
 

 

 

  

Kauppatieteellinen tiedekunta 

AB40A8000 Kandidaatintutkielma (Strategiatutkimus) 

Ari Jantunen    

 

 

 

 

 

 

Kandidaatintutkielma: 

TEKNISEN SUUNNITTELUN  

ULKOISTAMINEN PARTNERSHIP-SUHTEIN: 

Motiivit, hyödyt ja riskit 

 

31.8.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riku Rastas  

0297016 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä:  Riku Rastas 

Tutkielman nimi: Teknisen suunnittelun ulkoistaminen partnership-suhtein:  

Motiivit, hyödyt ja riskit 

Tiedekunta:  Kauppatieteellinen tiedekunta 

Pääaine:  Strategiatutkimus 

Vuosi:  2011 

Kandidaatintutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 5 kuvaa, 40 sivua 

Tarkastaja:  Professori Ari Jantunen 

Hakusanat:  Tekninen suunnittelu, ulkoistaminen, partnership-suhde 

 

 

Tämä kandidaatintutkielma paneutuu teknisen suunnittelun ulkoistamiseen partnership-

suhtein. Kyseessä on aihe, joka on monille teollisuusyrityksille hyvin ajankohtainen ja tärkeä, 

sillä teknisen suunnittelun asema yrityksen arvoketjussa on usein merkittävä. Lisäksi talouden 

globalisoituessa ja teknologisen kehityksen edetessä nopeasti on teknisen suunnittelun 

tehtävistä suoriutuminen riittävällä tehokkuudella vaikeutunut. Ulkoistaminen onkin levinnyt 

myös tämän aiemmin hyvin salatun toiminnon alueelle. Partnership-suhde, joka läheisen 

kanssakäymisen turvin voi lisätä ulkoistamisesta saatavia hyötyjä, on nähty monessa 

yrityksessä keinoksi selviytyä nykytalouden haasteista teknisen suunnittelunsa saralla.  

 

Tutkielma etsii vastauksia siihen millaisia motiiveja, hyötyjä ja riskejä teknisen suunnittelun 

ulkoistamiseen liittyy tämän tietyn ulkoistamisrakenteen vaihtoehdon yhteyteen. 

Kirjallisuuskatsaukseen nojautuva analyysi esittää, että partnership-suhteisiin hakeutumiselle 

motiivina voi olla tämän suhdemuodon kanssakäymisen syvyyttä ja tehokkuutta lisäävä 

vaikutus. Tästä koituvan läheisen yhteistoiminnan seurauksena ulkoistava yritys ei pelkästään 

kykene suoriutumaan suunnittelutehtävistään eri tilanteissa, vaan myös parantamaan 

suunnittelutyön laatua. Toisaalta tilanteeseen liittyy lukuisia riskejä, joiden suunnittelutyötä 

hankaloittavat vaikutukset vain korostuvat partnership-suhteeseen tehdyn sitoutumisen 

vuoksi. Tutkielma luo siis yleiskäsityksen siitä, että partnership-suhde voi todella olla tehokas 

keino ulkoistamiseen teknisen suunnittelun kaltaisen tietointensiivisen toiminnon kohdalla, 

mutta helppo ja ongelmaton vaihtoehto se ei suinkaan ole.  
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1 JOHDANTO 

 

Yksi viime vuosikymmenien suurimmista mullistuksista yritysmaailmassa on ollut ulkoistamisen 

suosion kasvu (McCarthy & Anagnostou 2004, 63). Yritysten ajatusmaailma on kehittynyt 

tavalla, jossa puhtaan sisäisen tehokkuuden tavoittelusta on kilpailukyvyn lisäämiseksi ryhdytty 

pohtimaan, miten yrityksen ulkopuolisia resursseja ja osaamista voisi saada hyödynnettyä (Zhang 

& Chen 2008, 242). Liiketoimintastrategiat voivat tämän ajatusmaailman mukaan siis huomioida 

yrityksen ulkopuolisiakin tekijöitä, ja ulkoistamisen asema liikemaailmassa tullee 

tulevaisuudessa vain kasvamaan (Kakabadse & Kakabadse 2002). Tämä kaikki on herättänyt 

paljon keskustelua globaalissa taloudessa, erityisesti ihmisten pelätessä sitä, että ulkoistaminen 

vie heidän työpaikkansa (Kedia & Lahiri 2006, 22-23). Kyseessä on siis hyvin tärkeä ja 

ajankohtainen aihe. 

 

Ulkoistaminen on käsitteenä saanut laajan valikoiman erilaisia määritelmiä, ja siihen keskittynyt 

akateeminen tutkimus on hyödyntänyt monenlaisia eri näkökulmia (Harland, Knight, Lamming 

& Walker 2005). Tämä kandidaatintutkielma keskittyy ulkoistamisen saralla tekniseen 

suunnitteluun, joka kuuluu teknisinä palveluina tunnettuun toimialaan. Yritykset ovat yhä 

sankemmin joukoin lähteneet ulkoistamaan teknisen suunnittelun kaltaisia tietointensiivisiä 

toimintoja, erityisesti IT-puolella (Yang & Huang 2000). Tämän trendin on pitkälti 

mahdollistanut informaatio- ja kommunikaatioteknologian huima kehitys, joka on tietotekniikan 

ohella vienyt teknisen suunnittelun kehitystä alana eteenpäin (Bhagwati, Panagariya & 

Srinivasan 2004, 103). Merkittäväksi ja ajankohtaiseksi teollisuusyrityksille tästä tekee se, että 

teknisen suunnittelun potentiaali yrityksen kilpailukyvyn kasvattamisessa ja arvoketjun 

tehostamisessa on suuri. Esimerkiksi suomalainen ambulanssivalmistaja Profile Vehiclesin 

ambulanssien suunnittelu oli kilpailijoitaan niin paljon edellä, että se voitti Norjan valtion kesällä 

2011 järjestämän tarjouskilpailun, vaikka yhtiön tekemä tarjous oli parinkymmenen kilpailijansa 

vastaavaa kalliimpi (MTV3 2011). 

 

1.1 Tutkimuskysymys ja käytetty metodologia 

 

Teknisen suunnittelun ulkoistamisen saralla tämä tutkielma kohdistuu partnership-suhteisiin 

ulkoistamisrakenteena. Muiden muassa Harris ja Streeter (2010) esittävät partnership-suhteiden 

olevan yritykselle tehokas väylä ulkoistamiseen. Motiiveja tähän lähestymistapaan voidaan näin 
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ollen olettaa löytyvän, ja ne kumpuavat potentiaalisista hyödyistä, joista yritys voi päästä 

nauttimaan tähän toimintatapaan sitoutuessaan. Partnership-suhde ei kuitenkaan ole riskitön tapa 

ulkoistaa toimintoja. Nämä seikat huomioonottaen ja tiedostaen teollisten yritysten enenevissä 

määrin ulkoistavan teknistä suunnitteluaan läheisiin suhteisiin perustuen (Rothstein 1998) tämä 

kandidaatintutkielma lähtee etsimään vastauksia kysymykseen: 

 

 

 

”Mitä motiiveja, tavoiteltavia hyötyjä ja toisaalta riskejä voi liittyä tilanteeseen, 

 jossa teknistä suunnittelua lähdetään ulkoistamaan partnership-suhtein?” 

 

 

 

 

Tutkielma pohjautuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen, jonka myötä ulkoistamisen, partnership-

suhteen sekä teknisen suunnittelun oleelliset tekijät saadaan kuvattua. Lisäksi, kun ulkoistaminen 

on hyvin laaja-alainen ja monesta eri näkökulmasta tarkkailtavissa oleva aihe, selventäväksi 

teoriakehykseksi motiivien, hyötyjen ja riskien havainnollistamiseen valikoitui laajennetun 

transaktiokustannusteorian ja ydinosaamisen näkökulmat. Myös näiden idea ja anti tuodaan siis 

esille. Tutkielma kulminoituu analyysiin, jossa kirjallisuuskatsauksesta koottua tietoa sovelletaan 

teknisen suunnittelun kontekstiin tavalla, jolla tutkimuskysymykseen saadaan vastauksia. Tämä 

katsaus luo täten selkeää kuvaa niistä motiiveista, hyödyistä ja riskeistä, joita tutkielman 

tarkkailussa olevaan tilanteeseen kuuluu. Aihe ei tule tyhjentävästi käsitellyksi, mutta tutkielma 

kykenee luomaan kuvaa siitä, miksi monet yritykset hakeutuvat läheisiin partnership-suhteisiin 

teknisen suunnittelunsa ulkoistamisessa näinä päivinä. 

 

Case-tutkimusta tutkielma ei sisällä. Teknisen suunnittelutoiminnan osaamisen sekä prosessien 

varjeltavuuden ja arkaluontoisuuden johdosta case-yrityksen löytäminen voisi ylipäätään olla 

hankala tehtävä tutkielmalle, jonka tulokset ovat jälkikäteen vapaasti kaikkien nähtävillä. 

Esimerkiksi teknistä suunnittelua hyödyntävä yritys, jonka kirjoilla tutkielman tekijä oli sen 

työstämisen aikana, ei halunnut tulla mainituksi tai asettua analysoitavaksi case-yritykseksi. 

Tämä ei ole kuitenkaan haittana tutkielmalle, joka keskittyy havainnollistamaan ja tuomaan esille 

vastauksia tutkimuskysymykseen akateemisten pohdintojen ja tutkimustulosten pohjalta. 
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1.2 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman kulku on seuraavanlainen: Ensin teorialuvussa lukija perehdytetään niin 

ulkoistamiseen ilmiönä kuin tässä työssä hyödynnettyyn teoriakehykseenkin. Tämän kehyksen 

avulla ulkoistamisprosessia kyetään havainnollistamaan jäsennellysti. Lisäksi partnership-suhde 

ulkoistamisen muotona tehdään tutuksi. Teoriapohjan tultua selväksi siirrytään kolmannessa 

luvussa käsittelemään  teknistä suunnittelua, jonka määritelmä sekä ominaispiirteet käydään läpi. 

Neljäs luku keskittyy lopulta analysoimaan teknisen suunnittelun ulkoistamista partnership-

suhtein, jolloin yritysten tavoitteissa olevia hyötyjä sekä vaarana häilyviä riskejä 

havainnollistetaan. Myös niitä tekijöitä, jotka myötävaikuttavat etujen ja haittojen toteutumiseen, 

käydään läpi lyhykäisesti. Tutkielman päättää yhteenveto, johon analyysin pohjalta on koottu 

taulukko tutkimuskysymykseen nousseiden vastausten pohjalta. 

 

 

 

2 AIHEEN TAUSTA JA TEORIAKATSAUS 

 

Tämä luku tuo esille tutkielman aiheen taustaa ja sitä teoriaa, johon pohjautuen teknisen 

suunnittelun ulkoistamista voi tarkastella. Luku muodostaa näin ollen pohjan tulevalle 

käsittelylle. 

 

2.1 Ulkoistaminen 

 

Ulkoistaminen, joka on keskiössä tässä kandidaatintutkielmassa, tehdään tässä alaluvussa tutuksi. 

Sen yleistyminen, määritelmä ja tarkoitusperät selitetään lyhyesti. Lisäksi valaistaan sitä, miten 

akateeminen kirjallisuus ja yritysten näkemykset ulkoistamiseen liittyen ovat kehittyneet. 

 

2.1.1 Ulkoistamisen yleistyminen ja määritelmä 

 

Ulkoistaminen esiintyy näinä päivinä vahvasti niin talousmaailmassa kuin sitä analysoivassa 

taloustieteellisessä kirjallisuudessakin. Kyseessä ei ole uusi ilmiö, sillä esimerkiksi jo antiikin 
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roomalaiset ulkoistivat valtionsa toimintoja (Kakabadse & Kakabadse 2005, 83). Tosiasia 

toisaalta on, että ulkoistamiselle on viime vuosikymmenien aikana annettu niin suuri rooli 

liiketoiminnan areenalla, ettei sitä voi sivuuttaa lieveilmiönä. Ulkoistamisesta on tullut toisien 

sanoen arkipäivää lukuisille yrityksille (Kakabadse & Kakabadse 2002). Globaalien 

markkinoiden kehityksen ja sen mukanaan tuoman koventuneen ja kiivastahtisemman kilpailun 

myötä erityisesti länsimaiset yritykset ovat pyrkineet mukautumaan tähän uuteen maailmaan, ja 

apuvälineeksi on usein nähty nimenomaan ulkoistaminen (Spee 1995, 38). Sen on nähty voivan 

auttaa organisaatioita järjestelemään uudelleen toimintaansa esimerkiksi 

kustannustehokkaammaksi, joustavammaksi sekä nopeammin reagoivaksi (Gamble 1995). 

 

Ulkoistaminen ei kuitenkaan ole pakollinen ja ainoa ratkaisu yrityksille organisaationsa kurssin 

kääntämisessä; se on vain yksi monista keinoista vastata globaalin toimintaympäristön 

vaatimuksiin (Cox & Lonsdale 2000, 444). Lukuisat yritykset ovat kuitenkin valjastaneet sen 

toimintatavakseen, ja tästä laajasta joukosta kertoo esimerkiksi se, että yhdysvaltalaisten 

yritysten budjeteissa ulkoistamistoimenpiteiden suhteellinen osuus kasvaa nopealla tahdilla 

(Corbett 2005). Suomessakin ulkoistaminen on yleistynyt selvästi (STT 2003), etenkin 

tietointensiivisillä aloilla (Lith 2003). Nämä tiedot, sekä Kuvan 1 osoittama eri toimintojen 

ulkoistamisaste erääseen tutkimukseen osallistuneiden 180 eurooppalaisen valmistajayrityksen 

kohdalla (Quélin & Duhamel 2003, 653) antavat osviittaa siitä, että ulkoistamisella on selkeästi 

asemansa nykyajan taloudessa. Varsinainen ulkoistamisaalto alkoi Willcocksin (2011, 7) mukaan 

1980-luvun Kodakin laajoista IT-puolen ulkoistamisista, mutta ulkoistaminen oli jo tätä ennen 

saavuttanut hiljalleen jalansijaa. Tämä suosio ja kasvu ei ole jäänyt huomaamatta talousmaailmaa 

seuraavilta tutkijoilta, ja esim. Kremicin, Tukelin ja Romin (2006) onnistui koota yli 200 

ulkoistamisaiheista julkaisua analysoitavakseen. Aihetta voidaan pitää näin ollen ajankohtaisena 

niin akateemisessa kuin liiketoiminnallisessakin mielessä. 

 

Mitä sitten on ulkoistaminen? Alkujaan englanninkielinen sana ”outsourcing” on muun muassa 

Ulli Arnoldin (2000, 23) mukaan lyhenne sanoista ”outside resource using” eli ”ulkoisten 

resurssien käyttäminen”. Kyse on tähän määritelmään nojautuen toiminnasta, jossa organisaation 

ulkopuolisia resursseja otetaan hyötykäyttöön. Juuri resurssien sijainti yrityksen rajojen 

ulkopuolella on hyvin keskeisessä asemassa, sillä monet tutkijat painottavat ulkoistamiseen 

liittyvässä keskustelussa olevan ennen kaikkea kyse organisaation rajojen määrittelemisestä, eli 

mitä tehdään itse, ja mitä ei (mm. Cox & Lonsdale 2000, 44; Espino-Rodríguez & Padrón-

Robaina 2006, 55). 
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Kuva 1. Eri toimintojen ulkoistamisaste 2000-luvun alkupuolella 180 eurooppalaisessa 

valmistajayrityksessä. (Quélin & Duhamel 2003, 653) 

 

 

Ulkoistaminen on kaiken kaikkiaan saanut varsin kattavan määrän eri määritelmiä niissä 

tutkimuksissa, joissa asiaa on käsitelty, ja nämä määritelmät jakautuvat hyvin tarkoin rajatuista 

suhteellisen ylimalkaisiin luonnehdintoihin (Gilley & Rasheed 2000, 764). Tutkimuksissa ja 

artikkeleissa on kuitenkin yleisenä käytäntönä tarjota jonkinlainen ulkoistamisen määritelmä siitä 

syystä, että käsittely olisi helpommin jäsenneltävissä, ja niinpä tämäkin kandidaatintutkielma 

tarjoaa määritelmän ulkoistamiselle. Ulkoistaminen käsitetään tässä tutkielmassa toimintana, 

jossa yritys antaa jonkin sen omaan liiketoimintaansa liittyvän toiminnon, joko 

kokonaisuudessaan tai osaksi, jonkin toisen, ulkopuolisen tahon toteutettavaksi. Tämä 

määritelmä myötäilee pitkälti sitä linjaa, joka aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa useimmiten 

esiintyy (Embleton & Wright 1998, 94-94). Lisäksi se on riittävä kuvaamaan tutkielmassa 

käsiteltävän teknisen suunnittelun ulkoistamisen tilannetta. Huomioitavaa suhteessa joihinkin 

muihin määritelmiin tämän tutkielman kohdalla on kuitenkin, että teknistä suunnittelua 

käsitetään jo suoritettavan ulkoistavassa yrityksessä, eli kyse ei ole yritykselle uuden toiminnan 

aloittamista. Tarkemmin teknisen suunnittelun ulkoistamiseen paneudutaan seuraavassa luvussa. 
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Arnold (2000, 24) toteaa ulkoistamistoiminnan koostuvan neljästä keskeisestä tekijästä, jotka 

ovat havainnollistettu Kuvaan 2. Nämä tekijät ovat: (1) ulkoistava taho eli subjekti, (2) 

ulkoistettava toiminto eli objekti, (3) ulkoistetun toiminnon suorittava taho sekä (4) 

ulkoistamisprosessin rakenne. Tämän tutkielman viitekehykseen sovellettuna tarkastelussa ovat 

siis (1) yritys, jonka liiketoimintaan kuuluu teknistä suunnittelua, (2) tekninen suunnittelu 

ulkoistettavana toimintona, (3) ulkopuolinen partneri, joka kykenee tekniseen suunnitteluun, sekä 

(4) partnership-suhde kahden mainitun organisaation välillä. Näistä kustakin luodaan tarkempi 

kuvaus myöhemmässä vaiheessa. 

                      

Kuva 2. Ulkoistamistoiminnan keskeiset tekijät. (Mukailtu lähteestä: Arnold 2000, 24) 

 

2.1.2 Ulkoistamisen merkityksen ja aseman kehitys 

 

Kuten taloustieteellisessä kirjallisuudessa yleisesti, myös ulkoistamista koskevissa julkaisuissa 

käsittelyn fokus ja viitekehys ovat vaihtuneet ajan myötä samalla kun ulkoistaminen on 

levittäytynyt yhä suuremmalle alueelle yritysten liiketoimintasuunnitelmissa. Lähtien alun perin 

pohjimmiltaan kustannustehokkuuden tavoittelemisesta, ulkoistamisen motiiveiksi on yrityksissä 

havaittu nousseen lukuisia eri tekijöitä, kuten joustavuuden kehittäminen, pääsy käsiksi 

tarvittaviin puuttuviin tietoihin ja taitoihin sekä teknologisessa kehityksessä mukana pysyminen 

(Kremic et al. 2006, 471). Ulkoistamiskeskustelun alkuvaiheilla katse kohdistui siis ennen 
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kaikkea ulkoisten toimijoiden erikoistumisasteeseen nojautuvien kustannusetujen hyödyntämisen 

mahdollisuuteen, mutta muiden potentiaalisten ulkoistamishyötyjen noustessa ilmeisiksi 

tutkimuksen aihealueet laajenivat ja syvenivät (Quélin & Duhamel 2003, 648).  

 

Ennen kaikkea ulkoistaminen ja sitä koskeva tutkimus on alkanut haarautua kohti strategiaa ja 

strategista johtamista käsittelevää tutkimusta (Dobrzykowski, Tran & Tarafdar 2010, 109). Tämä 

muutos juontaa juurensa erityisesti Prahaladin ja Hamelin (1990) esiin nostamien ja painottamien 

ydinosaamisten asettumisesta monien yritysten keskeiseksi fokukseksi. Keskittymällä 

ydinosaamiseensa ja muodostaen tälle osaamiselle vahvan tukiverkon muista toiminnoistaan, 

ulkoistamista tarvittaessa hyödyntäen, yritykset voivat saavuttaa sellaista kilpailuetua ja -kykyä, 

joiden avulla ne voivat menestyä globaalin kilpailun kulussa. Näin voi luonnehtia strategisen 

ulkoistamisen perussanomaa ja lähtökohtaa (Gottfredson, Puryear & Phillips 2005).  

Ulkoistamisesta onkin tullut yritysstrategioiden keskeinen palanen, ja ulkoistamistoimenpiteet 

kattavat nykyaikana koko arvoketjun pituudeltaan. Kyse ei ole siis tänä päivänä pelkästään 

suhteellisen yksinkertaisista valinnoista antaa vaikkapa toimistorakennuksen kunnossapidon 

vastuu ulkopuoliselle kiinteistöhuoltoyritykselle, vaan ulkoistaessaan tiettyjä toimintoja 

strategiansa mukaisesti yritys pyrkii saamaan ulkopuolelta käyttöönsä parhaan mahdollisen tuen 

ydintoiminnoilleen (Jennings 1997, 85-86). Strategisen ulkoistamisen maailmassa 

kynnyskysymykseksi ei valinnoissa näin ollen nouse: ”Ulkoistetaanko vai ei?”. Kysymys kuuluu 

pikemminkin: ”Miten ulkoistamme?” (Gottfredson et al. 2005, 132). 

 

Ulkoistamiselle annetussa merkityksessä ja sen asemassa yritysten liiketoimintastrategialle on 

siis tapahtunut muutoksia viime vuosikymmenien aikana, jolloin ulkoistaminen on noussut 

talouselämän kartalle. Kustannussäästöt, erikoistuneiden tuottajien skaalaedut sekä muut 

perinteiset toimintosidonnaiset motiivit ulkoistamiselle ovat yhä edelleen kuitenkin strategian 

ohella painavia tekijöitä päätöksentekoprosesseissa (Ulrich & Ellison 2005, 317). Niillä on siis 

asemansa myös viimeisimpien ulkoistamisen merkitystä selittävien teorioiden joukossa, jotka 

käsittelevät muun muassa lisäarvon tuottamista sidosryhmien parissa (Dobrzykowski et al. 2010). 

Merkille pantavaa on, että tämän laajempialaisen, jokaisen liiketoiminnon saralle levinneen 

ulkoistamisaallon on osaltaan tehnyt mahdolliseksi informaatio- ja kommunikaatioteknologian 

valtavan nopea kehitys (Sharma & Loh 2009, 21). Tämä teknologia edesauttaa tiedon liikkumista 

ja käsittelyä eri organisaatioiden välillä, ja näin mahdollistaa monimutkaisempia ja 

tietointensiivisempiä operaatioita myös ulkoistamisen saralla. Informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian vaikutus ulkoistamisen tehostamisessa on ollut merkittävä erityisesti 

länsimaisen talousalueen muokkautuessa entistä enemmän tietoperustaiseksi, jossa tiedolla, sen 
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saatavuudella ja käytettävyydellä on suuri merkitys yritysten kilpailukyvyn kannalta (Foray 

2004). Vähiten tästä kehityksestä ei ole hyötynyt teknisen suunnittelun ulkoistaminen, joka 

muiden tietointensiivisten alojen lailla tarvitsee teknologian vahvaa tukea tehokkuuden 

mahdollistamiseksi (Bhatt 2000, 139-143). Esimerkiksi eri toimipisteiden ja maiden välillä 

tapahtuva tiedonsiirto ja kommunikaatio, jotka voivat olla kriittisiä tekijöitä tietyn toiminnon 

tehokkaan suorittamisen kannalta, eivät olisi usein mahdollisia ilman toimivaa 

tietoliikenneinfrastruktuuria. 

 

2.1.3 Ulkoistamisen teoriakehyksen johtaminen tutkielmalle 

 

Ulkoistamista kartoittanut akateeminen tutkimus on lähestynyt tätä aihetta lukuisin eri tavoin eri 

näkökannoista, mikä on johtanut valtavaan määrään erilaisia tutkimustuloksia ja julkaisuja 

(Kremic et al. 2006). Yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä siitä, miten ulkoistaminen tulisi hoitaa ja 

mihin asioihin ulkoistamisprosessissa tulisi lopulta keskittyä, ei ole kyetty kuitenkaan luomaan. 

Kukin ulkoistamistilanne on olosuhteiltaan erilainen, ja tuskin koskaan saadaan tyhjentäviä 

malleja luotua siitä, mikä olisi paras tapa hoitaa ulkoistaminen (Willcocks, Cullen & Craig 

2011). Edes jonkin tietyn toimialan sisällä ei ole yksinkertaista määritellä niitä tekijöitä, jotka 

luovat onnistuneen ulkoistamisprosessin (Jennings 1997, 94). Myös motiivit ja lähtökohdat 

ulkoistamiseen vaihtelevat suuresti niin toimialojen kuin niiden yritystenkin välillä (Quélin & 

Duhamel 2003). 

 

Moniulotteisuus ja vaihtelevien olosuhteiden merkitsevyys ulkoistamisessa ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, ettei sitä voi jäsennellä tarkkailtavaksi tiettyjen raamien turvin. Viitekehys, johon looginen 

pohdinta voidaan sovittaa, mahdollistaa systemaattisen tarkastelun, ja tähän viitekehykseen 

tarvitaan jokin teoriapohja. Ulkoistamista koskevissa tutkimuksissa Kremic, Tukel ja Rom (2006, 

468) toteavat jo aiemmin mainittujen kustannuskysymysten ja strategiakeskeisyyden olevan 

kaksi yleisintä lähestymistapaa, joiden kautta ulkoistamisen motiiveja ja seurauksia on 

tutkimuksissa käsitelty. Yhdessä ne tarkastelevat siis toiminnon (1) taloudellisia sekä yrityksen 

(2) liiketoimintastrategiaa koskevia tekijöitä ja olosuhteita. Näin ollen näiden kahden 

lähestymistavan sisällyttämisestä teoriakehykseen rakentuu luontevasti käsittelypohja myös tälle 

kandidaatintutkielmalle. 

 

Laajennettu transaktiokustannusteoria sekä ydinosaamisen teorian näkökulma muodostavat 

yhdessä laajan perspektiivin ulkoistamisen tarkasteluun, ja sitä hyödynnetään tutkielman 
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myöhemmässä vaiheessa analysoitaessa teknisen suunnittelun ulkoistamista partnership-suhtein. 

Nämä näkökulmat ulkoistamiseen painottuvat toisiaan sivuten eri asioihin, mikä luonnollisesti 

johtaa kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun. Esimerkiksi ulkoistamista pitkään tutkinut Ulli 

Arnold (2000, 27) toteaa kustannuksiin pohjautuvan ja vastaavasti ydinosaamisten merkityksen 

huomioivan näkökulman täydentävän toisiaan ”täydellisesti” ulkoistamiseen liittyvien 

merkityksien hahmottamisessa. 

 

Transaktiokustannuksiin keskittyneellä tutkimuksella on pitkä perinne ulkoistamisen saralla 

(Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2006, 49), ja muun muassa Blomqvist, Kyläheiko ja 

Virolainen (2002) ovat osaltaan vieneet tätä tutkimusta ja analyysiä uusille urille lisäten 

perinteiseen transaktiokustannusteoriaan dynaamisen ulottuvuuden ja eri hallintarakenteiden 

(governance structure) kautta kertyvien hyötyjen mukaan ottamisen optimaalisen 

hallintarakenteen määräytymisessä. Tämä ns. laajennettu transaktiokustannusteoria, joka näin 

paneutuu syvällisemmin ulkoistamisen hyötyihin ja kustannuksien merkitykseen tietyn 

toiminnon kohdalla, valikoitui teoriakehyksen ensimmäiseksi puoliskoksi. 

 

Espino-Rodríguez ja Padrón-Robaina (2006, 55) esittävät, että kustannusasioita laajemmalle 

ulottuva näkemys on hyväksi ulkoistamisolosuhteita pohtiessa. Tällöin fokus ei ole liiaksi 

tiettyyn yhteen toimintoon kohdistuneena, vaan myös yrityksen liiketoimintastrategialla ja pitkän 

aikavälin kilpailukyvyllä on asemansa ulkoistamisen merkityksessä (Arnold 2000, 27). Tämä on 

ydinosaamisen näkökulman anti ulkoistamisen teoriakehykselle, sillä ydinosaamiset huomioiden 

ulkoistamisessa painoarvoa annetaan yrityksen ydintoiminnoille, joita pyritään tukemaan 

maksimaalisesti kaikin keinoin. Osaltaan tämä tarkoittaa sitä, että yritys kohdistaa sisäiset 

voimavaransa tiukasti ydinosaamisten ympärille, ja muiden tarvittavien toimintojen 

suorittamisessa turvaudutaan ulkoistamiseen, jotta koko liiketoimintastrategia ydinosaamisten 

ajamana kykenee tuottamaan kilpailuetua pitkäkestoisesti (Quinn & Hilmer 1994). Näin 

ulkoistaminen toimintana asettuu yritysstrategian kehykseen sitä tukien (Arnold 2000). 

 

Tarvittuun teoriakehykseen valikoitui siis kaksi eri lähestymistapaa. Toinen näistä, laajennettu 

transaktiokustannusteoria, pureutuu tekniseen suunnitteluun toimintokeskeisesti selittäen mistä 

tekijöistä syntyy tietyn toiminnon kannalta yritykselle taloudellisesti kannattavin hallintarakenne. 

Ydinosaamisen näkökulma puolestaan yhdistää koko teknisen suunnittelun toimintona 

yritysstrategian kontekstiin. Näin kyetään analyysiin, jossa partnership-suhteen sopivuutta 

ulkoistamisrakenteena verrataan koko yrityksen liiketoimintaan. Teoriakehyksen kaksi 
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perspektiiviä tekevät siis mahdolliseksi laaja-alaisen katsauksen teknisen suunnittelun sisälle ja 

sen ympäristöön.  

2.2 Laajennettu transaktiokustannusteoria 

 

Motiivien, hyötyjen ja riskien havainnollistaminen partnership-suhteeseen liittyen helpottuu, kun 

niitä voi tarkastella tietyn näkökulman turvin. Nyt tutuksi tehdään ensimmäinen näkökulmista, 

laajennettu transaktiokustannusteoria. 

 

2.2.1 Teorian taustaa 

 

Perinteisestä transaktiokustannusteoriasta johdettu malli, jonka Blomqvist, Kyläheiko sekä 

Virolainen (2002) ovat luoneet, ja jota voi esimerkiksi Kuittiselta, Kyläheikolta, Sandströmiltä ja 

Jantuselta (2008) mallia ottaen nimittää ”laajennetuksi transaktiokustannusteoriaksi”, soveltuu 

hyvin tämän tutkielman partnership-keskeisen analyysin työkaluksi. Kyseinen teoria valikoitui 

hyödynnettäväksi siitä syystä, että se kykenee tuomaan esille niitä hyötyjä ja motiiveja, jotka 

ovat johtaneet kumppanuussuhteiden yleistymiseen erityisesti tietointensiivisillä aloilla. 

(Blomqvist et al. 2002) 

 

Laajennettu transaktiokustannusteoria ei ole syntynyt tyhjän päälle. Se pohjautuu erityisesti 

Ronald Coasen (1937) ja Oliver Williamsonin (1975, 1985) ajatuksiin, jotka ovat pitkälti luoneet 

perustan transaktiokustannusteorialle. Lähtökohtana transaktiokustannusteorialle on pohdinta 

siitä, milloin yrityksen on taloudellisesti suotuisaa turvautua markkinoihin (market), eli 

ulkopuolisiin tuottajiin, ja milloin taas suorittaa tietty toiminto itse, eli valita hierarkia-vaihtoehto 

(hierarchy). Yritysten olemassaolo ja niiden tarve ulkoisille markkinoille kyetään selittämään 

sillä, että jotkin toiminnot ne kykenevät tuottamaan markkinoita halvemmalla, toisia taasen eivät. 

Koska hierarkiaan tukeutumisesta koituu yritykselle hallinnollisia kustannuksia ja toisaalta 

markkinoiden kautta toimiminenkaan ei ole ilmaista, määräytyy kulloinenkin toiminnan 

hallintarakenne näiden välisen kustannuseron vertailusta (Milgrom & Roberts 1992). Coasen 

(1937) keskeinen sanoma oli, että markkinoiden hyödyntämiseen liittyvät 

transaktiokustannukset, kuten neuvotteluista ja monitoroinnista koostuvat kustannukset, 

vaikuttavat lopulta valintaan näiden kahden vaihtoehdon (markkinat vs. hierarkia) väliltä. Näin 

ollen on hyvä suorittaa toiminto itse, jos transaktiokustannukset osoittautuvat kasvavan liian 

suuriksi (McIvor 2009, 47). (Blomqvist et al. 2002, 1-2) 
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Coasen keskittyessä näihin kahteen hallintarakenteen ääripäähän Williamson (1991) lisäsi 

tarkasteluun myös markkinoiden ja hierarkioiden välisen vaihtoehdon, jota nimitetään hybridiksi. 

Hybridin ideana on sovitun yhteistoiminnan pohjalta saavuttaa hyötyjä, joista jokainen osapuoli 

pääsee nauttimaan, ja se voidaan nähdä myös yhteistoiminnallisena kumppanuutena. Viime 

kädessä transaktiokustannusteorian mukaan kussakin tilanteessa sopivin hallintarakenne näistä 

kolmesta määräytyy niiden aiheuttamien kustannuksien eroista (McIvor 2000, 23). Erityisesti 

näistä kolmesta hybridi hallintarakenteen vaihtoehtona on keskiössä tämän tutkielman kohdalla, 

sillä käsiteltävä partnership-suhde lukeutuu hybridiratkaisuihin. Lisäksi myöhempänä tehdään 

selväksi, mistä syistä teknistä suunnittelua ulkoistetaan pääosin juuri hybridimuotoisesti. 

(Blomqvist et al. 2002, 1). 

 

Transaktiokustannusteoriaan kuuluvat läheisesti ne tekijät, joiden kautta eri kustannuksia syntyy 

yritysten välisessä toiminnassa. Sopivin hallintarakenne (markkinat / hybridi / hierarkia) tietyn 

toiminnon kohdalla onkin läheisesti liitoksissa näihin tekijöihin ja erityisesti siihen, miten 

vahvasti niiden vaikutukset ovat läsnä kussakin tilanteessa. Williamsonin (1975, 1985) mukaan 

nämä viisi päätekijää ovat: (1) rajoittunut rationaalisuus (bounded rationality); (2) opportunismi; 

(3) informaation vaikuttamattomuus (information impactedness); (4) transaktiotiheys (frequency 

of transactions) sekä (5) tuotannontekijöiden erikoistumisaste (asset specificity). Kukin näistä 

synnyttää kustannuksia yritysten kanssakäymiseen liittyen, esimerkiksi opportunismin pelko voi 

saada ulkoistavan yrityksen panostamaan kumppaninsa tiukkaan monitorointiin. Se, miten paljon 

näistä tekijöistä voidaan olettaa kustannuksia kertyvän, kertoo markkinoiden mahdollisesta 

edullisuudesta omakustannushintaan verrattuna (Ståhle, Kyläheiko, Sandström & Virkkunen 

2002, 33). Näin yritys voi saada vihiä siitä, olisiko vertikaalinen integraatio kenties 

kannattavampi vaihtoehto, vaikka siihen sisältyisikin suuria hallinnoimiskustannuksia. (Aubert, 

Rivard & Patry 1996, 51-55) 

 

Blomqvist et al. (2002) sekä monet muut tutkijat pitävät kuitenkin tätä perinteistä staattista ja 

puhtaasti kustannuksia painottavaa transaktiokustannusteoriaa riittämättömänä ottamaan 

huomioon kaikkia niitä olennaisia tekijöitä, joita kustakin hallintarakenteesta seuraa. 

Muokatakseen transaktiokustannusteoriaa kykeneväisemmäksi selittämään viime aikoina 

yleistyneitä yritysten välisiä kumppanuuksia Blomqvist et al. (2002) laajentavat täten perinteistä 

transaktiokustannusteoriaa dynaamisempaan ja hallintarakenteen hyötyjä enemmän 

huomioonottavaan suuntaan. Hyötynäkökulma transaktioihin liittyen on heidän mukaansa 

olennainen lisäys, sillä: ”Hyötyjä on aina olemassa, ja ne perimmiltään riippuvat juuri 
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hallintarakenteen luonteesta.” (Blomqvist et al. 2002, 5). Hallintarakenteen seuraamuksia 

arvioidessa olisi syytä huomioida siis myös erilaisten hyötyjen läsnäolo, eikä keskittyä 

taloudellisimman hallintarakenteen määrittelyssä vain kustannuspuoleen. Tällainen 

kokonaisvaltaisempi tarkastelu sopii erityisen hyvin nopeasti kehittyville tietointensiivisille 

aloille, kuten tekniselle suunnittelulle. Tämä siitä syystä, että tieto ja sen hyödyntäminen 

lasketaan nykyään keskeisiksi tekijöiksi yrityksen kilpailukyvyn kannalta (Albert & Bradley 

1997), ja on esitetty, että yrityksen ulkopuolisten tietopääomien ja kyvykkyyksien 

hyödyntämisen mahdollisuus tulisikin olla ulkoistamispäätöksenteossa läsnä (Barney 1999). 

Näin ollen laajennettu transaktiokustannusteoria, joka kykenee ottamaan huomioon myös 

ulkopuolisten resurssien hyödyntämisen potentiaaliset edut, tarjoaa perustellun selityksen monien 

yritysten päätökselle hakeutua ulkoistamisessaan hybridirakenteeseen. (Blomqvist et al. 2002, 2-

5) 

  

2.2.2 Hallintarakenteiden ominaisuudet ja määräytyminen laajennetun 

transaktiokustannusteorian mukaan 

 

Keskeinen osa Blomqvistin, Kyläheikon sekä Virolaisen (2002) artikkelin mallista muodostuu 

dynaamisista kyvykkyyksistä. Nämä ovat kyvykkyyksiä, joiden avulla yritys voi vastata 

muuttuviin toimintaolosuhteisiin ja tehokkaasti hyödyntää, yhdistää ja uudistaa resurssejaan sekä 

luoda uutta osaamista ja tietämystä niin, että se saavuttaa pysyvää ja aitoa kilpailuetua (Teece, 

Pisano & Shuen 1997). Nelson ja Winter (1982) esittivät osana evoluutionaarista teoriaansa, että 

tällaiset kyvykkyydet kehittyvät erilaisten organisaation rutiinien kautta, joista osa on pysyviä, ja 

toiset dynaamisia, ajan kanssa mukautuvia. Ne ovat ennen kaikkea olennaisia tiedon 

hyödyntämisessä ja uuden osaamisen kehittämisessä, mutta alati kehittyvän teknologian ja 

muuttuvan kilpailuympäristön huomioon ottaen on alleviivattava, että nämä kyvykkyydet eivät 

tarpeen tullessa synny hetkessä tai sattumalta (Zollo & Winter 2002, 340-343). Tällöin 

keskeiseksi kysymykseksi nouseekin se, missä tilanteissa yrityksen on hyödyllistä kehittää 

dynaamisia kyvykkyyksiä itse ja milloin taas pyrkiä hyötymään muiden yritysten kyvykkyyksistä 

ulkoistamalla. Myös dynaamiset kyvykkyydet kytkeytyvät näin ollen hallintarakennepäätöksiin, 

sillä yritysten ei tarvitse itse luoda kaikkia kriittisiä osaamisia. Laajennetussa 

transaktiokustannusteoriassa tarkastellaan tästä syystä staattisten kustannusten lisäksi 

dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyviä kustannuksia, sekä erityisesti niitä dynaamisia hyötyjä, joita 

eri hallintarakenteista syntyy. Näin saadaan transaktiokustannusteoriaan dynaaminen ulottuvuus, 

joka käsittää esimerkiksi niitä yhteistoiminnan hyötyjä, joita syntyy yritysten yhdistäessä 
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kyvykkyyksiään tuotantoa varten. Tämä on kriittinen lisäys erityisesti tietointensiivisten alojen 

kohdalla, joissa dynaamiset hyödyt yhteistoiminnasta voivat olla välttämättömiä yritysten 

selviytymiselle (Powell 1998, 229-230). Kuva 3 mallintaa laajennetun (dynaamisen) 

transaktiokustannusteorian rakennetta (Blomqvist et al. 2002, 4). Sen läpikäyminen tuo hyvin 

auki teorian perusidean. (Blomqvist et al. 2002, 1-5) 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Laajennetun transaktiokustannusteorian rakenne. (Blomqvist et al. 2002, 4) 

 

 

Kuvasta 3 on nähtävissä, mistä eri osista muodostuu taloudellisessa mielessä pitkän aikavälin 

optimiratkaisu hallintarakenteen suhteen. Yritys nähdään tässä mallissa arvoketjuna, jonka eri 

toiminnot pohjautuvat sisäisiin rutiineihin ja kyvykkyyksiin. Osa näistä on hiljaisia, toiset 

tiedostettuja. Jaottelu tehdään myös nykyisten (staattisten) ja vielä kehittymättömien 

(dynaamisten) kyvykkyyksien ja rutiinien välillä. Yrityksen toteuttaessa itse toimintoa 

kyvykkyyksiensä ja rutiiniensa avulla syntyy tästä tuotanto- sekä hallinnoimiskustannuksia, jotka 
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liittyvät sisäisen toiminnan koordinointiin. Vastaavasti, mikäli hyödynnetään ulkopuolisia, toisen 

yrityksen hallussa olevia rutiineita sekä kyvykkyyksiä (jotka ovat niin ikään osa staattisia ja osa 

dynaamisia) antamalla toiminto tämän toteuttavaksi, syntyy tästä transaktiokustannuksia. Näitä 

voi kutsua myös ulkoistamiskustannuksiksi, ja niitä aiheuttavat tekijät käytiin jo aiemmin läpi. 

Lisäksi mallissa otetaan huomioon myös dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyviä kustannuksia. 

Dynaamisia transaktiokustannuksia syntyy hyödynnettäessä ulkopuolisia kyvykkyyksiä ja 

dynaamiset hallinnoimiskustannukset ovat peräisin omien kyvykkyyksien kehittämisestä sekä 

luomisesta. (Blomqvist et al. 2002, 4-5) 

 

Kustannukset eivät kuitenkaan ole ainoa mallin selittämä asia, vaan myös hyötyjen koituminen 

eri hallintarakenteista lasketaan mukaan. Hallinnoimishyötyjä yritykselle kertyy silloin, kun se 

suorittaa toimintoja itse ja keskittyy omaan oppimiseensa ja kyvykkyyksiensä omatoimiseen 

kehittämiseen. Tällöin se voi päästä käsiksi esimerkiksi monopoli- ja laajuusetuihin (economies 

of scope), sekä kehittää osaamistaan yhä syvemmälle tietyllä erikoisalalla. Toisaalta 

transaktiohyötyjäkin on saatavilla, jos yritys turvautuu rajojensa ulkopuolisiin kyvykkyyksiin ja 

rutiineihin kyeten näin hyödyntämään muun muassa niiden tarjoamia skaalaetuja, sekä lisäksi saa 

aikaan joustavuutta ja skaalautuvuutta osaamispohjaansa. Eri hallintarakenteet tuovat siis 

erilaisia kustannuksia ja dynaamisia hyötyjä. Kustannukset minimoiva ja arvon maksimoiva 

strategiavaihtoehto on yrityksille rationaalisin valinta, ja se määräytyy selvitettäessä, mikä 

hallintarakenteen vaihtoehdoista kerryttää eniten hyötyjä samalla kun siitä koituvat kustannukset 

vähennetään hyötyjen summasta. (Blomqvist et al. 2002, 4-5) 

 

On myös selvää, että joissakin tapauksissa yhteistoimintaan perustuva kumppanuus 

(hybridirakenne), on otollisin vaihtoehto. Tällöin yhteisen toiminnan kautta syntyy sellainen 

hyötyjen ja kustannusten yhdistelmä, joka päihittää muut hallintarakenteet taloudellisessa 

mielessä. Syynä voivat olla vaikkapa kumppaneiden toisiaan täydentävien kyvykkyyksien 

tehokas hyödyntäminen, jonka kautta ulkoistavan yrityksen kilpailukyky parantuu olennaisesti 

(Teece 1986, 288-289). Näitä yhteistoiminnan kautta kehittyviä hyötyjä kumpuaa esimerkiksi, 

kun: (1) Kumppaneiden tuodessa yhteen toisiaan täydentäviä tuotannontekijöitä niiden 

tuotantoarvo on suurempi kuin operoidessa yksin; (2) tiettyjen erikoistuneiden 

tuotannontekijöiden ”yhteen sulattaminen” on ainoa keino saada niistä irti tiettyjä haluttuja 

hyötyä; (3) jonkin yhtenevän tuotannontekijän yhteiskäyttö voi mahdollistaa jonkin toisen 

tuotannontekijän tehokkaamman hyödyntämisen; (4) yhteen sovitettujen resurssien laajuusedut 

tuovat mukanaan kustannussäästöjä; (5) skaalaeduista ja yhteisestä oppimisesta rakentuvat 
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hyödyt, sekä (6) luottamuksen kehittyminen yhteistoiminnan ja tunnettuudeksi tulemisen kautta, 

mikä taas vaikuttaa transaktiokustannuksien pienenemiseen. (Blomqvist et al. 2002, 7-12) 

 

Perinteinen transaktiokustannuskirjallisuus on käsitellyt tätä edellä mainittua hybridistä koituvien 

yhteistoiminnan hyötyjen aluetta ikään kuin ”mustana laatikkona”, ottamatta sitä huomioon 

hallintarakenteen taloudellisuutta määrääviin olosuhteisiin (Blomqvist et al. 2002, 7). Mutta 

kuten jo aiemmin todettu, dynaamisten kyvykkyyksien tehokas hyödyntäminen on yritysten 

prioriteeteissa korkealla näinä päivinä, ja kumppaneiden yhteistoiminnan edut voivat usein olla 

tärkeä kilpailuedun lähde. Näin tämä malli ei pelkästään kykene selittämään sitä, miksi erityisesti 

tietointensiivisillä aloilla yritykset usein hakeutuvat hybridi-vaihtoehtoon, vaan myös sen, miksi 

monet kompleksisen teknologian kanssa kamppailevat yritykset ovat pakotettuja siihen (Howells, 

James & Malik 2004, 144-145). Ne kun eivät ilman yhteistoiminnan tuloksia kykenisi 

kilpailemaan tehokkaasti. Kun vielä otetaan huomioon hybridirakenteen muita potentiaalisia 

etuja, kuten laadun parantuminen, riskien pieneneminen jaettujen investointipanostusten kautta, 

tuotantoaikojen lyheneminen sekä informaation, kuten uuden teknologian, keskinäinen 

jakaminen, on nähtävissä, että laajennettu transaktiokustannusteoria tarjoaa oivan työkalun 

selittämään yleistymässä olevia yritysten välisiä kumppanuuksia. (Blomqvist et al. 2002) 

 

Kumppanuusmaisesta hybridiratkaisusta puhuttaessa on kuitenkin aina muistettava, että niiden 

hallinnointi voi olla vaikeaa, johtuen esimerkiksi opportunismin mahdollisuudesta. Lisäksi eri 

kustannuksien ja hyötyjen laskeminen ei ole mitenkään yksinkertaista. McIvor (2000, 25) 

esimerkiksi huomauttaa, että ulkoistamisen kustannuslaskelmien on todettu usein olevan 

vajavaisia. Tämä tietenkin voi johtaa vääränlaisen hallintarakenteen valikoitumiseen. Tässä 

tutkielmassa ei joka tapauksessa lähdetä laskemaan hyötyjen ja riskien erotuksia tai niiden 

määriä. Näin ollen laajennettu transaktiokustannusteoria sopii hyvin yhdeksi teorianäkökulmaksi 

selittäessään hyötyjen ja kustannuksien lähteitä eri hallintarakenteissa. Sen erityisenä arvona 

voidaan pitää myös tiedon ja kyvykkyyksien huomiointi, joka auttaa myöhemmin teknistä 

suunnittelua käsitellessä. (Blomqvist et al. 2002) 

 

2.3 Ydinosaamisen näkökulma ulkoistamisessa 

   

Vuorossa on toisen teoriakehykseen valikoituneen näkökulman läpikäynti. Tämä ydinosaamisten 

näkökulma käydään lävitse Arnoldin (2000) tarjoaman yksinkertaistetun esimerkin kautta, ja se 

liittää ulkoistamisen toimintana koko yrityksen liiketoiminnan yhteyteen. 
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2.3.1 Ydinosaamisten asema ja merkitys ulkoistamisessa 

  

Transaktiokustannusteoria on tarjonnut tutkijoiden paljon hyödyntämän viitekehyksen 

ulkoistamistoiminnan analysoimiseksi lukuisten vuosikymmenien ajan. Resurssiperusteinen 

näkökulma on kuitenkin vähitellen alkanut saada vahvaa jalansijaa ulkoistamisen teoreettisessa 

katsannossa. Yritysten eriävien resurssipohjien merkitys niiden keskinäisille kilpailukyvyn 

eroille on alkanut kerätä yhä vahvempaa huomiota ja kiinnostusta tutkijoiden silmissä. Lähtien 

erityisesti Penrosen (1959) näkemyksistä resurssiperustainen näkemys luo kuvaa yrityksestä 

erilaisten resurssien omistajana ja käyttäjänä, ja esimerkiksi Birger Wernerfelt (1984) esitti, että 

yritystä tulisi analysoida pikemminkin resurssiensa kuin tuotteidensa pohjalta. Vähitellen tämä 

ajattelu levittäytyi myös ulkoistamisen puolelle, jossa ryhdyttiin miettimään sitä, miten yritys voi 

organisoida toimintansa hyödyntämällä niin organisaatiorajojensa sisäisiä sekä ulkopuolisia 

resursseja. Yhdeksi keskeiseksi tarkkailupisteeksi teorioinnissa kehkeytyivät lopulta 

ydinosaamiseen liittyvät asiat, jotka ovat herättäneet paljon keskustelua resurssiperustaisessa 

koulukunnassa. (Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2006, 49-55) 

  

Ydinosaaminen nousi suureksi puheenaiheeksi 1990-luvun alussa Hamelin ja Prahaladin myötä. 

Heidän mukaansa ydinosaamiset ovat sellaista osaamista, josta on lähtöisin yrityksen todellinen 

kilpailullinen kyky ja johon muun toiminnan, tuotteiden sekä yrityksen strategian tulee 

kulminoitua (Prahalad & Hamel 1990). Ydinosaamisen määritelmä on vaihdellut paljon eri 

käsittelytapojen mukaan, mutta esimerkiksi Prahalad ja Hamel (1990, 83-84) toteavat 

ydinosaamisen täyttävän kolme tunnusmerkkiä: (1) ne ovat ainutlaatuisia ja erottavat yrityksen 

sen kilpailijoistaan; (2) ne ovat kestäviä ja vaikeasti kopioitavissa sekä (3) niitä voidaan 

hyödyntää eri toiminnoissa ja tuotteissa/palveluissa. Ydinosaamiseksi ei näin ollen lueta 

vaikkapa uutta tuotantolaitosta. Sen sijaan yrityksen ollessa esimerkiksi äärimmäisen pätevä 

virtapiirien valmistaja, se voi hyödyntää tätä ydinosaamistaan lukuisilla 

elektroniikkalaitemarkkinoilla. Ydinosaamiset voidaan nähdä toisin sanoen kriittisinä resursseina 

yrityksen toiminnan moottoreina. (Dobrzykowski et al. 2010, 109-110). 
    

2.3.2 Näkökulman esittely ja sen anti teoriakehykselle 

 

Globaali talous kehittyy ja yritysten kilpailullinen kenttä laajenee. Tähän liitettynä resurssien 

niukkuus sekä fokusoinnin tarve ovat johtaneetkin monia tutkijoita ja yritysjohtajia painottamaan 

ydinosaamisten keskeistä asemaa yritysten strategiassa (Kremic et al. 2006, 469). Koska 

fokusointi on tarpeen ja yrityksillä nähdään olevan ulkoistamisen kautta mahdollisuus päästä 
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käsiksi liiketoimintaa tukeviin resursseihin ja tuotannontekijöihin ulkopuolisten kumppaneiden 

kautta (Silverman 1999), yritysten eduksi katsotaan tänä päivänä koko arvoketjun ja strategian 

perustaminen ydinosaamisen painottamiseen ja sen maksimaaliseen tukemiseen strategisen 

ulkoistamisen ja kyvykkyyksien hyödyntämisen kautta (Quinn & Hilmer 1994). Tärkeää ei ole 

siis ehdottomasti omistaa tarvittavia resursseja, vaan se, että yritys kykenee saamaan tarvittavat 

resurssit käyttöönsä, olivatpa ne sitten organisaatiorajojen sisä- tai ulkopuolella (Gottfredson et 

al. 2005, 132). Ydinosaamiset resursseina asettuvat tällöin keskiöön, ja tämän pohjalta Arnold 

(2000, 26) esittelee hyvin yksinkertaistetulla tavalla ydinosaamisten asemaa yrityksen 

ulkoistamispohdinnoissa Kuvassa 4 osoitetulla tavalla. 

 

Kuva 4. Yrityksen osat ydinosaamisten suhteen ulkoistamiskontekstissa. (Mukaillen 

lähteestä: Arnold 2000, 26) 

 

 

Arnold (2000, 26) jakaa liiketoiminnallisen merkityksen perusteella yrityksen neljään osaan 

(Kuva 4): (1) ydinosaamisiin, (2) kilpailuetua tuoviin osiin, (3) kilpailukykyä ylläpitäviin 

toimintoihin ja neljänneksi jäänyttä osaa hän nimittää (4) kilpailukyvylle toisarvoiseksi, jopa sitä 

heikentäväksi osaksi, ja siihen lukeutuu sellaisia toisarvoisia toimintoja, kuten siivous ja 

henkilöstön ruokailu, joiden ei pitäisi viedä fokusta ja köyhdyttää yrityksen niukkoja resursseja. 

Fokusoidun strategian mukaista olisi annetun mallin perusteella keskittyä (eli toteuttaa itse) 

niihin osiin, jotka muodostavat ydinosaamisen ja tuovat kilpailuetua. Näitä tulisi sitten tukea 

tehokkaalla ja strategisella ulkoistamisella, jonka avulla ydinosaamisesta saataisiin 
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mahdollisimman paljon hyötyjä irti. Siksi on uskottavaa, että ulkoistaessaan Kuvan 4 keskellä 

olevien osien toimintoja strategisesti, hakeutuessaan tiiviisiin kumppanussuhteisiin ja 

pyrkiessään tällä tavoin maksimoimaan tarvittavien ulkoisten resurssien hyödyntämisen oman 

liiketoimintansa tueksi yrityksen voi nähdä pääsevän lähemmäs em. tavoitteen toteutumista. 

Lisäksi myös erilaiset kyvykkyydet nousevat jälleen esille, sillä yritykselle ei ole hyötyä pääsystä 

käsiksi ulkoisiin resursseihin, ellei sillä ole osaamista hyödyntää niitä toiminnoissaan. Tämä 

pätee erityisesti teknologian kohdalla (Weigelt 2009, 597-598). Dynaamiset kyvykkyydet ovat 

läsnä siis tässäkin teoriassa. Erityinen hyöty ydinosaamisen näkökulman liittämisestä 

teoriakehykseen tulee kuitenkin siitä, että tarkkailtaessa Kuvaa 4 on selvää, että ulkoistamiseen 

on syytä paneutua sitä huolellisemmin, mitä lähempänä kyseessä oleva toiminto on 

ydinosaamista. Yrityksen ei ole mahdollista keskittyä kaikkiin ulkoistamisoperaatioihinsa 

samalla intensiteetillä, joten suhteuttamalla toiminnon merkitystä isompaan kontekstiin yritys voi 

nähdä, miten paljon ulkoistamisoperaatioon on syytä panostaa. (Arnold 2000, 25-27) 

 

Ulkoistettavien toimintojen valikoinnissa ydinosaamisen näkökulma tuo mukaan näin ollen 

strategisen otteen, jolla pitkäkestoisen kilpailuedun saavuttamista voi edesauttaa (Espino-

Rodríguez & Padrón-Robaina 2006, 53). Monille yrityksille strategisen, ydinosaamiseen 

perustuvan lähestymistavan valinta on kuitenkin johtanut ongelmiin, sillä omia ydinosaamisia 

voi olla hyvin vaikeaa hahmottaa ja itse asiassa jotkin yritykset ymmärtämättään ulkoistavat 

omaa ydinosaamistaan (Gillett 1994). Lähtökohtana tulisi tietenkin sitä vastoin olla, että 

ydinosaaminen pidetään omissa käsissä, ja ulkoistamistoimenpiteet laajenevat sitä mukaa, mitä 

oikeammalle Kuvan 4 kohdalla toiminto sijoittuu (Arnold 2000, 25-27). Yritykset voivat 

ulkoistaa myös ydinosaamiseensa liittyvää toimintaa pyrkiessään saavuttamaan tällä hyötyjä 

ydintoiminnoilleen (Gupta, Woodside, Dubelaar & Bradmore 2009). Tämä voi olla tilanne 

esimerkiksi tietointensiivisten lääkeyritysten kohdalla, mutta tutkijoista esimerkiksi Ellram ja 

Billington (2001, 16) toteavat, ettei ydinosaamisia tulisi koskaan ulkoistaa. Pääsääntöisesti 

yrityksen tulisikin pyrkiä tukemaan ulkoistamalla ennen kaikkea elintärkeää ydinosaamistaan, ja 

näin ollen läheiset ja luottamukselliset kumppanuussuhteet ovat ulkoistavalle yritykselle erityisen 

sopivia silloin, kun kyseessä on kilpailuetua ja -kykyä tuovat toiminnot. 

 

Kaiken kaikkiaan muodostettuna on täten teoriakehys, joka arvioi ulkoistamista niin 

toimintokohtaisesti kuin ulkoistavan yrityksen arvoketjunkin kannalta. Tämä lähestymistapa 

tekee mahdolliseksi partnership-suhteen hyötyjen ja riskien tarkastelun kokonaisvaltaiselta 

pohjalta tutkielman myöhemmässä vaiheessa.  
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2.4 Partnership-suhde ulkoistamisen muotona 

 

Partnership-suhde, yksi ulkoistamisen mahdollisista toteutustavoista, tulee nyt vuorostaan 

hahmotelluksi. Käsittelyn aikana tulee luotua kuva siitä, minkälaisesta suhteesta on kyse, ja millä 

tavoin se kytkeytyy juuri läpikäytyyn teoriakehykseen. 

 

2.4.1 Yleisesti partnership-suhteen käsitteestä 

 

Ulkoistaminen voi toteutua hyvin monessa eri muodossa. Yritys voi esimerkiksi luovuttaa jonkin 

sen liiketoiminnan kannalta vähemmän olennaisen toiminnon kokonaisuudessaan ulkopuolisen 

palveluntarjoajan vastuulle. Tällaisesta puhtaasta ostotoiminnasta esimerkkinä käy esimerkiksi 

yrityksen toimistotilojen siivouksen ulkoistaminen, jolloin siivoukseen erikoistunut ulkoinen 

taho kykenee yksin suoriutumaan tehtävästä kustannustehokkaammin. Toisaalta, ulkoistettavan 

toiminnon ollessa yrityksen liiketoiminnalle selvästi tärkeämmässä roolissa kuin siivoaminen, 

voidaan yritysten läheisemmästä kanssakäymisestä ulkoistaessa nähdä koituvan suurtakin 

hyötyä. Tällöin yritys ei pyri vain saamaan tiettyä toimintoa hoidetuksi, vaan se haluaa tehostaa 

sillä arvoketjuaan, ja yhtenä osoituksena tästä viime vuosikymmeninä laajalti tapahtuneesta 

ulkoistamissuhteiden syventymisestä on partnership-suhteiden määrän kasvu (Mohr & Spekman 

1994, 135-136). (Bryce & Useem 1998) 

 

Partnership-suhde on ulkoistamisen tavoin saanut osakseen paljon erilaisia määritelmiä, ja se 

mitä partnership-suhteella tarkoitetaan voi poiketa paljonkin eri toimialojen välillä (Vesalainen 

2006, 46). Keskeinen ja usein esitetty luonnehdinta partnership-suhteesta toteaa kuitenkin, että 

kyseessä on jatkuvaa kanssakäymistä sisältävä suhde, jossa osapuolet ovat läheisesti sitoutuneita 

yhteisten, pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen yhteistyöllä, jonka hyödyt ja 

riskit jaetaan (Mohr & Spekman 1994, 135). Tämä määritelmä, joka osoittaa partnership-suhteen 

olevan ilmeisen läheinen suhde ulkoistavan yrityksen ja ulkoistettavan toiminnon suorittajan 

välillä, on soveltuva tähän tutkielmaan. Määritelmässä ei oteta niinkään kantaa siihen, miten 

tarkoin ja missä määrin partnereiden yhteistyö on sopimuksin määritelty tai miten yhdessä 

suoritettavan toiminnon tuotannontekijöiden omistussuhteet ovat jakautuneet. Nämä ovat 

olennaisia elementtejä käytännön partnership-suhteissa (Allen & Chandrashekar 2000), mutta 

tässä tutkielmassa näihin ei paneuduta. Keskiössä on sen sijaan tämä ulkoistamissuhteen muoto, 

jonka pyrkimyksenä on läheisyys ja mahdollisimman tehokas yhteistyö ulkoistettavan toiminnon 

kohdalla. Tutkielmassa oletetaan partnership-suhteita käsiteltäessä, että niiden pohjimmaisen 
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edellytyksen, kummankin osapuolen riittävän yhteistoiminnasta hyötymisen, oletetaan 

toteutuvan. Tämän myötä kahdenvälinen sopimus syntyy, tavalla tai toisella. Kumppanuussuhteet 

teetättävät työtä, ja läheisyyden sekä jatkuvan vaalimisen tarve partnership-suhteessa johtaa 

myös siihen, että yrityksen on mahdollista ylläpitää vain muutamaa tällaista suhdetta tietyn 

toiminnon kohdalla (Hendrick & Ellram 1993, 8). 

 

Partnership-suhteiden yleistyminen on johtunut pääosin siitä, että yritykset pyrkivät 

nykytalouden olosuhteiden pakosta hyötymään entistä enemmän ulkoistamistaan toiminnoista 

sekä ottamaan mahdollisimman paljon irti niistä rajojensa ulkopuolisista resursseista ja 

mahdollisuuksista, joita niillä on mahdollisuus hyödyntää (Ellram 1991, 2-3). Yrityksen on 

mahdotonta selviytyä yksin kaikista toiminnoistaan tehokkaasti, ja tiiviimpi ja läheisempi 

yhteistyö ulkoistamissuhteissa voi olla tehokas avain nykytalouden vaatimuksista selviämiseen 

(Vesalainen 2006, 33). Lisäksi, samalla kun ulkoistaminen on aiemmin mainitun mukaisesti 

siirtynyt yhä enemmän strategisempaan suuntaan, myös ulkoistamissuhteiden kohdalla on 

ryhdytty puhumaan strategisista alliansseista, kumppanuuksista, jne. Näiden kumppanuuksien, 

kuten strategiaan pohjautuvien partnership-suhteiden, nähdään siis olevan merkittäviä yrityksen 

strategian toteutumisessa sekä syvällisempiä kuin löyhempien, perinteisten kilpailuttamiseen 

perustuvien toimittajasuhteiden. Koska partnership-suhteet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden 

hyödyntää tehokkaasti muitakin kuin omia resurssejaan, niiden odotetaan yleistyvän entisestään. 

(Kakabadse & Kakabadse 2005). 

 

Yritysten pyrkiessä läheiseen yhteistyöhön partnership-suhtein niiden lähtökohtaiset tavoitteet 

voivat olla moninaisia. Osapuolet voivat esimerkiksi pyrkiä selkeyttämään operatiivista 

toimintaansa keskittymällä muutaman partnerin kanssa toimimiseen tai parantamaan tuotantonsa 

laatua systemaattisesti (Ellram 1991, 3). Entistä enemmän partnership-suhteita on toisaalta 

laitettu aluilleen yritysten havahduttua siihen, että lisäarvon tuottaminen yrityksen arvoketjuun 

on mahdollista erityisesti läheisellä yhteistyöllä kriittisten sidosryhmien, kuten toimittajien, 

kanssa (Dobrzywkoski et al. 2010). Erinäisten motiivien kirjon lomassa on joka tapauksessa 

havaittavissa, että partnership-suhteessa kyse on hybridimäisestä hallintarakenteesta, jossa 

ulkoistava yritys toimii läheisesti kumppaninsa kanssa saavuttaakseen ulkoistamisesta 

mahdollisimman paljon hyötyä. Kummallakin osapuolella on siis annettavanaan panos yhteiseen 

toimintaan. Mitä läheisemmäksi tämä suhde saadaan, sitä todennäköisempää on hyötyjen 

aikaansaanti (Lee 2001, 332). Läheisyys ei kuitenkaan synny automaattisesti, vaan partnership-

suhteiden tehokkuuteen ja onnistumiseen vaikuttavat erityisesti siinä esiintyvä keskinäinen 

luottamus, sitoutuminen ja osapuolten välinen viestintä. Monet partnership-suhteet eivät näiden 
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uupuessa onnistukaan täyttämään tehtäväänsä, joten pelkkä pyrkimys läheiseen kumppanuuteen 

ulkoistaessa ei takaa yritykselle kilpailuetua tuottavaa tulosta ja hyötyä. (Mohr & Spekman 1994) 

 

On hyvä vielä tehdä muutama tarkennus tässä tutkielmassa käsiteltävään partnership-suhteen 

käsitteeseen. Partnership-suhde terminä on ollut kumppanuuden, strategisen allianssin tai muun 

läheisen yhteistoiminnan sijaan käytössä muun muassa Koskisen, Inkisen, Sjöströmin sekä 

Tuomisen (1995) julkaisussa kuvaamassa tässä tutkielmassa käsiteltävän suhteen kaltaista 

kumppanuutta. Lisäksi nimenomaan keskiössä olevaa kahden yrityksen välistä 

ulkoistamisprosessia, jossa osapuolet ovat taustaltaan eriäviä toisen ollessa ulkoistettavan 

toiminnon alalla palveluntarjoaja ja toisen taas kyseistä toimintoa liiketoiminnassaan hyödyntävä 

hankkija, kutsutaan usein partnership-suhteeksi (Steele & Court 1996, 154). Tällaisessa 

tilanteessa resurssien kulku on pääsääntöisesti yksisuuntaista (palveluntarjoajalta ulkoistavalle 

yritykselle), mikä erottaa sen esimerkiksi allianssisuhteista (Bryce & Useem 1998, 636). 

Partnership-suhteen sijaan tutkimuksissa on käytetty muitakin termejää (Chan & Chin 2007, 

1391), mutta edellä mainittuihin esimerkkeihin nojaten tässä tutkielmassa ilmiötä nimitetään 

partnership-suhteeksi. 

 

2.4.2 Partnership-suhteen miellekkyys laajennetun transaktiokustannusteorian ja 

ydinosaamisen näkökulmista 

 

Aiemmin käsiteltyjen ulkoistamista koskevien teorianäkökulmien osalta voidaan nyt lyhyesti 

luonnehtia olosuhteita, jotka ovat otollisia juuri käsitellyn partnership-suhteen valikoitumiselle 

yrityksen lähestymistavaksi ulkoistamiseen. Kuten jo aiemmin todettu, yrityksille ei ole 

mahdollista hoitaa suuria määriä työläitä partnership-suhteita tehokkaasti, joten panostusten 

kohdentaminen muutamaan suotuisimpaan kohteeseen kunkin toiminnon kohdalla on tärkeää 

(Mohr & Spekman 1994). Kun kyseessä on pohjimmiltaan ns. ”win-win”-tilanteeseen pyrkivä 

toimintatapa, jossa kumpikin osallistuva osapuoli saa hyötyjä osakseen (Erridge 1995, 113), 

oletetaan tässä yhteydessä ulkoisen palveluntarjoajan olevan valmis ja halukas partnership-

suhteeseen, ja käsittely kohdistuu näin ollen vain ulkoistavan yrityksen näkökulmaan. 

 

Partnership-ratkaisu laajennetun transaktiokustannusteorian kannalta on soveliaimmillaan silloin, 

kun hybridimuotoisesta hallintarakenteesta ja siitä koituvasta yhteistoiminnasta on odotettavissa 

erityisen suuria hyötyjä ja kustannusten pienentymistä. Tällöin hyvin läheisen yhteistyön kautta 

eri transaktiokustannukset saadaan matalimmiksi, esimerkiksi kilpailuhenkisten 
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hintaneuvotteluiden jäädessä syrjään. Huomattavasti suurempi merkitys ulkoistamistuloksille voi 

kuitenkin syntyä niistä dynaamisista hyödyistä, joita esimerkiksi toisiaan täydentävien 

tuotannontekijöiden yhteensovittaminen yhteistyön hengessä luo. Näissä tilanteissa yhteen 

koottujen resurssien tuotos voi olla tuntuvastikin arvokkaampi kuin se mihin partnerit voisivat 

yksin yltää, erityisesti tietointensiivisten alojen ollessa kyseessä. Yhteistoiminnan dynaamisten 

hyötyjen potentiaalin toteutuminen on todennäköisempää nimenomaan silloin, kun yritykset 

todella sitoutuvat yhteisiin päämääriin ja hyödyntävät resurssipohjiaan partnereina samojen 

tavoitteiden eteen mahdollisimman varauksetta. Tämä on tilanne juuri läpikäytyjen partnership-

suhteiden kohdalla. (Lee 2001) 

 

Ydinosaamisten kannalta tarkasteltuna on hyvä jälleen tutkia Kuvaa 4. Partnership-suhteen 

kautta tapahtuva yhteistyön tiivistyminen ja ulkoistamisprosessin hyötyjen kartuttaminen on sitä 

merkittävämpi asia yritykselle, mitä lähempänä ulkoistettava toiminto on ydinosaamista. 

Loogista näin ollen on, että ydinosaamiseen kytkeytyvää toimintoa ulkoistettaessa lähtökohtana 

on partnership-yhteistyö. Tällöin yrityksen voi nähdä saavan lisäetua koko 

liiketoimintastrategiaansa sen ydinosaamisen vahvistuessa entisestään. Myös kyseen ollessa 

kilpailuetua ja -kykyä tuovista yrityksen osasista ovat partnership-suhteet tehokkaita keinoja 

vahvistaa ulkoistamisella ydinstrategialle haettua tukea. Partnership-suhteiden tulisi kuitenkin 

painottua Kuvan 4 vasempaan osaan, etenkin silloin kun resurssit suhteiden kehittämiseen ja 

ylläpitoon ovat niukkoja. 

 

 

 

 

3 TEKNINEN SUUNNITTELU 

 

Tutkielman aiheen taustan ja teoriapohjan tultua läpikäydyksi on aika liittää katsaus myös 

tarkkailun alla olevaan toimintoon, eli tekniseen suunnitteluun. Näin tämän toiminnon luonne ja 

olemus tulee kuvailtua, ja samalla ulkoistamisen ja partnership-suhteen kontekstiin tuodaan 

selkeä yksittäinen toiminto analysoitavaksi. Eri toimintojen välillä on eroja siinä, miten paljon 

niistä voi saada irti partnership-suhteiden tuomilla vaikutuksilla, ja tämän vuoksi teknisen 

suunnittelun erityispiirteiden ja luonteen artikuloiminen mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa 

täsmällisemmän analyysin partnership-suhteen vaikutuksista. 
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3.1 Teknisen suunnittelun määritelmä ja ominaispiirteet 

 

Tekninen suunnittelu muodostaa osan teknisistä palveluista, joita tarvitaan lukuisilla eri 

teollisuusaloilla, kuten teollisessa valmistuksessa, energiatuotannossa sekä metsäteollisuuden 

projekteissa (Lith & Toivonen 2004, 6-7). Itse tekninen suunnittelu on toiminto, jossa teknistä 

tietotaitoa hyödyntäen suunnitellaan jotakin, usein teolliseen toimintaan suuntautuvaa laitosta, 

laitetta, niiden osaa tai muuta niihin liittyvää teknistä osakokonaisuutta, joka halutut 

ominaisuudet täyttäen mahdollistaa suunnitelman käytännön toteutuksen. Kyseessä ei siis ole 

varsinaisesta teollisesta tuotannosta, jossa syntyy fyysisiä koneita tai laitoksia, vaan näiden 

suunnittelusta (Räsänen, Kässi & Jutila 1994). Tekninen suunnittelu voidaan jakaa 

laitossuunnitteluun ja laitesuunnitteluun, eli se käsittää niin yksittäiset laitteet kuin niistä 

muodostuvat laitoskokonaisuudetkin (Kässi 1996, 187). Suunnittelussa voidaan hyödyntää 

lukuisten eri tekniikan alojen osaamista, kuten mekaniikka- tai automaatiosuunnittelua, ja 

tärkeintä onkin, että näitä eri osaamisalueita yhteensovittamalla päästään haluttuun 

lopputulokseen. Lukuisten eri toimialojen, kuten energia- ja perusmetallituotantoon liittyvien 

sektoreiden välillä teknisen suunnittelun vaatimukset ja sisältö vaihtelevat (Räsänen et al. 1994), 

mutta sen vaikutus alalla kuin alalla on usein hyvin suuri nykytaloudessa teknisen suunnittelun 

toimiessa käytännön linkkinä teknologian ja varsinaisten fyysisten toteutuksien välillä (Dym, 

Agogino, Eris, Frey & Leifer 2005, 103). Niinpä teknisessä suunnittelussa tehtyjen ratkaisun 

vaikutukset heijastuvat muun muassa tuotannon laatuun, tehtaiden hyötysuhteisiin ja lisäarvon 

kehittymiseen (Viitamo 2000, 37). 

 

Tässä tutkielmassa teknisen suunnittelun määrityksessä on tehtävä rajausta, koska termi on 

kaikkinensa hyvin kattava ja teknisiin palveluihin luettavat toiminnot ovat vaikeasti eroteltavissa 

(Salmi, Torkkeli, Hallikas & Ojanen 2004). Teknisessä suunnittelussa ulkoistettavana toimintona 

on käsiteltävänä tässä yhteydessä nimenomaan suunnittelutoiminnan käytännön toteutus. Tällä 

tarkoitetaan siis sitä toimintaa, jossa suunnittelijat toteuttavat ratkaisuja määriteltyihin teknisiin 

suunnittelutehtäviin, jotka syntyvät tarpeesta toteuttaa joku tekninen laite tai laitos. Erilaiset 

radikaalit innovaatiot, varsinainen tuotekehitys tai täysin uusien teknologioiden käyttöönottoon 

johtava tutkimustoiminta, joita suoritettaisiin tarkoituksenhakuisesti teknisen suunnittelun 

parissa, eivät näin ollen saa tässä työssä huomiota. Tekninen suunnittelu käsitellään toisin sanoen 

vaatimuksia täyttävänä suoritteena, eikä proaktiivisena toimena yrityksen teknologian tarjonnan 

rikastamiseksi. Myöskään sellaiset teknisen suunnittelun palvelut, joissa ulkopuolinen taho 

toteuttaisi käytännön suunnittelutyön ohella esimerkiksi projektien työnjohtoa, talousarvioiden 
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laskentaa tai vaikkapa tuotannollisia toimenpiteitä osana projekteja, ei lasketa tässä työssä siihen 

toimintoon, jonka ulkoistamista käsitellään. Merkittävin ero teknistä suunnittelua tarjoavien 

yritysten välillä onkin, että osa yrityksistä kykenee tarjoamaan ulkoistajalle laajan 

kokonaisratkaisun, ja toiset palveluntarjoajat, kuten monet insinööritoimistot ovat keskittyneitä 

pikemminkin puhtaan teknisen suunnittelutoiminnan tarjoamiseen (Räsänen et al. 1994, 6). Tässä 

tutkielmassa keskitytään siis tähän jälkimmäiseen toimintaan, jottei tutkielman rajaus paisu liian 

laajalle.   

 

Tekniseen suunnitteluun kuuluu kuitenkin läheisesti kehitys, sillä sitä tapahtuu kumulatiivisesti 

käytännön toteutuksessakin kaiken aikaa, esimerkiksi eri laitteiden energiatehokkuuden 

lisääntyessä suunnittelijoiden hyödyntäessä uusia ideoita (Salmi et al. 2004, 4). Tämä jatkuva 

kehitys on olennainen osa yritysten kykyä pysyä kilpailukykyisenä ja vaikuttaa koko tuotannon 

arvon kehitykseen (McManus 2010, 16). Se kuuluu siis olennaisena asiana tämän tutkielman 

piiriin, ja näin ollen yrityksellä voidaan nähdä olevan kaksi tarkoitusta teknisen suunnittelun 

toteutuksessa: 1) tarvittavan suunnittelutoiminnan hoitaminen ja 2) lisäarvon tuottaminen 

suunnittelutulosten laadun kehittyessä kumulatiivisesti käytännön toteutuksen yhteydessä. 

 

Tekninen suunnittelu on tietointensiivinen toiminto, jossa toiminnan pohjana on tietotekninen 

osaaminen ja aiemmista kokemuksista karttunut tietotaito (Salmi et al. 2004, 10). 

Tietointensiivisyyteen vaikuttaa se, että onnistuneen teknisen suunnittelun tekee mahdolliseksi 

vain suunnittelijan riittävä tietämys siitä, minkälaiset tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, 

minkälaiset luonnonlait sekä muut tekijät vaikuttavat tilanteeseen ja minkälaiset vaatimukset 

työn tulee täyttää (Pahl 2007). Tekninen suunnittelu luetaankin korkean osaamisen alaksi, jossa 

työntekijöiden tulee olla hyvin koulutettuja työssä onnistuakseen (Kasanko & Tiilikka 1999). 

Kyseessä on näin ollen kompleksinen toiminto, jossa epävarmuustekijöinä vaikuttavat 

esimerkiksi tarve yhdistää erilaista tekniikkaa keskenään sekä se, että jokaisen 

suunnitteluprojektin osan on vastattava sille sekä koko projektille asetettuja teknisiä vaatimuksia 

(Hobday 1998). Suunnittelutoiminnan epävarmuutta hälventää toisaalta erilaisten teknisten 

standardien olemassaolo sekä suunnittelutulosten kohtalainen kodifioitavuus, esimerkiksi 

teknisten piirustusten muodossa, mikä helpottaa tiedonsiirtoa ja kokonaisuuksien hallintaa 

(Weigelt 2009, 598). 

 

Tiedon hallitseminen, sen hyödyntäminen ja uudistaminen asettuu lopulta keskeiseen asemaan, ja 

erityisesti teknologian nopeasta kehityksestä johtuen teknisen suunnittelutoiminnan tulee olla 

hyvin yrityksen kontrollissa ja koordinoituna (Stacey & Eckert 2001). Suunnittelun eri osat ja sen 
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tulokset on siis sommiteltava yhteen saumattomasti. Ratkaisevassa roolissa tällöin ovat yritysten 

dynaamiset kyvykkyydet ja rutiinit, joiden avulla ne voivat hyödyntää resurssejaan erilaisissa 

muuttuvissa olosuhteissa (Teece 2007). Onnistuminen teknisessä suunnittelussa voi sen 

vaatimukset huomioon ottaen olla näin kovan työn takana. Se on silti kriittistä, sillä 

onnistuminen tai epäonnistuminen tässä toimessa heijastuu usein laajalti arvoketjuun 

(MacPherson & Vanchan 2010, 5). 

 

3.2 Teknisen suunnittelun ulkoistaminen 

 

Aiemmasta osiosta tulee selkeästi esille teknisen suunnittelun tärkeä asema niille yrityksille, 

jotka suunnittelevat ja valmistavat teknisiä tuotteita. Nämä yritykset ovat tässä tutkielmassa 

ulkoistavina tahoina. Niiden tulee selviytyä teknisestä suunnittelusta kyetäkseen varsinaiseen 

tuotantoon, ja mielellään vielä mahdollisimman lisäarvoa tuovasti. Tämä voi kuitenkin olla hyvin 

hankalaa pelkästään omin voimin näinä päivinä, sillä suunnittelu vaatii usein monen eri alan 

osaamista, ja yrityksiltä ei itseltään aina löydy organisaation sisältä kaikkia tarvittavia 

tietoteknisiä taitoja (Räsänen et al. 1994, 8-9). Tekninen suunnittelu voi näin ontua, koska jonkin 

tietyn tekniikan alan erityisosaaminen voi olla hyvin keskeisessä asemassa koko 

suunnitteluprojektin onnistumisen kannalta (Montoya, Zárate & Martín 2007, 162-163). Uusien 

suunnittelijoiden rekrytointi yritykseen ei ole kuitenkaan monesti mahdollista ottaen huomioon 

vapaan koulutetun ja osaavan työvoiman niukkuuden teknisten palveluiden alalla (Umesh, Jessup 

& Huynh 2007, 63). Uuden henkilöstön palkkaaminen pysyvästi voi ylipäätään olla 

kyseenalainen toimenpide, sillä kokeneiden ja alansa hyvin osaavien suunnittelijoiden palkat 

ovat korkeita ja yritykset eivät monesti kykene tarkkaan arvioimaan kuinka pitkäksi aikaa 

tietynlaiselle erikoisosaamiselle on todellista tarvetta (Kremic et al. 2004, 469). Kun teknisestä 

suunnittelusta vaihtuvine vaatimuksineen on kuitenkin suoriuduttava tavalla tai toisella 

resurssien niukkuudesta huolimatta, ovat yritykset ottaneet ulkopuoliset palveluntarjoajat 

avukseen entistä enenevissä määrin (MacPherson & Vanchan 2010). 

 

Teknisten palveluiden ulkoistaminen on lähtenyt viime aikoina yleistymään, ja tätä on kutsuttu 

myös ”ulkoistamisen viimeiseksi rintamaksi” (Richmond & Miller 2005, 117). Teknisen 

suunnittelun ollessa kyseessä yritykset ovat olleet vastahakoisia ulkoistamistoimenpiteissä, koska 

kyseessä on kilpailukykyyn läheisesti vaikuttava toiminto, jota on perinteisesti salailtu ja 

suoritettu yritysten omien suunnittelijoiden toimesta (Wolcott 2002). Muutos tähän on 

tapahtumassa, ja siihen on osaltaan vaikuttanut yritysten osoittama arvostus ulkopuolisten 
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suunnittelijoiden taitoja kohtaan; erikoistuneet palveluntarjoajat ovat usein tehokkaampia ja 

osaavampia alallaan kuin organisaatioiden oma henkilöstö (Beyers 2005). Päteviä ulkoisia 

resursseja onkin tarjolla lukuisilla aloilla näinä päivinä maailmanlaajuisesti (Baark 1999), ja 

tarvitessaan jonkinlaista uupuvaa suunnitteluosaamista yritys voi turvautua ulkoisen toimijan 

osaamiseen. 

 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan liittyvä kehitys mahdollistaa tänä päivänä yhä 

vaativampien suunnittelutöiden toteutuksen maantieteellisesti hajallaan sijaitsevien toimijoiden 

kesken. Se antaa siis uusia ulottuvuuksia ulkoistamismahdollisuuksien muodossa teknisen 

suunnittelun parissa, joka toimintona itsessään on paljolti tietokoneiden varassa näinä päivinä 

(Lee, Ezer, Sanford & Yi-Luem Do 2009). Ulkoistamisesta muodostuu täten resurssien tarjonnan 

ja niiden hyvän käyttömahdollisuuden myötä yrityksille optio, jota ne voivat hyödyntää teknisten 

suunnittelutoimiensa saralla. Yritykset kuitenkaan eivät lähde ilman erityisen vahvoja perusteita 

ulkoistamaan kaikkia teknisen suunnittelun toimintojaan, minkä seurauksena ne jäisivät täysin 

ulkoisten palveluntarjoajien varaan suunnittelussaan. Tekninen suunnittelu toimintona muiden 

tietointensiivisten alojen tavoin kun vaatii yritykseltä omia, organisaation sisäisiä kyvykkyyksiä 

ja resursseja ymmärtää sekä sisäistää teknisen suunnittelun asioita pystyen esimerkiksi 

hyödyntämään suunnittelun tuloksia liiketoiminnassaan (Powell 1998). Hallintarakenteeksi 

muodostuu ulkoistaessa näin hybridi, jossa osa suunnittelusta suoritetaan yrityksen sisällä ja osa 

taas ulkoistettuna. Tämä on yrityksen kannalta hyvä vaihtoehto, sillä se ei pelkästään edesauta 

teknisten suunnitelmien hyväksikäyttöä eri keinoin, vaan se myös ylläpitää 

absorptiokapasiteettia, jonka avulla yritys voi kyetä paremmin hyödyntämään 

ulkoistamiskumppaniensa resursseja ja tietopääomaa sekä pitämään teknisen suunnittelunsa 

teknologisen kehityksen tasalla (Cohen & Levinthal 1990). Teknisen suunnittelun 

palveluntarjoajat toimivatkin teknologian kehityksen ja erilaisten markkinoiden signaalien 

välittäjinä asiakasyrityksilleen, jotka muuten voisivat jämähtää omaan vanhentuvaan 

osaamistasoonsa (Räsänen et al. 1994, 6-7). 

 

Ulkoistamisen tultua houkuttelevaksi ja hyväksytyksi mahdollisuudeksi teknisen suunnittelun 

alalla yritysten motiivit tarttua tähän mahdollisuuteen ovat moninaisia. Quélin ja Duhamel (2003, 

654) listaavat yleisimpiä ulkoistamisen syitä, ja näistä on teknisen suunnittelun kohdalla syytä 

nostaa esiin muutamia. Yksi tärkeimmistä motiiveista monelle yritykselle on ensinnäkin puhdas 

pakottava tarve saada teknisen suunnittelunsa tueksi sellaista erityisosaamista, jota näillä ei ole 

itse hallussaan, ja tämä on erityisesti tilanne kompleksisten, tietointensiivisten alojen kohdalla 

(Powell 1998). Tämän tarpeen täyttäminen voi olla edellytys suunnittelutoiminnan 
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onnistumiselle ylipäänsä, mutta yritykset hakeutuvat ulkoisten palveluntarjoajien 

erikoisosaamisten hyödyntäjiksi myös siitä syystä, että ne haluavat kehittää toimintoaan 

proaktiivisesti laajemman osaamisperustan turvin (MacPherson & Vanchan 2010, 9-11).  

 

Pääsy käsiksi laajempaan resurssipohjaan ei ole tosin ainoa syy, miksi yritykset siirtävät teknisen 

suunnittelunsa toteutusta toisten tahojen vastuulle. Kuten mainittu, tekninen suunnittelu ei 

toimintona ole niin edullista, että yritysten kannattaisi aina tiettyä osaamista tarvitessaan 

rekrytoida itselleen uusia osaajia, vaikka se olisi mahdollista. Ulkoistaminen voi tuottaa siis 

myös kustannussäästöjä, kun yritykset jättävät yrityksen sisälle vain keskeisimmät teknisen 

suunnittelun osat, ja muut, vaihtuvat tehtävät suoritetaan ulkopuolisten suunnittelijoiden 

toimesta. Tällöin yrityksellä on niin kiireisinä kuin hiljaisempinakin aikoina käytettävissään 

teknisen suunnittelun tehtäviin sopiva määrä sellaista henkilöstöä, jolla on tarvittua osaamista. 

Näin kiinteät kustannukset muuttuvat vaihtuviksi, ja yritys saa joustoa suunnitteluosastoonsa 

käyttäen kulloinkin vain senhetkisten toimien vaatimia resursseja (Kremic et al. 2004, 468-469). 

On kuitenkin syytä huomauttaa, etteivät ulkoistamisen tavoitellut hyödyt läheskään aina toteudu, 

johtuen esimerkiksi juuri tietynlaisen erikoisosaamisen senhetkisestä niukasta tarjonnasta 

(Gereffi, Wadha & Rissing 2008). Ulkoistamishalu ei täten johda automaattisesti ideaaliseen 

teknisen suunnittelun hoitamiseen. 

 

Motiiveja teknisen suunnittelun ulkoistamiseen löytyy, ja monet yritykset ovat siirtäneet 

suunnitteluaan erilaisille suunnittelu- ja konsulttitoimistoille, joille Suomessakin on syntynyt 

laajalti kysyntää (Salmi et al. 2004). Eri yritysten teknisen suunnittelun laajuus ja vaativuus 

vaihtelee suuresti siinä missä eri suunnittelutöidenkin kohdalla, ja kuhunkin tilanteeseen 

yrityksen on hyvä löytää sopiva keino selviytyä suunnittelun vaatimuksista. Sopimuspohjainen, 

kertaluonteinen suunnittelutyön osto on esimerkiksi yksi mahdollisuus hoitaa suunnittelutehtävät, 

mutta yritykset ovat entistä enemmän hakeutumassa tiiviimpiin, pitkäkestoisiin suhteisiin 

teknistä suunnittelua tarjoavien yritysten kanssa (Rothstein 1998). Näiden suhteiden yhtä 

muotoa, partnership-suhdetta käsitellään seuraavassa luvussa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, 

sillä osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden (knowledge intensive business services, 

KIBS) ulkoistaminen on yleistymissä, erityisesti koska sen kautta päästään käsiksi usein suurta 

lisäarvoa tuovaan erikoisosaamiseen (Haataja & Okkonen 2005). Tutkimus suuntautuu yhä 

enemmän tässä kontekstissa suhteiden läheisyyteen ja sen tuomiin etuihin (Bagdoniene & 

Jakstaite 2008). 
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Kakabadse ja Kakabadse (2002) toteavat partnership-suhteiden olevan harvinaisempia 

ulkoistamistapoja kuin esimerkiksi palvelukokonaisuuksien kertaostot, ja tarkoituksena on tuoda 

esille, miksi nimenomaan teknisen suunnittelun kohdalla partnership-suhde voi olla yritykselle 

houkutteleva vaihtoehto riskeistään huolimatta. Tarkastelussa on kahdenkeskiset suhteet, vaikka 

yritys voi tarvitessaan ulkoistaa teknistä suunnitteluaan useammankin partnerin suuntaan. 

Tutkielma keskittyy selvittämään partnership-suhteen motiiveja, hyötyjä ja riskejä ulkoistavan 

yrityksen kannalta, ja ulkoistamispartnerin oletetaan tässä tilanteessa olevan halukas tähän 

toimintamalliin. Tämä ei ole pohjaton olettamus, sillä teknistä suunnittelua tarjoaville yrityksille 

pitkäkestoiset, jatkuvaa henkilön työllistämistä ylläpitävät suhteet ovat taloudellisesti kannattavia 

sekä henkilöstön tietoteknistä osaamista ja kokemuspohjaa kasvattavia (Salmi et al. 2004), ja 

kyseinen palvelusektori on kokonaisuudessaan kehittymässä partnership-suhteita 

arvostavampaan suuntaan (PwC, 2010). 

 

 

4 TEKNISEN SUUNNITTELUN ULKOISTAMINEN  

PARTNERSHIP-SUHTEIN 

 

Nyt, kun tutkielman aiheen tausta ja teoria ovat tulleet käsittelyksi, on aika siirtyä etsimään 

tutkimuskysymykseen vastauksia. Partnership-suhteen motiivit, tavoitellut hyödyt ja tilanteessa 

vaanivat riskit havainnollistetaan tässä luvussa. Käsittely ei ole tyhjentävä, mutta sitä tukee 

osaltaan pohdinta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat hyötyjen ja riskien toteutumiseen. 

 

4.1 Motiivit partnership-suhteeseen hakeutumiselle 

 

Ulkoistaminen on monin paikoin tullut em. selonteon mukaisesti osaksi teknisen suunnittelun 

kenttää. Johtuen tämän toiminnon ominaispiirteistä, kuten tietointensiivisyydestä ja tarvitun 

erikoisosaamisen moninaisuudesta, yritysten on vaikea selviytyä siitä yksin. Motiivit 

ulkoistamiseen ovat moninaisia, ja ulkoistamisen takana voi olla joku tietty tavoite tai monta eri 

syytä. Teknisen suunnittelun parissa motiivit ulkoistamiselle vastaavat pitkälti Kakabadsen ja 

Kakabadsen (2002, 190-191) havaitsemia syitä yritysten ulkoistamishankkeille, ja nämä ovat 

pääsy käsiksi uuteen osaamiseen ja teknologiaan, laadun ja prosessien vahvistaminen sekä 

kustannusten pienentäminen (MacPherson & Vanchan 2010). Myös toiminnan fokusoituminen ja 
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ajan säästö voivat olla syitä ulkoistamiseen (Embleton & Wright 1998, 98-99). Esimerkkinä 

teknisen suunnittelun ulkoistamisesta eri motiivien vaikuttamina voidaan tarjota seuraavanlainen 

tilanne: Yrityksellä oletetaan olevan vahvaa mekaniikkaosaamista suunnittelupuolellaan. 

Parantaakseen valmistamiensa koneiden laatua ja toimintavarmuutta yritys tarvitsee kuitenkin 

kipeästi automaatiopuolen erityisosaamista, jota sillä ei itsellään ole riittävästi. Näin ollen yritys 

antaa vastuun tämän automaatiosuunnittelun toteutuksesta osana konetarjontansa 

modernisointiprojektia ulkoiselle taholle, joka on erikoistunut tarvittuun automaatio-osaamiseen 

ja joka pystyy tarjoamaan näitä palveluita yritykselle tietyn ajanjakson verran tuntuvasti 

halvemmalla suhteessa niihin kustannuksiin, jotka ulkoistavalle yritykselle koituisi sen 

rekrytoidessa ja pystyttäessä automaatio-osaston yrityksen sisälle. Ulkoistaessaan yritys pääsee 

näin halvemmalla ja saa sellaista puuttuvaa osaamista käyttöönsä, jota se tarvitsee teknisen 

suunnittelunsa hoitamiseen ja tuotelaatunsa parantamiseen. 

 

Tutkielman keskiössä onkin äskeisen mukainen tilanne, jossa yritys antaa teknisen suunnittelunsa 

osan ulkoiselle taholle toteuttavaksi, jotta yritys kykenee suoriutumaan teknisten 

lopputuotteidensa valmistuksesta sekä kehityksestä. Koska kyseessä on aiemman luvun 

mukaisesti hyvin merkittävä toiminto yrityksen arvoketjulle, ovat partnership-suhteet yleistyneet 

ulkoistamisjärjestelynä tällä alalla (Roy & Potter 1996). Partnership-suhteet, jotka perustuvat 

pitkään yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, nähdään pitkäkestoiseksi tavaksi 

turvata teknisen suunnittelun osaamistarve (Rothstein 1998). Kun yritys sitouttaa teknisen 

suunnittelunsa tulevaisuuden sellaisiin palveluntarjoajiin, jotka voivat tarjota laajaa osaamista 

sekä yhdessä yrityksen kanssa kehittää suunnittelua lisäarvoa tuottavammaksi, on suunnittelu 

verrattain hyvillä kantimilla. Näin saadaan ulkoistaminen organisoitua kestävällä tavalla, ja 

läheinen yhteistyö partnereiden kanssa on teknisen suunnittelun kaltaisilla aloilla keino 

varmistaa, että yritys todella saa ulkoistamisesta tarvitsemaansa tukea tehokkaasti (Filiatrault & 

Lapierre 1997). Esimerkiksi Marika Niemisen (2008) suorittamassa tutkimuksessa Pöyry 

Engineering Oy:n pitkäkestoinen, laajan resurssipohjan tarjonta oli saanut monet yritykset 

ulkoistamaan teknisiä palveluitaan Pöyryn kanssa pitkäkestoisin sopimuksin. Yritykset näkivät 

tämän ratkaisun tehokkaana vaihtoehtona turvata tulevaisuuden tarpeet. Tätä uskoa voi monesti 

vahvistaa se, että teknistä suunnittelua tarjoavat yritykset usein pyrkivät täyttämään asiakkaansa 

uusia tarpeita asiakassuhteen jatkamiseksi (Salmi et al. 2004). 

 

Partnership-suhde ei pelkästään luo kestävää alustaa ulkoistamissuhteelle, vaan siihen liittyy 

olennaisesti kanssakäymisen läheisyys. Juuri tästä läheisyydestä syntyy yksi merkittävä motiivi 

partnership-suhteelle teknisen suunnittelun alalla, sillä toiminnan läheisyyden kautta tiedonkulku 
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sekä toimien koordinointi tehostuvat, lisäten suunnittelutoiminnan onnistumisen mahdollisuuksia 

(Yu, Yan & Cheng 2001). Kompleksisuuden ongelmat eri tekniikan alojen yhdistämisessä 

pienenevät yhteisen koordinaation myötä (Peroni & Miragliotta 2004) ja koska kompleksisuus on 

otettava huomioon suunnittelun onnistumiseksi (Hobday 1998), on partnership-suhde 

houkutteleva lähestymistapa yrityksille. 

 

Partnereiden suhteiden lähentyminen johtaa myös usein sosiaalisten suhteiden lähentymiseen, ja 

koska tekninen suunnittelu on Breretonin, Cannonin, Mabogunjen sekä Leiferin (1996) mukaan 

erityisesti ryhmässä tapahtuvaa sosiaalista toimintaa, jossa suunnittelijoiden välinen 

kanssakäyminen johtaa onnistumisiin tai epäonnistumisiin, on läheisillä suhteilla etunsa. 

Esimerkiksi suunnittelijoiden tekemät inhimilliset virheet, jotka ovat usein syynä 

suunnitteluprojektien epäonnistumiselle tai viivästyksille (McMahon & Busby 2005), voivat 

vähentyä, kun eri tekniikan alojen suunnittelijat työskentelevät läheisemmissä väleissä. 

Läheisyys tuottaa myös olosuhteet, joissa yritysten maine on enemmän sidottuna yhteistyön 

tuloksiin, ja partnership-suhteiden voidaan näin olettaa pienentävän sitä riskiä, että jompikumpi 

osapuolista ei haluaisikaan jossain vaiheessa sitoutua yhteistoimintaan. Tämä on tilanne 

asiantuntijapalveluiden kohdalla, joissa maine on yksi merkittävimmistä yrityksen pääomista 

(Teece 2003, 902). 

 

Näin ollen voidaan todeta, että motiivit partnership-suhteelle teknisen suunnittelun parissa 

syntyvät muutamasta keskeisestä tekijästä. Ensinnäkin partnership antaa ulkoistavalle yritykselle 

mahdollisuuden organisoida teknisen suunnittelunsa tarpeiden tyydyttämistä pitkällä aikavälillä, 

kun tarpeen vaatiessa partnerin resurssit ovat käytettävissä. Toisaalta, partnership johtaa 

kanssakäymisen lähentymiseen, joka puolestaan antaa mahdollisuuden toiminnan tehokkuuden 

parantumiselle. Tällöin esimerkiksi ulkopuolelta hankittua sähköteknistä osaamista voidaan 

pystyä hyödyntämään tehokkaammin yrityksen muussa suunnitteluosaamisessa. Toiminta 

järjestyy partnership-suhteiden kautta siis sellaiseksi, joissa hyvien partnereiden kanssa toimiessa 

yrityksellä on hyvät mahdollisuudet saada suurta hyötyä tekniseen suunnitteluunsa sekä koko 

arvoketjuunsa. Teknisessä suunnittelussa piilevä potentiaali lisäarvon tuottamisessa tekee siitä 

toiminnon, johon kannattaa sijoittaa partnership-suhteen rakentamiseen vaadittavia panostuksia. 

Teorialuvussa luonnehditut otolliset olosuhteet partnership-suhteelle laajennetun 

transaktiokustannusteorian sekä ydinosaamisen näkökulman kannalta vastaavat näin ollen 

tilannetta teknisen suunnittelun kohdalla. Strategiakirjallisuudessa usein siteeratun Sun Tzun 

mukaan se, joka kohdistaa voimavaransa tasaisesti kaikkialle, ei ole vahva missään (Bartley 

2005). Keskittyminen potentiaalisesti hyvin kannattaviin vaihtoehtoihin on siis suotavaa myös 
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rajallisten partnership-suhteiden saralla, ja tekninen suunnittelu esiintyy tässä mielessä hyvin 

edukseen. 

 

Se, miten parhaimpien partnereiden valikoimisessa onnistutaan tai miten partnerit tulisi valita, ei 

kuulu tämän tutkielman kysymyksiin. Tarkkailussa ovat tilanteet, joissa partnership-suhteiden 

oletetaan olevan olemassa, ja niiden potentiaaliset hyödyt ja riskit tulevat seuraavaksi kuvailtua 

teoriakehyksen avulla. On selvää, että partnership-suhteiden tiiviys sekä panostus niihin 

vaihtelevat eri tilanteissa riippuen siitä miten suuri tarve yrityksellä on teknisen suunnittelunsa 

tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä hoitaa (Duysters, Kok & Vaandrager 1999, 348). Koska 

monet yritykset ovat viime aikoina olleet sellaisessa tilanteessa, jossa ne ovat valinneet 

partnership-suhteen tien, käydään seuraavaksi tähän ratkaisuun liittyviä hyötyjä ja riskejä läpi. 

 

4.2 Hyödyt partnership-suhteesta 

 

Potentiaalisia hyötyjä, jotka ovat seurausta partnership-suhteen kaltaisesta yhteistoiminnasta, on 

monia. Kremic et al. (2004, 470) toteavat, että ulkoistamishyötyjen täydellinen luettelointi ei ole 

mahdollista. Tässä alaluvussa luodaankin yleiskatsaus niihin merkittävimpiin hyötyihin, joista 

teknisen suunnittelun kohdalla yritys voi päästä hyötymään. Hyötyjen katsanto on jaoteltu 

laajennetun transaktiokustannusteorian pohjalta suoritettuun tarkasteluun sekä ydinosaamisen 

kannalta tehtyyn luonnehdintaan. Hyötyjen jaottelu näiden kahden näkökulman välille ei ole 

täydellinen, mutta se on kelvollinen antamaan selkeää kuvaa siitä, miten nämä teoriaosat 

selittävät partnership-suhteen vaikutuksia. 

 

4.2.1 Hyödyt laajennetun transaktiokustannusteorian kannalta 

 

Laajennetun transaktiokustannusteorian saralla partnership-suhteen hyötyjä voidaan nähdä 

esiintyvän erityisesti niissä tilanteissa, joissa hybridirakenteisen toiminnan seurauksena 

dynaamisia hyötyjä syntyy paljon samalla kun erilaiset staattiset ja dynaamiset kustannukset 

jäävät mataliksi. Niinpä on hyvä tuoda esille sitä, miten näin voi tapahtua. 

 

”Partnership-strategiaa” hyödyntäessään yritys kehittää toimintaansa ja kyvykkyyksiään 

partnerinsa kanssa yhteistoiminnan kautta (Blomqvist et al. 2002, 4). Tällöin hyödynnetään 

skaala- ja laajuusetuja, ja tässä tutkielmassa tarkkailussa on se, miten yritys voi suoriutua 
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teknisestä suunnittelustaan partnerin avustuksella samalla kehittäen sitä yhteistoiminnallisesti 

lisäarvoa tuottavampaan suuntaan. Teorialuvussa sivuilla 14-15 tuotiin esille niitä 

yhteistoiminnan hyötyjä, joita yritys ei voisi pelkästään omaan osaamiseensa turvautuen 

saavuttaa, ja nämä hyödyt erityisesti tekevät teknisen suunnittelun kohdalla partnership-suhteesta 

varteenotettavan ulkoistamistavan. Tutkielman kontekstiin liittyen näistä yhteistoiminnan 

hyödyistä voidaan tarjota muutama havainnollistava esimerkki. Yhteisen toiminnan kautta 

ulkoistava yritys voi esimerkiksi saada partneriltaan sellaista tekniikan alan erityisosaamista 

suunnitteluunsa, jonka myötä yrityksen teollisten lopputuotteiden toimintatehokkuus- ja varmuus 

kasvavat huomattavasti. Toisaalta, ulkoinen palveluntarjoaja voi tarjota myös sellaista uuteen 

teknologiaan pohjautuvaa teknistä osaamista, joka mahdollistaa radikaalisti uudenlaisten 

teollisten koneiden valmistuksen ulkoistavan yrityksen vanhaa suunnitteluosaamista tukien. 

Kaiken kaikkiaan teknistä tietotaitoa yhdistäessään läheisen kanssakäymisen myötä partnerit 

voivat saavuttaa myös kustannussäästöjä esimerkiksi suunnitteluprojektien nopeutuessa, saada 

uutta arvokasta kokemusta ja osaamista yhdessä oppien sekä lähentyä toisiaan tunnettuuden 

kasvaessa tiiviiden suhteiden myötä. Luottamuksella on hyvä alusta kehittyä tällaisessa 

suhteessa, mikä voi lisätä partnership-suhteen mahdollistamaa tehokkuutta yhteistoiminnassa. 

 

Pohjimmiltaan hybridirakenteen tilanteessa yritys voi siis kyetä saavuttamaan sellaisia hyötyjä, 

jotka ovat paljon suurempia kuin mihin se pystyisi hierarkia- tai markkinarakenteessa. Tämä on 

seurausta siitä, että komplementaaristen osaamisten merkitys kompleksisuuden värittämässä 

teknisessä suunnittelussa on huomattava (Hagedoorn 1993, 378) ja partnership-suhtein 

toimiessaan yritysten yhteisen suunnitteluosaamisen kehittyessä voi syntyä sellaista tietoteknistä 

osaamista, joita itsenäisesti toimivat yritykset eivät pystyisi kehittämään (Powell 1998). 

Partnereiden yhteisten osaamisten tehokas koordinointi ja hyödyntäminen onkin keino, jolla 

esimerkiksi teollisuusyritysten mekaniikkasuunnittelun on todettu voivan kehittyä vahvasti 

(Murmann 1994). Näin on helppo huomata, että yritysten ei ole mahdollista pelkästään turvata 

pitkällä aikavälillä suorittava suunnittelutoimintansa partnership-suhtein, vaan seurauksena voi 

olla myös huomattava teknisen suunnittelun tulosten kehittyminen. 

 

Partnership-suhteet tuovat yrityksiä lähemmäs toisiaan, minkä voi nähdä vaikuttavan monin 

tavoin eri kustannusten pienenemiseen. Esimerkiksi Eckert, Clarkson ja Stacey (2001) toteavat 

läheisyyden madaltavan suunnittelutoiminnassa tiedonsiirron erilaisia esteitä toimijoiden välillä, 

ja tämä voi suoraan peilautua kustannusten pienenemiseen. Baloh, Jha sekä Awazu (2008) 

puolestaan tuovat ilmi, että toimivissa partnership-suhteissa toiminnan koordinointi on monin 

tavoin helpompaa kuin etäisemmissä suhteissa, mikä johtaa yrityksen omien 
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koordinointikustannuksien sekä transaktiokustannuksien pienenemiseen. Kustannukset 

yhteistoiminnan piirissä voivat näin jäädä alhaisiksikin, kun esimerkiksi edellä mainittujen 

Williamsonin artikuloimien, transaktiokustannuksia synnyttävien tekijöiden vaikutus jää 

vähäiseksi. Esimerkiksi opportunismin uhka ei ole merkittävä läheisten, sitoutuneiden 

partnereiden välillä ja tämän voi nähdä säästävän esimerkiksi monitorointi- ja 

sopimuskustannuksissa. 

 

Toisiinsa luottavien partnereiden lähentyessä ulkoistavan yrityksen teknistä suunnittelua yhdessä 

hoitaen niiden toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja koordinointi voi olla kustannuksiltaan siis 

suhteellisen alhainen. Kun ottaa lisäksi huomioon ne läpikäydyt merkittävät hyödyt, joita 

hybridirakenteen mukaisesta yhteistoiminnasta voi syntyä partnership-suhteen alaisuudessa, 

tarjoaa laajennettu transaktiokustannusteoria hyvän perustelun sille, miksi monet yritykset ovat 

lähteneet ulkoistamaan teknistä suunnitteluaan partnership-suhteiden kautta. Seuraavaksi mukaan 

otetaan ydinosaamisen näkökulman anti. 

 

4.2.2 Hyödyt ydinosaamisen näkökulman kannalta 

 

Ydinosaamisen näkökulman mukaan yritys hyötyy ulkoistamisesta erityisesti silloin, kun se 

prosessina tukee tehokkaasti yrityksen ydinosaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tässä 

suhteessa partnership-suhde on oivallinen muoto teknisen suunnittelun ulkoistamiselle, sillä se 

on pitkän linjan ratkaisu, joka voi tehostaa teknisen suunnittelun tukea yrityksen kilpailuedulle ja 

osaamiselle, sijoittuipa se yrityksessä toimintona mihin kohtaan tahansa aiemmin esitetyn Kuvan 

4 suhteen. 

 

Tekninen suunnittelu voi muodostaa yrityksen ydinosaamisen tai vastaavasti muodostaa vain 

pienen osan yrityksen toiminnoista. Laitevalmistaja voi esimerkiksi olla alallaan suvereeni 

markkinajohtaja ylivertaisen sähkösuunnittelunsa turvin, jolloin tämä ydinosaaminen 

mahdollistaa kilpailijoita tehokkaampien laitteiden valmistuksen. Toisen yrityksen kohdalla 

tekninen suunnittelu voi taasen olla vain pienimuotoista toimintaa, jota yritys tarvitsee 

modernisoidakseen tuotteitaan aika ajoin. Näiden eri skenaarioiden kohdalla olennaisinta 

ydinosaamisen näkökulmasta on, että kun teknistä suunnittelua usein lähdetään ulkoistamaan 

edellä mainittujen motiivien ja pakotteiden johdosta, tämä ulkoistaminen hoidetaan 

mahdollisimman tehokkaasti. Kun ulkoistamisen kautta tekninen suunnittelu tehostuu, myös 

yrityksen ydinosaaminen koostuu siitä entistä enemmän riippumatta siitä, miten keskeinen 
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toiminto se on yrityksessä. Kuten aiemmin on mainittu, partnership-suhde voi tuoda tätä 

kaivattua tehokkuutta. Sitä hyödyntäen yritys voi näin ollen turvata pitkäkestoisella tavalla 

teknisen suunnittelunsa hoitamisen sekä sen tuoman lisäarvon yrityksen kilpailuedulle ja -

kyvylle. Tällä tavoin tekninen suunnittelu asettuu myös samanlinjaisesti koko yrityksen 

ydinstrategian suhteen, ja mahdollistaa yrityksen sisäisten resurssien fokusoimisen 

ydinosaamisen tueksi vaarantamatta kuitenkaan teknisen suunnittelun tulevaisuutta. 

 

Partnership-suhde tarjoaa toisin sanoen yrityksen liiketoimintastrategian kannalta edullisen 

tilanteen. Tähän kuuluu teknisen suunnittelun ulkoistaminen niin, että yrityksen sisäinen 

suunnitteluorganisaatio kykenee tukemaan ydinosaamisen hyödyntämistä partnereilta saatavan 

osaamisen ja resurssien tuella. Yritys voi tällöin keskittyä rajattuine resursseineen siihen minkä 

se osaa parhaiten samalla kun ko. merkittävä toiminto eli tekninen suunnittelu on ulkoistettu 

tavalla, joka tukee muun resurssipohjan hyödyntämistä pitkäjänteisesti. Läheiset, tarvittavia 

suunnitteluresursseja tarjoavat partnerit tukevat näin ydinosaamisen tukemiseen orkestroitua 

yrityksen resurssipohjaa, ja sitä suuremman merkityksen niiden kanssa suoritettavan 

yhteistoiminnan voidaan olettaa saavan, mitä läheisemmin tekninen suunnittelu on sidoksissa 

yrityksen ydinosaamiseen. Myös se tosiasia, että teknisen suunnittelun palveluntarjoajat monesti 

suoriutuvat suunnittelutehtävistä teollisuusyrityksiä paremmin, vahvistaa ajatusta siitä, että 

partnership-suhteiden kautta toimiminen on yrityksen fokusoitumiselle erittäin luonteva ratkaisu. 

 

Partnership-suhteen hyödyistä keskustellessa voidaan lopuksi todeta, että niin laajennettu 

transaktiokustannusteoria kuin ydinosaamisen näkökulmakin kykenevät tarjoamaan selkeitä syitä 

sille, miksi läheisiin suhteisiin hakeutuminen teknisen suunnittelun palveluntarjoajien kanssa voi 

olla hyödyllistä, ja joskus jopa suotavaa. Tämä selonteko loi kuitenkin varsin optimistisen 

näkemyksen partnership-suhteista keskittyen ainoastaan hyötyihin, ja vaikka ne voivatkin olla 

merkittäviä, liittyy ulkoistamiseen aina myös riskejä. On siis luotava katsaus myös partnership-

suhteen potentiaalisiin haittavaikutuksiin. 

 

4.3 Riskit partnership-suhteessa 

 

Tilanteissa, joissa yritykset hankkivat toisilta yrityksiltä jotakin liiketoimintansa suorittamiseksi, 

on aina mukana riskejä (Hallikas,  Puumalainen, Vesterinen & Virolainen 2005, 74). Mohr ja 

Spekman (1996, 35) toteavat, että jopa noin kolme viidestä partnership-suhteesta epäonnistuu, 

joten riskit ja sudenkuopat ovat erityisen merkittävä osa tässä ulkoistamismuodossa. Tämä on 
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jäänyt monesti huomioimatta päättäjiltä, jotka läheisten ulkoistamissuhteiden potentiaalisten 

hyötyjen innoittamina ovat lähteneet rakentamaan partnership-suhteita, usein epäonnistuen 

(Kennedy & Whitaker 2002). Seuraukset partnership-suhteisiin liittyvien riskien toteutumisesta 

voivat olla huomattavia, kun kyseessä on teknisen suunnittelun kaltainen toiminto, jonka asema 

yrityksen arvoketjussa voi olla suuri. Erityisesti riskien huomioimisesta tekee tärkeän se, että 

partnership-suhde vaatii yritykseltä sitoutumista sekä panostuksia. Riskien toteutuessa seuraukset 

voivat näin ollen pitkäkestoisia, ja ulkoistamisjärjestelyjen peruuttaminen onkin usein varsin 

vaativa ja hankala toimenpide (Quélin & Duhamel 2003, 649). Riskejä, kuten hyötyjäkin, 

kytkeytyy partnership-suhteisiin lukuisissa määrin, ja näistä keskeisimpiä tuodaan seuraavassa 

ilmi. 

 

Andrew Cox (2004) toteaa ulkoistamiseen liittyvien riskien syntyvän pohjimmiltaan kahdesta 

syystä. Nämä ovat haitallinen valikoituminen sekä moraalikato. Ensimmäinen viittaa 

tilanteeseen, jossa ulkoistamiseen liittyvä tilanne arvioidaan virheellisesti, ja toiminto 

ulkoistetaan esimerkiksi huonoimmalle kandidaatille. Moraalikadolla tarkoitetaan taas tilannetta, 

jossa ulkoistamissuhde ja -sopimukset eivät estä tai tee epäsuotuisaksi jonkin osapuolen 

opportunistista tai yhteistyölle muuten haitallista käyttäytymistä. Näistä kahdesta tekijästä 

voidaan nähdä myös kumpuavan partnership-suhteeseen liittyvät riskit teknisen suunnittelun 

alalla. Kun haitallinen valikoituminen ja/tai moraalikato on läsnä, eivät partnership-suhteen 

hyödyt pääsee syntymään, ja yritys on tällöin tilanteessa, jossa se on sitoutunut hedelmättömään 

yhteistoimintaan. (Cox 2004) 

 

Haitallisen valikoitumisen seurauksena on mahdollista, että ulkoistava yritys ei ehkä kykenekään 

saamaan teknisen suunnittelunsa tueksi partneriltaan tarvitsemiaan resursseja. Resurssit voivat 

olla joko liian niukkoja, esimerkiksi suunnittelijoiden vähälukuisuuden vuoksi, tai vastaavasti 

partnerilla ei olekaan ehkä sellaista tietoteknistä osaamista, jota yritys tarvitsisi suoriutuakseen 

suunnittelustaan ja kehittääkseen sitä eteenpäin. Yritys voi näin olla sitoutunut tilanteeseen, jossa 

sen tekninen suunnittelu ei kykene vastaamaan yrityksen tarpeita. Partnership-suhteen vaatima 

sitoutuminen voidaan nähdä tällöin haittana, koska kykenemättömien partnereiden varaan ei 

tulevaisuutta voida rakentaa. Strategiset toimintamahdollisuudet ovat lisäksi tällöin yritykselle 

kenties rajatumpia, kun ulkoistamispäätökset panostuksineen ovat jo suoritettuina.  (Kremic et al. 

2004, 470-472) 

 

Moraalikadon seurauksena voidaan olettaa, että partnership-suhde ei kehity sellaiseksi, jossa 

kumpikin osapuoli on sitoutunut yhteiseen toimintaan, ja että tarvittavat panostukset yhteisen 
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menestymisen vuoksi suoritetaan pyyteettömästi. Kyseisessä tilanteessa esimerkiksi teknisen 

suunnittelun palveluita tarjoava partneri ei ehkä panostakaan yhteistoiminnan tehokkuuden 

parantamiseen tai anna ulkoistavan yrityksen käyttöön kaikkia sellaisia resursseja, joita sillä olisi 

tarjota. Partnership ei silloin kehkeydy tehokkaaksi ulkoistamistavaksi, johon yritys pystyy 

nojautumaan teknisessä suunnittelussaan. Partnerin löyhä sitoutuminen voi johtaa myös 

ulkoistavan yrityksen teknisen osaamisen ja teknologian vuotamiseen sen kilpailijoille, mikäli 

partnerille on paljastettu tällaista tietoa, ja partneri tarjoaa palveluitaan myös yrityksen 

kilpailijoille, kuten tilanne monesti voi erityisosaamista tarjoavien yritysten kohdalla olla. 

Ulkoistavalle yritykselle tämä voi olla merkittävä riski, sillä tekninen suunnittelu voi olla 

yrityksen kilpailuedun lähde. Toisaalta, mikäli moraalikatoa ei oleteta tapahtuvan, on 

partnership-suhde hyvä keino pienentää tiedon vuotamisen riskiä, sillä läheisten partnereiden 

voidaan olettaa suojelevan tärkeän asiakkaansa tietoja tarkemmin. (Hoecht & Trott 2006) 

 

Partnership-suhdetta rakentaessa suhteiden lähentymättömyys voi johtaa myös 

transaktiokustannusten kasvuun, mikäli luottamusta ei pääse syntymään yritysten välille ja 

yhteistoiminta on rajoittunutta (Nooteboom, Berger & Noorderhaven 1997). Kustannusten 

yllättävää kasvua suurempi riski voi piillä toisaalta ydinosaamiseen liittyvistä 

ulkoistamistoimista. Yritykset kun toisinaan päätyvät erehdyksissään ulkoistamaan 

ydinosaamistaan tai sellaisia arvoketjunsa tärkeitä osia yrityksen ulkopuolelle niin, että niiden 

tuoma kilpailuetu lakkaa olemasta (Gillett 1994). Erityisesti suunnittelualoilla on keskustelua 

herättänyt se, miten ulkoistaessaan näitä toimintoja yrityksistä voi tulla sisäisesti onttoja 

(hollowing-out) innovaatiokyvykkyyksiensä suhteen ja näin menettävän kykynsä suoriutua 

suunnittelunsa kehittämisestä (MacPherson & Vanchan 2010, 22). Mikäli näissä tilanteissa 

yrityksellä ei ole toimivia partnership-suhteita, joiden kautta ne voisivat saada partnereiltaan 

riittävää tukea kilpailukykynsä ylläpitämiseksi, seuraukset ulkoistamisesta voivat olla haitallisia 

yrityksen kyvylle suoriutua teknisestä suunnittelustaan. 

 

Riskejä ja sudenkuoppia piilee toisin sanoen partnership-suhteiden lomassa. Yritykset voivat 

esimerkiksi haitallisen valikoitumisen seurauksena yliarvioida dynaamisia hyötyjä, joita ne 

odottavat yhteistoiminnoista kertyvän, ja lisäksi aliarvioida kustannuksia, jotka moraalikadon 

seurauksena voivat nousta korkeiksikin. Tällöin laajennetun transaktiokustannusteorian malliin 

pohjautuen yritykselle partnership-suhde teknisessä suunnittelussa voi näyttää todellista 

houkuttelevammalta. Siksi riskien ottaminen huomioon on tärkeää, vaikka ne eivät aina 

toteutuisikaan. Lopuksi seuraavassa alaluvussa luodaan vielä katsaus siihen, mitkä asiat voivat 

vaikuttaa luonnehdittujen hyötyjen ja riskien toteutumiseen. 
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4.4 Hyötyjen ja riskien toteutuminen 

 

Läpikäydyn perusteella on selvää, että partnership-suhde teknistä suunnittelua ulkoistaessa on 

monien yrityksien intresseissä niiden tavoitellessa erilaisia hyötyjä. Nämä hyödyt, kuten toisaalta 

riskitkään, eivät kuitenkaan toteudu automaattisesti partnership-suhteeseen lähdettäessä. Corbett 

(2005, 3) esimerkiksi toteaa ulkoistamisen olevan ”vaikeaa työtä”, ja kuten todettua, jopa suurin 

osa partnershipeistä epäonnistuu. Toisaalta partnership-suhteet voivat olla tie erinomaiseen 

menestykseen, erityisesti tietointensiivisillä aloilla (Richards 1995). Niinpä on hyvä käsitellä 

niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tavoiteltujen hyötyjen ja riskien toteutumiin partnership-

suhteiden kohdalla. 

 

Yleinen kysymys partnership-suhteiden kirjallisuudessa on se, miten onnistuminen voidaan 

määritellä (Kinnula & Juntunen 2005). Tämän tutkielman suhteen onnistumisella viitataan 

tilanteeseen, jossa yritys voi partnereidensa tuella suoriutua teknisestä suunnittelustaan ja 

kehittää sitä yhteistoiminnan kautta eteenpäin, lisäarvoa tuottavampaan suuntaan. Toisin sanoen, 

onnistumiseen vaikuttaa hyötyjen realisoituminen, ja toisaalta epäonnistumisen kannalta 

päällimmäisenä tekijänä on riskien toteutuminen. Nämä voidaan nähdä seuraukseksi partnership-

suhteen toimivuudesta. Tähän vaikuttaa Kinnulan ja Juntusen (2005) selonteon mukaan (1) 

liiketoiminnalliset tekijät, jotka kertovat yhteistoiminnan taloudellisesta tuloksellisuudesta, (2) 

rakenteelliset tekijät, jotka luovat kuvaa yhteistoiminnan luonteesta, sekä suhteiden läheisyydestä 

osviittaa antavat (3) suhteeseen liittyvät tekijät. On siis huomattavissa, että partnership-suhde ei 

ole yksinkertaisesti aikaansaatava rakenne, vaan se esimerkiksi vaatii partnereiden johdon 

sitoutumista, yhteisten tavoitteiden syvällistä ymmärrystä sekä proaktiivista toimintaa 

partnereilta (Steele & Court 1996, 166). Elfring ja Baven (1994, 45) lisäksi toteavat ulkoistavan 

yrityksen taidon toimia itsensä ja kumppaninsa välisellä rajapinnalla olennaiseksi partnership-

suhteen toimivuuden edellytykseksi. 

 

Ennen kaikkea tavoiteltujen hyötyjen toteutumisessa teknisen suunnittelun kaltaisen 

tietointensiivisen toiminnon kohdalla vaikuttaa partnereiden dynaamiset kyvykkyydet, rutiinit ja 

osaaminen suunnittelutoimessa sekä näiden kehittyminen. Kuten edellä on todettu, nämä taidot 

ovat keskiössä hyötyjen realisoitumisessa, ja yhteistoiminnan hyötyjen maksimoimisessa, ja 

ilman dynaamisten kyvykkyyksien olemassaoloa ei partnership-suhteelta ole syytä odottaa järin 

suuria yhteistoiminnan hyötyjä pitkällä aikavälillä. Lisäksi haitallisen valikoitumisen sekä 

moraalikadon läsnä ollessa riskit partnership-suhteessa ovat suuret, mistä seuraa, että vaikka 
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tekninen suunnittelu kehittyisi laadullisesti huomattavasti partnereiden yhteistoiminnan kautta, 

voivat suhteesta koituvat kustannukset nousta näitä hyötyjä suuremmiksi. 

 

Tämä tutkielma ei lähde luonnehtimaan sitä, miten partnership-suhdetta voisi kehittää tai miten 

hyötyjen kartuttaminen sekä riskien välttäminen voidaan tehokkaasti suorittaa. Hyötyjen ja 

riskien toteutumiseen vaikuttavia päätekijöitä tuotiin kuitenkin ilmi, ja nämä ovat asioita, joita 

yrityksen tulisi miettiä, mikäli se hakeutuu partnership-suhteisiin teknistä suunnitteluaan 

ulkoistaessa. Potentiaalisia hyötyjä on saatavilla, mutta myös riskejä piilee tässä toiminnassa. 

Toisaalta on huomattava, että partnership-suhteetkin voivat olla eri lailla konstruktoituja eri 

tilanteissa (Steensma & Corley 2000, 1045), ja yritysten tulisi hyötyjä tavoitellessaan tämän 

lisäksi pitää mielessä, että pitkäkestoisessa partnership-suhteessa hyötyjen ja haittojen suhde 

vaihtelee ajan myötä (Blomqvist 2002, 98). Esiin tuodut potentiaaliset hyödyt ja riskit luovat 

joka tapauksessa uskoa Bettisin, Bradleyn ja Hamelin (1992) toteamukseen, jonka mukaan oikein 

ymmärrettynä ja tehokkaasti toteutettuna ulkoistaminen voi tuoda yritykselle selkeää 

kilpailuetua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

  

Tekninen suunnittelu on viimeisimpiä ulkoistamisen värittämiä aloja. Monet teolliset yritykset, 

jotka tarvitsevat teknistä suunnittelua osana teollisten laitteidensa ja laitostensa tuotantoa, ovat 

hakeutuneetkin enenevissä määrin partnership-suhteisiin tämän toiminnon kohdalla, osin 

olosuhteiden pakottamina ja osin proaktiivisesti uutta tehokkuutta etsien. Tämä tutkielma 

tarkkaili tilannetta, jossa teknistä suunnittelua liiketoiminnassaan tarvitseva yritys hakeutuu 

ulkoistaessaan partnership-suhteeseen, kun sen tarkoituksena on selviytyä tarvittavista 

suunnittelutehtävistä sekä kehittää teknistä suunnitteluaan samanaikaisesti lisäarvoa 

tuottavammaksi. Kuva 5 seuraavalla sivulla kasaa yhteen ne motiivit, tavoitellut hyödyt, riskit, 

sekä näiden toteutumiseen vaikuttavat tekijät, joita analysoituun partnership-tilanteeseen 

läheisesti liittyy. Kuva 5 siis esittää tutkielman annin tutkimuskysymykseen vastaamiseen. 
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Kuva 5. Yhteenveto partnership-suhteen motiiveista, hyödyistä, riskeistä sekä näiden 

toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä teknistä suunnittelua ulkoistaessa. 

 

 

Partnership-suhteiden kautta tavoiteltujen hyötyjen ja niihin liittyvien riskien esiintuomisen ja 

analysoimisen mahdollisti tässä tutkielmassa teoriakehys, joka koostui ns. laajennetusta 
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transaktiokustannusteoriasta sekä ydinosaamisen näkökulmasta. Yhdessä nämä tarjoavat 

katsannon ulottamisen niin teknisen suunnittelun sisälle toimintona, kuin sen merkityksen 

yhdistämisen koko yrityksen liiketoimintaan. Näin hyötyjen ja riskien esilletuonti oli 

kokonaisvaltaisempaa. Myös niiden toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä tuotiin esille, sillä 

tietointensiivisten toimintojen ulkoistaminen ei ole triviaali toimenpide, jossa hyötyjä kertyy 

automaattisesti. Partnership-suhteen potentiaalisia vaikutuksia tutkittaessa tuli joka tapauksessa 

esille, että vahvoja motiiveja teknisen suunnittelun ulkoistamiselle löytyy. Nämä motiivit ovat 

yllyttäneetkin monia teollisia yrityksiä ulkoistamaan tätä perinteisesti varjeltua ja arvoketjuun 

merkittävästi vaikuttavaa toimintoa juuri tällä tavoin. 

 

Tutkielmassa tehtiin viitekehykseen sellaisia rajauksia, joita toiset tutkielmat voisivat sivuuttaa. 

Esimerkiksi, teknisen suunnittelun aloittaminen täysin uutena toimintona osana 

teollisuusyrityksen liiketoimintoa tai teknisen suunnitteluosaston ulkoistaminen 

kokonaisuudessaan ovat aiheita, joiden hyödyt ja riskit voisivat vaihdella suurestikin tässä 

tutkielmassa käsitellystä tilanteesta. Tärkeää onkin huomata, että tarkoituksena ei ollut luoda 

operatiivista työkalua teollisille yrityksille ulkoistamiseen partnership-suhtein, vaan tuoda ilmi 

niitä keskeisimpiä seikkoja, joita teknisen suunnittelun kaltaisen toiminnon kohdalla voi ilmetä. 

Kuten yritysten erilaisten ulkoistamismotiivien ja hyötyjen sekä riskien kirjosta tuli selville, 

vaatii kussakin tilanteessa ulkoistamisen päätöksentekoprosessi oman yksilöidyn analyysinsä. 

Erityisesti, kun teknisessä suunnittelussa onnistuminen voi heijastua laajalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

LÄHTEET 

 

 

Albert, S. & Bradley, K. (1997) Managing knowledge: experts, agencies and organizations. 

Cambridge, Cambridge University Press. 

 

Allen, S. & Chandrashekar, A. (2000) Outsourcing services: The contract is just the beginning. 

Buziness Horizons 43, 2, 25-34. 

 

Arnold, U. (2000) New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics 

and the core competencies concept. European Journal of Purchasing & Supply Management 6, 

1, 23-29. 

 

Aubert, B. A., Rivard, S. & Patry, M. (1996) A transaction cost approach to outsourcing 

behavior: Some empirical evidence. Information & Management 30, 2, 51-64. 

 

Baark, E. (1999) Engineering consultancy: an assessment of IT-enabled international delivery of 

services. Technology Analysis & Strategic Change 11, 1, 55-74. 

 

Bagdoniene, L. & Jakstaite, R. (2008) The relationships between providers and clients of 

knowledge intensive business services and its marketing. Economics & Marketing 13, 220-226. 

 

Baloh, P., Jha, S. & Awazu, Y. (2008) Building strategic partnerships for managing innovation 

outsourcing. Strategic Outsourcing: An International Journal 1, 2, 100-121. 

 

Barney, J. B. (1999) How a firm’s capabilities affect boundary decisions. Sloan Management 

Review 40, 3, 137-145. 

 

Bartley, C. M. (2005) The art of terrorism: what Sun Tzu can teach us about international 

terrorism. Comparative Strategy 24, 3, 237-251. 

 

Bettis, R., Bradley, S. & Hamel, G. (1992) Outsourcing and industrial decline. Academy of 

Management Executive 6, 1, 7-22. 

 



42 

 

 

Beyers, W. B. (2005) Services and the changing economic base of regions in the United States. 

Service Industries Journal 25, 2, 461-76. 

 

Bhagwati, J., Panagariya, A. & Srinivasan, T. N. (2004) The muddles over outsourcing. The 

Journal of Economic Perspectives 18, 4, 93-114. 

 

Bhatt, G. D. (2000) Exploring the relationship between information technology, infrastructure 

and business process re-engineering. Business Process Management Journal 6, 2, 139-163. 

 

Blomqvist, K. (2002) Partnering in the dynamic environment: the role of trust in asymmetric 

technology partnership formation. Väitöskirja. Lappeenranta, Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto, Kauppatieteellinen osasto. 

 

Blomqvist, K., Kyläheiko, K. & Virolainen, V.-M. (2002) Filling a gap in traditional transaction 

cost economics: towards transaction benefits based analysis using Finnish telecommunications 

as an illustration. International Journal of Production Economics 70, 1-14. 

 

Brereton, M. F., Cannon, D. M., Mabogunje, A. & Leifer, L. J. (1996) Collaboration in design 

teams: mediating design progress through social interaction. Teoksessa: Cross, N., Christiaans, 

H. & Dorst, K. (toim.) Analysing design activity. Chichester, Wiley. 

 

Bryce, D. J. & Useem, M. (1998) The impact of corporate outsourcing on company value. 

European Management Journal 16, 6, 635-643. 

 

Chan, T. & Chin, K.-W. (2007) Key success factors of strategic sourcing: an empirical study of 

the Hong Kong toy industry. Industrial Management & Data Systems 107, 9, 1391-1416. 

 

Coase, R. H. (1937) The nature of the firm. Economica 4, 16, 386-405. 

 

Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990) Absorptive capacity: a new perspective on learning 

and innovation. Administrative Science Quarterly 35, 1, 128-152. 

 

Corbett, M. (2005) Outsourcing: the next ten years. International Association of Outsourcing 

Professionals (IAOP). New York, IAOP. 

 



43 

 

 

Cox, A. & Lonsdale, C. (2000) The historical development of outsourcing: the latest fad? 

Industrial Management & Data Systems 100, 9, 444-450. 

 

Cox, A. (2004) Strategic outsourcing: avoiding the loss of critical assets and the problems of 

adverse selection and moral hazard. Teoksessa: Business briefing: global purchasing and supply 

chain strategies. Lontoo, Business Briefings Ltd. 

 

Dobrzykowski, D., Tran, O. & Tarafdar, M. (2010) Value co-creation and resource based 

perspectives for strategic sourcing. Strategic Outsourcing: An International Journal 3, 2, 106-

127. 

 

Duysters, G., Kok, G. & Vaandrager, M. (1999) Crafting successful strategic technology 

partnerships. R&D Management 29, 4, 343-351. 

 

Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D. & Leifer, L. J. (2005) Engineering design 

thinking, teaching, and learning. Journal of Engineering Education 94, 1, 103-120. 

 

Eckert, C. M., Clarkson, P. J. & Stacey, M. K. (2001) Information flow in engineering 

companies – problems and their causes. Teoksessa: Culley, S. (toim.) Design management: 

process and information issues. Hoboken, John Wiley and Sons. 

 

Elfring, T. & Baven, G. (1994) Outsourcing technical services: stages of development. Long 

Range Planning 27, 5, 42-51. 

 

Ellram, L. (1991) Supply-chain management: the industrial organisation perspective. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 21, 1, 13-22. 

 

Ellram, L. & Billington, C. (2001) Purchasing leverage considerations in the outsourcing 

decision. European Journal of Purchasing & Supply Management 7, 1, 15-27. 

 

Embleton, P. R. & Wright, P. C. (1998) A practical guide to successful outsourcing. 

Empowerment in Organizations 6, 3, 94-106. 

 

Erridge, A. (1995) Managing purchasing: sourcing and contracting. Oxford, Butterworth–

Heinemann. 



44 

 

 

Espino-Rodríguez, T. F. & Padrón-Robaina, V. (2006) A review of outsourcing from the 

resource-based view of the firm. International Journal of Management Reviews 8, 1, 49-70. 

 

Filiatrault, P. & Lapierre, J. (1997) Managing business-to-business marketing relationships in 

consulting engineering firms. Industrial Marketing Management 26, 2, 213-222. 

 

Foray, D. (2004) Economics of knowledge. Cambridge, MIT Press. 

 

Gamble, R. H. (1995) Inside outsourcing. Corporate Cashflow 16, 8, 2. 

 

Gereffi, G., Wadha, V. & Rissing, B. (2008) Getting the numbers right: international 

engineering education in the United States, China and India. Journal of Engineering Education 

97, 1, 13-25. 

 

Gillett, J. (1994) The cost-benefit of outsourcing: assessing the true cost of your outsourcing 

strategy. European Journal of Purchasing & Supply Management 1, 1, 45-47. 

 

Gilley, K. M. & Rasheed, A. (2000) Making more by doing less: an analysis of outsourcing and 

its effects on firm performance. Journal of Management 26, 4, 763-790. 

 

Gottfredson, M., Puryear, R. & Phillips, S. (2005) Strategic sourcing from periphery to the core. 

Harvard Business Review 83, 2, 2-9. 

 

Gupta, S., Woodside, A., Dubelaar, C. & Bradmore, D. (2009) Diffusing knowledge-based core 

competencies for leveraging innovation strategies: modeling outsourcing to knowledge process 

organizations (KPOs) in pharmaceutical networks. Industrial Marketing Management 38, 2, 

219-227. 

 

Haataja, M. & Okkonen, J. (2005) Competitiveness of knowledge intensive services. Frontiers 

of e-business research 2004, Tampere, August 2004, 255-266. 

 

Hagedoorn, J. (1993) Understanding the rationale of strategic technology partnering: 

Nterorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic Management 

Journal 14, 5, 371-385. 

 



45 

 

 

Hallikas, J., Puumalainen, K., Vesterinen, T. & Virolainen, V.-M. (2005) Risk-based 

classification of supplier relationships. Journal of Purchasing and Supply Management 11, 2-3, 

72-82. 

 

Harland, C., Knight, L., Lamming, R. & Walker, H. (2005) Outsourcing: assessing the risks and 

benefits for organisations, sectors and nations. International Journal of Operations & 

Production Management 25, 9, 831-850. 

 

Harris, R. & Streeter, C. (2010) Lean supplier development: establishing partnerships and true 

costs throughout the supply chain. Lontoo, Taylor & Francis. 

 

Hendrick, T. E. & Ellram, L. (1993) Strategic supplier partnering: an international study. 

Tempe, Center for Advanced Purchasing Studies. 

 

Hobday, M. (1998) Product complexity, innovation and industrial organisation. Research Policy 

26, 6, 689-710. 

 

Hoecht, A. & Trott, P. (2006) Outsourcing, information leakage and the risk of losing 

technology-based competencies. European Business Review 18, 5, 395-412. 

 

Howells, J., James, A. D. & Malik, K. (2004) Sourcing external technological knowledge: a 

decision support framework for firms. International Journal of Technology Management 27, 2-

3, 143-154. 

 

Jennings, D. (1997) Strategic guidelines for outsourcing decisions. Strategic change 6, 2, 85-96. 

 

Kakabadse, A. & Kakabadse, N. (2002) Trends in outsourcing: contrasting USA and Europe. 

European Management Journal 20, 2, 189-198. 

 

Kakabadse, A. & Kakabadse, N. (2005) Outsourcing: current and future trends. Thunderbird 

International Business Review 47, 2, 183-204. 

 

Kasanko, M. & Tiilikka, J. (1999) Osaamisintensiivisen palvelusektorin kehitys Suomessa. 

Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos. Helsinki, LTT-tutkimus. Sarja B 148. 

 



46 

 

 

Kedia, B. L. & Lahiri, S. (2007) International outsourcing of services: a partnership model. 

Journal of International Management 13, 1, 22-37. 

 

Kennedy, D. & Whittaker, J. (2002) Strategic partner or a Trojan horse? A case study. 

Engineering Management Journal 14, 4, 25-29. 

 

Kinnula, M. & Juntunen, S. (2005) A case study of the success factors in outsourcing 

partnership formation and management. Proceedings of the 21st Industrial Marketing and 

Purchasing Conference (IMP 2005), Rotterdam, 1st – 3rd September 2005. 

 

Koskinen, A., Inkiläinen, A., Sjöström, M. & Tuominen, A. (1995) Yritysverkottumisella 

joustavuutta ja tehokkuutta. Helsinki, Metalliteollisuuden Kustannus. 

 

Kremic, T., Tukel, O. I. & Rom, W. O. (2006) Outsourcing decision support: a survey of 

benefits, risks, and decision factors. Supply Chain Management: An International Journal 11, 6, 

467-482. 

 

Kuittinen, H., Kyläheiko, K., Sandström, J. & Jantunen, A. (2009) Cooperation governance 

mode: an extended transaction cost approach. Journal of Management And Governence 13, 4, 

303-323. 

 

Kässi, T. (1996) Engineering-ala Suomessa – toimialasta klusteriksi? Helsinki, Taloustieto Oy. 

 

Lee, J.-N. (2001) The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership 

quality on IS outsourcing success. Information & Management 38, 5, 323-335. 

 

Lee, S., Ezer, N., Sanford, J. & Yi-Luem Do, E. (2009) Designing together while apart: the role 

of computer-mediated communication and collaborative virtual environments on design 

collaboration. Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and 

Cybernetics, San Antonio, October 2009, 3593-3598. 

 

Lith, P. & Toivonen, M. (2003) Tekninen konsultointi: Toimialaraportti [verkkodokumentti]. 

[Viitattu 15.7.2011]. Saatavilla 

http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/58/Tekninen_konsultointi_2003.pdf 

 



47 

 

 

Lith, P. (2003) Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut ovat tärkeitä kansantaloudelle 

[verkkojulkaisu]. [Viitattu 2.8.]. Saatavilla 

http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_12_03_kibs.html 

 

MacPherson, A. & Vanchan, V. (2010) The outsourcing of industrial design services by large 

US manufacturing companies. International Regional Science Review 33, 1, 3-30. 

 

McCarthy, I. & Anagnostou, A. (2004) The impact of outsourcing on the transaction costs and 

boundaries of manufacturing. International Journal of Production Economics 88, 1, 61-71. 

 

McIvor, R. (2000) A practical framework for understanding the outsourcing process. Supply 

Chain Management: An International Journal 5, 1, 22-36. 

 

McIvor, R. (2009) How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform 

outsourcing evaluation. Journal of Operations Management 27, 1, 45-63. 

 

McMahon, C. & Busby, J. (2005) Risk in the design process. Teoksessa: Clarkson, J. & Eckert, 

C. (toim.) Design process improvement. Lontoo, Sage. 

 

McManus, K. (2010) Who cares about process improvement? Industrial Engineer 42, 11, 16. 

 

Milgrom, P. & Roberts, J. (1992) Economics, organization and management. New York 

Prentice-Hall. 

 

Mohr, J. & Spekman, R. (1994) Characteristics of partnership success: partnership attributes, 

communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic Management Journal 15, 

2, 135-152. 

 

Montoya, P. V., Zárate, R. S. & Martín, L. A. G. (2007) Does the technological sourcing 

decision matter? Evidence from Spanish panel data. R&D Management 37, 2, 161-172. 

 

MTV3 (2011) Iisalmelaisyritys voitti miljoonakaupan Norjaan [verkkojulkaisu]. [Viitattu 

10.8.2011]. Saatavilla 

http://www.mtv3.fi/uutiset/talous.shtml/2011/07/1357714/iisalmelaisyritys-voitti-

miljoonakaupan-norjaan 



48 

 

 

Murmann, P. A. (1994) Expected development time reductions in the German mechanical 

engineering industry. Journal of Production Innovation Management 11, 3, 236-252. 

 

Nelson, R. & Winter, S. (1982) An evolutionary theory of cconomic change. Cambridge,  

Harvard University Press. 

 

Nieminen, M. (2008) Pöyty Engineering Oy:n asiakastarvehaastattelu; asiakassuhteitten 

nykytilanteen ja tulevaisuuden näkymien selvittäminen. Tradenomin opinnäytetyö. Kajaani,  

Kajaanin ammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutusohjelma.  

 

Nooteboom, B., Berger, H. & Noorderhaven, N. G. (1997) Effects of trust and governance on 

relational risk. Academy of Management Journal 40, 2, 308-338. 

 

Pahl, G. (2007) Engineering design: a systematic approach. 3. p. Berliini, Springer. 

  

Penrose, E .T. (1959) The theory of the growth of the firm. Oxford, Oxford University 

Press. 

 

Perona, M. & Miragliotta, G. (2004) Complexity management and supply chain performance 

assessment. A field study and a conceptual framework. International Journal of Production 

Economics 90, 1, 103-115. 

 

Powell, W. W. (1998) Learning from collaboration. California Management Review 40, 3, 228-

240. 

 

Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990) The core competence and the corporation. Harvard 

Business Review 68, 5-6, 79-91. 

 

PricewaterhouseCoopers (2010) Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta – 

Loppuraportti [verkkodokumentti]. [Viitattu 26.7.2011]. Saatavilla 

http://www.skolry.fi/easydata/customers/skolry/files/tulavaisuusfoorumi/SKOL-

YTN_Kohti_suunnittelu-_ja_konsulttialan_tulevaisuutta_esitys_26112010.pptx 

 

Quélin, B. & Duhamel, F. (2003) Bringing together strategic outsourcing and corporate strategy: 

outsourcing motives and risks. European Management Journal 21, 5, 647-661. 



49 

 

 

Quinn, J. B. & Hilmer, F. G. (1994) Strategic outsourcing. Sloan Management Review 35, 4, 43-

55. 

 

Richards, L. (1995) Empowerment and trust key to partnerships. TQM Journal 7, 1, 38-41. 

 

Richmond, J. & Miller, S. (2005) Engineering: The last frontier of business-process 

outsourcing. Machine Design 77, 20, 117. 

 

Rothstein, A. J. (1998) Outsourcing: an accelerating global trend in engineering. Engineering 

Management Journal 10, 1, 7-14. 

 

Roy, R. & Potter, S. (1996) Managing engineering design in complex supply chains.  

International Journal of Technology Management 12, 4, 403-20. 

 

Räsänen, P., Kässi, T. & Jutila, E. (1994) Engineering toimiala Suomessa. Helsinki, Edita. 

 

Salmi, P., Torkkeli, M., Hallikas, J. & Ojanen, V. (2004) Tekninen suunnittelu- ja 

konsultointialan yritysten strateginen tarkastelu: case Kouvolan seutu. Tuotantotalouden osasto, 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY). Lappeenranta, LTY. Tutkimusraportti 155. 

 

Sharma, A. & Loh, P. (2009) Emerging trends in sourcing of business services. Business 

Process Management Journal 15, 2, 149-165. 

 

Silverman, B. S. (1999) Technological resources and the direction of corporate diversification: 

toward an integration of the resource-based view and transaction cost economics. Management 

Science 45, 8, 1109-1124. 

 

Spee, J. C. (1995) Addition by subtraction: outsourcing strengthens business focus. Journal of 

Management Education 40, 3, 38-43. 

 

Stacey, M. K. & Eckert, C. M. (2001) Managing uncertainty in design communication. 

Teoksessa: Culley, S. (toim.) Design management: process and information issues. Hoboken, 

John Wiley and Sons. 

 

http://www.jstor.org/stable/2634810
http://www.jstor.org/stable/2634810


50 

 

 

Steele, P. & Court, B. (1996) Profitable purchasing strategies. A manager´s guide for improving 

organizational competitiveness through the skills of purchasing. Lontoo, McGraw-Hill Book 

Company. 

 

Steensma, H. K. & Corley, K. G. (2000) On the performance of technology-sourcing 

partnerships: the interaction between partner interdependence and technology attributes. 

Academy of Management Journal 43, 6, 1045-1067. 

 

Ståhle, P., Kyläheiko, K., Sandström, J. & Virkkunen, V. (2002) Epävarmuus hallintaan – 

yrityksen uudistumiskyky ja vaihtoehdot. Jyväskylä, WSOY. 

 

Teece, D. J. (1986) Profiting from technological innovation: implications for integration, 

collaboration, licensing and public policy. Research Policy 15, 6, 285-305. 

 

Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997) Dynamic capabilities and strategic management. 

Strategic Management Journal 18, 7, 509-533. 

 

Teece, D. J. (2003) Expert talent and the design of (professional services) firms. Industrial and 

Corporate Change 12, 4, 895-916. 

 

Teece, D. J. (2007) The role of managers, entrepreneurs and the literati in enterprise 

performance and economic growth. International Journal of Technological Learning, 

Innovation and Development 1, 1, 43-64. 

 

Ulrich, K. & Ellison, D. (2005) Beyond make-buy: internalization and integration of design and 

production. Production and Operations Management 14, 3, 315-330. 

 

Umesh, U. N., Jessup, L. & Huynh, M. Q (2007) Current issues faced by technology 

entrepreneurs. Communications of the ACM 50, 10, 60-66. 

 

Vesalainen, J. (2006) Kaupankäynnistä kumppanuuteen: yritystenvälisten suhteiden elementit, 

analysointi ja kehittäminen. 2. uud. p. Tampere, Teknova. 

 

Viitamo, E. (2000) Metsäklusterin palvelut – kilpailuanalyysi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 

(ETLA). Helsinki, ETLA. Keskusteluaiheita 727. 



51 

 

 

Weigelt, C. (2009) The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and 

performance. Strategic Management Journal 30, 6, 595-616. 

 

Wernerfelt, B. (1984) A resource-based view of a firm. Strategic Management Journal 5, 2, 

171-180. 

 

Willcocks, L. P., Cullen, S. & Craig, A. (2011) The outsourcing enterprise. Basingstoke, 

Palgrave Macmillan. 

 

Willcocks, L. P. (2011) Machiavelli, management and outsourcing: still on the learning curve. 

Strategic Outsourcing: An International Journal 4, 1, 5-12. 

 

Williamson, O. E. (1975) Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications. A study 

in the economics of internal organization. New York, Free Press. 

 

Williamson, O. E. (1985) The economic institutions of capitalism. New York, Free Press. 

 

Williamson, O. E (1991) Comparative economic organization: the analysis of discrete structural 

alternatives. Administrative Science Quarterly 36, 2, 269-296. 

 

Wolcott, B. (2002) Renaissance technologist. Mechanical Engineering 122, 8, 46-50. 

 

Yang, C. & Huang, J.-B. (2000) A decision model for IS outsourcing. International Journal of 

Information Management 20, 3, 225-239. 

 

Yu, Z., Yan, H. & Cheng, T. C. (2001) Benefits of information sharing with supply chain 

partnerships. Industrial Management & Data Systems 101, 3, 114-121. 

 

Zhang, X. & Chen, R. (2008) Examining the mechanisms of the value co-creation with 

customers. International Journal of Production Economics 116, 2, 242-250. 

 

Zollo, M. & Winter, S. G. (2002) Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. 

Organization Science 13, 3, 339-351. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012

