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1 JOHDANTO 

Erilaisten liiketoiminnallisten funktioiden ulkoistaminen on viime vuosina kehittynyt 

trendiksi yhä useammalla toimialalla. Ulkoistamisen hyödyt ovat kiistattomat yritysten 

pyrkiessä saavuttamaan kilpailuetua muihin alan toimijoihin verraten. Ulkoistaminen 

strategisena päätöksenä on usein keino leikata kustannuksia erikoistumisen ja 

suhteellisen edun hyödyntämisen kautta. Lisäksi vapautuu henkilöstöresursseja, 

jolloin yrityksessä pystytään keskittymään entistä enemmän sen ydintoimintaan.  

Ulkoistamisen ilmiö on yleistynyt organisaatioiden keskuudessa ja se on tällä hetkellä 

yksi eniten tutkituista strategisista päätöksistä (Espino‐Rodríguez & Padron-Robaina, 

2006). Tällä hetkellä saatavilla oleva tieto ja palvelupainotteinen markkinatalous 

tarjoavat hyvin johdetuille yrityksille mahdollisuuden saavuttaa lisätuottoa strategisen 

ulkoistamisen avulla. Painopiste on siirtymässä ulkoistamisen osista, komponenteista 

ja osajärjestelmistä kohti entistä suurempaa hyödyntämätöntä potentiaalia. Uudet 

älyperusteiset järjestelmät tarjoavat enemmän lisäarvoa, joustavuutta sekä paremmin 

integroituja palveluita verrattuna sisäisten resurssien avulla tuotettuihin palveluihin. 

Ulkoistaminen parantaa myös yrityksen mahdollisuuksia pysyä ajallisesti relevanttina 

ja kehittää uusia innovaatioita tekemällä yhteistyötä alansa kyvykkäimpien 

palveluntarjoajien kanssa (Quinn, 1999). 

Viime vuosikymmeninä yhä suurempi osuus liiketoimintaa harjoittavista 

organisaatioista on ulkoistanut taloushallintoon liittyviä toimintojaan, kuten 

palkkahallinnon ja kirjanpidon tehtäviä, itsenäisille kolmansille osapuolille. Nämä 

toiminnot ovat olennainen osa organisaation tiedonhallintaa ja niiden ulkoistaminen 

voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen hallinnointiin ja johtamiseen. Lisäksi 

ulkoistaminen vaikuttaa organisaation tilinpäätökseen sekä sisäisen valvonnan 

raportointiin. Tietohallinnon ulkoistaminen on yleistynyt suurelta osin teknologisten 

edistysaskeleiden ansiosta, jotka ovat merkittävästi parantaneet globaalin viestinnän 

laajuutta, nopeutta sekä luotettavuutta. Lisäksi viestinnän ja hallinnoinnin 

kustannukset ovat viime vuosien aikana pienentyneet merkittävästi sekä 

ulkoistamissopimusten tekeminen on tullut aiempaa yksinkertaisemmaksi. (Christ ym. 

2015.) 
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Tässä tutkimuksessa käsitellään taloushallinnon ulkoistamisen hyötynäkökulmaa sekä 

siihen liittyviä riskejä. Tavoitteena on kartoittaa ulkoistamisteorioiden avulla 

taloushallinnon ulkoistamiseen liittyviä elementtejä ja löytää niistä keskeisimmät 

liiketoiminnalliset vaikutukset, jotka seuraavat ulkoistamisprosessista. Työssä 

pyritään löytämään teoriaperusteisia argumentteja määrittelemään koettuja ja 

todistettuja vaikutuksia taloushallinnon ulkoistamisesta sekä teoriapohjaa 

perustelemaa empiirisistä tutkimuksista saatuja tuloksia. Tutkimuksessa rakennetaan 

teoreettinen viitekehys tukemaan taloushallinnon ulkoistamista koskevia 

johtopäätöksiä. Ajatuksena on käsitellä muutamaa ulkoistamisen perusteoriaa ja tuoda 

esiin niistä löytyneitä, nimenomaan taloushallinnon ulkoistamisen tutkimukseen 

sopivia segmenttejä. Lisäksi käsitellään strategisen ulkoistamispäätöksen tekemiseen 

johtavia seikkoja sekä ulkoistamissuhteen tasoja. Näiden aiheiden tutkiminen tukee 

haetun näkökulman selvittämistä.  

Ensisijainen tutkimuskysymys on: 

• Mitkä ovat yritysten tavoitellut hyödyt ja huomioon otettavat riskit 

taloushallinnon ulkoistamisessa sekä millä tavoin ne ilmenevät käytännössä? 

Jo vuonna 1776 skotlantilainen taloustieteilijä Adam Smith tutki syitä yritysten 

tuottavuuden kasvuun. Hän toi julki ajatuksen siitä, että yritykset toimivat 

tehokkaammin silloin, kun tuotantotehtävät ovat jaoteltu niiden yksilöiden kesken, 

jotka ovat erikoistuneet tiettyyn tuotantovaiheeseen ja ovat näin ollen 

asiantuntijuutensa turvin tuottavampia tässä tietyssä tehtävässä (Smith & McCulloch, 

1838). Myöhemmin huomattiin, ettei erikoistumista tarvitse hyödyntää vain 

työntekijätasolla, vaan kaikista tehokkain tapa on rakentaa tuotantoklusteri, jossa on 

itsenäisiä erikoistuneita organisaatioita, jotka toimivat yhteistyössä keskenään. 

Organisaation sisäiset transaktiot tulisivat kysymykseen vain silloin, kun ne pystytään 

tuottamaan halvemmalla kuin markkinoilla saatavilla olevia vaihtoehtoja 

hyödyntämällä (Coase, 1937; Williamson, 1979). 

Ulkoistamisen yleistyessä myös tutkimuksia on tehty huomattava määrä – joukossa on 

sekä empiirisiä että teoreettisia tutkimuksia. Toisaalta juuri taloushallinnon 

ulkoistamisesta on saatavilla huomattavasti vähemmän tieteellisiä julkaisuja, mikä 
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tekee tutkimusaiheesta mielenkiintoisen. Palvelujen ulkoistamiseen liittyvien 

tutkimusten määrän rajallisuus on vastoin yleistä suuntausta, sillä yritykset keskittyvät 

yhä enemmän ydinliiketoimintaansa, jolloin tarve laadukkaan ulkoistamissuhteen 

luomiseen suurenee (Quinn & Hilmer, 1994). Vaikka markkinatalous muuttuu yhä 

enemmän palvelualan dominoimaksi, palvelutoimintojen erityispiirteisiin ja niiden 

vaikutukseen ulkoistamispäätöksessä kiinnitetään yllättävän vähän huomiota. 

Liiketoimintapalvelujen ulkoistamispäätöksiä ymmärtääkseen tulisi keskittyä 

enemmän osapuolten käyttäytymiseen liittyvään epävarmuuteen, luottamussuhteiden 

rakentamiseen sekä yritysten liiketoiminnallisiin ominaispiirteisiin (Everaert ym. 

2010). Tämän tutkielman tavoitteena on rakentaa ensin teoreettinen viitekehys 

ulkoistamisen ympärille ja sen jälkeen tarkastella ulkoistamista taloushallinnon 

näkökulmasta. 

Tutkielma koostuu viidestä luvusta. Johdantoluvussa tarkastellaan työn aihepiiriä, 

rakennetta, tavoitteita sekä esitellään pintapuoleisesti tutkielman teoreettista 

viitekehystä. Toisessa luvussa paneudutaan yleisesti ulkoistamisen teoriaan 

aikaisempien tutkimusten, tieteellisen kirjallisuuden ja ulkoistamisen historian 

pohjalta. Luvun tavoitteena on tuoda ilmi ne teoriat ja teorioiden segmentit, joista 

voidaan rakentaa olettamuksia yritysten motiiveista taloushallinnon ulkoistamiseen. 

Kolmannessa luvussa käsitellään ulkoistamissuhteen syntymiseen johtavia seikkoja 

sekä ulkoistamissuhteiden eri tasoja, jotka osaltaan liittyvät ulkoistamisesta 

saavutettaviin hyötyihin ulkoistamissuhteen intensiivisyydestä riippuen. Neljännessä 

luvussa luodaan katsaus taloushallinnon ulkoistamiseen. Ensin tarkastellaan 

taloushallinnon keskeisimpiä elementtejä. Integroimalla toisessa luvussa käsiteltyjä 

tietoja taloushallinnon keskeisimpiin elementteihin voidaan tutkia ulkoistamisesta 

saavutettavia hyötyjä. Toisaalta ulkoistamispäätöksen tekemiseen kuuluu myös riskien 

vertailu ja niiden kartoitus. Viidennessä luvussa tehdään johtopäätökset vastaamalla 

tutkimusongelmaan aiemmissa luvuissa käsiteltyjen aiheiden perusteella.  
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2 ULKOISTAMISEN TEOREETTISET PERUSTEET 

2.1 Transaktiokustannusteoria 

Transaktiokustannusteorian juuret ulottuvat Ronald Coasen (1937) julkaisemaan 

artikkeliin ”The Nature of the Firm”. Julkaisu muutti käsityksen yritysten 

kustannusrakenteista tuoden esille transaktiokustannukset, jotka liittyivät epäsuorasti, 

mutta olennaisesti jo entuudestaan tunnistettuihin liiketoiminnan kustannuksiin. 

Coasen mukaan sekä kuluttajamarkkinat että organisaatiot rakentuvat 

hintamekanismin lainalaisuuksien ympärille. Olemassa olevien resurssien 

allokaatioon pystytään vaikuttamaan auktorisoimalla tiettyjä toimintoja muille 

yrityksille, jolloin saavutetaan kustannussäästöjä. Vastavuoroisesti sopimuksen 

nojalla ulkoistettu toiminto pystytään teettämään halvemmalla, sillä taatun kysynnän 

turvin transaktiokustannuksilta, kuten markkinointitoimilta, säästytään. 

Transaktiokustannukset minimoimalla molemmille osapuolille syntyy kilpailuetua. 

Coase korostaa artikkelissaan myös sitä, että kaupankäyntikustannusten ollessa 

korkeat, kannattaa transaktio-osapuolten tehdä yhteistyötä saman yrityksen sisällä 

avoimilla markkinoilla toimimisen sijasta.  

2.1.1 Teorian lähtökohdat 

R. Coasen artikkelin innoittamana nykyinen taloustieteen Nobel –palkinnon voittaja 

Oliver E. Williamson toi transaktiokustannusteorian julkisuuteen lähes sen nykyisessä 

muodossaan vuonna 1985 julkaisemassaan kirjassa ”The Economic Institutions of 

Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting”. Teorian peruskäsitteenä ja 

tietynlaisena yksikkönä käytetään transaktiota. Transaktion kustannus voidaan 

määritellä niiden toimintojen kustannuksien summana, joiden avulla lopputuote tai 

palvelu syntyy ja päätyy kuluttajalle. Yrityksen näkökulmasta transaktioiden 

hallinnoinnista koituu kustannuksia sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäiset 

kustannukset ovat helpommin hallittavia niiden paremman ennustettavuuden takia, 

mutta niiden leikkaaminen tapahtuu yleensä pienemmässä mittakaavassa yrityksen 

transaktio-ohjauksen hierarkian ja jäykkyyden vuoksi. Ulkoiset kustannukset 

puolestaan koostuvat markkinaohjauksesta aiheutuvista kuluista, joiden ennustaminen 

etukäteen on usein hyvin haastavaa, ellei jopa mahdotonta. 
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Ulkoiset transaktiokustannukset jaotellaan kolmeen alaryhmään: ennen 

transaktiosopimusta ilmeneviin, transaktion aikana syntyviin ja sopimuksen jälkeen 

tunnistettaviin kustannuksiin. Ennen sopimusta aiheutuviin (Ex ante) kustannuksiin 

kuuluvat esimerkiksi kumppanuusvaihtoehtojen analysoimiseen ja vertailuun, 

alustaviin neuvotteluihin sekä sopimuksen luonnostelemiseen liittyvät kustannukset. 

Transaktion aikana syntyvät kustannukset syntyvät lopullisen sopimuksen laatimiseen 

liittyvistä kustannuksista. Sopimuksen jälkeiset (Ex post) kustannukset puolestaan 

kattavat osapuolten erimielisyyksistä, sopimusrikkomuksista ja ylimääräisestä 

valvonnasta tai neuvottelutarpeesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset. 

(Williamson, 1985.) 

Williamson määritteli neljä kulmakiveä, jotka vaikuttavat transaktiokustannuksen 

syntyyn. Ensimmäisenä mainitaan transaktion epävarmuus. Tällä tarkoitetaan sitä, 

ettei tulevaisuuden muutoksia pystytä ottamaan huomioon riittävällä tarkkuudella 

sopimuksen tekoa silmällä pitäen. Lisäksi esimerkiksi tuotannon kustannuserien 

arvioiminen etukäteen voi olla liian haastavaa. Toiseksi Williamson mainitsee 

tuotantovälineiden ”erityisyyden”. Tällä tarkoitetaan kustannushyötyjä, jotka 

saavutetaan tuotantovälineiden ollessa räätälöityjä ja alihankkijoiden priorisoidessa 

kyseisen kumppanuussuhteen korkealle. Mitä enemmän erityisinvestointeja vaadittua 

tasoa vastaavan tuotteen tuotanto vaatisi, sitä tärkeämpää on rakentaa pitkäkestoisia ja 

joustavia alihankintasuhteita. Kolmanneksi todetaan kertaluonteisten transaktioiden 

ulkoistamisen olevan viisasta. Tämä johtuu siitä, että pääoman sitominen 

tuotantovälineisiin, jotka eivät tulevaisuudessa tule tuottamaan merkittävää arvoa 

omistajalleen, ei ole kestävää liiketoimintaa. Viimeiseksi Williamson korostaa 

opportunismin kustannuksia, jotka muodostuvat silloin, kun sopimuskumppanit 

tavoittelevat maksimaalista voittoa kumppanistaan huolimatta tai tämän 

kustannuksella. Sopimuksilla pyritään takaamaan se, että alihankkija toimii päämiehen 

edun mukaisesti maksimoiden arvontuotannon sekä kokonaisvaltaisen liiketoiminnan 

tehokkuuden. Sopimus- ja toimintaristiriitoja hankkijan ja toimittajan välillä kutsutaan 

päämies-agentti -ongelmaksi. Konflikti syntyy osapuolten insentiivien erotessa jollain 

tavalla toisistaan, joka puolestaan heijastuu yritysten ydintoimintoihin aiheuttaen 

epävarmuutta, konflikteja ja tarpeettomia kustannuksia. (Williamson, 1985; Pajarinen, 

2001.) 
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Kuva 1. Kokonaiskustannuksien muodostuminen (Kumar ym. 2010) 

Kumar ym. (2010) puolestaan määrittelevät transaktiokustannukset hankinnan 

kokonaiskustannusten (Total Cost of Ownership) perusteella. Heidän mukaansa 

transaktiokustannukset ovat usein aliarvioituja ja huonosti perusteltuja. Tämä johtuu 

usein kattavan liiketoiminnallisen yleiskatsauksen luovan, kustannusrakenteisiin 

pohjautuvat datan puutteesta. Pääelementit hankinnan kokonaiskustannusteorialle 

ovat transaktiota ennen, sen aikana ja sen jälkeen syntyvät kustannukset. Yleisesti 

ottaen ennen ja jälkeen transaktion syntyvät kustannukset ovat vaikeimmin 

arvioitavissa ja näin ollen arviot ovat epätarkkoja. Kuva 1 kokoaa 

kustannuskomponentit jokaisesta transaktio- tai hankintaprosessin vaiheesta ja 

jaottelee niiden tärkeimmät elementit. 

2.1.2 Sopimusteoria 

O. E. Williamson erittelee jo varhaisemmassa julkaisussaan ”Transaction-Cost 

Economics: The Covernance of Contractual Relations” (1979) erilaiset sopimustyypit, 

joiden avulla yritykset pyrkivät säilyttämään tai parantamaan asemaansa markkinoilla 
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sekä hallitsemaan kaupankäyntikustannuksia. Klassinen sopimusrakenne on 

markkinoiden hallintatavoista se, jota yritykset käyttävät sekä satunnaisten että 

toistuvien transaktioiden osalta. Standardoitujen käytäntöjen ansiosta myös 

vaihtoehtoisten hankinta- tai toimitusjärjestelyiden toteuttaminen on vaivatonta ja 

kustannustehokasta verrattuna sopimuksiin, joihin on jätetty harkintavara esimerkiksi 

toisen osapuolen luotettavuuden kyseenalaisuuden takia.  

Uusklassinen sopimusrakenne on puolestaan käytettävyydeltään paras silloin, kun 

transaktiot ovat luonteeltaan satunnaisia ja idiosynkraattisia. Sopimusrakenne 

perustuu välimiesmenettelyyn, jossa puolueeton kolmas osapuoli on mukana 

yhteistyön rakentamisessa. Tämän kaltaisten sopimusten tarkoitus on turvata 

liiketoiminnan jatkuvuus mahdollisesta kumppanuuden epäonnistumisesta huolimatta. 

(Williamson, 1979.) 

Viimeinen sopimustyyppi on kumppanuussopimukset, jotka rakentuvat 

molemminpuolisen luottamuksen ympärille. Tällä niin sanotulla 

suhdesopimusrakenteella pyritään hälventämään sitä ristiriitaa, joka on 

sopimustoiminnan ja sopimusoikeuden välillä. Etuna on se, että standardoimaton 

sopimus säästää organisointikustannuksia varsinkin, jos transaktiot ovat luonteeltaan 

toistuvia ja toisistaan poikkeavia. (Williamson, 1979.) 

2.1.3 Kriittiset ulottuvuudet 

Transaktiokustannusteoria on tähänkin päivään asti määritellyt taloustieteessä 

yrityksen olemassaolon merkitystä ja sitä, miten yritysten rajat määritellään. 

Suurimpia liiketoiminnallisia ongelmia aiheuttavia tekijöitä ovat markkinoiden rajattu 

rationaalisuus, vähäinen määrä toimijoita sekä opportunismi. Nämä uhkatekijät ja 

niihin liittyvät kustannukset kasvavat, mikäli transaktiot ovat tyypillisesti rajoittuneet 

tiettyyn varallisuusryhmään liittyviksi. Lisäksi kuluja kasvattaa epävarmuus ja 

epätarkkuus joko kuluttajamarkkinoilla tai kumppanuussuhteissa. Suuri määrä oman 

pääoman investointeja voi johtaa sopimuspoliittisiin ongelmiin, sillä 

sopimusosapuolten on suojeltava näitä investointeja opportunismin tuomilta riskeiltä. 

Williamson (1985) väittää, että potentiaalinen ja todellinen opportunismi ovat 

keskeisiä osatekijöitä niiden transaktiokustannusten synnyssä, jotka liittyvät 



 11 

sopimusten seurantaan ja täytäntöönpanoon. Kun oman pääoman investoinnit ja 

epävarmuusaste ovat alhaisella tasolla sekä liiketoimet ovat suhteellisen säännöllisiä, 

markkinat hallitsevat transaktioita. Suuret pääomainvestoinnit ja epävarmuusaste 

johtavat liiketoimintariskeihin, kuten tavarantoimittajan tai palveluntarjoajan 

opportunismiin. Tässä tapauksessa transaktio on organisaation sisäisessä, 

hierarkkisessa hallinnossa. Kohtuulliset ja harkitut oman pääoman investoinnit 

johtavat organisaatioiden välisiin allianssisuhteisiin ja transaktio on yhteisessä 

hallinnassa. (Marshall ym. 2007.) 

Transaktiokustannusmallin perusperiaatteet pohjautuvat liian jyrkkiin, organisaatiota 

lähtökohtaisesti heikentäviin olettamuksiin, jotka tekevät teorian käytännön 

sovellettavuudesta vaikeaa. Teoriassa oletetaan, että yritysjohto tekee päätökset 

opportunistisesta näkökulmasta, vaikka todellisuudessa päätökset ja strategiset 

kumppanuussuhteet muodostuvat usein luottamuksen tai henkilökohtaisen suhteen 

kautta. Opportunismin vähentyminen vakaiden ja sitovien kumppanuussuhteiden takia 

johtaa siihen, ettei transaktiokustannusteoria ole kyseisessä tilanteessa relevantti. 

Lisäksi kyseisessä teoriassa mitattavuus on keskeisessä osassa, ja voidaan olettaa, että 

markkinoiden epävarmuus hankaloittaa sitä huomattavasti. Williamsonin (1991) 

mukaan ilmenevää epävarmuutta voidaan hallita ”adaptaatiolla”. Joka tapauksessa, 

epävarmuuden olemassaolo on ristiriidassa täydellisen mitattavuuden ja toimintojen 

tehokkaan koordinoinnin kanssa. Näin ollen, kun otetaan huomioon näiden muuttujien 

mitattavuuden olennainen tarve, yritykset, jotka ovat riippuvaisia tehokkaasta 

rationaalisesta valvonnasta ottavat käyttöönsä organisaatiorakenteita ja strategioita, 

jotka suojaavat parhaiten epävarmuudelta. (Ghoshal & Moran, 1996.) 

2.2 Resurssiperusteinen teoria 

Vielä parikymmentä vuotta sitten ulkoistamisen ja siihen liittyvien ilmiöiden 

tutkiminen oli keskittynyt lähinnä makrotaloustieteellisten näkökulmien 

kehittämiseen. Nämä lähtökohdat eivät kuitenkaan ota millään tavalla huomioon 

organisaatioiden sisäisiä käytösmalleja ja valtasuhteita, jotka vaikuttavat merkittävästi 

ulkoistamispäätösten syntyyn. Ulkoistamispäätösten muuttuessa ajan myötä entistä 

enemmän strategiaperusteisiksi, resurssiperusteinen näkökulma on ottanut aiempaa 

enemmän jalansijaa ulkoistamispäätösten selittäjänä. Vaikka 
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transaktiokustannusteoria on viimeiset kaksikymmentä vuotta ollut merkittävin 

ulkoistamisperusteita argumentoiva teoria, sen taloudelliseen ajattelumalliin 

painottuva luonne ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla nykyisen kaltaiseen 

liiketoimintaympäristöön (Espino‐Rodríguez & Padron-Robaina, 2006). 

Transaktiokustannusteorian keskittyessä mahdollisimman tehokkaisiin sisäisen ja 

ulkoisen liiketoiminnan hallintotapoihin resurssiperusteinen teoria paneutuu enemmän 

kilpailuedun luomiseen (Kamyabi & Devi, 2011). 

2.2.1 Teorian lähtökohdat 

Yrityksen resurssit pitävät sisällään kaiken materiaalisen varallisuuden, osaamisen, 

organisatoriset prosessit, yrityksen yksilölliset ominaispiirteet, kerätyn tiedon sekä 

kyvykkyydet, jotka ovat yrityksen hallinnoitavissa ja mahdollistavat implementoidun 

strategian toteuttamisen ja parantavat sen tehokkuutta.  (Porter, 1981; Barney, 1991.) 

Barneyn (1991) mukaan yrityksen arvoa tuottavat resurssit voidaan jaotella kolmeen 

eri alakategoriaan: fyysisen pääoman, inhimillisen pääoman sekä organisatorisen 

pääoman resursseihin. Fyysisen pääoman resursseihin sisältyy esimerkiksi fyysisessä 

käytössä oleva teknologia, yrityksen omistamat maa-alueet ja tarvikkeet, 

maantieteellinen sijainti ja sen käsiksi pääsy raaka-aineisiin. Inhimillisen pääoman 

resursseihin kuuluu henkilöstön koulutus, kokemus, arvostelukyky, älykkyys, 

henkilöstön välisten suhteiden taso sekä yksittäisten työntekijöiden ja johtajien 

yrityskohtaiset tietotaidot. Organisatorisen pääoman resursseihin puolestaan luetaan 

yrityksen virallinen raportointirakenne, virallinen ja epävirallinen suunnittelutyö, 

johtaminen, järjestelmien koordinointi kuin myös epävirallisten organisaation 

sisäisten ryhmien väliset suhteet sekä suhteet muihin samassa 

liiketoimintaympäristössä toimiviin yrityksiin. 

Marrisin (1961) mukaan yritys on hallinnolliseksi organisaatioksi suunniteltu yksikkö, 

joka koostuu joukosta arvoa tuottavia resursseja, kuten pääomavarallisuutta ja 

tuotantotyöntekijöitä. Lisäksi on hallinnollinen taso, joka on laajentuva ryhmä 

kaupallista ja teknistä kokemusta omaavia työntekijöitä. Koska henkilöstön sisäistä 

kokemusta kertyy jatkuvasti, tämän resurssijoukon tuottavuus on jatkuvan muutoksen 

alaisena. Muutokset tiedollisessa ja taidollisessa osaamisessa voivat muuttua jopa 
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ilman ulkopuolelta tulevaa apua. Hän myös korostaa, että yritys voi kehittää minkä 

tahansa tuotteen tai palvelun, jonka sen kokemus- ja taitotaso sallivat, ja joka eroaa 

muista talouden toimijoista sen hallinnollisella luonteella. Olennaisin ero yrityksen 

sisäisen ja markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan välillä on se, että ensin 

mainittu tapahtuu hallinnollisessa organisaatiossa, kun taas jälkimmäinen ei (Penrose, 

1959). 

 

Kuva 2. Resurssiperusteinen ulkoistamispäätös (Mukaillen Grant, 1991, s. 115) 

Kuva 2 havainnollistaa viisivaiheista strategian muodostuksen kaavaa, jossa 

analysoidaan olemassa olevaa resurssipohjaa, kyvykkyyksiä sekä arvontuotanto- ja 

tuloksentekopotentiaalia, jotka liittyvät strategian muodostamiseen ja strategisen 

ulkoistamispäätöksen tekemiseen (Grant, 1991). Yrityksen on päätettävä sisäisen 

muutosprosessin luomisen ja ulkoistamispäätöksen välillä, jos resurssi- tai 

kyvykkyysvajetta ilmenee strategian luomisprosessin aikana. Joskus strateginen 

ulkoistamispäätös on välttämätön, eikä yritysten tulisi rajoittaa toimintaansa vain 

olemassa oleviin valmiuksiin (Espino‐Rodríguez & Padron-Robaina, 2006).  



 14 

2.2.2 Kriittiset ulottuvuudet 

Resurssiperusteinen teoria on kehitetty tietynlaisena sarjana toisiinsa liittyviä 

perusolettamuksia, jotka pyrkivät selittämään yrityksen resurssien, suorituskyvyn ja 

kasvun välisiä suhteita. Ongelmana on kuitenkin se, ettei teoria ole kyennyt 

osoittamaan selkeitä yksiselitteisiä johtopäätöksiä, käyttäytymismalleja tai 

olettamuksia verrattuna esimerkiksi transaktiokustannusteoriaan. 

Transaktiokustannusteoriassa pystytään muun muassa väittämään, että 

transaktiokustannukset nousevat tiettyjen suhteellisen tarkkaan määriteltyjen 

markkinaominaisuuksien takia, jotka usein liittyvät tuotannontekijöiden 

ominaispiirteisiin. Lisäksi teoriassa on todettu toimijoiden vertikaalisen integraation 

hallitsevan ulkoistamista, joka puolestaan nostaa transaktiokustannuksia. 

Resurssiperusteisessa teoriassa on useita eri metodologisia ja käytännöllisiä 

vaikeuksia, jotka heikentävät sen sovellettavuutta. (Lockett ym. 2009.) 

Yksi suurimmista ongelmista on resurssiperusteisen teorian tautologisuus. Vaikka 

teorian tarkoitus onkin arvioida yrityksen sisäisen kyvykkyyden ja resurssien 

perusteella suorituskykyä ja mahdollisesti kartoittaa organisatorisia muutostarpeita, 

teoriaan jää merkittäviä aukkoja.  Priem ja Butler (2001) toteavat, että vain 

itseisarvolliset ja harvinaiset resurssit voivat olla kilpailuedun lähde, kun taas 

harvinaisuus ja sen tuoma arvo riippuvat siitä, millä tavoin kyseisiä resursseja voidaan 

hyödyntää. Tautologian ongelmana on tavallisten ja spesifimpien näkökulmien suhde 

ja niiden eroavaisuudet. Kilpailuetujen lähteitä pidetään resurssiperusteisessa teoriassa 

osittain hyvin abstrakteina. Ne kuvataan hyvin yrityskeskeisiksi ja täten todella 

vaikeasti havaittaviksi. Tämä tekee teorian soveltamisesta, tutkimisesta ja 

testaamisesta hankalaa. 

Resurssiperusteisen teorian tutkiminen on hankalaa myös siitä syystä, että oletuksena 

on yrityksen kilpailuedun muodostuminen yrityskohtaisten spesifien attribuuttien 

varaan. Näin ollen homogeenisen, luotettavasti yleistävän tutkimuksen tekeminen on 

vaikeaa.  Näin ollen kilpailuedun perusteleminen teorian pohjalta on niin ikään 

yrityskohtaista, eikä teoriaa voida hyödyntää vertailevassa kilpailukykytutkimuksessa. 

(Lockett ym. 2009.) 
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2.3 Omistusoikeudellinen näkökulma 

Omistusoikeudellinen lähestymistapa kehitettiin, koska transaktiokustannusteorian ei 

koettu ottavan tarpeeksi huomioon pääoman omistajuuteen liittyviä nyansseja. 

Näkökulma laajentaa keskeisimpiä ulkoistamisen teorioita tuoden esille myös 

tutkimuksessa aiemmin mainitun epätäydellisten sopimusten teorian. Grossman & 

Hart (1986) ja Hart & Moore (1990) tunnistivat tuotantovälineiden omistajan 

insentiivien merkityksen niiden tehokkaaseen käyttämiseen. Teorialla perustellaan 

yleisimmin tuotantoon liittyviä ulkoistamispäätöksiä, mutta voidaan ajatella, että myös 

esimerkiksi taloushallintoon liittyvän tietotaidon sekä ohjelmistojen hyödyntäminen 

on samalla tavalla omistajuudesta ja insentiiveistä riippuvaista.  

Omistusoikeudellisen näkökulman keskeisimmät olettamukset muodostavat 

lähtökohdat ulkoistamispäätöksen motiiveille. Ensinnäkin sopimusten oletetaan 

olevan aina epätäydellisiä, joka tarkoittaa sitä, että kaikkia sopimuksen relevanttiuteen 

vaikuttavia seikkoja ei pystytä etukäteen ottamaan huomioon, josta puolestaan saattaa 

syntyä ristiriitoja ja niin sanottuja päämies-agentti -ongelmia. Toiseksi 

tuotantovälineen omistajuus määräytyy teoriassa sen mukaan, kenellä on valta päättää 

sen käytöstä. Käytännössä omistaja voi siis olla myös joku muu, kuin taloudellisen 

investoinnin suorittanut osapuoli. Kolmanneksi tuotantovälineen omistajalla oletetaan 

olevan riittävä insentiivi sen tehokkaaseen käyttöön liiketoiminnassa. (Grosmann & 

Hart, 1986; Hart & Moore, 1990.) 

Omistusoikeudellinen näkökulma painottaa synergiaetujen merkitystä 

ulkoistamispäätöstä tehdessä. Keskeisin kysymys on, että minkälaisia strategisia 

muutoksia liiketoimintasuhteissa osapuolten välillä ilmenee, kun yritysten välillä 

tapahtuu fuusioita tai päinvastoin isompi yritys jakautuu pienemmiksi toimijoiksi. 

Johtopäätöksenä teoriaansa peilaten Hart & Moore (1990) toteavat, että yhteiseen 

liiketoiminnalliseen tavoitteeseen tai prosessiin kuuluvien tuotantovälineiden 

omistajuus tulisi olla samalla toimijalla, sillä tuotantovälineen käyttöön liittyvät 

konfliktit voivat vaarantaa prosessien tehokkuuden ja toisaalta yhteisomistajuudella ei 

saavuteta merkittävää hyötyä. Puolestaan ne tuotantovälineet, joilla ei ole merkittäviä 

synergiaetuja, kannattaisi olla useamman kuin yhden toimijan omistuksessa. 

Nimenomaan silloin, kun tuotantovälinettä ei voida käyttää rajoitteetta ilman toisen 
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osapuolen suostumusta, koska toiminnot ovat jollain tapaa riippuvaisia toisistaan, 

tulisi omistajuus olla jaettu.  

Pelkkä sopimuksenvarainen yhteiskäyttö ei siis välttämättä ole optimaalisin vaihtoehto 

tuotantovälineen tehokkaaseen käyttöön, sillä kuten teoriassa mainitaan, sopimukset 

ovat epätäydellisiä, eikä kaikkeen voida varautua etukäteen. Jos jonkun tietyn tuotteen 

kysyntä kasvaa merkittävästi, lopputuotetta myyvän yrityksen tulee neuvotella 

lisäkysynnän tyydytystä varten eri komponentteja valmistavien yritysten kanssa 

toimitusmääristä ja lisäkorvauksista. Mikäli tuotantovälineet olisivat lopputuotetta 

myyvän yrityksen omistuksessa, tätä prosessia ei tarvitsisi suorittaa. Puolestaan mikäli 

komponenttien tuotantoprosessi tehostuisi tavalla tai toisella, pelkästään alihankkija 

hyötyisi tilanteesta, mikäli ostajalla ei ole omistussuhdetta tuotantovälineeseen. Jos 

tuotantoväline on yhteisomistuksessa, hyöty koskisi lähinnä ostajaa, sillä 

lopputuotteen hinta olisi kilpailukykyisempi tuotantokustannusten pienentyessä. 

Kyseisessä tilanteessa yhteisomistus ei siis olisi optimaalinen ratkaisu alihankkijan 

menettäessä tuotannon tehostamisesta saavuttamansa hyödyt. Kokonaisuuden 

kannalta on parempi, että molemmilla toimitusketjun osapuolilla on insentiivejä 

tehostaa omaa toimintaansa jatkuvasti. Lisäksi osapuolten on helpompi keskittyä 

ydinliiketoimintaan, kun tuotantovälineiden yhteisomistajuus ei rajoita sitä. (Hart & 

Moore, 1990; Pajarinen 2001.) 

2.4 Teorioiden vertailua 

Liiketoiminnan kattavampi käsittäminen edellyttää herkkyyttä havaita kyvykkyyksiä 

sisäisistä ja ulkoisista toimijoista, riippuvuussuhteita liiketoiminnan eri toimintojen 

välillä sekä tehdä oikeat päätökset liittyen kumppanuussuhteiden rakentamiseen 

saatujen tietojen perusteella (Coase, 1937). Siinä, missä transaktiokustannuspohjaiset 

perspektiivit selittävät erilaisia hallinnollisia mekanismeja, resurssiperusteinen 

näkökulma ottaa huomioon myös ympäristön vaikutukset, kumppanuussuhteiden 

erityispiirteet sekä yritysten heterogeenisuuden niin resurssien kuin myös 

kyvykkyyksien osalta (Holcomb & Hitt, 2007). Kun yritysten on tehtävä valinta 

sisäisesti järjestetyn ja ulkoistetun toiminnon välillä, ne vertaavat usein omia 

kyvykkyyksiään muiden yritysten tarjoamiin voimavaroihin ja lisäarvoon. Tässä 

vertailussa korostuvat hinta- ja laatuvaatimukset (Jacobides & Winter, 2005). 
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Kuva 3. Strategisen ulkoistamisen teoreettinen malli (Holcomb & Hitt, 2007) 

Kuva 3 kuvastaa strategista ulkoistamista, jossa pyritään integroimaan 

arvonmuodostus ja strategisen ulkoistamisen argumentit keskenään. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että ulkoistamisen teorioissa pyritään löytämään omat kyvykkyydet, 

joiden pohjalta voidaan pohtia ydinliiketoiminnan osa-alueet, joihin sisäisesti 

järjestetyillä keinoilla uppoaa verrattain liikaa resursseja. Transaktiokustannusteorian 

mukaan tuotannontekijöiden jäykkyys ja liikaa käyttöpääomaa sitovat investoinnit 

ovat riski markkinataloudelle, sillä niiden siirtäminen toiseen käyttötarkoitukseen voi 

olla hankalaa ja riskisyys korostuu, kun kyseessä on yksi iso investointi (Williamson, 

1985). Tähän suhteutettuna taloushallinnon ulkoistaminen on asiantuntijuuden 

puutteella perusteltuna järkevää, sillä investointi ei ole aineellisesti sitova. Lisäksi 

Williamson (1991) mainitsee, että erikoistuneiden toimitusketjun toimijoiden 

tuotannontekijöihin investoiminen voi pitää sisällään pääoman sitomista laitteisiin, 

henkilöstöön tai koulutukseen. Näiden elementtien rahoittaminen voi liittyä sellaisiin 

toimintoihin, joilla on vain vähän käyttöarvoa vaihtosuhteen ulkopuolella tai sen 

päättymisen jälkeen.  
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3 ULKOISTAMISSUHTEEN SYNTY JA TASOT 

Taloushallinnon tai minkä tahansa liiketoiminnallisen toiminnon ulkoistamiselle on 

useita syitä ja prosessille asetetut tavoitteet juontavat useimmiten jostakin havaitusta 

liiketoimintaan liittyvästä ongelmasta. Motiivina voi olla liiketoiminnan kehittäminen 

optimoimalla joitakin operatiivisia toimintoja tai kustannusrakenteita. Kilpailuedun 

saavuttamiseksi on jatkuvasti pyrittävä löytämään kehitettäviä osa-alueita. Aktiivisesti 

johdettu liiketoiminta reagoi dynaamiseen liiketoimintaympäristöön etsimällä sillä 

hetkellä parhaita ratkaisuja kustannuksellisesti unohtamatta päätösten vaikutuksia 

pitkän aikavälin toimintaan.  

3.1 Ulkoistamispäätöksen perusteet 

Ulkoistamisen syitä on lukematon määrä. Syyt voidaan kuitenkin jakaa useampiin eri 

osa-alueisiin, jotka muodostavat kokonaisvaltaisen viitekehyksen ulkoistamisen 

motiiveille: 

Organisaatiolähtöiset syyt ulkoistamiselle ovat organisaation sisäisen toiminnan 

kehittymisen mahdollistamista tuomalla ulkoisen toimijan työpanos, osaaminen sekä 

verkosto yrityksen oman liiketoiminnan piiriin. Ulkoistamisen tavoitteena on siis 

parantaa tehokkuutta keskittymällä tekemään niitä asioita, jotka ovat yrityksen omaa 

ydinosaamista ja joiden suhteellinen hyötyarvo on käytettyihin resursseihin sekä 

aikaan nähden paras. Ulkoistamisen organisaatiolähtöisenä syynä voidaan pitää myös 

valmistautumista tulevaisuuden epävarmuuteen esimerkiksi kysynnän, raaka-aineiden 

saatavuuden tai kustannusten, kuluttajien vaatimusten muutosten tai alan 

tuotantoteknologian vaatimusten suhteen. Kun epävarmuutta lisäävä toiminto 

ulkoistetaan, sen suorittamiseen liittyvä vastuu siirtyy eteenpäin. Luotettava kumppani 

lisää liiketoiminnan varmuutta etenkin niillä aloilla, jotka ovat liiketoiminnallisesti 

epävakaita tai muutoin epätavallisen muutosalttiita. Ulkoistamisella voidaan myös 

tavoitella kokonaisvaltaisempaa organisaatiomuutosta, joka voi liittyä esimerkiksi jo 

edellä mainittuun ydinliiketoimintaan keskittymiseen, tai päinvastoin uusien 

liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksien kartoittamiseen uusien kumppanuuksien 

myötävaikutuksella. Toiminnon ulkoistamisella voidaan saavuttaa merkittävä muutos 
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tuotteen tai palvelun laadussa. Luomalla lisäarvoa pystytään parantamaan 

asiakastyytyväisyyttä ja tuottamaan voittoa osakkeenomistajille. (Greaver, 1999.) 

Liiketoiminnan edistämistä tukevat syyt liittyvät puhtaasti jo olemassa olevan 

liiketoiminnan ja siihen liittyvien toimintojen parantamiseen. Ulkoistamalla 

operatiivisia toimintoja, kuten tuotannon osa-alueita yrityksille, jotka pystyvät 

tuottamaan komponentteja kustannustehokkaammin, suuremmalla volyymilla ja/tai 

paremmalla laadulla, voidaan optimoida omaa liiketoimintaa. Operatiivisen 

suorituskyvyn parantamisen lisäksi myös asiantuntijuuden, taidon ja teknologisen 

kilpailukyvyn hankkiminen ovat ulkoistamisen keskeisimpiä elementtejä 

liiketoiminnan edistämisen näkökulmasta. Ulkoistamalla voidaan myös parantaa 

yrityksen johdettavuutta ja riskienhallintaa. Tiiviimpi ja yksinkertaisempi yrityksen 

sisäinen toimintoketju on helpommin kontrolloitavissa ja ulkoistamalla päästään eroon 

niistä tuotannon osa-alueista, joihin kuluu liikaa resursseja. Ulkoistamalla toimintoja 

ja tekemällä kumppanuussopimuksia alansa parhaiden toimijoiden kanssa voidaan 

myös parantaa yrityksen imagoa ja uskottavuutta. Yhteistyö saattaa myös skaalata 

tuotekehityksen resurssit, jolloin syntyy tilaa uusien innovaatioiden kehittymiselle. 

(Greaver, 1999.) 

Taloudellisesti perustellut syyt liittyvät yrityksen pääomaan ja investointeihin. 

Ulkoistamalla toiminto, joka sitoo tuottavuuteen suhteutettuna liikaa pääomaa 

itseensä, voidaan vapauttaa merkittävä määrä varoja yrityksen ydinfunktioihin tai 

muihin liiketoimintaa edistäviin tarkoituksiin. Myös likviditeetin parantaminen saattaa 

toimia riittävänä motiivina pääoman vapauttamiselle. Tuotannontekijöiden 

siirtäminen palveluntarjoajalle saattaa myös olla yksi taloudellisesti edullinen 

vaihtoehto ulkoistamisen ohella yhteisen hyödyn ja tuotannon optimoinnin takia. 

(McFarlan & Nolan, 1995; Greaver, 1999.) 

Tuloperusteisilla syillä tarkoitetaan liiketoiminnan kaupallistamisen näkökulmasta 

tehtyjä päätöksiä. Ulkoistamalla toimintoja alansa johtaville yrityksille voidaan 

saavuttaa skaalaetua uusien verkostojen ja yhteyksien johdosta, jotka kytkeytyvät 

palveluntarjoajan harjoittamaan liiketoimintaan. Hyödyntämällä palveluntarjoajan 

edistyksellistä tuotantokapasiteettia, prosessiteknologiaa ja/tai järjestelmiä sekä 

markkinointikanavia voidaan kiihdyttää liiketoiminnan laajentumista, mikäli 
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tavoitteena on tuotteiden tai palveluiden kaupallistaminen uusille markkinoille. 

Ulkoistamispäätöksellä pystytään myös väliaikaisesti parantamaan myynti- ja 

tuotantokapasiteettia niinä aikoina, joina se ei välttämättä muuten olisi taloudellisesti 

mahdollista. (Greaver, 1999.) 

Kustannusperusteisia syitä ovat ne seikat, joilla pyritään vähentämään turhia 

tuotantoon liittyviä kustannuksia. Ulkoistamisen kautta lisätty suorituskyky ja 

palveluntarjoajan paremmin toteutettu kustannusrakenne tarjoavat 

kustannustehokkuutta ja -säästöjä niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. Yksi 

suurimmista ulkoistamisen tavoitteista on muuttaa osa kiinteistä kustannuksista 

muuttuviksi kustannuksiksi. Tämä on ensisijaisen tärkeää etenkin niille yrityksille, 

joiden toimintojen volyymitaso vaihtelee vuodesta toiseen tai joiden toiminta on 

supistumassa. Tästä puolestaan seuraa vakaampi työpaikka henkilöstölle, joka on yksi 

elementti ulkoistamisen työntekijälähtöisissä syissä. Ulkoistamalla voidaan myös 

saavuttaa kannustavampia urapolkuja työntekijöille uusien toimintaympäristöjen 

tuomien mahdollisuuksien takia. Lisäksi ydinliiketoimintaan keskittyminen voi 

parantaa työntekijöiden sitoutuneisuutta sekä tehokkuutta toimenkuvan ja tavoitteiden 

ollessa selkeämmät. (McFarlan & Nolan, 1995; Greaver, 1999.) 

3.2 Ulkoistamissuhteen tasot 

Ulkoistamissuhteen taso vaikuttaa monella tapaa alihankkijan ja palveluntarjoajan 

väliseen suhteeseen. Keskinäinen asetelma vaikuttaa esimerkiksi juuri tietyn tyyppisen 

sopimuksen laatimisen tarpeellisuuteen ja sen sitovuuteen, synergia- ja 

riippuvuussuhteisiin sekä osapuolten yhteisiin ja yksilöllisiin tavoitteisiin. 

Ulkoistamissuhteen määrittelyllä pyritään tiedostamaan yrityksen asema 

liiketoimintaympäristössä ja tällä tavoin rakentamaan mahdollisimman tehokkaasti 

toimiva verkosto yrityskumppanien kanssa. 

Hines (1994) erottelee alihankkijan ja palveluntarjoajan väliset suhteet neljään eri 

kategoriaan. Erottelu pohjautuu japanilaiseen verkostokulttuuriin, jota on mallinnettu 

länsimaisessa organisaatiokulttuurissa monilla eri toimialoilla ja toimialojen sisäisillä 

tasoilla: 
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Ensimmäinen ulkoistamissuhteen taso on hintakilpailuun perustuva alihankintasuhde, 

jossa käyttäjä ostaa tuottajalta sellaisia palveluja tai tuotteita, joita se ei jostain syystä 

itse halua tuottaa. Kyseessä on usein massatuotannon etuihin perustuva 

ulkoistamispäätös, jonka kaupankäynnin kohteena on standardoitu ja yksinkertainen 

välituote tai komponentti. Tällaisessa tilanteessa ominaista on tavarantoimittajien 

kilpailuttaminen ja kustannusten minimoiminen valitsemalla parhaan hintatarjouksen 

tehnyt tuottaja. Usein kuitenkin kustannustehokkain tuottaja ei kykene keskittymään 

laaduntarkkailuun, tuotekehitykseen tai riskienhallintaan vaan vakaan liiketoiminnan 

kustannuksella tuottaa mahdollisimman paljon mahdollisimman halvalla. Näin ollen 

hintakilpailuun perustuva suhde muodostuu usein epäsuotuisaksi jommalle kummalle 

tai pahimmassa tapauksessa molemmille osapuolille. Tavarantoimittajaa vaihtamalla 

transaktiokustannukset nousevat ja kilpailutuksen riskit säilyvät, joten epävarmuus on 

edelleen läsnä. Näin ollen vuorovaikutussuhteet tavarantoimittajan ja käyttäjän välillä 

ovat usein lähinnä ongelmanratkaisuun perustuvia, eikä strategista 

kumppanuussuhdetta näin ollen muodostu. Ominaista on, ettei toisen osapuolen 

toimintaan pyritä tai edes pystytä vaikuttamaan. (Hines, 1994.) 

Laatukilpailussa riippuvuussuhteet ovat puolestaan aiemmasta poikkeavia. Tällä 

ulkoistamissuhteen tasolla palvelun tai tuotteen tuottaja tarjoaa käyttäjälle jotakin, 

mitä tämä ei itse pysty tuottamaan. Käyttäjä päätyy tässä tapauksessa valitsemaan 

sellaisen tuottajan, joka kykenee tuottamaan laatuvaatimukset täyttävän tuotteen tai 

palvelun mahdollisimman vähin kustannuksin. Toisin kuin hintakilpailussa, asiakas 

pyrkii varmistamaan laadun tarkoilla ohjeistuksilla sekä itsetoteutetulla 

laadunvalvonnalla. Ominaista on kuitenkin monissa tapauksissa tiedon pimittäminen; 

tuotekehityksestä ei välttämättä keskustella alihankintasuhteessa olevien osapuolten 

välillä, sillä tiedon pelätään leviävän ja kilpailuedun katoavan. Kommunikaatio on 

tässäkin tapauksessa siis muodollista ja niukkaa. Samaa tuottajaa pyritään kuitenkin 

käyttämään mahdollisimman laajasti kuluttajan liiketoiminnassa riskienhallinnan ja 

kontrolloitavuuden takia. Kun toimitussuhde muodostuu toistuvan luonteiseksi, 

toimintatavat ja –kulttuuri alkavat yhdenmukaistua, joka puolestaan edistää 

toimitussuhteen vakiintumista ja toimivuutta. (Hines 1994.) 

Läheiseen yhteistyöhön perustuva ulkoistamissuhde vaatii sekä toimittajalta että 

päähankkijalta laajempaa ymmärrystä toisen osapuolen toiminnasta, kehityskohteista 
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sekä tavoitteista. Palvelun hankkija tai käyttäjä tiedostaa toimitussuhteen kehittämisen 

tuomat mahdollisuudet saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja –kykyä. Läheisen 

yhteistyön olettamuksena on usein toimittajan poikkeuksellinen osaaminen muihin 

alan toimijoihin verrattuna. Lisäksi toimittajalta odotetaan aloitteellisuutta niin 

tuotekehityksen kuin myös kumppanuussuhteen edistämisen suhteen. Avoin, 

aloitteellinen ja molemminpuolinen kommunikaatio ovat avainasemassa 

ulkoistamissuhteen kehityksen kannalta. Lisäksi toimitussuhteiden lukumäärä 

vähenee yhteistyön syventyessä, sillä vaadittavaa vuorovaikutusta tai sitoutumista ei 

ole mahdollista toteuttaa samanaikaisesti usean toimittajan kanssa. Avaintoimittajan 

kanssa pystytään sopimaan erillisistä osatoimituksista, jotka sitouttavat myös 

toimittajan omaa hankintaverkostoa liiketoimintaan. Läheisen yhteistyön etuna on 

mahdollisuus saavuttaa räätälöity alihankintaketju, joka vastaa paremmin hankkijan 

vaatimuksiin ja jota pystytään kehittämään ja muokkaamaan toimintaympäristön 

muutosten mukaan. (Hines, 1994.) 

Strateginen kumppanuus puolestaan korostaa entisestään päämiehen roolia toiminnan 

koordinoinnissa ja kokonaisvaltaisessa johtamisessa. Toimittajan strateginen 

johtaminen edellyttää pitkäntähtäimen tavoitteiden julkistamista, saumattoman ja 

avoimen kommunikaatioyhteyden ylläpitoa sekä selkeää roolittamista. Hankkija 

keskittyy omiin ydinosaamisalueisiinsa, ja toimittajat valitaan tarkoin niiden 

kehityskyvyn, soveltuvuuden ja verkostoaseman perusteella. Kommunikaatio- ja 

logistiikkajärjestelmät ovat usein myös yhteisessä käytössä. Avoimen 

tiedonvälityksen seurauksena toimittaja pystyy suunnittelemaan oman 

alihankintaketjunsa investoinnit päähankkijan tavoitteita myötäillen, sillä päähankkija 

pystyy tarjoamaan toimittajalla merkittävän osan sen tarvitsemasta kysynnästä. 

Suunnitteluvastuun ollessa pääosin tuotannosta ja tuotekehityksestä vastaavalla 

tuottajalla, strategisen kumppanuuden toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta on usein 

tärkeää kehittää toimiva palkitsemisjärjestelmä, joka motivoi toimittajaa vastaamaan 

vaativiin ja muuttuviin tarpeisiin. Palkitsemisjärjestelmä voidaan jalkauttaa kattamaan 

myös toimittajan alihankintaverkoston. Strategisen kumppanuussuhteen rakentaminen 

on lähestulkoon aina kallis investointi, joten kumppanuuksien määrä on usein 

huomattavasti pienempi matalamman yhteistyötason ulkoistamissuhteisiin verrattuna. 

Tiivis yhteistyö ulottuu jokaiseen alihankintakerrokseen ja jokaisen kerroksen 

toimitussuhteet pyritään minimoimaan ja keskittämään toiminta mahdollisimman 
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tehokkaasti. Seurauksena saavutetaan kilpailukykyisiä, innovatiivisia ja pitkäaikaisia 

verkostosuhteita. (Hines, 1994.) 

Greaver (1999) puolestaan jaottelee tuotannon ulkopuolisten toimintojen 

ulkoistamissuhteet kolmeen eri toimintotasoon. Individuaalisella toimintotasolla 

tiettyjä henkilöstöpositioita ulkoistetaan organisaation ulkopuolelle. Kyseessä voi olla 

johtotehtävä johonkin tuloksellisesti jäljessä olevaan toimintoon tai jotakin spesifiä 

teknistä osaamista vaativa taustatehtävä, kuten tietojärjestelmä- tai 

kilpailukykyasiantuntijan roolit, joita on vaikea täyttää aiemman laatutason 

mukaisesti, kun henkilöstön vaihtuvuutta ilmenee. Kuitenkin ennen ulkopuolisen 

asiantuntijan palkkaamista tulisi kartoittaa laajemmat toimintoon liittyvät 

ulkoistamisvaihtoehdot. Funktionaalisella toimintotasolla keskitytään 

kustannuspaikkakohtaiseen analyysiin ja mahdolliset kehityskohteet arvioidaan niiden 

tehokkuuden perusteella. Kustannuspaikkojen yksittäinen arviointi mahdollistaa 

selkeän toimintokokonaisuuden kehittämistarpeen havaitsemisen ja sitä kautta 

ulkoistamispäätöksen alullepanon. Prosessitoimintatasolla puolestaan arvioidaan 

kokonaisvaltaisesti, miten tuotteet ja palvelut organisaatiossa syntyvät. Kun 

samankaltaiset ja samaan tavoitteeseen tähtäävät, asiakkaalle arvoa tuottavat toiminnot 

yhdistetään, syntyy prosessi. Prosessin ulkoistaminen on aina isompi investointi, sillä 

toisin kuin toimintoja, prosesseja on organisaation sisällä yleensä vain kymmenestä 

kahteenkymmeneen. Tästä syystä niiden merkitys liiketoiminnassa korostuu.  
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4 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN 

4.1 Taloushallinnon ulkoistettavat toiminnot 

Taloushallinto on mahdollista organisoida joko yrityksen sisällä tai ulkoistaa se 

antamalla ulkopuolisen osapuolen hoitaa taloushallinnon toiminnot. Perinteisesti 

pienet yritykset ovat ulkoistaneet taloushallintonsa tilitoimistoille, kun keskisuuret ja 

suuret yritykset puolestaan ovat hoitaneet pääsääntöisesti itse oman taloushallintonsa. 

(Lahti & Salminen, 2014.) 

Ennen kuin yritys valitsee palveluntarjoajansa, sen on käytävä läpi toimintonsa ja 

resurssinsa ja pohdittava, mitä kehityskohteita taloushallinnossa on. Jos yritys on 

esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhat taloushallinnon ohjelmistot on uudistettava, 

valinta voi kohdistua tilitoimistoon, joka tarjoaa asiakasyrityksilleen myös 

sovellusvuokrauspalveluja. Yritys voi hoitaa osan taloushallinnon toiminnoista, kuten 

laskutuksen, tilitoimiston ohjelmistolla ja siirtää laskutustiedot suoraan tilitoimistossa 

hoidettavaan myyntireskontraan ja kirjanpitoon. (Koivumäki & Lindfors, 2012.) 

Quelin ja Duhamel (2003) toteavat, että palkkahallinnon ulkoistaminen on kaikista 

yleisin toiminto, muiden toimintojen ulkoistamisen ollessa vielä verrattain vähäistä.  

Lahti ja Salminen (2014) puolestaan korostavat, että perinteinen ulkoistusmalli 

soveltuu parhaiten korkean volyymin standardiprosesseihin, kuten perintään, 

palkkahallinto- tai ostolaskuprosesseihin, kun taas korkeampaa osaamista vaativat 

kokonaisulkoistukset edellyttäisivät toimiakseen vähintäänkin yhteistyömallia.  

Perinteisten kirjanpitopalvelujen ohella tarjottavilla palveluilla voi myös olla suuri 

merkitys. Taloushallinnon sähköistymisen myötä tilitoimistojen rooli on 

muuttumassa. Kun perinteisen talletustyön osuus vähenee, tilitoimistohenkilöstöltä 

tulisi vapautua aikaa muun muassa asiakkaiden konsultointiin taloushallinnon 

kysymyksissä. Jos tilitoimisto ja asiakas käyttävät samoja ohjelmistoja, tilitoimiston 

henkilökunnan tulee pystyä opastamaan asiakasyrityksen henkilöstöä myös 

ohjelmistojen käytössä. (Dacin ym. 1999; Koivumäki & Lindofors, 2012.) 
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4.2 Taloushallinnon ulkoistamisen syyt ja tavoitteet 

Dekker (2004) kuvaa taloushallinnon ulkoistamisen hyödyn jakautuvan formaalin 

transaktiokustannusmallin mukaisiin ja epäformaaleihin molemminpuoliseen 

luottamukseen perustuviin hyötyihin. Hänen tutkimuksensa mukaan epäformaalien 

suhteiden merkitys sopimusten täydentäjänä on valtava. Sopimuskumppanivalikoima 

vaikuttaa merkittävästi organisaation sisäisen hallintotavan suunnitteluun sekä 

ulkoisten valvontaongelmien hallitsemiseen.  

Taloushallinnon ulkoistamispäätöksessä voidaan pyrkiä hyödyntämään jo olemassa 

olevan verkoston osaamista ja sitomaan tätä omaan liiketoimintaan. Toimintojen 

sulauttaminen (embeddedness) voidaan jakaa rakenteelliseen, ajalliseen ja 

kulttuuriseen sulauttamiseen. Rakenteellinen sulautuminen tarkoittaa 

ulkoistamissuhteen osapuolten välisen vuorovaikutussuhteen, rakenteen ja laadun 

optimoimista. Rakenteelliset ulkoistamissuhteet ylittävät liiketoimintaverkoston rajat 

ja vaikuttavat liikesuhteiden jäsenten taloudellisiin päätöksiin. Rakenteellisen 

ulkoistamissuhteen hyötynä on liiketoimintaverkoston transaktiokustannusten 

pienentyminen. Etenkin sopimusta ennen syntyviä, ulkoistamiskumppanin etsimiseen 

ja valitsemiseen liittyviä (ex post) kustannuksia pystytään karsimaan nopeuttamalla 

päätöksentekoprosessia rakentamalla toiminnot valmiin liiketoimintasuhteen 

ympärille. (Gulati, 1995; Elharidy ym. 2013.) 

Ajallinen eli temporaalinen sulautuminen tarkoittaa muutoksia ulkoistamissuhteessa 

ajan myötä. Ajallinen sulautuminen perustuu insentiivien ja tavoitteiden 

yhdentymiseen liiketoimintojen muuttuessa yhä enemmän riippuvaisiksi toisistaan. 

Tämän johdosta molemmat osapuolet hyötyvät, sillä liiallinen opportunismi karsiutuu 

vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteiden kehittyessä. Näin ollen säästytään suhteen 

ylläpitoon, arviointiin ja epävarmuuteen liittyviltä kustannuksilta. Tavoitteiden ollessa 

yhteisiä ja liiketoimintasuhteen ollessa jatkuva, kannustimet olemassa olevan 

ulkoistamissuhteen kehittämiseen ovat voimakkaat. Lisäksi sanktiot, jotka 

opportunismista voivat seurata, saattaisivat vaarantaa osapuolten liiketoiminnan. 

(Elharidy ym. 2013.) 
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Kulttuurinen sulautuminen liittyy vahvasti yhteisiin ajatusmalleihin ja itseisarvoihin, 

kuten lakeihin ja perinteisiin, jotka osaltaan muokkaavat organisaatiokäytäntöjä ja 

strategioita (Dacin & Ventresca, 1999). Sulautunut kumppanuusverkosto sisältää 

erilaisia sosiaalisia instituutioita sekä kunkin kulttuurin arvoja, uskomuksia ja työhön 

liittyviä normatiivisia järjestelmiä. Kulttuurisen sulautumisen hyötynä voi olla 

erilaisten toimintamallien empiirisen vertailun mahdollisuus, toisen osapuolen 

organisaatiokulttuurin adaptaatiosta saatavat edut.  

Kartoittamalla taloushallinnollisten toimintojen ulkoistamisvaihtoehtoja voidaan 

saavuttaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten osalta merkittävääkin kilpailuetua 

ja kustannussäästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Jopa neljännes pk-yrityksistä 

kohtaa liiketoiminnassaan resurssivajeita, joita usein pyritään korjaamaan 

ulkoistamisen keinoin. Taloushallinnon ulkoistamisessa erityisen tärkeää on, että 

palvelu on tarkoituksenmukaista ja räätälöityä päämiehen tarpeisiin sopiviksi, jolloin 

ulkoistamisesta saadaan irti maksimaalinen hyöty (Kamyabi & Devi, 2011). 

Taloushallinnollisten palveluiden tarjonnan kasvaessa ja kilpailun kiristyessä 

räätälöity palvelu kasvaa yhä merkittävämmäksi päämiehen saavuttamaksi eduksi 

tulevaisuudessa. Kilpailu kannustaa palveluntarjoajia tarjoamaan asiakkailleen 

lisäpalveluja ja tuottamaan lisäarvoa sopimuksen ulkopuolisilla toimilla säilyttääkseen 

asiakkuuden itsellään (Dacin ym. 1999).  

Transaktiokustannusteorian mukaisesti, kun taloushallinnollisten toimien 

suorittamisen tarve kasvaa, ja esimerkiksi kirjanpidollisia tehtäviä on suoritettava yhä 

tiheämmin, muuttuu taloushallinnollisten toimintojen ulkoistaminen yhä 

todennäköisemmäksi. Etenkin resurssivajeesta kärsivien pk-yritysten 

rutiinikirjanpidolliset toimet pyritään usein hoitamaan yrityksen sisällä, mutta kun ei-

rutiininomaisia taloushallinnon tehtäviä alkaa ilmetä, ulkoistamisesta saatavat hyödyt 

kasvavat. Tällaisten tehtävien suorittaminen vaatii tekijältään enemmän 

asiantuntemusta ja arviointikykyä (Everaert ym. 2010). Taloushallinnon vaatimuksia 

on tullut viime aikoina paljon lisää (mm. IFRS, SOX) ja niihin perehtyminen sekä 

uusien vaatimusten mukaisten prosessien käyttöönotto vaativat resursseja ja 

investointeja. Taloushallinnon ollessa ulkoistuspalveluntarjoajan ydintoiminto, uusiin 

vaatimuksiin voidaan vastata nopeammin ja voidaan hankkia erikoisosaaja 

vastaamaan monien asiakkaiden samankaltaisiin tarpeisiin (Lahti & Salminen, 2014). 
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Kiteytettynä, mikäli yrityksen sisäinen kouluttautuminen satunnaisesti ilmenevien 

taloushallinnon tehtävien varalta vie enemmän resursseja kuin tehtävän ulkoistaminen, 

ulkoistamispäätös on järkevä. Belcourt (2006) toteaa myös, että ulkoistamalla voidaan 

kontrolloida yrityksen taloushallinnon osa-alueitten lakisääteisyyttä ja ennaltaehkäistä 

yrityksen sisäisiä väärinkäytöksiä.  

Taloushallinto ulkoistamalla yrityksen mahdollisuus ydinosaamiseen keskittymiseen 

vapauttaa aikaa tukitoimintojen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Myöskään 

rekrytointiin ei tarvitse enää investoida. Ulkoistamisesta seuraa myös välittömiä 

kustannussäästöjä, sillä ulkoistuspalveluntarjoaja voi jakaa resurssit ja investoinnit 

useiden eri asiakkaiden kesken vähentäen kustannuksia ja pystyen paremmin 

vastaamaan eri asiakkaiden kapasiteettitarpeen muutoksiin (Lahti & Salminen, 2014). 

Lisäksi siirtämällä olemassa olevat ulkoistettavaan toimintoon liittyvät resurssit ja 

muu omaisuus palveluntarjoajalle, yritys voi muuttaa kiinteät kustannukset ja 

pääoman muuttuviksi kustannuksiksi (Greaver, 1999; Lahti & Salminen, 2014). 

4.3 Taloushallinnon ulkoistamisen riskit 

Vaikka teknologian kehittyminen tieto- ja taloushallinnon osalta kannustaa yhä 

useampia organisaatioita harkitsemaan ulkoistettujen toimintojen tarjoamien etujen 

hyödyntämistä ja tehokkaampaa keskittymistä ydintoimintoihinsa, säännöstelyn ja 

kontrollin puute saattaa johtaa ns. päämies-agentti -ongelmiin ja informaation 

epäsymmetrisyyteen. (Barrar ym. 2002.) 

Greaverin (1999) mukaan etenkin individuaalisella toimintotasolla ulkoistettu 

toiminto tai tehtävä ei välttämättä vastaa sitä tasoa, mitä käyttäjä palveluntarjoajalta 

odottaa. Tästä syntyy sekä materiaalisia että immateriaalisia kustannuksia. 

Esimerkiksi palkanlaskija ei välttämättä kykene vastaamaan organisaation sisäisiin 

muutoksiin, jotka voivat liittyvä muiden muassa palkkoihin, verotukseen ja 

laskutuksiin. Nämä muutokset voivat johtua esimerkiksi organisaation kasvusta, 

rekrytoinneista, käytössä olevan ohjelmiston epäsopivuudesta tai puhtaasti 

palkanlaskijan omasta epäpätevyydestä. Negatiivisia seurauksia voi olla useita; voi 

käydä niin, ettei henkilöstö saa palkkojaan ajallaan, joka vaikuttaa työmoraaliin ja 

tuottavuuteen. Muutokset eivät välttämättä päivity ajallaan, kun niitä ilmenee 
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esimerkiksi henkilöstörekisterissä, joka vaikuttaa palkanmaksujen tarkkuuteen ja 

henkilöstöresursseja koskeviin tilastoihin. Lisäksi kuukausittaista kirjanpitoa ei 

pystytä päättämään ennen tarvittavien tietojen päivitystä, joka johtaa 

tilinpäätösraportin myöhästymiseen sekä ongelmiin tilintarkastuksessa. 

Suuri ulkoistamisen riski niin taloushallinnollisten kuin muidenkin toimintojen osalta 

on työntekijöiden työmoraalin ja suorituskyvyn ylläpitäminen. Ulkoistaminen on 

eräänlainen rakenneuudistus, joka johtaa aina henkilöstörakenteen muutoksiin. 

Organisaation sisäisen henkilöstöjohtamisen keskeisenä tavoitteena on luoda 

yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta. Kun näiden seikkojen koetaan 

heikentyneen, voivat työntekijät tuntea uupumusta ja turvattomuuden tunnetta, joka 

puolestaan voi johtaa muutosvastarintaan. Ulkoistamisjärjestelyissä pyritään luomaan 

tehtävänsä menettäneille uusia toimenkuvia, mutta usein kyseisille työntekijöille 

tarjotaan joko vapaaehtoiseläkettä tai heidät joudutaan irtisanomaan. Uusiin tehtäviin 

siirtyneet työntekijät puolestaan tuntevat usein menetyksen tunnetta sekä 

kulttuurillisia sopeutumisvaikeuksia. (Belcourt, 2006.) 

Ulkoistamispäätöksen jälkeen yksi suurimmista epävarmuus- ja riskitekijöistä on 

vastuun siirtyminen. Koska ulkoistamissopimuksen määritellyt toiminnot ovat 

yleisesti ottaen toistuvia ja sitovia, ulkoistaminen on pidemmälle viety prosessi kuin 

esimerkiksi konsulttien asiantuntijuuden hyödyntäminen liiketoiminnan 

kehittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei ainoastaan toimintojen 

suorittamisvastuu ole siirretty, vaan osittain myös tuotantotekijät ja päätäntäoikeudet. 

Tuotantotekijät ovat asioita, jotka saavat tuotannolliset toiminnot aikaan. Näihin 

sisältyvät esimerkiksi henkilöstö, tuotantolaitteet ja –tilat sekä teknologia. 

Päätäntäoikeudet ovat vastuita tehdä päätöksiä liittyen joihinkin ulkoistettujen 

toimintojen elementteihin. (Greaver, 1999.) 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tavoitteena oli havainnollistaa parhaiten taloushallinnon 

ulkoistamisprosessiin sovellettavien ulkoistamisteorioiden pohjalta yritysten kokemia 

hyötyjä sekä riskejä alihankintasuhteen muodostamisesta. Integroimalla tutkielmassa 

käsiteltyjen teorioiden soveltuvimmat osat ja lainalaisuudet ulkoistamissuhteeseen 

liittyviin tekijöihin sekä taloushallinnon ulkoistamisprosessin erityispiirteisiin voidaan 

todeta, ettei taloushallinnon ulkoistamisesta saatavat hyödyt ole pelkästään resurssien 

käyttötehokkuuteen tai kustannuksiin liittyviä. Suuri painoarvo on myös 

asiantuntijuuteen, verkostoitumiseen sekä synergiaetuihin liittyvissä hyödyissä. 

Vastaavasti myös ulkoistamisen riskiprofiili muotoutui strategisten elementtien 

ympärille. 

Transaktiokustannusteoriaa ei voida täysin soveltaa taloushallinnon 

ulkoistamispäätökseen, sillä perusolettamuksista opportunismin aiheuttamien 

kustannusten lisäksi myöskään palveluntarjoajien vähäisestä määrästä aiheutuvia 

transaktiokustannuksia (ex ante) ei juurikaan synny. Kustannusperusteinen ja 

laskelmoiva teoria sopii paremmin tuotannon tai suuren volyymin perustoimintojen 

ulkoistamisen mallintamiseen. Puolestaan resurssiperusteisen teorian ulkoistamiseen 

liittyvät motiivit kuvaavat melko kattavasti nykyistä markkinatilannetta. 

Taloushallinnon liittyessä vahvasti yrityksen liiketoiminnan analysointiin, 

raportointiin sekä strategian muodostumiseen, teoriassa käsitellyt elementit ovat hyvin 

relevantteja ja tarkoituksenmukaisia. Luvussa kolme mainituista ulkoistamissuhteiden 

tasoista läheisen yhteistyön ja strategisen kumppanuuden mallit kuvaavat parhaiten 

resurssiperusteista, strategiaprosessien optimoinnin pohjalta rakennettua 

ulkoistamissuhdetta, johon nykypäivänä tähdätään. Strategisen kumppanuuden ja 

henkilöstön kyvykkyyksien kehittämisen voidaan tulevaisuudessa olettaa olevan 

entistä vahvemmassa osassa taloushallinnon ulkoistamissuhdetta ja siitä haettavia 

hyötyjä. Tämä johtuu myös siitä, että automatisaation ja dynaamisen 

liiketoimintaympäristön takia palveluntarjoajien on todennäköisesti jatkossa tarjottava 

entistäkin enemmän ja monipuolisempia palveluita tuottaakseen asiakkaalleen 

lisäarvoa. 
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Taloushallinnon ulkoistaminen on yhä enenevässä määrin räätälöityä toimintaa, johon 

sisältyy myös talousneuvontaa ja konsultointia asiakkuuden ylläpitämiseksi (Kamyabi 

& Devi, 2011; Hines, 1994). Tämä johtuu siitä, että alasta on tullut todella kilpailtu 

automatisaation jatkuvasti vähentäessä vaadittua työmäärää. Voidaan siis todeta, että 

ulkoistamissuhde on kohtuullisen riskitön kumppanuuden jatkuvuuden ja 

investointien epävarmuuden kannalta. Palveluntarjoajien suuri määrä tekee 

kumppanuussuhteen lopettamisesta vaarattomampaa liiketoiminnan kestävyyden 

näkökulmasta. Lisäksi ulkoistamissuhde ei välttämättä vaadi huomattavia 

investointeja tai sidottuja resursseja, jotka lisäisivät liiketoimintariskien 

merkittävyyttä. Todellisista taloushallinnon ulkoistamisen riskeistä ehkä merkittävin 

on päämies-agentti –ristiriidat, jotka aiheutuvat taloushallinnon osalta pitkälti 

vuorovaikutuksen puutteesta, johon sisältyy myös palveluntarjoajan asiakkaalle 

suorittama tarvekartoitus. Läheiseen yhteistyöhön ja strategiseen 

kumppanuussuhteeseen kuuluvan intensiivisen ja aloitteellisen vuorovaikutussuhteen 

ja yhteisten kommunikaatiojärjestelmien avulla pystytään takaamaan palveluiden 

tarkoituksenmukaisuus ja näin ollen ehkäisemään päämies-agentti –ongelmia. 

Yleisesti ottaen yksi ulkoistamisen keskeisimmistä riskitekijöistä on 

transaktiokustannusteoriassa käsitelty palveluntarjoajan opportunismista johtuva 

epävarmuus. Suuret palveluntarjoajan tuotantoon tai henkilöstöön liittyvät investoinnit 

voivat vaikuttaa opportunismiin ostajan näkökulmasta negatiivisesti, jos suhde ei ole 

edennyt tarpeeksi läheiseen, strategiseen kumppanuussuhteeseen, jossa 

riippuvuussuhteet priorisoituvat ulkopuolisten mahdollisuuksien edelle (Williamson, 

1985; Marshall ym. 2007). Taloushallinnollisia palveluita tarjoavien toimijoiden 

välinen kilpailu on laaja-alaista ja kiivasta, joka johtaa siihen, että asiakkuuden 

hankintaan ja ylläpitoon käytetään resursseja yhtä lailla kuin taloushallinnollisten 

toimintojen suorittamiseen. Tästä luonnollisesti syntyy lisäarvoa asiakkaan 

näkökulmasta. Perinteisten toimintojen hoitamisen lisäksi näitä arvoa tuovia palveluita 

aletaan painottaa kumppanitarjontaa kartoittaessa ja ulkoistamispäätöstä tehtäessä. 

Taloushallinnon palveluntarjoajat ovat pääsääntöisesti liiketoimintasuhteessa 

lukuisten eri kumppanien kanssa, joka osaltaan vähentää liiketoiminnallista 

riippuvuutta sopimusosapuolten välillä. Nämä seikat muodostuvat päämiehen 

näkökulmasta hyödyiksi ja ulkoistamispäätöksen motiiveiksi palveluntarjoajan 

tarjotessa entistä enemmän asiantuntijuutta yrityksen liiketoimintapiiriin. 
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Taloushallinnon ulkoistamisen motiivien voidaan todeta liittyvän liiketoiminnan 

optimoimiseen. Keskittymällä ydinliiketoimintaan ulkoistamalla toiminto, johon 

joudutaan uhraamaan verrattain merkittävä määrä resursseja, säästää huomattavasti 

kustannuksia yrityksen sisällä. Lisäksi mikäli yrityksellä on kumppanuussiteitä 

taloushallinnon asiantuntijapalveluita tuottaviin toimijoihin, voidaan yhteistyötä 

rakentaa ja syventää silmällä pitäen muita hyötyvaikutuksia, joita liiketoiminnallisesta 

lähentymisestä voi seurata. Taloushallinnon ulkoistamisella voidaan myös kartoittaa 

selkeämmin siihen kuluvat kustannukset, mikä on kustannushallinnan kannalta 

tärkeää. Lisäksi osa kiinteistä kustannuksista muuttuu muuttuviksi 

ulkoistamisprosessin aikana. Ulkoistamalla taloushallinto asiantuntevalle kumppanille 

myös laadun ja valveutuneisuuden tuoma joustavuus ja reagointikyky muutosten 

varalta parantuvat merkittävästi. Suurin osa taloushallinnon eri elementeistä ovat 

jatkuvassa muutoksessa, joka aiheuttaa jatkuvaa uudistumisen ja kouluttautumisen 

tarvetta. Tietämättömyyden seuraukset esimerkiksi kirjanpidollisten tai verotukseen 

liittyvien toimintojen osalta voivat olla merkittävän negatiivisia yrityksen 

liiketoiminnalle.  

Käsitellyn teeman jatkotutkimusaiheiksi soveltuisivat eri toimialojen sekä 

kokoluokkien yritysten taloushallinnon ulkoistamisen tutkiminen. Esimerkiksi suurten 

yritysten motiivit ulkoistamispäätöstä tehtäessä ovat hyvin erilaiset kuin esimerkiksi 

resurssivajeesta kärsivien start-up –yritysten. Resurssiperusteinen teoria, joka kuvaa 

tällä hetkellä parhaiten taloushallinnon ulkoistamista, on melko tautologinen. Tämän 

takia laajempi empiirinen tutkimus esimerkiksi pk-yritysten kokemista 

taloushallinnon ulkoistamisen riskeistä ja hyödyistä nimenomaan strategiaprosessin 

optimoinnin näkökulmasta loisivat tartuntapintaa ja käytännönläheisyyttä teorian 

sovellettavuutta silmällä pitäen.  
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