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Englannin kielen sana 
“outsourcing” ei 

tarkoita ulkoistusta 
vaan alihankintaa. 
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Lähtökohtia

1. Ulkoistus on toimenpide, ei 
jatkuvaa toimintaa

2. Ulkoistus on kehitystoimenpide

3. Ulkoistukseen ajaudutaan, jos ei 
ole sourcingstrategiaa

CxO Mentor Oy 2010
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Ulkoistaminen osana 
alihankintasuhteen elinkaarta

Esiselvitys Sopimus
Siirtymä-
projekti

Toiminnan 
muutok-

set

Suhteen 
päättämi-

nen

Suhteen 
hoito

Vaihtoehtojen 
pohdinta Ulkoistaminen
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Ulkoistamisen vaihtoehdot

0. Nykymenon jatkuminen

1. Palvelun kehittäminen omin voimin

2. Palvelujen ”sisäinen ulkoistaminen” liiketoiminnalle

3. Palvelujen yhtiöittäminen

4. Yhteisyritys palvelutoimittajan kanssa

5. Palvelujen ulkoistaminen yhdelle tai useammalle 
palvelutoimittajalle

Palvelujen
omaehtoinen
kehittäminen

Palvelujen 
kehittäminen 
ulkoistamalla

Tuhoutuminen?
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“Jos tietohallintojohtaja ei aktiivisesti tutki 

mahdollisuuksia ja tee laskelmia vaihtoehdoista, 

niin ylin johto kyllä tekee.”

Tuntematon haastateltava

Myötätuulessa –ulkoistustutkimusraportti,

Deloitte 2006
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PALVELUJEN OMAEHTOINEN 
KEHITTÄMINEN

CxO Mentor Oy 2010Kuva: Ingolfson
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LUOTTAMUS
”Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että 

johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai 

jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.”

Kielitoimiston sanakirja

CxO Mentor Oy 2010
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“Tietotekniikan keskelle pystytetystä norsun-

luutornista maailmaa katsellessa saattaa välillä 

unohtua, että suurimmalle osalle ihmisistä 

tietokone ei ole mielenkiintoinen haaste, jonka 

kimppuun halutaan käydä kernel tanassa vaan 

väline, jolla halutaan tehdä jotakin.”

Ari Karkimo

Tietokone 12/2009
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Omaehtoisen kehittämisen 
keinoja - Tietohallinto

1. Tietohallinnon tehostaminen

– Arkkitehtuurien kuntoonlaittaminen

– Multisourcing

2. Tyytyväisyyden parantaminen

– 360° tyytyväisyyden mittaaminen

– Asiakaspalvelu, tuotteistaminen

3. Liiketoiminnan ja tietohallinnon 
yhteispeli
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Tietohallinto liike-
toiminnan asiakkaaksi

• Mahdollista mikäli yrityksen liiketoiminta 
tekee samoja palveluja kuin keskitetty 
sisäinen palvelu

• Tukee liiketoimintaa

• Liiketoiminnan intressit voivat erota 
keskitettyyn palvelun intresseistä

• Laatuerot vaikeuttavat käyttöä

• Kumpi on #1: sisäinen vai ulkoinen asiakas?

CxO Mentor Oy 2010
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Yhtiöittäminen

• Yhtiöraja asiakkaisiin ja konsernin johtoon 
pakottaa tuotteistamaan ja hinnoittelemaan

• Yhtiöittäminen parantaa “keskittymistä 
olennaiseen”; toimii herättäjänä

• Yhtiöittäminen pakottaa omaisuuden tarkkaan 
hallintaan; tehostaa pääoman käyttöä

• Yhtiöittäminen lisää byrokratiaa ja sitä kautta 
yleiskustannuksia

• Erityisesti lisenssisopimukset on läpikäytävä

• Kuitenkin: harkinnan arvoinen vaihtoehto!
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“Jos sisäinen kehityspolku ongelman 

ratkaisemiseksi on 5-7 vuotta pitkä, monelta 

loppuu kärsivällisyys jo puolimatkassa.”

Tuntematon haastateltava

Myötätuulessa –ulkoistustutkimusraportti,

Deloitte 2006
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PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

CxO Mentor Oy 2010Kuva: Paul Keller
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Yhteisyritys

• Saattaa olla yhtiöittämisen jatkovaihe

• Kummalla on yli 50 %? Kysymys johtaa helposti 
monimutkaisiin osakassopimuksiin.

• Tavoitteiden pitäisi olla molemmin puolin 
kristallinkirkkaat:
– Mitä asiakas tuottaa ja tekee itse?

– Mitä tekee yhteisyritys?

– Mitä yhteisyritys ostaa palveluntuottajaosakkaalta?

• Sisältää usein todellisen purkumahdollisuuden.
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Ulkoistaminen palvelutuottajalle

• Voi olla ainut keino ratkaista lukkiutunut tilanne

• Mietittävä tarkkaan mitä ulkoistetaan ja mitä ei
– Ydinosaamista ei pidä ulkoistaa

– Asiakkaan jätettävä itselle toimintakykyinen osto-
organisaatio

• Sopimuksen ja sitä soveltavan hallintamallin on 
mahdollistettava kehittyminen

• Yhteistyötä tehostaa mikäli asiakkaan ja 
palveluntuottajan arvot ja tavoitteet ovat 
yhtenevät
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ULKOISTAMISEN SUDENKUOPPIA

CxO Mentor Oy 2010Kuva: Paul Keller
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Sudenkuoppia

1. Tietohallinnon palvelutaso romahtaa → 
tyytymättömyys → kasvavat kustannukset
– Ulkoistussopimukseen ei ole sisällytetty kaikkia palveluja

– Ulkoistussopimus on jäykkä ja/tai keskittyy status quon 
säilyttämiseen

– Sopimukseen sisältyvät mittarit eivät ohjaa oikeaan 
toimintaan
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Sudenkuoppia

2. Syntyy varjotietohallinto → kustannukset kohoavat
– Jonkun on tehtävä ulkoistussopimukseen sisältymättömät 

mutta tarpeelliset työt

– Ulkoistussopimus on jäykkä eikä mahdollista kehittämistä → 
uudet asiat tehdään omin voimin → 2. ulkoistus jne.

3. Arkkitehtuuri sirpaloituu
– Ulkoistuskumppaneiden arkkitehtuuria on asiakkaan vaikea 

hallita

– Mitä useampi osapuoli, sitä hajanaisempi 
kokonaisarkkitehtuuri

– Arkkitehtuurin hajanaisuus luo tehottomuutta ja esim. 
vaikeuttaa kehitysprojektien onnistumista
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Sudenkuoppia

4. Osaaminen katoaa ja/tai työilmapiiri huononee
– Ulkoistamishuhut ja/tai kykenemätön tietohallintojohto 

“ajaa” osaajat muihin yrityksiin; usein seurausta 
epäonnistuneesta viestinnästä

– Alihankintakumppanille siirtynyt henkilökunta “katoaa” 
yrityksen syövereihin

– Yritykseen jäävä henkilökunta pelkää työnsä puolesta 
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“Voidaksemme arvostella erilaisia lentokonerakenteita, niiden 

käyttö- ja korjauskustannuksia, me tarvitsemme konstruktiotöihin 

perehtynyttä henkilökuntaa. Tämän henkilökunnan kehittäminen ja 

ajan tasalla pitäminen vaatii, että heille varataan tilaisuus 

konstruktiotehtävien suorittamiseen...”

Reino Rissanen

insinöörikapteeni, Ilmavoimien esikunta

Elokuu 1932
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Sudenkuoppia

5. Yrityksen ja alihankintakumppanin tavoitteet 
erkanevat
– Kumppani ei pysty tukemaan esimerkiksi yrityksen laajetessa 

maantieteellisesti

– Kumppanin vaihtokynnys kasvaa → rahastuksen mahdollisuus

– Joustavuuden (skaalautuvuus, prosessit, ketteryys) 
menettäminen

6. Kustannukset kohoavat
– Pikemminkin seuraus edellisistä

– Alihankintana ostettujen prosessien pitää olla enemmän kuin 
liikevoiton, markkinointikulujen ja siirtokustannusten verran 
tehokkaampi, jottei kustannukset kohoa
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Viisi tärkeää kysymystä

1. Miksi? Miten ulkoistaminen toteuttaa yrityksen 
strategiaa?

2. Mitä? Mitkä palvelut ovat strategian kannalta 
riittämättömiä? Mitkä on mahdollista järkevästi 
ulkoistaa?

3. Kuka? Mikä taho osaa parhaiten tuottaa 
ulkoistettavat asiat?

4. Miten? Riittääkö toimittajien standardiprosessit ja 
-tuotteet vai tarvitsemmeko räätälöintiä?

5. Missä? Tuotetaanko palvelut organisaatiomme 
tiloissa, Suomessa vai missä tahansa?

Mukailtu lähteestä: Cohen, Linda: “Stop Outsourcing and Begin Disciplined Multisourcing”, Gartner 

Research #G00137530, 2006
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1. Esiselvitys ja vaihtoehtojen pohdinta

Palvelujen
kehittäminen
omin voimin

Palvelujen ostaminen 
liiketoiminnalta

Palvelujen
yhtiöittäminen

Nykytila

Yhteisyritys 
kumppanin kanssa

Ulkoistaminen
kumppanille

Alihankinta-
sopimus

Siirto-projekti
Suhteen 

hoito

Palvelujen omaehtoinen kehitysohjelma

Osa-ulkoistus

2. Vaihtoehdon valinta ja toimenpiteet

2 a. Palvelujen omaehtoinen hallinta ja 
kehittäminen

2 b. Monitoimittajaympäristön 
hallinta ja kehittäminen

2 c. Ulkoistus ja alihankintasuhteen 
hallinta ja kehittäminen
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Yhteenveto

• Ulkoistaminen on yksi palvelujen 
kehittämiskeino muiden joukossa

• Kehittämiskeinoista kannattaa valita 
se, joka toteuttaa strategiaa aidosti

• Alihankintasopimus ja sitä soveltavat 
hallintamallit ovat tärkeitä...

• ...ja vielä tärkeämpää on viestintä 
siirtovaiheessa.

CxO Mentor Oy 2010
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Kiitos!

CxO Mentor Oy 2010
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Asiantuntijamme KTT Tomi Dahlberg ja DI Reino Myllymäki ovat molemmat kokeneita
tietohallintojohtajia ja pidettyjä luennoitsijoita. Tomi toimii lisäksi professorina Aalto-yliopiston
Kauppakorkeakoulussa ja Reino puheenjohtajana IT Forumissa ja päätoimittajana Tietohallinnon
JohtamisenKäsikirjassa.

KTT Tomi Dahlberg
Leading Mentor
CxO Mentor Oy

DI Reino Myllymäki
Leading Mentor
CxO Mentor Oy

CxO Academy
CxO Mentor Oy tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä kuulemaan Tietoviikko-lehden 100
suomalaisen tivi-vaikuttajan joukkoon valitsemia asiantuntijoitamme ajankohtaisten aiheiden
yhteydessä. Aamiaistilaisuutemme järjestetään joka toinen keskiviikko klo 8:00-9:30
toimitiloissamme Aviapoliksessa.

Seuraavaksi:

16.6. Yleisön pyynnöstä: 

Liiketoiminnan ja tietohallinnon 

yhteispeli/ Reino Myllymäki

Academy jatkuu syksyllä

25.8. IT:n liiketoiminta-arvon 

mittaaminen/ Tomi Dahlberg



Ajankohta Aihe Luennoitsija

25.8. IT:n liiketoiminta-arvon mittaaminen Tomi Dahlberg

8.9. Palveluyksikön 360° -palautteen kerääminen ja viestintä Reino Myllymäki

22.9. Menestyksekkään IT:n hyödyntämisen vaatimien kyvykkyyksien kehittäminen Tomi Dahlberg

6.10. Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen organisointi Reino Myllymäki

20.10. IT Governancen ja IT:n johtamisen suhde Tomi Dahlberg

3.11. Asiakaspalautteen perusteella valittava aihe ja puhuja aiheen mukaan NN

17.11. Liiketoimintalähtöinen IT-strategiatyö Reino Myllymäki

1.12. Innovaatiotoiminta ja jatkuva kehittäminen
Tomi
Dahlberg

15.12 Asiakaspalautteen perusteella valittava aihe ja puhuja aiheen mukaan NN

22.12.
Jouluspecial lounasaikaan:
kaksi puhujaa, kaksi ajankohtaista aihetta

Tomi & Reino

CxO Academyn syksy 2010
Luennot keskiviikkoisin klo 8:30-9:30

Muutokset mahdollisia www.cxomentor.fi/academy CxO Mentor Oy

http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
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Keskustelua

• Ulkoistuksen, erityisesti 
kaukoulkoistuksen, elinkaari?

– Ulkoistukseen on ensimmäisenä kypsyneet 
pitkälle standardoidut prosessit, IT:ssä lähinnä 
infrastruktuuri

– Erityisesti kaukoulkoistuksissa on parhaiten 
menestyneet nämä standardoidut prosessit
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Yksi näkemys ulkoistamisen kypsymisestä

1980-luku 2020-luku1990-luku 2000-luku 2010-luku

tivi-teknologiat ja 
vakioituminen

infrastruktuuripalvelut (1. palveluaalto)

tiedolla johtaminen 
(3. palveluaalto)

Lähde: Markku Pitkänen via Tomi Dahlberg: Ulkoistaminen. Artikkeli Tietohallinnon johtamisen käsikirjassa.
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Keskustelua

• Ulkoistaminen voi syntyä ”vahingossa”:

– Tietojärjestelmän kehittämisen yhteydessä 
kehitysosaaminen, tuki ja palvelut syntyivät 
tavallaan vahingossa toimittajan puolelle.

• Joskus ulkoistamisen yhteydessä 
havaitaan, että itse osataan homma 
paremmin…
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Keskustelua

• Virheulkoistus voi johtaa siihen, että 
joudutaan tekemään ensin 
insourcing, sitten uusi ulkoistus

• Henkilökohtainen objektiivisuus ei 
välttämättä riitä ulkoistamaan
toimintoa, josta on vastuussa tai 
jonka asiantuntija itse on.
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Keskustelua

• Ulkoistuksen yhteydessä kriittinen 
tieto voi siirtyä toimittajalle, jolloin 
harmonisointi vaikeutuu.


