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Mitd ulkoistaminen on?

Ulkoistaminen koetaan yrityksissii ja myds jul-
kishallinnon organisaatioi ssa uudeksi mahdolli-
suudeksi, sillii haetaan siiiistcij ii liiketoimintaan.
Yritysmaailmassa on kuitenkin harjoitettu jo
vuosikymmenien ajan ulkoistamista pienessd

mdiirin ja ilman erityistzi korostusta. Esimer-
kiksi pienyritysten tilinpito on hoidettu siihen
erikoistuneiden toimistojen avulla. Nyt kuitenkin
ulkoistaminen on tullut merkittaivaksi globaaliksi
i1mi6ksi. Tietotekniikan suurtapahtuma, CeBIT
-messut, keviiiillli 2005 on ottanut yhdeksi pzizi-

teemakseen ulkoistamisen.

Miksi ulkoistetaan?

Ulkoistamisella pyritiein saamaan kustannussriiis-

tdja loi mintaan. Kun samantyyppisen toi mi nnan

volyymi kasvaa moni nkertaiseksi, oletetaan, ettA

isompien miitirien kiisittely tulee halvemmaksi.
Samalla oletetaan, ettri kun yritys keskittyy vain
yhdentyyppiseen toimintaan, sen tydn laatu ja
asiantuntemus kasvaa. Ulkoistamisessa on aina
vrihintzirin kaksi osapuolta: maksava asiakas, joka

tarvitsee palveluja, ja ulkopuolinen palvelujen
tarjoaja. Edellytyksenii menestykselliselle
ulkoistamiselle on, ettei osapuolet ovat val-
veutuneita tietotekniikan osaamisen suhteen ja
ymmrirtziviit ulkoistami sprosessin yksityiskohtia
myoten. Tzitzi kuvataan win-win -periaatteella,
jolloin kaikki prosessiin osallistuvat voittavat,
asiakas saa palvelutehtrivansd halvemmalla ja
palveluja tarjoava yritys voittaa, koska sen toi-
minnan volyymi kasvaa. Tdmd on lrihtooletus,
mutta kiiytiintd on osoittanut, ettii vain harvoilla
ulkoistamiseen osallistuvilla organisaatioilla on
oliut tarvittavat perustiedot hallinnassaan ennen
ulkoistamista.

Merkiftava perustelu ulkoistamiselle on, ettd
yrityksissei halutaan palata takaisin ja keskittyii
oleellisimmille omille toiminta-ajatuksen mu-
kaisille alueilleja leikata vuosien varrella syn-
tyneit;i ylimliiiriiisiii roiminroja ja rcinsyj;i pois.
Kun toimintaa siirretdiin yrityksen ulkopuolelle,
halutaan vapauttaa luovat, innovatiiviset kyvyt
kehittiimAAn pelkiistiiiin yrityksen keskeisintd
toimintaa. Olemme kohdanneet myos sellaisen
suuryrityksen, joka ulkoisti koko tietotekniik-
kansa viimeistti mikrotukihenkiloii mvdten.
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Jokaiseen pikku palveluunkin tarvittiin
kallista ulkopuolista konsulttia. Vielii
vakavampi tilanne voi syntyii, jos mycis

yrityksen strategiaan liittyvii tietiimys ja
osaaminen ulkoistetaan. Tilllciin ollaan.jo
tekemisisszt yrityksen toirninnan kannalta
oleellisten resurssien kanssa.

Ulkoistamisesta on tullut eriizinlainen
muotiasia. Kun puhutaan kustannuste-
hokkuudesta, on syytd selvituiri myds,
mifi toiminta maksaisi, jos oma yksikkci
hoitaisi sita edelleen. Ulkoistamisesta
saatavien siidstcijen tulisi olla merkittiivid,
jotta ulkoistamiseen kannattaa ldhteti.

Miten ulkoistetaan?

Ulkoistaminen voidaan suorittaa joko
lyhytaikaisena ulkoistamisena, projek-
tien ulkoistamisena tai tziydellisenei ul-
koi stami sena. Kestoltaan lyhytaikaisessa
ulkoistamisessa hankitaan ulkopuolista
apua selvdsti miiaritellyn tehtavan to-
teuttamiseksi. Tehtiivzin suorittaminen

.johdetaan yrityksestd kdsin.
Yritys voi myds ulkoistaa kokonaisia

projekteja tai osia projekteista. Kokonaan
ulkoistetut proj ektit toimitetaan yleensii

avaimet kiiteen -periaatteella ja toimittaja
vastaa myos projektin johtamisesta.

Tiiydel I isessii u I koistam isessa toi mit-
tajalla on kokonaisvastuu esim. joistakin
tietojzirjestelmrin toiminnoista tai koko
tietoj iirj estelmzin toimimi sesta, j ohon
voi sisriltyd tietokonelaitteistot kAyttci-

toimintoineen. Yksi tapa on siirtliii kaik-
ki tietojirjestelmiin liittyvat toiminnot
ulkopuolisen toimittajan vastuulle.
Sisriisen yksikon muuttaminen erilli-
seksi yritykseksi on mycis tliydellisfti
ulkoistamista.

Strategisten tietojen merkilys

Olemme tutkineet ulkoistamiseen liittyviei
tietoturvakysymyksiii 90-luvun puoli v;i-
listii llihtien. Sill oin alettiin keskustella
ulkoistamisen uusista mahdollisuuksista
suomalaisessa teolli suudessa. Tiitti ennen

turvakysymykset olivat niin vakavia, ettli
ulkoistamista suuressa mittakaavassa ei
katsottu tarkoituksenmukaiseksi toimin-
naksi. Hyvin tzirkeri kysymys on, kuinka
yritys voi laajastakin ulkoistamisesta huo-

limatta pitziri strategiset tietonsa hallus-
saan ja luottarnuksellisina. On muutamia
esimerkkejd niin Suomesta kuin mycis

maailmalta. joirra palvelujen tarjoaja on

suorittanut tycinsri niin perusteellisesti,
ettii se on pri:issyt kiinni kaikkein her-

WinftIlin -loiminla, edellytys kestdvddn ja meneslykselliseen ulkoistukseen
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Ulkoistuksen osapuolet ovat itsenriisici ja heillti on omat kiinostuksen aiJteensa

iLmaistuna heidcin omilla mitoillaan ja tavoillaan. Siten myds h-v-til1,- ja menet!-s-

nsteikot ovat heillci erilaiset. Oleellista Win/lVin -periaatteessa on, ettti kumpikin
osapuoli voi saada itsensti kokemaa nettohyr)tyci, hydclyn ja menerynksen erotusta
v-c.

kimpiinkin tietoihin. Tilanne on jatkunut
vihamielisenii yrityksen haltuunottona.
Sen jiilkeen yrityksestd on siinetty liiku-
teltava priiioma ulos ja yritys on paloiteltu
pienemmiksi yrityksiksi. Nriistai parhaat
osat on myyty halukkaille ja loput tarjottu
esimerkiksi toimivan johdon lunastetta-
vaksi. Lopputulos siis voi olla sellainen,
ettri yritysvaltaaj a rahastaa ostoksensa j a

pilkkoo kiisiinsii jiilivdn osan. Piiiioman
lisriksi menetetzirin tyopaikat.

Vaikka tdmdntyyppi sestii toiminnasta
ei juurikaan julkisesti puhuta koko sen

laajuudessaan, niin se panee prtttciksente-

kijzit suhtautumaan ulkoistamiseen entistd

vakavammin. Joidenkin asi antuntij oiden
mielestl koko ulkoistamistoiminnasta
olisi syytii pidAtdyryA. Edelki mainittu
win-win -periaate lAhree siita, ettii kaikki
ulkoistamiseen osallistuvat ovat perilld
niin ulkoistamisprosessin eri vaiheista
kuin tietotekniikkaan liittyvistii erityis-
kysymyksistii. Tietoturvakysymykset
kol'ostuvat. kun otetaan huomioon se,

ettei ulkoistamiseen 1ii ttyviit sopimukset
tehdd;in pitkiill e aikavlilille, esimerkiksi
kymmenelle vuodelle.

Mitd innovaaliot ovat?

Innovaatio on mielenkiintoinen k:isite.
Parhaat oir allukset ovat usein \yntyneet
yksinkertaisista ratkaisuista. Opimme
aikoinaan tekoiilyn yhteydessa, ettA

parhaatkin oivallukset ovat kymmenen
vuoden kuluttua teiysin normaalia tieto-
tekniikkaa. Voimme sanoa, ettd nykyi-
sin varsin harvat innovaatiot syntyvAt
"itsestaan". Innovaation taustalla on
asioiden al inomainen j a mrieirzitietoinen

pohdiskelu.

Ulkoistaminen ja innovaaliot

Tietotekniikan ulkoistaminen on juuri nyt
laajan keskustelun aihe mm. amerikka-
laisessa lehdistossii. Esim. alkuvuoden
2005 Washington Postin lukijakyselyissii
sitri pidettiin yhtend merkifiavimmisH
vuoden 2004 tietotekniikan ilmioistri.
Monet pitavAt sitii hyviinii ja koko maan
kannalta vAlttamAttomiind asi ana. mutta
samanaikaisesti monet esittiiviit epiiilyjii
ja varottavia kannanottoja. Ulkoistami-
sesta johtuen investoinnit siirtyviit ul-
kokomaille. Ldhivuosina 25 7o USAn
tiimAnhetkisistii teknisistii tciistii tullaan
tekemiiin erityisesti Intiassa ja Filippii-
neillli. Tiimli koskee erityisesti ohjel-
mistoinsin6cirejri, tietokonetutkijoita,
j eirjestelmziasiantuntij oita, ohjelmoij ia
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j a laitteistoinsinocirej ii. Kaikkien nziiden

md;irri on jo kuluneen vuoden aikana v;i-
hentynyt USAssa. Samanlainen kehitys
on keiynniss;i myos E,uroopassa.

Tutustllessamme juuri vzihzin aikaa
sitten Intian kehitykseen havaitsimme
esim. New Delhin liihiympiiristddn
Gurgaoniin syntyneen hyvin lyhyen
ajan siszilli kokonaan uuden high tech -
yhteisdn, missri oli erittdin nykyaikaisissa
olosuhteissa hyvin monien suuryritysten
maailmanlaajuisesti keskitetyt puhelin-
palvelukeskukset.

Uusia innovaatioita etsittaessd kan-
sainveilinen yhteistyo nostetaan useissa
tapauksissa merkittiir iksi onnistumisen
edellytykseksi. Oleellista kehityksen kan-

nalta on, miten teim;i herkkd asia toteute-
taan. Karkean tason esimerkin fistA antoi
keviiiillii 2004 futurologinakin tunnettu
Pek-ka Himanen. joka esitti raportissaan.
etta riiftaa. kun vuosittain otetaan 2 500
ulkolaista ja heidiin perheenjrisentlirin
Suomeen - uusia innovaatioita alkaa
syntyzi ripeiisti.

Tiisszi vauhdikkaasti esitetyssA aj atuk-
sessa on yksi huono puoli. Se unohtaa
kokonaan aikaperspektiivin. Voidaan
vAifiAii. ett;i teillaisella toiminnalla on
suoranainen ja viilitcin vaikutus tydl-
Iisyyteen. Uudet maahanmuuttajat
tyollistiiviit kukin useita suomalaisia
vrilittomasti. mutta uusia innovaatioita
joudutaan odottamaan esimerkiksi kol-
men sukupolven pzi;ihrin.

Kansainvziliselli vuorovaikutuksella on
suuri merkitys innovaatioihin sellaisi ssa

lapauksissn. etti se pohjautuu asiantun-
tij oiden pitkdaikaiseen j a luottamukselli-
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seen verkostomaiseen yhteistydhcin - ei
mi hi nkiiiin kertailmicicin.

Miksi kansainvdlisesti [unnettu tut-
kija esittiia nziin pelkistetyn "heiton"
ratkaisuksi Suomen ongelmiin? Vaikka
kansainveilistyminen on voimakas yhteis-
kuntamme suunta, ei sitA pidA suorittaa
ainakaan innovaatioiden nimiss:i m i n zlzin

massaoperaationa. Tiedeyhteiscj arvostaa
suuresti Kaliforniassa tehtyri tutkimus- ja
tuotekehitystyotli. Proj ekteissa tycisken-
telee rinnakkain eri kulttuurien edustajia,

eri kansakuntien edustajia myds. Yhdys-
vallat on toiminut olemassaolonsa ajan
kansojen ja kulttuurien sulatusuunina
ja ottaa jatkuvasti uusia jrisenid, mutta
valikoi heitii heidiin llihtomaansa, alkupe-

reinsd j a osaami sensa perusteella. Tiillaista
valintaa ei Suomessa voi tapahtua.

Erikoistuminen kapealla sektorilla

Ulkoistaminen on Suomessa johtanut
siihen. ettd kukin organisaatio on pa-

laamassa juurilleen perusideoidensa
pariin. Kun rdnsyjri on leikattu, on
tdmrin mukana voinut kadota myos
yritysten laaja kentteituntemus. Olem-
me luottaneet omien vahvojen alueiden
vetovoimaan vaikeissakin tilanteissa.
Kiinnykiit ja langaton tietoliikenne ovat
olleet yhteiskuntamme peruspilareita
siinii misszi puunjalostus- ja metallur-
ginen teollisuuskin. Kun tycin hinta on
karannut kotimaassa, niin alihankintaa on
ostettu halvemman palkkatason maista.
Kun tietoliikenneyhteydet ovat paran-
tuneet, niin mycis palveluja pystydlin
siirtrimrizin halvan palkkatason alueille.
Kiina -ilmion rinnalle on noussut Intia
ilman varsinaista ilmiotei, mutta vahvat
suunnittelu- ja toteutuspainotteiset
tietotekniikkayksikdt ovat herAttaneet
huomiota asiantuntij apiireissd.

Olemme saaneet idasfi vahvoja merk-
kejii siitii, ettzi tietoliikenne- ja kiinnykkii-
bisnekseen on uusia tulijoita. Esimerkiksi
korealainen LG valloitti viidennen sijan
kiinnykciiden valmistajana ja ilmoitti pyr-
kiv;insii vuonna 2005 l2ihelle huippua.
Nziihin kaukoidzin tietoliikennevalmis-
tajiin ja heidiin suunnitelmiinsa on syytzi

suhtautua erittiiin vakavasti. Suomessa
politiikka on ollut etsiri aina voimakkain
virtaus ja leikata muut toimialat pois,
enemmdn kuin ulkoistaa. Jos nykypu-
helimet ovat ominaisuuksiltaan ja myos
k[yttoliittymiltzitin tasavahvoja, niin se

organisaatio, joka pystyy kilpailemaan
voimakkaasti hinnalla. on vlivoimainen

markkinoilla. Kaukoidzin teol1i suusorga-
nisaatioille on ominaista, etta samaan
konserniin kuuluu paljon tiiysin eri alo-
jen teollisuutta. Siellii on mahdollista
rahoittaa muulla tuotannolla jopa tap-
piollinen kinnykkrikauppa niin pitkiiksi
aikaa, ett:i tavoiteltu markkinapaikka on
saavutettu. Olemme ymmiirtiineet, ettri
suomalai nen menestystarina on syntynyl
kapealla keskittymi sel lii korkeimmalle
arvostettuihin tuotteisiin. Olisiko kui-
tenkin kumisaappaista, autonrenkaista,
kaapeleista, tietokoneista, paperituotteist
tai jostain vastaavista taloudellista, jopa
strategista tukea yhii tiukemmaksi muut-
tuvassa klinnykkiibisneksessri? Ll
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