmän kuin suuri merkitys           

1. Toimintoon liittyvän mahdollisen oman ydinosaamisen 4,13 1,13 5 5 

  selvittäminen        

2. Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka  4 1,41 5 5 

 selvittäminen        

Suuri merkitys               

3. Palveluntarjoajan kyvykkyyden tuottaa toimintoa   3,88 0,83 4 4 

 arviointi ja sen vertaaminen palvelun hintaan     

4. Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen 3,75 1,28 4 5 

4. Toiminnon yrityksenne arvoketjulle luoman merkityksen  3,75 1,16 4 4 

 selvittäminen        

6. Ulkoistettavan toiminnon aiheuttamien kustannusten  3,63 1,3 4 4 

 selvittäminen kustannuslaskennan avulla      

7. Mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorit- 3,5 0,76 4 4 

 tamisen mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen     

7. Oman yrityksen riittävän kyvykkyyden säilyttäminen ja  3,5 0,76 4 4 

 varautuminen mahdolliseen yhteistyön epäonnistumiseen     

7. Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon  3,5 0,93 4 3 

 ottaminen         

Enemmän kuin kohtalaisen suuri merkitys           

10. Paikallisen lainsäädännön huomioon ottaminen 3,25 1,49 4 2 

11. Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen  3,17 1,17 3 2 

 (esim. innovaatioiden) arviointi       

12. Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen  3,14 0,9 3 4 

 selvittäminen        

Kohtalaisen suuri merkitys             

13. Ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien  2,88 0,83 3 3 

 toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen      

14. Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne    2,75 1,04 3 3 

 oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden     

 selvittäminen        

15. Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien  2,71 0,95 3 3 

 huomioon ottaminen        

          

Yhteensä         3,436       

Taulukosta 4 voidaan nähdä vastausten jakautuminen eri vaihtoehtojen välillä. On 

huomattava, että ainoastaan kahdeksan yritystä vastasi kysymyksiin koskien 

ydintoimintoja. 
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Taulukko 4. Kriittiset tekijät ydintoimintojen ulkoistamisen osalta; vastausten 

jakautuminen eri vaihtoehdoille 

      1=Hyvin 2=Melko 3=Kohta- 4=Suuri 5=Erittäin

      pieni tai pieni laisen  suuri 

Enemmän kuin suuri merkitys    ei lainkaan   suuri     

1. Toimintoon liittyvän mahdollisen oman    0 1 1 2 4 

  ydinosaamisen selvittäminen        

2. Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka  1 0 1 2 4 

 selvittäminen         

Suuri merkitys                 

3. Palveluntarjoajan kyvykkyyden tuottaa toimintoa   0 1 0 6 1 

 arviointi ja sen vertaaminen palvelun hintaan       

4. Mahdollisten riskien tunnistaminen ja   0 2 1 2 3 

 niihin varautuminen         

4. Toiminnon yrityksenne arvoketjulle luoman   1 0 0 6 1 

 merkityksen selvittäminen        

6. Ulkoistettavan toiminnon aiheuttamien kustan-  1 0 2 3 2 

 nusten selvittäminen kustannuslaskennan avulla      

7. Mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorit- 0 1 2 5 0 

 tamisen mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen      

7. Oman yrityksen riittävän kyvykkyyden säilyttäminen ja  0 1 2 5 0 
varautuminen mahdolliseen yhteistyön 
epäonnistumiseen      

7. Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon  0 1 3 3 1 

 ottaminen          

Enemmän kuin kohtalaisen suuri merkitys             

10. Paikallisen lainsäädännön huomioon ottaminen 1 2 1 2 2 

11. Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen  0 2 2 1 1 

 (esim. innovaatioiden) arviointi        

12. Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen  0 2 2 3 0 

 selvittäminen         

Kohtalaisen suuri merkitys               

13. Ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien  1 0 6 1 0 

 toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen       

14. Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne   1 2 3 2 0 

 oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden      

  selvittäminen         

15. Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien  1 1 4 1 0 

 huomioon ottaminen         

           

Yhteensä         6,0 % 13,8 % 25,9 % 37,9 % 16,4 % 

Taulukoissa 3 ja 4 ylimpänä ovat toimintoon liittyvän ydinosaamisen selvittäminen sekä 

palveluntarjoajan palvelun laadun tarkka selvittäminen. Molempien osalta puolet 

vastaajista piti näiden merkitystä tavoitteiden saavuttamisen kannalta enemmän kuin 

suurena. Myös alan tieteellisessä kirjallisuudessa painotetaan merkittävästi oman 

ydinosaamisen tunnistamista ja sen tärkeyttä ulkoistamisprosesseissa. Palveluntarjoajan 
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kyvykkyyden vertaamista palvelun hintaan piti merkitykseltään suurena tai erittäin 

suurena � vastaajasta. Edellisten kohtien lisäksi vastaajista vähintään puolet piti 

seuraavien kohtien merkitystä suurena tai erittäin suurena: riskin hallinta, toiminnon 

merkityksen arvoketjulle selvittäminen, kustannusanalyysi, palveluntarjoajan 

suorituksen vertaaminen omaan suoritukseen, riittävän kyvykkyyden säilyttäminen sekä 

oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon ottamista. Loppujen osalta 

merkitys päätöksenteon kannalta on pienempi, mutta niidenkin osalta yli puolet 

vastaajista piti merkitystä kohtalaisen suurena tai korkeampana. 

Muokatun HABIO-viitekehyksen eri näkökulmia tarkasteltaessa yritysten kannalta 

merkittävimmiksi muodostuvat ydintoimintojen osalta informaationäkökulman tekijät, 

eli palvelun laatu, suorituksen mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen, 

ulkoinen kyvykkyys sekä yhteistyökumppanin organisaatiokulttuuri. Näiden neljän 

tekijän yhteinen keskiarvo on 3,53, eli suuri merkitys. Liiketoimintanäkökulman16

tekijöiden osalta keskiarvo oli 3,4 ja organisaationäkökulman17 tekijöiden osalta 3,25.  

5.1.2 Tekijöiden merkitys tukitoimintojen ulkoistamisessa 

Tukitoimintojen ulkoistaminen on ollut yritysten keskuudessa huomattavasti 

ydintoimintojen ulkoistamista tavanomaisempaa. Vastanneista ainoastaan yksi yritys ei 

ollut ulkoistanut lainkaan tukitoimintojaan, vaan pelkästään ydintoimintojaan. 

Tukitoimintoihin koskeviin kysymyksiin vastasikin kaikki 22 kyselyyn vastannutta.  

Vastaukset on kerätty tukitoimintojen osalta taulukkoihin 5 ja 6. Taulukot ovat 

vastaavia kuin ydintoimintojen osalta olleet taulukot ja ylimpänä on keskiarvoltaan 

merkittävin tekijä. 

                                                
16 Sisäinen kyvykkyys, paikallinen lainsäätö, riskin hallinta, aikaisempi käytäntö, sisäinen 
politiikka, työntekijäjärjestöt sekä henkilöstö. 

17 Pehmeä taloudellinen analyysi (aineettomat hyödyt) ja kova taloudellinen analyysi 
(kustannuslaskenta). 
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Taulukko 5. Kriittiset tekijät tukitoimintojen ulkoistamisen osalta 

      Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Moodi

Erittäin suuri merkitys               

1. Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka  4,50 0,60 5 5 

 selvittäminen        

Enemmän kuin suuri merkitys             

2. Ulkoistettavan toiminnon aiheuttamien kustannusten  4,23 0,69 4 4 

 selvittäminen kustannuslaskennan avulla      

3. Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen 4,00 0,87 4 4 

Suuri merkitys               

4. Palveluntarjoajan kyvykkyyden tuottaa toimintoa   3,77 0,81 4 4 

      arviointi ja sen vertaaminen palvelun hintaan     

5. Toimintoon liittyvän mahdollisen oman ydinosaamisen 3,59 0,96 4 4 

  selvittäminen        

Enemmän kuin kohtalaisen suuri merkitys             

6. Mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorit- 3,48 0,68 3 3 

 tamisen mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen     

7. Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon  3,36 0,73 4 4 

 ottaminen         

7. Oman yrityksen riittävän kyvykkyyden säilyttäminen ja  3,36 1,05 3 3 

 varautuminen mahdolliseen yhteistyön epäonnistumiseen     

9. Toiminnon yrityksenne arvoketjulle luoman merkityksen  3,32 0,99 3 3 

 selvittäminen        

10. Paikallisen lainsäädännön huomioon ottaminen 3,18 1,18 3 2 

11. Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen  3,10 0,89 3 3 

 selvittäminen        

Kohtalaisen suuri merkitys               

12. Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne    2,86 1,08 3 2 

 oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden     

  selvittäminen        

13. Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien  2,82 0,73 3 3 

 huomioon ottaminen        

14. Ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien  2,77 0,75 3 3 
 toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen      
Enemmän kuin pieni merkitys      

15. Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen  2,14 0,91 2 2 

 (esim. innovaatioiden) arviointi       

          

Yhteensä         3,37       

Taulukosta 6 nähdään vastausten jakautuminen eri vaihtoehtojen välillä. 

Kokonaisuutena kaikkien ktekijöiden osalta, vastauksista annettiin lähes 80 % 

kohtalaisen suurelle tai korkeammalle merkitykselle, hyvin pienen tai ei lainkaan 

osuuden ollessa alle yhden prosentin.  
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Taulukko 6. Kriittiset tekijät tukitoimintojen ulkoistamisen osalta; vastausten 

jakautuminen eri vaihtoehdoille 

      1=Hyvin 2=Melko 3=Kohta- 4=Suuri 5=Erittäin

      pieni tai pieni laisen  suuri 

Erittäin suuri merkitys    ei lainkaan  suuri     

1. Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka  0 0 1 9 12 

 tarkka selvittäminen         

Enemmän kuin suuri merkitys               

2. Ulkoistettavan toiminnon aiheuttamien kustan-  0 0 3 11 8 

 nusten selvittäminen kustannuslaskennan avulla      

3. Mahdollisten riskien tunnistaminen ja   0 1 5 9 7 

 niihin varautuminen         

Suuri merkitys                 

4. Palveluntarjoajan kyvykkyyden tuottaa toimintoa   0 1 7 10 4 

 arviointi ja sen vertaaminen palvelun hintaan       

5. Toimintoon liittyvän mahdollisen oman   1 2 4 13 2 

  ydinosaamisen selvittäminen        

Enemmän kuin kohtalaisen suuri merkitys             

6. Mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorit- 0 0 13 6 2 

 tamisen mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen      

7. Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon  0 3 8 11 0 

 ottaminen          

7. Oman yrityksen riittävän kyvykkyyden säilyttäminen ja  1 3 8 7 3 
varautuminen mahdolliseen yhteistyön 
epäonnistumiseen      

9. Toiminnon yrityksenne arvoketjulle luoman   0 5 8 6 3 

 merkityksen selvittäminen        

10. Paikallisen lainsäädännön huomioon ottaminen 0 8 7 2 5 

11. Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen  0 6 8 6 1 

 selvittäminen         

Kohtalaisen suuri merkitys               

12. Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne   2 7 6 6 1 

 oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden      

  selvittäminen         

13. Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien  0 8 10 4 0 

 huomioon ottaminen         

14. Ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien  0 9 9 4 0 

 toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen       
Enemmän kuin pieni merkitys      
15. Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen 5 10 4 2 0 

 (esim. innovaatioiden) arviointi        

Yhteensä         0,8 % 12,1 % 30,0 % 37,5 % 19,6 % 

Taulukoissa 5 ja 6 ylimpänä on palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka 

selvittäminen. Vastanneista 95 % piti sen merkitystä päätöksenteolle suurena tai erittäin 

suurena, keskiarvon ollessa 4,5.  Seuraavaksi merkittävät tekijät olivat toiminnon 

kustannusanalyysi sekä mahdollisten riskien hallinta, joilla molemmilla oli enemmän 
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kuin suuri merkitys päätöksenteossa. Suuri merkitys oli palveluntarjoajan kyvykkyyden 

tuottaa toimintoa ja sen vertaaminen palvelun hintaan sekä toimintoon liittyvän 

mahdollisen ydinosaamisen selvittämisellä. Lopuilla oli enemmän kuin kohtalainen tai 

kohtalainen merkitys päätöksenteossa, lukuunottamatta ulkoistamisesta aiheutuvien 

aineettomien hyötyjen arviointia. Sen osalta merkitys oli kaikista alhaisin ja 

merkitykseltään alle kohtalaisen. Kaikkien muiden tekijöiden osalta yli puolet 

vastaajista piti tekijöiden merkitystä kohtalaisen suurena tai korkeampana. 

HABIO-viitekehyksen näkökulmia18 tarkasteltaessa merkittävimmäksi nousi 

informaationäkökulma, sen tekijöiden yhteisen keskiarvon ollessa 3,65. 

Organisaationäkökulman osalta keskiarvo oli 3,23 ja liiketoimintanäkökulman osalta 

3,19. Liiketoimintanäkökulman osalta on havaittavissa merkittävä hajonta siihen 

kuuluvan kahden eri tekijän välillä, kovan taloudellisen analyysin, eli 

kustannusanalyysin saadessa arvon 4,23 ja pehmeän taloudellisen analyysin, eli 

aineettomien hyötyjen arvioinnin saadessa arvon 2,14. 

5.2 Merkittävien tekijöiden ja taustamuuttujien väliset riippuvuudet 

5.2.1 Taustamuuttujat 

Taulukkoon 7 on kerätty yhteen yritysten vastaukset koskien erilaisia taustamuuttujia. 

Yrityksiltä kysyttiin taustatiedoiksi kuinka paljon kokemusta niiltä löytyy 

ulkoistamisesta. Vastaukset annettiin asteikolla 1-5, missä yksi oli hyvin vähän tai ei 

lainkaan ja viisi erittäin paljon. Vastanneista yksi yritys oli sitä mieltä, että siltä löytyi 

hyvin vähän tai ei lainkaan kokemusta ulkoistamisesta ja yksi yritys sitä mieltä, että 

siltä löytyy erittäin paljon kokemusta ulkoistamisesta. Muut vastaukset asettuivat niiden 

väliin, vastauskeskiarvon ollessa 2,64 ja keskihajonnan 0,9. Näin ollen yrityksiltä löytyi 

keskimäärin kohtalaisesti kokemusta ulkoistamisesta. 

                                                
18 Tekijät: katso sivu 61. 
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Ulkoistamiskokemuksen osalta riippuvuusanalyysiä varten luokat yhdisteltiin siten, että 

kaksi alinta luokka yhdistettiin yhdeksi arvoksi, keskimmäinen luokka pysyi samana ja 

kaksi ylintä luokkaa yhdistettiin yhdeksi arvoksi. Luokkia yhdisteltiin siitä syystä, että 

riippuvuusanalyysissä saataisiin enemmän vastauksia yhteen matriisin soluun ja testin 

tarkkuus paranisi. 

Taulukko 7. Taustamuuttujat 

    Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Moodi 

Yritysten kokemus ulkoistamisesta 2,64 0,90 3 2 

Kuinka haastavaa erottaa ydintoiminnot  2,14 0,83 2 2 

tukitoiminnoista          

Tavoitteet saavutettu ydintoimintojen  3,14 0,38 3 3 

ulkoistamisen osalta         

Tavoitteet saavutettu tukitoimintojen  3,29 1,04 3 3 

ulkoistamisen osalta          

Ulkoistetut toiminnot  Ydint. Tukit. Molempia   

       1 16 5   

Ulkoistaisiko toimintoja, joiden osalta  Kyllä Ehkä Ei   

yritykseltä löytyy ydinosaamista 2 6 14   

Yrityksistä suurin osa oli ulkoistanut ainoastaan tukitoimintojaan. Vastanneista 16 

yritystä oli ulkoistanut vain tukitoimintojaan ja ainoastaan yksi yritys oli ulkoistanut 

vain ydintoimintojaan. Loput viisi yritystä olivat ulkoistaneet molempia. Avoimista 

vastauksista esiin tulleiden mielipiteiden perusteella, yritykset eivät herkästi tule 

ulkoistamaan ydintoimintojaan, vaan pitävät niitä kilpailuedun lähteinä ja haluavat pitää 

ne tuotettavana yrityksen sisällä.  

Yrityksillä ei ole ollut suuria ongelmia ydintoimintojen tunnistamisessa, vaan 

vastanneista yli 80 % piti ydintoimintojen ja tukitoimintojen erottamista helppona tai 

erittäin helppona. Ainoastaan yksi vastaajista piti erottamista erittäin haastavana, 

vastauskeskiarvon ollessa 2,14 ja keskihajonnan 0,83. Vastaukset annettiin asteikolla 1-

5, missä yksi oli hyvin helppoa ja viisi erittäin haastavaa. Myös tämän osalta 

riippuvuusanalyysiä varten luokat yhdistettiin kuten edellä ulkoistamiskokemuksen 

osalta. 
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Vastanneista yrityksistä 14 ei ulkoistaisi toimintoja, joiden osalta niillä löytyy 

ydinosaamista. Kaksi yritystä ulkoistaisi ja kuusi saattaisi ulkoistaa ydinosaamista 

sisältäviä toimintoja. Avoimien vastausten perusteella, joita käsitellään tarkemmin 

jäljempänä, ydinosaamista sisältävien toimintojen ulkoistamista harkitsevat yritykset, 

ulkoistaisivat toimintoja siitä syystä, että: 1) toiminto ei kuuluisi yrityksen 

ydintoimintaan, 2) tulevaisuudessa on näkyvissä jokin muutos, joka vähentää toiminnon 

merkitystä tai 3) ulkoistamisella pystyttäisiin saavuttamaan joitakin hyötyjä.  

Yritykset vastasivat myös kysymykseen siitä, kuinka hyvin he olivat omasta mielestään 

saavuttaneet ulkoistamiselle asetetut tavoitteet. Vastaukset annettiin asteikolla 1-5, 

missä yksi oli hyvin huonosti tai ei lainkaan ja viisi oli erittäin hyvin. Ydintoimintojen 

osalta vastauskeskiarvoksi saatiin 3,14 ja keskihajonnaksi 0,38, eli yritykset olivat 

saavuttaneet ydintoimintojen ulkoistamisen osalta sille asetetut tavoitteet enemmän kuin 

kohtalaisen hyvin. Tukitoimintojen osalta vastauskeskiarvo oli 3,29 ja keskihajonta 

0,78, eli yritykset olivat onnistuneet tukitoimintojen ulkoistamisessa hieman paremmin 

kuin ydintoimintojen ulkoistamisessa. Tavoitteiden saavuttamisen osalta luokat 

yhdisteltiin riippuvuusanalyysiä varten kuten aikaisempien taustamuuttujien osalta. 

Edellisten lisäksi riippuvuusanalyysiä varten yritykset jaettiin koon ja toimialan mukaan 

luvussa 4.3 Yritysten taustatiedot esitetyllä tavalla. Koon mukaan jako yritysten välillä 

tapahtui suuriin sekä keskisuuriin ja pieniin yrityksiin, ja toimialan mukaan 

teollisuusyrityksiin sekä muihin yrityksiin.  

5.2.2 Merkittävien tekijöiden ja taustamuuttujien välinen riippuvuus 

ydintoimintojen ulkoistamisen osalta 

Tarkasteltiin viiden eri taustamuuttujan välisiä riippuvuuksia merkittävien tekijöiden 

osalta annettuihin vastauksiin. Ensin tarkasteltiin ydintoimintojen ulkoistamisen osalta, 

löytyikö riippuvuuksia yrityksen toimialan, yrityksen koon, yrityksen 

ulkoistamiskokemuksen, saavutettujen tavoitteiden sekä tukitoimintojen ja 

ydintoimintojen erottamisen haastavuuden osalta vastaukset koskien kriittisiä tekijöitä. 

Näistä tavoitteiden saavuttamisen osalta riippuvuusanalyysin tulokset hylättiin, koska 

sekä ydintoimintojen ulkoistamisen kriittisten tekijöiden osalta, että ydintoimintojen 
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ulkoistamisessa saavutettujen tavoitteiden osalta vastausten määrä oli hyvin pieni. 

Saadut tulokset olivat hyvin vääristyneitä. Johtuen luvussa 4.2 Aineiston käsittely ja 

analysointi mainitusta ongelmasta �
2-riippumattomuustestin suhteen, testin 

muodostamia matriiseja tarkasteltiin manuaalisesti ja pyrittiin selvittämään löytyikö 

todella riippuvuutta ja minkälaista se oli. 

�
2-riippumattomuustiä varten luokkia yhdisteltiin. Kriittisten tekijöiden merkityksen 

suuruuden osalta vastaukset jaettiin kolmeen luokkaan: 1 = Pieni (1 = Hyvin pieni tai ei 

lainkaan sekä 2 = Melko pieni), 2 = Kohtalainen (3 = Kohtalaisen suuri) ja 3 = Suuri (4 

= Suuri sekä 5 = Erittäin suuri). Myös taustamuuttujien osalta luokkia yhdisteltiin edellä 

esitetyllä tavalla. 

Taulukosta 8 voidaan nähdä eri taustamuuttujien sekä merkittävien tekijöiden välinen 

riippuvuus. Riippuvuuden tarkasteluun valittiin kaksi siihen sopivaa eri testiä, Pearson 

Chi-Square -testi sekä Kendall’s tau-b testi. Pearson Chi-Square -testissä 

merkitsevyysarvo19 kertoo, kuinka todennäköisesti testi johtuu sattumasta. Mitä 

pienempi arvo on, sitä pienempi todennäköisyys on. Tilastollisesti merkitsevyystasona 

pidetään 10 % tasoa. Sen alla olevista arvoista selvästi merkitsevinä arvoja < 0,05 ja 

erittäin merkitsevinä arvoja < 0,01. Näiden osalta sattuman mahdollisuus on niin pieni, 

että arvoja voidaan pitää luotettavina. Testisuureen arvo20 kertoo arvon sijainnin �2-

jakaumalla. Mitä suurempi arvo on, sitä todennäköisemmin muuttujien välillä on 

riippuvuutta.  Näin ollen, vaikka merkitsevyysarvo olisi pieni, se ei välttämättä tarkoita 

suurta riippuvuutta, vaan testisuureen arvo kertoo riippuvuuden voimakkuuden. 

(Heikkilä 2004, 212;221) 

Pearson Chi-Square -testin osalta taulukossa olevien riippuvuuksien merkitsevyysarvo 

on alle merkitsevyystason sekä niiden arvot ovat suuret ja näin ollen tilastollista 

riippuvuutta löytyy. Johtuen vastausten pienestä määrästä ja sen tuomasta 

epävarmuudesta liittyen Pearson Chi-Square -testiin, taulukosta kannattaa tarkastella 

myös Kendall’s tau-b arvoa.  

                                                
19 Taulukossa sarakkeessa Pearson Chi-Square: Merkitsevyysarvo. 
20 Taulukossa sarakkeessa Pearson Chi-Square:  Arvo. 
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Taulukko 8. Merkittävien tekijöiden ja taustamuuttujien välinen riippuvuus 

ydintoimintojen osalta21

    Pearson Chi-Square   Kendall's tau-b

         
    Merkitse- Arvo Solut % Arvo 

    vyysarvo     

Erottamisen haastavuus           

Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne 0,023 14,667 11 91,7 0,260 

 oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden selvittäminen      

Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen selvittäminen 0,065 11,856 11 91,7 0,210 
Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien huomioon  
     ottaminen 0,068 11,754 11 91,7 0,254 

     

Yrityskoko      

Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen 0,066 7,190 7 87,5 -0,255 

 (esim. innovaatioiden) arviointi      

Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon ottaminen 0,080 6,755 7 87,5 -0,045 

       

Kokemus      
Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien huomioon 
     ottaminen 0,086 11,093 10 83,3 0,076 

Ensin tarkasteltiin miten ydintoimintojen ja tukitoimintojen erottamisesta haastavuus oli 

vaikuttanut vastauksiin. Tilastollista merkitsevyyttä löytyi suhteessa kolmeen tekijään. 

Kyseiset tekijät olivat palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne oman 

organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden selvittäminen, oman henkilöstön ulkoistukseen 

suhtautumisen selvittäminen sekä työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien 

huomioon ottaminen. Jokaisen tekijän osalta yritykset, joiden mielestä ydintoimintojen 

ja tukitoimintojen erottaminen oli hyvin helppoa tai helppoa pitivät kyseisten tekijöiden 

merkitystä vähäisimpänä. 

Yrityskoon osalta löytyi riippuvuus kahden tekijän suhteessa. Ulkoistamisesta 

aiheutuvien aineettomien hyötyjen (esim. innovaatioiden) arvioinnin sekä oman 

yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon ottamisen osalta löytyi tilastollista 

riippuvuutta yrityskoon kanssa. Molempien tekijöiden osalta suuret yritykset antoivat 

huomattavasti suuremman painon verrattuna keskisuuriin ja pieniin yrityksiin. 

                                                
21 Pearson Chi-Square -testissä taulukossa on ensimmäisenä tilastollinen merkitsevyys 
(Merkitsevyysarvo) ja sen jälkeen testin arvo (Arvo). Solut -sarake kuvaa ristiintaulukoinnin solujen 
määrää, joissa on alle viisi havaintoa ja prosenttiluku (%) näiden prosentuaalista arvoa kaikista soluista. 
Kendall’s tau-b -testin arvo kertoo arvon vaihteluvälillä -1 ja 1 (Arvo). 
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Seuraavaksi tarkasteltiin yritysten ulkoistamiskokemuksen vaikutusta vastauksiin 

koskien kriittisiä tekijöitä ydintoimintoja ulkoistamisen osalta. Ydintoimintojen osalta 

vastanneista kolmella yrityksellä oli melko vähän, neljällä yrityksellä kohtalaisesti ja 

yhdellä yrityksellä erittäin paljon kokemusta ulkoistamisesta. Tilastollista riippuvuutta 

näiden ryhmien välillä havaittiin yhdessä kohdassa, työtekijäjärjestöjen ja niiden 

mahdollisten toimien huomioon ottaminen. Tämän tekijän osalta suurimman 

merkityksen sille antoi eniten ulkoistamiskokemusta omannut yritys. Pienimmän 

merkityksen antoi kohtalaisesti ulkoistamiskokemusta omaavat yritykset. Muiden 

taustamuuttujien sekä kriittisten tekijöiden osalta annettujen vastausten kesken ei 

löytynyt riippuvuutta. Kaikkien riippuvuustestien tulokset on löydettävissä liitteestä 4. 

Taulukossa 8 viimeisestä sarakkeessa on nähtävissä Kendall’s tau-b – testin arvo. Arvo 

kuvaa muuttujien välistä lineaarista riippuvuutta. Kriittisten tekijöiden ja 

taustamuuttujien väliset riippuvuusarvot ovat joiltakin osilta kohtalaisen suuria. 

Itseisarvoltaan yli 0,2 arvoja voidaan pitää kohtalaisen suurina. Lähelle nollaa asettuvat 

arvot kuvaavat riippuvuuden puuttumista.  

5.2.3 Merkittävien tekijöiden ja taustamuuttujien välinen riippuvuus 

tukitoimintojen ulkoistamisen osalta 

Taulukossa 9 on tarkasteltu viiden taustamuuttujan suhdetta annettuihin vastauksiin 

merkittävistä tekijöistä tukitoimintojen osalta. Tarkastelu noudattaa samaa kaavaa, kuin 

edellisessä luvussa oleva riippuvuuksien tarkastelu ydintoimintojen osalta. Riippuvuutta 

havaitaan joissakin kohdissa kaikkien viiden taustamuuttajan osalta. Eniten riippuvuutta 

havaitaan tukitoimintojen ja ydintoimintojen erottamisen haastavuuden sekä kriittisten 

tekijöiden välillä, yhteensä kolmen tekijän osalta. Kaikki tulokset löytyvät liitteestä 4. 

Toimialan suhteen yritykset oli jaettu kuten tarkastelussa ydintoimintojen osalta, eli 

teollisuusyrityksiin ja muihin. Tilastollista riippuvuutta näiden ryhmien välillä löytyi 

yhdestä kohdasta, ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien 

toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen. Muut yritykset pitivät tekijän merkittävyyttä 

suurempana kuin teollisuusyritykset. 
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Taulukko 9. Merkittävien tekijöiden ja taustamuuttujien välinen riippuvuus 

tukitoimintojen osalta22

    Pearson Chi-Square   Kendall's tau-b

         

    Merkitse- Arvo Solut % Arvo 

    vyystaso     

Toimiala               

Ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien 0,078 5,111 6 100 -0,257 

 toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen      

       

Erottamisen haastavuus             

Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen 0,024 14,504 11 91,7 0,339 

 (esim. innovaatioiden) arviointi      

Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne 0,033 10,476 7 77,8 0,549 

 oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden selvittäminen      

Mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorittamisen 0,073 8,556 7 77,8 0,578 

 mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen     

     

Yrityskoko      

Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen selvittäminen 0,088 6,545 6 50 0,324 
Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka 
    selvittäminen 0,095 2,794 2 75 0,356 

     

Kokemus      

Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen 0,083 8,250 7 77,8 0,545 

     

Saavutetut tavoitteet      
Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka 
    selvittäminen 0,015 10,476 6 75 0,322 

Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon ottaminen 0,081 11,258 11 91,7 0,442 

Tukitoimintojen ja ydintoimintojen erottamisen haastavuuden suhteen löytyi 

riippuvuutta kolmen tekijän osalta. Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen 

(esim. innovaatioiden) arvioinnin suhteen yritykset, joiden mielestä oli haastavaa erottaa 

ydintoiminnot tukitoiminnoista antoivat suurimman merkityksen kyseiselle tekijälle. 

Pienimmän merkityksen antoi erottamista helppona pitäneet yritykset. Palveluntarjoajan 

organisaatiokulttuurin ja yrityksenne oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden 

selvittäminen sekä mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorittamisen 

                                                
22 Pearson Chi-Square -testissä taulukossa on ensimmäisenä tilastollinen merkitsevyys (Merkitsevyystaso) 
ja sen jälkeen testin arvo (Arvo). Solut -sarake kuvaa ristiintaulukoinnin solujen määrää, joissa on alle 
viisi havaintoa ja prosenttiluku (%) näiden prosentuaalista arvoa kaikista soluista. Kendall’s tau-b -testin 
arvo kertoo arvon vaihteluvälillä -1 ja 1 (Arvo). 
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mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen olivat merkitykseltään suurimpia 

kohtalaisen haastavana erottamista pitäneiden yritysten keskuudessa. 

Organisaatiokulttuurin osalta huomattavasti muita luokkia pienemmän arvon tekijälle 

antoi erottamista helppona pitäneet yritykset. Myös suorituksen mittaamisen ja 

vertaamisen osalta pienimmän merkityksen tekijälle antoi erottamista helppona pitäneet 

yritykset, eron muihin luokkiin ollessa pienempi kuin organisaatiokulttuurin osalta. 

Yrityskoon suhteen riippuvuutta oli havaittavissa kahden kohdan osalta, oman 

henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen selvittäminen ja palveluntarjoajan tuottaman 

palvelun laadun tarkka selvittäminen. Jälkimmäisen osalta arvo oli kuitenkin hyvin 

pieni. Sen suhteen kaikkien vastanneiden yritysten vastaukset olivat hyvin 

samankaltaisia. Henkilöstön suhteen suuret yritykset antoivat selvästi pienempiä 

yrityksiä suuremman merkityksen tekijälle. 

Ulkoistamiskokemus vaikutti myös vastauksiin yhden kohdan osalta. Mahdollisten 

riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen oli eniten ulkoistamiskokemusta omaavien 

yritysten mielestä erittäin merkittävä tekijä. Myös kohtalaisesti kokemusta omaavien 

yritysten mielestä tekijän merkitys oli suuri, kuitenkin hieman pienempi kuin suuren 

kokemuksen omaavien yritysten keskuudessa. Pienimmän merkityksen tekijälle antoi 

vähän ulkoistamiskokemusta omanneet yritykset, joiden mielestä tekijän merkitys 

päätöksenteossa oli kohtalainen. 

Ydintoimintojen osalta ei löytynyt lainkaan riippuvuuksia kriittisten tekijöiden osalta 

annettujen vastausten ja saavutettujen tavoitteiden välillä. Tukitoimintojen osalta löytyi 

riippuvuus suhteessa kahteen tekijään. Yritykset, jotka olivat pitäneet palveluntarjoajan 

palvelun laadun tarkkaa selvittämistä sekä oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan 

huomioon ottamista merkittävimpinä, onnistuivat omasta mielestään paremmin 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa kuin yritykset, jotka olivat antaneet pienemmän 

merkityksen kyseisille tekijöille. 

Taulukossa 9 viimeisestä sarakkeessa on nähtävissä Kendall’s tau-b – testin arvo. 

Kriittisten tekijöiden ja taustamuuttujien väliset riippuvuusarvot osoittavat lähes 

kaikkien osalta suurta riippuvuutta. Varsinkin itseisarvoltaan yli 0,5 arvojen voidaan 

todeta osoittavan merkittävää korrelaatiota. 
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5.2.4 Taustamuuttujien väliset riippuvuudet 

Lopuksi tarkasteltiin eri taustamuuttujien välisiä riippuvuuksia. 

Ulkoistamiskokemuksen suhteen löytyi riippuvuus ydintoimintojen ja tukitoimintojen 

erottamisen haastavuuden kanssa.  Pearson Chi-Square testin merkitsevyystaso oli 0,046 

ja arvo 9,699. Kendall’s tau-b -testin osalta arvo oli 0,307. Kokemuksen ja muiden 

taustamuuttujien välillä ei löytynyt riippuvuutta. Ulkoistamiskokemus ei ollut 

suurempaa millään toimialalla tai tietyn kokoisissa yrityksissä. Ulkoistamiskokemus ei 

myöskään vaikuttanut siihen, kuinka hyvin yritykset olivat saavuttaneet asettamansa 

tavoitteet, ei ydintoimintojen, eikä tukitoimintojen osalta.  

Toimialalla ei näyttänyt olevan lainkaan vaikutusta asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Sen sijaan yrityskoolla näytti olevan vaikutusta asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen tukitoimintojen osalta. Tukitoimintojen osalta Pearson Chi-Square testin 

merkitsevyystaso oli 0,022 ja arvo 9,620. Kendall’s tau-b -testin osalta arvo oli 0,309. 

Tukitoimintojen ulkoistamisen osalta tulokset osoittivat, että suuret yritykset onnistuivat 

omasta mielestään saavuttamaan asettamansa tavoitteensa paremmin kuin pienemmät 

yritykset. 

5.3 Avoimista kohdista saadut tulokset 

Vastaajilla oli mahdollisuus kertoa näkökulmiaan kuudessa eri avoimessa kohdassa. 

Ensimmäisenä oli mahdollisuus antaa mielipide siitä, kuinka hyvin ydintoiminnot 

soveltuvat ulkoistamisen kohteeksi. Vastausten perusteella yritykset eivät pidä 

ydintoimintoja mahdollisina ulkoistamisen kohteina. Yhden vastaajan mukaan 

ydintoiminto voitaisiin hankkia projektikohtaisesti alihankintana, mutta ydintoiminnon 

ulkoistaminen ei ole vaihtoehto. 

Seuraavassa avoimessa kohdassa oli mahdollisuus kertoa miksi yritykset ulkoistaisivat 

toimintoja, joiden osalta löytyisi ydinosaamista. Merkittävin syy miksi yritykset voisivat 

ulkoistaa ydinosaamista sisältävä toiminto, on toiminnon oleminen tukitoiminto. Jos 

toiminnon merkitys yrityksen arvoketjulle on vähäinen, toiminto voitaisiin ulkoistaa 
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vaikka sen osalta löytyisi ydinosaamista. Tulevaisuudessa näkyvissä oleva muutos 

saattaisi myös aiheuttaa yrityksissä ydinosaamisen ulkoistamista. Myös yritykset 

saattaisivat ulkoistaa ydinosaamista sisältäviä toimintoja, jos ulkoistamisella 

saavutettaisiin joitakin hyötyjä. 

Yrityksillä oli mahdollisuus kertoa kyselyssä olevien tekijöiden lisäksi mielestänsä 

kriittisiä tekijöitä päätöksenteon kannalta niin ydintoimintojen, että tukitoimintojen 

ulkoistamisen osalta. Ulkoistettaessa on tärkeä olla varma, että ulkoistaminen on 

todellakin tehokkaampi vaihtoehto tuottaa toiminto. Yritykset painottivat avoimissa 

vastauksissa edelleen informaationäkökulman tekijöitä, kuten palveluntarjoajan 

tuottaman laadun varmistamista sekä palveluntarjoajan resurssien riittävyyttä. 

Resurssien riittävyys liittyi myös läheisesti yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseen. 

Riskeihin varautuminen sai myös lisää painotusta avoimissa vastauksissa.  

Avoimien kohtien vastausten perusteella ulkoistamisen päämotiivit ovat samat kuin 

mitä aikaisimmat tutkimukset ovat osoittaneet. Merkittävimmät syyt ulkoistamiseen 

yritysten keskuudessa ovat kustannushyödyt, kyvykkyyden saavuttaminen sekä 

keskittyminen ydinosaamiseen. 

5.4 Yhteenveto tuloksista 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden 

talousjohdon näkökulmia kriittisistä tekijöistä, jotka ovat edellytyksenä onnistuneelle 

ulkoistamisen päätöksenteolle. Tutkielmassa perehdyttiin aikaisempaan alan 

tutkimukseen ja sen pohjalta rakennettiin viitekehys, joka perustui Hon ja Atkinsin 

HABIO-viitekehykseen. Viitekehys oli rakennettu tukemaan ulkoistamisen 

päätöksentekoa ja se käsitteli päätöksenteon kannalta kriittisiä tekijöitä. Viitekehystä 

muokattiin siten, että siihen lisättiin kaksi kohtaa, jotka entisestään täydensivät 

viitekehystä vastaamaan alan aikaisempaa tutkimusta. Muokatun HABIO-viitekehyksen 

pohjalta rakennettiin kyselylomakkeet, joiden avulla selvitettiin osakeyhtiöiden 

talousjohdon näkökulmia kyseisistä tekijöistä.  
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Tutkimus suoritettiin lähettämällä kyselylomakkeet 132 Helsingin pörssissä noteeratun 

osakeyhtiön talousjohtajalle tai muulle taloudesta vastuussa olevalle henkilölle. 

Kyselyyn vastasi 30 yritystä, joista 22 tietoja käytettiin. Vastausprosentiksi muodostui 

kohtuullisen hyvä 22,7 %. Kyselyyn vastanneet yritykset olivat kooltaan ja 

toimialoiltaan hyvin vaihtelevia. Suurimmat yritykset omasivat usean miljardin 

liikevaihdon ja kymmenien tuhansien henkilöstömäärän, kun pienimmillä liikevaihto oli 

vajaan miljoonan. Toimialoista merkittävimpänä oli edustettu teollisuus, jonka osuus oli 

50 % vastanneista. 

Viitekehyksen kriittisistä tekijöistä muodostettiin yhteensä 15 kysymystä, joiden 

merkittävyyttä selvitettiin talousjohtajilta seuraavan kysymyksen avulla: Kuinka suuri 

merkitys mielestänne on seuraavien tekijöiden selvittämisellä ulkoistamispäätöstä 

tehdessä, jotta ulkoistamisella saavutettaisiin sille asetetut tavoitteet?  Ensin kysymykset 

esitettiin koskien ydintoimintojen ulkoistamista ja sen jälkeen koskien tukitomintojen 

ulkoistamista.  

Ydintoimintojen osalta kysymyksiin vastasi yhteensä kahdeksan yritystä. Tämä johtui 

siitä syystä, että ydintoimintojen ulkoistaminen on ollut yritysten keskuudessa 

huomattavasti tukitoimintojen ulkoistamista harvinaisempaa. Ydintoimintojen osalta 

annettujen vastausten perusteella yhdeksän tekijän merkitys 15:sta oli yritysten mielestä 

suuri tai sitä korkeampi. Lopun kuuden tekijän merkitys oli kohtalainen tai suurempi 

kuin kohtalainen. Tekijöiden keskiarvoksi muodostui 3,44, joka on hyvin lähellä suurta 

merkitystä.  

Kysymyksiin tukitoimintojen osalta vastasi kaikki 22 yritystä. Tuloksena saatiin, että 

tukitoimintojen osalta ainoastaan kuuden tekijän merkitys oli suuri tai sitä korkeampi 

vastanneiden yritysten mielestä. Yhden tekijän merkitystä pidettiin lähes melko pienenä. 

Vastauskeskiarvoksi tukitoimintojen osalta muodostui 3,37, joka oli kuitenkin hyvin 

lähellä ydintoimintojen osalta saatua keskiarvoa, mutta kuitenkin hieman alhaisempi.  

Annettuja vastauksia tuki- ja ydintoimintojen osalta on vertailtu taulukossa 10. Toisesta 

sarakkeesta löytyy keskiarvo tukitoimintojen vastausten osalta ja sulkeissa sijoitus eri 

kriittisten tekijöiden joukossa. Seuraavassa sarakkeessa löytyy sama ydintoimintojen 

osalta. Sitä seuraavasta löytyy tuki- ja ydintoimintojen osalta laskettujen keskiarvojen 
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yhteinen keskiarvo ja viimeisestä sarakkeesta tuki- ja ydintoimintojen keskiarvojen 

välinen keskihajonta. Merkittävimpiin tekijöihin yritysten mielestä lukeutui niin 

ydintoimintojen ulkoistamisessa kuin tukitoimintojen ulkoistamisessa palveluntarjoajan 

tuottaman palvelun laadun tarkka selvittäminen. Se oli merkittävin tekijä päätöksenteon 

kannalta kysyttäessä yritysten mielipidettä tukitoimintojen osalta keskiarvolla 4,5 ja 

toiseksi merkittävin ydintoimintojen osalta keskiarvolla 4. Myös ulkoistettavan 

toiminnon aiheuttamien kustannusten selvittäminen kustannuslaskennan avulla 

osoittautui yritysten mielestä hyvin merkittäväksi, kun se oli tukitoimintojen 

ulkoistamisen osalta toiseksi merkittävin tekijä, saaden keskiarvon 4,23 ja saaden myös 

ydintoimintojen osalta suuren merkityksen keskiarvolla 3,63.  Kolmas merkittävä tekijä 

molempien toimintojen ulkoistamisen osalta oli toimintoon liittyvän mahdollisen oman 

ydinosaamisen selvittäminen. Se oli ydintoimintojen ulkoistamista koskevien vastausten 

osalta merkittävin tekijä keskiarvolla 4,13 ja tukitoimintojen osalta se sai suuren 

merkityksen arvolla 3,59. Edellisten lisäksi palveluntarjoajan kyvykkyyden tuottaa 

toimintoa arviointi ja sen vertaaminen palvelun hintaan sekä mahdollisten riskien 

tunnistaminen ja niihin varautuminen saivat sekä tukitoimintojen osalta, että 

ydintoimintojen osalta suuren merkityksen. 
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Taulukko 10. Vertailu tuki- ja ydintoimintojen ulkoistamisen osalta annettujen 

vastausten välillä 

      
Keskiarvo 

(tuki) 
Keskiarvo

(ydin) 
Keskiarvo 

(yht.) 
Keskihajonta 

(yht.) 

Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka  4,50 (1.) 4,00 (2.) 4,25 0,35 

 selvittäminen        

Ulkoistettavan toiminnon aiheuttamien kustannusten  4,23 (2.) 3,63 (6.) 3,93 0,42 

 selvittäminen kustannuslaskennan avulla      

Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen 4,00 (3.) 3,75 (4.) 3,88 0,17 

Palveluntarjoajan kyvykkyyden tuottaa toimintoa   3,77 (4.) 3,88 (3.) 3,83 0,08 

  arviointi ja sen vertaaminen palvelun hintaan    

Toimintoon liittyvän mahdollisen oman ydinosaamisen 3,59 (5.) 4,13 (1.) 3,86 0,38 

  selvittäminen        

Mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorit- 3,48 (6.) 3,50 (7.) 3,49 0,01 

 tamisen mittaaminen ja vertaaminen omaan suoritukseen     

Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon  3,36 (7.) 3,50 (7.) 3,43 0,10 

 ottaminen         

Oman yrityksen riittävän kyvykkyyden säilyttäminen ja  3,36 (7.) 3,50 (7.) 3,43 0,10 

 varautuminen mahdolliseen yhteistyön epäonnistumiseen     

Toiminnon yrityksenne arvoketjulle luoman merkityksen  3,32 (9.) 3,75 (4.) 3,54 0,30 

 selvittäminen        

Paikallisen lainsäädännön huomioon ottaminen 3,18 (10.) 3,25 (10.) 3,22 0,05 

Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen  3,10 (11.) 3,14 (12.) 3,12 0,03 

 selvittäminen        

Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne    2,86 (12.) 2,75 (14.) 2,81 0,08 

 oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden     

 selvittäminen        

Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien  2,82 (13.) 2,71 (15.) 2,77 0,08 

 huomioon ottaminen        

Ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien  2,77 (14.) 2,88 (13.) 2,83 0,08 
 toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen      

Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen  2,14 (15.) 3,17 (11.) 2,67 0,73 

 (esim. innovaatioiden) arviointi       

          

Yhteensä        3,37 3,44   3,40   

Merkittäviä eroja syntyi muutamien tekijöiden merkittävyydessä tuki- ja 

ydintoimintojen välillä. Vaihtelua syntyi suurimpien arvojen saaneiden tekijöiden 

vastauskeskiarvojen välillä. Toiminnon aiheuttamien kustannusten selvittämistä 

kustannuslaskennan avulla pidettiin selvästi merkittävämpänä tukitoimintojen 

ulkoistamisessa kuin ydintoimintojen ulkoistamisessa. Toimintoon liittyvän mahdollisen 

oman ydinosaamisen selvittäminen oli sen sijaan vastausten perusteella 

merkittävämmässä asemassa ydintoimintojen ulkoistamisessa kuin tukitoimintojen 

ulkoistamisessa. Merkittävin ero syntyi kuitenkin vastauksissa koskien ulkoistamisesta 

aiheutuvien aineettomien hyötyjen (esim. innovaatioiden) arviointia. Se sai 
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vastauskeskiarvoksi ydintoimintojen osalta 3,17, kun taas tukitoimintojen osalta vain 

2,14. Vastausten väliseksi keskihajonnaksi muodostui näin ollen 0,73, joka oli 

tekijöiden joukossa kaikista korkein.  

Kuten taulukosta 10 on nähtävissä, yhteisen keskiarvon mukaan kaikilla tekijöillä on 

vähintään kohtalaisen suuri merkitys ulkoistamisen päätöksenteossa, jotta 

saavutettaisiin ulkoistamiselle asetetut tavoitteet. 11 tekijän osalta merkitys on suurempi 

kuin kohtalaisen suuri. 

Taulukosta 11 voidaan nähdä vastausten jakautuminen eri vastausvaihtoehtojen kesken. 

Taulukossa on yhdistelty tuki- ja ydintoimintojen osalta annetut vastaukset ja laskettu 

eri vaihtoehtojen prosentuaalinen osuus kaikista vastauksista. Vastauksista 78 % 

annettiin kohtalaisen suurelle tai korkeammalle vaihtoehdolle. Eniten vastauksista 

annettiin suurelle merkitykselle 33 %, kun erittäin suuri merkitys sai 15 % annetuista 

vastauksista. 

Taulukko 11. Vastausvaihtoehtojen jakautuminen (%) 
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Tekijät saivat saatujen vastausten perusteella suurimmalta osin suuren merkityksen. 

Kun sekä tukitoimintojen, että ydintoimintojen osalta kaikkien tekijöiden yhteinen 

vastauskeskiarvo oli hyvin lähellä suurta merkitystä, kokonaisuutena voidaan todeta, 
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että viitekehyksen tekijöiden merkitys tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä myös 

yritysten näkökulmasta.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös taustamuuttujien vaikutuksia annettuihin vastauksiin. 

Riippuvuuksia löytyi hyvin vähän ja merkittäviä yleistyksiä ei voitu tehdä. Ainoastaan 

tukitoimintojen ja ydintoimintojen erottamisen haastavuuden suhteen oli havaittavissa 

hieman merkittävämpää riippuvuutta vastauksissa. Näytti siltä, että yritykset, jotka 

pitivät toimintojen erottamista helppona, antoivat pienemmän merkityksen joidenkin 

tekijöiden osalta sekä kysymyksissä ydintoimintojen osalta, että kysymyksissä 

tukitoimintojen osalta. Tämän kaltaisia tekijöitä olivat esimerkiksi ydintoimintojen 

ulkoistamisen osalta palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne oman 

organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden selvittäminen ja tukitoimintojen ulkoistamisen 

osalta ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen (esim. innovaatioiden) 

arviointi. 

Avoimissa kohdissa kysyttäessä yrityksiltä ulkoistamisen syitä, päällimmäiseksi nousi 

tavanomaisimmat ulkoistamisen syyt. Kustannustehokkuus, palveluntarjoajan parempi 

kyvykkyys sekä keskittyminen ydinosaamiseen olivat vastausten perusteella edelleen 

yritysten keskuudessa suurimmat syyt ulkoistamiselle. 

5.5 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti  

Tutkimuksen onnistumista arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Sitä, kuinka 

hyvin on onnistuttu mittaamaan sitä mitä pitikin, kuvaa tutkimuksen validiteetti. 

Teorian yhteneväisyyttä tehtyihin mittauksiin kuvaa sisäinen validiteetti, kun taas 

ulkoinen validiteetti kuvaa sitä, ovatko muut tutkijat tulkinneet vastaavanlaisia 

tutkimustuloksia samalla tavoin. Reliabiliteetti sen sijaan on kyky tuottaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Sisäinen reliabiliteetti todetaan suorittamalla mittaaminen 

uudestaan ja ulkoinen reliabiliteetti kuvaa mittauksen toistettavuutta muissa 

tutkimuksissa. (Heikkilä 2004, 186–187)   



79

Tässä tutkimuksessa kysymykset muodostettiin teoriassa nousseista tekijöistä ja 

kysymykset muokattiin esitysmuodoltaan sopiviksi. Tutkimuksessa saatuja vastauksia 

tulkittiin teoriaa peilaten, mikä nostaa tutkimuksen validiteettia. Kyselylomakkeen 

käyttö palveli tutkimuksen tavoitteita ja sen avulla saatiin kattavasti monipuolista tietoa 

tutkimuskohteista. Tutkimus mittaa sitä, mitä oli tarkoitus selvittää, joten tutkimusta 

voidaan pitää validina. Validiteettia laski hieman aikaisempien vastaavien tutkimusten 

puute, joka teki mahdottomaksi vertailtavuuden. 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää kohtalaisen hyvänä. Otoskokoa voidaan pitää 

normaalina kyselytutkimukselle ja poistuma ei ole liian suuri. Tutkimus on toistettavissa 

muissa tutkimuksissa, joten ulkoinen reliabiliteetti on hyvä. Kuitenkin on varottava 

tekemästä merkittäviä yleistyksiä, koska mittaamista ei ole suoritettu uudestaan. Siitä 

johtuen tulokset saattavat olla osittain sattumanvaraisia.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Viimeistään tällä vuosituhannella yritykset ovat nähneet ulkoistamisen tuomat 

mahdollisuudet. On syntynyt lukuisia uusia yrityksiä, joiden liiketoimintaa on tietyn 

toiminnon tuottaminen muiden yritysten puolesta. Nämä palveluntarjoajayritykset ovat 

rekrytoineet palvelukseensa alan ammattilaisia, ja ne keskittyvät pelkästään tietyn 

toiminnon tai tietyn tyyppisten toimintojen tuottamiseen. Näin ollen paras osaaminen 

löytyy juuri näistä erikoistuneista yrityksistä. Antamalla tietyt toimintonsa näiden 

erikoistuneiden palveluntarjoajien tuotettavaksi yritykset pyrkivät varmistamaan 

palvelun laadukkaan tuottamisen kustannustehokkaasti ja kykenevät itse keskittymään 

tuottamaan merkittävimpiä toimintoja tai toimintoja, joihin niillä löytyy 

erityisosaamista.  

Todellisuudessa ulkoistamisella ei valitettavasti läheskään aina pystytä tehostamaan 

toimintaa. Palveluntarjoaja ei onnistu toimimaan odotetulla tavalla tai odotukset tai 

yhteistyö epäonnistuvat jotenkin muuten. Tähän voi olla useita syitä, ei välttämättä yhtä 

merkittävää, mutta yritykset voivat omalla toiminnallaan minimoida näitä 

epäonnistumisen riskejä. Epäonnistumisen minimoinnin kannalta merkittävää on ennen 

yhteistyösopimuksen solmimista tarkasti selvittää se, mitä oikein saadaan 

yhteistyösopimuksesta. Onko ulkoistaminen parempi vaihtoehto kuin toiminnon 

tuottaminen yrityksen sisällä, minkälaisia vaikutuksia toiminnon siirtämisestä yrityksen 

ulkopuolisen tahon tuotettavaksi aiheutuu ja mitä yhteistyö vaatii? On verrattava etuja ja 

haittoja ja sen kautta nähtävä ulkoistamisesta saatava todellinen kokonaishyöty. 

Hyvin usein yritykset miettivät ainoastaan ulkoistettavan toiminnon tuottamisesta 

yrityksen sisällä aiheutuvia kustannuksia ja vertaavat sitä palveluntarjoajan pyytämään 

hintaan. Ulkoistaminen ei kuitenkaan ole näin yksiselitteistä. Jotta ulkoistamisella 

todella pystytään tehostamaan toimintaa ja luomaan kilpailuetua, täytyy monia muita 

tekijöitä ottaa huomioon. Yksi merkittävä seikka on inhimillinen käyttäytyminen. Mitä 

vaikutuksia ulkoistamisella on yrityksen eri työntekijöihin ja heidän arvoihinsa? 
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Esimerkiksi mahdollinen muutosvastarinta yrityksen sisällä voi olla hyvin merkittävä 

tekijä ulkoistamisen onnistumisen kannalta.  

Yhteistyökumppanin valinnassa täytyy myös olla tarkkana. Suositusten pyytäminen ei 

varmasti ole huono ratkaisu ja sen avulla voidaan varmistua yhteistyökumppanin 

pätevyydestä. Myös yhteistyökumppanin arvoja on hyvä verrata oman yrityksen 

arvomaailmaan; ajatteleminen asioista samalla tavalla luo yhteistyösuhteeseen 

kitkattomuutta ja helpottaa yhdessä toimimista. 

Alan aikaisemmassa tieteellisessä kirjallisuudessa on ajan saatossa julkaistu erilaisia 

viitekehyksiä tukemaan yrityksiä päätöksenteossa. Näissä viitekehyksissä on esitelty 

ulkoistettavien toimintojen valintaa, päätöksentekoprosessin kulkua sekä kriittisiä 

tekijöitä päätöksenteon kannalta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli kirjallisuuden 

perusteella rakentaa viitekehys, joka ottaisi huomioon aikaisemmat tutkimukset ja 

esittelisi yrityksille tieteellisen viitekehyksen kriittisistä tekijöistä, jotka ovat 

merkittäviä päätöksenteossa ulkoistamisen onnistumisen kannalta. Viitekehyksen 

rakentamisen jälkeen oli tarkoitus selvittää yrityksien näkökulmia sen tekijöiden 

merkittävyydestä. 

Viitekehyksen pohjana käytettiin Hon ja Atkinsin vuonna 2006 julkaisemaa HABIO-

viitekehystä. Kyseisessä viitekehyksessä on hyvin yhdistelty aikaisempien tutkijoiden 

muodostamien viitekehyksien piirteitä ja se on huomioinut niissä olevia heikkouksia. 

Viitekehys oli jakanut kriittiset tekijät kolmeen näkökulmaan: liiketoiminta-, 

informaatio- sekä organisaationäkökulma. Se myös painotti itse toimintoon liittyvien 

piirteiden, kuten siihen liittyvän mahdollisen ydinosaamisen ja toiminnon yrityksen 

arvoketjulle luoman merkityksen tunnistamista. Viitekehystä täydennettiin kahdella 

kohdalla, henkilöstön mielipiteen sekä organisaatiokulttuurien yhteensopivuuden 

selvittämisillä, jotta se vastaisi vielä paremmin alan aikaisempaa tutkimusta. 

Viitekehyksen pohjalta rakennettiin kyselylomakkeet, joiden avulla selvitettiin yritysten 

näkökulmia kyseisistä tekijöistä, ensi ydintoimintojen ulkoistamisen osalta ja sen 

jälkeen tukitoimintojen ulkoistamisen osalta. 

Tuloksena saatiin, että myös yritysten mielestä kyseiset kriittiset tekijät olivat 

merkittäviä päätöksenteon tukena. Tekijöistä suurin osa sai sekä ydintoimintojen 
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ulkoistamisessa, että tukitoimintojen ulkoistamisessa yrityksiltä enemmän kuin 

kohtalaisen suuren merkityksen. Tulokset siis osoittavat, että yritykset pitävät samoja 

tekijöitä merkittävinä päätöksenteossa kuin mitä alan tieteellinen kirjallisuus pitää. 

Yritysten näkökulmasta merkittävämmässä asemassa ovat palveluntarjoajaan liittyvät 

tekijät. Se hieman eroaa Hon ja Atkinsin ajatuksista, kun heidän mielestä tärkeimpiä 

ovat organisaationäkökulmaan liittyvät tekijät. Palveluntarjoajan tuottama laatu, sen 

suorituksen mittaaminen ja sen kyvykkyys verrattuna hintaan olivat yritysten mielestä 

hyvin merkittäviä tekijöitä. Myös avoimissa vastauksissa yritykset olivat painottaneet 

juuri laadun varmistamisen tärkeyttä ja sen kannalta hyvin merkittävää oli 

palveluntarjoajan resurssien riittävyyden varmistaminen.  

Avoimissa vastauksissa painotettiin myös erilaisiin riskeihin varautumista, joka sai 

myös kriittisenä tekijänä merkittävän aseman sekä ydin- että tukitoimintojen 

ulkoistamisen päätöksenteossa. Avoimissa vastauksissa merkittävänä riskinä nousi esiin 

palveluntarjoajaan liittyvät riskit: sen taloudellinen tilanne, resurssien riittävyys sekä 

jatkuvuuden turvaaminen. Sparrown määrittelemistä yleisimmistä virheistä 

palveluntarjoajaa valittaessa oli yritysten kyvyttömyys ennustaa markkinoilla tapahtuvia 

muutoksia. Avoimissa vastauksissa kuitenkin näkyi jatkuvuuden turvaamisen merkitys 

ja tulevaisuuden ennustamisen tärkeys. Ainakin jotkut yritykset näyttäisivät ottaneen 

päätöksenteossa huomioon myös tulevaisuuden ja pyrkineet ennustamaan markkinoilla 

tapahtuvia muutoksia.  

Vastauksista kriittisten tekijöiden osalta koskien ydin- ja tukitoimintojen ulkoistamista 

löytyi joissakin kohdissa eroavaisuuksia. Esimerkiksi toiminnon kustannusanalyysin 

merkitys päätöksenteolle koettiin suuremmaksi tukitoimintojen ulkoistamisessa, kun 

taas aineettomien hyötyjen selvittäminen koettiin merkittävämmäksi ydintoimintojen 

ulkoistamisen päätöksenteossa. Tästä voidaan nähdä yhteys ulkoistamisen muuttuneisiin 

tavoitteisiin. Aikaisemmin pääsyy ulkoistamiselle oli aina kustannussäästöjen saaminen 

ja ulkoistetut toiminnot olivat tukitoimintoja ja yleisesti vähempiarvoisia toimintoja. 

Tällä vuosituhannella yritykset ovat alkaneet ulkoistaa myös merkittävimpiä 

toimintojaan ja ulkoistamisella on alettu pyrkiä merkittävämpiin strategisiin 

tavoitteisiin. Usein tukitoiminnot saatetaan ulkoistaa pelkästään kustannusanalyysin 

tuottaman informaation perusteella; lasketaan toiminnon aiheuttamat kustannukset ja 
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annetaan toiminto tuotettavaksi pätevälle ulkoiselle palveluntarjoajalle, jonka pyytämä 

hinta on alhaisin. Mitään aineettomia hyötyjä ei kyseisillä ulkoistuksilla tavoitella. 

Tärkeimpien toimintojen ulkoistamisessa usein tavoitellaan jotain merkittävää 

strategista etua ja kustannusten tarkasteleminen jää taka-alalle. Asiaa tarkastellaan 

pidemmällä aikavälillä ja lyhyen aikavälin kustannussäästöt eivät ole ratkaisevassa 

asemassa päätöksenteossa vaan tekijät, jotka vahvistavat yritystä pitkällä aikavälillä. 

Saaduista vastauksista kävi myös ilmi, että ulkoistamiselle asetetut tavoitteet ovat 

pysyneet samoina, kuin mitä aikaisimmista tutkimuksista on käynyt ilmi. 

Merkittävimmät motiivit ulkoistamiseen näyttäisivät olevan kustannussäästöjen 

saaminen, parempien kykyjen saavuttaminen sekä keskittyminen ydintosaamiseen.  

Ulkoistettaessa on hyvin merkittävää pystyä tunnistamaan ydintoiminnot ja toimintoon 

liittyvä ydinosaaminen, ja erotettava nämä kaksi käsitettä. Yritysten antamien 

vastausten perusteella yritykset hieman sekoittivat kyseiset käsitteet. Onko kilpailuedun 

lähde ydinosaaminen vai ydintoiminnot? Yrityksillä oli yleisesti ottaen suuri halu 

säilyttää ydintoiminnot itsellään, vaikka niiden tuottamiseen ei liittyisi lainkaan 

ydinosaamista. Suuren konsulttiyhtiön PriceWaterhouseCoopersin mukaan todellinen 

hyöty ulkoistamisista tulee juuri ydintoimintojen ulkoistamisesta, vaikka toisaalta myös 

vastakkaisia mielipiteitä on esiintynyt. Jos toiminnon tuottamiseen ei liity 

ydinosaamista, sitä ei tehdä paremmin kuin kilpailijat, eikä sillä luoda kilpailuetua. 

Toiminnan tehostamisen takia, kyseiset toiminnot tulisivat ulkoistaa, oli sitten kyseessä 

ydin- tai tukitoiminto. Toinen vaihtoehto on panostaa toiminnon tuottamiseen siinä 

määrin, että kehitytään toiminnon tuottamisessa ja syntyy ydinosaamista. 

Ydinosaamisen tunnistaminen on merkittävämpää ydintoimintojen kannalta kuin 

tukitoimintojen kannalta. Tukitoiminnot voitaisiin ulkoistaa, vaikka niihin liittyisikin 

ydinosaamista. Tällöin resurssit voidaan keskittää ydintoimintoihin ja ulkoistamisen 

myötä ydinosaaminen voidaan siirtää palveluntarjoajalle. Myös yritykset olivat sitä 

mieltä, että jos ydinosaamista löytyy jostakin, mikä ei ole ydinliiketoimintaa, 

ulkoistaminen kannattaa. Toinen syy ulkoistaa ydinosaamista on näköpiirissä oleva 

muutos. Tämän kaltainen muutoksellinen ulkoistaminen tulee kyseeseen, jos 

tulevaisuudessa on odotettavissa rakenteellinen muutos.  
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Ho ja Atkins painottivat HABIO-viitekehyksessä organisaationäkökulmaa ja sen 

merkitystä. Siihen kuuluvia tekijöitä tuli tarkastella ennen liiketoiminta- ja 

informaationäkökulmaa, koska kyseisten tekijöiden merkitys ulkoistamisessa on 

suurempi kuin muiden. Saatujen vastausten perusteella tärkeimmäksi nousivat 

informaationäkökulman tekijät. Palveluntarjoajaan liittyviä tekijöitä pidettiin 

tärkeämpänä päätöksenteon kannalta kuin omaan organisaatioon liittyviä tekijöitä. 

Pitävätkö yritykset itsestään selvyytenä omaan organisaatioon liittyviä tekijöitä ja siten 

niille annetaan pienempi merkitys. Voiko mahdolliset epäonnistumiset liittyä juuri 

kyseiseen asiaan? Yritykset ovat keskittyneet tarkastelemaan liikaa palveluntarjoajaa ja 

ovat jättäneet omaan yritykseen liittyvät tekijät huomiotta ja se on johtanut 

epäonnistumiseen ulkoistamisessa? 

Saatujen vastausten osalta oli havaittavissa myös, että tukitoimintojen ulkoistamisessa 

tekijöiden merkityksillä oli suurempi vaihtelu. Joillekin tekijöille annettiin hyvin suuri 

merkitys ja jollekin hyvin pieni. Hajonta oli suurempi kuin tekijöiden välillä 

ydintoimintojen ulkoistamisen osalta. Näyttäisikin siltä, että tukitoimintojen 

ulkoistamisessa merkitystä annetaan muutamalle tekijälle ja loput ovat 

vähempiarvboisia. Ydintoimintojen ulkoistamisessa päätöksenteossa panostetaan 

merkittävämmin selvityksiin ja otetaan useampi tekijä huomioon päätöksenteossa.  

Alan aikaisemmissa tutkimuksissa on nähty yhteys ulkoistamiskokemuksen sekä 

tavoitteiden saavuttamisen välillä. Suurin ongelma tavoitteiden saavuttamisessa on ollut 

yrityksillä, joilta löytyy vähän ulkoistamiskokemusta. Hieman yllättäen, tässä 

tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella kyseistä yhteyttä ei löytynyt ja 

ulkoistamiskokemuksella ei näyttänyt olevan merkitystä asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisen osalta. Tutkimuksesta ei kuitenkaan käy ilmi mitä yritykset pitävät 

vähänä ulkoistamiskokemuksena, eikä miten yritykset ovat onnistuneet ensimmäistä 

kertaa ulkoistaessaan. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia, miten 

ensimmäistä kertaa ulkoistavan yrityksen päätöksentekoprosessi etenee ja mitä tekijöitä 

yritys ottaa huomioon päätöksenteossa, ja etenkin, kuinka hyvin ne onnistuvat 

saavuttamaan asettamansa tavoitteet.  

Kun tämän tutkimuksen tavoitteena oli osaltaan laajentaa alan tutkimuskenttää, jäi vielä 

paljon muuta tutkittavaa ulkoistamisen osalta. Tulevaisuudessa tutkimusta voisi 
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laajentaa koskien pienempiä yrityksiä sekä julkisia organisaatioita. Voisi analysoida 

erilaisten organisaatioiden välisiä eroja päätöksentekoprosessissa sekä tekijöiden välillä, 

jos niitä löytyy, sekä mistä ne mahdollisesti johtuvat. Suurin osa ulkoistamista koskevaa 

tutkimusta käsittelee asiaa ulkoistavan yrityksen näkökulmasta. Tutkimusta voisi 

laajentaa koskien palveluntarjoaja yrityksiä ja tutkia kriittisiä tekijöitä heidän osaltaan 

sekä laajemmin ilmiötä heidän näkökulmastaan. Tulevaisuudessa olisi mahdollista myös 

tutkimalla selvittää mahdollisia eroja maan sisällä tapahtuvan ulkoistamisen sekä 

ulkoistamisen ulkomaille välillä. Täytyykö päätöksentekoprosessin erota johtuen 

palveluntarjoajayrityksen kotimaasta? Varmaankin paikallisen lainsäädännön huomioon 

ottamisen merkitys kasvaa huomattavasti ulkoistettaessa ulkomaille. Olisi myös 

mielenkiintoista saada tarkempaa tietoa siitä, mistä epäonnistumiset todella johtuvat. 

Teorian mukaisia päätöksenteon kannalta kriittisiä tekijöitä pidettiin merkittävinä 

yritysten keskuudessa. Miksi siis yritykset epäonnistuvat tavoitteiden saavuttamisessa? 

Koituvatko epäonnistumiset sitten muun tyyppisille yrityksille? Pörssiyhtiöt näyttivät 

saavuttaneensa asetetut tavoitteet paremmin kuin kohtalaisen hyvin. 

Ulkoistaminen kasvaa yhä edelleen entistä merkittävämmäksi strategiseksi 

vaihtoehdoksi yritysten keskuudessa. Merkityksen kasvu ja sen tuleminen 

arkipäiväiseksi lisää tutkimuksen tarvetta. Jos vuonna 2006 � suomalaisista yrityksistä 

ulkoisti toimintojaan, vuonna 2010 määrä on varmasti jo ainakin ¾. Ja todennäköisesti 

määrä on edelleen kasvussa. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Saatekirje 

Kokemuksenne ulkoistamisen päätöksentekoprosessista. Nyt teillä on mahdollisuus 

kertoa se. 

Teen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pro gradu -tutkielmaa Tampereen yliopiston  

taloustieteen laitoksella ulkoistamiseen liittyen. Tutkielman tavoitteena on saada tietoa  

ulkoistamisen päätöksentekoprosessista suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden 

talousjohdon näkökulmasta.  

Tarkastelen tutkimusongelmaa ulkoistavien yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen  

onnistumisen kannalta Teidän vastauksenne on äärimmäisen tärkeä. Siksi toivonkin, että  

käyttäisitte noin 5-10 minuuttia ajastanne ja vastaisitte kyselyyn.  

Jos yrityksenne ei ole ulkoistanut toimintojansa lainkaan, tieto siitä on tärkeä vastaus  

tutkimuksen kannalta. Tässä tilanteessa vastatkaa tähän viestiin: ”Emme ole 

ulkoistaneet toimintojamme lainkaan.”  

Haluan painottaa, että kyselyssä ei kysytä yrityksenne nimeä, ainoastaan halutessanne  

koosteen tuloksista voitte jättää sähköpostiosoitteenne. Tutkimusaineisto tullaan  

käsittelemään täysin anonyymisti.  

Vastataksenne kyselyyn pyydän Teitä käyttämään linkkiä: 

https://elomake.uta.fi/lomakkeet/3213/lomake.html

Toivon vastaustanne 14.3.2008 mennessä. 

Kiitos! 

Ystävällisin terveisin, 

Teemu Saarela 
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LIITE 2. Kyselylomake 

Seuraavaksi on esitetty kysymyksiä liittyen ulkoistamiseen. Tummennetulla olevat 
kysymykset ovat pakollisia. 

MÄÄRITELMIÄ: 

'Ulkoistamisella tarkoitetaan jonkin toiminnon siirtämistä yrityksen sisällä tuotetusta 
ulkopuolisen palveluntarjoajan tuotettavaksi.' 

'Yrityksen ydinosaamista on tietyn asian tekeminen paremmin kuin mihin yrityksen 
ulkopuoliset tahot pystyvät.' 

'Yrityksen ydintoiminnot ovat yrityksen pitkän ajan kannattavuuden kannalta hyvin 
merkittäviä.' 

'Yrityksen tukitoimintoja ovat strategisesti vähemmän merkittävät toiminnot.' 
Kokemus  

Hyvin vähän 
tai ei 

lainkaan 

Melko 
vähän 

Kohtalaisesti Paljon
Erittäin 
paljon 

Kuinka paljon yrityksellänne 
on kokemusta 
ulkoistamisesta? 

Ulkoistetut toiminnot  

Ydintoimintoja Tukitoimintoja Molempia

Mitä toimintoja yrityksenne on 
ulkoistanut? 

Hyvin 
helppoa 

Helppoa
Melko 

haastavaa 
Haastavaa

Erittäin 
haastavaa 

Kuinka haastavaa on 
mielestänne erottaa 
ydintoiminnot 
tukitoiminnoista? 

Oma mielipiteene 
ydintoimintojen 
soveltuvuudesta 
ulkoistuksen 
kohteeksi (avoin 
kohta) 
Ydinosaaminen  
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En Ehkä Kyllä

Ulkoistaisitteko toimintoja, joiden osalta yrityksellänne löytyy 
ydinosaamista? 

Jos vastasitte 
edelliseen kyllä/ehkä, 
syitä miksi 
ulkoistaisitte 
toimintoja joiden 
osalta yrityksellänne 
löytyy 
ydinosaamista? 
Ohjeteksti  

Seuraavaksi on esitetty kysymyksiä toimintojen ulkoistamisesta. Vastatkaa ensin 
ydintoimintojen ulkoistamista koskeviin kysymyksiin ja sitten tukitoimintojen 
ulkoistamista koskeviin kysymyksiin. Jos yrityksenne ei ole ulkoistanut lainkaan 
kyseessä olevia toimintoja, valitkaa oikeanpuolimmaisin vaihtoehto.” 
Ydintoimintojen ulkoistus  
YDINTOIMINTOJEN ULKOISTUS: Kuinka suuri merkitys mielestänne on 
seuraavien tekijöiden selvittämisellä ulkoistamispäätöstä tehdessä, jotta ulkoistamisella 
saavutettaisiin sille asetetut tavoitteet? 

Hyvin 
pieni tai 

ei 
lainkaan

Melko 
pieni 

Kohtalaisen 
suuri 

Suuri
Erittäin 

suuri 

Yritykseni ei 
ole ulkoistanut 
ydintoimintoja

1. Ulkoistamisesta 
aiheutuvien 
aineettomien hyötyjen 
(esim. innovaatioiden) 
arviointi 

2. Ulkoistettavan 
toiminnon 
aiheuttamien 
kustannusten 
selvittäminen 
kustannuslaskennan 
avulla 

3. Palveluntarjoajan 
tuottaman palvelun 
laadun tarkka 
selvittäminen 

4. Mahdollisten 
yhteistyökumppanien 
toiminnon 
suorittamisen 
mittaaminen ja 
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vertaaminen omaan 
suoritukseen 

5. Palveluntarjoajan 
kyvykkyyden tuottaa 
toimintoa arviointi ja 
sen vertaaminen 
palvelun hintaan 

6. Palveluntarjoajan 
organisaatiokulttuurin 
ja yrityksenne oman 
organisaatiokulttuurin 
yhteensopivuuden 
selvittäminen 

7. Oman yrityksen 
riittävän kyvykkyyden 
säilyttäminen ja 
varautuminen 
mahdolliseen 
yhteistyön 
epäonnistumiseen 

8. Paikallisen 
lainsäädännön 
huomioon ottaminen 

9. Ulkoistettavaan 
toimintoon liittyvien 
aikaisempien 
toimintakäytäntöjen 
huomioon ottaminen 

10. Oman yrityksen 
sisäisen 
toimintapolitiikan 
huomioon ottaminen 

11. 
Työtekijäjärjestöjen ja 
niiden mahdollisten 
toimien huomioon 
ottaminen 

12. Mahdollisten 
riskien tunnistaminen 
ja niihin varautuminen 

13. Oman henkilöstön 
ulkoistukseen 
suhtautumisen 
selvittäminen 

14. Toimintoon 
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liittyvän mahdollisen 
oman ydinosaamisen 
selvittäminen 

15. Toiminnon 
yrityksenne 
arvoketjulle luoman 
merkityksen 
selvittäminen 

Oma näkemyksenne 
merkittävistä 
tekijöistä, jotka on 
ydintoimintojen 
ulkoistamispäätöstä 
tehdessä selvitettävä, 
jotta ulkoistamisella 
saavutettaisiin sille 
asetetut tavoitteet 
(avoin kohta) 
Tavoitteet (ydintoiminnot)  
Merkittävimmät syyt 
ydintoimintojen 
ulkoistukselle 
yrityksessänne 

SAAVUTETUT TAVOITTEET 

Hyvin 
huonosti 

tai ei 
lainkaan

Melko 
huonosti

Kohtalaisen 
hyvin 

Hyvin
Erittäin 
hyvin 

Yritykseni ei 
ole ulkoistanut 
ydintoimintoja

Oma 
mielipiteenne, 
kuinka hyvin 
ydintoimintojen 
osalta 
ulkoistamiselle 
asetetut tavoitteet 
on onnistuttu 
saavuttamaan 
yrityksessänne 

Tukitoimintojen ulkoistus  
TUKITOIMINTOJEN ULKOISTUS: Kuinka suuri merkitys mielestänne on 
seuraavien tekijöiden selvittämisellä ulkoistamispäätöstä tehdessä, jotta ulkoistamisella 
saavutettaisiin sille asetetut tavoitteet? 

Hyvin 
pieni tai 

ei 
lainkaan

Melko 
pieni 

Kohtalaisen 
suuri 

Suuri
Erittäin 

suuri 

Yritykseni ei 
ole lainkaan 
ulkoistanut 

tukitoimintoja
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1. Ulkoistamisesta 
aiheutuvien 
aineettomien hyötyjen 
(esim. innovaatioiden) 
arviointi 

2. Ulkoistettavan 
toiminnon 
aiheuttamien 
kustannusten 
selvittäminen 
kustannuslaskennan 
avulla 

3. Palveluntarjoajan 
tuottaman palvelun 
laadun tarkka 
selvittäminen 

4. Mahdollisten 
yhteistyökumppanien 
toiminnon 
suorittamisen 
mittaaminen ja 
vertaaminen omaan 
suoritukseen 

5. Palveluntarjoajan 
kyvykkyyden tuottaa 
toimintoa arviointi ja 
sen vertaaminen 
palvelun hintaan 

6. Palveluntarjoajan 
organisaatiokulttuurin 
ja yrityksenne oman 
organisaatiokulttuurin 
yhteensopivuuden 
selvittäminen 

7. Oman yrityksen 
riittävän kyvykkyyden 
säilyttäminen ja 
varautuminen 
mahdolliseen 
yhteistyön 
epäonnistumiseen 

8. Paikallisen 
lainsäädännön 
huomioon ottaminen 

9. Ulkoistettavaan 
toimintoon liittyvien 
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aikaisempien 
toimintakäytäntöjen 
huomioon ottaminen 

10. Oman yrityksen 
sisäisen 
toimintapolitiikan 
huomioon ottaminen 

11. 
Työtekijäjärjestöjen ja 
niiden mahdollisten 
toimien huomioon 
ottaminen 

12. Mahdollisten 
riskien tunnistaminen 
ja niihin varautuminen 

13. Oman henkilöstön 
ulkoistukseen 
suhtautumisen 
selvittäminen 

14. Toimintoon 
liittyvän mahdollisen 
oman ydinosaamisen 
selvittäminen 

15. Toiminnon 
yrityksenne 
arvoketjulle luoman 
merkityksen 
selvittäminen 

Oma näkemyksenne 
merkittävistä 
tekijöistä, jotka on 
tukitoimintojen 
ulkoistamispäätöstä 
tehdessä selvitettävä, 
jotta ulkoistamisella 
saavutettaisiin sille 
asetetut tavoitteet 
(avoin kohta) 
Tavoitteet (tukitoiminnot)  
Merkittävimmät syyt 
tukitoimintojen 
ulkoistukselle 
yrityksessänne 
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SAAVUTETUT TAVOITTEET 

Hyvin 
huonosti 

tai ei 
lainkaan

Melko 
huonosti

Kohtalaisen 
hyvin 

Hyvin
Erittäin 
hyvin 

Yritykseni ei 
ole lainkaan 
ulkoistanut 

tukitoimintoja

Oma 
mielipiteenne, 
kuinka hyvin 
tukitoimintojen 
osalta 
ulkoistamiselle 
asetetut tavoitteet 
on onnistuttu 
saavuttamaan 
yrityksessänne 

Kyselyn taustatiedot  
1. Yrityksenne 
henkilköstömäärä 
vuonna 2006 
2. Yrityksenne 
liikevaihto vuonna 
2006 (MEUR) 
3. Mikä seuraavista 
on yrityksenne 
päätoimiala? 

ICT (tietotekniikka-, kommunikaatio- ja informaatioteknologia)

Täsmennä muu 
toimiala 
Jos haluatte koosteen 
tutkimuksen 
tuloksista, 
kirjoittakaa kenttään 
sähköpostiosoitteenne
Palaute  
PALAUTE 

Tietojen lähetys 

Tyhjennä

Kysely on päättynyt. Suuret kiitokset vastauksestanne! 
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LIITE 3. Helsingin pörssissä listatut yhtiöt 

Affecto   Kone   SSK Suomen Säästäjien kiinteistöt 
Ahlström   KoneCranes  Stockmann 
Aldata Solutions  Larox   Stonesoft 
Alma Media  Lassila & Tikanoja  Stora Enso 
Amanda Capital  Lemminkäinen  Stromsdal 
Amer Sports  Lännen Tehtaat  Suomen Terveystalo 
Aspo   M-Real   Suominen Yhtymä 
Aspocomp Group  Marimekko   Sysopedigia 
Atria   Martela   Takoma 
Basware   Metso   Talentum 
Beltton-Yhtiöt  Neste Oil   Tamfelt 
Biohit   Neomarkka   Technopolis 
Biotie Therapies  Nokia   Tecnomen 
Birka Line   Nokian Renkaat  Tekla 
Capman   NordeA Bank  Teleste 
Cargotec   Nordic Aluminium  TeliaSonera 
Cencorp   Norvestia   TietoEnator 
Citicon   Okmetic   Tiimari 
Componenta  OKO   TJ Group 
Comptel   Olvi   Tulikivi 
Cramo   OMX   Turkistuottajat 
Done Solutions  Oral Hammaslääkärit  Turvatiimi 
Efore   Oriola-KD   UPM-Kymmene 
Elecster   Orion   Uponor 
Elcoteq   Outokumpu  Vaahto Group 
Elektrobit   Outotec   Vacon 
Elisa   Panostaja   Vaisala 
Etteplan   PKC Group  Viking Line 
Exel   Perlos   Wärtsilä 
Evia   Pohjois-Karjalan Kirjapaino YIT 
F-Secure   Ponsse   Yleiseloktroniikka 
Finnair   Proha   Ålandsbanken 
Fnnlines   Pöyry    
Fiskars   QPR Software   
Fortum   Raisio    
Glaston   Ramirent    
GeoSentric   Rapala    
HKScan   Rautaruukki   
Honkarakenne  Raute    
Huhtamäki   Rocla    
Ilkka-Yhtymä  Ruukki Group   
Incap   Salcomp    
Interavanti   Sampo    
Ixonos   Sanoma WSOY   
Julius Tallberg-Kiinteistöt Satama Interactive   
Kasola   Scanfil    
Kemira   Solteq    
Kemira GrowHow  Sponda    
Keskisuomalainen  SRVYhtiöt    
Kesko   SSH    
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LIITE 4. Riippuvuusanalyysin tulokset 

Tekijät: 

1. Ulkoistamisesta aiheutuvien aineettomien hyötyjen (esim. innovaatioiden) arviointi 

2. Ulkoistettavan toiminnon aiheuttamien kustannusten selvittäminen kustannuslaskennan avulla  

3. Palveluntarjoajan tuottaman palvelun laadun tarkka selvittäminen  

4. Mahdollisten yhteistyökumppanien toiminnon suorittamisen mittaaminen ja vertaaminen omaan 

suoritukseen  

5. Palveluntarjoajan kyvykkyyden tuottaa toimintoa arviointi ja sen vertaaminen palvelun hintaan  

6. Palveluntarjoajan organisaatiokulttuurin ja yrityksenne oman organisaatiokulttuurin yhteensopivuuden 

selvittäminen  

7. Oman yrityksen riittävän kyvykkyyden säilyttäminen ja varautuminen mahdolliseen yhteistyön 

epäonnistumiseen 

8. Paikallisen lainsäädännön huomioon ottaminen  

9. Ulkoistettavaan toimintoon liittyvien aikaisempien toimintakäytäntöjen huomioon ottaminen  

10. Oman yrityksen sisäisen toimintapolitiikan huomioon ottaminen  

11. Työtekijäjärjestöjen ja niiden mahdollisten toimien huomioon ottaminen  

12. Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen  

13. Oman henkilöstön ulkoistukseen suhtautumisen selvittäminen  

14. Toimintoon liittyvän mahdollisen oman ydinosaamisen selvittäminen  

15. Toiminnon yrityksenne arvoketjulle luoman merkityksen selvittäminen 
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Ydintoiminnot:     

     

Kokemus Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,600 6,322 13 86,7 0,175 

2 0,520 7,152 13 86,7 0,072 

3 0,685 3,937 10 83,3 0,104 

4 0,385 6,348 10 83,3 0,102 

5 0,683 2,286 7 77,8 0,122 

6 0,456 5,714 10 83,3 0,144 

7 0,385 6,348 10 83,3 0,102 

8 0,704 5,492 13 86,7 0,072 

9 0,143 9,589 10 83,3 0,163 

10 0,704 3,798 10 83,3 0,160 

11 0,086 11,093 10 83,3 0,076 

12 0,683 2,286 7 77,8 0,122 

13 0,359 6,600 10 83,3 0,075 

14 0,685 3,937 10 83,3 0,104 

15 0,837 2,773 10 83,3 0,146 

Erottamisen haastavuus Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,915 3,285 14 93,3 -0,033 

2 0,623 4,400 11 91,7 0,203 

3 0,776 3,259 11 91,7 0,186 

4 0,372 6,478 11 91,7 0,142 

5 0,655 2,444 7 77,8 0,169 

6 0,023 14,667 11 91,7 0,260 

7 0,372 6,478 11 91,7 0,142 

8 0,400 6,213 11 91,7 0,141 

9 0,125 9,981 11 91,7 0,207 

10 0,411 6,111 11 91,7 0,222 

11 0,068 11,754 11 91,7 0,254 

12 0,655 2,444 7 77,8 0,169 

13 0,065 11,856 11 91,7 0,210 

14 0,776 3,259 11 91,7 0,186 

15 0,623 4,400 11 91,7 0,203 
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Yrityskoko Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

 Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,066 7,190 7 97,5 -0,255 

2 0,280 5,074 9 90 -0,133 

3 0,335 3,394 7 87,5 -0,137 

4 0,313 3,562 7 87,5 -0,090 

5 0,233 2,914 4 66,7 -0,122 

6 0,335 3,394 7 87,5 -0,080 

7 0,313 3,562 7 87,5 -0,090 

8 0,494 3,394 9 90 -0,097 

9 0,335 3,394 7 87,5 -0,080 

10 0,080 6,755 7 87,5 -0,045 

11 0,505 2,338 7 87,5 -0,196 

12 0,233 2,914 4 66,7 -0,122 

13 0,683 1,497 7 87,5 -0,204 

14 0,335 3,394 7 87,5 -0,137 

15 0,108 6,083 7 87,5 -0,081 

Toimiala  Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

 Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,803 3,050 10 83,3 -0,252 

2 0,574 6,657 13 86,7 -0,379 

3 0,511 5,257 10 83,3 -0,391 

4 0,494 5,397 10 83,3 -0,423 

5 0,302 4,857 7 77,8 -0,416 

6 0,511 5,257 10 83,3 -0,439 

7 0,494 5,397 10 83,3 -0,423 

8 0,730 5,257 13 86,7 -0,423 

9 0,511 5,257 10 83,3 -0,422 

10 0,556 4,907 10 83,3 -0,405 

11 0,578 4,733 10 83,3 -0,320 

12 0,302 4,857 7 77,8 -0,416 

13 0,672 4,033 10 83,3 -0,310 

14 0,511 5,257 10 83,3 -0,391 

15 0,494 5,397 10 83,3 -0,438 
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Tukitoiminnot:     

      

Kokemus  Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

 Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,663 5,861 14 93,3 0,040 

2 0,713 0,675 4 66,7 0,154 

3 0,592 1,048 4 66,7 0,199 

4 0,470 3,555 8 88,9 0,163 

5 0,396 4,071 7 77,8 0,396 

6 0,503 5,327 12 100 0,180 

7 0,292 4,950 8 88,9 0,121 

8 0,464 3,594 9 100 0,170 

9 0,666 2,380 9 100 0,269 

10 0,211 5,845 8 88,9 0,428 

11 0,657 2,429 8 88,9 0,088 

12 0,083 8,250 7 77,8 0,545 

13 0,193 8,675 12 100 0,283 

14 0,632 2,571 7 77,8 0,292 

15 0,163 6,533 9 100 0,398 

Erottamisen haastavuus Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

 Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,024 14,504 11 91,7 0,339 

2 0,680 0,772 5 83,3 0,184 

3 0,890 0,233 5 83,3 0,101 

4 0,073 8,556 7 77,8 0,578 

5 0,940 0,786 7 77,8 0,127 

6 0,033 10,476 7 77,8 0,549 

7 0,209 5,867 7 77,8 0,450 

8 0,682 2,292 6 66,7 0,173 

9 0,735 2,003 7 77,8 0,140 

10 0,299 4,889 7 77,8 0,422 

11 0,480 3,483 7 77,8 0,272 

12 0,766 1,883 8 88,9 0,276 

13 0,173 9,041 10 83,3 0,375 

14 0,684 2,281 8 88,9 0,299 

15 0,133 7,062 7 77,8 0,479 
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Yrityskoko Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

 Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,539 2,169 7 87,5 -0,075 

2 0,800 0,064 2 50 0,054 

3 0,095 2,794 2 50 0,356 

4 0,788 0,476 4 66,7 0,000 

5 0,822 0,393 4 66,7 -0,056 

6 0,774 0,513 4 66,7 0,057 

7 0,966 0,069 4 66,7 -0,050 

8 0,418 1,743 3 50 -0,265 

9 0,529 1,273 4 66,7 -0,165 

10 0,243 2,826 4 66,7 0,271 

11 0,165 3,598 4 66,7 0,281 

12 0,160 3,661 5 83,3 0,335 

13 0,088 6,545 6 75 0,324 

14 0,966 0,069 5 83,3 0,028 

15 0,715 0,671 4 66,7 0,024 

Toimiala  Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

 Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,303 7,197 10 83,3 -0,336 

2 0,707 0,695 4 66,7 0,174 

3 0,533 1,257 4 66,7 0,229 

4 0,467 3,571 7 77,8 -0,188 

5 0,463 3,600 7 77,8 -0,256 

6 0,406 4,000 9 100 -0,319 

7 0,768 1,825 8 88,9 0,007 

8 0,673 2,343 9 100 0,110 

9 0,078 5,111 6 100 -0,257 

10 0,378 4,209 7 77,8 -0,319 

11 0,201 5,980 8 88,9 0,283 

12 0,503 3,340 7 77,8 -0,070 

13 0,588 4,658 12 100 -0,128 

14 0,897 1,080 7 77,8 0,186 

15 0,620 2,641 9 100 -0,077 
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Saavutetut tavoitteet Pearson Chi-Square  Kendall's 

      

 Tekijä Merkitsevyysarvo Arvo Solut % Arvo 

1 0,816 5,211 14 87,5 0,203 

2 0,765 1,149 6 75 -0,217 

3 0,015 10,476 6 75 0,322 

4 0,513 5,244 10 83,3 0,029 

5 0,403 6,181 10 83,3 0,413 

6 0,436 5,890 12 100 0,299 

7 0,656 4,156 12 100 0,013 

8 0,217 8,294 12 100 0,194 

9 0,853 2,635 12 100 0,099 

10 0,081 11,258 11 91,7 0,442 

11 0,338 6,820 12 100 -0,126 

12 0,223 8,207 10 83,3 0,318 

13 0,177 12,686 16 100 0,120 

14 0,644 4,241 10 83,3 0,136 

15 0,644 4,242 12 100 0,137 


