Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT School of Business and Management
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Toimitusketjun johtaminen

Lilli Gunnar

PALVELUN LAADUN VARMISTAMINEN ULKOISTETUISSA
IT-PALVELUISSA

Työn tarkastajat:

Professori Timo Pirttilä (LUT)
Tutkijaopettaja Petra Pekkanen (LUT)

Toimeksiantajan edustaja:

Thanh-Duyên Lê (Capgemini Finland Oy)

ABSTRACT
Author: Lilli Gunnar
Subject: Ensuring the Service Quality in Outsourced IT-services
Year: 2017

Place: Lappeenranta

Master´s Thesis. Lappeenranta University of Technology School of Business and
Management Industrial Engineering and Management
63 Pages, 5 Figures, 8 Tables and 1 Appendix.
Reviewers: Professor Timo Pirttilä, Associate Professor Petra Pekkanen and
Master of Science Thanh-Duyên Lê
Key words: Keywords: quality of service, customer satisfaction, outsourcing,
measuring service quality, maximizing service quality
High quality of a service is an important competitive advantage and it creates the
base for business of all IT companies. The purpose of this master’s thesis is to
study the key factors of service quality and discover the procedures to maximize
the service quality in outsourced IT services. The thesis studies also the comprehensiveness and accuracy of the service quality results achieved with the current
service quality measurement practices and how they can be improved to further
increase the liability of the achieved results. The study focuses on outsourced IT
services delivered in collaboration by the service provider´s local unit and Indian
unit based on today´s trend.
The thesis is carried out using qualitative and quantitative research methods. The
key factors of service quality and procedures to maximize it have been studied
using qualitative research method and to be more precise semi-structured interviews. The quantitative research method has been used to study quality of measurements by analyzing the quality of the used service quality measures.
The quality of service is established based on customer's expectations as well as
the functional and technical quality of the service. The quality criteria and requirements for each level must be defined in advance. The operational and technical quality of the service must be measured based on the strategic reasons behind outsourcing regularly. Actions to maximize the service quality must be
taken to ensure that strategic reasons will be turned to reality. Due to specific
characteristics of services, service quality must be measured and developed constantly, particular attention must be paid to customer interface resourcing and
service quality criteria and service level requirements must be set beforehand.
This thesis concludes it must be evaluated comprehensively how well all the strategic reasons behind the outsourcing are met to achieve liable results. How a
customer has succeeded to focus on its core business can be measured by the
customer´s time used for the service and the total cost savings can be find out by
notifying the realized costs of out scoped service work. The thesis discovers that
trust between customer and service provider, open communication, mutual commitment to the service, relevant resourcing and continuous development of services are the prerequisites for the high quality of outsourced IT services.
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1 Johdanto
Palvelun korkea laatu on tärkeä kilpailutekijä ja luo osaltaan pohjaa koko ITpalvelualalla toimivien yritysten liiketoiminnalle. Laadukas palvelu vaikuttaa merkittävästi palvelun toimittajan tuottoihin ja menestykseen. Palvelun korkea laatu johtaa
tiheämpiin asiakaskohtaisiin ostokertoihin, kasvaneisiin asiakaskohtaisiin ostomääriin,
asiakasuskollisuuteen, asiakkaiden hintajoustavuuden vahvistumiseen ja palvelun toimittajan yritysimagon vahvistumiseen. Olemassa olevan asiakaskunnan ylläpito on palvelun toimittajalle tärkeää sekä usein myös uusien asiakkaiden hankkimista edullisempaa.
Tämän diplomityön aiheena on palvelun laadun varmistaminen ulkoistetuissa ITpalveluissa. Palvelun laatu tarkoittaa asiakastyytyväisyyttä useasta palvelutapahtumasta. Työssä tutkitaan palvelun laatua neljässä ulkoistetussa IT-palvelussa. ITpalvelut toimittaa sama palvelun toimittaja, Capgemini Finland Oy. Tuotetussa palvelussa on kyse liiketoimintaprosessien syvimmästä tasosta, palvelujen kokonaisulkoistuksesta. Ulkoistuksen kohteena on sovelluksen tai sovellusten ylläpito- ja kehitys. Palvelujen toimittamisesta vastaa palvelun toimittajan lokaali organisaatio ja palveluissa
hyödynnetään merkittävästi palvelun toimittajan Intiassa sijaitsevaa organisaatiota. Tavoitteena on tällöin muun ohella laajasti yrityksen kustannustehokkuuden huomioiminen ja ammattitaitoisen henkilöstön hyödyntäminen.
Työn päätavoite on selvittää, miten palvelun laatu voidaan varmistaa ulkoistetuissa ITpalveluissa. Varmistamisella tarkoitetaan palvelun laatuun liittyvän mittauksen laadukkuutta kattavan ja oikeellisen kuvan saamiseksi palvelun laadusta ja merkittävien palvelun laatuun vaikuttavien tekijöiden huomioimista palvelun kehittämisessä palvelun
laadun maksimoimiseksi. Työ on jaettu kahteen alatavoitteeseen. Työn ensimmäisenä
alatavoitteena tutkittiin kuinka kattava ja oikeellinen kuva palvelun laadusta saadaan
nykyisellä palvelunlaatumittauksella ja miten sitä voitaisiin vielä kehittää yhä kattavamman kuvan saamiseksi palvelun laadusta. Nykyisen palvelunlaatumittauksen pohjalta tutkitaan palvelun laadun kannalta merkittävimmät tekijät ja haastekohdat. Toisena alatavoitteena tutkitaan, mihin pitää kiinnittää erityistä huomiota palvelun laadun
maksimoimiseksi ja millä toimenpiteillä se voidaan saavuttaa. Näiden alatavoitteiden
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tarkastelun avulla saadaan tutkittua, miten palvelun laatu saadaan huomioitua mahdollisimman hyvin korkean palvelun laadun saavuttamiseksi ulkoistettaessa palveluita.
Tässä työssä tutkittavia IT-palveluita käsitellään kokonaisuutena, eikä niihin perehdytä
palvelukohtaisesti. Työssä keskitytään palveluihin, jotka toimitetaan osin Suomesta ja
osin Intiasta käsin. Työssä ei huomioida tarkasteltavan palvelun laadun osatekijöitä
eikä niiden tilaa eri palveluissa, vaan keskitytään löytämään keinot oleellisimpien osatekijöiden muodostaman palvelun kokonaislaadun maksimoimiseksi. Työssä ei tässä
yhteydessä huomioida palvelun laadun maksimoimisen aiheuttamia kustannuksia eikä
sitä kautta vaikutuksia kannattavuuteen. Työssä ei oteta kantaa palveluiden hinnoittelumalliin.
Työn pohjana on käytetty kirjallista aineistoa. Työssä on käytetty kirjallisena aineistona
raportteja ja tutkielmia sekä aiheesta olevia kirjallisia julkaisuja ja tieteellisiä artikkeleita. Myös materiaalia liittyen IT-palveluiden ulkoistamiseen sekä IT-palvelun laadun
osa-alueisiin, ominaispiirteisiin ja niiden laadun mittaukseen on hyödynnetty työssä.
Lisäksi työssä on hyödynnetty tarkasteltavien palveluiden laatuun liittyvää dokumentaatiota sekä työn aiheeseen liittyviä muita IT-palvelun toimittajan keräämiä tietoja ja
teettämiä tutkimuksia koskien palvelun laatua ja palveluiden ulkoistamista Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa.
Palvelun laatua mitataan tarkasteltavissa palveluissa IT-palvelun toimittajan taholta
säännöllisesti. Mittausta tehdään tasaisin väliajoin asiakkaan ja palvelun toimittajan yhteistyössä määrittämän palvelun laatumittariston, eli palvelun laatukriteerien, palvelun
laatukriteerien painoarvojen ja palvelun laatukriteerien tasojen asettamien vaatimusten
pohjalta. Kohdepalveluiden laatumittauksen laadukkuutta on tutkittu ja arvioitu pohjautuen palveluille asetettuun palvelun laatumittaristoon, mittauksen toteutustapaan ja
vertaamalla näitä tutkitusti oikeaoppiseen palvelun laadun mittaukseen, samalla palvelun laadun erityispiirteet huomioiden.
Arvioimalla kohdepalveluiden laadun kehitystä, on havaittu yleisiä palvelun laadullisia
kysymyksiä toimitettaessa palveluita kaukoulkoistuspalvelumallia hyödyntäen. Näitä
havaittuja kysymyksiä ja niihin kehittämismahdollisuuksia, on tutkittu tarkemmin tähän työhön liittyvien haastattelujen avulla (Liite 1).
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Tässä työssä on keskitytty erityisesti palveluihin, jotka toimitetaan Suomen ohella merkittäviltä osin Intiasta. Palvelun laatua ja siihen liittyviä kysymyksiä on tutkittu haastattelemalla palvelun toimittajan joko kyseisen palvelun toimittamisesta tai asiakkuudesta laajemmin vastaavia henkilöitä Suomessa. Haastatteluissa on keskitytty palveluiden laadun mittauksessa havaittuihin, palvelun laadun osa-alueisiin sekä tutkittu, mikä
kysymyksiin on johtanut ja mitä näissä palvelukokonaisuuden laadun kannalta voitaisiin kehittää.
Työn ensimmäinen luku johdattelee lukijan sisälle työhön. Ensimmäisessä luvussa esitellään työn tausta ja tavoitteet. Samoin toteutustapa ja rakenne esitellään tässä alkukappaleessa.
Työn toisessa luvussa esitellään työn kannalta merkittävimmät tekijät kuten palvelun
laatu, palvelun ja erityisesti IT-palveluiden ominaispiirteet sekä IT-palveluiden ulkoistamisen tausta, nykytila, ennustettu kehitys ja ulkoistamisella tavoiteltavat hyödyt.
Työn toinen luku luo pohjan kolmannelle luvulle. Siinä esitellään palvelun laadun onnistunut mittaus sekä myös yleisimmät haastekohdat. Lisäksi pohditaan miten näiltä
yleisiltä haastekohdilta voidaan välttyä ja palvelun laadun mittaus saadaan hoidettua
laadukkaasti.
Neljännessä luvussa arvioidaan kohdepalveluiden laadun mittauksen laadukkuutta ja
miten palvelun laatu saadaan varmistettua kaukoulkoistuspalveluissa. Tässä työssä on
käytetty esimerkkitapauksina palveluita, jotka Suomen ohella toimitetaan merkittäviltä
osin Intiasta. Mahdollisuuksien mukaan työssä esitetään keinoja palvelun laadun maksimoimiseksi.
Luvussa 5 esitellään työn tulokset johtopäätösten muodossa.
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2 Palvelut ja palveluiden laatu
2.1 Palvelun laatu
Tämä luku käsittelee palvelun laatua. Palvelun laatu on asiakkaan arviota useista palvelutapahtumista. Palvelun laatu sekoitetaan usein asiakastyytyväisyyteen. Asiakastyytyväisyys on kuitenkin asiakkaan arvio vain yksittäisestä palvelutapahtumasta ja palvelun laatu taas on asiakkaan arvio useista palvelutapahtumista. Luvussa käydään läpi
palvelun laadun osa-alueet, palvelun laadun määräytyminen ja palvelun laadun vaikutukset IT-palvelun toimittajan näkökulmasta.
Palvelun laadun osatekijät
Palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat asiakkaan odotukset ja kokemukset kyseisestä palvelun toimittajasta ja muista palvelun toimittajista, palvelun toimittajan imago
sekä palvelun tekninen ja toiminnallinen laatu (Kaavio 1).
ODOTUKSET
ODOTUKSET

KOKEMUKSET

YRITYKSEN
IMAGO

ASIAKKAAN
KOKEMA
PALVELUN LAATU
TOIMINNALLINEN
LAATU

TEKNINEN LAATU
-

asiantuntemus
materiaalit
koulutus

-

vuorovaikutus
arvo, asenteet
tavoitettavuus
saatavuus

Kaavio 1. Palvelun laatuun vaikuttavat tekijät (Mukailtu lähteestä : Lehmus & Korkala,
1996 s. 18)
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Asiakkaan odotuksiin vaikuttavat asiakkaan aiemmat kokemukset kyseisestä palvelun
toimittajasta ja muista palvelujen tarjoajista. Asiakkaan odotuksiin vaikuttaa vahvasti
myös palvelun toimittajan imago. (Lehmus & Korkala 1996, 18) Asiakkaat kohdistavat
lähtökohtaisesti korkeammat odotukset palveluiden toimittamiseen keskittyneille toimittajille fyysisiä tuotteita tarjoaviin toimittajiin verrattuna (Black et al. 2014).
Asiakkaan kokema palvelun laatu jakautuu tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Teknisellä laadulla tarkoitetaan palvelun toimittajan asiantuntemusta, eli osaamisen syvyyttä, laajuutta ja kokonaisvaltaisuutta sekä koulutusta, eli miten hyvin palvelun toimittaja saa siirrettyä osaamista asiakkaalle. Toisaalta teknisellä laadulla tarkoitetaan,
minkä laatuisia dokumentteja ja muita fyysisesti toimitettavia asioita palvelun toimittaja tuottaa asiakkaalle. (Lehmus & Korkala 1996, 18)
Toiminnallinen laatu kuvaa yhteistyön sujuvuutta asiakkaan ja palvelun toimittajan välillä. Se käsittää toimijoiden välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen, asiakkaan ja palvelun
toimittajan arvojen ja asenteiden kohtaamisen, palvelun toimittajan tavoitettavuuden ja
saatavuuden. (Lehmus & Korkala 1996, 18) Asiakaskokemus pohjautuu yli 50% asiakkaan tunteisiin (Dibeehi et al. 2010). Tekninen laatu ja toiminnallinen laatu vaikuttavat
toisiinsa ja suoraan palvelun toimittajan imagoon. (Lehmus & Korkala 1996, 18)
Palvelun laadun määräytyminen
Palvelun taso määräytyy vähentämällä asiakkaan kokemasta palvelun teknisestä ja toiminnallisesta tasosta asiakkaan odotukset (Kessler 1996, 20). Asiakkaan kokema palvelun laatu määräytyy siis odotusten diskonfirmaatiomallin mukaisesti. Diskonfirmaatio tarkoittaa tunteen tai oletuksen muuttumista joko kokonaan tai osittain (Mäkelä,
2011). Se pohjautuu odotukseen, että kaikki palvelutapahtumat aikaansaavat joko positiivista tai negatiivista diskonfirmaatiota (Liljander 1995, 14).
Positiivinen diskonfirmaatio on seurausta asiakkaan odotusten täyttämisestä tai ylittämisestä, jolloin asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. Negatiivinen diskonfirmaatio on puolestaan seuraus tilanteista, joissa asiakkaan odotukset olivat korkeammalla suhteessa varsinaiseen lopputulokseen. Tällöin asiakas pettyy saamaansa palveluun. Tilanne on hyvä, jos asiakkaan odotukset ovat alhaisemmat kuin asiakkaan kokema palvelun laatu. (Hoffman & Bateson 1997, 271)
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Odotusten diskonfirmaation ja kokemusten välillä katsotaan olevan lineaarinen korrelaatio tarkoittaen odotusten ja kokemusten olevan suoraan verrannollisia toisiinsa (Liljander 1995, 14). Mitä pienemmät asiakkaan odotukset ovat ja mitä vahvempi on asiakkaan kokema palvelun laatu, sitä parempi on palvelun laatu. Samalla mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä korkeammat odotukset asiakas kohdistaa palveluun jatkossa
(Lehmus & Korkala 1996, 18).
Palvelun laadun vaikutus
Asiakaskokemus on merkittävässä asemassa liiketoiminnan menestyksessä ja kilpailuedun saavuttamisessa (Lemon & Verhoef, 2016). Asiakaskokemusta arvioidaan usein
asiakastyytyväisyyden ja/tai palvelun laadun tason avulla (Homburg et al. 2014). Korkeasta laadusta palkitut yritykset ovat havaittu olevan usein myös eniten tuottavia yrityksiä (Singhal & Hendricks, 1997). Korkea palvelun laatu johtaa tiheämmässä oleviin
asiakaskohtaisiin ostokertoihin ja kasvaneisiin asiakaskohtaisiin ostomääriin, eli myynnin kasvuun. Palvelun laatuun tyytyväiset asiakkaat ovat myös hintajoustavampia, eivätkä reagoi yhtä herkästi hintojen nousuun kuin tyytymättömät asiakkaat. Tällöin palvelun toimittaja saa joustoa hinnoitteluunsa. (Hoffman & Bateson 1997, 272)
Tyytymättömyys palvelun laatuun on asiakkaiden merkittävin syy vaihtaa palvelun toimittajaa. (Accenture, 2009) Olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpito on tärkeää ja
monesti myös uusien asiakkaiden hankintaa edullisempaa palvelualalla toimivalle yritykselle. Tämä johtuu siitä, että uusien asiakassuhteiden luonti vaatii yritykseltä enemmän panostuksia markkinointiin, myyntityöhön sekä prosessien ja toimitapojen jalkauttamiseen. Näin ollen olemassa olevien yhteistyösuhteiden ylläpitäminen on merkittävästi uusien asiakassuhteiden luomista edullisempaa, ja palvelun toimittaja saavuttaa
kustannussäästöjä. (Hoffman & Bateson 1997, 272)
Palvelun laatu vaikuttaa myös asiakaskuntaan ja uusien asiakkaiden houkuttelemisen
helppouteen, sillä tyytymättömät asiakkaat kertovat huonosta kokemuksestaan keskimäärin 9-10 henkilölle ja 13% yli 20 henkilölle. Tämä heikentää yrityksen imagoa ja
tekee uusien asiakkaiden hankkimisesta haastavampaa. Tyytyväiset asiakkaat taas ker-
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tovat vain muutamalle henkilölle positiivisesta kokemuksestaan. Lisäksi on huomioitava, että tyytyväiset asiakkaat vaihtavat pienemmällä todennäköisyydellä kilpailijoiden tarjontaan. (Albrecht & Zemke 1985, 6)
Palvelun laatua analysoimalla palvelun toimittaja pystyy myös arvioimaan ja kehittämään yrityksensä sisäistä tehokkuutta. Tunnistamalla haasteet ja korjaamalla ongelmakohdat palveluntoimittaja kykenee säilyttämään asiakkaan kokeman palvelun laadun
korkeana. Tyytymättömyyden esille tuoneista asiakkaista 90% on valmis käyttämään
palvelun toimittajan palveluita myös jatkossa, jos tarpeet korjataan pikaisesti ja
54-70%, jos ongelmat ratkaistaan. (Albrecht & Zemke 1985, 6)
Palvelun laatua analysoimalla voidaan tarkastella myös palvelun toimittajan ulkoista
tehokkuutta. Palvelun laatua analysoimalla voidaan arvioida yrityksen asemaa kilpailijoihinsa nähden ja tunnistaa yrityksen vahvuudet myynnin ja markkinoinnin tueksi,
sekä yrityksen heikkoudet toiminnan kehittämisen tueksi ja kilpailuaseman vahvistamiseksi. Palvelun laadun parantamisessa yrityksen kannattaa huomioida millainen tilanne kilpailijoilla on, sekä arvioida mitä kustannuksia ja aikavaatimuksia palvelun laadun parantamiseen liittyy. (Hoffman & Bateson 1997, 292) Asiakkaan palvelukokemuksen osa-alueisiin merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat yleisluontoisia palveluyrityksen pääkilpailutekijöitä, joiden kautta IT-palveluita tarjoava yritys voi pyrkiä saamaan kilpailuetua (Zeithamlin & Bitner 1996, 104).
Palvelun laatu on avainasemassa yrityksen onnistumisen kannalta. Palvelun laadun
merkitys korostuu entisestään IT-palvelualalla tai muilla palvelualoilla, sillä ne toimittavat abstrakteja palveluja eivätkä fyysisiä tuotteita. IT-palveluliiketoiminnassa onkin
korostettu asiakaslähtöisyyttä. (Kamensky 2008, 246). Asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet lähivuosina. Kehittyneillä markkinoilla toimivista asiakkaista yli 51% odotukset
ovat kasvaneet hieman tai merkittävästi vuosien 2004 ja 2009 välillä. Samalla kehittyvillä markkinoilla osuus oli 75%. (Accenture, 2009). Näin ollen palvelun laatuun on
tärkeää kiinnittää erityistä huomiota, jotta pystytään vastaamaan asiakkaiden kasvaneisiin odotuksiin ja säilyttää saavutettu palvelun laatu. Jotta palvelun laatua voidaan analysoida ja kehittää, on palvelun laatua mitattava (Albrecht & Zemke 1985, 6). Sen
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avulla toimittaja pystyy linkittämään asiakkaan odotuksia toimintaansa ja johtamaan
odotuksia edukseen ja kehittämään palvelun laatua edukseen (Berry et al. 1994).

2.2 Palveluiden ominaispiirteet
Palveluiden voidaan ajatella olevan tekoja tai tekosarjoja, joiden tuotantoprosessiin
asiakas osallistuu ainakin vähäisissä määrin (Grönroos 1998, 53). Käsite ”palveluala”
kattaa hyvin erilaisia yrityksiä, jotka toimivat erilaisilla liiketoiminta-aloilla ja tyydyttävät erilaisia asiakastarpeita. Kuitenkin IT-palveluita ja muita palveluita katsotaan yhdistävän tietyt piirteet, joiden kautta ne eroavat fyysistä tuotteista. Yleisimmin palvelujen ominaispiirteitä katsotaan olevan aineettomuus, erilaisuus eli heterogeenisuus, erottamattomuus eli samanaikainen tuotanto ja kulutus sekä katoavaisuus (Hoffman & Bateson, 1997).
Aineettomuus
Aineettomuus on palvelualojen neljästä ominaispiirteestä pääasiallinen tavaratuotannosta poikkeava tekijä, josta muut kolme erityispiirrettä kumpuavat. Vaikka suureen
osaan palvelutarjonnasta sisältyy myös aineellisia piirteitä, kuten fyysisten tavaroiden
vaihtoa, palvelut ovat perusluonteeltaan aineettomia suorituksia, tekoja tai muita työpanoksia (Hoffman & Bateson 1997, 24). Palveluiden aineettomuus aiheuttaa sen, että
palveluiden arviointi ennen asiakkaan kulutuskokemusta on hankalaa. Asiakkaan on
ostettava palvelu, jotta hän pystyy muodostamaan mielipiteen sen laadusta (Grönroos,
1982). Asiakas voi kuitenkin luoda odotuksia palvelun toimittajaa kohtaa kuulemiensa
muiden kokemusten ja palvelun toimittajan yritysimagon perusteella (Lehmus & Korkala 1996, 18).
Heterogeenisuus
Palvelujen heterogeenisuudella eli erilaisuudella tarkoitetaan palvelutapahtumien ainutkertaisuutta. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyvät palvelut ovat aina jonkin verran keskenään erilaisia. Heterogeenisuuden käsite liittyy tätä kautta vahvasti palveluiden laatuun ja tämän laadun kontrolloimisen haasteisiin, sillä standardoituja, aina
samanlaisina toistuvia palveluita on vaikea, ellei lähes mahdoton tuottaa. (Hoffman &
Bateson 1997, 33)
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Palveluprosessissa ilmenevät ongelmat voivat olla vaikeita ennakoida ja ne voivat ilmetä kertaluontoisina prosessin eri vaiheissa. Näin ollen ongelmakohtia ei voida samalla lailla paikantaa ja korjata yhtä tehokkaasti, kuten tavaratuotannossa (Hoffman &
Bateson 1997, 33). Tästä syystä palveluprosesseja on mahdotonta määrittää täydellisiksi etukäteen. Palveluprosessien kehittäminen onkin jatkuva toimenpide, joka jatkuu
läpi koko palvelun ajan.
Erottamattomuus
Palveluiden tuotannon ja kulutuksen erottamattomuus viittaa asiakkaan läsnäoloon palveluprosessissa palvelun toimittajan lisäksi sekä kanssakäymiseen muiden asiakkaiden
kanssa. Tämä on tyypillistä palveluiden kohdalla. Palvelualalla asiakkaat ovat usein
jatkuvasti vuorovaikutuksessa palvelun toimittajan työntekijöiden kanssa ja tämä on
otettava huomioon palveluprosessien kulkua arvioitaessa. Asiakkaat muodostavat herkästi mielikuvansa koko palvelun toimittajasta yhden henkilön toiminnan perusteella.
Asiakkaan mielikuvat muokkautuvat jokaisen palvelukokemuksen myötä. (Lehmus ja
Korkala 1996, 17) Tästä johtuen palvelun toimittajan asiakasrajapinnassa toimivat
työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa siinä, millaisena asiakas kokee palvelun laadun.
Katoavaisuus
Palveluille ominaista on katoavaisuus. Katoavaisuudella viitataan erityisesti palvelut
fyysisistä tuotteista erottaviin ominaisuuksiin. Palveluita ei voida varastaa, kuten fyysisiä tuotteita, eivätkä niitä koske muutkaan tuotteille ominaiset riskit, kuten varaston
vanheneminen. Palveluita ei voida tuottaa varastoon, eikä esimerkiksi palauttaa samalla
tavalla kuin tavaroita. (Kotler & Keller 2006, 405)
Yrityksen imagon ja yrityskuvan voidaan kuitenkin ajatella olevan palvelutilanteiden
varasto. Palvelutilanteet tallentuvat asiakkaiden muistiin ja luovat heidän mieliinsä kuvan yrityksestä. Palvelun toimittajan imago ja asiakkaalla oleva kuva palvelun toimittajasta vaikuttavat merkittävästi asiakkaan palveluun kohdistamiin odotuksiin. (Lehmus & Korkala 1996, 17)
Palveluiden abstraktin luonteen johdosta palvelun laatu on yhä merkittävämmässä
osassa palveluissa.
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2.3 IT-palvelut
Tietotekniikka eli IT (Information Technology) on tietojen käsittelyä, siirtoa, tallennusta ja hakua tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla (Daintith, 2009). ITpalveluille ei ole olemassa yksiselitteistä määritystä. Se johtuu siitä, että IT-palvelut
muodostuvat usein useasta muusta IT-palvelusta (ITIL 2004, 33). IT-palvelujen voidaan määrittää olevan yksi tai useampi IT-palvelu, jotka mahdollistavat liiketoimintaprosessin (ITIL 2004, 33). Tässä työssä puhuttaessa IT-palveluista tarkoitetaanko yhtä
tai useampaa IT-palvelua.

2.4 IT-palveluiden ulkoistaminen
Ulkoistaminen tarkoittaa tehtävien tai liiketoimintaprosessien hankkimista ulkopuoliselta taholta. Ulkoistaminen voidaan jakaa tehtäväkohtaiseen ja liiketoimintaprosessikohtaiseen ulkoistamiseen. Tehtäväkohtaisessa ulkoistamisessa palvelun toimittaja
hoitaa ennalta määritetyt tehtävät. Liiketoimintaprosessien ulkoistamisessa palvelun
toimittaja on vastuussa kokonaisuudessaan sopimuksen määrittämistä liiketoimintaprosesseista tai liiketoimintaprosessien osista. Liiketoimintaprosessien ulkoistaminen voidaan jakaa edelleen kolmeen alamalliin riippuen ulkoistuksen kokonaisvaltaisuudesta.
Kokonaisvaltaisin liiketoimintaprosessien ulkoistusmalli on kokonaisulkoistus, mikä
tarkoittaa, että koko liiketoimintaprosessi on ulkoistettu palvelun toimittajalle. Toinen
liiketoimintaprosessien ulkoistusmalli on siirtymävaiheen ulkoistus, jossa liiketoimintaprosessi ulkoistetaan väliaikaisesti palvelun toimittajalle. Kolmas liiketoimintaprosessien ulkoistustaso on valikoiva ulkoistus, jossa vain rajatut liiketoimintaprosessin
tehtävät ovat ulkoistettu toimittajalle. (McIvor 2010, 10)
IT-palveluiden ulkoistamisen tausta ja kehitys
IT-alan palveluiden ulkoistaminen alkoi todenteolla IT-alan räjähdysmäisen kasvun aikoihin 1990-luvun loppupuolella, jolloin useat eurooppalaiset IT-alan yritykset tarvitsivat yhä enemmän osaavaa työvoimaa vastatakseen räjähtäneeseen kysyntään. Yritykset eivät pystyneet vastaamaan kasvavaan tarpeeseen pelkästään paikallisella työvoimalla, minkä seurauksena töitä alettiin ulkoistaa ulkomaille. Päästäkseen käsiksi suurempaan määrään osaavaa työvoimaa ja erikoisosaamista, IT-alan yritykset alkoivat ul-
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koistamaan toimintaansa osin esimerkiksi Intiaan. Intiassa yrityksiä houkutteli erityisesti suuri osaavan työvoiman määrä, joka antoi yrityksille kapasiteettia hoitaa isojakin
kokonaisuuksia ulkoistetun työvoiman turvin. (Dahlmann et al. 2015, 21)
Asiakkaat ovat ulkoistaneet yhä monimutkaisempia prosessikokonaisuuksiaan palveluntoimittajille sitä mukaa kun palvelun toimittajat ovat lisänneet valmiuksiaan. Monimutkaisten prosessikokonaisuuksien ulkoistamisen lisäämiseksi palvelun toimittajien
pitää tänä päivänä pystyä osoittamaan asiakkailleen kykenevänsä tarjoamaan kustannustehokkuuden lisäksi asiantuntemusta ja valmiuksia kehittää valmiuksiaan ja prosessejaan jatkuvasti. (McIvor 2010, 10)
IT-palveluiden ulkoistamisen nykytila
Vuonna 2014 Pohjoismaissa 350 eniten IT-palveluita käyttävää yritystä olivat ulkoistaneet erityisesti sovelluskehittämisen ja ylläpidon, datakeskukset, tietoliikenteet sekä
loppukäyttäjätuen palveluiden tarjoamiseen keskittyville yrityksille. Tilanne on esitetty
kaaviossa 2.
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Kaavio 2 Pohjoismaissa ulkoistetut IT-palvelut vuonna 2014 (mukailtu lähteestä: Whiteline, 2015)
Pohjoismaissa toimivista IT-alan palveluita käyttävistä yrityksistä yli puolet on jo ulkoistanut sovelluskehityksen, ylläpidon ja testauksen, datakeskuksen ja sovellusten
isännöinnin, verkoston ja tietoliikenteen sekä loppukäyttäjätuen (Whiteline, 2015). ITpalveluiden ulkoistuksen osuus on merkittävä.
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Näistä 350:stä eniten IT-palveluita Pohjoismaissa käyttävistä, Suomessa toimivista yrityksistä 27 % aikoo ulkoistaa toimintojaan lisää samalla kun 11% aikoo ulkoistaa vähemmän vuonna 2015. Ulkoistamisen muutoksia ei ole pohtinut 54% ja 11% ei vielä
tiennyt aikovatko he lisätä tai vähentää ulkoistamista (Kaavio 3). (Whiteline, 2015)

11 %
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8%

Ulkoistamme enemmän
Ei muutoksia ulkoistuksiin
Ulkoistamme vähemmän
Emme tiedä vielä

54 %

Kaavio 3 Lisäulkoistus Suomessa vuonna 2015 (mukailtu lähteestä: Whiteline, 2015)
Ulkoistustrendin kasvun uskottiin jatkuvan Suomessa muiden Pohjoismaiden tapaan
myös vuonna 2015, sillä yli 27% yrityksistä aikoi ulkoistaa lisää tuona vuonna. Näin
ollen IT-palveluiden ulkoistuksen kasvussa ei ole näkyvissä hiipumista ja sen voidaan
olettaa jatkavan vahvaa kasvuaan myös jatkossa. (Whiteline, 2015)
IT-palveluiden ulkoistamisen hyödyt
IT-palveluiden ulkoistamisen avulla saavutetaan useita hyötyjä. Tarkemmat luvut ITpalveluiden ulkoistamista eniten käyttävistä 350 asiakkaasta Pohjoismaissa valinneista
kolmesta tärkeimmästä ulkoistamisesta saatavasta hyödystä on kuvattu kaavioon 4.
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Kaavio 4 Ulkoistamisen 3 merkittävintä syytä (mukailtu lähteestä: Whiteline, 2015)
IT-palveluiden ulkoistaminen mahdollistaa asiakkaalle kustannusten alentumisen. Kustannusten alentumisella tarkoitetaan asiakkaalle palvelusta aiheutuvien kustannusten
alentumista, kun ulkoistetaan palvelu ulkoiselle palvelun toimittajalle. Palvelun ulkoistaminen lisää palvelun toteuttamisen kustannustehokkuutta tuoden taloudellisia säästöjä asiakkaalle. (Whiteline, 2015)
IT-palveluiden ulkoistamisen avulla asiakas saa käyttöönsä palvelun toimittajan henkilöstöresurssit. Henkilöstöresurssien saamisella tarkoitetaan asiakkaan saavan palvelun
avulla käyttöönsä palvelun tarjoajan korkean ammattitaidon ja laajan osaamisalueen
omaavan henkilöstöresurssiverkoston. Tämä on yksi merkittävimpiä ulkoistamisen
syitä erityisesti tietovaltaisilla aloilla kuten IT-alalla. (McIvor 2010, 13) Asiakkaat arvostavat kanssakäymistä toimittajan osaavan henkilöresurssiverkoston kanssa mahdollistaen asiakkaalle arvoa luovan vision ja ratkaisujen laatimisen (Paluch, 2014).
IT-palveluiden ulkoistamisen avulla asiakas pystyy kohdistamaan palvelun vapauttamat ennen tukitoimintoihin kohdistetut resurssit ydinliiketoimintaansa. Tämä asiakkaan strateginen syy IT-palveluiden ulkoistamiseen pohjautuu strategisen ajattelun
yleisesti tunnettuun ohjenuoraan, että asiakkaan on järkevää keskittyä ydinliiketoimin-
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taansa. IT-palvelut eivät ole asiakkaan ydinliiketoimintaa, vaan IT-palveluiden tehtävänä on vain tukea ja edistää asiakkaan ydinliiketoimintaa. Näin ollen IT-palveluiden
ulkoistamisen avulla pyritään mahdollistamaan asiakkaan resurssien kohdistaminen
asiakkaan ydinliiketoimintaan. (Lacity & Willcocks 2000, 182)
Useat asiakkaat hakevat IT-palveluiden ulkoistamisen avulla palvelun laadun parantumista (Whiteline, 2014). Toiminnan laadun parantamisella tarkoitetaan palveluun kuuluvien tehtävien teknisen laadun olevan korkeatasoisempaa tehtävien ollessa ulkoistettuina palvelun toimittajalle, kuin palveluun kuuluvien tehtävien ollessa toteutettuna asiakkaan toimesta. Palvelun laadun kehittäminen optimaaliseen tasoon asti johtaa joko
suoraan tai epäsuorasti asiakkaan kustannussäästöihin tai lisätuloihin vahvistaen asiakkaan taloudellista tulosta.
Asiakkaiden yksi merkittävimmistä IT-palveluiden ulkoistamisen syistä on taloudellisen joustavuuden vahvistuminen (Whiteline, 2014). Asiakas voi ulkoistaessaan hankkia
tärkeimpien osa-alueiden tehtävien hoitamisen jatkuvana palveluna ja sopia oikeudesta
hankkia lisäpalveluita halutessaan palvelun toimittajalta. Näin asiakas pystyy päättämään joustavammin, kuinka paljon haluaa investoida palveluihin. Asiakas ei tällöin
tarvitse niin paljoa omaa henkilökuntaa hoitamaan mahdollisia toisinaan tehtäviä lisäpalveluita ja kehitystöitä eikä joudu samalla sitoutumaan henkilöstönsä aiheuttamiin
kiinteisiin kustannuksiin.
Toisinaan yritykset saattavat ulkoistaa IT-palveluitaan liiketoiminnan muutoksista johtuen. IT-palveluiden ulkoistamisen avulla saatetaan pyrkiä joko mahdollistamaan tiettyjä liiketoiminnan muutoksia tai hoitamaan liiketoiminnan muutoksien käyttöönotto
mahdollisimman tehokkaasti ja sujuvasti hyödyntäen palvelun toimittajan valmiuksia.
(Whiteline, 2014)
IT-palveluiden ulkoistaminen mahdollistaa kustannusten läpinäkyvyyden parantumisen asiakkaalle. Kustannusten läpinäkyvyydellä tarkoitetaan yksityiskohtaista kustannusten kohdistamista palvelun eri osa-alueisiin. Sen avulla asiakas saa yksityiskohtaisemman kuvan palvelun eri osa-alueiden aiheuttamista kustannuksista. Tällä tavoin
asiakas pystyy vertaamaan palvelun eri osa-alueiden aiheuttamia kustannuksia ja niistä
saamiaan hyötyjä sekä kehittämään toimintaansa yhä kustannustehokkaammaksi.
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Aiemmin työssä esitetty kaavio 3 (sivu 14) kuvaa kuinka suuri osuus 350 eniten ITpalveluita käyttävästä asiakkaasta Pohjoismaissa kokee kunkin kriteerin yhdeksi kolmesta merkittävimmästä syystä ulkoistaa IT-palveluitaan. Nämä ovat asiakkaiden merkittävimmät syyt IT-palveluiden ulkoistamiselle. Näin ollen niiden voidaan nähdä olevan asiakkaalle palvelun ulkoistamisen strategiset syyt. (Whiteline, 2014) On tärkeää
arvioida palvelun ulkoistamisen strategisten syiden toteutumista palvelussa. Tämä luo
pohjan palvelun onnistumisen arvioinnille ja kehittämiselle vastaamaan yhä paremmin
asiakkaan liiketoimintatarpeita. Asiakkaan IT-palvelun ulkoistamisen strategisten syiden toteutumista voidaan arvioida palvelun laadun mittauksen avulla.
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3 Palvelun laadun mittaaminen
Palvelun laadun mittaamisen avulla voidaan kehittää lähtötilanteen tuntemusta palvelusta, palvelun toimittajasta ja palvelun toimittajan toimintaympäristöstä sekä näiden
välisestä vuorovaikutuksesta (Kamesky 2008, 120). Palvelun laadun mittaaminen mahdollistaa palvelun nykytilan analysoimisen palvelun laadun mittauksessa kerättyjen tietojen pohjalta. Palvelun laadun mittaus vastaa kysymykseen kuinka tyytyväinen asiakas
on toimitettuun palveluun. Ymmärtämällä kuinka tyytyväinen asiakas on toimitettuun
palveluun saadaan tietoa palvelun vahvuuksista ja heikkouksista. (Kamensky, 2011)
Palvelun laadun mittaus luo pohjan palvelun kehittämiselle. Palvelun laadun mittauksessa havaittujen palvelun laadun heikkouksien ja vahvuuksien analysoimisella voidaan havaita mahdolliset palvelun kehityskohdat ja sopia tarvittavat kehitystoimenpiteet palvelun laadun kehittämiseksi vastaamaan yhä tehokkaammin asiakkaan liiketoimintatarpeita. Palvelun laadun säännöllisen mittaamisen avulla voidaan valvoa palvelun laadun kehitystä ja kehitystoimenpiteiden toimivuutta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 337)
Palvelun laadun mittaaminen on yksi tärkeimpiä analyysityöskentelytapoja luoden perustan strategioiden laatimiselle, toteuttamiselle ja uusimiselle. Palvelun laadun mittaaminen kehittää myös palvelun toimittajan strategista osaamista parantamalla palvelun
toimittajan analysointitietoja ja –taitoja sekä halua ja rohkeutta strategiatyöhön. Lisäksi
analyysityö luo edellytyksiä palvelun toimittajan ja asiakkaan yhteisen strategisen näkemyksen syntymiselle. Mittaaminen on, tai sen ainakin tulisi olla, oleellisessa osassa
jokaisen yrityksen toimintaa ja strategiaa. (Kamensky 2008, 120) Palvelun laadun mittauksen yhteydessä tietojen keräyksessä tiedot ja käsitteet tulevat samalla selvennetyiksi edesauttaen tehokasta toimintaa (Ittner & Larcker, 2003).
Tässä luvussa tarkastellaan onnistunutta palvelun laadun mittausta. Luvussa käydään
läpi asiakkaan kokeman palvelun laadun mittausprosessi ja yksityiskohtaisesti mittausprosessin onnistumisen kannalta keskeiset vaiheet sekä vaiheittain yleiset palvelun laadun haasteelliset mittauksen kohdat.
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3.1 Palvelun laadun onnistunut mittaus
Onnistuneen mittauksen vaiheisiin kuuluu palvelun laatukriteereiden valitseminen, palvelun laatutiedon kerääminen ja palvelun laadun mittauksen tulosten hyödyntäminen.
Kriteereiden valitseminen
Ensimmäinen tärkeä onnistuneen palvelun tason mittaamisen vaihe on syy-seuraus mallinnus pohjautuen ulkoistuksen strategisen suunnittelun hypoteeseihin (Ittner &
Larcker, 2003). Strategian suunnittelun hypoteeseilla tarkoitetaan strategiaa laadittaessa tehtyjä oletuksia, joihin strategia pohjautuu. On tärkeää huomioida jo ulkoistuksen
strategiaa laadittaessa sen täsmällisyys ja saavutetun suoritetun palvelutason mitattavuus. (Kamensky 2008, 236)
Jos ulkoistusstrategiaa ei ole tehty ulkoistamisvaiheessa riittävän selkeäksi ja asiakkaan
johtajien keskuudessa esiintyy erimielisyyksiä strategian onnistumisen kannalta kriittisistä tekijöistä, tulisi kokeilla paria erilaista syy-seurausmallia. Näin saadaan tehokkaasti selville mitkä tekijät ovat todellisuudessa tärkeimpiä tekijöitä ulkoistusstrategian
onnistumisen kannalta. Strategian onnistumisen kannalta kriittisimmät tekijät ovat ne,
joita mitataan palvelun laadun mittauksessa. Samalla syy-seuraus -mallinnuksella saadaan palvelun laatumittarit liitettyä suoraan strategiaan. (Ittner & Larcker, 2003)
Huolimatta syy-seuraus -mallin oleellisuudesta onnistuneessa mittauksessa vain 40 %
yrityksistä käyttää analyysityökaluja, eli välineitä ilmentämään syy-seuraussuhteita.
Näistäkin yrityksistä suurimmassa osassa analyysityökalujen tuottama tieto on irrallaan
muista johtamistiedoista ja niiden syy-seuraussuhteiden hyödyntäminen satunnaista.
(Hellman & Värilä, 2009) Strategiatyöskentelyssä yleinen ja vaarallinen lähestymistapa
on, että vaikeasti mitattavat tekijät sivuutetaan kokonaan (Kamensky 2008, 236).
Palvelun laatukriteereiden valitsemisen tulee pohjautua syy-seuraus -mallinnuksen
avulla havaittuihin strategian toteutumisen kannalta tärkeimpiin tekijöihin. Palvelun
laadun onnistuneen mittauksen ja siitä saatavan hyödyn maksimoimiseksi on tärkeää
saada kuva kokonaisuudesta ja huomioida kaikki asiakkaan ulkoistusstrategian onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Mittaamisesta on ainoastaan hyötyä, jos se ottaa huomioon
kaikki merkittävästi mittaamisen kohteeseen vaikuttavat tekijät eli tässä tapauksessa
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ulkoistuksen strategian toteutumisen. (Ittner & Larcker, 2003) Ne ovat niitä, jotka tulee
valita palvelun laatukriteereiksi.
Tiedon kerääminen
Tiedon kerääminen yhteen on merkittävä osa palvelun laadun mittausta. Tietoa kerättäessä epäselvät tiedot ja käsitteet tulevat samalla selvennetyiksi. On tärkeää kerätä yhteen kaikki palvelun tilaa koskevat tiedot palvelun laadusta sekä asiakkaan että palvelun
toimittajan puolelta. Näin vältytään samojen tietojen uudelleen keräämiseltä. Asiakas
pystyy hyödyntämään tietoja palvelun laadun määrittämisen tukena. Näin tietoja saadaan hyödynnettyä ja voidaan käyttää kehiteltäessä palvelua ja koko palvelun toimittajan toimintaa. (Ittner & Larcker, 2003) Tiedon hankinta ei onnistu eräluontoisilla keräysoperaatioilla, vaan tiedon synnyttämisen ja käsittelyn on oltava jatkuvaa, koko ajan
käynnissä olevaa. (Hellman & Värilä 2009, 28)
Tulosten hyödyntäminen
Tiedon muokkaaminen informaatioksi on yksi keskeinen vaihe palvelun laadun mittauksessa. Tällä tarkoitetaan kerättyjen tietojen muokkaamista siihen muotoon, että
niitä voidaan hyödyntää toiminnassa. Näiden tuttujen statististen työkalujen, lukuisten
muiden tekniikoiden ja useiden markkinoijien kehittämien työkalujen avulla voidaan
vahvistaa oletetut syy-seuraussuhteet. (Ittner & Larcker, 2003)
Palvelun laadun mittaus vastaa kysymykseen kuinka hyvin tehdään. (Kamensky, 2011)
Palvelun laadun mittauksesta saatujen tietojen pohjalta voidaan havaita palvelun heikkoudet ja vahvuudet. Analysoimalla palvelun heikkouksia ja vahvuuksia voidaan määrittää kehitystoimenpiteet palvelulle, jotta palvelu pystyy vastaamaan yhä tehokkaammin asiakkaan liiketoimintatarpeisiin. Näin saadaan konkreettisia tuloksia palvelun laadun mittauksesta ja pystytään kehittämään palvelua vastaamaan yhä paremmin asiakkaan liiketoimintatarpeita. Näin ollen palvelun laadun mittauksesta saadut tulokset on
muutettu informaatioksi, joka on mittauksen suorittamisen yksi tärkeimmistä vaiheista.
(Ittner & Larcker, 2003)
Säännöllisen palvelun laatumittauksen avulla voidaan myös arvioida, saavutettiinko
palvelun kehitystoimenpiteiden ja siihen käytettyjen investointien avulla haluttu palve-
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lun laatu. Palvelun laadun mittauksen tulee olla kokoaikaista jopa vakaassa ympäristössä, sillä se kertoo palvelun tarjoajan toiminnan todellisen nykytilan ja syventää ymmärrystä palvelun toimittajan toimintaympäristöstä. (Ittner & Larcker, 2003)

3.2 Palvelun laadun mittauksen haasteet
Palvelun laadun mittauksen eri vaiheisiin liittyy useita yleisesti kohdattavia ongelmakohtia. Yleisesti kohdattavia ongelmakohtia havaitaan niin palvelun laatukriteereiden
valitsemisen, palvelun laatukriteereiden painoarvon määrittämisen, palvelun laatutiedon keräämisen, palvelun laadun mittaustulosten hyödyntämisen kuin palvelun laadun
mittauksen toteuttamisenkin yhteydessä.
Kriteerien valitseminen
Yritysjohto luottaa usein ennakkokäsityksiinsä siitä, mikä on tärkeää yrityksen sidosryhmille, kuten esimerkiksi asiakkaille, toimittajille ja osakkeenomistajille. Yritykset
saattavat näin päätyä mittaamaan tekijöitä, jotka eivät todellisuudessa ole oleellisia yrityksen taloudellisen tuloksen kannalta tai liian monia tekijöitä, jolloin oleellisen informaation erottaminen muusta kerätystä tiedosta hankaloituu huomattavasti. (Ittner &
Larcker, 2003)
Palveluita hankkivien asiakkaiden kannattaa aloittaa palvelun laatukriteereiden valinta
luomalla syy-seuraus -malleja. Mallit liittävät tekijät suoraan asiakkaan palvelun ulkoistuksen strategisiin tavoitteisiin ja näyttävät, minkä osa-alueiden oletetaan parantuvan palvelussa tehtyjen tiettyjen muutosten myötä. Tämän avulla pystytään havaitsemaan asiakkaan ulkoistusstrategian menestymiselle keskeiset palvelun laatutekijät ja
sitten myös niille soveltuvimmat mittarit. (Ittner & Larcker, 2003)
Syy-seuraus -suhteiden määrittäminen luo pohjan menestyksekkäälle mitattavien palvelun laatutekijöiden valinnalle. Syy-seuraus -mallin pohjalta asiakas pystyy havaitsemaan merkittävimmät tekijät menestyksensä kannalta ja palvelua pystytään kehittämään yhä paremmin vastaamaan asiakkaan liiketoimintatarpeita. Kuitenkin ainoastaan
30 %:lla yrityksistä on vastaavanlainen yksinkertainen syy-seuraus -malli, jossa määritellään miten erilaiset toimenpiteet palvelussa oletettavasti vaikuttavat yrityksen tulokseen. (Ittner & Larcker, 2003)
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Palvelun laatumittareiden valitseminen eri mittarivaihtoehdoista koetaan usein haasteelliseksi. Tästä syystä useat yritykset tukeutuvat muodikkaisiin tai konsulttitalojen
suosimiin mittausmenetelmiin riippumatta omasta strategiastaan tai tavoitteistaan. Jotta
pystytään valitsemaan juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvat palvelun
laatumittarit, on kuitenkin määriteltävä palvelun laatuun vaikuttavien tekijöiden ja strategian suhde. On siis määritettävä, mitkä asiat todella vaikuttavat strategiaan ja miten.
(Ittner & Larcker, 2003) Palvelun toimenpideohjelmien tulee pohjautua tehtyihin palvelun ulkoistamisen strategiavalintoihin (Kamensky 2008, 326).
Mittauksessa tulee huomioida kaikki keskeisimmät strategiaan vaikuttavat tekijät. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee mitata myös mittaamisen näkökulmasta
usein haasteellisemmiksi koettuja osa-alueita kuten toimittajasuhteiden ylläpitoa ja johtamistaitojen kehitystä. Jos otetaan huomioon kaikki mahdolliset mittarityypit, voidaan
todeta, että kaikille tavoitteille on olemassa sopiva mittari. Erilaisia mittarityyppejä
ovat muun muassa määrä-, taloudelliset-, aika-, yhdistelmä- ja indeksimittarit, laatuasteikot ja suhteelliset kuvaukset. (Ittner & Larcker, 2003)
Kriteereiden painoarvon määrittäminen
Palvelun laatutekijöiden painoarvon määrittäminen asiakkaan palvelusta saamaan taloudelliseen tulokseen nähden koetaan usein haastavaksi. Tällä tarkoitetaan, kuinka
paljon kukin palvelun laatutekijä vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen. Syy-seuraus -mallin suhteiden painoarvon määrittäminen tulee tehdä tarkasti. (Ittner & Larcker,
2003)
Toisinaan yritykset käsittelevät mittareita samanarvoisina tai painottavat niiden mittareiden tuloksia, joissa yrityksen tiedetään menestyvän. Nämä lähestymistavat ovat
luonnollisesti haitallisia yritykselle, sillä ne antavat vääristyneen kuvan yrityksestä.
Valheellisiin mittaustuloksiin perustuvat päätökset saattavat aiheuttaa yritykselle jopa
enemmän haittaa, kuin mittauksien tekemättä jättäminen. (Ittner & Larcker, 2003)
Hyödyllisen mittauksen kannalta on tärkeää, että tekijöiden syy-seuraus -suhteet on tutkittu yrityksen strategian toteutumista silmällä pitäen. Palvelun laadun määrittämisen
mittauksessa palvelun laadun kriteerit ja niiden painoarvot tulee asettaa strategian toteutumisen pohjalta. (Ittner & Larcker, 2003)
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Tiedon kerääminen
On tärkeää saada kokonaiskuva yrityksen toiminnasta, jotta saatuihin mittauksiin voidaan luottaa. Tämä on oleellista, kun mittauksesta saatuja tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa. (Ittner & Larcker, 2003) Usein asiakkaan tyytyväisyyttä mittaavien tutkimusten mukaan palveluntoimittaja näyttäisi suoriutuvan hyvin ja asiakkaiden olevan
tyytyväisiä. Vahva asiakkaan kokema palvelun laatu voi kuitenkin olla seurausta siitä,
että tutkimukseen osallistunut asiakasotanta ei edustakaan tyytyväisyydeltään keskiarvoa. (Hoffman & Bateson 1997, 273-278.) Tällaisten niin sanotusti ”virheellisten” mittaustulosten välttämiseksi on hyvä käyttää yhdistelmämittareita, eli yhdistellä sekä
määrällisiä että laadullisia mittareita (Hellman & Värilä, 2009).
Mittausmenetelmät on tärkeää yhtenäistää palvelun sisällä, jotta palvelun laadun mittauksesta saadut tulokset ovat vertailukelpoisia (Hellman & Värilä, 2009). Palvelun
laadun mittauksesta saatujen tulosten ollessa vertailukelpoisia voidaan arvioida palvelun kehitystä ja aiempien palvelun laadun mittauksien tulosten pohjalta tehtyjen kehitystoimenpiteiden ja investointien onnistumista. Palvelun laadun mittausmenetelmien
ollessa integroituja ovat mittaustulokset johdonmukaisia ja tuloksia vertaillessa voidaan havaita palvelun laadun mittauksen tekemisen onnistuneen. Tämä lisää samalla
mittauksesta saatujen tulosten luotettavuutta. (Ittner & Larcker, 2003)
Palvelun laadun mittauksen laadukkuuden varmistamiseksi on tärkeää selvittää mihin
mittauksella tähdätään. Sen pohjalta mittaukset pystytään toteuttamaan siinä muodossa,
jossa niitä pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. (Ittner & Larcker,
2003)
Palvelun laadun mittausta suoritettaessa on tärkeää asettaa palvelun laatumittaristolle
tai jokaiselle palvelun laatumittarille oma vastuuhenkilönsä asiakkaalta. Henkilö ei
välttämättä suorita mittaamista yksin eikä ole työn varsinainen suorittaja, mutta hän
kantaa päävastuun mittaamisen laadukkaasta suorittamisesta. Näin mittaus tehdään
huolellisesti. Yrityksen kannattaa aina nimetä mittaukselle tietty vastuuhenkilö, sillä
käytännössä jaettu vastuu tarkoittaa usein samaa kuin ei kenenkään vastuu. (Kamensky
2010, 329)
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Mittaukseen liittyvien yleisimpien ongelmien välttäminen ei vaadi suuria resursseja.
Nämä ongelmakohdat ovat kuitenkin ratkaisevissa asemissa onnistunutta mittausta tavoiteltaessa ja niiden laiminlyönti voi viedä pohjan koko mittaukselta. Näin ollen niihin
on syytä kiinnittää erityistä huomiota. (Ittner & Larcker, 2003)
Tulosten hyödyntäminen
Monet yritykset kokevat haasteelliseksi kvalitatiivisten tekijöiden mittauksesta saatujen tulosten hyödyntämisen yrityksen toiminnassa, niin että taloudellinen tuottavuus
saadaan maksimoitua. Tällä tarkoitetaan kvalitatiivisten tekijöiden mittaamisen tulosten hyödyntämistä oikein, jotta saataisiin yrityksestä taloudellisesti mahdollisimman
tuottoisa. Laadullisten tekijöiden parantaminen on kannattavaa vain siihen pisteeseen
asti, kun se tuottaa yritykselle lisää voittoa. Kvalitatiivisten tekijöiden maksimointi ei
yleensä maksimoi yrityksen taloudellista tulosta. Näin ollen yrityksen tulee selvittää
taloudellisesti optimaalinen toimintataso. Yrityksen tulee pyrkiä saavuttamaan taloudellisesti optimaalinen toimintataso kehittämällä toimintaa. (Ittner & Larcker, 2003)
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4 Palvelun
palveluissa

laadun

varmistaminen

ulkoistetuissa

IT-

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluita ja yksi merkittävimmistä toimijoista alallaan maailmanlaajuisesti. Capgeminin konsernin liikevaihto oli
12,5 miljardia euroa vuonna 2016. Se toimii yli 40 maassa ja sillä on noin 190 000
työntekijää. (Capgemini, 2017) Capgemini Finland Oy on Capgemini konsernin Suomessa toimiva paikallinen yksikkö.
Tässä työssä tarkasteltavissa IT-palveluissa asiakkaat ovat ulkoistaneet liiketoimintaprosessinsa kokonaisuudessaan Capgemini Finland Oy:lle. Capgemini Finland Oy toimii siis palveluiden toimittajana. Kyseessä on liiketoimintaprosessien kokonaisvaltaisin ulkoistustaso eli liiketoimintaprosessien kokonaisulkoistus. Tarkasteltavien palveluiden kohteina ovat IT-sovelluksen ylläpito ja kehitys. IT-palvelutoimialan lähivuosien trendien mukaisesti tarkasteltavien palvelujen toimittamisesta vastaa palvelun toimittajan lokaali organisaatio, yhteistyössä palvelun toimittajan ulkomailla sijaitsevan
organisaation kanssa. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään merkittävästi palvelun
toimittajan ulkomailla (tässä tarkemmin Intiassa) sijaitsevaa organisaatiota.
Palvelun laatua ja siihen liittyviä kysymyksiä on tutkittu haastattelemalla palvelun toimittajan joko kyseisen palvelun toimittamisesta tai asiakkuudesta laajemmin vastaavia
henkilöitä Suomessa liitteen 1 mukaisesti. Haastatteluissa on keskitytty palveluiden
laadun mittauksessa havaittuihin, palvelun laadun osa-alueisiin sekä tutkittu, mikä kysymyksiin on johtanut ja mitä näissä palvelukokonaisuuden laadun kannalta voitaisiin
kehittää.
Tässä luvussa tutkitaan kuinka laadukkaasti palvelun laatua mitataan tarkasteltavissa
IT-palveluissa. Luvussa kuvataan, miten palvelun laatua mitataan tarkasteltavissa palveluissa. Lisäksi tutkitaan, kuinka hyvin tarkasteltavien palveluiden laadunmittaus on
linjassa tutkittujen, onnistuneen mittauksen vaiheiden kanssa, kuinka kattavasti palvelun laadun osatekijät on huomioitu tutkittavien palveluiden laadun mittauksessa ja
kuinka kattavasti palvelun ominaispiirteet on huomioitu palvelun laadun mittauksen
yhteydessä.
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4.1 Palvelun laatumittaristo
Tarkasteltavissa palveluissa palvelun laatua mitataan säännöllisin väliajoin arviointiasteikkoihin perustuvan kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksissa palvelun laatumittaristo koostuu palvelun laatukriteereistä, laatukriteerien painoarvoista sekä palvelun laatukriteerien tasojen vaatimuksista. Palvelun laatukriteerit ovat asiakkaan kokemaan palvelun laatuun keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Palvelun laatukriteereiden painoarvo pohjautuu kriteerin tärkeyteen palvelun ulkoistamiseen johtaneen strategian onnistumisen kannalta. Palvelun laatukriteerien tasojen vaatimukset määrittävät, mitä
vaaditaan kyseisen palvelun laatukriteerin kohdalla eri tasojen saavuttamiseen. Palvelun laatumittarit yhdessä luovat palvelun laatumittariston. Asiakas ja palvelun toimittaja määrittävät palvelun laatumittariston. Palvelun laatumittauksella palveluita pyritään kehittämään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin asiakkaan liiketoimintatarpeita.
Tarkasteltavissa palveluissa palvelun laatukriteerit voidaan jakaa viiteen (5) osa-alueeseen. Palvelun laatukriteereiden osa-alueet ovat toiminnan laatu, yhteistyö, ydinliiketoimintaan keskittyminen, kustannusten läpinäkyvyys ja muut kriteerit. Palvelun laadun osa-alueista selvästi merkittävimmiksi nousevat laadun parantuminen ja yhteistyö
tarkasteltavissa palveluissa. Tarkasteltavissa palveluissa palvelun laadun mittaus on
esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Asiakastyytyväisyysmittarit tarkasteltavissa palveluissa
Osa-alue

Palveluiden
määrä

Kriteereiden
määrä

Mittareiden
painoarvot

Toiminnan laatu

4

7

27

Yhteistyö

4

6

22

Ydinliiketoimintaan
keskittyminen
Kustannusten
läpinäkyvyys
Muut palvelun
laatumittarit

2

3

14

2

2

9

2

2

7

Palveluiden määrä kertoo, kuinka monessa tarkasteltavista palveluista laatukriteereistä
on suunnattu palvelun kyseiseen osa-alueeseen. Palveluiden laatukriteereiden määrä
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kertoo, kuinka monta palvelun laatukriteeriä kohdistuu kyseiseen osa-alueeseen tarkasteltavissa palveluissa. Palvelun laatukriteereiden painoarvojen kokonaissumma vaihtelee tarkasteltavien palveluiden välillä. Palveluiden laatukriteereiden painoarvot on
skaalattu tarkasteltavissa palveluissa olemaan yhteensä 20, jotta laatukriteereiden painoarvot ovat verrannollisia tarkasteltavien palveluiden välillä.
Toiminnan laatu
Asiakkaat pyrkivät ulkoistettujen palveluiden avulla nostamaan toimintansa laatua.
Toiminnan laadun tason nostolla tarkoitetaan palvelun teknisen toimintalaadun olevan
korkeampaa palvelun ollessa ulkoistettuna palvelun toimittajalle, kuin palvelun ollessa
toteutettuna asiakkaan toimesta. Palvelun laatua pyritään nostamaan ja välttymään virheiltä palvelun toimittajan omaavan tietouden parhaimmista toimintamalleista, laajan
osaamisalueen omaavan resurssivarantoon ja syvän osaamisen avulla, joita kehitetään
jatkuvasti yhdessä asiakastuntemuksen kanssa. Asiakkaat odottavat palvelun toimittajan proaktiivisesti kehittävän laatua ja kasvattavan asiakkaan osaamistasoa. Ulkoistetun
palvelun avulla saavutettu toiminnan laadun parantuminen on erittäin merkittävässä
osassa palvelun laatua.
Yhteistyö
Palvelun laatumittauksessa myös yhteistyön laatukriteerillä on merkittävä rooli. Yhteistyön tasolla mitataan asiakkaan ja palvelun tarjoajan kommunikoinnin sekä vuorovaikutuksen mutkattomuutta ja palvelun toimittajan kykyä kuunnella asiakasta sekä
vastata asiakkaan toiveisiin tehokkaasti. Yhteistyön sujuvuudella ja mutkattomuudella
tarkoitetaan asiakkaan informoimista relevanteista asioissa oikeellisilla tiedoilla asiakkaan toiminnan tukemiseksi. Sen avulla asiakas pystyy erottamaan merkittävät asiat ja
tarvittaessa tekemään päätökset niiden osalta oikeellisen ja riittävän kattavan tiedon
pohjalta.
Asiakkaalle on tärkeää pystyä kehittämään toimintaansa juuri haluamaansa suuntaan,
jolloin palvelun toimittajan kyky kuunnella ja vastata asiakkaan toiveisiin on oleellisessa roolissa. Näin ollen asiakas pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa. Yhteistyön tehokkuutta mittaamalla varmistetaan asiakkaan ja palvelun toimittajan välinen
vuorovaikutus.
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Palvelun laadun kriteereissä yhteistyö ei välttämättä ole rajattu aina vain palvelun toimittajan ja asiakkaan väliseen kanssakäymiseen. Palvelun laatukriteereissä yhteistyö
voi kattaa myös palvelun toimittajan paikallisen ja ulkomailla sijaitsevan yksikön välisen kanssakäymisen toimivuuden, tai palvelun toimittajan ja asiakkaan toisten palvelujen toimittajien välisen yhteistyön tason arvioimisen.
Ydinliiketoimintaan keskittyminen
Palvelun laatukyselyissä nousee usein esille muodossa tai toisessa se, miten hyvin palvelu mahdollistaa asiakkaan keskittymisen ydinliiketoimintaansa. Asiakkaan ydinliiketoimintaan keskittymisen mahdollistamisen onnistumista mitataan arvioimalla palvelun
toimittajan toiminnan kokonaisvaltaisuutta, vastuuntuntoa ja ennakoivuutta. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan palvelun toimittajan kykyä huomioida palvelun eri riippuvuudet ja niiden itsenäistä hallinnointia. Vastuunkannolla tarkoitetaan palvelun toimittajan kykyä ottaa vastuu palvelua koskevan alueen toiminnasta ja toiminnan aukottomasta toimivuudesta, palvelua koskevan alueen rajapintojen kanssa. Lisäksi asiakkaat
odottavat palvelun toimittajan informoivan asiakasta aktiivisesti ja ennakoivasti, jotta
asiakas pystyy tarvittaessa reagoimaan heidän panostaan vaativiin asioihin. Näiden tekijöiden avulla asiakkaan ei tarvitse huolehtia palvelua koskevasta toiminnasta, vaan
asiakas voi keskittyä täysin ydinliiketoimintaansa.
Kustannusten läpinäkyvyys
Palvelun laatukriteereissä esille nousee myös kustannusten läpinäkyvyys. Kustannusten läpinäkyvyydellä tarkoitetaan ymmärrystä, mistä kustannukset todellisuudessa aiheutuvat ja mikä niiden suuruus on. Tarkasteltavien palveluiden laatukyselyissä kustannusten läpinäkyvyyttä mitataan usein budjetin oikeellisuuden, ennustetun kehittymisen ja toteutumisen avulla sekä budjetin sovitun sisällön pitävyydellä.
Muut palvelun laatumittarit
Aikataulut ovat yksi muista palvelun laatukriteereissä esille nousevista tekijöistä. Aikataululla tarkoitetaan palvelun toimittajan laatiman aikataulun tehokkuutta ja realistisuutta sekä toteutumisen pitävyyttä. Pidentynyt aikataulu voi heijastua heikentävänä
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tekijänä palvelun koettuun laatuun, kustannustehokkuuteen ja kustannusten läpinäkyvyyteen. Jos kyseessä on asiakkaan liiketoiminnan kannalta merkittävä palvelu, saattaa
pidentynyt aikataulu aiheuttaa pahimmillaan jopa liiketoimintamenetyksiä.
Palvelunlaatumittauksen lisäksi palvelun laatua arvioidaan kvantitatiivisen tiedon pohjalta palvelutasosopimuksen (”Service Level Agreement”) avulla. Palvelutasosopimukseen viitataan jatkossa lyhenteellä ”SLA”. Se määrittää yksityiskohtaisesti palveluun
sisältyvät tehtävät ja niiden hyväksytyt kvantitatiiviset toimintatasot. Sopimuksen toteutumista seurataan kerätyn kvantitatiivisen tiedon pohjalta säännöllisesti. Tämä
SLA:hin liittyvä kerätty kvantitatiivinen tieto toimii myös tukena palvelun tason arvioinnissa.

4.2 Palvelun laatumittariston laadukkuus
Tässä kappaleessa tutkitaan palvelun laatumittariston laadukkuutta, eli miten hyvin palvelun laadun mittaus tarkasteltavissa palveluissa on linjassaan onnistuneen mittauksen
vaiheiden kanssa, kuinka kattavasti mittaus huomioi palvelun laadun osatekijät sekä
kuinka tehokkaasti palvelun laadun mittaus huomioi palveluiden ominaispiirteet.
Palvelun laatukriteereiden ja painoarvojen määrittäminen
Palvelun laatukriteereiden määrittäminen alkaa asiakkaan strategiaan vaikuttavien tekijöiden määrittämisestä. Sen pohjalta voidaan valita strategian osuudet, jotka koskevat
palvelua. Palveluiden ulkoistukseen johtavien syiden voidaan nähdä olevan asiakkaan
strategisia ulkoistamisen syitä ja tukevan asiakkaan strategian toteutumista palvelun
osalta.
Strategisten IT-palveluiden ulkoistamisen syitä ovat kustannusten vähentäminen, asiakkaan ydinliiketoimintaan keskittymisen mahdollistaminen, palvelun toimittajan henkilöstön käyttöön saaminen, palvelun laadun parantuminen, taloudellisen joustavuuden
kehittyminen, liiketoiminnan muutoksen edistäminen ja kustannusten läpinäkyvyyden
kehittäminen. (Whiteline 2014) Tiedot on kuvattu tarkemmin kaaviossa 4 Ulkoistamisen

kolme

merkittävintä

syytä.

(mukailtu

lähteestä:

Whiteline,

2015)
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Taulukossa 2 on peilattu IT-palveluiden ulkoistamisen strategisia syitä palvelunlaatumittauksen kriteereihin sekä kuvattu IT-palveluiden ulkoistamisen strategisten syiden
huomiointi palvelun laatumittauksessa.
Taulukko 2. IT-palveluiden ulkoistamisen strategisten syiden huomiointi palvelunlaatumittareissa
Strateginen ulkoistamisen syy

Huomioitu palvelunlaatu-mittauksessa

Kustannusten alentuminen
Henkilöstöresurssien saaminen
Ydinliiketoimintaan keskittyminen
Palvelun laatu

✔
✔

Taloudellinen joustavuus
Liiketoiminnan muutokset
Kustannusten läpinäkyvyys
Muut palvelun laatumittarit

✔
✔

Kustannusten aleneminen on lähtökohtaisesti huomioitu jo palvelun kilpailuttamisvaiheessa. Kilpailuttamisvaiheessa määritellään palvelun sisältö ja tehtävät. Palvelut kilpailutetaan yleensä useilla IT-palveluita toimittavilla yrityksillä. Sopimusvaiheessa
tehtävät määritellään vielä tarkemmalla tasolla.
Ylläpitopalvelut sovitaan käytännössä usein kiinteähintaisiksi ja palvelusopimuksessa
määritellään myös puitteet mahdollisesti tehtävien, erikseen laskutettavien lisätöiden
tekemiselle. Lähtökohtaisesti palvelun avulla asiakkaan saavuttama kustannusten alentumisen määrä on huomioitu jo tässä vaiheessa vertaamalla saatua palvelukokonaisuutta palvelun sekä aiemman tilanteen mukaisiin kustannuksiin.
Usein IT-palveluita ulkoistettaessa on kuitenkin kyse laajasta ja monimutkaisesta palvelukokonaisuudesta. Palvelun sisällön täydellinen määrittäminen ennakkoon on haastavaa, ellei mahdotonta. Näin ollen osa asiakkaan olettamista palvelun osista eivät mah-
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dollisesti sisälly palvelusopimukseen ja saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia myöhemmin. Lisäksi palvelusopimuskauden aikana saattaa ilmetä joitakin uusia palveluun kohdistuvia tarpeita ja vaatimuksia, joita ei ole vielä voitu huomioida palvelusopimuksessa.
Myös näistä voi aiheutua palvelun lisäkustannuksia. Näitä lisäkustannuksia kutsutaan
piilokustannuksiksi.
Yhä kattavamman kuvan saamiseksi palvelun avulla saatavista kustannussäästöistä, piilokustannuksille olisi järkevää arvioida budjetti palvelun hankinnan yhteydessä. Piilokustannusten määrää voitaisiin tarvittaessa seurata palvelun laadun mittauksen rinnalla.
Piilokustannukset vaikuttavat kuitenkin palvelun avulla saatavaan kokonaiskustannusten alenemiseen.
Ylläpitopalveluissa tehdään myös kehittämistä. Usein tämä tapahtuu palvelusopimuksen määrittämien lisäkehitystöiden puitteissa. Näilläkin on omat kustannusvaikutuksensa. Näiden lisäkehitystöiden kohdalla asiakkaan kokonaiskustannusten alentuminen
olisi järkevää huomioida vertaamalla kehitystöiden kustannuksia kehitystöiden avulla
asiakkaan saamiin säästöihin tai tuloihin. Näin pystyttäisiin arvioimaan niiden avulla
saavutettavaa hyötyä.
Asiakkaan palvelun avulla saaman kustannusten alentumisen määrää arvioitaessa olisi
hyvä huomioida myös asiakkaan palveluun käyttämän ajan aiheuttamat kustannukset.
Näin palvelun avulla saadun kustannusten alentumisen määrästä voitaisiin saada yhä
kattavampi kuva.
Toinen yleinen palvelujen ulkoistukseen vaikuttava tekijä on palvelun toimittajan henkilöstön käyttöön saaminen. Palvelusopimuksessa sovitaan osaltaan palvelun toimittajan vastuista. Palvelun toimittamisen tapahtumista sovituissa puitteissa seurataan
SLA:n avulla. SLA on yksityiskohtainen kuvaus palvelun toimittajan vastuista palveluissa ja palvelun toimittajan vastuulla olevien palvelun osa-alueiden toteutuksen hyväksytyistä tasoista. Näiden hoitamisen edellytyksenä on oikeanlainen resursointi, josta
palvelun toimittaja huolehtii. Näin ollen ei ole keskeistä seurata erikseen resurssien
käyttöön saamisen onnistumista palvelun jatkuvien tehtävien kohdalla. Resurssien tehokkaan käyttöön saamisen seuraaminen olisi kuitenkin järkevää palvelussa tehtävien
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pienten lisätöiden kohdalla, jos lisätöiden määrä palvelun laajuuteen nähden merkittävästi kasvaa. Sen avulla resurssien käyttöön saamista voitaisiin arvioida yhä tehokkaammin.
Tarkasteltavissa palveluissa laadun kriteereissä painottuu palvelun teknisen laadun parantuminen. Palvelun teknisen laadun parantaminen vaatii palvelun toimittajalta laajaa
ja syvää osaamista sekä kokemusta alalta parhaimpien menetelmien tuntemiseksi ja soveltamisen osaamiseksi. Palvelun teknisen laadun arvioimiseksi mitataan palvelun toimittajan palveluun tuomalla kokemuksella todennettujen parhaimpien menetelmien tietoutta, osaamisen syvyyttä ja kattavuutta sekä toiminnan virheettömyyttä. Tällä tavalla
saadaan tehokas kuva palvelun teknisen laadun parantumisesta palvelun avulla.
Tässä työssä tutkituissa palveluissa asiakkaiden ydinliiketoimintaan keskittymisen
mahdollistaminen korostuu palvelun laadun mittauksessa. Jotta asiakas pystyy keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa, on tärkeää, että palvelun toimittaja vastaa palvelun sisältävästä toiminnasta kokonaisvaltaisesti ja proaktiivisesti. Tällöin tulee huomioida palvelun riippuvuudet ja hallinnoida riippuvuuksia itsenäisesti ottaen vastuu kokonaisuuden toimivuudesta sekä pitäen asiakas ajan tasalla relevanttien asioiden osalta.
Tarkasteltavissa palveluissa mitataan juuri näitä tekijöitä palvelun laatumittauksessa.
Näin varmistetaan ulkoistuksen strategisen syyn, asiakkaan keskittymisen ydinliiketoimintaansa, toteutuminen.
Tarkasteltavien palveluiden laatukriteereissä nousee esille myös kustannusten läpinäkyvyys. Palvelun laadun mittauksessa mitataan usein budjetin oikeellisuuden, kehittymisen ja toteutumisen avulla budjetin sovitun sisällön pitävyyttä. Tämä koskee erityisesti palveluissa tehtäviä kehitystöitä. Lisäksi palvelun läpinäkyvyyttä tukee jatkuvan ylläpidon tehtävien määrittäminen ennalta palvelun sopimusvaiheessa, kustannusten laskeminen yksityiskohtaisesti tehtäville ja kiinteän hinnan määrittäminen jatkuvien
tehtävien hoitamiselle. Kustannusten läpinäkyvyys paranee näin lähtökohtaisesti.
Kaikkia palvelun osa-alueita ei kuitenkaan pystytä käytännössä määrittämään etukäteen eikä sisällyttämään näin ollen palvelusopimukseen. Lisäksi palvelukauden aikana
saattaa palveluun liittyen ilmetä uusi vaatimuksia, joita ei ole osattu tai voitu tietää palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä. Nämä palvelun piilokustannuksia aiheuttavat
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osat ovat asiakkaan vastuulla ja kustannettavia, yhdessä muiden, palvelun puitteissa
tehtävien lisäkehitystöiden kanssa. Usein piilokustannuksia on vaikea myös erottaa palvelun puitteissa tehtävistä kehitystöistä. Näin ollen ne saattavat jäädä vähemmälle huomiolle arvioitaessa kustannusten läpinäkyvyyden parantumista palvelussa. Kustannusten läpinäkyvyyden kehittämiseksi yhä paremmaksi, voisi olla perusteltua seurata myös
palveluun liittyen sopimuksen ulkopuolelle jäävien palvelun osien aiheuttamia piilokustannuksia palvelun laatukriteereiden avulla.
Asiakkaan IT-palveluiden ulkoistusstrategian osana on usein myös taloudellisen joustavuuden lisääntyminen. Taloudellisen joustavuuden lisääntyminen on huomioitu palvelun hankinnan yhteydessä. Palvelun hankinnan yhteydessä jatkuvat toiminnot on
usein sidottu kiinteähintaiseen palvelusopimukseen. Asiakas pystyy ostamaan kehitystöitä lisäksi haluamansa mukaan erikseen sovitusti. Asiakas pystyy vaikuttamaan suoraan kustannusten määrään sen sijaan että asiakkaalla olisi palkattuna jatkuvasti tietty
määrä resursseja. Menettely antaa asiakkaalle taloudellista joustavuutta. Asiakkaan taloudellisen joustavuuden vahvistuminen on todennäköisesti huomioitu jo palvelun ulkoistuspäätöstä tehdessä eikä sitä pääsääntöisesti ole tarpeellista seurata jatkuvasti
osana palvelun laatumittauksessa.
Asiakkaat ulkoistavat toimintojaan usein myös liiketoimintaan liittyvien muutosten yhteydessä. Asiakas on voinut tehdä organisaatiouudistuksen ja kokenut järkeväksi ulkoistaa tiettyjä osa-alueita mahdollisimman tehokkaan toiminnan tueksi. Tämä on ohjannut asiakkaan hankkimaan palveluita ulkoiselta palvelun toimittajalta. Asiakas on
voinut tehdä ulkoistamispäätöksen liiketoiminnan muutosten seurauksena. Palvelun ulkoistamiseen johtava liiketoimintamuutos ei vaikuta palvelun laatuun, eikä sitä ole tarpeellista huomioida palvelun laatumittauksessa.
Tarkasteltavien palveluiden palvelun laatumittauksessa mitataan myös aikataulujen
laatimista, etenemistä ja toteutumista. Jos aikataulut eivät pidä, tilanteesta saattaa aiheutua mahdollisesti lisätyötä myös asiakkaalle vaikeuttaen asiakkaan keskittymistä
ydinliiketoimintaansa. Aikataulujen viivästyminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia
myös säteilemällä palvelun toimittajan tai sidosryhmien työmääriin ja sen kautta kustannuksiin. Näin ollen on hyvä mitata aikataulujen pitävyyttä.
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Yhteistyön toimivuudella tarkoitetaan kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja yhdessä
työskentelyn toimivuuden tasoa. Yhteistyön taso vaikuttaa palvelun kokonaisvaltaiseen
toimivuuteen. Se vaikuttaa palvelun koettuun mielekkyyteen, palvelun toiminnan tehokkuuteen ja sen kautta palvelun kustannustehokkuuteen ja aikatauluihin. Yhteistyön
toimivuus näkyy tiedon oikeellisena siirtymisenä ja näiden välittymisenä tehtyihin päätöksiin, mikä heijastuu suoraan palvelun laatuun. Yhteistyön toimivuus vaikuttaa myös
työskentelyn mielekkyyteen. Yhteistyö säteilee useisiin ulkoistamisen strategisiin syihin ja niiden toteutumiseen ja on oleellinen palvelun laatukriteeri. Yhteistyön tasoa mitataan tarkasteltavissa palveluissa yhteistyö –palvelun laatukriteerin avulla tehokkaasti.
Tarkasteltavien palveluiden laatukriteerit ovat lähtökohtaisesti linjassa näiden yleisimpien asiakkaan IT-palveluiden ulkoistukseen johtaneiden strategisten syiden kanssa.
Osa IT-palveluiden strategisen ulkoistamisen syistä on huomioitu jo palvelun aiemmassa vaiheessa ja osa palvelunlaatumittauksessa. Taulukkoon 3 on merkitty mitkä ITpalveluiden strategisista ulkoistamisen syistä ovat huomioitu palvelussa ja miten ne
voitaisiin mahdollisesti huomioida yhä tehokkaammin.
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Taulukko 3 IT-palveluiden ulkoistamisen strategisten syiden huomiointi tutkimuksessa
tarkasteltavissa palvelussa
Strateginen
ulkoistamisen
syy

Huomioitu

Kommentteja
•
•

Kustannusten
entuminen

al-

✔

•
•

•
Henkilöstöre-surssien saaminen

✔

Ydinliiketoimintaan keskittyminen

✔
✔

Palvelun laatu

•

Kustannussäästöt
Asiakas on yleensä huomioinut mahdollisten kustannusten alentumisen tehdessään palvelun ulkoistamispäätöstä ja palvelusopimusta
Sisällön ulkopuoliset työt
Mahdollisista palvelun määritetyn sisällön ulkopuolelle jääneistä
töistä johtuvia kustannuksia olisi hyvä seurata toiminnan kehittämiseksi
Lisäkehitystyöt
Mahdollisia lisäkehitystöiden kustannuksia ja niistä saatavia hyötyjä olisi hyvä seurata toiminnan kehittämiseksi
Asiakkaan palveluun käyttämä aika
Asiakkaan olisi järkevää seurata palveluun käyttämän ajan aiheuttamia kustannuksia oletetun kustannustenalentumisen todentamiseksi ja mahdollisesti kehittämiseksi.
Peruspalvelun tehtäviin tarvittavat henkilöresurssit.
SLA:t kuvaavat pystytäänkö sovitut tehtävät toteuttamaan sovittuissa aikapuitteissa. Se antaa lähtökohtaisesti kuvan palveluun
saatavista tarvittavista henkilöresursseista.
Lisäpalvelun töihin tarvittavat henkilöresurssit.
Mahdollisia lisäpalvelun töihin tarvittavien henkilöstöresurssien
saatavuutta olisi hyvä seurata ja sopia niistä erikseen.
Näin saataisiin yhä kattavampi kuva henkilöresurssien saamisesta.

Se on huomioitu hyvin palvelunlaatumittauksessa.
Se on huomioitu palvelunlaatumittauksessa ja mahdollisesti myös SLAtasojen asettamisen yhteydessä.

✔

Se on mahdollisesti huomioitu IT-palveluiden ulkoistamisen päätöksenteon yhteydessä ja sopimusneuvotteluvaiheessa. Usein palvelu kattaa
tärkeimmät toiminnot ja mahdolliset muut työt sovitaan tehtäväksi erikseen laskutettavina.

Liiketoiminnan
muutokset

✔

Liiketoiminnan muutoksien toimiessa IT-palveluiden ulkoistamisen
strategisena syynä, muutos on usein tuonut asiakkaan hankkimaan palvelut ulkoiselta toimittajalta. Näin ollen sitä ei ole tärkeää seurata enää
palvelun hankkimisen jälkeen.

Kustannusten
läpinäkyvyys

✔

Se on pääsääntöisesti huomioitu palvelunlaatumittauksessa.

Muu

✔

Asiakkaat ovat määrittäneet myös heidän kokemiaan muita oleellisia palvelunlaatuun vaikuttavia mittareita, kuten yhteistyö. Sen nähdään vaikuttavan palvelun mielekkyyteen ja toimivuuteen.

Taloudellinen
joustavuus

Palvelun laatumittauksissa esille nousevat palvelun laatukriteerit ovat toimintalaadun
parantuminen, ydinliiketoimintaan keskittymisen toteutuminen ja kustannusten läpinäkyvyys. Palvelun kustannussäästöjen todentamisen yhteydessä olisi hyvä huomioida mahdolliset palvelun ulkoistamispäätöksestä johtuvat piilokustannukset. Piilokustannukset olisi hyvä huomioida asiakkaan kustannussäästöjä arvioitaessa ja niitä tulisi
seurata koko palvelun sopimuskauden ajan. Näin kustannusten läpinäkyvyys olisi yhä
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parempi ja asiakas saisi yhä luotettavamman kuvan kokonaiskustannusten alentumisesta.
Kokonaisuudessaan asiakkaan ulkoistusstrategian toteutumisen kannalta merkittävät
tekijät on tunnistettu tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa. Niiden toteutumisen
kannalta tärkeimmät, jatkuvasti kehittyvät tekijät on valittu palvelun laatukriteereiksi
tarkasteltavien palveluiden palvelun laadun mittauksessa.
Whitelinen (Whiteline, 2015) tekemässä tutkimuksessa esitellään IT-palveluita käyttävien yritysten kolme yleisintä ulkoistamisen syytä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa
palveluissa valittujen palvelun laatukriteerien painotus on linjassa Whitelinen tutkimuksessa havaittujen IT-palveluiden ulkoistamisen strategisten syiden kanssa. Painoarvot toki vaihtelevat tarkasteltavien palveluiden välillä tarkasteltavan palvelun asiakkaan arvojen mukaisesti. Painoarvioihin ei kuitenkaan työssä oteta tarkemmin kantaa,
sillä palveluita käsitellään kokonaisuutena eikä yksittäin. Painoarvioihin vaikuttavat
merkittäviltä osin asiakkaiden strategia, pääpainopisteet ja arvot. Jotta painoarvoihin
voitaisiin ottaa tarkemmin kantaa, pitäisi palveluita tutkia tarkemmin palvelukohtaisesti.
Palvelun laatutietojen kerääminen ja hyödyntäminen
Palvelun laadun mittauksessa tietopohjan on oltava kattava. Kattavuudella tarkoitetaan
sitä, että tiedot ovat oikealta alueelta ja ne kattavat riittävän suuren osan alueesta. Tässä
työssä tarkasteltavissa palveluissa huomioitiin pääsääntöisesti kaikki palvelun laatuun
merkittävästi vaikuttavat tekijät. Tarpeen vaatiessa palveluiden ulkoistamisesta saatavien kustannussäästöjen määrää ja palveluiden kustannusten läpinäkyvyyden seurantaa
voisi seurata myös säännöllisessä palvelun laadun mittauksen rinnalla vielä kattavamman kuvan saamiseksi. Palvelun laatumittauksen tietopohja on kuitenkin lähtökohtaisesti kattava.
Palvelun laadun mittauksella saatavan tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että tietopohja on myös luotettava. Tietopohjan luotettavuuden varmistamiseksi kerätään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa asiakkaan odotusten
täyttymisestä palvelussa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa kerätään
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kvalitatiivista tietoa asiakkailta heidän tyytyväisyydestään palveluun säännöllisin väliajoin palvelunlaatukyselyillä. Kvalitatiivisen palvelun laatumittauksen tueksi tehdään
kvantitatiivista palvelun teknisen tason mittausta tarkasteltavissa palveluissa. Kvantitatiivista tietoa palvelun laadusta kerätään palvelun ennalta määritetyistä tehtävistä ja
niiden toteutumisen tasosta ja verrataan niitä ennalta määritettyihin ja hyväksyttyihin
kvantitatiivisiin tasoihin asiakaskohtaisesti.
Nämä määritellään palvelusopimuksissa (SLA) palvelun hankkimisen yhteydessä huomioiden toiminnan kustannustehokkuuden optimitaso. Palvelun laatukriteereiden vaatimustasot on määritetty SLA:ssa ennalta asiakkaan ja palvelun toimittajan toimesta.
SLA:n avulla voidaan varmistaa palvelun laatukriteerien tasojen vaatimusten realistisuus jo määrittelyvaiheessa sekä varmistaa, että palvelun laatumittausta tehtäessä asiakas arvioi palvelun tasoa juuri ennalta määritettyjen palvelun laatukriteerien pohjalta,
eikä tunteisiin pohjautuen. Näin palvelun laatumittauksen tietopohja saadaan luotettavaksi.
Palvelun laadun mittauksen tulosten arviointi
Tutkimuksessa tarkastelluissa palveluissa palvelun laadun mittauksen pohjalta palvelun toimittaja arvioi mahdollisia palvelun kehitystarpeita ja vertaa mahdollisten kehitystarpeiden toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia kehitystoimenpiteiden toteuttamisesta saataviin hyötyihin. Analysoinnin pohjalta palvelun toimittaja ja asiakas sopivat toteutettavat kehitystoimenpiteet palvelulle, jotta palvelu pystyy vastaamaan yhä
paremmin asiakkaan liiketoimintatarpeisiin jatkossa.
Palvelun laatua mitataan säännöllisin väliajoin tarkasteltavissa palveluissa. Täten palvelun laatumittauksen trendi kuvastaa luotettavasti palvelun laadun tason kehitystä.
Palvelun laadun säännöllisen arvioinnin pohjalta voidaan arvioida palvelun laadun kehitystä palvelukohtaisesti. Palvelun laadun kehittymisen säännöllisen arvioinnin pohjalta voidaan arvioida myös palvelun kehitystoimenpiteiden onnistumista ja niistä saatavia hyötyjä tehokkaammin.

36
Toisin sanoen palvelun laadun mittauksesta saatuja tuloksia hyödynnetään palvelun kehittämiseen ja kehittämisestä saatavien hyötyjen arvioimiseen. Palvelun laadun mittauksesta saatavia tuloksia arvioidaan ja hyödynnetään tehokkaasti tarkasteltavissa palveluissa.
Palvelun laadun osa-alueiden huomiointi
Arvioidessaan palvelun tasoa asiakas vertaa kokemaansa palvelun teknistä ja toiminnallista tasoa palveluun kohdistamiinsa odotuksiin. Asiakkaan odotuksiin vaikuttavat
esimerkiksi asiakkaan aiemmat kokemukset palvelun toimittajasta ja muista palvelun
toimittajista sekä palvelun toimittajan imago.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa asiakkaan palveluun kohdistamat odotukset näkyvät hyvin palvelun laatukriteereissä, palvelun laatukriteereiden painotuksessa sekä erityisesti palvelun laatukriteereiden tasojen vaatimuksissa tarkasteltavissa
palveluissa. Palvelun laatukriteerit ja eri tasojen vaatimukset on asetettu asiakkaan ja
palvelun toimittajan yhteistyönä, jolloin varmistetaan, että asiakkaan odotukset ovat
realistiset ja asiakkaan ja palvelun toimittajan palveluun kohdistamat odotukset ovat
yhdenmukaiset.
Asiakkaan ennalta määritetyt henkilöt ovat vastuussa palvelun laatukyselyistä mikä tekee palvelun sisäisistä palvelun laatukyselyn tuloksista mahdollisimman hyvin toisiinsa
verrannollisia. Palvelun laadun mittauksen tulokset eivät ole kuitenkaan suoraan verrannollisia eri asiakkaiden välillä johtuen asiakkailla olevista erilaisista palvelun toimittajaan

kohdistuneista

odotuksista.

Palvelun toiminnallinen taso on huomioitu tehokkaasti palvelun yhteistyön laadun
avulla. Yhteistyön laatu kuvaa kuinka tehokkaasti yhteistyö toimii ja kuinka yhteistyön
laatua voidaan kehittää yhä korkeammaksi. Palvelun teknillinen taso on huomioitu tehokkaasti muun muassa teknillisen laadun parannuksen, asiakkaan ydinliiketoimintaan
keskittymisen, kustannusten läpinäkyvyyden parantumisen ja aikataulutuksen avulla.
Nämä kuvaavat hyvin palvelun teknistä laatua.
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Tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa palvelun laatumittaus huomioi tehokkaasti kaikki palvelun laadun osa-alueet, eli asiakkaan odotukset ja asiakkaan kokeman
palvelun laadun. Asiakkaan odotukset pohjautuvat asiakkaan aiempiin kokemuksiin
palvelun toimittajasta ja muista palvelun toimittajista sekä palvelun toimittajan imagoon. Asiakkaan kokema palvelun laatu muodostuu palvelun toiminnallisesta ja teknisestä palvelun laadusta.
Palvelun laadun mittaus
Kriteerit eri palvelun laadun tasoille
ODOTUKSET

KOKEMUKSET

Asiakkaan odotukset palvelun
toimittajasta

Asiakkaan kokemukset palvelun
toimittajasta ja muista palvelun
toimittajista

YRITYSIMAGO
Palvelun toimittajan imago

Palvelun laatukriteerit
TEKNINEN LAATU

TOIMINNALLINEN LAATU

Asiakas mittaa tätä seuraavien asiakastyytyväisyyskriteerien avulla:

Asiakas mittaa tätä seuraavien
asiakastyytyväisyyskriteerin
avulla:

-

Teknisen laadun taso
Asiakkaan
ydinliiketoimintaan
keskittymisen mahdollistaminen
Kustannusten läpinäkyvyys
Aikataulutus

-

Yhteistyö

Kaavio 5. Palvelun laatuun vaikuttavat tekijät kohdepalveluissa (Mukailtu lähteestä :
Lehmus & Korkala 1996, 18)
Palvelun laadun osa-alueiden huomioimisen lisäksi palvelun laadun mittauksessa on
tärkeää huomioida myös palveluiden ominaispiirteet. Palveluiden ominaispiirteiden
huomiointi vaikuttaa palvelun laatuun joko suoraan tai välillisesti.
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Palveluiden ominaispiirteiden huomiointi
Palveluiden ominaispiirteet on huomioitu kattavasti tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa erilaisten palvelun laatuun liittyvien toimenpiteiden ja palvelun laadun mittauksen avulla. Palveluiden ominaispiirteiden huomiointi tässä tutkimuksessa tutkituissa palveluissa on tiivistetty taulukkoon 4.
Taulukko 4. Palvelun erityispiirteiden huomiointi tarkasteltavissa palveluissa
Ominaispiirre

Ominaispiirteen
vaikutus

Ominaispiirteen huomiointi palvelussa
Palvelun
laadun
säännöllinen mittaus

Aineettomuus

Palvelun arviointi etukäteen on mahdotonta.

Palvelun laatumittareiden laatukriteerit

Ominaispiirteen huomioivat palvelun laatukriteerit

Huomioitu

Palvelun
teknillisen
laadun taso
Yhteistyö
Ydiliiketoimintaan
keskittyminen

✔

Kustannusten
läpinäkyvyys
Aikataulutus

Heterogeneettisyys

Palveluiden tapahtumat ovat ainutlaatuisia eikä jokaiseen tilanteeseen pystytä varautumaan ennalta.

Erottamattomuus

Palvelussa olevat henkilöstöresurssit ja palveluun liittyvät tekijät
vaikuttavat vahvasti
palvelun laatuun.

Katoavaisuus

Asiakkaan odotukset
palvelua kohtaan pohjautuvat osittain asiakkaan aiempiin kokemuksiin palvelun
toimittajasta ja muista
palvelun toimittajista.

Palvelun laatumittariston
palvelun
laatukriteerit
Palvelun laatumittariston kriteerien tasojen
vaatimukset

Asiakkaan
ydinliiketoimintaan keskittyminen

✔

Yhteistyö

✔

Kaikkien palvelun laatumittariston kriteerien
tasojen vaatimukset

✔

Palvelun
toimittajan
henkilöstövalinnat

Palvelun laatumittariston
palvelun
laatukriteerit
SLA
Palvelun laatumittariston kriteerien tasojen
vaatimusten
ennalta
määrittäminen

Aineettomuus palveluiden erityispiirteenä johtaa siihen, ettei asiakas pysty arvioimaan
palvelua etukäteen, vaan vasta palvelua käytettäessä. Tämän lisäksi palvelua ei voida
määrittää täydelliseksi etukäteen vaan palvelua tulee kehittää jatkuvasti.
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Palvelun laatua mitataan tarkasteltavissa palveluissa säännöllisin väliajoin palvelun
laadun määrittämiseksi. Tämän pohjalta voidaan määrittää tarvittavat kehitystoimenpiteet. Kehitystoimenpiteiden toimivuus voidaan todentaa palvelun säännöllisen laatumittauksen avulla. Näin ollen säännöllinen palvelun laatumittaus luo pohjan palvelun
jatkuvalle kehittämiselle, jotta palvelu saadaan vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden
liiketoimintatarpeita. Palveluiden aineettomuus on huomioitu myös palvelun laatumittaristossa palvelun laatukriteereiden avulla. Palvelun laatukriteerit on asetettu arvioimaan asiakkaan näkökulmasta palvelun onnistumisen kannalta merkittäviä tekijöitä,
toisin sanoen kaikkia asiakkaan ulkoistustrategian onnistumisen kannalta merkittävimpiä tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi palvelun teknillisen laadun taso, yhteistyön taso,
palvelun mahdollistaminen asiakkaalle keskittyä ydinliiketoimintaansa, kustannusten
läpinäkyvyys ja aikataulutus.
Palveluiden heterogeenisuudesta johtuen palvelun tapahtumat ovat ainutlaatuisia. Ainutlaatuisuudesta johtuen jokaisen palvelun jokaista tilannetta ei pystytä määrittämään
etukäteen eikä toimintakäytäntöä voida sopia jokaiselle mahdolliselle tilanteelle. Palvelun toimittaja on vastuussa palvelun tehokkaasta toiminnasta tilanteesta riippumatta.
Palvelun laatumittariston laatukriteerit huomioivat asian arvioimalla, kuinka hyvin
asiakas pystyy palvelun avulla keskittymään ydinliiketoimintaansa. Jotta asiakas voi
keskittyä ydinliiketoimintaansa, palvelun toimittajan työskentelyn pitää olla kokonaisvaltaista ja proaktiivista. Palvelun toimittajan pitää ottaa vastuu koko palvelun ja siihen
liittyvien muiden tekijöiden muodostamasta kokonaisuudesta. Tämä huomioidaan palvelun laatumittauksessa palvelunlaatukriteerin avulla, joka mittaa kokonaisvaltaista
palvelun toimittamista ja sitä, kuinka hyvin asiakas pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa.
Palveluiden erottamattomuudella tarkoitetaan palveluiden tuotannon ja kulutuksen
erottamattomuutta. Asiakkaan palvelun laadusta muodostamaan kuvaan vaikuttaa merkittävästi palvelun toimittajan asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt. Palvelun toimittajan onkin tärkeää löytää oikeanlaiset henkilöstöresurssit toimimaan palvelun asiakasrajanpintaan. Asiakkaan mielikuvat muokkautuvat jokaisen palvelukokemuksen
myötä. Palvelun toimittajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota asiakaspinnassa työskenteleviin henkilöstöresursseihin koko palvelun ajan menestyksekkään yhteistyön aikaansaamiseksi ja asiakkaan positiivisen palvelukokemuksen varmistamiseksi.
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Yhteistyön toimivuutta mitataan palvelun laatumittauksessa yhteistyöhön liittyvän palvelun laatukriteerin avulla. Yhteistyön toimivuuteen voi vaikuttaa asiakkaan ja palvelun toimittajan välisen yhteistyön lisäksi mahdollisesti palvelun toimittajan ja asiakkaan muiden palvelun toimittajien välinen yhteistyö. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien palveluiden laatumittauksissa yhteistyön taso kattaa myös palvelun toimittajan yhteistyön asiakkaan muiden palvelun toimittajien kanssa. Toisinaan muiden asiakkaan
palvelun toimittajien toiminnan taso saattaa heijastua palvelun tasoon. SLA:ssa on määritetty ennalta palvelun toimittajan tehtävät ja hyväksytyt palvelutasot sekä palvelunlaatumittareiden palvelun laatukriteereiden tasojen vaatimukset, jotka kohdistuvat palvelun toimittajaan. Näin pyritään minimoimaan muiden palveluiden toimittajien toiminnan tason vaikutus palvelun toiminnallisen laadun mittaukseen.
Palveluiden yksi ominaispiirre on niiden katoavaisuus. Katoavaisuudella viitataan erityisesti palvelut fyysisistä tuotteista erottaviin ominaisuuksiin, kuten siihen ettei palveluita voida varastaa. Tästä huolimatta asiakkaan palvelukokemusten voidaan nähdä
muodostavan tietynlaisen muistovaraston asiakkaille. Muistovarasto vaikuttaa suoraan
asiakkaan odotuksiin palvelun toimittajaa kohtaan. Näin ollen asiakkaan palvelukokemukset heijastuvat palvelun laatukriteereihin ja laatukriteereiden eri tasoihin kohdistuviin vaatimuksiin sekä edelleen sen pohjalta asiakkaan antamiin laatuarvioihin.
Tutkituissa palveluissa muistovarasto huomioitiin asettamalla palvelun laatukriteerit ja
palvelun laatukriteereiden eri tasojen vaatimukset asiakkaan ja palvelun toimittajan toimesta etukäteen. Näin halutaan varmistaa, että asiakas ja palvelun toimittaja ovat samaa
mieltä palveluun kohdistuvista odotuksista ja odotusten realistisuudesta. Samalla varmistetaan asiakkaan arvioivan palvelun laatua vertaamalla saamaansa palvelun tasoa
ennalta määritettyihin palvelun laatutasojen vaatimuksiin eikä kasvaneisiin odotuksiin
tai asiakkaalla olevaan tunteeseen palvelun laadusta.
Palveluiden ominaispiirteet on huomioitava palveluliiketoiminta-alueella toimittaessa
toiminnan onnistumisen varmistamiseksi. Ominaispiirteet vaikuttavat palvelun laatutekijöihin ja niiden kautta välillisesti palvelun laatuun. Näin ollen on tärkeää varmistaa,
että palvelujen ominaispiirteet on otettu huomioon palvelun tilaa analysoitaessa ja palvelun kehittämisessä. Tässä työssä tarkasteltavissa palveluissa tämä on tehty onnistuneesti.
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Tutkimuksessa tarkasteltavien palveluiden laadun mittauksessa huomioidaan kaikki
palvelun laatuun vaikuttavat osa-alueet, palvelun laadun oikeaopillisen mittauksen vaiheet ja palveluiden ominaispiirteet. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että laadun
mittauksella saadaan kattava kuva palveluiden tilasta tarkasteltavissa palveluissa.

4.3 Palvelun laadun varmistaminen
Tässä kappaleessa esitellään toimenpiteet, joiden avulla palvelun laatu voidaan maksimoida ulkoistetuissa IT-palveluissa. Toimenpiteet ovat jaoteltu palvelun laadun osaalueiden ja niihin merkittävimmin vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. Palvelun laadun
osa-alueet ovat esitelty kaaviossa 1 (s. 6). Palvelun laatuun vaikuttavat merkittävimmät
tekijät ovat esitelty kaaviossa 4 (s. 16). Palvelun laatuun merkittävimmin vaikuttavat
tekijät ovat esitelty jaoteltuina palvelun laadun osa-alueisiin kaaviossa 5 (s.41).
4.3.1 Asiakkaan odotukset
Palvelun laadun yksi osa-alue on asiakkaan odotukset. Palvelun laadun kohdalla asiakkaan odotukset pohjautuvat aiempiin kokemuksiin ja palvelun toimittajan yritysimagoon. Asiakas vertaa kokemaansa palvelun laatua niihin. On tärkeää huomioida asiakkaan odotukset pyrittäessä maksimoimaan asiakkaan kokema palvelun laatu. Alapuolella on esitelty toimenpiteet asiakkaan odotusten huomioimiseksi maksimoiden palvelun laadun.
Usein päätökset uudesta palvelun toimittajasta, palvelun sisällöstä ja palvelumallista
tehdään johtotasolla. On erittäin tärkeää, että tieto kulkee sujuvasti eteenpäin palvelun
kanssa päivittäin tekemisissä oleville henkilöille asti. On tärkeää myös varmistaa, että
asiakas on kommunikoinut odotukset kaikille palveluun liittyville henkilöille ja varmistanut, että he ovat asiakasorganisaation sisällä tietoisia sovitusta palvelun toimittajasta, toimitusmallista ja sisällöstä. Lisäksi olisi hyvä käydä läpi miksi kyseiseen palvelun sisältöön, palvelun toimittajaan ja palvelumalliin on päädytty. Näin varmistetaan,
että koko asiakkaan organisaatiossa ollaan tietoisia siitä, mitä palvelun avulla pyritään
saavuttamaan ja saadaan sitoutettua asiakkaan koko organisaatio palveluun.
Siirryttäessä kaukoulkoistuspalvelumalliin, palvelun ulkoistus vaikuttaa mahdollisesti
muuhunkin asiakkaan toimintaan. Esimerkiksi palvelun kieli saattaa muuttua suomesta
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englanniksi, työskentelytapa henkilökohtaisista virallisista tapaamisista ja vaikka epävirallisista tapaamisista kahvikoneella puhelinpalavereihin ja sähköposteihin. Tällöin
myös liiketoimintatietouden jakaminen tapahtuu pääosin sähköpostitse, joka saattaa
vaikeuttaa tiedon kulkemista. On tärkeää varmistaa tehokas kommunikointi eri tahojen
välillä ja järjestää myös epäformaaleja tapaamisia tiedon vaihtamista varten. Tärkeää
on huomioida nekin asiat, jotka eivät ole välttämättä oleellisia juuri sillä hetkellä, mutta
voivat olla sitä tulevaisuudessa.
Riippuen asiakkaan nykyisestä toimintatavasta, muutokset palvelujen tuottamisessa
saattavat vaatia merkittäviäkin toimintatapamuutoksia asiakkaalta jatkossa. Asiakkaan
on tärkeää käydä sisäisesti läpi palvelun kanssa tekemisissä olevien tahojen kanssa joka
organisaatioasteella, mitä uuteen palveluun ja palvelumalliin siirtyminen käytännössä
tarkoittaa. Näin varmistetaan koko asiakkaan organisaatiolla olevan realistiset odotukset palveluun liittyen ja sitoutuneisuus siihen. Lisäksi tämä varmistaa, että muutos aiheuttaa mahdollisimman vähän ongelmia asiakkaan toimintaan.
Asiakkaan odotukset on tärkeää käydä läpi myös palvelun toimittajan organisaation sisällä. Näin varmistetaan odotusten olevan realistiset myös sisäisesti ja luodaan pohja
pitkäkestoiselle yhteistyölle. Odotukset on tärkeää käydä läpi myös palvelussa jatkossa
työskentelevien henkilöiden kanssa, jotta he pystyvät hallitsemaan asiakkaan odotuksia
sekä pystyvät huomioimaan odotukset ja kehittämään toimintaansa vastaamaan niihin
yhä paremmin. Samalla saadaan sitoutettua toimittajan palveluorganisaatio vastaamaan
asiakkaan odotuksiin.
Jotta yhteistyö saadaan varmalle pohjalle, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan odotusten hallintaan. Säännöllisin väliajoin on tärkeää käydä läpi asiakkaan
odotuksia ja pystyä keskustelemaan avoimesti asiakkaan kanssa siitä, miten asiakas kokee palvelun, missä on erityisesti onnistuttu ja mihin asiakas toivoisi kiinnitettävän erityistä huomiota. Näin palvelua voidaan jatkuvasti kehittää yhdessä yhä paremmaksi.
Asiakkaan odotukset ovat yksi palvelun laadun osa-alue. Taulukkoon 5 on koottu yhteen yläpuolella esitetyt asiakkaan odotuksiin vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet, joiden
avulla asiakkaan odotukset saadaan täytettyä palvelun laadun maksimoimiseksi.
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Taulukko 5 Toimenpiteet asiakkaan odotuksien täyttymisen varmistamiseksi
Asiakkaan odotukset
Asiakkaan odotusten
realistisuuden varmistaminen
Realististen odotusten
informointi asiakkaan
sisällä
Asiakkaan valmiuksen
varmistaminen muutokseen
Asiakkaan odotusten
informointi toimittajan
sisällä
Jatkuva avoin kommunikointi

Asiakas ja toimittaja käyvät yhdessä läpi asiakkaan odotukset ja varmistavat niiden realistisuuden.
Asiakas informoi kaikkia palvelussa mukana olevia tahoja palvelun toimittajasta, toimitusmallista sekä sisällöstä ja miksi niihin on päädytty.
Asiakas valmistaa henkilöstönsä tulevaan muutokseen informoimalla kaikkia palvelussa
mukana olevia henkilöitä, miten tämä käytännössä vaikuttaa heidän työhönsä ja mitä
muutoksia se vaatii.
Toimittaja informoi asiakkaan odotukset palvelussa mukana oleville henkilöilleen, jotta
he pystyvät yhdessä kehittämään toimintaansa vastaamaan yhä paremmin asiakkaan
odotuksia.
Asiakas ja toimittaja keskustelevat säännöllisin väliajoin avoimesti asiakkaan odotuksista, miten on mennyt ja mitä pitäisi kehittää.

4.3.2. Palvelun teknillinen laatu
Palvelun laadun toinen osa-alue on palvelun teknillinen laatu (kaavio 1). Palvelun laadun maksimoimiseksi on tärkeää varmistaa palvelun tekninen laatu. Ulkoistetuissa ITpalveluissa teknilliseen laatuun vaikuttavat merkittävimmät tekijät ovat kustannusten
alentuminen, henkilöresurssien saaminen, ydinliiketoimintaan keskittyminen ja palvelun laatu. Tässä kappaleessa esitellään tarvittavat toimenpiteet teknisen laadun varmistamiseksi palvelun laadun maksimoimiseksi.
Kustannusten alentuminen
Tässä työssä tarkisteltavissa palveluissa on hyödynnetty kaukoulkoistuspalvelumallia
käyttäen kaukoulkoistusmaana Intiaa. Ulkoistettaessa palveluita Intiaan tavoitellaan
lähtökohtaisesti kustannussäästöjä. Henkilöstökustannukset ulkoistamisen kohdemaissa ovat yleensä merkittävästi Suomen tasoa matalammat. Kustannusten alentumiseen kiinnitetään merkittävästi huomiota ulkoistuspäätöstä tehtäessä ja siirryttäessä
mahdollisesti kaukoulkoistuspalvelumalliin. Näin ollen kustannusten alentuminen on
lähtökohtaisesti huomioitu palvelun valinnan yhteydessä.
Kaukoulkoistuspalvelumallissa saattaa kuitenkin ilmetä myös piilokustannuksia. Piilokustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, joita ei osata tai voida ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. Piilokustannuksia saattaa myös syntyä, jos palvelua ei ole rajattu kattamaan kaikkia tarvittavia palveluita. Näitä mahdollisesti tarvittavia lisätöitä ei ole sisällytetty palveluun. Lisätöiden toteuttaminen erikseen saattaa olla huomattavasti kalliimpaa kuin jos ne olisi sisällytetty palvelun sisältöön. Tähän kannattaa kiinnittää erityistä
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huomiota palvelusopimuksen sisällön määrittämisen ja palvelusopimuksen laatimisen
yhteydessä.
Piilokustannuksia saattaa syntyä kaukoulkoistettaessa palveluita myös henkilöstön
vaihtuvuudesta johtuen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa henkilöstön
vaihtuvuus on Intiassa lähtökohtaisesti suurempaa kuin Suomessa. Vaihtuvuudesta johtuen tiedonsiirtoa palvelun sisällä saatetaan tarvita aiempaa enemmän. Jotta vaihtuvuudesta johtuvilta piilokustannuksilta voidaan välttyä, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota tiedon säilymiseen ja tiedon siirtämisen tehokkuuteen palvelun sisällä. Tiedon
säilymiseksi ja siirtämisen tehokkuuden varmistamiseksi on järkevää käyttää tiedonsiirtotyökalua, jonne säilötään keskitetysti kaikki tiedonsiirron kannalta oleellisimmat
dokumentit.
Tiedonsiirtotyökalun avulla tiedonsiirto saadaan tehtyä tehokkaasti, jonka lisäksi voidaan hyödyntää varjostamista tiedonsiirtotilanteissa. Varjostamisella tarkoitetaan tässä
uuden henkilön seuraavan osaavan henkilön työskentelyä tiedon siirron varmistamiseksi tai sitä, kun osaava henkilö seuraa uuden henkilön työntekoa ja neuvoo häntä
tarvittaessa. Näin saadaan jaettua mahdollisimman tehokkaasti myös hiljaista tietoa,
joka muutoin jäisi mahdollisesti siirtämättä.
Lisäksi on perusteltua kiinnittää huomiota palvelun organisaatiorakenteeseen. Henkilöstön ollessa vaihtuvaa on suositeltavaa käyttää vain pientä määrää ankkuroituja henkilöitä toimittajan palvelutiimissä ja muuten tiimirakennetta, erityisesti, jos työt kohdistuvat suppealle palvelualueelle. Näin ollen tieto on jakautunut useammalle henkilölle eikä kasaantunut yksittäisille henkilöille. On kuitenkin syytä huomioida palvelualueen laajuus, johon työt kohdistuvat. Jos palvelun alue on hyvin laaja ja palvelussa
on osa-alueita, joihin kohdistuu harvoin töitä, ei tiimirakennetta ole sen kustannustehottomuudesta johtuen välttämättä perusteltua toteuttaa.
Lisäksi piilokustannuksia saattaa aiheutua mahdollisesti hieman kasvavista työkuormista, kun siirretään töitä kaukoulkoistettavina hoidettaviksi. Tässä työssä esimerkkikohteena olevassa Intiassa, paikallinen työkulttuuri on hyvin hierarkinen suomalaiseen
työkulttuuriin verrattuna. Intialainen työkulttuuri vaatii luonteensa vuoksi enemmän
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panostusta palvelun johtamiseen. Lisäksi intialaisen työkulttuurin mukaisesti osaaminen on huomattavasti suomalaisten osaamista kohdennetumpaa ja usein kapea-alaisempaa. Näin ollen työn kokoaminen ja kokonaisuuden hallinta vaatii mahdollisesti enemmän panostusta, joka voi osaltaan aiheuttaa kasvua työmäärissä.
Piilokustannuksia saattaa myös syntyä, jos asiakas ei ole sitoutunut uuteen palvelumalliin. Näin erityisesti silloin, palvelu on tarkoitus tehdä kaukoulkoistuspalvelumallilla,
mutta asiakas haluaakin käytännössä käyttää vain paikallisia palvelun toimittajan henkilöresursseja. Jos asiaa ei ole huomioitu palvelumallin käyttöönottamisen yhteydessä,
asia saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Joissain tapauksissa osaa työstä ei ennakkoodotuksista poiketen ole mahdollista toteuttaa kaukoulkoistettuna. Jos työ sisältää
osuuksia, joita ei voida toteuttaa kaukoulkoistuspalvelumallilla esimerkiksi tässä työssä
tutkitusta Intiasta käsin, on se tärkeää huomioida jo palvelun hankintavaiheessa. Näin
niiden käsittelystä voidaan sopia jo sopimusvaiheessa. Muutoin ne saattavat aiheuttaa
lisäkustannuksia myöhemmin.
Palvelun toimittajan tulee olla avoin ja tuoda asiakkaalle esille jo varhaisessa vaiheessa,
mitä uuteen palvelumalliin siirtyminen käytännössä tarkoittaa ja mitä se asiakkaalta
vaatii. Näin tulevat muutokset pystytään huomioimaan jo palvelun ulkoistuspäätöstä ja
mahdollista palvelun toimitusmallipäätöstä tehtäessä ja saadaan osapuolet sitoutumaan
niihin. Lähtökohtaisesti piilokustannuksia ei synny enempää kaukoulkoistuspalveluissa
kuin ulkoistettaessa palveluita paikallisille palveluntarjoajille mikäli edellä todetut tekijät on huomioitu. Näin ollen mahdollisesti saavutettava kustannusten alentumisen
hyöty voidaan huomioida jo palvelun kaukoulkoistusvaiheessa.
Jotta kustannusten läpinäkyvyys saadaan mahdollisimman hyväksi, on hyvä seurata
edellä todettujen kulujen ohella myös lisäpalvelutöiden työmääräarvioita ja toteumia.
Näin saadaan varmistettua hyvä kustannusten läpinäkyvyys ja sitä kautta ylläpidettyä
hyvä asiakastyytyväisyys.
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Henkilöresurssien saaminen
Laajaa osaamista omaavan henkilöstöresurssiverkon tavoittaminen on yksi asiakkaiden
merkittävimpiä syitä ulkoistaa IT-palvelut ulkoiselle palvelun toimittajalle. Capgeminillä on Suomessa yli 500 työntekijää. (Finder, 2017) Capgeminillä on Intiassa noin 90
000 työntekijää ja maailmanlaajuisesti noin 190 000 työntekijää vuonna 2016. Yrityksen toimittaessa palvelu merkittäviltä osin Intiasta käsin, saadaan pitkäaikaisesti käyttöön noin 90 000 henkilön osaava resurssipooli. (Capgemini, 2017)
Laajan resurssipoolin ansiosta osaamista löytyy käytännössä asiasta kuin asiasta. Lisäksi on saatavilla henkilöitä, joilla on kokemusta hyvinkin erilaisista ja monipuolisista
tehtävistä, joita Suomesta ei välttämättä olisi tarjolla. Tehokkaiden rekrytointiprosessien avulla oikeiden osaajien löytäminen on tehokasta. Tekninen osaaminen on lähtökohtaisesti Intiassa erittäin korkealla tasolla. Osaaminen on samalla siiloutuneempaa,
joka varmistaa asioiden syvemmän osaamisen. Kuitenkin asiakkaan järjestelmien osaamisen taso voi Intiassa olla väliaikaisesti alhaisempaa, minkä seurauksena on tärkeää
kiinnittää huomiota tiedonsiirron kattavuuteen ja tiedostaa väliaikaisen osaamisen tason alentuminen. Kokonaisuuden hallitsemiseksi on tärkeää varmistaa, että tiimissä on
laajan osaamisen omaavia henkilöitä, jotka pystyvät näkemään asioiden vaikutukset
laaja-alaisemmin ja huomioimaan kokonaisuuden muutoksia tehtäessä.
Kokonaisuuden hallinnan vaatiman tietämyksen varmistamiseksi on tärkeää varmistaa
tarvittava tietämys asiakkaan liiketoiminta-alueesta ja liiketoiminnasta myös kaukoulkoistuspalveluissa. Liiketoimintatietämyksen siirtäminen vaatii enemmän panostusta,
sillä henkilöt toimivat eri lokaatioissa. Liiketoimintatietouden kasvattamiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota tarvittavaan tiedonsiirtoon ja Intiassa olevien konsulttien sekä
asiakkaan jatkuvaan vuorovaikutukseen liiketoimintaosaamisen tason kasvattamiseksi.
Koko osaamisen potentiaali saadaan hyödynnettyä yhdistämällä liiketoimintaosaamisen tarvittava taso, kokonaisvaltainen näkemys ja korkeatasoinen tekninen osaaminen.
Lisäksi hyödyntämällä tiimin ulkopuolista resurssiverkostoa saadaan käyttöön joustavampi resurssiverkosto tarpeen vaatiessa. Kuten palvelun ominaispiirteiden käsittelyn
yhteydessä tuotiin esille kappaleessa 2.2 Palveluiden ominaispiirteet, toimittajan asiakasrajapinnassa toimivilla henkilöillä on suuri merkitys siihen, miten asiakas kokee

47
palvelun. Näin ollen asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta he sopivat juuri kyseiseen asiakkuuteen. Tämä koskee
myös kaukoulkoistuspalveluita.
Lähtökohtaisesti toimittajien puolella henkilöstön vaihtuvuus on korkeampaa kuin asiakkaan puolella. Kuten aiemmin mainittiin, on vaihtuvuus lisäksi korkeampaa Intiassa
kuin Suomessa. Jotta saadaan varmistettua osaava henkilöstöresurssi, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota tiedonsiirtoon, jotta saavutettu tietotaso voidaan ylläpitää jatkuvasti koko palvelun elinkaaren ajan.
Ydinliiketoimintaan keskittyminen
Ydinliiketoimintaan keskittyminen on yksi merkittävimmistä strategisista ulkoistamisen syistä. Ulkoistettaessa IT-palveluita on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ITpalvelun toimittajan kokonaisvaltaisuuteen. Jotta palvelun toimittajan toiminta voi olla
kokonaisvaltaista, toimittajalla on oltava kokonaiskuva asiakkaan liiketoiminnasta ja
kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan palvelusta.
Kaukoulkoistettaessa palveluita laajan resurssiverkon käyttöön saamiseksi, löytyy
osaaminen usein pilkottuna pieniin palasiin parhaan mahdollisen osaamisen varmistamiseksi. Esimerkiksi teknisen osaamisen taso on erittäin korkealla Intiassa, joka tukee
palvelun teknisen osuuden siirtämistä toimitettavaksi Intiasta käsin. Samalla on tärkeää
kiinnittää huomiota siihen, että palvelussa on myös palvelun kokonaisuuden ymmärtäviä henkilöitä. He pystyvät arvioimaan vaikutuksia koko palvelun kannalta sekä arvioimaan, mihin kaikkiin kohtiin mahdolliset muutokset vaikuttavat, mikä vähentää asiakkaalta vaadittavaa tietoa. Näin palvelun toimittaja pystyy toimimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja mahdollistaa asiakkaan keskittymisen mahdollisimman täysivaltaisesti ydinliiketoimintaansa.
Jotta edellä todettu kokonaisuus saadaan aikaiseksi, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kokeneiden osaavien henkilöresurssien hyödyntämiseen palvelussa. Kokeneet ja
osaavat henkilöresurssit omaavat sekä vahvan teknisen tietouden että ymmärryksen asiakkaan liiketoiminta-alueesta ja mahdollisesti itse asiakkuudesta. Kokonaisvaltainen
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asiakkaan toiminnan ymmärtäminen luo pohjan proaktiivisuudelle. Jotta pystytään varautumaan tulevaan, on tärkeää ymmärtää mihin toiminta perustuu, mitä on tulossa ja
mitä odotetaan. Tämä käy parhaiten kokeneilta osaavilta henkilöresursseilta.
Asiakkaan ydinliiketoimintaan keskittymisen mahdollistamiseksi on tärkeää varmistaa,
että toimittaja tuo perusylläpitopalvelun lisäksi esille kehitysideoita aktiivisesti. Palvelun toimintaa ei näin ollen pidä seurata palvelun toimittajan puolelta vain sisäisten mittareiden kuten SLA:iden ja taloudellisten mittareiden pohjalta vaan kokonaisvaltaisen
palvelun kohdalla kiinnitetään huomiota myös sen jatkuvaan kehittämiseen. On erittäin
tärkeää varmistaa palvelun toimittajan kaukoulkoistuspalvelujen johto ymmärtää palvelun jatkuvan kehittämisen tärkeyden ja varmistaa sen toteutumisen. Jotta voidaan laatia kehitysehdotuksia, tiimissä tulee olla vahvan teknisen osaamisen ja/tai asiakkaan
liiketoimintaympäristön ja asiakkuustietouden omaavia henkilöitä, joka luo pohjan kehitysehdotuksien tekemiselle. Samalla palvelutiimille tulee tuoda esille, että heidän ideansa ovat erittäin arvokkaita ja rohkaista heitä tekemään kehitysehdotuksia.
Esimerkiksi tässä työssä tutkittavissa palveluissa on havaittu, että intialaiset ovat erityisesti huolissaan virheistä ja varmistavat yksityiskohdatkin ennen kehitysideoiden
esille tuomista. Olisi tärkeää tuoda heille esille, ettei kehitysideoiden tarvitse olla toteutusvalmiita vaan niitä voidaan kehittää tarvittaessa eteenpäin yhdessä. Henkilö voi
esimerkiksi listata tekemänsä oletukset läpikäyntiä varten. Käytännössä myös pienten
toimintaa kehittävien ideoiden esille tuomista tulisi tukea. Toisaalta on hyvä huomioida
perinteinen intialainen tapa tuoda kehitystoimenpide-ehdotukset esille vasta tarkan harkinnan jälkeen, joka mahdollistaa kehitysideoiden tehokkaan läpikäynnin.
Tässä työssä tutkituissa havaittiin, että tarkasteltavissa palveluissa käytetyt intialaiset
henkilöresurssit ovat erittäin tarkkoja työnjaostaan. He ovat tottuneet vastaamaan vain
omasta toimialueestaan. Työnjaossa tulisikin huomioida, kenen tehtävä on seurata kokonaisuutta ja tehdä mahdollisia kehitysehdotuksia. Näiden henkilöiden olisi hyvä pystyä esittelemään kehitysideansa ja vastaamaan ideoita koskeviin kysymyksiin.
Mahdolliset asiakkaiden toiveet kehityskohteista on tärkeää saada välitettyä palvelun
toimittajaorganisaation sisällä kaukoulkoistuspalvelumallissa. Kehitysideoiden ja -toi-
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veiden läpikäynnille onkin tärkeää määrittää oma toimintatapansa. Yksinkertaisimmillaan se voi olla esimerkiksi säännöllinen tapaaminen. Näin asiakkaalle asti välittyy
toimittajan sitoutuneisuus kokonaisuuden hallintaan ja sen kehittämiseen yhä paremmaksi.
Epävirallisten tapaamisten välityksellä tapahtuvan tiedotuksen vähentyessä kaukoulkoistuspalvelumallissa, on tärkeää määrittää tarvittava taso tiedottamiselle. Tiedottamisen ollessa puutteellista tai liian vähäistä, se vaikuttaa asiakkaan luottamukseen palvelua ja palvelun toimittajaa kohtaa. Tällöin asiakas alkaa käyttää paljon aikaansa palvelun seuraamiseen, asioiden läpikäyntiin, asiaan liittyvien ratkaisujen tekemiseen ja palvelun toimittajan toiminnan ohjaamiseen. Asiakas ei pysty keskittymään ydinliiketoimintaansa vaan käyttää merkittävän osan ajastaan palveluun, heikentää palvelun toimittajan tehokkuutta ja palvelun kustannustehokkuutta asioiden käsittelyn viedessä paljon aikaa, mikä johtaa heikentyneeseen palvelun laatuun. On siis tärkeää määrittää, mitä
tiedotetaan, kenelle tiedotetaan, millä tasolla tiedotetaan ja miten tiedotetaan asioita.
Sen avulla saadaan varmistettua asiakkaan saavan riittävät tiedot meneillä olevista asioista ja varmistettua, että asiakkaat voivat reagoida haluamiinsa asioihin. Relevantti
tiedottaminen lisää myös asiakkaan luottamusta palvelun toimittajaa kohtaan. Luottamus on tärkeää, sillä se luo pohjan toimivalle yhteistyölle sekä edellytykset hyvälle
palvelun laadulle.
Jotta asiakas pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa toimittajan toimiessa kokonaisvaltaisesti, proaktiivisesti ja toimintaa jatkuvasti itsenäisesti kehittäen, on tärkeää
kiinnittää erityistä huomiota palvelun toimittajan palvelutiimiin. Tiimistä tulee löytyä
niin vahvaa teknistä osaamista, vahvaa asiakkaan ydinliiketoimintaosaamista, asiakastuntemusta kuin erinomaisia kanssakäymistaitojakin. Liiketoimintaosaamisen siirtäminen ja kommunikointikäytäntöjen löytäminen koetaan usein haasteellisimmiksi. Näin
ollen suositeltavaa olisi tuoda palvelun avainhenkilöitä lyhyeksi ajaksi Suomeen tutustumaan ja rakentamaan suhdetta asiakkaaseen sekä oppimaan enemmän asiakkaan liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä tarpeista. Näin pystyttäisiin toimimaan kokonaisvaltaisemmin ja vahvistamaan asiakassuhdetta kaukoulkoistusmallissa laajemminkin.
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Palvelun laatu
IT-palvelun ulkoistaminen tässä työssä tutkituissa palveluissa tehtiin Intiaan, joka vaikuttaa palvelun laatuun osaamisen tason välityksellä. IT-palveluiden ulkoistamisen
avulla voidaan saavuttaa yhä kattavampi osaava resurssiverkosto - korkea tekninen
osaaminen ja laaja tekninen osaamisalue sekä kokemuksen kautta opitut parhaimmat
käytännöt ja toimintatavat (”best practices”). Nämä tekijät voidaan saavuttaa ulkoistamalla palveluita erityisesti teknologiakeskittymiin, kuten Intiaan. Parhaimmista toimintatavoista parhaimman hyödyn saamiseksi on palvelu muokattava vastaamaan määriteltyjä prosesseja niin mahdollisen sovelluksen ylläpito ja –kehityspalvelun kuin infraja basis-palvelunkin osalta. Prosessit ovat hioutuneet ajan myötä nykyiseen muotoonsa
ja räätälöimällä prosesseja voidaan helposti menettää niiden avulla saatavissa olevat
hyödyt.
Kaukoulkoistamisen seurauksena asiakkaan liiketoiminnan ja asiakkaan järjestelmien
tuntemus voi olla alhaisempi kuin asiakkaalla tai toimittajan paikallisella toimipisteellä
ainakin hetkellisesti ja saattaa hidastaa työn edistymistä. On tärkeää kiinnittää erityistä
huomiota kattavaan tiedonsiirtoon asiakkaan liiketoiminta-alueen ja järjestelmien roolin vaatimalla syvyysasteella, jotta osaavaa resurssiverkostoa päästään hyödyntämään
mahdollisimman tehokkaasti IT-palvelun elinkaaren alusta lähtien. Jotta tiedonsiirto ja
palvelun ulkoistus saadaan toteutettua tehokkaasti, on tärkeää valita tarkkaan eri ITpalveluiden tehtäviin tehtävään soveltuvat henkilöstöresurssit.
Soveltuvat resurssit voidaan määritellä IT-palvelun osa-alueiden vaatiman teknologiaosaamisen, asiakkaan liiketoimintaosaamisen ja järjestelmien tuntemuksen, asiakastuntemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Tällöin pitää huomioida
ominaisuuksien yhteensopivuus sekä palvelutiimin henkilöiden että asiakkaan yrityskulttuurin kanssa.
On erityisen tärkeää kiinnittää huomiota työntekijöiden motivoituneisuuteen. Työntekijöiden ollessa motivoituneita tehtävästään, he tekevät parhaansa palvelun toimimiseksi ja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Osaavimmatkaan henkilöstöresurssit eivät auta, jos tekijät eivät ole motivoituneita ja sitoutuneita tehtäväänsä. Motivoituneet tekijät pystyvät omaksumaan myös uudet liiketoiminta-alueet ja
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järjestelmät tehokkaasti. Lisäksi omaksumisnopeuteen vaikuttaa merkittävästi kokemus - mitä enemmän kokemusta on erilaisista järjestelmistä, sen nopeampaa on uusien
järjestelmien omaksuminen.
Siirrettäessä tietoa on tärkeää huomioida kokemuksen kautta saavutettu ”hiljainen
tieto”. ”Hiljaisella tiedolla” tarkoitetaan kokemuksen kautta opittuja asioita. Kattava
tiedonsiirto luo pohjan asiakkaan järjestelmien ja liiketoiminnan ymmärtämiselle. Toimittajan tietous asiakkaan järjestelmistä ja liiketoiminnasta kasvaa läpi palvelukauden.
Näin saadaan varmistettua IT-palvelun ulkoistamisen tehokas jalkautus, saada hyödynnettyä mahdollisimman hyvin osaava resurssiverkosto ja saavutettua IT-palveluiden ulkoistamisen avulla tavoiteltu palvelun korkeampi laatu.
IT-palvelun ulkoistamisen jalkauttamisen jälkeen on tärkeää pyrkiä ylläpitämään positiivinen, innovatiivinen ja innostava ilmapiiri sekä sisäisesti palvelun toimittajan organisaatiossa että asiakkaalla. Se luo pohjan kehitysideoiden esille nostamiselle ja toteuttamiselle, eli jatkuvalle palvelun laadun kehittämiseksi. Jatkuvan palvelun kehittämisen
kannalta on tämän lisäksi tärkeää pitää palvelussa mukana olevat henkilöresurssit motivoituneita ja sitoutuneina. Asiakkaat pitää saada sitoutumaan mukaan palveluun ja
osoittaa heidän asiantuntemuksensa ja kehityskohteiden esilletuomisen olevan arvostettua.
Tutkimuksessa selvisi palveluita tarkasteltaessa, että palvelun toimittajan Intiassa sijaitsevaan toimipisteeseen on tärkeää osoittaa myös haastavampia kokonaisuuksia, jotta
voidaan näyttää heidänkin ammattitaitonsa olevan arvostettua ja pitää heidät motivoituneina. Samalla palvelun toimittajan kouluttaminen ja heidän pitäminen tietoisena
mahdollisista rajapinnoissa tapahtuvista muutoksista on tärkeää. Näin saadaan osaamisen taso pysymään korkealla, vaihtuvuus pidettyä mahdollisimman pienenä ja palvelun
kehittäminen saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaan liiketoimintatarpeita.
Taulukkoon 6 on koottu yläpuolella esitellyt palvelun tekniseen laatuun vaikuttavat
avaintekijät ja toimenpiteet palvelun teknisen laadun maksimoimiseksi.
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Taulukko 6 Toimenpiteet palvelun teknisen laadun varmistamiseksi
Kustannusten alentuminen
Palvelumallin soveltuvuuden varmistaminen
Palvelun sisällön relevanttiuden varmistaminen

Varmista asiakkaalla olevan realistinen kuva palvelumallista ja sen vaikutuksista ja soveltuvuudesta asiakkaan toimintaan sekä asiakkaan olevan sitoutunut siihen.
Määritä palvelun sisältö mahdollisimman tarkasti palvelun sopimusvaiheessa kattamaan kaikki
tarvittavat jatkuvat tehtävät. Tarpeen vaatiessa laajenna palvelu kattamaan esille nousseet palvelun alkuperäisestä sisällöstä poisjääneet jatkuvat tehtävät mahdollisimman kattavan kuvan saamiseksi palvelun kokonaiskustannuksista.
Tiedonsiirron
Hinnoittelumallista riippuen tiedonsiirtokustannukset eivät välttämättä kohdistu asiakkaaseen.
Tehokkuus varmistaminen Suuremmasta vaihtuvuudesta johtuen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota tehokkaaseen tiedonsiirtoon. Tiedon tehokkaan siirtymisen varmistamiseksi on järkevää toteuttaa työ tiimeittäin
ankkuroitujen henkilöiden sijaan. Lisäksi kannattaa hyödyntää sopivia tiedonsiirtotyökaluja
apuna. Henkilöstön korkea osaaminen vaikuttaa kuitenkin välillisesti kustannusten alentumiseen, joko lisätöiden tekemisen tai kehitysideoiden avulla mahdollisesti saatavien kustannussäästöjen osalta.
Lisätöiden
Lisätyöt laskutetaan yleensä erikseen. Huomioi ettei Suomesta ja Intiasta tehdyt tunnit ole vältkustannustehokkuuden var- tämättä aina suoraan vertailtavissa toisiinsa. Intialainen työkulttuuri pohjautuu hierarkkisuuteen.
mistaminen
Näin ollen työn johtaminen saattaa viedä hieman enemmän aikaa kuin Suomessa tehdyn työn
johtaminen. Työn toimittaminen useasta lokaatiosta saattaa vaatia myös enemmän johtamista ja
tapaamisia informaation jakamiseksi. Näin ollen kokonaissäästöjä laskettaessa palvelun hankintavaiheessa tästä johtuvat mahdolliset kustannukset on hyvä huomioida.

Henkilöstöresurssien saaminen
Henkilöresurssien kattavat Määritä henkilöstöresurssitarpeet ja varmista sen kattavan seuraavat osa-alueet:
avainosaamisalueet
• Syvää teknistä osaamista omaavia henkilöitä, jotta tehtävät saadaan hoidettua.
• Kokonaisuuden hallitsevia henkilöitä, jotta osataan huomioida kokonaisuus tehtäessä ratkaisuja.
• Asiakkaan liiketoimintatietoutta, jotta saadaan huomioitua niin tekninen kuin liiketoiminnallinen puoli tehtäessä ratkaisuja ja mahdollisten kehityskohteiden tunnistamiseksi.
Henkilöresurssien sopivuu- Varmista asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden sopivan asiakkuuteen yhteistyön sujuvuuden varmistaminen asiak- den varmistamiseksi ja asiakkaan luottamuksen saavuttamiseksi.
kuuteen
Avoimen keskusteluyhtey- Keskustele asiakkaan kanssa avoimesti, kaipaisivatko he tukea myös muilla osa-alueillaan ja
den luominen ja ylläpitämi- mahdollisesti millaista osaamista.
nen
Henkilöstöresurssien moti- Varmista henkilöstöresurssien olevan motivoituneita heidän koko potentiaalinsa hyödyntävoituneisuuden varmista- miseksi.
minen

Ydinliiketoimintaan keskittyminen
Henkilöstöresurssien saa- Varmista tarvittavan osaavan henkilöstöresurssin saatavuus henkilöstöresurssikohdan mukaiminen
sesti.
Aktiivinen tiedottaminen
Varmista asiakkaan aktiivinen tiedottaminen sopimalla hyvät tiedotusprosessit. Lisäksi varmista
asiakkaan ja toimittajan välisen kommunikoinnin olevan avointa ja tehokasta.
Puitteet proaktiiviselle toi- Varmista puitteet proaktiiviselle toiminnalle. Jotta toiminta voi olla proaktiivista, täytyy olla
minnalle
tieto mitä on tulossa ja milloin sekä ymmärtää toiminta. Varmista, että toimittajalla on tiedot
asioista. Näin toimittaja pystyy proaktiivisesti tuo-maan esille, mitä pitäisi huomioida ja miten.
Tiimin sitouttaminen kehit- Varmista koko tiimin ja sen jäsenten olevan tietoisia ja sitoutuneita kehittämään palvelua jatkutämiseen
vasti, vaikka SLA ja talousmittarit näyttäisivätkin hyvältä/huonolta. Se ei ole vain ankkuroitujen
henkilöiden vastuulla vaan kaikkien. Tämä luo pohjan kehitysideoiden etsimiselle ja esille tuomiselle.
Kehityskohteiden
esille Kannusta asiakkaan henkilöitä ja toimittajan palvelutiimiä tuomaan mahdollisesti havaitsemansa
nostamiseen kannustami- kehityskohdat esille. Näytä palvelun toimittajan henkilöille heidän ideoidensa olevan erittäin
nen
arvokkaita. Kannusta tiimiä tuomaan esille kehitysideoita järjestämällä erilaisia tilaisuuksia niiden esittelyyn tai vaikka palkitsemalla parhaimmista ideoista.

Palvelun laatu
"Best practicies"-toimintatapojen hyödyntäminen
Henkilöresurssien saamisen varmistaminen
Avoimen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen

Hyödynnä parhaaksi todettuja toimintatapoja ja minimoi niiden räätälöinti mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi.
Toimenpiteet henkilöstöresurssien saamiseksi on esitelty tarkemmin henkilöstöresurssien saaminen -kohdassa.
Varmista ilmapiirin pysyvän avoimena kannustamalla työntekijöitä tuomaan esille mahdollisia
kehitysehdotuksia ja varmistamalla jatkuvan kehittämisen. Vakiintunutta stabiilia palvelua on
huomattavasti vaikeampi kehittää kuin jatkuvasti kehittyvää palvelua.
Tiedonsiirron tehokkuuden Tarkemmat toimenpiteet ovat esitelty kustannusten alentuminen –kohdassa.
varmistaminen
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4.3.3 Palvelun toiminnallinen laatu
Palvelun laadun kolmas osa-alue on palvelun toiminnallinen laatu (kaavio 1). Palvelun
laadun maksimoimiseksi on tärkeää varmistaa palvelun toiminnallinen laatu. Ulkoistetuissa IT-palveluissa toiminnalliseen laatuun vaikuttaa merkittävimmin yhteistyö.
Tässä kappaleessa esitellään tarvittavat toimenpiteet palvelun toiminnallisen laadun
varmistamiseksi palvelun laadun maksimoimiseksi.
Yhteistyö
Palveluiden ulkoistaminen Intiaan ei työssä tarkasteltavissa palveluissa vaikuta merkittävästi palvelun toimittamisen pääprosesseihin. Palvelun ulkoistamisen vaikutus yhteistyöhön riippuu merkittäviltä osin asiakkaan nykyisistä toimintatavoista ja palvelun
asiakasrajapinnan lokaatiosta. Asiakasrajapinnan ollessa Suomessa palvelun toimittamisella Intiasta käsin ei ole suurta vaikutusta yhteistyöhön. Jos asiakasrajapinta siirtyisi
Intiaan, se vaikuttaisi mahdollisesti merkittävästikin jokapäiväiseen toimintaan riippuen asiakkaan kansainvälisyydestä. Mitä enemmän asiakas on tottunut toimimaan
kansainvälisessä ympäristössä, sitä pienemmän muutoksen palveluiden toimittamisen
lokaatio todennäköisesti asiakkaan jokapäiväiselle toiminnalle aiheuttaa.
Palvelun kieli muuttuu kaukoulkoistettaessa kuitenkin lähtökohtaisesti englanniksi.
Tämä tarkoittaa, että tapaamiset, päivittäinen kanssakäyminen ja dokumentaatio hoidetaan jatkossa englanniksi. Ennen uuteen palvelumalliin siirtymistä olisi tärkeää kartoittaa mitä tämä käytännössä tarkoittaisi. Kaikki dokumentit tehdään englanniksi ja jo
aiemmin tehdyt dokumentit pitää mahdollisesti kääntää englanniksi.
On järkevää pohtia, olisiko palvelukielen vaihdosta johtuvien haasteiden vähentämiseksi hyvä säilyttää edes yksittäisiä paikallisia palvelun toimittajan henkilöresursseja
asiakasrajapinnassa. Näin saadaan varmistettua asiakkaan luottamus uuteen palvelumalliin siirtymiseen ja varmistetaan palvelun toimittajan olevan tietoinen mahdollisesti
tulevista muutoksista. Lisäksi mahdollistetaan asiakkaan tukeminen jo varhaisessa vaiheessa uusia kehitystöitä silmällä pitäen.
Palveluiden Intiaan ulkoistamisen yhteydessä henkilökohtaiset tapaamiset ja niin sanotut kahvihuonekeskustelut vaihtuisivat lähtökohtaisesti sähköposteihin, pikaviestimiin
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ja puhelinpalavereihin. On tärkeää rohkaista asiakkaan työntekijöitä käyttämään reippaasti mahdollisesti heille uudempia työvälineitä hyödykseen. Jos asiakas ei ole tottunut käyttämään uudenaikaisia viestintäkeinoja niiden käyttö voi tuntua aluksi haastavalta. Usein asiakkaat oppivat kuitenkin ne nopeasti. Mahdollisessa siirtymävaiheessa
saattaa olla järkevää hyödyntää myös toimittajan lokaaleita henkilöstöresursseja. Näin
toimien voidaan varmistaa uuteen toimintamalliin siirtyminen tehokkaasti.
Palvelun toimittaja on kaukoulkoistuksen seurauksena lähtökohtaisesti kaukana ja kasvoton, sillä kanssa on sähköpostin, puhelimen ja mahdollisesti videotapaamisten varassa. Tämä seurauksena henkilökohtaisten suhteiden luominen vie normaalia pidempään. Kasvottomuuden vähentämiseksi asiakkaan ja mahdollisen palvelun toimittajan
kannattaisi käydä tapaamassa palvelun toimittajan palvelutiimiä Intiassa säännöllisin
väliajoin. Tämän lisäksi palvelun toimittajan kannattaa harkita keskeisimpien Intiassa
työskentelevien palvelun toimittajan henkilöstöresurssien tuomista Suomeen asiakkaan luokse säännöllisin väliajoin, jotta kasvottomuutta saadaan vähennettyä ja yhteistyösuhdetta tiivistettyä. Tämä tuo palvelun toimittajan lähemmäksi asiakasta ja vähentää vastakkainasettelua ja vahvistaa yhteishenkeä. Kuten kanssakäymisessä kasvokkain, myös internetin välityksellä käytävässä kanssakäymisessä on tärkeää muistaa hyvät käytöstavat ja korrekti palautteen antaminen, eikä saa aliarvioida hyvän palautteen
merkitystä. Suomalaiseen kulttuuriin ei juuri kuulu positiivisen palautteen aktiivinen
antaminen. Näin ollen asiaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota toimittaessa ulkomaalaisten kanssa, kuten tutkimuksessa tarkasteltavissa intialaisten kanssa.
Kulttuurierot tulevat esille myös päivittäisessä kanssakäymisessä. Tutkimuksessa huomattiin, että tarkasteltavissa palveluissa mukana olevilla intialaisilla on hyvin hierarkinen toimintatapa ja he kunnioittavat suuresti organisaatiossa heidän yläpuolellaan olevia. Intialaiset eivät mielellään tuo esille, etteivät pysty tai ehdi tekemään kaikkia töitä.
Näin ollen he vastaavat aina lähtökohtaisesti kyllä kysymykseen kuin kysymykseen.
Onkin tärkeää tuoda esille suomalaisten kanssa työskenteleville intialaisille sen olevan
suomalaisessa kulttuurissa hyväksyttävää ja suotavaa, jos he todella eivät osaa tai ehdi
tehdä kaikkia pyydettyjä tehtäviä. Lähtökohtaisesti asiakkaalle on kaikkein tärkeintä,
että he voivat luottaa täysin siihen mitä on sovittu. Jos kaikkea ei voida tai ehditä tehdä,
niin asiakkaat haluavat olla tietoisia asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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Haastatteluissa ilmeni, että suomalaiset asiakkaat arvostavat lähtökohtaisesti erittäin
merkittävästi proaktiivisuutta ja aktiivisuutta. Intialaisille ei ole luontevaa kyseenalaistaa ainakaan organisaation hierarkiassa ylempänä olevien henkilöiden tai asiakkaiden
toimintaa tai mielipiteitä. Heille tulee painottaa, että asiakkaat arvostavat heidän kehitysideoitaan merkittävästi ja kannustaa tuomaan niitä esille niin heidän keskustellessaan asiakkaan työntekijöiden kanssa kuin virallisissa kehitystoimenpidekeskusteluissa. Tämä on hyvä huomioida jo ennen palveluiden ulkoistamista Intiaan.
Edellä tehtyjen havaintojen täytyy kuitenkin huomioida olevan yleistyksiä ja kaikkien
työntekijöiden olevan kuitenkin yksilöitä ja eroavan mahdollisesti merkittävästikin kuvatusta. Onkin siis tärkeää, että palvelupäällikkö tuntee tulevan tiiminsä ja heidän ominaisuutensa ja osaa huomioida sen toiminnassaan.
Kuten aiemmin on todettu, osaaminen on usein jaettu pieniin palasiin Intiassa teknisen
osaamisen tason maksimoimiseksi. On tärkeää varmistaa palvelussa olevan myös kokeneita osaajia, jotka omaavat niin vahvan teknisen kuin liiketoiminnallisen osaamisen.
Tällöin he pystyvät huomioimaan koko kokonaisuuden ja keskustelemaan asioista vaadittavalla tasolla. Näin saadaan varmistettua, että kommunikointi tapahtuu tehokkaasti
ja oikealla tasolla.
Yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi ulkoistettaessa palveluita Intiaan, on tärkeää
valmistaa asiakas muutokseen niin asiakkaan johtotasolla kuin asiantuntijatasolla.
Usein päätökset uudesta palvelumallista tehdään johtotasolla, joten on tärkeää varmistaa, että johto viestii uuden palvelumallin kattavasti sisäisesti. Johdon tulee olla tiedottanut sisäisesti kaikkia tasoja siitä, mitä uuden palvelumallin avulla voidaan saavuttaa,
mitä uusi palvelumalli käytännössä tarkoittaa ja mitä uusi palvelumalli vaatii eri tasoilla
toimittaessa. Sen avulla asiakkaan koko organisaatio ymmärtää, mitä uuden mallin
avulla voidaan saavuttaa ja mitä se vaatii. Näin kaikki tietävät, mitä heiltä odotetaan ja
voivat valmistautua siihen, jolloin vältytään ikäviltä yllätyksiltä. On suositeltavaa varmistaa myös toimittajan palveluorganisaation valmius tulevaan palveluun ja sen mahdollisiin heidän toimintaansa kohdistuviin vaikutuksiin. Näin saadaan varmistettua, että
kaikki ovat valmiita tulevaan muutokseen, avoimella ja luottavaisella mielellä liikenteessä ja että tiimissä on ”hyvä fiilis” uuteen palvelumalliin siirtymisestä. Sen avulla
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saavutetaan mahdollisimman hyvät lähtökohdat päivittäisen toimivan yhteistyötavan
luomiseen ja luottavaiseen yhteistyötapaan.
Edellytykset sekä hyvälle yhteistyölle että koko palvelun laadulle luo jatkuva, avoin
kommunikointi. Avoimen kommunikaation avulla saadaan varmistettua kaikkien olevan samalla linjalla, tunnistettua oleellisimmat kehityskohteet ja sovittua tarpeelliset
kehitystoimenpiteet. Ilman avointa kommunikointia nämä tavoitteet eivät täyty. Näin
ollen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota luottamuksen rakentamiseen palvelussa
työskentelevien palvelun toimittajan ja asiakkaan henkilöiden välillä, avoimen kommunikoinnin aikaan saamiseksi.
Taulukkoon 7 on koottu yhteen yläpuolella esitellyt avaintekijät ja toimenpiteet palvelun toiminnallisen laadun maksimoimiseksi.
Taulukko 7 Toimenpiteet palvelun toiminnallisen laadun varmistamiseksi
Yhteistyö
Edellytysten luominen mahdolliselle
yhteistyökielen vaihtamiselle
Asiakasrajapinnan
henkilöiden sujuva
vaihtaminen
Kasvottomuuden
poistaminen

Varmistetaan asiakkaan henkilöiden omaavan tarvittavan englanninkielen
taso ja oleellisen dokumentaation olevan käytettävissä englanniksi. Tarvittaessa käännetään se englanniksi.

Käytetään aluksi asiakasrajapinnassa toimittajan lokaaleja ja asiakkaan luottamuksen omaavia henkilöitä varmistamassa yhteistyön sujuva aloittaminen
ja asiakasrajapinnan siirtäminen luottamuksen säilyttämiseksi.
Kasvottomuuden poistamiseksi asiakkaan avainhenkilöiden on hyvä vierailla
toimittajan Intiassa sijaitsevassa toimistolla. Lisäksi aluksi lienee järkevää
tuoda avainhenkilöitä tutustumaan paremmin asiakkaan henkilöihin rakentaen heihin luottamuksellisen työsuhteen. Näin saadaan kasvottomuutta poistettua ja kanssakäymisen siirtäminen verkon päähän hoidettua sujuvammin.
Kulttuurierojen huo- On hyvä käydä läpi sekä asiakkaan että toimittajan Suomessa työskentelevien
mioiminen
henkilöiden kuin Intiassa työskentelevien henkilöiden kanssa merkittävimpiä
kulttuurieroja. Näin jokainen ymmärtää ne ja pystyy yrittämään ottaa ne huomioon toiminnassaan. Näin löydetään yhteinen työskentelytapa tehokkaammin.
Muutokseen valmis- Informoidaan ja valmistetaan hyvin niin asiakkaan kuin mahdollisesti palvetautuminen
lun toimittajan lokaaliorganisaatio tulevaan muutokseen. Näin saadaan varmistettua kaikille mahdollisimman realistiset odotukset ja luotua "hyvä fiilis"
uuteen palvelumalliin siirtymiselle.
Jatkuva kehittämiAvoin kommunikointi luo puitteet hyvälle yhteistyölle ja yhteistyön kehittänen
miselle. Näin ollen on tärkeää varmistaa kommunikoinnin olevan avointa yhteistyön kehittämiseksi.

Yläpuolella esiteltiin toimenpiteet jaoteltuna palvelun laadun osa-alueisiin ja niihin
merkittävimmin vaikuttaviin osatekijöihin palvelun laadun maksimoimiseksi. Nämä
toimenpiteet ovat tiivistetty yhteen alapuoleisessa Taulukossa 8 Palvelun laadun varmistaminen.
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Taulukko 8 Yhteenveto toimenpiteistä palvelun laadun osatekijöiden huomioimiseksi
ja palvelun laadun maksimoimiseksi
Odotukset
Asiakkaan odotusten realistisuuden varmistaminen
Realististen odotusten informointi asiakkaan sisällä
Odotukset

Asiakkaan valmiuden varmistaminen muutokseen
Asiakkaan odotuksien informointi toimittajan sisällä
Jatkuva avoin kommunikointi

Palvelun tekninen laatu
Palvelumallin soveltuvuuden varmistaminen
Kustannusten
alentuminen

Palvelun sisällön relevanttiuden varmistaminen
Tiedonsiirron tehokkuuden varmistaminen
Lisätöiden kustannustehokkuuden varmistaminen
Henkilöresurssien kattavat avainosaamisalueet

Henkilöstöresurssien saaminen

Henkilöresurssien sopivuuden varmistaminen asiakkuuteen
Avoimen keskusteluyhteyden luominen ja ylläpitäminen
Henkilöstöresurssien motivoituneisuuden varmistaminen
Henkilöstöresurssien saaminen

Aktiivinen tiedottaminen
Ydinliiketoimintaan keskittyminen Puitteet proaktiiviselle toiminnalle
Tiimin sitouttaminen kehittämiseen
Kehityskohteiden esille tuomiseen kannustaminen
"Best practicies" -toimintatapojen hyödyntäminen
Palvelun laatu

Henkilöresurssien saamisen varmistaminen
Avoimen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen
Tiedonsiirron tehokkuuden varmistaminen

Palvelun toiminnallinen laatu
Edellytysten luominen mahdolliselle yhteistyökielen vaihtamiselle
Asiakasrajapinnan henkilöiden sujuva vaihtaminen
Yhteistyö

Kasvottomuuden poistaminen
Kulttuurierojen huomioiminen
Muutokseen valmistautuminen
Jatkuva kehittäminen
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5 Johtopäätökset
Työssä tutkittiin miten palvelunlaatu voidaan varmistaa ulkoistetuissa IT-palveluissa.
Varmistamisella tarkoitetaan, että palvelunlaadun mittauksen avulla saavutetaan luotettava kuva palvelun laadusta ja että palvelun laatu on korkeatasoista. Tämä selvitettiin
kahden alatavoitteen avulla. Työn ensimmäisenä alatavoitteena tutkittiin kuinka kattava
ja oikeellinen kuva palvelun laatumittauksen avulla saavutetaan tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa ja miten sitä voitaisiin kehittää mahdollisimman luotettavan kuvan saamiseksi palvelun laadusta. Toisena alatavoitteena tutkittiin mitä palvelun laadun
kohdalla pitää huomioida ja minkä toimenpiteiden avulla palvelun laatu voitaisiin maksimoida. Näiden alatavoitteiden avulla selvitettiin miten palvelun laatu voidaan varmistaa.
Palveluiden ominaispiirteitä ovat aineettomuus, heterogeenisuus, erottamattomuus ja
katoavaisuus. Palveluiden erityispiirteen, aineettomuuden, johdosta palveluiden arviointi etukäteen on mahdotonta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa aineettomuus todettiin huomioitavan mittaamalla palvelun laatua säännöllisin väliajoin palvelun laatukriteerien, palvelun teknillisen laadun tason, yhteistyön tason, ydinliiketoimintaan keskittymisen ja kustannusten läpinäkyvyyden, avulla. Palveluiden heterogeenisuuden johdosta palvelutapahtumat ovat ainutlaatuisia eikä kaikkiin tapahtumiin
voida varautua ennalta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa todettiin heterogeneettisuuden olevan huomioitu asettamalla palvelun laadun mittauksen laatukriteerit palvelun onnistumisen kannalta merkittävimmille tekijöille ja asettamalla vaatimukset palvelun laatukriteereiden tasoille. Palveluiden erottamattomuuden ansiosta palveluiden asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöresurssit vaikuttavat vahvasti asiakkaan kokemaan palvelun laatuun. Tutkimuksessa todettiin, että tämä huomioidaan tarkasteltavissa palveluissa, kun tehdään palvelun toimittajan asiakasrajapinnassa toimivien henkilöresurssien valintoja, asetetaan kvantitatiivisia mittareita (SLA-mittarit) ja
mitataan palvelun laadun mittauksen yhteydessä yhteistyön laatua. Palvelun ominaispiirteen, katoavaisuuden johdosta palveluita ei voida säilöä, mutta asiakkaan kokemukset palvelun toimittajasta ja muista palvelun toimittajista voidaan nähdä asiakkaan tietovarastona. Asiakkaan palveluun kohdistamat odotukset saattavat muuttua. Tämä huomioitiin tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa asettamalla palvelun alussa laatukri-
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teerit ja määrittelemällä niiden vaatimustasot. Näin ollen tutkimuksessa havaittiin palveluiden ominaispiirteiden olevan huomioitu tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa.
Palvelun laatu määräytyy vähentämällä asiakkaan odotuksista asiakkaan kokema palvelun laatu, joka kattaa palvelun toiminnallisen ja teknisen laadun. Asiakas kokee palvelun laadukkaana, kun asiakkaan kokema palvelun laatu on asiakkaan odotuksia korkeammalla. Asiakkaan odotukset pohjautuvat asiakkaan kokemuksiin palvelun toimittajasta ja muista palveluiden toimittajista, palvelun toimittajan imagosta ja muista asiakkaan palvelun toimittajaan kohdistamista odotuksista. Tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa asiakkaan odotukset huomioitiin asetettaessa asiakkaan ja palvelun
toimittajan yhteistyönä palvelunlaatumittarit ja niiden painoarvot ja vaatimukset palvelun laatutasoille. Näin tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa saatiin varmistettua
tavoitteiden realistisuus ja asiakkaan ja toimittajan olevan samalla linjalla palvelun tavoitteista. Asiakkaan kokema palvelun laatu pohjautuu palvelun tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. IT-palveluiden ulkoistuksen avulla asiakkaat hakevat kaukoulkoistuspalvelumallilla lähtökohtaisesti kustannusten pienentymistä, palvelun toimittajan
henkilöstöresurssien käyttöön saamista, ydinliiketoimintaan keskittymisen mahdollistamista, palvelun teknisen laadun korkeampaa tasoa, taloudellista joustavuutta, liiketoiminnan muutoksien tukemista ja kustannusten läpinäkyvyyden parantumista. Tutkimuksessa havaittiin, että näiden asiakkaan strategisten ulkoistamisen syiden pitää huomioida palvelun laadun mittauksessa kattavan ja luotettavan kuvan saamiseksi palvelun
laadusta. Tutkimuksessa havaittiin tarkasteltavissa palveluissa palvelun teknistä laatua
mitattavan teknisen laadun tason, asiakkaan ydinliiketoimintaan keskittymisen mahdollistamisen, kustannusten läpinäkyvyyden ja aikataulun pitävyyden avulla. Tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa havaittiin, että toiminnallista laatua mitataan yhteistyön avulla. Tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa oletettiin mahdollisesti merkittävimpien ulkoistamisen syiden liiketoiminnan muutokset ja kustannusten alentuminen
olevan lähtökohtaisesti huomioitu jo palvelun ulkoistamispäätöksen teon ja sopimusneuvottelun yhteydessä eikä olevan tarpeellista mitata niitä enää palvelun laatu mittauksessa. Tutkimuksessa ilmeni, että tarkasteltavissa palveluissa olisi hyvä seurata jatkuvasti myös asiakkaan palvelun käyttämää aikaa ja mahdollisia piilokustannuksia yhä
kattavamman kuvan saamiseksi kustannusten alentumisesta.
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Tutkimuksessa havaittiin, että tarkasteltavissa palveluissa palvelun laatumittarit ovat
linjassa palvelun ulkoistamisten strategisten syiden kanssa, joten ne oli asetettu oikeaoppisesti tehtävän mittauksen mukaisesti. Tutkimuksessa havaittiin, että palveluiden
laatukriteereiden painoarvot oli määritelty tapauskohtaisesti eri palveluiden välillä huomioiden asiakkaan odotukset. Tutkimuksessa havaittiin, että tarkasteltavissa palveluissa palvelun laatumittaus pohjautui ennalta määriteltyihin palvelun laatukriteereihin,
laatukriteereiden painoarvoihin ja palvelun laadun tasovaatimuksiin oikeaoppisen mittauksen mukaisesti. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että palvelun laadun mittauksessa
kerättiin sekä kvalitatiivista tietoa OTACE-mittauksen yhteydessä että kvantitatiivista
tietoa SLA-mittauksen oikeaoppisen mittauksen mukaisesti. Lisäksi laatumittaus oli
jatkuvaa. Näin ollen tutkimuksessa havaittiin, että tarkasteltavissa palveluissa palvelun
laadun mittaus oli tehty oikeaoppiseen mittaukseen pohjautuen ja näin ollen se voitiin
tulkita luotettavaksi.
Tutkimuksessa havaittiin, että tarkasteltavissa palveluissa palvelun laadun mittauksesta
saatuja tuloksia hyödynnettiin arvioidessa palvelun laatua ja mahdollisia kehitysmahdollisuuksia. Tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa kehitysmahdollisuuksien toteuttamisesta saavia hyötyjä verrataan niiden aiheuttamiin kustannuksiin, minkä pohjalta asiakas ja palvelun toimittaja sopivat kehitystoimenpiteet. Tutkimuksessa kävi
ilmi, että tarkasteltavissa palveluissa palvelun laadun jatkuvan mittauksen avulla seurataan myös toteutettujen kehitystoimenpiteiden toimivuutta. Näin ollen tutkimuksessa
todettiin, että tarkasteltavissa palveluissa mittausta ja saatuja tuloksia hyödynnettävän
tehokkaasti.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että palvelun laadun maksimoimiseksi on tärkeää kiinnittää
huomiota sekä asiakkaan odotuksien hallintaan että merkittävimpiin asiakkaan kokemiin palvelun toiminnallisiin ja teknisiin laadun tekijöihin. Tutkimuksessa selvisi, että
asiakkaan ja toimittajan tulee käydä yhdessä läpi asiakkaan odotukset jo palvelun
myyntivaiheessa. Tutkimuksessa todettiin, että tarkasteltavissa palveluissa realististen
odotuksien pohjalta voidaan asettaa palvelulle yhdessä tavoitteet ja kehittää palvelua
vastaamaan asiakkaan odotuksia mahdollisimman hyvin. Tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa palvelun hankintapäätös havaittiin olevan tehty usein johtotasolla.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että olisi tärkeää varmistaa kaikilla palvelun kanssa tekemi-
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sissä olevilla tahoilla asiakkaan sisällä olevan realistiset odotukset. Tutkimuksessa selvisi, että asiakkaan odotukset on tärkeä käydä läpi myös toimittajan palvelutiimin
kanssa, jotta he ymmärtävät asiakkaan palveluun kohdistamat odotukset ja ovat sitoutuneita niihin. Näin tutkimukseen pohjautuen saatiin varmistettua palvelussa mukana
olevien tahojen odotuksien yhdenmukaisuus ja sitoutuneisuus palvelun yhteisiin tavoitteisiin. Tutkimuksessa kävi myös ilmi avoimen kommunikoinnin palvelun eri osapuolien välillä olevan edellytys yhteistyölle ja palvelun laadun kehittämiselle koko palvelun elinkaaren ajan.
Tutkimuksessa todettiin, että palvelun korkea toiminnallinen laatu vaatii panostusta
sekä asiakkaalta että toimittajalta. Tutkimuksessa havaittiin, että tarkasteltavissa palveluissa uuteen kaukoulkoistuspalvelumalliin siirtymisen vaikutus asiakkaan joka päiväiseen toimintaan riippuu siitä, kuinka tottunut asiakas on toimimaan kansainvälisessä
ympäristössä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaukoulkoistumalliin siirryttäessä kommunikointikieli ja dokumentaatiokieli saattaa vaihtua suomesta englanniksi, joten on tärkeää varmistaa sen olevan mahdollista tarvittavan kielitaidon tason ja tarvittavan englanninkielisen dokumentaation käytettävissä olemisen ansiosta. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi henkilökohtaisten tapaamisten vaihtuvan online tapaamisiin (esim. Lync tai
Live meeting), tarkoittaen samalla kahvikonekeskusteluiden poistumista ja kasvottomuuden lisääntymistä. Tutkimuksessa selvisi, että olisi hyvä tuoda keskeisimpiä toimittajan palveluorganisaation henkilöitä työskentelemään asiakkaan luokse ja viedä
asiakas tapaamaan palveluorganisaatiota mahdollisesti Intiaan säännöllisin väliajoin
kasvottomuuden poistamiseksi ja hyvien yhteistyösuhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Palvelun rajapinnassa työskentelevät henkilöt vaikuttavat merkittävästi asiakkaan kokemaan palvelun laatuun. Tutkimuksessa ilmeni, että on hyvä kiinnittää erityistä huomiota asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden erityisesti asiakkaan kokemien luottohenkilöiden tehtävien siirtämisessä Intiaan luottamuksen ylläpitämiseksi.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että kulttuurieroista on hyvä keskustella avoimesti asiakkaan
ja toimittajan palveluorganisaatioiden kanssa, jotta jokainen ymmärtää paremmin mahdolliset kulttuurierot ja kykenee huomioimaan ne toiminnassaan edesauttaen toimivien
yhteistyökäytäntöjen löytämistä. Tutkimuksessa havaittiin luotettavan ja avoimen yhteistyösuhteen luovan pohjan palvelun korkealaatuisuudelle ja palvelun laadun jatkuvalle kehittämiselle.
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Tutkimuksessa selvisi palvelun tekniseen laatuun merkittävästi vaikuttavien tekijöiden
olevan kustannusten alentuminen, henkilöstöresurssien saaminen, ydinliiketoimintaan
keskittyminen ja palvelun laatu. Tutkimuksessa tarkasteltavissa palveluissa havaittiin
kustannusten aleneminen olevan lähtökohtaisesti huomioitu jo palvelun ulkoistamisen
yhteydessä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kustannusten minimoimiseksi asiakkaan on
tärkeää kiinnittää huomiota palvelumallin soveltuvuuteen ja palvelun oikeelliseen sisällön määrittämiseen palvelun hankintavaiheessa säästyäkseen mahdollisilta lisäkustannuksilta jatkossa. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että asiakkaan kannattaa kiinnittää
huomiota lisätöiden kustannustehokkuuteen ja mahdollisten päällekkäiskustannusten
välttämiseen. Tutkimuksessa selvisi, että palvelun teknisen laadun varmistamiseksi toimittajan palveluorganisaation täytyy omata tarvittavilta osin syvää teknistä osaamista,
teknisen kokonaisuuden hallitsevia henkilöitä ja asiakkaan liiketoimintaosaamisen
omaavia henkilöitä oikeiden ratkaisujen löytämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, että palveluorganisaation koko potentiaalin hyödyntämiseksi on
oleellista kiinnittää huomiota henkilöstöresurssien motivoituneisuuteen ja henkilöresurssien välisen kommunikoinnin toimivuuteen. Tutkimuksessa selvisi, että toimivan
kommunikoinnin avulla asiakas on tietoinen töiden edistymisestä ja toimittaja saa tietoa
mahdollisesti asiakkaalle tulevista muutoksista luoden pohjan proaktiiviselle kehitysehdotuksien esille tuonnille. Näin asiakas pystyy myös keskittymään ydinliiketoimintaan. Tutkimuksessa käy ilmi, että palvelutiimiä tulee kannustaa tuomaan esille kehitysmahdollisuudet ja kehitysideat esimerkiksi erilaisten palkitsemismenetelmien
avulla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ilmapiiri on tärkeää pitää avoinna läpi koko palvelun elinkaarin tiedonvaihdon varmistamiseksi ja kehityskohteiden havaitsemiseksi
pitäen palvelun kehittämisen jatkuvana. Tutkimuksessa havaittiin, että jatkuvasti kehittyvää palvelua on huomattavasti vaivattomampi kehittää kuin stabiloitunutta palvelua.
Tutkimuksessa käy ilmi, että palvelun laadun maksimoimiseksi on järkevää hyödyntää
parhaiksi havaittuja toimintatapoja mahdollisimman vähän räätälöityinä.
Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tarkasteltavien kaukoulkoistuspalvelumallilla toimitettavien palveluiden palvelun laatumittariston laatimisessa ja palvelun laatumittauksen kehittämisessä kattavan kuvan saamiseksi palvelun laadusta, palvelun laadun kehittämiseksi ja kehitystoimenpiteiden toimivuuden seuraamisessa. Tut-
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kimuksen tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää kaukoulkoistustoimitusmallilla toimitettavien nykyisten ja mahdollisesti uusien palveluiden korkean palvelulaadun saavuttamiseksi.
Tutkimuksessa ei oteta kantaa palvelun laadun maksimoinnin esiteltyjen toimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin. Jatkossa olisi hyvä tutkia, mikä on palvelun laadun
optimitaso. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia onko asiakkaan liiketoiminta-alueella,
palvelun kohdealueella tai tavoitellulla palvelutasolla vaikutusta siihen, onko palvelun
toimittaminen kaukoulkoistusmallilla perusteltua, kannattavaa ja missä laajuudessa.
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Liite 1 Haastattelupohja
Aihe: Palvelun laadun huomiointi ulkoistettaessa palveluita
Tarkennukset
-

Palvelun laatu on määritelty olemaan asiakastyytyväisyyttä useammasta palvelutapahtumasta

Rajaukset
-

Ulkoistettaessa palveluita palvelun toimittajan lokaalilta toimipisteeltä Intiaan

-

Palvelut, jotka toimitetaan merkittäviltä osin Intiasta käsin.

Kysymyksiä on kaksi per osa-alue
1. Mikä aiheuttaa haasteita?
2. Miten haasteet olisi pystytty välttämään tai niiden vaikutukset minimoimaan
jälkikäteen ajateltuna?
Osa-alueet
1. Ydinliiketoimintaan keskittyminen
o Kokonaisvaltaisuus
o Proaktiivisuus
o Kehittäminen
2. Osaamisen taso
3. Yhteistyö
4. Piilokustannukset
5. Muut?

