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_________________________________________________________________ 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin hankinnan sisäisten palvelukeskuksien perustamisen 

motiiveja, menestystekijöitä ja toiminnan mittaamista suomalaisissa teollisuusyrityk-

sissä.  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tutkitut yritykset hyödynsivät si-

säisiä palvelukeskuksia osana hankinnan toimintamallin kehittämistä. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, vertailevana tapaustutkimuksena. Tutkimuk-

sen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla kolmesta 

suomalaisesta teollisuusyrityksestä, jotka toimivat eri teollisilla toimialoilla. Aineiston 

analyysi pohjautui tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaisiin pääteemoihin, 

teoriaohjaavaan analyysiin ja abduktiiviseen päättelyyn. 

 

Palvelukeskuksen perustaminen oli osa hankintatoimen tai yrityksen toiminnan ko-

konaismuutosta. Keskeiset palvelukeskuksen perustamisen motiivit olivat kiinteiden 

kustannusten alentaminen ja toiminnan tehostaminen operatiivisessa ostotoimin-

nassa. Tutkimus täydensi aikaisempaa tutkimusta esittelemällä geneerisen mallin 

palvelukeskuksen menestystekijöiden arvioimiseksi. Mittareiden osalta tutkimus kä-

sitteli prosessi- ja projekti- ja palvelumittareita.  Tutkimuksen tulokset ovat pääosin 

yleistettävissä ja antavat tukea sisäisen palvelukeskuksen perustamisen ja toimin-

nan suunnitteluun sekä palveluiden käyttöönottoon.  
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_________________________________________________________________ 

This study focused on purchasing related internal shared service centres in Finnish 

industrial companies. Special attention was put on analysing the motives for estab-

lishing service centre as well as critical success factors and measurement of ser-

vices. The target of this study was to understand how companies are utilizing inter-

nal shared service centres when developing their purchasing related operating 

model.  

 

The study was executed as a qualitative, comparative case study. The empirical 

part of the study was carried out as semi-structured theme interviews in three Finn-

ish industrial companies, which are all operating in a different industrial segment. 

Data analysis was based on earlier research, theory and abductive reasoning.  

 

Establishing a shared service centre was part of purchasing function or entire com-

pany structural change. The most important motives were fixed costs reduction and 

efficiency improvement needs in operative purchasing. This study complemented 

previous studies by introducing a generic model for evaluating service centre suc-

cess factors.  As regards measurement this study discussed about process-, pro-

ject- and service measures. The results of this study can be partly generalized for 

different type of internal shared service centres when planning the successful set 

up and implementation of services.   
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1. Johdanto 

 

Tämä Pro Gradu -tutkielma kohdistaa tutkimustyön suomalaisten teollisuusyritysten 

hankinnan sisäisiin palvelukeskuksiin, erityisesti niiden perustamiseen liittyviin mo-

tiiveihin, tuotannonaikaisiin menestystekijöihin ja toiminnan mittareihin. Koen palve-

lukeskus -teeman hyvin ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi, koska pääsin päätyöni 

puitteissa hankinta- ja logistiikkajohtajana suunnittelemaan ja toteuttamaan hankin-

nan palvelukeskuksen käyttöönoton.  Palvelukeskus käynnistyi vaiheittain vuoden 

2019 aikana. Samalla yhdistimme aikaisemmin matriisissa toimineen hankintaor-

ganisaation yhdeksi konsernitasoiseksi organisaatioksi. 

 

Toimintamallin suunnittelun ja käyttöönoton edetessä minua alkoi enenevissä mää-

rin kiinnostaa vertailutieto hankinnan sisäisten palvelukeskusten käynnistämiseen 

sekä toiminnan onnistumiseen ja mittaamiseen liittyen. Tiedän, että moni suomalai-

nen teollisuusyritys on jo käynnistänyt erilaisia sisäisiä palvelukeskuksia. Osa toteu-

tuksista on ollut menestyksellisiä, osa vähemmän onnistuneita. Tämän tutkimuksen 

avulla yritin ymmärtää, mitkä ovat menestyksen avaimet sisäisen palvelukeskuksen 

perustamisessa ja siihen liittyvässä toimintamallin muutoksessa.  

 

Sisäisen palvelukeskuksen perustaminen on yksi tapa organisoida yrityksen toimin-

taa. Päätös on aina strateginen, sen vaikutus on pitkäkestoinen ja siihen liittyy mer-

kittäviä haasteita ja riskejä. Strategiaan liittyy tehokkuuden tavoittelun kautta impli-

siittinen päätös yhteisten palvelutoimintojen sekä prosessien standardoinnista ja yh-

distelystä eri liiketoimintojen välillä. Sisäisen palvelukeskuksen perustamisen voi-

daan todeta olevan eräänlainen palveluiden hankintapäätös useamman sisäisen 

asiakkaan ja yhden, sisäisen palvelutoimittajan välillä. Päätöksellä tavoitellaan pa-

rempaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä kustannussäästöjen että kokonaiskan-

nattavuuden näkökulmasta. Sisäinen palvelukeskus voi olla myös välivaiheen rat-

kaisu matkalla kohti ulkoistuspäätöstä.  (Gospel & Sako 2010, 1386; Janssen & 

Joha 2006, 104; Zeynep Aksin & Masini 2008, 239) 
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Vaihtoehtoinen tapa resursoida palvelut on ulkoistaminen, jossa organisaation ul-

kopuolinen kumppani ottaa vastuulleen palvelun tuottamisen. Molemmissa vaihto-

ehdoissa pyritään tilanteeseen, jossa sovitut palvelut tuotetaan mahdollisimman 

kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Keinovalikoimassa ovat mm. uudet teknolo-

giat, paraneva palvelun laatu, kiinteiden kulujen muuttaminen muuttuviksi kuluiksi ja 

johdon työajan vapauttaminen organisaation ydinkyvykkyyksien kehittämistä varten. 

(Sako 2010, 28-29; McIvor 2008, 45) 

 

Resurssien jakaminen sisäisen palvelukeskuksen avulla on yrityksen sisällä tapah-

tuvaa luottamukseen perustuvaa resurssien yhteiskäyttöä ja jakamista. Resursseilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä aineellisia ja aineettomia resursseja. Aineelliset re-

surssit ovat helposti hankittavia arvon luonnin välineitä, kuten laitteita ja pääomaa. 

Aineettomat resurssit ovat vaikeasti kodifioitavia arvon luonnin välineitä, kuten 

maine, taidot, yrityskulttuuri sekä tietotaito ja siksi niiden kopiointi tai korvaaminen 

ovat vaikeammin toteutettavissa (Jiang,  Jiang, Cai & Liu 2015, 128-129).  

 

Kirjallisuudessa puhutaan paljon nk. ”parhaiden käytäntöjen” käyttöönotosta, mutta 

vähemmälle huomiolle jää se tosiasia, että tuo väljästi määritelty käsite on varsin 

riippuvainen yrityksen kontekstista ja strategisista tavoitteista. Yhden yrityksen ”pa-

ras käytäntö” ei välttämättä sovellu toiselle.  Empiria ja teoria eivät välttämättä kulje 

käsi kädessä ja käytännön toteutuksista on varsinkin hankinnan palvelukeskusten 

osalta niukasti tutkimustietoa olemassa.  

 

Keskeiset hankinnan palvelukeskuksen kehittämisen kysymykset liittyvät strategi-

seen tavoiteasetantaan ja sen toteutumiseen. Onko yrityksen strateginen tavoite 

vain mahdollisimman kustannustehokas operatiivisen ostopalvelun tuottaminen vai 

liittyykö palvelukeskuksen perustamiseen myös organisaation kyvykkyyden kehittä-

misen vaatimuksia? Miten yrityksen konteksti vaikuttaa päätöksentekoon ja muu-

toksen läpivientiin? Miten koko hankinnan toiminnan ja henkilöstön kehittäminen on 

mukana palvelukeskuksen toimintamallin suunnittelussa vai onko mitenkään?  

 

Vaikka tämän tutkimuksen painopiste onkin hankinnan sisäisissä palvelukeskuk-

sissa, on moni tässä tutkimuksessa esiin tuleva havainto varsin hyvin yleistettävissä 
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myös muihin sisäisiin palvelukeskuksiin. Uskon, että tämän tutkimuksen tuottama 

tieto yhdisteltynä aikaisempiin tutkimustuloksiin voi auttaa muita suomalaisia teolli-

suusyrityksiä tekemään parempia valintoja palvelukeskuksen käyttöönottoprojektin 

muutosjohtamiseen, toiminnan tehostamiseen, tiedon tuottamiseen ja jakamiseen, 

toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä resurssointiin liittyen. 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Yritykset etsivät koko ajan uusia mahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiseksi tiu-

kassa markkinatilanteessa. Hankinnan merkitys kilpailuedun luomisessa on yrityk-

sissä jo laajalti tunnustettu ja hankinta nähdäänkin strategisena toimintona. Ammat-

timaisesti toteutettu hankinta tarjoaa yritykselle merkittävän mahdollisuuden sekä 

arvon luomiseen, että tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. (Karjalainen 

2011, 87; Ates, Wynstra & van Raaij 2015, 204) 

 

Valmistavan teollisuuden yrityksissä jopa 50 – 80% kokonaiskustannuksista käyte-

tään ulkoisiin hankintoihin, mikä korostaa hankintojen merkitystä yritysten arvon-

luonnin välineenä. Hankintojen kautta käyttöön saatujen resurssien osuus on 

useimmissa organisaatiossa ylivoimaisesti hallitseva, teollisuusyrityksissä jopa yli 

80 prosenttia. (Knoppen & Sáenz 2015, 123; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

21-22) 

 

Hankinnassa on viime vuosina laajalti tunnistettu sisäisten palvelukeskuksien tar-

joamat mahdollisuudet oman operatiivisen tehokkuuden ja kyvykkyyden kehittämi-

sessä. Vaikka tehokkaiden prosessien, teknologian ja taloudellisen pääoman mer-

kitys yrityksen tulokselle onkin suuri, tekee ihminen liiketoiminnan päätökset. Mitä 

kyvykkäämpiä henkilöitä organisaatiossa on ja mitä paremmin organisaatio osaa 

kyvykkyyksiä hyödyntää, sen paremmat mahdollisuudet sillä on menestyä kilpai-

lussa (Uren 2007, 32).  

 

Hankinnan sisäinen kyvykkyys, toimintamallit, tiedon jakaminen ja avoin viestintä-

kulttuuri ovatkin avainasemassa, kun yritys haluaa erottautua kilpailijoista hankin-

noissa, toimittajasuhteissa ja toimittajaverkon hallinnassa. Vaikka yrityksen sisäis-

ten resurssien osuus onkin vain noin 20 prosenttia ja hankinnan organisaation 
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osuus vain murto-osa siitä, on hankinnan resurssien kyvykkyydellä – sen vaikutta-

vuuden vuoksi - iso merkitys koko organisaation toiminnan tehokkuudelle. (Knoppen 

& Sáenz 2015, 126; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 29) 

 

Näin ollen onkin luonnollista, että yritykset ovat muokanneet hankinnan prosesseja 

ja sitä tukevaa organisaatiota tavoitteenaan löytää oman toimintaympäristönsä kan-

nalta optimaalinen toimintamalli. Varsin usein toimintamallin kehitys on johtanut 

hankintojen keskittämiseen tavoitteena synergiaetujen löytäminen. Synergioiden on 

tyypillisesti arvioitu liittyvän suuruuden ekonomiaan, prosessitehokkuuteen ja tehos-

tuvaan tiedon ja osaamisen jakamiseen (Karjalainen 2011, 87-88).  Tämä tutkielma 

keskittyy yhteen operatiivisten hankintojen keskittämisen malleista – sisäisiin palve-

lukeskuksiin.  

 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, vertailevana tapaustutkimuksena. Tutki-

muksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla kol-

mesta suomalaisesta teollisuusyrityksestä, jotka toimivat eri teollisilla toimialoilla. 

Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä kuusitoista. Aineiston analyysi pohjautui tutki-

muksen teoreettisen viitekehyksen mukaisiin pääteemoihin, teoriaohjaavaan ana-

lyysiin ja abduktiiviseen päättelyyn. 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kollektiivisena tapaustutkimuksena hankin-

nan sisäisten palvelukeskusten perustamisen motiiveja, kriittisiä menestystekijöitä 

ja tulosten mittaamista kolmessa suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Pääkysy-

mykseksi nostin kysymyksen 

 

Miten suomalaiset teollisuusyritykset hyödyntävät sisäisiä palvelukeskuksia 

osana hankinnan toimintamallin kehittämistä? 
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Alakysymyksiksi määrittelin alla olevat kolme kysymystä, joista ensimmäinen liittyy 

yritysten motiiveihin, toinen kriittisiin menestystekijöihin ja kolmas tulosten mittaami-

seen. Tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Miksi suomalaiset teollisuusyritykset perustavat hankinnan sisäisiä pal-

velukeskuksia? 

2. Mitkä ovat toimintamallin muutoksen kriittiset menestystekijät? 

3. Miten hankinnan sisäisen palvelukeskuksen toiminnan tehokkuutta ja on-

nistumista mitataan? 

Tarkastelun näkökulmina ovat motiivit, kriittiset menestystekijät ja tuloksien mittaa-

minen. Ensimmäinen kysymys käsittelee toiminnan kehittämisen motiiveja ja sitä, 

miksi hankinnan sisäinen palvelukeskus on usein parhaaksi katsottu toimintamalli 

toiminnan uudelleenorganisoinnissa. Samalla yritän tunnistaa, miksi yritys valitsi 

juuri sisäisen palvelukeskuksen eikä esimerkiksi ulkoistettua kumppaniratkaisua?  

Toinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään hankinnan palvelukeskuksen perusta-

miseen liittyvien motiivien ja haastattelututkimuksen tulosten kautta niitä kriittisiä 

menestystekijöitä, joilla toimintaympäristössä arvioidaan ja todennetaan tehdyn toi-

mintamallimuutoksen onnistumista.  

Kolmas tutkimuskysymys pyrkii selvittämään, miten hankinnan palvelukeskuksen 

toiminnan tehokkuutta ja toiminnan onnistumista mitataan sekä toiminnan käyntiin-

lähtövaiheessa että tuotantovaiheessa. Syntyykö luonteva kytkös menestystekijöi-

den kautta vastaaviin mittareihin ja mitä nämä mittarit voisivat olla? Mitä näkökulmia 

mittaamisessa on mukana ja toisaalta mitä tulisi olla mukana? 

Tutkimuksen tarkastelu on rajattu vain case-yritysten hankinnan sisäisiin palvelu-

keskuksiin ja pääpaino on motiivien, menestystekijöiden ja mittareiden tunnistami-

sessa. Kuvassa 1 on esitelty kysymysten keskinäinen riippuvuus. 
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Kuva 1 – Tutkimuskysymykset 

1.3 Avainkäsitteet 

Tutkimuksen kannalta keskeisiä avainkäsitteitä ovat hankinta, palvelukeskus, mo-

tiivit, menestystekijät ja suorituskyvyn mittaaminen. Käsitteet on määritelty 

tässä luvussa lähtökohdan luomiseksi lukujen 2 – 4 tarkemmalle läpikäynnille.  

 

1.3.1 Hankinta  

 

Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien johtamista siten, että yritys saa han-

kittua kaikki tarvitsemansa tuotteet, palvelut, kyvykkyydet ja osaamisen, joita se tar-

vitsee toiminnassaan. Hankinnan tavoitteena on turvata näiden resurssien saata-

vuus kaikissa olosuhteissa hyödyntämällä toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet 

parhailla mahdollisilla ehdoilla siten, että kaikki liiketoiminnan tarpeet tulevat täyte-

tyksi halutulla tavalla. Hankinta johtaa organisaation ulkoisten resurssien hankintaa 

ja valitsee toimittajat siten, että valinnat ovat linjassa yrityksen strategisten tavoittei-

den kanssa. (van Weele 2010, 8; Driedonks, Gevers & van Weele 2014, 288; Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2015, 53) 

 

On oleellista huomata, että hankintoihin liittyviä tehtäviä hoidetaan  monessa eri  or-

ganisaation osassa. Termi hankinta kattaa huomattavasti laajemman alueen kuin 
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mistä hankintaorganisaatio vastaa. Hankinta perustuu yrityksen sisällä useamman 

eri toiminnon yhteiseen resurssointiin ja edellyttää siksi myös tehokasta sisäisten 

resurssien hallintaa ja johtamista.  Hankinnan funktiota kutsutaankin usein hankin-

tatoimeksi. (Driedonks et al. 2014, 288; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 50) 

 

1.3.2 Palvelukeskus  

 

Sisäiselle palvelukeskukselle on kirjallisuudessa monta määritelmää. Sen voidaan 

määritellä olevan ”puoli-itsenäinen organisaatioyksikkö, joka tuottaa aikaisemmin 

hajautettuna tehtyä tukipalvelua organisaation sisäisille asiakkaille pääasiassa 

säästääkseen organisaation kustannuksia, luodakseen arvoa ja parantaakseen pal-

velukokemusta” (Knol, Janssen & Sol 2014, 91-92). 

 

Schulz & Brennerin (2010, 215-216) tutkimuksen mukaan palvelukeskus on organi-

satorinen konsepti, joka yhdistelee prosessit konsernin sisällä tavoitteenaan poistaa 

päällekkäisyyksiä, tuottaa tarvittavat tukiprosessit ja on erillinen organisaatioyksikkö 

konsernin sisällä. Palvelukeskus on toiminnaltaan verrattavissa ulkoisiin kilpailijoihin 

ja sen pääasiallinen ohjaustekijä on kustannusten säästö. Palvelukeskus palvelee 

vain sisäisiä asiakkuuksia ja sitä johdetaan kuten muutakin liiketoimintaa.  

 

Schulman, Dunleavy, Harmer & Lusk (1999, 9) puolestaan määrittelevät sisäisen 

palvelukeskuksen olevan yrityksen eripuolilla organisaatiota olevien, mutta saman-

tyyppistä toimintaa harjoittavien resurssien keskittäminen. Keskittämisen tavoit-

teena on palvella useampaa sisäistä asiakasta nykyistä pienemmin kustannuksin ja 

paremmalla palvelutasolla. Sisäisten asiakkaiden yhteisenä tavoitteena on lisäksi 

yrityksen arvon kasvattaminen ja ulkoisten asiakkaiden palvelukokemuksen paran-

taminen.  

 

Bergeron (2003, 3) määrittelee palvelukeskuksen olevan yhteistyöstrategia, jossa 

joukko liiketoimintoja keskitetään uuteen puoli-itsenäiseen liiketoimintayksikköön, 

jolla on oma johtorakenne. Yksikön tavoitteena on tehostaa toimintaa, luoda liiketoi-

minta-arvoa, säästää kustannuksia ja parantaa emoyhtiön alla olevien sisäisten asi-

akkaiden palvelutasoa valituilla palvelualueilla.  
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Yhteenvetona voidaan todeta palvelukeskuksen kokoavan yhteen joukon yrityksen 

sisäisten liiketoimintayksiköiden yhteisiä ja hyvin määriteltyjä palvelukokonaisuuk-

sia, joita se tarjoaa palveluna, itsenäisesti toimien, kyseisille liiketoimintayksiköille. 

Toimintamallissa on selkeitä yhtymäkohtia palveluiden ulkoistamiseen liittyen, jossa 

palvelut tuottaa sopimussuhteessa oleva ulkoinen kumppani. Sisäisen palvelukes-

kuksen mallissa ideana on kuitenkin hyödyntää organisaation olemassa olevaa 

osaamista ja tietoa organisaation toimintakulttuurista. Siksi palvelukeskus on juridi-

sesti ja toiminnallisesti osa yritystä, mutta toimii usein omana liiketoimintayksikkönä 

(Ulbrich 2006, 197). 

 

1.3.3 Motiivit  

 

Motiivit ovat tyypillisesti luonteeltaan strategisia, taloudellisia tai kyvykkyyksien ke-

hittämiseen liittyviä. Yleisesti ottaen yritykset uskovat, että perustamalla sisäisiä pal-

velukeskuksia voidaan säästää kustannuksia ja kohdentaa liiketoiminnan linjaor-

ganisaatiosta vapautuvaa aikaa enemmän arvoa tuottavaan toimintaan. Kohden-

nettu palveluorganisaation johtaminen antaa paremman näkyvyyden tuloksiin ja sa-

malla mahdollisuuden palvelulaadun kehittämiseen. Organisaatio haluaa kuitenkin 

usein pitää ydinkyvykkyydet tai tekniset ratkaisut omassa ohjauksessaan eikä halua 

luovuttaa kontrollia organisaation ulkopuolelle. Taloudellinen taakanjako eli esimer-

kiksi yhteinen panostus uusiin teknologioihin on myös helpompaa, kun investointia 

on jakamassa useampi liiketoimintayksikkö. (Zeynep Aksin & Masini 2007, 240; 

Richter & Brühl 2016,29; Janssen & Joha 2006, 104; Ulbrich 2006, 198)  

 

Sisäisen palvelukeskuksen toimintaa voivat rajoittaa sisäisen organisaation kyvyk-

kyys ja toisaalta usein esitettävä kielto palvella organisaation ulkopuolisia asiak-

kaita. Tämä saattaa rajoittaa käytettävissä olevia resursseja ja kyvykkyyksiä ja siten 

myös suuruuden ekonomian syntymistä (Janssen & Joha 2006, 104). 
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1.3.4 Menestystekijät  

 

Rockart (1979, 85) määrittelee yleisellä tasolla kriittiset menestystekijät ”muuta-

maksi avainalueeksi, jossa hyvät tulokset takaavat organisaatiolle hyvän ja kilpailu-

kykyisen suorituskyvyn”. Menestystekijöiden tavoitteena on tunnistaa ja kuvata ne 

rakenteelliset muuttujat, joiden toteutumisella on eniten merkitystä strategisten ta-

voitteiden saavuttamisessa. Menestystekijöihin liittyviä tuloksia voidaan arvioida 

yhtä hyvin yksilötasolla kuin palvelukeskuksen käyttöönoton kokonaistarkastelun - 

esimerkiksi projektin tai prosessien - kautta. (Borman & Janssen 2012, 391)  

 

Kirjallisuudessa palvelukeskuksen menestystekijöitä lähestytään usein joko määrit-

telemällä palvelukeskuksen käyttöönoton onnistumiseen tai epäonnistumiseen liit-

tyviä tekijöitä. Molempiin liittyy sosiaalisia, kulttuurillisia ja poliittisia näkökulmia, 

jotka ovat usein hyvin paljon sidoksissa kontekstiin, jossa asioita tarkastellaan. On-

nistumiseen liittyvät tekijät ovat tekijöitä, joiden olemassaolo tuo hyötyä palvelukes-

kuksen perustamiselle ja/tai tekijöitä, jotka ovat kriittisiä koetun menestyksen paran-

tamisessa. Epäonnistumiseen liittyvät tekijät ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat epäon-

nistumisen asetettuun tavoitteeseen pyrittäessä ja/tai aiheuttavat osittaisen tai täy-

dellisen käyttöönottoprojektin lakkauttamisen (Miskon, Bandara, Gable & Fielt 2011, 

2).  

  

1.3.5 Suorituskyvyn mittaaminen  

 

Suorituskyvyn mittaaminen voidaan määritellä monin eri tavoin. Kumari & Malhotra 

(2012, 78) määrittelevät termin kertomalla, että se sisältää suorituskyvyn arvioinnin 

monesta eri näkökulmasta, jolloin tunnistetaan suorituskyvyn, suunnittelun, seuran-

nan ja kehittämisen kannalta kriittiset ulottuvuudet. Aguinis, Joo & Gottfredsonin 

(2012, 385) mukaan suorituskyvyn mittaaminen on ”jatkuva prosessi, jossa tunnis-

tetaan, mitataan ja kehitetään yksilöiden ja tiimien suorituskykyä sekä kohdistetaan 

sitä organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti”. Jälkimmäinen määritelmä 

kytkee suorituskyvyn mittaamisen siis myös yrityksen strategisiin tavoitteisiin. 

Palvelukeskuksen suorituskykyä mitataan samoin kuin minkä tahansa organisaa-

tion suorituskykyä. Yleistettynä suorituskyvyllä tarkoitetaan organisaation kykyä 
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tuottaa halutut tulokset halutussa ajassa käyttäen tulosten tekemiseen optimoidun 

määrän resursseja ja pitäen yllä sovitun laatutason. Tässä tutkimuksessa suoritus-

kyvyn mittareista on tarkasteltu seitsemän keskeistä mittaria, jotka Sink, Tuttle & De 

Vries (1984) tutkimuksen mukaan ovat vaikuttavuus (effectiveness), tehokkuus (ef-

ficiency), laatu (quality), tuottavuus (productivity), työelämän laatu (quality of work 

life), uudistumiskyky (innovation) ja kannattavuus (profitability). Nämä mittarit on 

määritelty tarkemmin luvussa 4. 

1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu kolmeen pääteemaan: motiiveihin, 

menestystekijöihin ja mittaamiseen. Nämä teemat kytkeytyvät toisiinsa hankinnan 

sisäisen palvelukeskuksen perustamisen ja palvelutoiminnan kautta. Motiivien 

osalta tarkastelen erityisesti palvelukeskuksen perustamisvaiheen strategisia ja 

operatiivisia motiiveja. Menestystekijöitä kartoitetaan sekä käyttöönottoprojektin 

että palvelun tuottamisen näkökulmista. Mittaamista lähestyn prosessi-, projekti-, ja 

palvelumittareiden osalta pääpainon ollessa operatiivisissa palvelumittareissa.  

 

Kuva 2 – Tarkastelun teoreettinen viitekehys, pääteemat ja tutkimuskysymykset 
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Ylemmän tason pääteorioina ovat resurssilähtöinen teoria (resource based view, 

RBV) sekä transaktiokustannuksiin liittyvä teoria (transaction cost economics, TCE), 

jotka molemmat vaikuttavat mielestäni keskeisesti tutkimuksen pääteemojen sisäl-

töön. Resurssilähtöinen teoria auttaa ymmärtämään palvelukeskuksen organisoin-

nin, resurssoinnin ja johtamisen motiiveja sekä menestystekijöitä samalla kun 

transaktiokustannusteoria tuo syvyyttä palvelukeskuksen tehokkuusajatteluun esi-

merkiksi transaktiokustannusten ja mittaamisen näkökulmasta.  Monella muullakin 

teorialla on palvelukeskuksen toiminnan kehittämisessä merkitystä, mutta olen ra-

jannut ne tutkimuksen ulkopuolelle yksittäisiä viittauksia lukuun ottamatta. Kuvassa 

2 olen hahmotellut tutkimuksen teoreettista viitekehystä, josta käyvät ilmi teoriataus-

tat, pää- ja alakysymykset, kysymyksiin liittyvät pääteemat sekä teemoihin liittyvät 

analyysikysymykset.  

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Tämä Pro gradu -tutkielma muodostuu kahdeksasta luvusta. Tässä työn ensimmäi-

sessä luvussa johdatellaan lukija tutkimuksen teemaan. Luvussa esitellään tutki-

muksen tausta, tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset, avainkäsitteet, teoreetti-

nen viitekehys sekä tutkielman rakenne. Luvuissa 2-4 tarkastellaan kirjallisuustutki-

muksen kautta aikaisempaa palvelukeskuksiin tehtyä tutkimusta. Luvussa 2 käsit-

telen palvelukeskuksen perustamisen motiiveja, luvussa 3 tunnistettuja menestys-

tekijöitä sekä luvussa 4 palvelukeskuksen toiminnan mittaamista.   

 

Viidennessä luvussa kuvataan tutkimuksen menetelmät, joilla tutkimusongelmaa on 

lähestytty empirian kautta. Kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen tulokset 

teemoittain. Seitsemännessä luvussa pohditaan teorian ja empirian yhdistelyn 

kautta tutkimuksen tuloksien merkitystä suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. 

Tutkielman kahdeksannessa luvussa tehdään johtopäätökset ja yhteenveto tutki-

muksesta, tunnistetaan tutkimukseen liittyvät rajoitteet sekä tehdään ehdotuksia jat-

kotutkimukseen liittyvistä mahdollisuuksista.  
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Lähdeluetteloon perustuvan kirjallisuustutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että 

palvelukeskuksista on kohtalaisen paljon tutkimustietoa saatavilla. Isoin osa artik-

keleista liittyy kuitenkin julkishallinnon case -tutkimuksiin sekä erityisesti henkilöstö-

hallinnon ja tietohallinnon palvelukeskuksiin. Varsin paljon on tehty myös kirjalli-

suustutkimuksia siitä, mitä muut ovat tutkineet. 

 

Tämän tutkimuksen tieteellinen uutuusarvo voidaan mielestäni nähdä kontekstissa 

eli tutkimusta hankinnan sisäisistä palvelukeskuksista on varsin rajoitetusti tarjolla. 

Tutkimuksen kohdistaminen suomalaisten teollisuusyritysten sisäisiin hankinnan 

palvelukeskuksiin on selkeästi alue, jota ei ole vielä tutkittu ja joka on kiinnostava 

osa-alue myös tutkijan oman työn kannalta.  Lisäksi sisäisen palvelukeskuksen 

käyttöönottoprojektin muutosjohtaminen ja palvelukeskuksen menestystekijät ovat 

teemoja, joissa tämän tutkimuksen tuloksia voidaan ajatella yleistettävän, koska ne 

ovat pääosin palvelukeskuksen toiminnan sisällöstä riippumattomia tekijöitä. Tutki-

muksellisesti pidänkin tärkeänä saada lisää tutkimustietoa erityisesti hankinnan si-

säisten palvelukeskusten menestystekijöistä sekä toiminnan tulosten mittaami-

sesta, jotta pystyisimme jatkossa hyödyntämään tutkimuksen kautta saatavaa tietoa 

uusia sisäisiä palvelukeskuksia perustettaessa. 
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2.   Sisäisen palvelukeskuksen perustamisen motiivit 

 

Kova kilpailu markkinoilla ja siihen liittyvä kilpailukyvyn ylläpito edellyttävät yrityksiltä 

jatkuvaa toiminnan tehostamista ja kustannustehokkuuden etsimistä. Yritykset ar-

vioivat säännöllisesti oman toiminnan ja ulkoa ostamansa palvelun rajapintoja ja te-

hokkuutta. Aikaansa seuraavat yritykset pyrkivät olemaan dynaamisia ja muokkaa-

vat toimintaansa sellaisiin toimintamalleihin, joissa kilpailukykyä voidaan ylläpitää ja 

kehittää. Käytännössä yritykset virtaviivaistavat arvoketjuaan keskittymällä ydinky-

vykkyyksiin ja organisoimalla tukipalveluita joko palveluina organisaation sisällä tai 

ulkoistamalla kyseisiä palveluita. Dynaamisesti muuttuvassa markkinassa johdon 

kyvykkyys muuttaa ja sopeuttaa yrityksen toimintaa voi luoda sille pysyvää kilpai-

luetua. (Eisenhardt & Martin 2000, 1106; Richter & Brühl 2016, 27) 

 

Yli 75 % Fortune 500 -yrityksistä on toteuttanut erilaisia jaettuja palvelukeskuksia - 

ulkoisia tai sisäisiä - tavoitteenaan ylivertainen kustannustehokkuus ja palvelut. 

Päätös sisäisen palvelun tuottamisesta tai palvelun ulkoistamisesta on aina tapaus-

kohtainen. Yritykset ovat vuosikausia tyypillisesti ulkoistaneet tukipalveluiksi luokit-

telemiaan palvelukokonaisuuksia, mutta viime vuosina sisäisten palvelukeskusten 

osuus päätöksissä on kasvanut. Muutoksen taustalla ovat suurempi taloudellinen 

potentiaali itse tehtynä sekä erityisesti valittujen kyvykkyyksien luonti ja säilyttämi-

nen omassa organisaatiossa. (Gospel & Sako 2010, 1391-1392; Richter & Brühl 

2016, 26) 

 

Palvelukeskuksen asema keskitettyyn malliin ja ulkoistukseen verrattuna on peri-

aatteellisella tasolla kuvattu kuvassa 3. Palvelukeskuksia voidaan käyttää tuotta-

maan palveluita saman organisaation osastojen välillä tai vaihtoehtoisesti useam-

man organisaation välillä. Erimuotoiset palvelukeskusratkaisut ovat tyypillisesti lä-

hempänä asiakasta ja asiakkailla on usein jonkinasteinen omistusoikeus palvelun 

tuottamiseen liittyen (Janssen & Joha 2006, 103-104). 

 

Bergeronin (2003) mukaan keskitetty malli tarjoaa paremman yritystason kontrollin 

ja suuruuden ekonomian edut mutta samalla asiakaspalvelu ja vasteajat saattavat 
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heiketä etäisyyden asiakkaaseen kasvaessa. Ulkoistamisessa tehdään pitkäkes-

toinen sopimus palvelun tuottamisesta tai myydään ulkoistettava toiminto ulkoistus-

kumppanille ja ostetaan se takaisin palveluna sovituksi ajanjaksoksi sovittua kor-

vausta vastaan (Willcocks & Kern 1998, 29). 

 

 

Kuva 3 – Palvelukeskuksen organisoitumismalleja, mukaillen Janssen & Joha 2006 

Fig. 1 

 

Ulkoistusjärjestelyille on tyypillistä, että yhdellä asiakkaalla voi olla yksi tai useampia 

ulkoistuskumppaneita, kun taas palvelukeskusratkaisuissa useammalla asiakkaalla 

on yksi sisäinen palvelutoimittaja, jotka kaikki ovat osa samaa organisaatiota.  

Ulkoistamismalli on ylipäätään erilainen sovitun toimintamallin vuoksi ja siihen liittyy 

kiinteästi esimerkiksi virallinen sopimussuhde määriteltyine vastuineen ja juridisen 

vastuun siirto ulkoistuskumppanille. (Janssen & Joha 2006, 103-104). 

 

Sisäisen tai ulkoisen palvelun (make-or-buy) valintaan vaikuttavat sekä yrityksen 

nykyinen rakenne että strategiset liiketoiminnan kehityssuunnitelmat. Jos yrityksen 

nykyinen rakenne on keskitetysti johdettu ja liiketoiminta vakaassa tilassa, on sisäi-

sen palvelukeskuksen rakentaminen helpompaa kuin hyvin hajautetussa liiketoimin-

tamallissa, jossa päädytään usein ulkoistusratkaisuun.  Ulkoistuspäätöksen taus-
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talla voi lisäksi olla meneillään oleva liiketoiminnan uudelleenjärjestely, jolloin esi-

merkiksi yhdistettäessä kahta eri yritystä on helpompi ulkoistaa molempien yhtiöi-

den päällekkäiset toiminnot kuin yhdistellä niitä sisäisesti yhdeksi toimivaksi koko-

naisuudeksi. (Gospel & Sako 2010, 1390; Sako 2010, 28-29; McIvor 2008, 45). 

 

Motiiveja on tutkittu kirjallisuudessa varsin paljon, erityisesti julkishallinnon osalta. 

Paagman, Tate, Furtmueller & de Bloom toteuttivat 2015 sekä kirjallisuustutkimuk-

sen (63 artikkelia) että haastattelivat julkishallinnon keskeisiä palvelukeskusten 

kanssa tekemisessä olleita avainhenkilöitä. Haastateltavia oli yhteensä 16 henkilöä 

kunnallisiin IT -palvelukeskuksiin liittyen ja haastattelut tehtiin Hollannissa sekä Uu-

dessa-Seelannissa. Artikkeleiden avulla löydettiin yhteensä 13 päämotiivia, joiden 

yleisyyden olen kuvannut alla olevassa taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 – Palvelukeskuksen perustamisen motiiveja, Paagman & al. (2015, 115) 

mukaillen 
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2.1 Kustannukset 

 

Kustannussäästöt olivat Paagman et al. (2015) tutkimuksen mukaan eniten huo-

miota saanut asia kirjallisuudessa. Säästöjä voidaan palvelukeskuksessa saada ai-

kaiseksi joko alentamalla yksikkökustannuksia tukeutuen suuruuden ekonomiaan 

tai toisaalta vähentämällä henkilöstöä ja alentamalla siten palkkakustannuksia (Sel-

den & Wooters 2011, 352; Dollery, Grant & Crase 2011, 161). Prosessien standar-

dointi ja siihen liittyvän työn automatisointi ovat useimmiten edellytys henkilöstövä-

hennyksille.  

 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella kustannussäästöjen toteutumisesta sisäisissä 

palvelukeskuksissa on vähän näyttöjä (Dollery & Akimov, 2008, 90; Dollery, Akimov 

& Byrnes 2009, 218), mutta toisaalta ei myöskään ole näyttöä siitä, etteivätkö pal-

velukeskukset olisi tehokkaita alentamaan kustannuksia. Tältä osin kirjallisuudessa 

on siis selkeästi erilaisia näkemyksiä.  

 

Julkaistut kustannussäästöt ovat usein organisaation omia tutkimuksia tai ovat arvi-

oita perustuen organisaatioiden omiin tutkimuksiin tai haastattelutuloksiin (Miskon 

et al. 2011, 5; Zeynep Aksin & Masini, 2008, 240). Onkin syytä kriittisesti arvioida, 

missä määrin osoitetut säästöt ovat todellisia laskennallisia säästöjä ja missä mää-

rin asianomistajien subjektiivisia arvioita toteutuneista hyödyistä. Kyselytutkimuk-

sella ei välttämättä saada riittävän luotettavaa tietoa näin monimutkaisesta ja kon-

tekstuaalisesta asiasta. 

2.2 Palvelulaadun, tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen 

 

Kirjallisuudessa on osin ristiriitaisia näkemyksiä palvelukeskuksiin liittyvän palvelu-

laadun, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen liittyen. Zeynep Aksin & Masini 

(2008) arvioivat palvelukeskuksen perustamisen ja siirtymisen palvelumalliin paran-

tavan palvelun laatua, koska toiminnan johtamiseen on mahdollista panostaa aikai-

sempaa enemmän. Uuteen toimintamalliin siirtyminen edellyttää yleensä syste-

maattista prosessien harmonisointia ja standardointia, joilla saadaan aikaiseksi ai-
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kaisempaa selkeämpi toimintamalli ja parempi kuri itse tekemiseen. Standardoin-

nilla poistetaan päällekkäisiä prosesseja (McIvor, McCracken & McHugh 2011, 449) 

ja pystytään tarjoamaan asiakkaille johdonmukaista palvelua. Keskitetysti tuotetun 

palvelun, joka perustuu yhtenäiseen toimintamalliin, uskotaan parantavan tuotta-

vuutta, jolla puolestaan arvioidaan olevan tehokkuuteen ja tuloksiin myönteinen vai-

kutus (Miskon et al. 2011,5). Edellä mainitut lähteet suhtautuvat palvelukeskuksen 

tuomiin mahdollisuuksiin varsin myönteisesti.  

 

Kriittisempää näkökulmaa edustavat Janssen & Joha (2006), joiden mukaan sisäi-

sille palvelukeskuksille asetetut odotusarvot ovat usein yliampuvia ja käsitteenä 

käytetty ”parhaat käytännöt” (best practices) voivat olla motiivikohtaisesti tarkastel-

tuna ristiriidassa keskenään. Palveltaessa useampia asiakkaita ovat asiakaskohtai-

set odotusarvot toisiinsa nähden erilaisia ja liiallinen standardointi voi johtaa petty-

mykseen asiakaslupauksen lunastamisessa. Lisäksi, jos yksittäinen asiakas kokee 

jäävänsä muiden asiakkaiden jalkoihin, on seurauksena usein oman palvelumallin 

kehittäminen ja irtautuminen sisäisen palvelukeskuksen palveluista. Palvelun ul-

koistaminen lisää yleensä ohjaus- ja johtamisresurssien tarvetta omassa organisaa-

tiossa ja riskien hallinnan aiheuttama lisäkustannus voi jopa ylittää ulkoistamiseen 

liittyvät hyödyt. 

 

Molemmat näkökulmat lienevät perusteltavissa, koska esimerkiksi palvelukeskuk-

sen toteutustavalla, yrityskulttuurilla ja yrityksen maturiteetilla on suuri vaikutus ko-

ettuun onnistumisen tasoon ja sitä kautta motivaatioon.  

2.3 Kehityspanokset ja innovaatiot  

Palvelukeskus luo yhteisen perustan, jota on mahdollista jatkokehittää yhteisesti. 

Sen sijaan, että kukin organisaatio kehittäisi erikseen omia toimintamallejaan, voi-

daan kehittää yhteistä toimintamallia (Borman & Janssen 2012, 390; Ulbrich, 2006, 

196). Paagman et al. (2015) tutkimuksessa vain kymmenessä artikkelissa mainittiin 

kehityspotentiaali motiivina palvelukeskuksen perustamiselle. Tutkimuksessa tuli 

esille, että kehittäminen voi kohdistua myös organisaatiorakenteisiin, prosesseihin 
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ja toimintamallin tunnistettujen ongelmakohtien parantamiseen, joita ei ehkä sellai-

senaan mielletä innovaatioiksi, mutta joilla on palvelun laatua parantava vaikutus 

(Chapman, Soosay & Kandampally 2002, 360).  

2.4 Asiakaskokemuksen parantaminen ja johtamisinformaatio 

Palvelukeskusta perustettaessa monet organisaatiot yhdistelevät tehtäviä, joita ai-

kaisemmin hoidettiin samantyyppisesti eri osissa organisaatioita. Paagman et al. 

(2015) tutkimuksessa analysoitujen artikkeleiden pohjalta vaikuttaisi siltä, että pal-

velukeskuksessa tehtävä työ voidaan hoitaa nopeammin ja kohdennetummin koh-

distamalla enemmän huomiota asiakkaaseen (Ulbrich 2006, 198; Grant, McKnight 

& Uruthirapathy 2007, 527). 

 

Samalla myös yhdistettyjen tehtävien tuottama informaatio voidaan yhdistää ja kes-

kittää palvelukeskukseen. Yhdistetyn tiedon jakelu tarjoaa yhdenmukaisemman tie-

topohjan yli organisaatiorajojen ja samalla tehokkaan tavan kommunikoida organi-

saatioyksiköiden välillä edellyttäen, että toimintamallissa on selkeästi määritelty tie-

donjakelun prosessi ja että erikoisosaaminen käytännössäkin siirtyy palvelukeskuk-

sen kautta muille organisaation osille. (Turle, 2010, 178-179; Frei 2008, 11)  

 

Muita tunnistettuja tiedon jakamiseen ja tiedolla johtamiseen liittyviä etuja ovat pa-

rempi tietoturva (Janssen & Joha, 2006, 111), mahdollisuus jakaa kokemuksia ja 

parhaita käytäntöjä organisaatioiden välillä (Dollery et al. 2011, 161; Frei 2008, 11) 

sekä parempi läpinäkyvyys ja kustannusten ennustettavuus (Cooke, 2006, 214).  

2.5 Parempi yhteensopivuus lakien ja standardien kanssa 

 

Kirjallisuudessa nousi esille myös palvelukeskuksen perustamisen tuoma mahdolli-

suus auttaa organisaatioita pitämään toimintansa ajan tasalla suhteessa muuttu-

vaan lainsäädäntöön ja standardeihin (Dollery et al. 2011, 161). Sen sijaan, että 

jokainen organisaatioyksikkö pitäisi itse huolta prosessiensa yhteensopivuudesta, 

voidaan sama lopputulos saavuttaa kehittämällä palvelukeskuksen yhteistä proses-

sia (Interligi, 2010, 239).  
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Hankinnan palvelukeskuksen kannalta hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi asiakasor-

ganisaatioiden yhteisten sopimuspohjien rakentaminen, joita käyttämällä voidaan 

varmistaa sopimusten laatu ja yleisten sopimusehtojen noudattaminen. Oli yllättä-

vää havaita, että yhteensopivuus lakien ja standardien kanssa nousi motiivina esille 

kuitenkin vain harvoissa artikkeleissa.  

2.6 Resurssien saatavuus ja ydinkyvykkyyksien vahvistaminen 

 

Kirjallisuudessa tuli selkeästi esille tarve saada asiakasorganisaatioiden käyttöön 

erilaisia resursseja kuten osaamista, palveluita ja teknologioita. Palvelukeskuksen 

perustaminen antaa mahdollisuuden kehittää laadukkaita resursseja ja tarjota niitä 

sisäisille asiakkaille (Redman, Snape, Wass & Hamilton 2007, 1496). Yhdistele-

mällä useamman sisäisen asiakkaan tarpeita palvelukeskus pystyy palkkaamaan 

kovempitasoista osaamista ja tarjoamaan keskuksen kyvykkyyttä asiakkaidensa 

käyttöön jaettuina resursseina (Ulbrich 2006, 200). Palvelukeskukset pystyvät usein 

tarjoamaan myös parempia urakehitysmahdollisuuksia ja joustavuutta työntekijöil-

leen ja luomaan hyvää motivaatiota henkilöstölleen oman tarjontansa kautta 

(Rothwell, Herbert & Seal 2011, 250).  

 

Saman kyvykkyyden rakentaminen saattaa olla pienemmälle organisaatiolle mah-

dotonta, koska sen omat resurssit ovat rajalliset ja näin kyky palkata kovan tason 

osaamista on myös varsin rajallinen (Richey, Hilton, Harvey, Beitelspacher, Tokman 

& Moeller 2011, 377). Siirtämällä osa organisaation toiminnasta palvelukeskuksen 

vastuulle voidaan vapauttaa johtamiskyvykkyyttä organisaatiolle tärkeämpien asioi-

den ja muiden ydinkyvykkyyksien johtamiseen (Sako, 2010, 28).  

2.7 Parempi toiminnan kontrolli  

Palvelukeskuksen tuottamat palvelut tarjoavat mahdollisuuden sisäisten kontrollien 

ylläpitoon osana palvelua (Baldwin & Irani 2001, 22; Farndale, Paauwe & Hoeksema 

2009, 547). Tämä antaa mahdollisuuden poistaa paikallisia kontrolleja toteuttamalla 

kontrollit osana yhteistä palvelua (Maatman, Bondarouk & Looise 2010, 329). Pro-

sessikontrollien käyttöönotto yhteisissä prosesseissa antaa mahdollisuuden seu-

rata, toimiiko organisaatio määritellyn prosessin mukaisesti ja toisaalta mahdolliset 

poikkeamat havaitaan nopeammin.  
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Vaikka sisäisten kontrollien merkitys nähdään tärkeänä sekä johtamis- että organi-

saatioteorioissa, nousee tämä teema varsin vähän esille palvelukeskusten perusta-

misen motiiveina. Oli myös selkeästi havaittavissa, etteivät toiminnan vastuullisuu-

den tai toimitusketjun läpinäkyvyyden varmentaminen ja seuranta nousseet esille 

yhdessäkään lukemassani artikkelissa. Tämä saattaa johtua siitä, että kyseiset tee-

mat ovat liiketoimintavaatimuksena nousseet enemmän esille vasta aivan viime 

vuosina.  

2.8 Riskien minimointi 

Riskien minimointi ei tunnu olevan asiana erityinen peruste palvelukeskusten perus-

tamiselle.  Riskien minimointi nähdään tarpeellisena uutta palvelua rakennettaessa 

sekä uuden palvelun käyttöönottovaiheessa. Näihin riskeihin pyritään varautumaan 

panostamalla kehitystyöhön ja käyttöönottoon riittävästi aikaa ja resursseja (Jans-

sen & Joha 2006, 103) sekä jakamalla tarvittavat investoinnit useamman palvelu-

keskuksen asiakkaan kesken. 

 

Toinen tunnistettu riskityyppi on organisaatioiden välinen toimintamalli ja yhteistyön 

laatu. Palvelukeskuksen perustamiseen liittyy yleensä sopimus, joka asettaa perus-

teet yhteistyölle. Sopimusperustainen yhteistyö pienentää yhteistyöhön liittyviä ris-

kejä ja parantaa organisaatioiden välistä luottamusta varsinkin, kun kaikki osapuolet 

toimivat sopimuksen mukaisesti (Murray, Rentell & Geere 2008, 552). Toisaalta si-

säinen kytkös ei mahdollista aitoa valintatilannetta palveluntuottajien välillä, jos riskit 

laukeavat esimerkiksi palvelun laatuun liittyen.  

 

Tässä luvussa kävin läpi aikaisempaan kirjallisuustutkimukseen perustuen keskei-

siä palvelukeskuksen perustamiseen liittyviä motiiveja.  Seuraavassa luvussa käsit-

telen palvelukeskuksen menestystekijöitä.   
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3.    Palvelukeskuksen menestystekijät 

 
Kirjallisuudessa on tunnistettu monia palvelukeskuksen menestykseen liittyviä teki-

jöitä, joita lähestytään usein tunnistettujen haasteiden kautta. Aikaisemman tutki-

muksen perusteella olen tunnistanut kolme eri analyysiä kriittisiin menestystekijöihin 

liittyen. Näistä ensimmäinen, Miskon et al. (2011) eritteli yhdeksän eri menestyste-

kijää ja viisi epäonnistumiseen vaikuttavaa tekijää erityisesti IT -palvelukeskuksiin 

liittyen.  

 

Toisessa tutkimuksessa Knol & Sol (2011) luokittelivat kriittiset menestystekijät kol-

men eri näkökulman perusteella teknisiin-, johtamis- ja organisaatiohaasteisiin. Kol-

mannen luokittelutavan esittelivät Knol et al. (2014) jakamalla kriittiset menestyste-

kijät neljän eri näkökulman mukaisesti resurssiriippuvuuteen, tehokkuuteen, jatku-

vuuden varmistamiseen sekä tiedon käyttöön.   

 

Keskeisin havainto on se, että vaikka kaikissa näissä tutkimuksissa listataan kriitti-

siä menestystekijöitä ja luokitellaan niitä eri luokittelutekijöiden avulla, ei menestys-

tekijöiden vaikutusta palvelukeskuksen toimintaan tai mahdollisia keskinäisiä riippu-

vuuksia ole juurikaan tuotu esille. Toinen havainto on luokittelutekijöiden erilaisuus. 

Siinä missä Knol et al. (2014) tutkii menestystekijöitä teoreettisten viitekehysten 

kautta niin esimerkiksi Miskon et al. (2011) listaa haastattelututkimuksessa esille 

tulleita IT- palvelukeskusten perustamiseen liittyviä käytännön haasteita ja onnistu-

miseen vaikuttaneita tekijöitä. Molemmissa on kuitenkin elementtejä sekä strategi-

sen että operatiivisen tarkastelun näkökulmista. 

 

Tekemäni kirjallisuustutkimuksen synteesin perusteella (Miskon et al. 2011; Knol & 

Sol 2011; Knol et al. 2014) nostan esille alla olevat näkökulmat, niihin liittyvät riskit 

ja riskien mitätöinnin onnistumista vahvistavina tekijöinä. Näkökulmat ovat rakentu-

neet keskusteluttamalla artikkeleita keskenään ja analysoimalla tulokset. Sen jäl-

keen olen luokitellut tutkimuksissa esille nousseet, saman aihealueen riskit samaan 

näkökulmaan kuuluviksi osatekijöiksi.  
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Käyttöönottoprojektin muutosjohtamisen kannalta palvelukeskuksen menestyk-

sen riskit ovat (1) puutteellinen liiketoiminnan kehityssuunnitelma (business case), 

(2) väärin valittu palvelukeskuksen käyttöönottomalli, (3) heikko projektijohto ja te-

hoton muutosjohtaminen, (4) huonosti hoidettu viestintä, (5) henkilöstömuutosten 

huono johtaminen ja (6) joustamattomat henkilöjärjestelymahdollisuudet. 

 

Resurssien käytön kannalta palvelukeskuksen menestyksen riskit ovat (1) valta-

taistelu resurssien hankintaan ja ylläpitoon liittyen, (2) resurssien hyväksyttävyys, 

(3) vallan ja resurssien siirtyminen, (4) riittävän laadukkaat resurssit ja (5) johdon 

sitoutuminen. 

 

Toiminnan tehokkuuden kannalta palvelukeskuksen menestyksen riskit ovat (1) 

liiallinen tehokkuuden maksimointi minimoimalla transaktio/tuotantokustannukset, 

(2) puutteellinen standardointi, (3) huono palvelukeskuksen ohjaus-  ja johtamis-

malli, (4) epäselvä palvelun sisältö, (5) palvelutason ja -laadun ylläpito, (6) organi-

saation huono skaalautuminen muutostilanteissa,  (7) kohdennetun viestinnän 

puute, (8) puutteellinen palvelun tehokkuuden mittaaminen, (9) puuttuvat sopimuk-

set, (10) uskallus annetun mandaatin käyttämiseen, (11) palveluorganisaation vie-

raantuminen asiakkaista ja (12)  asiakkaiden varjo-organisaatioiden rakentuminen 

johtuen pettymyksestä yhteisesti tuotettuun palveluun.  

 

Toiminnan jatkuvuuden kannalta palvelukeskuksen menestyksen riskit ovat (1) 

sopeutumattomuus muuttuvaan organisaatioon ja asiakastarpeen muutokseen, (2) 

väärin ajoitetut oman toiminnan muutokset, (3) suunnitelmallisuuden puute palvelu-

sisällön kehittämisessä, (4) toiminnan tehokkuutta ei mitata sekä (5) ennakoimatto-

muus henkilöstömuutosten osalta.   

 

Tiedon tuottamisen ja jakamisen kannalta palvelukeskuksen menestyksen riskit 

ovat (1) tiedon integroimattomuus ja tietokatkot tiedon siirtymisessä organisaation 

sisällä, (2) heikot IT- kyvykkyydet, (3) monimutkaiset IT –järjestelmät ja (4) kyvyttö-

myys hyödyntää organisaation parhaita käytäntöjä. 

Kuvassa 4 on kuvattu palvelukeskuksen edellä tunnistetut kriittiset menestystekijät. 

Nämä esitetyt 32 nimettyä kriittistä menestystekijää ovat empiirisen tutkimukseni 
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lähtökohta, kun selvitän kirjallisuustutkimuksen ja käytännön välistä yhteyttä suo-

malaisten teollisuusyritysten hankinnan palvelukeskusten kriittisten menestysteki-

jöiden osalta. Empiirisen tutkimuksen tulosten perusteella olen arvioinut ja muokan-

nut alla esittämiäni näkökulmia tutkimuksen edetessä. 

 

Kuva 4  – Kriittisten menestystekijöiden luokittelu 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen näiden kolmen eri kirjallisuustutkimuksen tulosten 

synteesin viiden eri näkökulman kautta. Olen pyrkinyt nostamaan esille myös tun-

nistamiani ristiriitoja ja epäkohtia aikaisempaan tutkimukseen liittyen.  

3.1 Käyttöönottoprojektin muutosjohtaminen 

Palvelukeskuksen perustaminen edellyttää sekä palvelukeskuksen henkilöstöltä 

että sen asiakasorganisaatioilta merkittävää muutosjohtamista onnistuakseen. 

Muutos kohdistuu liiketoimintaprosesseihin, tietojärjestelmiin ja informaatioon.  Ku-

ten Borman (2008, 10) toteaa ”on tärkeätä johtaa muutosta huolellisesti sekä palve-

lukeskuksen sisällä että sen ulkopuolella”. Goh, Prakash, & Yeo (2007, 253) nosta-

vat esille tarpeen johtaa muutosta ainakin kolmella eri tasolla: (1) määritellään vas-

tuut, kuten esimerkiksi päätöksentekomalli, tulosvastuut ja niiden seuranta, (2) kes-

kitytään toiminnan tehokkuuteen kuten esimerkiksi prosesseihin, järjestelmiin ja 

suuruuden ekonomioiden tavoitteluun ja lopuksi (3) keskitytään asioiden vaikutta-
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vuuteen kuten esimerkiksi henkilöstön taitoihin, palveluiden toimitustapaan ja orga-

nisaatiomalliin.  

 

Käyttöönottoprojektin haasteet johtuvat usein tehokkaan muutosjohtamisen puut-

teesta, jolla vaikutetaan esimerkiksi odotusarvojen viestintään, loppukäyttäjien si-

touttamiseen, muutosvastarintaan, tarvittavan kulttuurimuutoksen aikaansaami-

seen ja lopulta myös työntekijöiden väliseen yhteistyöhön muutoksen aikaansaa-

miseksi. Muutosvastarinnan voi aiheuttaa kyvyttömyys nähdä palvelukeskuksen 

tuomia mahdollisuuksia ja toisaalta voidaan pelätä että ”palvelutasot romahtavat” 

(Janssen & Joha, 2006, 107).  Haasteellisiksi voidaan nähdä myös prosessien ja 

järjestelmien kehitys, joita voi olla vaikea analysoida, kehittää, standardoida ja lo-

pulta harmonisoida. Lisäksi lähtötilanteen järjestelmien sisältämä informaatio voi 

olla epäluotettavaa.  

 

Lacity & Fox (2008, 22) toteavatkin, että palvelukeskus tulisi perustaa investoimalla 

ensin toiminnan mahdollistavaan teknologiaan. Tämä näkökulma on mielestäni var-

sin erikoinen, sillä teknologiakärki edellä on vaikeata edetä, ellei tavoitetilan toimin-

tamallia ole kuvattu ennen teknologiainvestointia. Reaalimaailmassa on kuitenkin 

tärkeätä ymmärtää mihin investoinnit kohdistuvat. 

 

Palvelukeskuksen perustaminen edellyttää joka tapauksessa merkittävää investoin-

tia esimerkiksi järjestelmiin, tietorakenteisiin ja toimitiloihin. Myös ulkoisen resurs-

soinnin tarve on muutoksessa todennäköinen. Siksi perustamiskustannukset tulisi 

arvioida perusteellisesti tekemällä huolellinen liiketoiminnan kehityssuunnitelma en-

nen perustamispäätöstä. On oleellista huomata, että palvelukeskuksen hyötyjen ja 

menestyksen saavuttaminen vie aikaa eikä niitä voi heti ulosmitata. Liiketoiminnan 

kehityssuunnitelmassa tulisikin olla useammalle vuodelle jaksottuva takaisinmaksu-

suunnitelma. Jos tätä ei ymmärretä, voi henkilöstö helposti kokea palvelukeskuksen 

toiminnan epäonnistumisena. (Miskon & al. 2011, 5)           
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Alkuperäisten investointilaskelmien verifiointi on usein hankalaa, koska palvelukes-

kuksen toiminnan sisältö saattaa muuttua käyttöönoton yhteydessä ja hyötylaskel-

mat ovat usein varsin optimistisia ja etupainotteisia. Palvelukeskuksen käyttöönot-

tomallilla on vaikutusta suunnitellun tehokkuuden ja hyödyn toteutumiseen. Jos pal-

velukeskus perustetaan kertakäynnistyksellä (big-bang), toteutuvat suunnitellut 

hyödyt kenties nopeammin, mutta käynnistämiseen liittyvä riski on merkittävästi 

suurempi kuin vaiheittaisessa käyttöönotossa. (Wagenaar 2006, 362) 

3.2 Resurssien käyttö 

 

Resurssiriippuvuusteorian Pfeffer & Salancik (1978) mukaisesti organisaatiot ovat 

riippuvaisia toisistaan saadakseen käyttöönsä tarvittavat resurssit, jotta toiminnan 

jatkaminen ja kasvu olisivat mahdollisia (Garavan 2012, 2431, 2444). Organisaation 

voima riippuu niistä riippuvuussuhteista, joita sillä on toisiin organisaatioihin. Orga-

nisaatioiden lähtökohtainen tavoite on vähentää omaa riippuvuuttaan muista orga-

nisaatioista ja toisaalta kasvattaa muiden riippuvuutta omaan organisaatioonsa. 

(Medcof 2001, 1002) 

 

Edellä esitellyn resurssiriippuvuusteorian takia on mahdollista, että yksittäiset orga-

nisaatioyksiköt vastustavat resurssien luovuttamista ja valta-asemansa heikkene-

mistä palvelukeskusta perustettaessa. Palvelukeskusmalli pakottaa yksiköt käyttä-

mään yhteisiä, jaettuja resursseja, joka on ristiriidassa resurssiriippuvuusteorian 

mukaiseen voiman maksimointiin liittyvään ajatteluun. Organisaatioyksiköiden riip-

puvuus palvelukeskuksesta kasvaa ja oman organisaation valta heikkenee. Valta-

asetelman takia ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen toimintamallin muutokseen 

ovat erittäin tärkeitä heti muutoksen suunnittelusta alkaen. 

 

Uusi vallan jako, joka syntyy palvelukeskusta perustettaessa, voi luoda haasteita 

uusien roolien ja toimintamallien hyväksymiseen samalla kun organisaatioyksiköi-

den linjajohto huomaa oman toimivaltansa vähenevän. Toinen tunnistettava haaste 

on tarvittavien resurssien saaminen ja ylläpito. On luonnollista, että sisäisen palve-

lukeskuksen resurssointi pyritään toteuttamaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjes-

telyin, jolloin jokainen organisaatioyksikkö pyrkii pitämään kiinni omista parhaista 
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resursseistaan. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa palvelukeskuksen henki-

löstön osaaminen jää puutteelliseksi esimerkiksi viestintään, tuloksentekoon, yhteis-

työkykyihin ja asiakaskeskeisyyteen liittyen (Farndale et al. 2009, 552). Resurssien 

ja tehtävien siirtyminen voi myös tarkoittaa, että osa luovuttavan organisaation hen-

kilöstöstä menettää työpaikkansa. 

 

Palvelukeskuksen perustamiseen liittyvä henkilöstön osaamispuute saattaa alkuvai-

heessa heikentää asiakaspalvelun laatua ja se puolestaan lisää muutosvastarintaa. 

Tutkimuksissa on tunnistettu tilanteita, jossa ”asiakkaiden äänen kuuleminen ei ole 

ollut enää niin merkityksellistä” (Boglind, Hällsten & Thilander  2011, 582).  

3.3 Toiminnan tehokkuus 

Tehokkuusnäkökulman taustalla on taloudellinen ajattelu. Transaktiokustannusteo-

rian (Williamson 1981) mukaisesti organisaatiot pyrkivät minimoimaan transak-

tiokustannuksensa ja tuotantokustannuksensa, joka voi joskus aiheuttaa jopa epä-

rationaalisia hankintapäätöksiä. Esimerkiksi ulkoistamispäätös voi pienentää orga-

nisaation tuotantokustannuksia, koska ulkoistuskumppani pystyy hyödyntämään 

suuruuden ekonomiaa palvelutuotannossaan. Samalla kuitenkin yrityksen transak-

tiokustannus voi kasvaa, koska palvelun seuranta ja toimittajayhteistyön johtaminen 

vaativat aikaisempaa enemmän omaa työpanosta (Kern, Kreijger & Willcocks 2002, 

14).  

 

Tehokkuuden tavoittelu aiheuttaa monia haasteita palvelukeskukselle. Prosessien, 

tietojärjestelmien, tietorakenteiden ja henkilöstön roolien standardointi aiheuttaa 

paitsi kustannuksia myös muutosvastarintaa tilanteessa, jossa asiakasorganisaa-

tioiden lähtötilanne ja toimintamallit ovat erilaisia tai henkilöstöä siirtyy palvelukes-

kuksiin erilaisista kulttuureista. (McIvor et al. 2011, 449-450) Toisaalta standardointi 

on myös välttämätöntä suuruuden ekonomian ja kustannussäästöjen saavutta-

miseksi ja yksi keskeinen palvelukeskuksen perustamisen vaihe (Borman 2008, 9; 

Su, Akkiraju,  Nayak & Goodwin 2009, 382).  
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Sisäisen tehokkuuden liiallinen optimointi voi aiheuttaa palvelun laadun heikkene-

misen. Palvelun laatuun liittyy myös mittaamisen haaste eli mitä mitataan ja miten 

mitataan. Jos mittaustekijät jäävät sopimatta ja määrittelemättä, ei tarvittavaa suo-

rituskykytietoa ole käytettävissä. Tällöin palvelukeskuksen operatiivista suoritusky-

kyä ei pystytä mittauksin todentamaan. Palvelun sisältö, laatutasot ja mittaustekijät 

onkin syytä määritellä sopimuksin kuten missä tahansa toimittaja-asiakassuh-

teessa.  (Janssen & Joha 2006, 107; Kern et al. 2002,4) On myös tärkeätä, että 

palvelukeskus ottaa sille varatun roolin toimintamallissa ja käyttää saamaansa man-

daattia palvelun tuottamiseen sovitulla tavalla (Borman,  2008, 9). 

  

Palvelukeskuksen tehokkuusajattelu voi johtaa myös persoonattomien palveluraja-

pintojen rakentamiseen, jolloin henkilösuhdetta ei synny palvelukeskuksen ja asiak-

kaan henkilöstön välille. Esimerkiksi toimeksiantojen kirjausjärjestelmä osana tilaus-

toimitus -prosessia saattaa etäännyttää asiakkaita palvelukeskuksen henkilöstöstä 

ja saattaa pahimmillaan johtaa erilaisten varjo-organisaatioiden syntyyn. Näin voi 

tapahtua, jos epäluottamus kasvaa liian suureksi tai palvelua ei koeta riittävän hen-

kilökohtaiseksi. (Cooke 2006, 221; Ulrich 1995, 22)  

 

Palvelukeskuksen ohjaus- ja johtamismalli saattavat aiheuttaa turvattomuutta siirty-

neessä henkilöstössä, jos ongelmatilanteisiin liittyvissä asioissa asian omistajuus ei 

ole selkeä ja aikaisemmin käytössä ollut liiketoimintakohtainen  johtamisrakenne on 

poistunut. Palveluiden tuottaminen hankinnan palvelukeskuksessa on pääosin hen-

kilötyötä, jolloin yksittäisten henkilöiden kokema turvallisuus ja toimintamallin sel-

keys korostuvat ja vaikuttavat palvelulaadun toteutumiseen käytännön tasolla. Pal-

velukeskuksen  skaalautuvuus resurssien osalta liittyy tarpeeseen optimoida palve-

lukeskuksen toimintamalli ja koko mahdollisimman suuren hyödyn aikaansaa-

miseksi. Samalla joudutaan arvioimaan palvelukeskuksen rakennetta ja ottamaan 

kantaa mm. palvelukeskusten lukumäärään, paikalliseen, alueelliseen tai globaaliin 

palvelukattavuuteen sekä toimintaan virtuaaliorganisaationa. (Cooke, 2006, 212; Ul-

brich, 2006, 200).  
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3.4 Toiminnan jatkuvuus 

Jatkuvuuden varmistamisen näkökulmasta tarkasteltuna sisäisen palvelukeskuksen 

on rakennettava toimintansa koko organisaation strategian mukaisesti. Palvelun 

tuottamisen logiikka palvelukeskuksissa lähtee yleensä liikkeelle operatiivisten pal-

veluiden tuottamisesta, jossa tavoitellaan ensisijaisesti kustannustehokkuutta. Pi-

demmän tähtäimen strategisena tavoitteena voi olla osaamiskeskuksien (Center of 

Expertise, Center of Excellence) ja muutosjohtamisen kyvykkyyksien rakentaminen 

palvelukeskuksiin tukemaan liiketoiminnan muutosjohtamista. Tavoitteena on tällöin 

lisätä yrityksen sisäistä läpinäkyvyyttä ja tukeutua muutoksissa yhteiseen osaami-

seen ja sen jakamiseen. (Farndale et al. 2009, 545) 

 

Asiakkaiden kanssa tulisi yhdessä arvioida, onko palvelukeskuksen tehtävänä 

säästää vain kustannuksia vai sisältyykö tavoitteisiin myös laatuun, kyvykkyyteen 

tai palvelutoiminnan kehittämiseen liittyviä elementtejä. Tämä tarkastelu olisi syytä 

tehdä osana liiketoiminnan kehityssuunnitelman rakentamista ennen kuin varsi-

naista muutosta lähdetään tekemään ja toistaa määrävälein esimerkiksi yrityksen 

muun strategiaprosessin osana.  

 

Tarkastelun voi toteuttaa esimerkiksi kuvan 5 mallin mukaisesti, jonka Zeynep Aksin 

& Masini (2008, 254) kehittivät osana tutkimustaan. Heidän mukaansa palvelukes-

kuksen toiminnan strategista kehittämistä ohjaavat keskeiset tekijät ovat 1) liiketoi-

minnan koko ja maantieteellinen kattavuus, 2) markkinaehtoisuuden tavoittelu ja 

palveluiden tarjonta muillekin kuin omalle organisaatiolle  sekä 3) palvelukeskuksen 

lähtötilanteen kehitysvaihe. Jos yrityksen ensisijainen tavoite on tuottaa palvelut 

vain omalle organisaatiolleen, ovat pienen markkinaehtoisuuden mukaiset tarkaste-

luvaihtoehdot luontevia yrityksen kokoluokka huomioiden. Jos taas yrityksen koko-

luokka ja resurssoinnin mahdollisuudet puoltavat palvelukeskuksen rakentamista 

myös kaupallisiin tarkoituksiin,  on liiketoimintalähtöinen optimointi kiinnostavin vaih-

toehto. Tätä samaa tematiikkaa käsittelevät myös Gospel & Sako (2010, 1386-

1387) pohtiessaan yritysten palvelukeskusten muutosjohtamisen polkuja erilaisista 

lähtötilanteista strategian mukaiseen tavoitetilaan.  
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Mahdollista ulkoistamista ajatellen liiketoimintalähtöinen optimointi on mielenkiintoi-

nen vaihtoehto, koska palvelukeskuksen markkina-arvo voi nousta merkittävästi 

suuremmaksi kuin tilanteessa, jossa ulkoistetaan vain oman liiketoimintaprosessin 

osa-alueita. Toki tällöin myös alkuvaiheen investoinnit ovat tyypillisesti suurempia 

riittävän toimintavolyymin ja uskottavuuden saavuttamiseksi. Valittu kehitysmalli vai-

kuttaa myös palvelukeskuksen organisointimalliin ja juridiseen rakenteeseen.  Kau-

pallisista lähtökohdista lähtevä kehittäminen voi olla järkevää organisoida heti alusta 

alkaen omana yrityksenään, jolla on selkeä hallintomalli.  On myös tärkeätä tunnis-

taa oikea hetki suunnitelluille muutoksille, koska organisaation strategian toteutus 

voi edellyttää priorisointia erilaisten kehityshankkeiden välillä. Organisaation poliitti-

sen ilmapiirin tulisi luonnollisesti olla suotuisa muutoksille. (Goh et al. 2007, 252; 

McIvor et al. 2011, 450, 455)  

 

 

Kuva 5 – Palvelukeskuksen strategiset kehitysmallit, Zeynep Aksin & Masini 2008, 

Fig. 3 mukaillen 

 

Usein palvelukeskuksen perustaminen ja keskeiset palvelumuutokset kannattaa 

ajoittaa tilanteeseen, jossa organisaation toiminta muuttuu muutenkin ja palvelukes-

kus on vain osa isompaa muutosta, esimerkiksi kokonaisvaltaista toimintamallin uu-
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distusta. Läpivientiä auttaa lisäksi organisaation ylimmän johdon vahva sitoutumi-

nen muutokseen (Miskon et al. 2011, 4-5; Ulbrich 2006, 201) 

3.5 Tiedon tuottaminen ja jakaminen 

Tieto voidaan määritellä merkityssisällön perusteella siten, että data on vain merk-

kejä ilman sisältöä. Informaatiota datasta tulee silloin, kun datalle luodaan jokin mer-

kityssisältö ja se saa rakenteen. Varsinaista tietoa informaatiosta tulee inhimilli-

sessä kanssakäymisessä, kun informaatiota voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen 

päätöksenteon tukena eli tietoa käsitellään yrityksen kontekstissa ja sen perusteella 

voidaan tehdä tulkintoja tiedon merkityksestä. Tieto on lähtökohtaisesti moniulot-

teista, sosiaalisesti konstruoitua, inhimillistä, dynaamista ja ilmenee toiminnassa. 

(Spender 1996, 47-48; Kianto 2017, 25)  

 

Tieto, tietoresurssien tunnistaminen ja niiden käyttö osana yritystoiminnan kehittä-

mistä, johtamista ja päätöksentekoa ovat tietojohtamisen avainkysymyksiä, koska 

tieto ja tietoresurssit eli aineeton pääoma ovat yrityksen keskeisiä voimavaroja ai-

van kuten fyysinen eli aineellinenkin pääoma. Strategiset tietoresurssit muodostavat 

yrityksen tietopääoman. (Kianto 2017, 15; Grant 1996, 110-112) 

 

Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen on palvelukeskusta perustettaessa keskei-

nen onnistumisen menestystekijä. Kun prosesseja standardoidaan, on tarkoin tun-

nistettava prosesseissa kulkeva informaatio ja niihin liittyvät tietorakenteet. On to-

dennäköistä, että myös tietorakenteita ja tietojärjestelmiä joudutaan harmonisoi-

maan osana muutosta. Parhaiden ja huonoimpien käytäntöjen tunnistaminen asia-

kasorganisaatioissa ovat lähtökohta yhteisen toimintamallin kehittämiselle. Berge-

ron (2003, 224) suosittelee esiselvityksen tekemistä asiakasorganisaatioissa ennen 

yhteisen toimintamallin muodostamista, jotta kaikki parhaat käytännöt ja vältettävät 

huonot käytännöt sekä mahdolliset eri kulttuureista johtuvat erot tunnistetaan osana 

suunnittelua.  

 

Muussa tapauksessa vaarana on nk. ”pyörän keksiminen uudestaan” eli hukataan 

aikaa toimintamallin suunnittelussa, menetetään osaamista henkilöstön siirtoihin liit-

tyen ja palvelun laatu jää ainakin alkuvaiheessa tavoiteltua heikommaksi. Samoin 
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on mahdollista, että valitaan lähtötilanteeseen nähden väärä käyttöönottomalli, jol-

loin muutos on suurempi kuin sen itse asiassa tarvitsisi olla. (Knol et al. 2014, 97)  

 

Viestinnän tehokkuus on tärkeä asia sekä palvelukeskuksen sisällä että palvelukes-

kuksen ja asiakasorganisaatioiden välillä. Palvelukeskuksen pystytysvaiheessa tar-

vitaan uudenlaista ja -tasoista viestintää, koska “kaikkien palvelukeskusten työnte-

kijöiden oletetaan olevan hyviä ja aktiivisia viestijöitä” (Goh et al. 2007, 253). Johdon 

täytyy olla selkeä viestinnässään erityisesti  henkilöstömäärän sopeuttamiseen liit-

tyvissä tilanteissa saadakseen työntekijät ymmärtämään palvelukeskuksen käyn-

nistämiseen liittyvät liiketoiminnan hyödyt (Borman 2008, 10). Esimerkkeinä tehok-

kaasta viestinnästä voidaan mainita esimerkiksi projektiorganisaation valmennus 

muutosjohtamiseen heti muutoksen alkuvaiheessa, erilaisten viestintäkanavien te-

hokas käyttö, säännöllinen liiketoimintaprosessien läpikäynti asiakkaiden kanssa ar-

von tunnistamiseksi sekä systemaattinen työntekijöiden esille nostamien ongelmien  

käsittely ja ratkaiseminen (Miskon et al. 2011, 4).  Asiakasorganisaatioiden ja pal-

velukeskuksen välinen viestintä on avainkyvykkyys, joka vaikuttaa suoraan palvelu-

prosessin tehokkuuteen (Jansen & Joha 2006, 109-110). 

 

Tässä luvussa tein aikaisempaan kirjallisuustutkimukseen perustuen synteesin eri-

laisista palvelukeskuksen toimintaan liittyvistä riskeistä ja muodostin sen pohjalta 

viisi eri näkökulmaa palvelukeskuksen kriittisiin menestystekijöihin liittyen. Esittelin 

jokaisessa alaluvussa yhden näkökulman ja kytkin näkökulmaan mukaan aikaisem-

man kirjallisuustutkimuksen tuloksia kehittäen samalla omaa ymmärrystäni aihealu-

eesta. Seuraavassa luvussa käsittelen palvelukeskuksen toiminnan mittaamista.   
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4. Palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen 

 

Luvussa neljä tarkastellaan mittaamista sekä toimintamallin muutoksen näkökul-

masta että muutoksen jälkeisestä palvelutoiminnan näkökulmasta. Muutoksen mit-

taaminen liittyy sekä prosessimallintamisen mittareihin että projektimittareihin kun 

taas palvelun tuottamisen mittaaminen riippuu pitkälti palvelusopimuksessa sovittu-

jen mittareiden käyttöönotosta ja seurannasta.  

4.1 Toimintamallin muutokseen liittyvä mittaaminen 

Palvelukeskuksen perustaminen edellyttää lähes aina organisaation muutosjohta-

miseen liittyvää projektia, jonka aikana toimintamalli ja sitä tukeva uusi organisaatio 

rakennetaan vastaamaan tavoitetilan mukaista toimintaa. Muutosta voidaan mitata 

sekä prosessimallintamisen mittareiden että projektimittareiden kautta. Prosessi-

mallintamisen mittarit kuvaavat sitä, miten hyvin uuden toimintamallin määritystyö 

onnistui, kun taas projektimittarit mittaavat sitä, miten hyvin mallin käyttöönotto on-

nistui. 

 

Bandara, Gable & Roseman (2005) ovat mielenkiintoisella tavalla vertailleet proses-

simallintamisen menestystekijöitä ja mittareita keskenään. Oheinen kuva 6 esittelee 

kyseisen mallin menestystekijöiden ja mittareiden välistä suhdetta. Malli on sikäli 

merkityksellinen, että palvelukeskuksen perustaminen edellyttää aina toimintamallin 

muutosta, joka puolestaan edellyttää toimintamallin määrittelyä. Kirjallisuustutki-

muksessa ei kuitenkaan noussut esille prosessimallintamisen mittaamista palvelu-

keskuksen toimintamallia rakennettaessa. Aikaisemmassa kirjallisuudessa koroste-

taan prosessien standardoinnin merkitystä osana palvelukeskuksen perustamista, 

mutta prosessikehityksen laatu tai sen tuloksien mittaaminen eivät nouse selkeästi 

esille (Borman 2008, 11; Su et al. 2009, 383). 

 

Mallinnusvaiheessa yleinen tapa on juoksuttaa prosessin läpi erilaisia testitapauksia 

ja arvioida prosessissa kuvatun logiikan toimivuutta. Se antaa parhaimmillaankin 

vain osittaisen näkyvyyden prosessin laatuun.  Miten siis voidaan varmistaa, että 

harmonisoitu palveluprosessi toimii kaikille asiakasorganisaatioille riittävän laaduk-

kaasti ja toisaalta, miten varmistetaan harmonisoidun prosessin integraatio muihin 
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liitännäisiin prosesseihin? Näihin, mielestäni oleellisiin kysymyksiin en löytänyt vas-

tauksia kirjallisuustutkimuksesta tai empiirisen tutkimuksen avulla. Prosesseja kyllä 

määritellään, kuvataan ja testataankin, mutta käyttöönottoon liittyvä prosessilaadun 

mittaaminen jää epäselväksi. Saattaakin olla niin, että prosessin toimivuus testataan 

vasta käytännössä, kun se on otettu käyttöön ja saadaan riittävää analyysitietoa 

esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään kytketyllä prosessimallinnuksen työka-

lulla. Hankinnan palvelukeskus ei kuitenkaan ole prosessimielessä muusta toimin-

nasta erillinen osa, vaan tiukasti integroitu osa toimitusketjun prosessikokonai-

suutta. Siksi prosessilaadun mittaaminen vaatisi selkeästi lisätutkimusta, johon ei 

ole tämän tutkimuksen puitteissa mahdollisuutta.  

 

Kuva 6 - Prosessimallintamisen menetystekijät ja mittarit, mukaillen Bandara et al. 

(2005, 357) figure 2  

 

Onnistunut muutosjohtamisen projekti on edellytys palvelukeskuksen  onnistuneelle 

käyttöönotolle. Niinpä projektimittarit ovat yksi tapa mitata projektin tuloksia. PMI, 

Project Management Institute, teki vuonna 2017 kyselyn, johon osallistui 3234 pro-

jektijohtamisen ammattilaista, 200 ylimmän johdon edustajaa sekä 510 projektijoh-

tajaa monelta eri teollisuuden alalta. Tuloksien perusteella 19% kaikista projekteista 

epäonnistui ja noin 52% meni joko yli budjetin tai projektin tavoite muuttui kesken 

projektin (Sanchez, Terlizzi & Cesar de Moraes 2017, 1608). 
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Projektin mittaamiseen ei ole yhtä oikeata tapaa. Useimmiten käytettyjä mittareita 

ovat projektijohtamisen kyvykkyyteen sidotut projektin toteutus aikataulussa, budje-

tissa, sovituin resurssein, sovitussa laajuudessa ja sovitulla laatutasolla. Näitä nä-

kökulmia mitataan projektisuunnitelman tavoitteita vasten. Tämä näkökulma on 

operatiivinen ja tuottaa operatiivista mittaustietoa. Sen lisäksi mittaamiseen sovel-

tuvat myös strategisen näkökulman mittarit, joita ovat esimerkiksi projektin liiketoi-

mintaomistajan näkökulmasta projektin liiketoiminnalle tuottamat taloudelliset, toi-

minnalliset tai laadulliset hyödyt. Näitä mitataan tyypillisesti liiketoiminnan kehitys-

suunnitelman (business-case) tavoitteita vasten (Sanchez et al. 2017, 1609; Richter 

& Brühl 2016, 26-27). 

4.2 Palvelukeskuksen toiminnan mittaamisen perusteet 

Palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen toiminnan käynnistyttyä on ensisijaisesti 

sovitun palvelutason ja siihen liittyvien tekijöiden mittaamista. Kirjallisuudessa toi-

minnan tuloksia on eri tutkimuksissa arvioitu usein varsin epäselvän käsitteen ”me-

nestys” pohjalta, jolloin tuloksien taloudellinen ja muu arviointi jää varsin epäselväksi 

(Richter & Brühl 2016, 30). 

 

Sink et al. (1984) ovat artikkelissaan tutkineet tuottavuuden mittaamista laajasti eri 

tasoilla ja määritelleet siinä yhteydessä keskeiset suorituskykymittarit sekä niiden 

väliset riippuvuussuhteet, jotka on kuvattu kuvassa 7.  Kaikki kyseiseen tutkimuk-

seen perustuvat mittarit on avattu jäljempänä tarkemmin ja samalla havainnollistettu 

palvelukeskuksiin liittyvin esimerkein. Kaiken mittaamisen lähtökohtana on  tavoit-

teen selkeys eli on tiedettävä, mihin resursseja kohdennetaan. Lisäksi on osattava 

valita oikeat keinot ja reitti tavoitteeseen pääsemiseksi ja lopulta on osattava mitata, 

kuinka hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu. 

 

Vaikuttavuus (effectiveness): Oikeiden asioiden tekeminen ajallaan ja oikealla ta-

valla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja sovittuihin aktiviteetteihin. Yksinkertais-

tettuna mitataan sitä, mitä meidän olisi tehtävä suhteessa siihen mitä olemme teh-

neet. Tästä voidaan rakentaa vaikuttavuusindeksi, joka lasketaan jakamalla tavoit-

teet toteumalla. Vertailemme siis sitä, mitä palvelukeskuksen pitäisi tuottaa ja mitä 
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se on oikeasti tuottanut. Palvelukeskuksien osalta mitataan usein odotettuja kustan-

nussäästöjä toteutuneisiin kustannussäästöihin (Sink et al. 1984, 3; Dollery & Grant 

2009, 51). 

 

  

 

Kuva 7 - Suorituskykymittarit ja niiden väliset riippuvuussuhteet, mukaillen kuva 1 

Sink et al. 1984, 4 

 

Tehokkuus (efficiency): Sovittujen asioiden tuottamiseen varattu resurssien 

määrä suhteessa siihen, miten paljon resursseja on oikeasti käytetty. Resurssiva-

raus on subjektiivinen tai standardeihin perustuva arvio siitä, mitkä on riittävä määrä 

resursseja sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Resurssit voivat olla henkilötyötä, ra-

haa tai muita omaisuuseriä. Tehokkuus ja palvelun laatu yleensä parantuvat palve-

lukeskusmalliin siirryttäessä, mutta liiallinen tehokkuuden tavoittelu voi vaikuttaa 

kielteisesti asiakaspalvelukokemukseen (Janssen, Joha & Zuurmond  2009, 22). 

 

Laatu (quality):  tulosten yhteensopivuus määriteltyihin tavoitteisiin ja tarpeeseen 

nähden. Oleellinen asia on laadun määrittely. Laatutekijät on tunnistettava ja mää-

riteltävä yksikäsitteisesti (Sink et al. 1984, 3). Kern et al. (2002, 4) mukaan palvelu-

keskuksen laadun ja palvelutason määrittelyssä käytetään yleisesti palvelusopimuk-
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sessa määriteltyä palvelutasosopimusta (SLA,  service level agreement). Operatii-

vinen palvelutason mittaaminen voi olla sidottu esimerkiksi käsiteltyjen tapahtumien 

lukumäärään, palvelun vasteaikoihin tai asiakastapahtumien ratkaisuprosentteihin. 

 

Tuottavuus (productivity): Halutun laatutason mukaisten tuotosten määrän  

suhde tehtyihin panostuksen määriin sovitulla aikajaksolla. Tämä mittari arvioi pa-

noksen ja tuotoksen suhdetta ja integroi vaikuttavuuden, tehokkuuden ja laadun yh-

deksi kokonaisuudeksi. Viime vuosina palvelukeskusten tuottavuuden kehitystä on 

vauhditettu myös automaatiolla sekä erilaisilla tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla 

(Hodge 2019, 19). 

 

Työelämän laatu (quality of work life): Yksilön tyytyväisyys ja halu työskennellä 

osana organisaatiota. Kyseessä on kokonaisvaltainen mittari, joka voi merkittävästi 

vaikuttaa organisaation suorituskykyyn. Tämä mittari on varsin subjektiivinen mittari, 

jota arvioidaan usein erilaisten työyhteisön tyytyväisyyskyselyiden avulla.  

 

Uudistumiskyky (innovation): Sisäisestä tai ulkoisesta muutos- ja kehityspai-

neesta lähtevä uudistumiskyky tuotteisiin, palveluihin, toimintamalleihin ja rakentei-

siin liittyen. Tämä on varsin kokonaisvaltainen mittari, jonka laatua on vaikea mitata. 

Johto arvioi uudistumiskykyä usein intuitiivisesti, esimerkiksi arvioimalla, skaa-

lautuuko palvelu muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin (Sink et al. 1984, 4). 

 

Kannattavuus (profitability): Isompi joukko mittareita, joilla mitataan taloudellisten 

resurssien käyttöä. Yrityksen mittareina voidaan käyttää esimerkiksi sijoitetun pää-

oman tuottoa tai nettovoittomarginaalia (Jiang, Frazier & Prater 2006, 1284). Sisäi-

sissä palvelukeskuksissa toiminnan kannattavuutta arvioidaan esimerkiksi kustan-

nuspaikan budjetin toteumaluvuilla.  
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4.3 Palvelukeskuksen suorituskyvyn strategiset ja operatiiviset mittarit 

 

Kuva 8 perustuu Marciniakin (2013) artikkelin pohjalta hahmottelemaani malliin stra-

tegisten ja operatiivisten mittareiden käytöstä palvelukeskuksen suorituskyvyn arvi-

oinnissa.  

 

 

Kuva 8 – Strategiset ja operatiiviset mittarit suorituskyvyn arvioinnissa 

 

Palvelukeskuksen strategiset mittarit perustuvat sovitun liiketoiminnallisen tarpeen 

täyttämiseen sovitussa laajuudessa huomioiden taloudelliset, toiminnalliset ja laa-

dulliset näkökulmat. Mittarit ovat lähes aina tapauskohtaisia, mutta perustuvat usein 

tasapainotetun tuloskortin, asiakaslojaliteetin ja ulkoisen vertailun tuottamaan mit-

taus- ja arviointitietoon (Marciniak 2013, 220 – 222). 

 

Tasapainotetun tuloskortin näkökulmina voivat olla esimerkiksi asiakaspalaute, ar-

von tuottaminen, taloudellinen tulos ja sisäisen toiminnan tehokkuus. NPS -perus-

teisessa asiakastyytyväisyyden mittaamisessa syntyy asiakaspalautteen pohjalta 

Net Promoter arvio, arvoltaan -100 - +100 ja arviota täydennetään lisäksi avoimen 
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palautteen keinoin esim. haastattelemalla sovittua viiteryhmää. Yrityskohtaisessa 

vertailussa (benchmarking)  taas pyritään ymmärtämään oman palvelun tehokkuus 

suhteessa sovittuun viiteryhmään ja tunnistamaan toiminnan kehittämisen mahdol-

lisuuksia (Marciniak 2013, 221). 

 

Palvelukeskuksen operatiiviset mittarit perustuvat palvelusopimuksen ja palveluta-

sosopimuksen sisältöön. Erityisesti palvelutasosopimuksen (SLA) sisällön tulisi ku-

vata erittäin tarkalla tasolla paitsi palvelusisältö, niin myös sen mittarit ja mittaami-

sen tavat. Ongelmalliseksi palvelukeskuksen suorituskyvyn mittaaminen muuttuu 

silloin, jos sisäiselle palvelukeskukselle ei ole määritelty palvelutasosopimusta (Mar-

ciniak 2013, 219 – 220).  

 

Yleisterminä usein mainitut avainmittarit (Key Performance Indicator, KPI) ovat yri-

tykselle määritettyjä mittareita, joilla seurataan organisaatiolle asetettujen tavoittei-

den saavuttamista. Avainmittarit kohdistuvat organisaation kaikille tasoille (liiketoi-

mintayksikkö, osasto, henkilöstö) ja ne on usein määritelty toisiinsa nähden kerros-

tettuina tavoitteina. Avainmittareilla seurataan yrityksen toimintaa läpinäkyvästi. Yri-

tyksen johtamisessa on tärkeätä tunnistaa ja valita yrityksen mittaamisen kannalta 

oikeat mittarit. (Bauer,  2004, 63)  

 

Palvelukeskuksen operatiivisen suorituskyvyn mittaamiseen on useita eri tapoja.  

Näitä voivat olla esimerkiksi 1)  säästöt per työntekijä koko organisaation osalta, 2) 

säästöt per työntekijä palvelukeskuksen työntekijöiden osalta, 3) säästöt per inves-

toitu raha, 4) palvelukeskuksen hyötyjen laajuus (esimerkiksi kuinka monesta toi-

minnosta on raportoitu hyötyjä palvelukeskuksen perustamisen jälkeen) ja 5) palve-

lukeskuksen hyödyn saajien lukumäärä suhteessa organisaation koko henkilöstö-

määrään. Kolme ensimmäistä mittaria ovat merkityksellisiä erityisesti yrityksille, 

jotka ovat perustaneet palvelukeskuksen tavoitteenaan tehokkuuden parantaminen 

ja kustannusten pienentäminen. Kaksi jälkimmäistä mittaria ovat yleisemmällä ta-

solla ja liittyvät enemmän asiakaslähtöisen palvelukeskuksen mittaamiseen. Empii-

risen tutkimuksen tuloksien yhteydessä on esitelty tarkemmin kohdeyrityksissä käy-

tössä olevia palvelukeskuksen operatiivisia mittareita. (Zeynep Aksin & Masini, 

2008, 252). 
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Tässä luvussa esittelin aikaisempaan kirjallisuustutkimukseen perustuen prosessi- 

ja projektimittareita, joilla on erityinen painoarvo palvelukeskuksen perustamisvai-

heessa. Palvelukeskuksen varsinaisia palvelumittareita lähestyin ensin kuvaamalla 

lyhyesti tuottavuuden mittaamisen teoriaa ja esittelemällä sen jälkeen Marciniakin 

näkökulmat palvelukeskuksen strategiseen ja operatiiviseen mittaamiseen liittyen. 

Seuraavassa luvussa tarkastelen empiirisen tutkimuksen tutkimusprosessia ja sii-

hen liittyviä tutkimusmenetelmiä.    
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5. Tutkimusmenetelmät  

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen toteutusta. Tarkoituksenani on antaa luki-

jalle mahdollisimman tarkka ja läpinäkyvä kuva tutkimusprosessista sekä siihen liit-

tyvistä tekijöistä. Luku alkaa tutkimusprosessin kuvaamisella ja valittujen tutkimus-

menetelmien käsittelyllä. Sen jälkeen esittelen case-yritykset yleisellä tasolla, tar-

kastelen aineiston hankintaa sekä analysoinnin menetelmiä. Luvun lopussa arvioin 

tutkimuksen luotettavuutta ja siihen liittyviä tekijöitä. 

5.1 Tutkimusprosessin kuvaus 

Työni alkoi sopivan aiheen miettimisellä toukokuussa 2018. Täsmensin tutkimuksen 

aihetta aiheanalyysin avulla elokuun 2018 aikana. Valitsin keskeiset teoreettiset kä-

sitteet ja muodostin alustavan teoreettisen viitekehyksen perehtymällä aihealueen 

kirjallisuuteen. Tutkimussuunnitelma oli valmis ohjaajan kommentoitavaksi syys-

kuun 2018 lopussa. Työtehtävien ja henkilökohtaisten syiden vuoksi pääsin aloitta-

maan varsinaisen tutkimustyön vasta maaliskuun 2019 alussa, jonka jälkeen tutki-

musprosessini eteni tarkemmalla kirjallisuuteen perehtymisellä ja kirjallisuuskat-

sauksen kirjoittamisella (luvut 2-4). Samalla tarkensin myös viitekehystä ja tutkimuk-

sen rajausta. Lisäksi täsmensin aineiston keruun menetelmiä, valitsin tutkittavat ta-

pausorganisaatiot ja laadin haastattelurungot sekä strategisten että operatiivisten 

kysymysten osalta.  

 

Sovin ensimmäiset haastattelut kesäkuun lopussa 2019 sähköpostitse. Aineiston 

keräämisen ja haastattelut toteutin kesä-lokakuun aikana ja tein aineiston käsittelyä, 

analysointia ja tulkintaa osin rinnakkain haastatteluiden kanssa. Sain aineiston ana-

lysoinnin pääosin valmiiksi marraskuussa. Empiirisen aineiston pohjalta täydensin 

tutkielman teoreettista osuutta, kirjoitin auki tutkimuksen tulokset, tein johtopäätök-

set ja yhteenvedon marras-tammikuun aikana.  Tämän jälkeen lähetin tutkielman 

ohjaajalle kommentoitavaksi tammikuun lopussa 2020. Tutkimus valmistui lopulli-

sessa muodossaan helmikuussa 2020.  

 

Kuvassa 9 on esitelty tutkimusprosessin etenemistä. Tutkimus eteni rekursiivisesti 

eli tutkimuksen eri vaiheet etenivät osin samanaikaisesti ja palasin toisinaan myös 
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takaisin aikaisempiin vaiheisiin, kun oli esimerkiksi tarve yhdistellä aikaisemmin ke-

rättyä tietoa myöhemmin kerättyyn tutkimustietoon  tai tarkentaa jo aikaisemmin teh-

tyä tutkimuksen vaihetta. 

 

Kuva 9 -  Rekursiivinen tutkimusprosessi 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä ja tiedonhankinnan strategia 

Tavoitteenani oli ymmärtää tutkittavaa ilmiötä perusteellisesti. Siksi valitsin 

tutkimusmenetelmäksi laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen, jonka avulla ei py-

ritä luomaan tilastollisia yleistyksiä vaan ymmärtämään tiettyjä tapahtumia monipuo-

lisesti ja syvällisesti (Sarajärvi & Tuomi 2017, 107; Eskola & Suoranta 1998, 15). 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään havainnoimaan mahdollisimman kokonaisval-

taisesti tutkittavien henkilöiden subjektiivisia kokemuksia ja tietoja (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 161). Tutkijan pyrkimyksenä on antaa mahdollisuus nostaa esille 

seikkoja, joita ei ole voitu etukäteen aavistaa (Hirsjärvi et al. 2009, 164). Haastatel-

tavien valinnassa on tärkeätä varmistaa, että valituilla henkilöillä on mahdollisimman 

paljon tietoa ja kokemusta tutkittavasta asiasta (Eskola & Suoranta 1998, 49).   

 

Keskittyminen kolmeen rajattuun tapaukseen antoi minulle mahdollisuuden tutkia 

yksityiskohtia riittävällä tarkkuudella ja analysoida palvelukeskusten toimintojen yh-

teyttä yritysten muuhun toimintaan, organisaatiokulttuurin maturiteettiin ja muihin 
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olosuhteisiin mahdollisimman perusteellisesti (Hirsjärvi & Hurme 2015, 58 – 59).  

Laadullisen tutkimusmenetelmän käyttöä tässä tutkimuksessa tuki myös tutkimus-

joukon  valinta harkinnanvaraisesti eikä satunnaisotantaa käyttäen ( Eskola & Suo-

ranta 1998, 14-15). Tässä tutkimuksessa tiedonhankinnan strategiana oli vertaileva 

tapaustutkimus. Tapaustutkimus voidaan Staken (1995, 3-4) mukaan jaotella kol-

meen eri tyyppiseen tapaukseen riippuen esimerkiksi tutkittavan tapauksen luon-

teesta, tapauksien lukumäärästä sekä muista tutkimukseen liittyvistä perusoletuk-

sista. Hänen jaottelunsa mukaiset tapaustyypit  ovat itsessään olennainen tapaus-

tutkimus, välineellinen tapaustutkimus sekä vertaileva tapaustutkimus.  

 

Vertaileva tapaustutkimus oli luonnollinen valinta tämän tutkimuksen tiedonhankin-

nan strategiaksi, koska tutkimuksen tavoitteena oli kerätä vertailutietoa kolmen eri 

teollisuusyrityksen hankinnan palvelukeskuksista. Useampaa case- yritystä tutki-

malla oli mahdollista saada enemmän tietoa kuin keskittymällä vain yhteen tutkitta-

vaan yritykseen. Palvelukeskuksen perustamiseen liittyvän muutosjohtamisen tutki-

miseen samankaltaisessa tosielämän tilanteessa niin muutosprosessin, kontekstin 

kuin prosessielementtien osalta tapaustutkimus on hyvä menetelmä (Halinen & 

Törnroos 2005, 1286). Tapaustutkimuksen avulla päästään kiinni myös yksittäisen 

tapauksen dynamiikkaan (Eisenhardt 1989, 534). Kaikkinensa tapaustutkimuksen 

perimmäinen ajatus on tuottaa monipuolinen näkyvyys kulloinkin tutkittavaan ta-

paukseen omassa kontekstissaan (Halinen & Törnroos 2005, 1286).  

 

Tutkimuksen case-yritysten valintakriteereitä olivat muun muassa yrityksen koko, 

kokemus palveluiden tuottamisesta sisäisen palvelukeskuksen kautta, suomalai-

suus sekä toiminta valmistavassa teollisuudessa. Tutkimukseen kutsuttujen yritys-

ten B ja C valinnat perustuivat tekemääni etukäteisselvitykseen siitä, millä teollisilla 

yrityksillä voisi ylipäätään olla kokemusta hankinnan sisäisen palvelukeskuksen ra-

kentamisesta ja sen operatiivisen toiminnan johtamisesta. Tein selvityksen julkisiin 

lähteisiin ja omaan henkilöverkostooni tukeutuen. Yritys A on työnantajani, joten 

siltä osin valinta oli ilmeinen ja helppo. Tutkimuksen ollessa vertaileva tapaustutki-

mus, halusin valita tutkimuksen tapauksiksi eri teollisuuden toimialoilla toimivia yri-

tyksiä varmistaen kuitenkin, että ne olivat riittävän vertailukelpoisia keskenään. 
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5.3 Case -yritysten yleisesittely 

 

Yritys A on yksi maailman johtavista metsäteollisuuskonserneista. Konsernin viisi 

liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus, sellu ja kartonki sekä 

pehmo- ja ruoanlaittopaperi.  Vuonna 2018 konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 

n. 6 miljardia euroa ja se työllisti yli 9 000 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 

maassa.  

 

Yritys B on globaalisti toimiva teollisuuskemikaaleja valmistava yritys. Yritys B:llä 

on yksiköitä noin 40 maassa ja asiakkaita yli sadassa maassa. Yritys tuottaa pää-

asiassa paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen ja öljy- ja kaivosteollisuu-

den tarvitsemia kemikaaleja. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli n. 3 miljardia eu-

roa ja työntekijöitä sillä oli noin 5 000.   

 

Yritys C on ruostumattoman teräksen keskeisiä toimijoita maailmanlaajuisesti. Yri-

tyksen asema perustuu sen kykyyn räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin 

tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Yritys C:n liikevaihto oli lähes 7 miljardia 

euroa ja ruostumattoman teräksen toimitukset yli 2 miljoonaa tonnia vuonna 2018. 

Yritys C:n palveluksessa on  noin 10 000 työntekijää yli 30 maassa.  

 

Kaikki Case -yritykset toimivat valmistavassa teollisuudessa, yksi metsäteollisuu-

dessa, toinen kemianteollisuudessa ja kolmas terästeollisuudessa.   Kaikilla tarkas-

telun piirissä olevilla yhtiöillä on toimintaa useissa kymmenissä maassa ja teollista 

tuotantoa useassa eri maassa.  

 

5.4 Aineiston hankinta 

 

Tavoitteenani oli löytää jokaisesta yrityksestä kaksi strategisen tason henkilöä ja 

kolme operatiivisen tason henkilöä haastateltaviksi. Strategisen tason haastatelta-

viksi valittiin henkilöitä, joilla oli näkemystä niistä liiketoimintalähtöisistä motiiveista 

ja tavoitteista, jonka pohjalta palvelukeskus päätettiin kyseisessä yrityksessä perus-



52 

 

 

taa. Operatiivisen tason haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla oli  kokemusta pal-

velukeskuksen operatiivisesta toiminnasta ja palvelun mittaamisesta. Case-yritys-

ten B ja C hankintajohtajat nimesivät haastateltavat henkilöt esittämieni toiveiden 

perusteella. Yrityksen A osalta tein henkilövalinnat itsenäisesti samoista lähtökoh-

dista kuin mitkä esitin yrityksille B ja C. Tutkimuksen kohdejoukon henkilövalinta oli 

huolellisen harkinnan tulos perustuen heidän kokemukseensa, osaamiseensa ja in-

formaatioarvoonsa tutkimusongelmaan liittyen (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005, 273). Kolme valmistavan teollisuuden organisaatiota nimesi haastateltavaksi 

yhteensä kuusitoista henkilöä. 

 

Aineistohankinnan menetelmänä käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa 

haastattelut toteutetaan etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien 

kysymysten pohjalta. Metodologiassa korostetaan haastattelun vuorovaikutuksessa 

syntyviä merkityksiä asioista ja sitä, miten ihmiset tulkitsevat eri asioita (Sarajärvi & 

Tuomi, 2017, 95). Teemahaastattelu antaa vastaajalle mahdollisuuden puhua ai-

heesta varsin avoimesti ja vapaamuotoisesti. Teemojen avulla voidaan kuitenkin 

ohjata keskustelua siten, että kaikki tarvittavat osa-alueet tulevat käsitellyksi haas-

tattelun aikana. Litteroidun haastatteluaineiston jäsentely teemoittain on lisäksi hel-

pompi toteuttaa (Eskola & Suoranta, 1998, 66).  

 

Laadin haastattelurungon kysymykset siten, että pystyin esittämilläni haastatteluky-

symyksillä löytämään tutkimuskysymysten ja ongelmanasettelun kannalta oleellisia 

vastauksia. Puolistrukturoitu haastattelurunko oli teemoitettu motiiveihin, kriittisiin 

menestystekijöihin ja mittaamiseen liittyen. Valitsemani teemat perustuivat tutki-

muksen viitekehykseen ja tutkittavasta ilmiöstä kirjallisuuskatsauksen kautta esille 

nousseeseen tietoon.  

 

Haastattelut toteutin kahden eri haastattelurungon mukaan edeten. Strateginen ja 

operatiivinen haastattelurunko poikkesivat hiukan toisistaan. Strategisessa haastat-

telurungossa (Liite 1) pääpaino kysymyksissä oli motiivien ja menestystekijöiden ar-

vioinnissa, kun taas operatiivisissa kysymyksissä paneuduttiin erityisesti operatiivi-

sen toiminnan mittaamiseen ja palveluiden toimivuuteen käytännön tasolla. Haas-
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tatteluiden tuloksien läpikäynnissä ja analysoinnissa strategiset ja operatiiviset tu-

lokset on kuitenkin yhdistelty.  

 

Sovin haastatteluajankohdat kesä-elokuun 2019 aikana sähköpostitse. Kerroin 

haastateltaville haastatteluita sovittaessa tausta- ja perustiedot tutkimuksesta, sen 

tavoitteista sekä haastatteluiden sisällöstä. Samalla kävin läpi haastattelutulosten 

anonymisoinnin sekä totesin, että yrityksistä käytetään tutkimuksessa pseudonyy-

mejä yritysnimiä. Sähköpostiviestin liitteenä toimitin sekä puolistrukturoidun haas-

tattelurungon että EU:n GDPR -lainsäädännön mukaisen lomakkeen, jolla haastel-

tava antoi luvan omien keskeisten tietojensa rekisteröintiin tutkimusta varten.   

 

Jaoin haastattelurungot etukäteen haastateltaville ja toteutin haastattelut yksilö-

haastatteluina, joka on yleisin ja tavallisin tapa toteuttaa haastattelu (Hirsjärvi & 

Hurme 2015, 58–61). Haastateltavia henkilöitä oli kaikkiaan 16 jakautuen  tasaisesti 

sekä eri yritysten välillä että strategisen ja operatiivisen tason henkilöihin.  Taulu-

kossa 2 olen kuvannut haastateltujen henkilöiden nykyiset roolit organisaatioissa. 

Haastatteluista puolet oli suoria yksilöhaastatteluita ja puolet toteutettiin Skype -

verkkohaastatteluina. Nauhoitin kaikki haastattelut ja lisäksi tein käsin muistiinpa-

noja keskeisistä asioista antamatta sen kuitenkaan häiritä varsinaista haastatteluta-

pahtumaa. 

 

Haastattelut alkoivat kesäkuussa 2019 ja päättyivät lokakuun 2019 alussa. Haastat-

telut olivat kestoltaan vajaasta tunnista aina puoleentoista tuntiin asti. Haastatteluun 

käytetty aika vaihteli henkilöittäin sen mukaan, miten paljon kokemusta ja kerrotta-

vaa haastateltavalla aihealueeseen liittyen oli. Myös haastateltavan persoona ja il-

maisun runsaus vaikuttivat haastatteluiden kestoon. Pyrin luomaan haastatteluihin 

rauhallisen ja rennon tunnelman ja tein tarvittaessa tilaa myös avoimelle keskuste-

lulle. Haastatteluaineistoa kertyi kaikkiaan noin 18 tuntia.  

 

Nauhoitetut haastattelut litteroitiin eli purettiin kirjoitettuun tekstimuotoon heti haas-

tatteluiden jälkeen. Litterointi tehtiin sanatarkasti eli litteroitu teksti on puhekielistä, 

mutta mahdolliset täytesanat jätettiin pois (Koskinen et al. 2005, 320).  Litteroitua 
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tekstiä syntyi haastatteluiden tuloksena yhteensä 165 sivua. Litterointi helpotti ai-

neiston jatkokäsittelyä ja analysointia, koska kirjoitettua tekstiä oli nopeampi ja sel-

keämpi käsitellä kuin kelata nauhoitusta edestakaisin. Myöhemmässä vaiheessa 

poimin litteroidusta aineistosta myös suoria lainauksia varsinaisen tutkielman teks-

tiin (Koskinen, et al. 2005, 318).  

 

Taulukko 2 – Haastatellut henkilöroolit  

 

 

Tutkijoiden määrittelemät vähimmäismäärät laadullisen tutkimuksen haastattelujen 

määristä vaihtelevat aina viidestä haastattelusta jopa 60 haastatteluun riippuen tut-

kimuksen kohteesta ja sen toteuttamistavasta. Haastattelujen määrään vaikuttaa 

myös haastattelujoukon monimuotoisuus tai heterogeenisuus. (Guest, Bunce & 

Johnson 2006, 56, 60–61). Tehdyt kuusitoista haastattelua antoivat arvioni mukaan 

riittävän kattavan kuvan tutkimusteemoihin liittyen. Tietty saturaatiotaso kuitenkin 

saavutettiin, koska sitä useampi teema alkoi toistua mitä pidemmälle haastattelu-

kierroksella edettiin. Näkemykseni mukaan roolipohjainen ja riittävän heterogeeni-

nen otanta yritysten henkilöstöstä varmensi tutkimuksen onnistumisen.  
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Haastateltujen yritysten vastuuhenkilöt saivat luettavakseen luvun 6 ”tutkimustulos-

ten analysointi” ennen tutkimuksen lopullista julkaisua. Tämä antoi heille mahdolli-

suuden kertoa havaitsemistaan asiavirheistä. Vastuuhenkilöt eivät kuitenkaan voi-

neet vaikuttaa analyysin sisältöön eivätkä tekemieni tulosten tulkintaan. Jokaiselta 

henkilöltä, jota lainattiin suoraan luvussa 6, pyydettiin  lupa lainauksen käytölle.   

5.5 Aineiston analyysi  

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi pohjautui tutkimuksen teoreettisen viiteke-

hyksen mukaisiin pääteemoihin. Toteutin aineiston analyysin teemoittelemalla  ja 

tyypittelemällä litteroitua aineistoa pääteemoittain. Tutkimuksen aineiston analy-

sointi perustui teoriaohjaavaan analyysiin ja abduktiiviseen päättelyyn. Sarajärven 

& Tuomen (2017, 120-122) mukaan abduktiivinen päättely on tieteellisen päättelyn 

logiikka, jonka mukaan teorianmuodostus on mahdollista silloin, kun havaintojen te-

koon liittyy jokin johtoajatus. Ajatteluprosessissani yhdistyivät haastatteluaineiston 

sisältö ja kirjallisuustutkimuksesta poimittujen teorioiden ohjaava vaikutus. Aikai-

sempi tieto ilmiöstä siis vaikutti analyysiini, mutta tavoitteenani oli ensisijaisesti löy-

tää uusia näkökulmia ennemminkin kuin vahvistaa teoriaa. Aineiston ja teorian yh-

distelyn tuloksena tein useita uusia huomioita tutkittavaan aiheeseen liittyen.  

 

Sarajärvi & Tuomen (2017) mukaan teemoittelussa laadullinen aineisto pilkotaan ja 

ryhmitellään eri aihepiirien mukaan. Teemoittelun onnistuminen edellyttää teorian ja 

empirian vuorovaikutusta sekä niiden lomittumista toisiinsa , jonka tulisi näkyä myös 

tutkimustekstissä (Eskola & Suoranta, 1998, 126). Pilkoin ja ryhmittelin tutkimusai-

neiston valitsemieni pääteemojen mukaan: motiivit, menestystekijät ja mittarit. Yritin 

löytää haastateltavien antamia merkityksiä teemoille ja samalla tunnistaa myös ko-

konaan uusia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen liittyen. Tämän tutkimuksen tutki-

musaineistoa ei kvantifioitu eli en tuottanut mitään aineistoon liittyviä määrällisiä tu-

loksia. 

 

Tyypittelyssä etsitään tiettyjen teemojen sisältä näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia 

ja muodostetaan näistä ikään kuin yleistys ja samalla tyyppiesimerkki (Sarajärvi & 

Tuomi 2017, 117, 121-122). Laadullisessa tutkimuksessa hyödynnetty laadullinen 

sisällönanalyysi eli aineistojen laadulliset luokittelut, kategorisoinnit, teemoittelut ja 
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tyypittelyt ovat yleisesti tapaustutkimuksessa käytettyjä aineistoanalyysimenetel-

miä. Näitä analyysimenetelmiä on mahdollista käyttää sekä rinnan että peräkkäin 

osana aineiston analyysivaihetta. (Eriksson & Koistinen 2014, 33,36) 

 

Tutkimusaineiston käsittely jakaantui kuuteen vaiheeseen. Ensimmäiseksi jokainen 

haastatteluaineisto litteroitiin. Tämän vaiheen tarkoituksena oli saattaa haastattelu-

aineisto helpommin käsiteltävään muotoon. Toisessa vaiheessa luin läpi litteroidun 

aineiston useampaan kertaan haastattelu kerrallaan ja merkitsin ylös erilaisia tee-

moja ja teemojen sisäisiä tyypittelyitä sekä muita huomioita. Kolmannessa vai-

heessa nostin keskeiset haastattelukohtaiset havainnot teemoittain Exceliin ja sa-

malla anonymisoin  haastateltavat valitsemallani koodituksella.  

 

Neljännessä vaiheessa tein teemakohtaisen tyypittelyn Excelissä ominaisuuksittain 

eli pyrin tunnistamaan eri haastatteluissa esille tulleet tyypit ja ryhmittelemään ne 

samoihin ryhmiin eli alateemoihin. Kuvassa 10 olen esitellyt aineiston pääteemat  ja 

niihin liittyvät alateemat.  

 

Kuva 10 - Tutkimusaineiston pääteemat ja niihin liittyvät alateemat 

 

Samalla yhdistelin kaikkien haastateltavien vastaukset pääteemoittain jokainen 

omalle Excel -välilehdelleen. Lisäksi tein jaottelun myös yrityksittäin yhdistelemällä 
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kaikki yrityskohtaiset vastaukset omille välilehdilleen.  Excelin ”suodata” -ominai-

suus antoi tämän jälkeen mahdollisuuden tehdä mahdollisimman huolellista analyy-

siä sekä strategisiin ja operatiivisiin vastauksiin liittyen että teemoittain ja alatee-

moittain.          

 

Viidennessä vaiheessa tarkastelin alateemoja vielä analyysikysymysten kautta ja 

yritin syventää näkemystäni tutkittavasta alateemasta. Sen jälkeen etsin Exceliin 

siirretyistä vastauksista yhteisiä ja erottavia ominaisuuksia ja erilaisten tarkastelui-

den kautta päädyin vihdoin raportoituihin alateemoihin. Tämän vaiheen lopputulok-

sena muodostin käsitykseni aineistosta ja tämän tutkimuksen kannalta oleellisista 

havainnoista. Lopullisessa, kuudennessa vaiheessa, poimin raportin kirjoittamisen 

yhteydessä aineistosta hyviä ja havainnollisia lainauksia käsiteltävän alateeman tu-

losten esittämisen tueksi. 

5.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan arvioida käyttämällä käsitteitä re-

liabiliteetti ja validiteetti (Sarajärvi & Tuomi, 2017, 180). Tutkimuksen reliaabelius 

tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen kykyä antaa ei-sattuman-

varaisia tuloksia. Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan mittarin tai tutkimusme-

netelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi et al. 

2009, 231) Kuten käsitemäärittelystä voi havaita, käsitteet sopivat paremmin kvan-

titatiivisen tutkimuksen tarpeisiin, mutta niitä voidaan kuitenkin väljästi käyttää luo-

tettavuuden tarkastelussa myös kvalitatiivisen tutkimuksen eri näkökulmista (Koski-

nen, et al. 2005, 255-257).  

 

Olen pyrkinyt parantamaan luotettavuutta eli sisäistä validiteettia  kattavalla pereh-

tymisellä erilaisiin teoreettisiin näkökulmiin kaikkien tutkittavien teemojen osalta en-

nen viitekehyksen muodostamista. Siirrettävyyttä eli ulkoista validiteettia olen pyrki-

nyt parantamaan keskusteluttamalla teoriaa ja empiriaa keskenään. Tämä nousee 

esille erityisesti tutkimuksen johtopäätöksissä ja sitä edeltävissä pohdinnoissa. Py-

rin tarkastelemaan ulkoista validiteettia kriittisesti arvioimalla tutkimuksen osalta 

tunnistamiani rajoituksia tutkielman viimeisessä luvussa. 
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Grönforsin (1985, 178) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ainut tapa osoittaa tut-

kimuksen validiteetti on kuvailla tutkimusraportilla mahdollisimman yksityiskohtai-

sesti kaikki sellaiset seikat, joiden voidaan olettaa helpottavan tutkimuksen itse-

näistä arviointia. Olenkin yrittänyt selostaa aineiston rakentamiseen liittyvät vaiheet 

tällä raportilla mahdollisimman selvästi ja totuudenmukaisesti. Aineistoa analysoita-

essa olen yrittänyt kertoa lukijalle, miten ja millä perusteilla aineisto on luokiteltu ja 

millä perustein olen tehnyt aineistoon liittyvää tulkintaa (Hirsjärvi et al. 2009, 232-

233). Olen pyrkinyt parantamaan koko tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä monin eri 

keinoin. Prosessi aikatauluineen on kuvattu yksityiskohtaisesti ja mahdollisimman 

järjestelmällisesti. Samalla olen kiinnittänyt erityistä huomiota myös tutkimusraportin 

luettavuuteen ja selkeyteen käyttämällä valikoivasti myös kuvia ja taulukoita kirjalli-

sen ilmaisun tukena.  Tutkimusmenetelmien valinta perusteluineen sekä aineiston 

hankinnan prosessi on yritetty kuvata riittävän yksityiskohtaisesti ja asianmukai-

sesti.  

 

Tutkimusraportin tulisi Sarajärvi & Tuomen (2017, 186) mukaan olla sisäisesti joh-

donmukainen eli raportin eri osien tulisi olla sidoksissa toisiinsa ja muodostaa yhte-

näinen kokonaisuus. Tämä tutkielma onkin rakenteeltaan varsin perinteinen ja ete-

nee kronologisesti johdannosta teoriatutkimuksen kautta empiriaan ja niistä yhdis-

telemällä saatuihin tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiin. Raportin eri luvut on yhdis-

telty toisiinsa johdantokappaleilla sekä kertomalla päättyvän luvun lopussa seuraa-

vassa luvussa käsiteltävät keskeiset asiat.  

 

Tutkimuksen haastatteluaineiston ja tiedon keruun prosessi esiteltiin aikaisemmin 

luvussa 5.4.  Aineiston laatuun ja tiedon keruun luotettavuuteen pyrittiin vaikutta-

maan monilla eri tavoin. Haastattelukysymykset olivat avoimia, haastattelutilanne oli 

rauhallinen ja keskustelut tallennettiin kahdella eri tallennusvälineellä. Syntynyt ai-

neisto litteroitiin sanatarkasti ja aineiston analysointi alkoi välittömästi rinnakkain 

muiden haastattelujen kanssa. Tutkimusraportissa on lisäksi käytetty suoria lainauk-

sia haastatteluista. Lainauksien käyttö mahdollistaa sen, että lukija voi arvioida tut-

kijan valintojen paikkansapitävyyttä (Koskinen, et al. 2005, 318).  
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeätä pysähtyä pohtimaan myös tutki-

jan roolia suhteessa kohdeorganisaatioon, tutkimustuloksiin tai niiden luotettavuu-

teen (Grönfors 1985). Tässä tutkimuksessa yhtenä tutkittavana tapauksena oli mu-

kana yritys A, jossa tutkija työskentelee hankinta- ja logistiikkajohtajana ja on ollut 

mukana perustamassa yrityksen A hankinnan palvelukeskusta. Tällä saattaa olla 

vaikutusta yrityksen A haastattelutulosten luotettavuuteen, vaikka tutkija on toiminut 

haastattelutilanteessa objektiivisesti ja yrittänyt välttää aiheeseen liittyen johdattele-

via kysymyksiä sekä tehnyt tuloksien analyysiä keskittyen vastausten asiasisältöön.  

 

Tässä luvussa esiteltiin tutkimusprosessi ja siihen liittyvät keskeiset osa-alueet ku-

ten tutkimusmenetelmät perusteluineen, toimintatavat aineiston keruuseen ja ana-

lysointiin liittyen sekä tutkimuksen luotettavuuden arviointi.  Seuraavassa luvussa 

käydään läpi analyysin tuloksena esille nousseita tutkimustuloksia. 
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6. Tutkimustulosten analysointi 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen haastatteluaineiston analyysin keskeiset 

tulokset. Tulosten läpikäynti on jaettu kolmeen eri pääteemaan: motiivit, kriittiset 

menestystekijät ja mittaaminen. Pääteemojen alla on kolmetoista alateemaa, joista 

jokaisen tuloksia tarkastellaan tarkemmin. Alateemojen havaintoja tukevat aineis-

tosta nostetut suorat lainaukset haastateltavien vastauksista. Lainauksia on poimittu 

usealta eri henkilöltä, mutta anonymiteetin suojaamiseksi niissä ei käytetä minkään-

laista lähdemerkintää.  

 

Haastatteluissa olen kerännyt haastateltavilta tietoa siitä, miten haastateltavat mää-

rittelevät hankinnan ja hankinnan palvelukeskuksen tehtävät sekä termien sisällön. 

Määritelmät eivät muodosta erillistä pääteemaa, mutta kohdeyritysten vertailtavuu-

den kannalta on tärkeätä tunnistaa määritelmät ja niiden mahdolliset erot.  

6.1 Hankinnan rooli ja tehtävät yrityksessä 

Hankinnan tehtävä yrityksessä määriteltiin useimmiten hankinnan prosessien 

avulla. Hankinnan toimenkuvaan katsottiin kuuluvan laajasti ottaen koko hankin-

nasta-maksuun (source-to-pay) prosessi, mutta yrityksissä oli eroja prosessin toi-

mintojen organisoinnissa. Yritys A:lla hankinta on yksi yrityksen pääprosesseista ja 

sen alle kuuluvat sekä strateginen hankinta (source-to-sign) että operatiivinen osta-

minen (request-to-pay). Yrityksellä B strateginen hankinta on oma kokonaisuutensa 

ja operatiivinen ostaminen on osa toimitusketjun hallinnan prosessia. Yrityksellä C 

strateginen hankinta ja operatiivinen ostaminen olivat niin ikään eriytetty ohjaus- ja 

johtorakenteen osalta. Kaikissa yrityksissä operatiivinen ostaminen oli pääosin han-

kinnan palvelukeskuksen vastuulla. Kuvassa 11 on esitelty yleisellä tasolla hankin-

nan prosessi ja tyypillinen palvelukeskuksen rooli prosessin resurssoinnissa. Osto-

laskujen hallinta on usein jaettu prosessivastuu talouden palvelukeskuksen kanssa.  

 



61 

 

 

 

Kuva 11 – Esimerkki hankinnan prosessista 

 

Hankinnan arvioitiin olevan liiketoiminnan palvelufunktio, jonka tehtävänä yrityk-

sessä on materiaalien ja palveluiden saatavuuden varmistaminen liiketoiminnoille 

kaikissa olosuhteissa parhaalla mahdollisella markkinahinnalla. Lisäksi hankinnan 

tehtäviin katsottiin kuuluvan hankinnan operatiivisen prosessin toiminnan varmista-

minen sekä toimittajahallinta hallinta siihen liittyvine tehtävineen.  

 

”Hankinnan tehtävänä on huolehtia,  että yritys saa ne tarvitsemansa palvelut ja 

tuotteet, jotka on yhdessä liiketoiminnan kanssa katsottu tarpeelliseksi. Hankinta 

tekee hankinnat suunnitelmallisesti ja myös kustannustehokkaasti siten,  että lop-

putulos täyttää hinta-laatumääritykset” 

 

” Tietenkin meidän perustehtävämme on varmistaa tuotteiden ja palveluiden saata-

vuus ja mahdollistaa tarvittavan tuotannon tekeminen. Samalla me pyrimme luo-

maan kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden laatua, hakemalla uusia vaihtoehtoja ja 

pyrkimällä alentamaan eri keinoilla niitä kuhunkin tarpeeseen liittyviä kokonaiskus-

tannuksia. Hankinta vastaa toimittajavalinnoista eikä sitä voi ohittaa edes siinä vai-

heessa, kun tehdään sitoumus varsinaisesta rahan käytöstä” 

 

”Hankinnan tehtävä on toimittajien tunnistaminen, valinta tietyillä kriteereillä, hyväk-

syttäminen ja sitten kilpailuttaminen tehdyn strategian perusteella.  Toimittajien kil-

pailuttamisen jälkeen sopimusten tekeminen ja sitten operatiivisena tehtävänä tie-

tysti hinta- ja toimittajadatan ylläpitäminen. Tehtäviin kuuluvat myös toimittajien hal-

linta eli suorituksen seuraaminen ja tietysti myös korkeamman tason toimittajasuh-
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teen kehittäminen. Koko ajan kasvavana osana on lisäksi tämä toimittajien vastuul-

lisuuden arviointi”  

 

Hankinnan palvelukeskuksen katsottiin toteuttavan operatiivisen ostamisen pro-

sessia (request-to-pay). Teollisissa yrityksissä tuotantoyksikkö tekee hankintaehdo-

tuksen, jonka pohjalta hankinnan palvelukeskus luo ostotilauksen ja huolehtii tilauk-

sen perillemenosta ja siihen liittyvästä tavaran toimituksesta aina laskun tarkastuk-

seen asti. Ostolaskujen maksatuksesta kohdeyrityksissä vastasi  taloushallinnon 

palvelukeskus. 

 

”Hankinnan palvelukeskukseen on keskitetty operatiivinen hankinta. Perustehtä-

vänä on ostotilausten luominen hyväksyttyjen hankintaehdotusten pohjalta ja siihen 

liittyvät seurannat ja kommunikointi, kuten tilausvahvistuksien kirjaaminen, toimitus-

aikavalvonnat, yhteydenpito toimittajien ja tehtaitten välillä. Lisäksi palveluihin kuu-

luu tilauksiin liittyviä laskun tarkastuksia, reklamaation käsittelyä sekä taktista  kil-

pailutusta. Hankinnan palvelukeskuksessa on myös hankinnan masterdatan yllä-

pito, kuten nimikkeiden luonti ja ylläpito sekä hintalistojen lataaminen ERP:hen. Pai-

notus toiminnassa on operatiivisessa hankinnassa ja nimikehallinnassa” 

 

”kun puhumme ostamisesta, tarkoitamme sillä operatiivista ostoprosessia eli ostoti-

lausten tekoa, käsittelyä ja vahvistamista sekä perustietojen hallintaa” 

 

“Kaikki operatiivinen ostaminen. Ostotilausten teko puitesopimuksiin liittyen, tietyt 

kotiinkutsut, varastojen täydennykset, kaikki perustekeminen. Lisäksi tehtäviin kuu-

luvat hintatarkistukset, kiireelliset toimitukset ja tarjouskyselyt tiettyyn tasoon asti. 

Palvelukeskus toimii myös kontaktipisteenä toimittajareklamaatioihin liittyen” 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä hankinnan että hankinnan palvelukeskuk-

sen tehtävät nähtiin hyvin samantyyppisinä yrityksestä tai sen organisaatioraken-

teesta riippumatta. Palvelukeskuksen palvelusisällöissä oli jonkin verran eroa esi-

merkiksi taktisen ostamisen tai yrityskohtaisten prosessien tukemisessa, mutta yri-

tyskohtaiset määrittelyt antoivat riittävän samanlaiset lähtökohdat hankinnan palve-

lukeskuksien toiminnan vertailuun.  
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6.2 Motiivit 

Ensimmäinen pääteema, motiivit, käsitteli yritysten motiiveja hankinnan sisäisten 

palvelukeskusten perustamiseen liittyen. Samalla yritettiin ymmärtää, miksi koh-

deyritykset olivat perustaneet sisäisiä hankinnan palvelukeskuksia eivätkä  esimer-

kiksi ulkoistaneet kyseistä palvelua. Teeman tavoitteena oli löytää ne keskeiset mo-

tiivit ja ohjaustekijät, joilla yrityksissä perusteltiin sisäisten palvelukeskusten perus-

taminen.  

 

Ensimmäinen alateema (taulukko 3) kartoitti keskeisiä syitä, miksi sisäinen hankin-

nan palvelukeskus päätettiin perustaa ja olivatko syyt erilaisia tutkittavien yritysten 

välillä.  

 

Taulukko 3 – Hankinnan sisäisen palvelukeskuksen perustamisen strategiset tavoit-

teet 

 

 

Yleisimmät haastatteluissa esille tulleet palvelukeskuksen perustamisen strategiset 

tavoitteet olivat kiinteiden kustannusten alentaminen ja toimintamallin muutoksella 

liiketoiminnoille tuotettava lisäarvo. Hankinnan muutos oli kaikissa kohdeyrityksissä 

osa isompaa muutoskokonaisuutta, jossa laukaisevana tekijänä olivat esimerkiksi 

toimitusjohtajan vaihdos, ulkoinen kustannuspaine tai kaikkien palvelufunktioiden 

toiminnan samanaikainen tarkastelu. Yrityksissä B ja C hankinnan toimintamallin 

muutos oli osa laajempaa toimintamallin muutosta, joissa tarkasteltiin samassa yh-

teydessä hankintatoimen lisäksi esimerkiksi talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon toi-

mintoja osana kokonaismuutosta. Yrityksessä A hankintatoimen kokonaismuutos oli 

jatkoa taloushallinnon prosessien kehittämiselle ja sieltä tunnistetuille prosessilaa-

jennuksille. Hankintaa tarkasteltiin yhtenä palvelufunktiona, jossa operatiivinen os-

taminen muodosti hankinnan palvelukeskuksen kokonaisuuden. Ohjaavina tekijöinä 

toimivat myös halu löytää hankinnan synergioita, selkeyttää organisaation rooleja ja 
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vastuita sekä tehostaa prosessin toimivuutta.  

 

”Kaikessa toiminnassa on oltava strateginen yhteensopivuus niihin liiketoimintoihin, 

joissa haluamme olla mukana. Meidän ei tule näperrellä pienien asioiden kanssa 

vaan me olemme iso yritys ja teemme isojen yritysten asioita. Meidän on optimoi-

tava toimintaamme, jotta saisimme tuotettua liiketoiminnoille mahdollisimman  pal-

jon lisäarvoa”  

 

”Kyseessä oli konsernin yhteinen hanke, joka kattoi hankinnan tarkastelun lisäksi 

myös taloushallinnon, myyntilaskujen käsittelyn, ostolaskujen käsittelyn, kirjanpi-

don, tietohallinnon tukipalvelut sekä asiakaspalvelun”  

 

“Tavoitteena oli ensinnäkin tehdä selkeä ero neuvottelutehtävien ja operatiivisen te-

kemisen välillä, toiseksi saada lisää vipuvartta neuvotteluihin yhdistelemällä ostovo-

lyymejä ja kolmantena tavoitteena oli operatiivisen toiminnan tehostaminen optimoi-

malla henkilömäärää ja vaikuttamalla henkilötason kustannuksiin”  

 

Organisaation kehitystarpeet syntyivät välillisesti strategisista tavoitteista, kun läh-

dettiin arvioimaan, millä keinoin kustannussäästöjä ja arvoa voitaisiin liiketoimin-

noille tuottaa. Lähtötilanne oli operatiivisen ostamisen kannalta varsin hajanainen 

kaikissa tarkastelluissa yrityksissä. Ostamista tehtiin tehtailla, toimintamallit eivät 

olleet yhdenmukaiset, samoin strategisen hankinnan ja operatiivisen ostamisen 

roolit ja vastuut olivat osin epäselvät ja päällekkäiset. Mittaamista tehtiin 

tehdastasolla, mutta kokonaiskuvan muodostaminen oli vaikeata. Mittarit eivät olleet 

tehtaiden välillä samoja.  

 

”Toimintamallit olivat hajanaisia. Tämä aiheutti sen, että hankinnan ohjaaminen, 

ohjeistus, operatiivisen toiminnan mittaaminen ja prosessien harmonisointi nähtiin  

loppujen lopuksi aika hankalaksi tehtäväksi” 

 

Jokaisessa kohdeyrityksessä totetutettiin ennen varsinaista muutosprojektia 

esiselvitysprojekti, jossa kartoitettiin mahdollisuuksia tehostaa hankinnan toimintaa 

ja löytää selkeitä kehityskohteita. Tunnistetut tehostamis- ja kehitysmahdollisuudet 
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liittyivät yleisesti toimintamalleihin, rooleihin ja vastuisiin, parempaan 

riskienhallintaan ja kontrolleihin, parempaan järjestelmätukeen, luotettavampaan 

tietoon, automaatioasteen lisäämiseen sekä hankintojen synergiaetujen 

hakemiseen. Myös ohjeistuksessa, koulutuksessa, sopimusrakenteissa ja tiedon 

jakamisessa tunnistettiin olevan kehitysmahdollisuuksia.  

 

“Aloimme tarkastella prosesseja ja toimintatapoja tavoitteenamme harmonisoida 

prosessit globaalisti. Selvitimme myös toimintamallin resurssointia ja hankinnan 

henkilöstön rooleja. Tarkastelun lopputuloksena päätimme keskittää kaiken 

operatiivisen työn yhteen hankinnan alaorganisaatioon ja näin palvelukeskus sai 

alkunsa”  

 

” Tehokkuus on selvästi se mitä muutoksella haettiin. Sitä, että meillä on yhtenäiset 

prosessit, ihmiset on kaikki samassa paikassa ja toimitaan jokainen samalla tavalla. 

Tilanne selkeytyi huomattavasti ja monet ketkä aikasemmin tekivät ostotilauksia 

jäivät tehtaille ja tekevät siellä nyt tuotantosuunnittelua. Ostotilausten tekeminen 

keskitettiin palvelukeskukseen jollon roolit selkeytyivät ja tehokkuuttahan sillä 

saatiin” 

 

“Tehtiin selvä ero operatiivisen ja strategisen/taktisen hankinnan rooleihin ja 

vastuisiin eli yleisemmällä tasolla sanottuna jaettiin kaupalliset ja operatiiviset 

vastuut hyvin selkeästi” 

 

“Haluttiin parantaa operatiivisen hankinnan kustannustehokkuutta, laatua ja 

palvelutasoa. Haluttiin myös harmonisoida eri tehtaiden väliset prosessit. Ne olivat 

aika erilaisia siinä vaiheessa. Ja sitten mitata suoritusta yhteneväisillä mittareilla” 

 

 

Toinen alateema (taulukko 4) kartoitti keskeisiä syitä, miksi yritykset päätyivät pe-

rustamaan sisäisen hankinnan palvelukeskuksen, kun vaihtoehtoisesti koko palve-

lun olisi voinut ulkoistaa jollekin valitulle ulkoiselle kumppanille.  
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Taulukko 4 – Ulkoinen vai sisäinen palvelukeskus 

 

 

Hankinnan prosessin koettiin olevan varsin keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa, 

jolloin ulkoistamiselle olisi täytynyt löytää selkeät strategiset syyt. Oman organisaa-

tion vähäinen kyvykkyys ulkoistamiseen liittyen sekä arvioiden mukaan muutoksen 

pidempi aikajänne palvelun siirtämiseksi kumppanin vastuulle olisivat lisänneet toi-

mintamallin muutokseen liittyvää riskiä. Sisäisen palvelukeskuksen perustaminen 

koettiin helpommaksi toteuttaa. Samoin palvelukeskuksen ohjaaminen ja johtami-

nen koettiin joustavammaksi kuin ulkoistetussa vaihtoehdossa.  

 

Haastateltavien aikaisemmat kokemukset ulkoistamisesta olivat pääosin kielteisiä, 

koska ulkoistetun palvelun koettiin skaalautuvan huonosti muuttuviin liiketoiminnan 

tarpeisiin. Kokonaisvaltaisen palvelun tuottamisen sijasta ulkoisten kumppaneiden 

kiinnostuksen koettiin siirtyvän keskusteluissa varsin usein palvelun hinnoitteluun ja 

palvelurajauksiin. Samoin arvioitiin, että jos ulkoistusta halutaan tehdä, tulisi ulkois-

tettavan prosessin olla mahdollisimman hyvässä kunnossa, joten yritysten lähtöti-

lanne huomioiden ajankohta ulkoistuspäätökselle ei ollut oikea. Haastateltavat poh-

tivat jonkin verran ulkoistamisen tuomia laadullisia tai taloudellisia lisähyötyjä sisäi-

seen palvelukeskukseen verrattuna eivätkä pystyneet haastattelun yhteydessä tun-

nistamaan sellaisia.  Myös luottamuksen rakentaminen sisäisen palvelukeskuksen 

ja tehtaiden välille koettiin helpommaksi kuin ulkoistuskumppanin kanssa. Yritys-

identiteetin eli samassa organisaatiossa toimimisen arvioitiin parantavan palvelun 

laatua, työntekijöiden keskinäistä luottamusta, sitoutumista toimintamalliin sekä yh-

teisiin tavoitteisiin.  

 

“Ulkoistusvaihtoehdon toteuttamisen arvioitiin olevan liian vaativan ja sisältävän 

ison riskin operatiivisille toimintahäiriöille. Pahimmillaan se olisi laittanut yrityk-

semme polvilleen sen keskeisissä päätoiminnoissa”  
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“Ulkoistussopimukset olivat suhteellisen joustamattomia ainakin aikaisemmin – ja 

varmaan nykyisinkin. Sopimus perustui yleensä liiketoiminnan kokoon sidottuihin 

transaktiomääriin. Ulkoistussopimuksen joustavuus on todella huono verrattuna sii-

hen, että tuotamme palvelut itse” 

 

”Jos sitten halutaankin ulkoistaa palvelut myöhemmin, niin se kannattaa tehdä vasta 

kun olemme itse trimmanneet prosessit kuntoon ja toiminnan taso on hyvä, ellei 

peräti erinomainen. Tällöin tosin ulkoisen palvelutoimittajan ansaintalogiikka ei enää 

tuota kumppanille merkittävää hyötyä” 

 

”Ja minä näen ihan kristallinkirkkaasti sen lisäarvon siinä, että sisäinen palvelukes-

kus on oikeasti osa meidän tiimiämme ja pystymme tekemään asioita yhdessä,  yh-

teisesti sovituilla prosesseilla ja pelisäännöillä” 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että strategiset motiivit hankinnan sisäisen palvelu-

keskuksen perustamisen osalta olivat ensisijaisesti kiinteiden kustannusten alenta-

minen ja toiminnallisen arvon tuottaminen. Muut motiivit johtuivat välillisesti strate-

gisista motiiveista. Ulkoistamisen ei tunnistettu tuovan lisäarvoa palvelun sisäiseen 

tuottamiseen verrattuna. Lisäksi yrityksien vähäinen oma kyvykkyys ulkoistettujen 

palveluiden johtamiseen liittyen ja toisaalta prosessin maturiteetti nähtiin ulkoistami-

sen kannalta liian suurena riskinä.  

6.3 Kriittiset menestystekijät 

Toinen pääteema, kriittiset menestystekijät, käsittelee palvelukeskuksen perustami-

seen ja toimintaan liittyviä keskeisiä menestystekijöitä, jotka nousivat esille haastat-

teluissa. Teeman tavoitteena oli löytää ne keskeiset menestystekijät, joilla palvelun 

perustamisen ja tuottamisen lähtökohdat turvataan. Teeman laajuuden takia alatee-

moja on useita.  

 

Kolmas alateema (taulukko 5) kartoitti yritysten päätöksentekoprosessia, sen yhtey-

dessä syntynyttä liiketoiminnan kehityssuunnitelman keskeistä sisältöä ja muutok-

sen mittaamiselle määriteltyjä mittareita. 
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Taulukko 5 – Päätösprosessi ja liiketoiminnan kehityssuunnitelma 

 

 

Palvelukeskuksen perustamiseen liittyvään päätöksentekoon osallistuivat tyypilli-

sesti yrityksen toimitusjohtaja johtoryhmineen, talousjohtaja ja  hankintajohtaja sekä 

esimerkiksi yrityksen B osalta myös prosessin omistaja.  

 

Päätöstä edeltävään valmisteluun liittyi projektiryhmä, jonka nimesi asian sisällölli-

nen omistaja, yleensä hankintajohtaja. Projektiryhmän jäsenet valittiin tavoitteena 

riittävän kattava osaaminen sekä liiketoiminnoista että hankinnasta. Kaikissa yrityk-

sissä oli esiselvitysprojektissa ja sen jälkeisessä toteutusprojektissa mukana yrityk-

sen ulkopuolinen konsulttiyritys. Konsulttien tehtävänä oli tuoda sisällön suunnitte-

luun ja arviointiin mukaan muista yrityksistä tunnistettuja hyviä käytäntöjä sekä eri-

laisia metodologioita päätöksenteon tueksi. Projekteilla oli lisäksi erillinen ohjaus-

ryhmä, joka esimerkiksi yrityksen A osalta muodostui kaikkien liiketoimintojen tuo-

tantojohtajista puheenjohtajanaan yrityksen hankintajohtaja.  Projekteille asetettiin 

projektimittarit, jotka liittyivät esimerkiksi toteutusaikatauluun, projektin välituloksiin 

sekä projektin budjettiin. 

 

“Projektin ohjausryhmässä olivat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kahden eri liiketoi-

mintasegmentin johtajat” 

 

“Sanoisin, että oikean tyyppisen projektihenkilöstön määrittely oli yhteistyötä. Toi-

min hankkeessa hankinnan osa-alueen projektipäällikkönä ja vastasin siitä, että mi-

nulla oli kulloinkin oikeat ihmiset mukana projektissa. Valinnat tehtiin tiiviissä yhteis-

työssä hankintajohtajan ja projektin sponsoreiden kanssa. Toimintamallin suunnit-

teluvaiheessa mukana oli myös ulkoisia konsultteja, jotka toivat keskusteluissa 

esille omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään” 
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Liiketoiminnan kehityssuunnitelma (business case) tehtiin kaikissa tarkastelluissa 

yrityksissä. Sen keskeiset tavoitteet johdettiin yrityksen strategiasta, jossa hankin-

nan kokonaiskehittämistä arvioitiin sekä muuttuvien kulujen eli ulkoisten hankintojen 

tehokkuuden, että kiinteiden kulujen eli sisäisen operatiivisen tehokkuuden näkökul-

mista. On siis syytä huomioida, että palvelukeskuksen perustaminen oli osa hankin-

nan toimintamallin kokonaiskehittämistä eikä irrallinen oma kokonaisuutensa. Haas-

tatteluissa tuli esille, että kustannussäästöjen hakeminen oli keskeisin osa liiketoi-

minnan kehityssuunnittelua, joidenkin haastateltavien mielestä jopa liian domi-

noivasti. Hankinnan palvelukeskuksen osalta keskeisin tavoite oli operatiivisen te-

hokkuuden parantaminen ja siihen liittyvien kiinteiden kulujen alentaminen.  Muita 

liiketoimintasuunnitelmissa esille nostettuja tavoitteita olivat esimerkiksi yhteiseen 

toimintamalliin siirtyminen ja sitä kautta syntyvä prosessitehokkuus. 

 

”keskeinen mittari oli kuitenkin ne kustannussäästöt. Ehkä siinä vaiheessa [liiketoi-

minnan kehityssuunnitelma] ei niitä muita mittareita sinänsä asetettu” 

 

“Palvelukeskus on lunastanut odotusarvot tuottamalla palvelut kustannustehok-

kaammin ja tarjoamalla yhteisen toimintamallin sekä sitä tukevat mittarit. Operatiivi-

nen ostaminen tehdään nyt yhteisesti sovitulla tavalla ja sama koskee myös osto-

laskujen maksatusta, joka on taloushallinnon vastuulla oleva osa-alue” 

 

Neljäs alateema (taulukko 6) kartoitti hankinnan palvelukeskuksen käyttöönottomal-

lia ja siihen liittyviä muutosjohtamisen tekijöitä, käyttöönottoaikataulua sekä tunnis-

tettuja oppimiskokemuksia.  

   

Taulukko 6 – Palvelukeskuksen käyttöönottomalli 
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Palvelukeskuksen käyttöönottomallilla vaikutti haastatteluiden perusteella olevan 

keskeinen rooli palvelukeskuksen käyntiinlähdön onnistumisessa ja sen mielikuvan 

luomisessa, jonka uusi toiminto saa käyttäjissä aikaiseksi. Palvelukeskuksen käyt-

töönotto ja toimintojen siirto palvelukeskukseen vei tutkimuksen kohteena olleissa 

yrityksissä aikaa noin 6 – 12 kuukautta hiukan siirrettävien toimintojen laajuuden 

mukaan.  

 

Yritykset A ja C tekivät muutoksen nk. ”Lift & Shift” -menetelmällä eli siirtämällä pal-

velukeskukseen tehtaiden nykyiset ostotilausten toimintamallit ja jatkamalla projek-

tin jälkeen muutosten tekemistä kohti yhteistä tavoitetilan toimintamallia. Yritys B 

valitsi käyttöönottomallikseen nk. ”Big Bang” -menetelmän eli siirtyi heti tavoitetilan 

malliin. Erotteleva ja samalla ohjaava tekijä käyttöönottomallissa oli järjestelmätuki 

ja käytössä olleen tiedon luotettavuus. Yritys B oli jo aikaisemmin yhdenmukaistanut 

tietojärjestelmänsä ja siinä käytettävän tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi, kun taas 

yrityksillä A ja C oli vielä käytössään useita eri järjestelmiä ja harmonisoimaton data.  

 

Haastateltavat korostivat kunnollisen projektoinnin tärkeyttä ja projektitoimiston 

(PMO) roolia muutosjohtamisessa. Muutoksen organisoinnissa konsultit toivat 

hankkeisiin metodologista osaamista, joka sovitettiin kunkin yrityksen tarpeita vas-

ten. Muutosjohtaminen ja siihen liittyvä ostotoimintojen siirtoprojekti koettiin voita-

van organisoida monella tavalla. Oheinen kuva 12 kuvaa esimerkkinä yrityksen A 

käyttämää mallia, joka auttaa hahmottamaan muutoksessa tarvittavaa osaamista ja 

roolitusta sekä projektin aikaista vastuunjakoa.  
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Kuva 12 – Esimerkki projektiorganisaatiosta, yritys A 

 

Haastatteluissa tuli useaan otteeseen esille ylimmän johdon vahvan sitoutumisen 

tarve muutokseen ja johdon aktiivinen viestintä omissa sidosryhmissään. Liiketoi-

mintojen linjajohdon oli tehtävä kasvollista viestintää ja osoitettava halunsa muutok-

sen läpiviemiseen. Sen lisäksi projektin ohjausryhmässä oli oltava liiketoiminnoista 

keskeiset asianomistajat ja kyky päätöksiin siten, että päätökset saadaan ajallaan 

ja ohjausryhmä voi auttaa projektiryhmää onnistumaan työssään.  

 

”Liiketoiminnat näkivät valtavan riskin siinä, että heidän palvelutasonsa nyt romah-

taa täysin. Ilman vahvaa CEO:n otetta ei muutosta olisi tehty, ei se muuten ole mah-

dollista” 

 

Projektipäällikön ja projektitoimiston (PMO) rooli muutoksen läpiviennissä koettiin 

suureksi. Onnistumisen koettiin edellyttävän paitsi oikean tyyppistä osaamista myös 

riittävää resurssointia ja selkeätä tehtävien roolitusta. Projektin organisaatioon valit-

tiin osaamisen perusteella sekä yritysten omaa henkilöstöä että konsultteja. Esille 

nousivat esimerkiksi erilaiset tavat painottaa projektitoimiston roolien sisäistä ja ul-

koista resurssointia. 

 

”Toimintansa vakiinnuttanut projektitoimisto oli ehdottoman hyvä asia. Projektin to-

teutusrakenne oli olennainen, jokaisen alaorganisaation miehitys ja osaaminen oli-

vat oleellisia onnistumisen kannalta, samoin selkeät tavoitteet, määräajat, vaiheet, 
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toteutusaallot tai millä nimellä niitä nyt halutaankaan kutsua. Hyvältä projektitoimis-

tolta edellytetään myös hyvää projektin seurantaa ja raportointia”  

 

“Hyvä kysymys onkin, tulisiko projektitoimiston olla ulkoistettu vai ei. Ulkoistettu pro-

jektitoimisto voi olla hyvin ammattimainen ja rakenteellisesti vahva, mutta se ei vält-

tämättä saavuta oman organisaation luottamusta. Sisäinen projektitoimisto voi taas 

olla oman organisaation kannalta helpompi perustella, mutta sen toiminnan riskinä 

on harhautua tavoitteista ja  joutua vedetyksi mukaan erilaiseen sisäiseen keskus-

teluun”  

 

Projektitoimiston tekemisessä korostettiin vahvaa muutosjohtamista, oikean tyyp-

pistä osaamista ja paineensietokykyä siirtotehtävissä sekä erityisesti säännöllistä, 

vahvan ja monipuolisen viestinnän tarvetta.  

 

” Loimme käyttöönottoprojektissa hyvät viestintäsuunnitelmat. Meillä olivat viestin-

nän ihmiset alusta asti mukana ja sanomamme oli selkeä. Saimme kehuja siitä, että 

asioita käytiin läpi aina etukäteen ja käytimme hyvin selkeätä viestintämateriaalia” 

 

Siirtoa tukevien toimintojen, kuten henkilöstöhallinto, lakiasiat, tietohallinto sekä 

hankinta tuli vastata oman osaamisalueensa tehtävistä. Siirron tukitoiminnot vasta-

sivat oman osaamisalueensa puitteissa esimerkiksi henkilöstösuunnittelun, yhteis-

toimintamenettelyn, toimitilojen tai järjestelmien käyttöoikeuksien toteutuksesta.  

 

Oheinen kuva 13 antaa aikaan sidotun yleiskuvan muutokseen liittyvistä vaiheista. 

Esimerkki on otettu yrityksestä A. Haastatteluissa kävi ilmi, että muutoksen suunnit-

telu ja läpivienti myös yrityksissä B ja C toteutettiin varsin samantyyppisellä raken-

teella.  
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Kuva 13  – Esimerkki projektin vaiheistuksesta, yritys A 

 

Muutosprojekti vaiheistettiin yrityksessä A siten, että esisuunnitteluvaiheessa tehtiin 

nykytilan läpikäynti ja kehityspotentiaalin arviointi, sen jälkeen yleisen tason toimin-

talinjausten kautta tarkemman tason toimintamallin suunnitelma. Suunnitelmien val-

mistuttua käynnistettiin muutoksen valmistelu eli yhteistoimintamenettely uutta toi-

mintamallia tukevan organisaation rakentamiseksi. Yhteistoimintamenettelyn jäl-

keen valmisteltiin rinnan sekä uutta hankinnan palvelukeskusta että tehdaskohtaista 

siirtosuunnitelmaa. Kun hankinnan palvelukeskus oli resursoitu, aloitettiin vaiheittain 

tehtaiden ostotilausten siirto palvelukeskukseen. Siirto vaiheistettiin siten, että ensin 

palvelukeskuksen vastuuhenkilöt menivät tehtaalle opettelemaan nykyistä tapaa toi-

mia ja samalla arvioitiin yhdessä tehtaan kanssa toimintamallin muutoksen aiheut-

tamat muutokset tehtaalle jäävien henkilöiden rooleihin.   

 

Kun tiedon siirto (knowledge capture) oli saatu toteutettua, alkoivat palvelukeskuk-

sen ostajat tehdä ostotilauksia tehtaan kanssa rinnan. Kun oli todettu, että toiminnot 

pystytään kattavasti hoitamaan palvelukeskuksessa, tehtiin lopullinen vastuun siirto 

palvelukeskukseen. Koko siirron ajan tehtiin systemaattista viestintää ja koulutusta 

tehtaan avainhenkilöille tuleviin toimintatapoihin liittyen. Siirron jälkeen seurattiin 

edelleen palvelun laatua ja käytiin läpi kehityskohteita yhdessä tehtaan edustajien 

kanssa.   
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”prosessihan meni meillä siten, että due diligence, yt-neuvotteluiden loppuun viemi-

nen, knowledge capture -vaihe ja sitten aloitettiinkin jo se siirto. Kun sitä siirtoa läh-

dettiin tekemään, niin samalla seurattiin miten kuorma siirtyy sinne palvelukeskuk-

sen ostajille” 

 

Käyttöönottomalliin liittyvät oppimiskokemukset vaihtelivat hiukan yrityksittäin. Yri-

tys A:n osalta muutosviestintää olisi tullut olla vieläkin enemmän sekä ennen pro-

jektia, projektin aikana, että sen jälkeen. Yhteisten järjestelmien puute ja proses-

sissa käytettävän tiedon heikko laatu hidastivat tavoitetilan toimintamallin käyttöön-

ottoa ja aiheuttavat yhä edelleen paljon turhaa manuaalista työtä.   

 

Yrityksien B:n ja C:n osalta palvelukeskuksen henkilöstön osaamisessa olisi pitänyt 

painottaa enemmän substanssiosaamista, vaikkakin myös kielitaito koettiin tär-

keänä asiana. Matalan kustannustason maissa olevien palvelukeskusten henkilös-

tön suuri vaihtuvuus (20-30% per vuosi) oli varsinkin toiminnan alkuvaiheessa toi-

mintaa haittaava ongelma. Yrityksen C osalta oli alkuperäinen tavoite palvelukes-

kuksen henkilömitoituksesta ja kiinteiden kulujen pudottamisesta liian kova eikä sii-

hen päästy. Pääosin syynä oli  järjestelmätuen ja luotettavan tiedon puute, jotka 

estivät tavoitetilan mukaiseen toimintamalliin siirtymisen. Osa yrityksen C haastatel-

tavista kritisoivat liiallista riskinottoa kustannussäätöjen hakemisessa. Vaikka hen-

kilöstömäärä olisi pidetty alkuun samana, olisivat kustannukset pienentyneet noin 

60% johtuen palvelukeskuksen sijaintipaikan palkkatasosta.  Tästä huolimatta myös 

henkilömäärää leikattiin heti alussa, mikä johti ongelmiin palvelun laadussa.  

 

“Palvelukeskuksessa olisi tullut olla suunniteltua enemmän resursseja. Epävirallis-

ten tehtävien ja toimintamallien määrää ei tulisi aliarvioida vaan tulisi selvittää pe-

rusteellisesti kaikki vastuut, joita tehtävien siirtoon liittyy. On tärkeätä varmistaa, että 

kaikella tekemisellä on uusi koti siirron jälkeen. Toinen selkeä oppimiskokemus on, 

että tällaisessa hankkeessa ei voi koskaan tehdä liikaa muutosviestintää” 
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Viides alateema (taulukko 7) kartoitti palvelukeskuksen palvelutavoitteiden ja tehok-

kuuden toteutumista eli kuinka onnistuneena haastateltavat subjektiivisesti arvioi-

den pitävät palvelukeskuksen toimintaa. 

 

Taulukko 7 – Palvelukeskuksen tavoitteiden saavuttaminen ja tehokkuus 

 

 

Yritysten palvelukeskukset on sijoitettu Suomeen, Puolaan ja Liettuaan, joten pal-

velun tuottamisen kustannuksissa on selkeitä eroja asemamaan mukaan. Palvelu-

keskusten maturiteettitaso vaihtelee niin ikään. Yritys A on käynnistänyt hankinnan 

palvelukeskuksen helmikuussa 2019, yritys B aloitti palvelukeskustoiminnan jo 2013 

ja yritys C vuonna 2017.  

 

Vastauksien sisältö vaihteli voimakkaasti jopa saman yrityksen sisällä. Koska mil-

lään yrityksistä ei ollut voimassa olevaa hankinnan palvelukeskuksen palvelusopi-

musta ainakaan niin, että se olisi ollut vastaajien tiedossa, peilasivat vastaukset vas-

taajien omia näkemyksiä suhteessa omiin odotusarvoihin. Osassa vastauksia arvi-

oitiin tehokkuuden parantuneen merkittävästi lähtötilanteeseen verrattuna. Palvelu-

keskus oli pystynyt tekemään määrällisesti enemmän ja laadullisesti parempia os-

totilauksia. Samoin prosessin läpimenoajan arvioitiin parantuneen ja kiinteiden kus-

tannusten laskeneen.  

 

”Saavutimme jopa enemmän henkilöstösäästöjä kuin suunnittelimme. Samoin pys-

tyimme tuottamaan hiukan enemmän synergiaetuja yhdistelemällä hankintoja” 

 

“Mielestäni on tosiasia, että samanlainen tapa hankintojen johtamisessa kaikissa 

kategorioissa tuo meille ison toimintaedun. Kun meillä on samanlaiset toimintatavat, 

pystymme myös vertailemaan eri tehtaita ja löytämään uusia toiminnan kehitysalu-

eita. Meillä on nyt merkittävästi parempi läpinäkyvyys toiminnan tehokkuuteen ja 



76 

 

 

meillä on yhteiset työkalut  hankintojen johtamiseen. Pientä hienosäätöä vielä tarvi-

taan, mutta kaikki keskeiset palaset ovat kohdillaan” 

 

Osassa vastauksia taas arvioitiin palvelukeskuksen sisältöosaamisen olevan huo-

nompaa kuin lähtötilanteessa ja siksi ostotilauksiin liittyvää tekemistä on valunut ta-

kaisin tehtaiden tuotanto-organisaatioon sekä toisaalta kategoriahankinnan tiimeille. 

Yhteisesti todettiin, että nimenomaan järjestelmätuen puute ja tiedon epäyhtenäi-

syys ovat hidastaneet tehokkuustavoitteiden saavuttamista ainakin yritysten A ja C 

osalta.  

 

”se työpanos sieltä palvelukeskuksesta valuu tänne tuotannon henkilöille ja heidän 

täytyy tehdä sitä samaa työtä. Palvelukeskus syöttää palvelu- tai sitten tuon ostoti-

lauksen. Sitten kysyvät tarjouksia niistä firmoista mistä on lähetetty jo tietoja ja par-

haimmillaan myös hintatiedot” 

”että siirrytään yhteen SAP:iin, mutta nämä tukijärjestelmät ja automaatioprosessit 

eivät ole kehittyneet alkuperäisten aikataulujen mukaisesti. Tällä on luonnollisesti 

ollut vaikutusta myös alkuperäisiin headcount -suunnitelmiin”  

Yritys B on pystynyt automatisoimaan suorista materiaaliostoista  jopa yli 90% ja 

parantamaan prosessitehokkuutta merkittävästi. Toisaalta prosessin mukaan toimi-

misen on koettu vähentäneen toiminnan joustavuutta ja esimerkiksi päätöksenteon 

koettiin hidastuneen yrityksen C osalta. Osa haastatelluista koki toimintaan tulleen 

lisää byrokratiaa.  

 

Kuudes alateema (taulukko 8) kartoitti palvelun tuottamisen ja palvelulaadun onnis-

tumista ja mahdollisia epäonnistumisia. 

 

Taulukko 8 – Palvelukeskuksen palvelun tuottaminen ja palvelun laatu 
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Haastatteluissa kävi ilmi, ettei suurin osa haastateltavista tiennyt, mitä hankinnan 

palvelukeskuksen asiakaspalvelun laadusta on sovittu. Tämä johtui pääosin siitä, 

ettei sisäisiä palvelusopimuksia ollut tehty eikä asiakaspalvelun laadusta ollut rapor-

toitu aktiivisesti käyttäjäorganisaatioille. Mittareita oli kuitenkin määritelty ja niitä 

myös mitattiin käytännössä. Pieni osa haastateltavista pystyi kertomaan palvelulaa-

dun mittaamisesta tarkastikin ja siltä osin palvelun laatuun suhtauduttiin pääosin 

positiivisesti.  

 

“Muutama sana tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Tehokkuus on sitä, että proses-

soit oikeita asioita oikeassa ajassa. Esimerkiksi prosessin läpimenoajan hankinta-

ehdotuksesta ostotilaukseen pitäisi viedä x aikaa tai tulisi olla valmis x tunnissa tai 

päivässä. Tehokkuudessa on kysymys siitä, miten laadukkaasti hoidat prosessin, 

millaisen asiakaspalautteen saat tavastasi toimia ja miten pitkä lista avoimia asioita 

sinulla on työn alla. Vaikuttavuudessa on kysymys siitä, kuinka paljon aikaa ja re-

sursseja ylipäätään tarvitaan prosessin läpivientiin. Sitä voi mitata vaikkapa arvioi-

malla kuinka monta ostotilausta syntyy per henkilö tietyssä ajassa”    

 

“perusketju alkaa pikkuhiljaa toimia hyvin. Olemme ymmärtäneet roolit puolin ja toi-

sin. Hankintaehdotuksen teossa saadaan riittävät lähtötiedot syötettyä siten, että 

palvelukeskus voi ostaa tarpeen mukaista palvelua tai materiaaleja  ja toiminta yltää 

sinne laskuntarkastukseen saakka. Ihan vielä ei kuitenkaan tuotanto-organisaa-

tiossa ymmärretä miten tulisi toimia suhteessa talouden palvelukeskukseen. Miksi 

esimerkiksi yksittäisiin kysymyksiin tai kommenttipyyntöihin pitää laittaa vastine” 

 

Haastatteluiden perusteella hankinnan palvelukeskuksen tulisi ottaa aktiivinen vies-

tinnällinen rooli käyttäjäorganisaatioihin päin ja kertoa palvelulaadun toteutumisesta 

suoraan asiakkaiden edustajille suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Muussa tapauk-

sessa on vaarana, että onnistumisen arviointi tehdään täysin asiakkaiden subjektii-

visena arviona. 
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Seitsemäs alateema (taulukko 9) kartoitti yrityksen henkilöresurssien käyttöä sekä 

palvelukeskuksen henkilöstön että organisaation muun henkilöstön osalta. Resurs-

seja arvioitiin sekä määrällisesti että laadullisesti, samoin johtamisen kyvykkyyttä.  

 

Taulukko 9 – Organisaation resurssien käyttö 

 

 

Yrityksen maturiteetti ja kulttuurillinen kypsyys muutokseen nousivat esille monessa 

haastattelussa. Toisaalta viitattiin organisaation yleiseen kyvykkyyteen tehdä toi-

mintamallimuutosta ja toisaalta organisaation kulttuuriseen ja kielelliseen kyvykkyy-

teen toimia kansainvälisessä ympäristössä. Nämä kaikki tekijät heijastuivat resurs-

seihin liittyviin odotusarvoihin, joilla puolestaan oli vaikutusta palvelukeskuksen on-

nistumiseen työssään.  

 

Palvelukeskuksen henkilöstön osaamisen kannalta asiakkaiden odotusarvot liittyi-

vät sekä kielitaitoon että substanssiosaamiseen. Useampi haastateltava totesi, että 

palvelukeskuksen kielitaitoon oli rekrytointivaiheessa laitettu ehkä liikaakin painoar-

voa, jolloin ostamiseen liittyvä asiantuntijaosaaminen oli jäänyt liian vähäiselle huo-

miolle. Rekrytoinnit kohdistuivat pääosin yliopistoista valmistuneisiin nuoriin henki-

löihin, joilla oli kova halu edetä urallaan. Heillä oli yleisesti ottaen hyvä kielitaito, 

mutta varsin vähäinen kokemus valmistavan teollisuuden ostamisen tarpeista ja sii-

hen liittyvästä sisällöllisestä osaamisesta. Pääosin Itä-Euroopassa sijainneisiin pal-

velukeskuksiin liittyi lisäksi suuri henkilöstön vaihtuvuus.  

 

”Mielestäni aliarvioimme hankinnan sisältöosaamisen tarpeen palvelukeskuksessa. 

Tätä emme palvelukeskuksen alkuvaiheessa ensin ymmärtäneet” 
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”Se oli kulttuurishokki tehtaille ja iso muutos. Suomen- tai ruotsinkielinen ostaja  istui 

aikaisemmin minun vieressäni. Nyt minä joudun soittamaan palvelukeskukseen ja 

puhumaan englantia. Nyt minä joudun lähettämään sähköpostin englanniksi”  

 

Haastatteluissa nousi esille erilaisia odotusarvoja ja kompetenssivaatimuksia palve-

lukeskuksen henkilöstön suhteen. Osa haastatelluista koki, että palvelukeskuksen 

ensisijainen tehtävä on tehdä oston transaktioita eli ostotilauksia, jotka perustuvat 

mahdollisimman laadukkaisiin hankintaehdotuksiin. Osa taas koki, että palvelukes-

kuksella tulisi olla myös teknistä kyvykkyyttä ymmärtää ja täydentää hankintaehdo-

tuksen sisältöä oman osaamisensa avulla. Näistä näkemyksistä nousi esille käyte-

tyn tiedon laadun iso merkitys prosessin toimivuudelle sekä palvelumääritysten epä-

selvyys ja siitä johtuneet väärät odotusarvot.  

”Google Translatorilla tilaaminen on aika riskialtista, siinä tulee yleensä tehtyä niitä 

virheitä” 

”kyllähän palvelun tuottaminen ja yhteistyö olivat varsinkin alkuvaiheessa ihan sel-

keä katastrofi. Se ei niin kuin toiminut ei huonostikaan. Aikaisemmin meillä oli han-

kinnassa henkilöitä, joilla oli teknistä taustaa, osaamista ja tietämystä. Käyttäjiä tu-

keneet, ehkä tarvepohjaisesti rakentuneet toimintatavat katosivat kuta kuinkin muu-

tamassa viikossa. Edelleenkin sanon, että siellä palvelukeskuksessa pitäisi huomat-

tavasti enemmän lisätä teknistä ymmärrystä”   

 

Palvelukeskuksen maantieteellisellä sijainnilla ja alueen muulla palvelukeskustar-

jonnalla tunnistettiin olevan suora yhteys sekä henkilöstön vaihtuvuuteen että pal-

velukeskuksen kyvykkyyden rakentamiseen. Yritys A:lla on palvelukeskus sekä 

Suomessa että Puolassa. Puolassa oli tunnistettu rotaation aiheuttamat resurssoin-

tihaasteet, kun taas Suomessa oli löydetty tehtaalla sijaitsevaan palvelukeskukseen 

sekä kielellisesti että sisällöllisesti osaavaa henkilöstöä. Suomen osalta taas palk-

kakustannukset ovat noin kolminkertaiset Itä-Euroopan maihin verrattuna.  

 

”On todella hyvä asia, että moni on tehnyt pitkään hankintojen parissa töitä ja tietää 

ja tuntee jopa ihan toimittajiakin. He myös ymmärtävät teknisesti asioista enemmän. 

Se on kyllä nähty, että paikallisen kielen osaamisesta on ihan älyttömästi hyötyä ja 
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että se avaa ihan eri tavalla ovia siellä tehtailla verrattuna englannin käyttämiseen. 

Enemmän osaamistarve ehkä siihen kieleen painottuu, en ole kokenut, että tehtaat 

vaatisivat meiltä hirveästi teknistä osaamista”    

 

Palvelukeskuksen henkilöstö koki suomalaisen johtamiskulttuurin positiivisesti erot-

televana tekijänä suhteessa muuhun markkinatarjontaan. Puolassa olevien palve-

lukeskusten läheisyydessä on paljon erilaisten yritysten palvelukeskuksia, joissa 

asiakkaina ovat esimerkiksi  intialaiset tietotekniikkatalot tai yhdysvaltalaiset isot 

palvelutoimittajat. Haastatteluissa nousi esille suomalaisen johtamiskulttuurin ma-

tala hierarkiataso, viestinnän vaivattomuus sekä luottamus ja yhdessä tekemisen 

kulttuuri.  Palvelukeskuksissa oli toteutuneita tapauksia, joissa henkilö oli tullut suo-

malaisen yrityksen palvelukseen toisesta monikansallisesta yrityksestä, vaikka 

palkka olikin jonkin verran pienentynyt. Ohjaavana valintatekijänä oli tällöin toiminut 

markkinoilla liikkunut tieto suomalaisen yrityksen inhimillisemmästä ja yksilön pa-

remmin huomioivasta yrityskulttuurista.  

 

“Oli positiivinen kulttuurishokki huomata, miten työtekijöitä kohdellaan. Tiimin si-

sällä, oman esimiehen kanssa ja jopa ylimmän johdon kanssa on suora keskustelu-

yhteys. Tämä on todella hieno asia” 

  

“Yrityskulttuuriin ei kuulu pikku asioihin puuttuminen. Jokaisella tiimin jäsenellä  on 

oma vastuualueensa ja toimintakulttuuri perustuu luottamukseen” 

 

Palvelukeskuksen osaamistarve voi muuttua sen elinkaaren myötä. Yritys B, joka 

on toiminut palvelukeskusmallissa jo vuodesta 2013, on saanut kehitettyä ja auto-

matisoitua ostotilausprosessiaan merkittävästi. Kun palvelukeskuksen perustamis-

vaiheessa osaamistarve oli SAP -järjestelmän käyttö ja ostotilauksien teko, nykyi-

nen osaamistarve liittyy enemmänkin koko prosessin ymmärtämiseen, hyviin kom-

munikaatiotaitoihin, hyviin yhteistyötaitoihin ja haluun kehittää itseään. Palvelukes-

kus on ottamassa koko ajan suurempaa roolia materiaalien ja raaka-aineiden saa-

tavuuden varmistamisessa eli koko tilaus-toimitusprosessin toimivuudesta.  
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“Etsimme ihmisiä, jotka ovat avoimia uusille asioille, kommunikoivat hyvin ja ovat 

hyviä tiimipelaajia. Heillä on lisäksi kyky ja halu kehittää itseään” 

 

Palvelukeskusten perustamisvaiheessa myös tehtailla olevien henkilöiden roolit 

muuttuivat. Paikallisille tehdasostajille oli ajan saatossa kerääntynyt paljon muitakin 

vastuita kuin ostotilauksien tekemistä. Tyypillisesti ne olivat tavaran vastaanottoon, 

varastonhallintaan tai laskun tarkastukseen liittyviä vastuita. Kaikkien yritysten 

osalta keskeinen onnistumisen arvioinnin tekijä oli se, miten hyvin tehtaille jäävät 

vastuut saatiin sovittua ja organisoitua ostotoiminnan siirtyessä pois tehtailta. Muu-

tosvaiheessa korostuivat uuden ostajan kasvollisuus tehtaille, jatkuvuus ja luotta-

muksen rakentaminen uuteen toimintamalliin liittyen.  

 

” Meillä on nimetty vastuuostaja per tehdas ja ostajat on jaettu tiimeihin liiketoiminta-

alueittain” 

 

Myös hankinnan sisäisen roolituksen selkeys nousi tarpeena esille haastatteluissa. 

Palvelukeskuksen ostajan rooli suhteessa hankintakategorioissa toimiviin henkilöi-

hin oli jäänyt epäselväksi ja toimintamallin muutoksella oli vaikutusta kategoriavas-

taavien ja palvelukeskuksen ostajien yhteistyöhön. Yrityksien B ja C osalta palvelu-

keskuksen organisointi oli haastatteluvaiheessa ohjautumassa maa- tai tehdasvas-

tuullisesta ostajan mallista kohti kategoriaohjautuvaa ostajan mallia. Tässä mallissa 

hankintakategoriasta vastaavalla henkilöllä on nimetyt palvelukeskuksen ostajat, 

joiden kanssa he tekevät tiimityötä. Muutoksella kyseiset yritykset pyrkivät luomaan 

ostajille paremman sisältöosaamisen ostamiseen liittyen.  

 

Kahdeksas alateema (taulukko 10) kartoitti tiedon tuottamisen ja jakamisen merki-

tystä ja toimivuutta liiketoimintojen ja palvelukeskuksen välillä. Haastatteluissa 

nousi esille neljä keskeistä tiedon tuottamiseen ja jakamiseen liittyvää osa-aluetta: 

tietojärjestelmät, tiedon laatu ja automaatio sekä tietojärjestelmistä erillinen viestin-

nän toimivuus palvelukeskuksen ja sen asiakkaiden välillä. 
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Taulukko 10 – Tiedon tuottaminen ja jakaminen 

 

 

Lähtötilanteen järjestelmätilanne vaikutti keskeisesti käyttöönottomalliin kuten aikai-

semmin jo todettiin käyttöönoton arvioinnin yhteydessä. Yritys B oli jo aikaisemmin 

yhdenmukaistanut tietojärjestelmänsä ja siinä käytettävän tiedon yhdeksi kokonai-

suudeksi, kun taas yrityksillä A ja C oli vielä käytössään useita eri järjestelmiä ja 

harmonisoimaton data.  

 

Tietojärjestelmien tuki toimintamallin muutokselle oli yrityksen B kannalta heti 

alussa hyvällä tasolla. Yhden yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttö antoi  

palvelukeskuksen toiminnan alusta alkaen mahdollisuuden prosessin harmoniointiin 

ja toiminnan tehostamiseen. Myös datan laatu oli hyvällä tasolla, joka mahdollisti 

prosessin automaatioasteen noston koko hankinnasta-maksuun -prosessin osalta.   

 

“Meillä on yksi standardoitu prosessi ja sitä tukeva yhteinen tietojärjestelmä, joten 

palvelukeskuksen käynnistymisen kannalta oppiminen oli nopeata ja helppoa ja 

saimme toiminnan tehokkaasti käyntiin. Mielestäni tästä oli todella suuri apu meille”  

 

Yritysten A ja C osalta järjestelmät olivat lähtötilanteessa hajanaisia ja käytössä ollut 

data pääosin standardoimatonta. Palvelukeskukset aloittivat toimintansa tukemalla 

useita eri toimintamalleja ja tekemällä ostotilauksia usean eri järjestelmän kautta. 

Automaatioaste on toistaiseksi ollut vielä vähäinen.  

 

Yrityksen C tarkoituksena oli nopeasti palvelukeskuksen käynnistymisen jälkeen ot-

taa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä ja sitä tukeva yhteinen data, 

mutta järjestelmän käyttöönotto viivästyi noin kaksi vuotta. Ensimmäiset tuotantolai-

tokset ovat nyt siirtyneet uuden järjestelmän käyttäjäksi ja suunnitelmat muiden tuo-

tantolaitosten osalta ovat jo olemassa.   
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” Eli meillä ei ole koko Pan European master dataa. Jos se master data olisi parem-

massa kunnossa niin palvelukeskuksen elämäkin olisi aika paljon parempaa ja hel-

pompaa” 

 

Yritys A on vasta suunnittelemassa yhteisen järjestelmäratkaisun toteuttamista ja 

operatiivisten ostojärjestelmien osalta palvelukeskus käyttää viittä eri järjestelmää. 

Näistä neljä on SAP -järjestelmiä ja yksi on Maximo. SAP -järjestelmät ovat keske-

nään erilaisia, joten palvelukeskus joutuu toistaiseksi tekemään paljon manuaalista 

työtä ja tukemaan erilaisia toimintamalleja. Myös operatiivisen datan laatu on varsin 

heikkoa.  

 

”Tietojärjestelmien suhteen on kyllä valottunut se, miten äärimmäisen eri tasolla 

nämä järjestelmät ovat, vaikkakin kaikki Sappia käyttääkin. Maximo on sitten ihan 

oma lukunsa eli siellä asiat on kohtalaisen hyvin. Palvelukeskuksen tehokkuus on 

hyvällä tasolla, mutta ei niin hyvällä, kuin se ehkä yhtenäisemmän järjestelmätuen 

avulla voisi olla. Suurimmat kipukohdat minä näen nimenomaan sinne ERPeihin liit-

tyvinä” 

 

”Operatiivista hankintadataa ei ole meillä aiemmin kerätty yhteen pisteeseen ja se 

näkyy myös datan laadussa. Datan laatu vaihtelee tehtaittain ja liiketoiminta-alueit-

tain” 

 

Viestintä ja tyytyväisyys viestinnän tasoon palvelukeskuksen ja tuotantolaitosten vä-

lillä vaihteli yrityksittäin ja henkilöittäin. Yleisesti ottaen haastateltavat totesivat, että 

sekä muutosvaiheessa että sen jälkeen säännöllistä viestintää tarvitaan paljon, sa-

moin viestin toistoa. Hyvässä muutosprojektissa muutosviestintä on oleellinen osa 

menestystä ja siksi se on syytä resursoida projektissa päätoimisesti.  

 

”myöhemmin käyttöönotossa olleiden tehtaiden osalta tiedonjako on varmasti ollut 

osin aika puutteellista. Sitten on vähän niitä oikopolkuja yritetty siellä paikallisesti 

keksiä, että mitenkä pystyttäisiin pitämään se palvelukeskus poissa tästä. Tuo tie-

donjaon ongelma on suuri vaihtuvuus ja kunnollisen perehdyttämisen puute” 
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”Kyllä se kommunikaatio on kuitenkin ihan hyvällä tasolla. Siihen varmasti vaikuttaa 

paljon se, että jokaisella tehtaalla on nimetty henkilö, johon voi ottaa yhteyttä. Me 

emme ole vain kasvoton porukka joka niitä tilauksia naputtaa. Tietyllä tavalla sitä 

palautetta kaipaisi vieläkin enemmän. Aina toki joitain palautetta saadaan, mutta 

minulla on semmoinen tunne, että pitäisi kuitenkin käydä pyörähtämässä näillä teh-

tailla. Ihan kyselemässä ja kuulostelemassa,  että miten siellä menee” 

 

”Arjen dialogi toimii kyllä ihan hyvin. Hankintaehdotusten teko ja muu normaali pro-

sessi, jonka kautta tavallaan sisältöä pyöritetään. Meillä on hyvä henkilökontakti, 

niin se helpottaa asioiden juoksuttamista. Tietysti on sitten ne poikkeustapaukset, 

jossa hankintaehdotus on lähtenyt heti alussa tai matkan varrella väärälle jalalle. 

Tarkoitan että siellä on joku puutteellinen data tai jopa vain tieto ja sitten se realisoi-

tuu poikkeuksena, joka jää sitten selvittelyyn” 

 

Alateema yhdeksän (taulukko 11) kartoitti palveluiden kehittämistä palvelukeskuk-

sen käynnistymisen jälkeen. Tavoitteena oli ymmärtää, miten muuttuvaan asiakas-

tarpeeseen pystytään vastaamaan ja onko hankinta ollut tuloksekkaampaa.  

 

Taulukko 11 – Palveluiden kehittäminen 

 

 

Yrityksessä B on palvelukeskuksen aikajänne huomioiden eniten kokemusta palve-

luiden kehittämisestä. Suhteessa alkuperäiseen palvelukarttaan palvelukeskuksen 

vastuulle on tullut kokonaan uusia palveluita ja olemassa olevia palveluita on myös 

kehitetty ja automatisoitu. Yrityksessä C on juuri äskettäin lähdetty kokeilemaan tak-

tista ostamista osana palvelukeskuksen palvelutarjontaa. Yritys A:n palvelukeskus 

on vielä niin uusi, ettei varsinaista palvelukehitystä ole vielä tehty.  

 

Kaikissa yrityksissä on ostoprosessiin liittyvä kehitysorganisaatio, jonka kautta on 

kanavoitunut osa kehityshankkeista. Tuotantolaitoksilta on tullut palvelukeskuksille 
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myös suoraan kehitysehdotuksia. Palvelukehityksen onnistumisen kannalta on 

oleellista, että kaikki kehitysideat kanavoidaan toimenpiteiksi systemaattisen kehi-

tysprosessin kautta, jotta myös palvelun tuottamisen laatu voidaan varmistaa.  

 

" eri tahoilta sidosryhmistä ja myös hankinnan sisäpuoleltakin on tullut viestiä, että 

hankinnan palvelukeskus voisi tehdä erilaisia, palvelusisältöön kuulumattomia yllä-

pitotehtäviä. Samalla sidosryhmissä on herätty siihen, että joitakin tietoja ei ole yllä-

pidetty vuosiin mutta nyt ne tulisi saada heti kuntoon ja se olisi palvelukeskuksen 

tehtävä.” 

 

”Kehittämiseen on olemassa erilaisia tulokulmia. Osa kehityksestä ohjataan ylhäältä 

alas, mutta suurin osa tarpeista nousee tehtailta ylöspäin” 

  

Hankinnan on koettu olevan myös tuloksekkaampaa. Se on näkynyt toiminnan te-

hokkuuden parantumisena ja myös taloudellisina tuloksina esimerkiksi taktisen os-

tamisen kehittymisen kautta.  

 

”kehitysprojektit, että saadaan nimenomaan napattua aikaa vieviä manuaalisia väli-

vaiheita pois ja samalla aloitetaan se yhtenäistäminen” 

”Taktinen ostaminen käynnistyi palvelukeskuksessa syyskuussa. Se on aiheutta-

nut  paljon napinaa mutta tulokset osoittavat selkeitä säästöjä, joita ei olisi saatu 

aikaiseksi ilman toimintamallin muutosta” 

 

Alateema kymmenen (taulukko 12) kartoitti palvelutason seurantaa ja siihen liittyvää 

toimintamallia. Tavoitteena oli ymmärtää, miten palvelutaso pidetään sovitun kaltai-

sena ja mitä tapahtuu, jos sovittu palvelutaso ei toteudu.   

 

Taulukko 12 – Palvelukeskuksen palvelutason seuranta 
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Yrityksillä B ja C on vakiintuneet tavat seurata palvelutasoa sovittujen mittareiden 

kautta. Yrityksen A palvelukeskuksen toiminta on vasta käynnistynyt ja tuotannolli-

seen vaiheeseen on siirrytty projektin päätyttyä joulukuussa 2019. Yrityksillä B ja C 

palvelutason seuranta tehdään linjaorganisaation normaaleissa seurantakokouk-

sissa ja sovituin määrävälein myös johdon kokouksissa. Prosessin omistajilla on 

hyvä näkyvyys KPI -mittareiden kautta palvelutasoon liittyen ja kehitystarpeet kana-

voidaan tekemiseksi normaalin linjaohjausrakenteen kautta. Haastatteluissa kävi 

kuitenkin ilmi, että palvelukeskuksen asiakkailla ei ole mittaustietoa palvelutason 

arvioimiseksi vaan palvelun laatua arvioidaan subjektiivisesti suhteessa omaan 

odotusarvoon.  

 

”Strategisia tavoitteita, tietysti ensinnäkin piti pystyä turvaamaan se, että liiketoi-

minta jatkuu normaalina ja hankinnat jatkuvat normaalina. Tavoitteena oli myös se, 

että palvelukeskuksen toimintaa pystytään mittaamaan ja tekemään myös tällaiset 

palvelutasosopimukset liiketoimintojen suuntaan. Kun liiketoiminnot maksavat pal-

velusta niin he haluavat myös tietää mistä maksetaan” 

 

”Nyt meillä on ehkä yhteisempi mittaristo muun muassa saatavuusriskeihin ja pitkän 

ajan riskeihin liittyen ja näissä on kehitytty minun mielestäni paljon. Meillä on ym-

märrys niistä mitä mittarit ovat ja me haluamme manageerata aktiivisesti pitkän täh-

täimen riskejä. Tämmöiset asiat ovat minun mielestäni myös niitä onnistumisia” 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että palvelukeskuksen menestystekijöitä oli useita ja 

niistä on myöhemmässä vaiheessa tätä tutkimusta rakennettu malli palvelukeskus-

ten menestystekijöiden arvioimiseksi. Menestystekijöihin liittyvä yllättävin havainto 

oli puuttuvat palvelutasosopimukset ja tehtaiden vähäinen tieto sovittujen palveluta-

sojen toteutumisesta. Palveluiden mittaustuloksista tulisi viestiä paljon nykyistä laa-

jemmin ja palvelukeskuksen johdolla tulisi olla nykyistä aktiivisempi rooli palveluta-

sojen raportoinnissa.   
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6.4 Mittaaminen 

Kolmas pääteema, mittaaminen, kartoitti  käyttöönottoprojektiin liittyneitä mittareita,  

palvelusopimuksen sisältöä ja palvelun tuottamisen mittareita. Mittareista pyrittiin 

tunnistamaan sekä strategisia että operatiivisia mittareita, samoin haettiin haastat-

teluiden kautta näkyvyyttä myös mittareiden laatuun ja siihen, miten laajasti palve-

lun tuottamista pyrittiin mittaamaan.  

 

Alateema yksitoista (taulukko 13) kartoitti käyttöönottoprojektin mittareita. Tavoit-

teena oli ymmärtää projektille asetetut mittarit ja se, mitä mitattiin.    

 

Taulukko 13 – Käyttöönottoprojektin mittarit 

 

 

Käyttöönottoprojektille asetetut mittarit olivat sekä perinteisiä projektijohtamisen mit-

tareita että osin tuloksiin liittyviä tavoitteita. Projektia mitattiin tyypillisesti käyttöön-

ottoaikataulun, välituotosten, resurssien ja projektikustannusten osalta. Projektimit-

tarit olivat luonteeltaan kovia mittareita ja varsin lyhyen tähtäimen mittareita, kestol-

taan vain projektin aikatauluun liittyviä. 

 

” käyttöönottoaikataulu, resurssit, projektikustannukset” 

 

Prosessin kehittämisen laatua ei haastatteluiden perusteella mitattu. Tavoitetilan 

prosessit vietiin projektiorganisaation ulkopuolelle annettuina. Kaikissa kohdeyrityk-

sessä nousi esille tarve kytkeä käyttäjäorganisaatioita nykyistä laajemmin mukaan 

prosessikehitystyöhön.  

 

Liiketoimintasuunnitelmassa tavoitteiksi määriteltiin pääsääntöisesti vain kovia mit-

tareita.  Kustannusohjautuva tarkastelu liittyi ensisijaisesti lisäsäästöjen hakemi-
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seen, olivatpa ne sitten hankintoihin liittyviä neuvottelutuloksia tai operatiiviseen os-

tamiseen sidottuja henkilömääriä tai kustannuksia per henkilö.  

 

“Liiketoiminnan kehityssuunnitelman tavoitteet perustuivat lisäsäästöihin, joita läh-

dettiin hakemaan neuvottelusäästöjen sekä toisaalta operatiivisen ostamisen hen-

kilösäästöjen kautta seuraamalla henkilömäärän kehitystä ja kustannuksia per hen-

kilö” 

 

“Me laskimme ehkä liikaa tavoitetilan varaan, joka tarkoitti meillä yhtenäistä järjes-

telmää ja yhtä dataa. Kun lähdimme multi-ERP-ympäristössä sitä tavoitetta toteut-

tamaan, niin olemme joutuneet siitä jonkin verran henkilöstömäärän osalta tinki-

mään. Tämä tietenkin syö tavoiteltua kustannushyötyä, mutta kyllä me siltikin vielä 

olemme siellä hyvän puolella” 

 

Liiketoimintasuunnitelmassa hyötylaskelmat tehtiin useammalle vuodelle, esimer-

kiksi Yrityksen A osalta kuudelle vuodelle. Mittarit ja tavoitteet olivat hyvin kustan-

nuspainotteisia, jopa useita vuosia eteenpäin. Liiketoimintasuunnitelmien osalta ei 

haastatteluissa noussut esille pehmeitä mittareita. Liiketoiminnan kehityssuunnitel-

man jälkilaskentaa ja post-audit -tarvetta korostettiin useammassakin eri haastatte-

lussa.  

 

”Niin se olisi valtavan tärkeätä, että tehtäisiin jälkilaskentaa ja verrattaisiin siihen, 

että miten tämä oikeasti meni. Jotenkin tuntuu siltä, että kun tämmöinen päätös on 

tehty, niin laitetaan paikkaa paikan päälle mutta joskus täytyisi katsoa ihan silmästä 

silmään sitä, että mitä lähdimme tavoittelemaan ja olemmeko me saavuttaneet sen. 

Onko kustannustehokkuus lisääntynyt? Monesti uuteen rakenteeseen  kertyy sitten 

vaikka minkälaista manageria välimaastoon mitä ei ennen tarvittu. Ne ovat välillisiä 

kustannuksia mitkä rasittavat koko konseptia” 

 

”Noin kaksi vuotta projektin jälkeen tehtiin kunnollinen jälkitarkastelu. Tarkastelu 

tehtiin ankaralla kädellä, koska post-auditeista ei ole mitään hyötyä, jos johtopää-

töksiä silotellaan. Tavoitteenahan on kuitenkin, että organisaatiomme oppisi teh-

dyistä virheistä”   
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Alateema kaksitoista (taulukko 14) kartoitti palvelusopimukseen liittyviä lähtöteki-

jöitä ja palvelusopimuksen sisältöä. Tavoitteena oli ymmärtää,  oliko sisäiselle pal-

velukeskukselle tehty palvelusopimusta asiakkaidensa kanssa ja jos oli, niin mikä 

palvelusopimuksen sisältö oli.  

 

Taulukko 14 – Palvelukeskuksen palvelusopimus 

 

Palvelusopimuksen sisältöä oli kaikissa yrityksissä pohdittu ja määriteltykin osana 

palvelutason mittareiden asettamista. Yrityksissä B ja C sopimusta ei kuitenkaan ole 

olemassa vaikkakin siihen liittyviä palvelutasomittareita seurataan. Yritys A on vasta 

rakentamassa omaa palvelusopimustaan siirtoprojektin päätyttyä. Alkuperäisiä pal-

velusopimuksia ei ole pidetty ajan tasalla palvelun sisällön muuttuessa. Haastatel-

tavilla oli jossain määrin tiedossa avainmittarit, mutta muusta palvelusopimuksen 

sisällöstä ei ollut tarkempaa tietoa. Kuitenkin palvelusopimus nähtiin tärkeänä pal-

veluhintojen määrityksessä.  

 

”Meillä ei ole palvelutasosopimusta. Meillä on määritellyt KPI:t joita seurataan kuu-

kausittain ja niiden tulokset kommunikoidaan organisaatiolle” 

 

”Meillä ei ollut mitään allekirjoitettua palvelutasosopimusta palvelukeskuksen ja mei-

dän sisäisten yksiköidemme välillä. Olimme kuitenkin kuvanneet palvelutason mit-

tarit eli että mitä palvelutasoa tavoitellaan ja mikä on se lupaus vaikkapa proses-

sointiajalle. Sitä seurattiin” 

 

”Siitä alkuperäisestä palvelusopimuksen tasosta milloin ne KPI:t ja SLA:t määritet-

tiin, niin ne tavoitteet on muuttuneet aika paljon emmekä me ole päivittäneet sitä 

palvelusopimusta sen jälkeen” 

 

Alateema kolmetoista (taulukko 15) kartoitti palvelukeskuksen mittareita ja niiden 

sisältöä. Samalla yritettiin tunnistaa, ovatko mittarit muuttuneet palvelukeskuksen 

käynnistymisen jälkeen ja ovatko ne ajan tasalla suhteessa tuotettaviin palveluihin.  
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Taulukko 15 – Palvelukeskuksen mittarit 

 

Strategisia mittareita on muutamia, usein ne ovat yli vuosien trendinä tarkasteltavia 

operatiivisia mittareita. Palvelukeskuksen operatiivisia mittareita on useita ja ne liit-

tyvät pääosin prosessitehokkuuden mittaamiseen.  

 

Strategisista mittareista tulivat esille funktioon liittyvät kovat tehokkuusmittarit, kuten 

esimerkiksi funktiokustannukset per liikevaihto ja henkilömäärä per liikevaihto. Peh-

meämpää strategista mittausta edustivat henkilöstön vaihtuvuus yli vuosien sekä 

asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden kehitys yli vuosien.  

 

”Ja totta kai mekin mittaamme koko ajan toiminnallista tehokkuutta eli mikä on mei-

dän funktiokustannuksemme per liikevaihto, henkilömäärä per liikevaihto, marginit 

ja kustannukset, eli mitä me tehdään siellä ja mihin suuntaan mittarit menevät” 

 

 ”Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten perusteella noin 40 prosenttia on todella 

tyytyväisiä, 40 prosenttia ei tykkää ollenkaan  ja  20 prosenttia on siinä välissä” 

 

”HR -näkökulman seuraaminen on todella tärkeätä eli mikä on työntekijämarkkina 

tänään ja mihin suuntaan se on kehittymässä” 

 

“Me teemme henkilöstön tyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti ja seuraamme lisäksi 

henkilöstön vaihtuvuutta” 

 

Operatiivisia mittareita mitattiin tyypillisesti kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Ne 

kohdistuivat pääsääntöisesti prosessitehokkuuden mittaamiseen. Näkökulmina oli-

vat mm. prosessin laatu, tuottavuus, nopeus ja henkilöstö.  

 

Jonkin verran haastatteluissa nousivat esille myös prosessin kokonaismittaaminen 
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prosessin alusta sen loppuun riippumatta siitä, mitä organisaation resursseja toimin-

tojen tekemiseen käytettiin. Lähtökohtaisesti prosessin kokonaistoimivuus edellyt-

täisi yhteisiä prosessimittareita kaikille prosessin resurssointiin osallistuville henki-

löille. Esimerkiksi toimitusten vastaanottokuittaukset tehdään tuotantolaitoksilla ja 

vastaanottokuittausten oikea-aikaisuus on mittari palvelukeskukselle, mutta ei hen-

kilölle, joka kuittauksen tehtaalla tekee.  

 

“Tehtaiden ihmisillä ja meillä on erilaiset tavoitteet ja tämä on meille melko haastava 

tilanne. Vaatii aika paljon työtä saada tehtaiden ihmiset tekemään vastaanottokuit-

taukset ajallaan” 

 

“Mutta se on-time delivery on ehkä meille se tärkein mittari. Palvelukeskuksen on 

ymmärrettävä, että se on heidänkin mittarinsa. Ei siis riitä pelkästään se, että kuinka 

monta ostotilausta saat tehtyä. Tarvitaan syvempää  vastuunottoa toimitusajoista” 

 

”mitä kaikkia hienoja mittareita niitä on mutta moni asia kilpistyy siihen, että tehdään  

perustekemisessä sitä laatua ja nimenomaan hoidetaan se prosessi alusta loppuun. 

Yritetään pitää hankintaehdotusten jono pienenä, tehdään laadukkaita tilauksia ja 

valvotaan niitä toimituksia” 

 

Mittaamiseen liittyvänä yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoiminnan kehitys-

suunnitelmat perustuivat koviin taloudellisiin mittareihin kuten muuttuvien kustan-

nusten tai kiinteiden kustannusten alentaminen. Käyttöönottoprojektiin liittyvät mit-

tarit olivat perinteisiä projektimittareita kuten projektin aikataulun, välituotoksien, re-

surssien ja projektikustannusten mittaamista. Palvelun tuottamisen mittarit olivat 

pääosin operatiivisia mittareita ja niissä tarkastelukulmina olivat useimmiten  pro-

sessin laatu, tuottavuus, nopeus ja henkilöstön tyytyväisyys sekä henkilöstön vaih-

tuvuus. Pehmeämpinä mittareina esille nousivat henkilöstön ja asiakastyytyväisyy-

den mittaamisen pääpainon ollessa hyvin selkeästi kovissa mittareissa. 
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6.5 Yhteenveto case -yrityksistä 

Kaikki case -yritykset toimivat valmistavassa teollisuudessa ja edustavat metsäteol-

lisuuden, kemianteollisuuden ja terästeollisuuden toimialoja. Yritysten yhteenlas-

kettu liikevaihto oli noin 16 miljardia euroa vuonna 2018. Palvelukeskuksen perus-

tamisen strateginen motiivi oli kaikilla kohdeyrityksillä hankinnan operatiivisten kus-

tannusten alentaminen ja prosessitehokkuuden tavoittelu. Muutos oli kaikissa yhti-

öissä osa isompaa kokonaismuutosta, jossa haettiin kustannussäästöjä sekä muut-

tuviin että kiinteisiin kuluihin liittyen. Taulukossa 16 on esitelty yhteenvetona keskei-

set yrityskohtaiset havainnot.  

 

Taulukko 16 – Case -yritysten yhteenveto 

 

 

Palvelukeskukset oli perustettu vuosien 2013 – 2019 välillä ja maturiteettitaso oli 

perustamisajankohdan mukaan joko vähäinen, kehittyvä tai vahva. Kaikkien palve-

lukeskusten palvelualue oli Eurooppa, joka oli kaikkien yhtiöiden osalta vahvin mark-

kina-alue. Muilla mantereilla oli käytössä erilaisia ratkaisuja palvelun tuottamiseen 

liittyen. Keskeiset operatiiviset tavoitteet liittyivät esimerkiksi kustannussäästöihin, 

operatiivisen ostoprosessin kehittämiseen, yhteisten toimintamallien luontiin, yhtei-

sen tietojärjestelmän ja sitä tukevan datan rakentamiseen, palvelulaadun mittaami-
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seen, automaatioasteen nostamiseen sekä henkilöstön roolien ja vastuiden tarkem-

paan määrittelyyn. Tavoitteissa oli jonkin verran vaihtelua case -yrityksen lähtötilan-

teen mukaan.  

 

Palvelukeskuksen käyttöönottomalli vaihteli yrityksittäin. Yritys B otti tavoitetilan toi-

mintamallin heti alussa käyttöön (Big-Bang), koska yhteiset tietojärjestelmät ja sitä 

tukeva data olivat jo olemassa. Yritykset A ja C valitsivat vaiheittaisen käyttöönoton 

mallin (Lift & Shift), jossa tavoitetila oli kyllä kuvattu, mutta tehdaskohtaiset toimin-

tamallit siirrettiin ensin sellaisenaan palvelukeskuksen hoidettavaksi ja harmonisoin-

tia tehdään vähitellen kohti tavoitetilaa. Tämä valinta johtui siitä, etteivät yrityksien 

A ja C tietojärjestelmät ja data olleet käyntiinlähtövaiheessa vielä riittävällä tasolla 

tavoitetilan tukemiseksi.  

 

Keskeiset kehityskohteet liittyvät tietojärjestelmien ja datan laadun kehittämiseen, 

sekä automaatioasteen nostamiseen. Suhteellisen korkea henkilöstön vaihtuvuus 

asettaa jonkin verran toiminnallisia haasteita yritysten B ja C osalta. Yrityksen B 

osalta transaktiotyyppinen työ on pääosin jo automatisoitu ja kehittämisen painopis-

tealue on prosessien hallinnan kokonaisvastuun lisääminen. Palvelusopimuksia si-

säisten asiakkaiden osalta ei ole olemassa, mutta palvelukeskuksen toimintaa mi-

tataan laajasti ja tuloksista raportoidaan ohjaus- ja johtamisrakenteen mukaisesti.   

 

Tässä luvussa tutustuttiin empiirisen tutkimusosuuden keskeisimpiin havaintoihin. 

Seuraavassa luvussa arvioidaan tutkimuksen tuloksia suhteessa aikaisempaan tut-

kimukseen sekä ylätason teoreettiseen viitekehykseen.   



94 

 

 

7. Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset teollisuusyritykset 

hyödyntävät sisäisiä palvelukeskuksia osana hankinnan toimintamallin kehittämistä.  

Tässä luvussa tarkastellaan empiirisen tutkimuksen tuloksia suhteessa aikaisem-

paan teoriaan.  

7.1 Strategiset motiivit 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, ettei hankinnan palvelukeskuksen pe-

rustaminen ollut mikään itseisarvo sinällään, vaan lähinnä väline hankinnan toimin-

nan tehostamiseksi. Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden yritysten strateginen 

tavoite oli oman kilpailukyvyn ylläpito ja kehittäminen suhteessa kilpailijoihin. Han-

kintatoimen kehittäminen liittyi yrityksen kokonaistehokkuuden kehittämiseen, jolloin 

tarkastelussa oli mukana myös muita ydintoimintaa tukevia osakokonaisuuksia ku-

ten esimerkiksi henkilöstöhallinto, tietohallinto ja taloushallinto.  

 

Hankinnan toimintamallin kehittämisellä pyrittiin vaikuttamaan niihin tuotannonteki-

jöihin, jotka ovat omassa kontrollissa. Strateginen motiivi kytkeytyi haastattelutulos-

ten perusteella vahvasti sekä Barneyn (1991) resurssilähtöiseen teoriaan (RBV) 

että Williamsonin (1981) transaktiokustannusteoriaan (TCE). Hankinnan toiminnan 

tehostamiseen pyrittiin sekä operatiivisten transaktiokustannusten pienentämisellä 

että panostamalla enemmän hankinnan kategoriatyöhön eli hakemalla säästöjä 

muuttuvista kustannuksista. Kategoriatyöhön panostettiin sekä parempien kyvyk-

kyyksien että henkilöstömäärän kautta kohdentamalla aikaisempaa enemmän re-

sursseja strategisen tason hankintaan.  

 

Barneyn (1991, 103) teorian pohjalta arvioituna hankinnan palvelukeskuksen rooli 

on tehokkuuden luominen, jossa vertailupohjan muodostavat kilpailevien yritysten 

operatiivinen tehokkuus.  Tälle tehokkuudelle on ominaista, että se edellyttää jatku-

vaa toiminnan kehittämistä pysyäkseen edes samalla tasolla, koska yritykset oppi-

vat toisiltaan ja kilpailutilanne voi muuttua.  
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Hankinnan kategoriatyön kautta taas on mahdollista saavuttaa pysyvää kilpailuetua 

rakentamalla harvinaisesta henkilökyvykkyydestä ja yrityksen organisaatiokyvyk-

kyydestä vaikeasti kopioitavissa olevaa osaamista. Hankinnan kategoriatyön osalta 

voidaan nähdä osaamisen olevan yhtäaikaisesti arvokasta, harvinaista, vaikeasti 

toistettavissa ja vaikeasti korvattavaa, jolloin kyseessä on niin kutsuttu dynaaminen 

kyvykkyys (Amborsini & Bowman 2009, 30-31). Onkin oleellista tunnistaa, että kaikki 

kohdeyritykset tarkastelivat hankinnan toimintoja strategisesti yhtenä kokonaisuu-

tena, jossa palvelukeskuksen perustaminen liittyi ensisijaisesti hankinnan operatii-

visen toiminnan tehokkuuden kehittämiseen.  

 

Strateginen motiivi liittyi myös kohdeyritysten päätökseen tuottaa hankinnan opera-

tiiviset palvelut sisäisen palvelukeskuksen avulla. Vaihtoehtoisesti kyseisen palve-

lun olisi voinut ostaa myös ulkoistettuna palveluna. Tätä ”make-or-buy” -tarkastelua 

oli kohdeyrityksissä arvioitu osana esisuunnitteluvaihetta.  

 

Williamsonin (1981) mukaan transaktio tapahtuu, kun tuote tai palvelu siirretään ra-

japinnan yli vaiheesta toiseen. Tyypillisesti yksi aktiviteetti päättyy ja toinen alkaa. 

Transaktio voi olla luonteeltaan yksinkertainen tai monimutkainen ja se voidaan to-

teuttaa sisäisin tai ulkoisin resurssein. Ulkoistamisessa jokin valittu sopimuskump-

pani tuottaa osan yrityksen tarvitsemista transaktioista ulkoistettuna palveluna. Ul-

koistamispäätöstä suunniteltaessa on tarkasteltava kokonaisuutta eli transaktiokus-

tannusten lisäksi on arvioitava tuotantokustannuksia ja toiminnan hallinnointikustan-

nuksia. Pelkistetysti voitaisiinkin todeta, että jos palvelu on standardoitu, tuotanto- 

ja hallinnointikustannukset ovat mitattavissa eikä henkilöresursseihin liity erityis-

osaamista, voidaan palvelu tuottaa tehokkaimmin oman organisaation ulkopuolella. 

Ulkoistuskumppanilla on edellytykset tuottaa palvelu pienemmin tuotanto- ja hallin-

nointikustannuksin hyödyntämällä laajemman asiakaskunnan tarjoamia suuruuden 

ekonomian etuja.  

 

Valitettavasti ulkoistuspäätös ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen päätös. William-

son (1981, 553) nostaa esille käyttäytymistieteellisiä näkökulmia, joiden mukaan ih-

misten rajoittunut rationaalisuus estää heitä ymmärtämästä monimutkaisten ulkois-



96 

 

 

tamispäätösten kaikkia vaikutuksia. Henkilösidonnainen opportunismi aiheuttaa li-

säksi epätervettä halua maksimoida ulkoistamiseen liittyviä lyhytaikaisia hyötyjä, 

joka tekee ulkoistussopimuksen tekemisestä parhaimmillaankin epätäydellistä ja 

saattaa aiheuttaa ison hallinnollisen työn ulkoistetun palvelun sisällön muuttuessa. 

Opportunismia esiintyy yhtä lailla molempien sopimusosapuolien henkilöstössä. Ul-

koistamisen vaikeus kasvaa lisäksi merkittävästi, jos palvelu on epästandardi ja sen 

tuottamiseen liittyy merkittävää henkilöstön erityisosaamista.  

 

Williamson (1981,559) toteaa, että sisäisen palvelun tuottamisesta voi olla hyötyä, 

jos 1) yhteinen omistuspohja vähentää osaoptimoinnin tarvetta, 2) sisäinen organi-

saatio pystyy nopeammin ja dynaamisemmin vastaamaan muuttuvaan markkinati-

lanteeseen ja 3) sisäisellä organisaatiolla on helpompi pääsy tarvittavaan tietoon 

mahdollisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Yrityksen voimavarojen erityisyyttä (as-

set specificity) tarkasteltaessa samat lainalaisuudet pätevät sekä ulkoistettuun että 

sisäisesti tuotettuun palveluun. Palvelun tuottamisen toimipiste vaikuttaa henkilö-

kustannuksiin,  henkilöstön saatavuuteen ja osaamisen laatuun. Toimipisteen pe-

rustamiseen liittyvät investointikulut vaikuttavat palvelun tuottamisen kustannuksiin.  

 

Haastatteluissa selvisi, että kohdeyritykset kokivat hankinnan vahvasti osaksi yrityk-

sen ydintoimintoja ja sen merkitys kilpailuedun ja arvonluonnin välineenä tunnistet-

tiin laajalti. Kun valmistavan teollisuuden yrityksissä jopa yli 80% kokonaiskustan-

nuksista käytetään ulkoisiin hankintoihin ja hankinnat siis hallitsevat tuloslaskelmaa, 

on ymmärrettävää, että hankinnan kokonaisohjaus ja johtaminen halutaan pitää yri-

tyksen omissa käsissä (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 21-22).  

 

Hankinnan operatiiviset palvelut olisi Williamsonin (1981) teorian pohjalta voinut ul-

koistaa omana osakokonaisuutenaan, mutta haastatteluissa ei tunnistettu sitä puol-

tavia tekijöitä. Sitä vastoin haastatteluissa tuli esille useampia syitä, miksei ulkois-

tamista pidetty järkevänä organisoinnin muotona. Keskeisiä sisäisen resurssoinnin 

syitä olivat esimerkiksi oman organisaation kyvykkyys ja yhteisen identiteetin mer-

kitys luottamuksen rakentamisessa, ulkoistamisen vaatima erilainen osaaminen, 

muutokseen liittyvä riskinhallinta ja palvelun tuottamiseen liittyvä palveluiden pa-
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rempi joustavuus liiketoiminnan muutostilanteissa. Toimittajamarkkinoiden kyvyk-

kyys koettiin kapeaksi.   

 

Tutkimuksen tulokset näyttävät tukevan aikaisemman tutkimuksen tuloksia ulkois-

tuspäätöksen valintatekijöihin liittyen. Aikaisemman kirjallisuustutkimuksen (Gospel 

& Sako 2010, 1371) mukaan sisäisen tai ulkoisen palvelun valintaan vaikuttavat 

sekä yrityksen nykyinen kyvykkyys,  rakenne että strategiset liiketoiminnan kehitys-

suunnitelmat. Jos yrityksen nykyinen rakenne on  keskitetysti johdettu ja liiketoi-

minta vakaassa tilassa, on sisäisen palvelukeskuksen rakentaminen helpompaa 

kuin hyvin hajautetussa liiketoimintamallissa, jossa päädytään usein ulkoistusratkai-

suun.  Ulkoistuspäätöksen taustalla voi lisäksi olla meneillään oleva liiketoiminnan 

uudelleenjärjestely, jolloin esimerkiksi yhdistettäessä kahta eri yritystä on helpompi 

ulkoistaa molempien yhtiöiden päällekkäiset toiminnot kuin yhdistellä niitä sisäisesti 

yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. (Gospel & Sako 2010, 1390; Sako 2010, 28-

29; McIvor 2008, 45). 

 

Haastattelutulokset tukevat myös McIvorin (2008) tekemää tutkimusta resurssiläh-

töisen teorian (RBV) ja transaktiokustannusteorian (TCE) vaikutuksista ulkoistus-

päätöksiin. McIvorin (2008, 48) mukaan yritykset arvioivat yhä enemmän oman or-

ganisaationsa kyvykkyyttä ja toisaalta toimittajamarkkinassa tarjolla olevaa potenti-

aalia ennen ulkoistuspäätöksen tekoa. Omien kyvykkyyksien kehittämiseen vaikut-

tavat suuresti esimerkiksi kilpailulliset tekijät kuten kustannukset, laatu, joustavuus 

ja toimitusvarmuus, jotka muodostavat yrityksen toimintastrategian ytimen. Resurs-

silähtöinen tarkastelu auttaa analysoimaan organisaation omia kyvykkyyksiä, joilla 

on iso merkitys sille, mitä toimintoja on järkevää tuottaa sisäisesti ja mitä taas ulkoi-

sesti. Transaktiokustannusteorian kautta on mahdollista arvioida ulkoisen toimitta-

jamarkkinan tarjontaa ja sen suorituskykyä. Empiirisen tutkimuksen tulosten perus-

teella näyttää ilmeiseltä, ettei millään tutkitulla yrityksellä ollut vahvaa kyvykkyyttä 

palvelujohtamiseen, joten transaktiokustannusteorian mukainen hallinnointikustan-

nus (Williamson 1981, 558) olisi ulkoistuspalvelun kyseessä ollen heikentänyt toi-

minnan tehokkuutta vielä enemmän kuin vastaavat puutteet sisäisen palvelukes-

kuksen johtamisessa. 
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Ulkoistussopimukseen liittyvät myös yritysten välinen sopiminen ja sopimukset. Wil-

liamson (1981, 553-554) korostaa, että sopimusten valvonta ja sopimusten sisältä-

mien sanktioiden toimeenpano on tyypillisesti hankalaa, kallista tai lähes mahdo-

tonta. Tämän lisäksi kaikesta ei edes voida sopia etukäteen, koska vähänkin moni-

mutkaisemmissa tilanteissa voi tulla yllätyksiä, joiden varalta ei ole ennalta sovittua 

toimintatapaa. Yhteistyön joustavuus nousi haastatteluissa esille ja monella haas-

tateltavalla oli aikaisempia kielteisiä kokemuksia ulkoistuspalveluiden onnistumi-

sesta ja ulkoistuskumppanin sitoutumisesta liiketoiminnan muutoksiin. Tulokset tu-

kevat tältäkin osin aikaisempaa tutkimusta. 

 

Yhteenvetona strategisista motiiveista voidaan todeta, että yrityksien kilpailukyvyn 

kehittäminen ohjasi yrityksiä vahvasti kustannussäästöihin, joiden toteuttaminen oh-

jasi hankinnan organisaation kehittämistä. Hankinnan toiminnan strategisen merki-

tyksen takia koko hankinnan tai edes hankinnan palvelukeskuksen ulkoistamista ei 

kuitenkaan pidetty ensisijaisena vaihtoehtona. Organisaatioiden oma kyvykkyys ja 

toimintamallin lähtötilanne vaikuttivat kohdeyritysten valintoihin.  

 

Strategisten motiivien osalta kävi ilmi, että yritysten tulisi kustannussäästöjen lisäksi 

arvioida myös palvelukeskuksen strategisia ja kyvykkyyksien kehittämiseen liittyviä 

tavoitteita ja kirjata ne osaksi liiketoiminnan kehityssuunnitelmaa. Jos pitkän tähtäi-

men suunnitelmissa on palvelukeskuksen ulkoistaminen, olisi lisäksi hyvä suunni-

tella ulkoistuksen toteutusmalli ja aikajänne osana palvelukeskuksen perustamis-

suunnitelmaa. Strategisista motiiveista johdettuja operatiivisia motiiveja esitellään 

seuraavassa alaluvussa.   

7.2 Operatiiviset motiivit 

 

Haastatteluissa esille tulleet operatiiviset motiivit noudattivat pääosin Paagman et 

al. (2015) tekemää analyysiä keskeisistä palvelukeskuksen perustamisen motii-

veista. Operatiivisilla motiiveilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia toiminnan 

kehittämisen motiiveja, jotka perustuvat strategisten motiivien toimeenpanoon eli 

ovat välineitä kustannussäästöjen ja tehokkuuden tavoittelussa. Operatiiviset motii-
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vit liittyivät tyypillisesti toimintamallin muutokseen, prosessien kehittämiseen, stan-

dardointiin ja automatisointiin, organisaation kehittämiseen sekä muutosta tukevien 

järjestelmien ja tiedon aikaisempaa parempaan hyväksikäyttöön.   

 

Kirjallisuustutkimuksen tuloksien perusteella palvelukeskuksen perustamisen ja siir-

tymisen palvelumalliin uskotaan parantavan palvelun laatua, koska toiminnan joh-

tamiseen, prosessien harmonisointiin ja selkeämpään toimintamalliin panostetaan 

aikaisempaa enemmän. Keskitetysti tuotetun palvelun uskotaan myös parantavan 

tuottavuutta, jolla arvioidaan olevan tehokkuuteen myönteinen vaikutus (Zeynep Ak-

sin & Masini, 2008, 240; Miskon et al. 2011,5).  

 

Palvelulaadun, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisen mainittiin useassa 

eri haastattelussa olleen osa lähtötilanteen tavoiteasetantaa. Näiden tavoitteiden 

toteutuminen käytännössä nosti kuitenkin näkemyksiä sekä puolesta että vastaan. 

Palvelukokemus vaikutti haastatteluiden perusteella korreloivan käyttöönottoprojek-

tin onnistumiskokemuksen kanssa – mitä huonompi kokemus haastateltavalla oli 

käyttöönotosta, sen negatiivisempi suhtautuminen oli myös palvelun tuottamiseen. 

Tältä osin tutkimuksen tulokset olivat ristiriidassa aikaisemman tutkimuksen tulosten 

kanssa ja näyttäisikin siltä, että käyttöönottoprojektin aikana syntynyt negatiivinen 

kuva palvelulaadusta ja toiminnan tehottomuudesta heijastuu luottamuspulana vielä 

pitkään tuotannon käynnistymisen jälkeen.   

 

Merkittävä esille noussut ongelma oli haastateltavien epätietoisuus sovitusta palve-

lutasosta ja -laadusta. Haastatteluista jäi vaikutelma, että kohdeyrityksissä ei pidetty 

kovin tärkeänä sisäisen palvelukeskuksen palveluiden kuvaamista. Siinä missä 

hankintaorganisaatiot edellyttävät ulkoisen palvelutuottajan palvelusopimuksilta 

palvelutasojen määrittelyä ja tarkkaa mittaamista, oli itse tuotetuissa palveluissa 

vastaava tarve haastattelututkimuksen tulosten perusteella huomattavasti vähäi-

sempi.  Palvelun laatuun liittyi myös mittaamisen haaste, mitä mitataan ja miten mi-

tataan. Mittaustekijät oli kaikkien yritysten osalta kyllä sovittu, mutta ne eivät olleet 

yleisesti tiedossa. Näin ollen palvelulaadun arviointi oli haasteltavien osalta subjek-

tiivinen arvio ja perustui lähinnä omiin odotusarvoihin kun tarvittavaa suorituskyky-
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tietoa ei ollut käytettävissä. Nämä löydökset ovat osin ristiriidassa aikaisemman kir-

jallisuustutkimuksen tuloksien kanssa. Esimerkiksi Marciniakin  (2013, 217) mukaan 

hyvin määritellyt palvelutasomittarit ovat elintärkeitä toiminnan jatkuvuuden kan-

nalta. Palvelukeskuksen on pystyttävä täyttämään palvelulupauksensa sisäisille asi-

akkailleen ja vakuuttamaan yritysjohto sen toiminnan hyödyllisyydestä. Jos riittävää 

hinta-laatu -suhdetta ei pystytä osoittamaan, saattaa koko palvelu joutua uudelleen-

tarkastelun kohteeksi.  

 

Prosessikehittäminen ja organisaatiorakenteiden kehittäminen koettiin haas-

tatteluissa tärkeiksi kehittämisen osa-alueiksi. Toimintamallien harmonisoinnin pro-

sessitehokkuuden saavuttamiseksi koettiin olevan olennainen osa toimintamallin 

muutoksen onnistumista. Samoin koettiin roolien ja vastuiden tarkennukset osana 

muutosta.  Prosessien harmonisoinnin ja automatisoinnin koettiin edellyttävän tieto-

järjestelmien ja siellä olevan datan yhdenmukaistamista, joka edellyttää myös kehi-

tyspanosta järjestelmiin. Systemaattinen johtamisinformaatio nähtiin prosessikehi-

tyksen kautta saatavan kattavammaksi ja läpinäkyvämmäksi, mutta varsinainen mo-

tiivi palvelukeskuksen perustamiselle sen ei koettu olevan. Kirjallisuustutkimuksen 

mukaan palvelukeskus luo yhteisen perustan, jota on mahdollista jatkokehittää yh-

teisesti. Sen sijaan, että kukin organisaatio kehittäisi erikseen omia toimintamalle-

jaan, voidaan kehittää yhteistä toimintamallia (Borman & Janssen 2012, 390; Ul-

brich, 2006, 196). Näiltä osin tämän tutkimuksen tulokset tukevat (McIvor et al. 

2011, 449) aikaisempaa tutkimusta.  

 

Resurssien saatavuus ja siihen liittyvä henkilöstön vaihtuvuus nousivat esille lä-

hinnä yritysten pohdinnoissa palvelukeskuksen sijaintiin liittyen. Henkilöstöresurs-

sien määrällinen saatavuus koettiin yleisesti riittäväksi, mutta tietyillä osaamisalu-

eilla todettiin puutteita. Yleisenä havaintona nousi esille, että teollisen hankinnan 

sisältöosaaminen oli jäänyt liian vähäiseksi, kun fokus varsinkin palvelukeskuksen 

perustamisvaiheessa oli ollut henkilöstön kielitaidossa. Samanlaisten roolien ja sitä 

tukevien kyvykkyyksien kohdistaminen palvelukeskukseen koettiin toisaalta vahvis-

tavan osaamisen jakamista palvelukeskuksen sisällä ja pienentävän samalla yksit-

täiseen henkilöön liittyvää henkilöriskiä. Haastatteluiden tulokset tukivat keskeisiltä 

osin aikaisempaa Paagman et al. (2015, 113) tutkimusta. Yksittäisenä havaintona 
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nousi kuitenkin esille, että toimintojen siirtäminen palvelukeskukseen ei välttämättä 

vapauta johtamiskyvykkyyttä organisaatiolle tärkeämpien asioiden johtamiseen toi-

sin kuin Sakon (2010) artikkelissa oli nostettu esille. Tämän koettiin johtuvan pois-

oppimisen vaikeudesta, henkilötason kyvykkyydestä sekä halusta astua oman mu-

kavuusalueen ulkopuolelle. 

 

Riskienhallinta, toiminnan ohjaus ja kontrollit nousivat esille vain yksittäisissä 

haastatteluissa, lähinnä yritys A:n ja C:n haastateltavissa. Henkilöriskin hallinnasta 

todettiin jo edellisessä kappaleessa, mutta muita haastatteluissa esille nousseita 

riskejä olivat eettiset toimittajariskit, aseman väärinkäytösmahdollisuudet, taloudel-

liset hyväksyntävaltuudet sekä yrityksen eettisen toimintatapaohjeen noudattami-

nen. Palvelukeskuksen toiminnan kannalta riskit ja kontrollit painottuivat prosessin 

mukaan toimimiseen sekä siihen liittyvään seurantaan. Lakien ja standardien pa-

rempi noudattaminen ei noussut motiivina lainkaan esille keskusteluissa. Tutkimuk-

sen tulokset eroavat sisällöllisesti Paagman et al. (2015, 115) tunnistamista ris-

keistä, jotka painottuvat enemmän palvelukeskuksen perustamisvaiheen riskien eli-

minointiin sekä toisaalta resurssiriippuvuusteorian Pfeffer & Salancik (1978) mukai-

siin sisäisten toimintatapojen ja valta-aseman muutoksen aiheuttamiin riskeihin.  

 

Asiakaskokemuksen parantaminen ei tullut motiivina esille yhdessäkään haastat-

telussa, vaikkakin sen mittaamista pidettiin tärkeänä. Palvelulaadun ja asiakasko-

kemuksen parantaminen koettiin yleisesti hiukan abstrakteiksi  ja keinotekoisiksi kä-

sitteiksi, koska lähtötilannetta ei niiden osalta ollut olemassa – ainakaan systemaat-

tisen mittaustiedon näkökulmasta arvioituna.  

 

Operatiivisten motiivien osalta voidaan todeta, että ne liittyivät käytännön keinoihin 

strategisten motiivien toteuttamisessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että vahvin 

ohjaava motiivi hankinnan palvelukeskuksen perustamisessa oli haastattelututki-

muksen perusteella yrityksen kilpailukyvyn ylläpito ja kehittäminen. Kilpailukyvyn yl-

läpito ohjasi kustannustehokkuuden kehittämiseen myös hankintojen osalta, jolloin 

pyrittiin vaikuttamaan sekä muuttuviin että kiinteisiin kustannuksiin. Operatiiviset 

motiivit olivat keinoja kustannussäästöjen ja toiminnallisen tehokkuuden toteuttami-

sessa.  
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7.3 Palvelukeskuksen kriittiset menestystekijät 

 

Tämä luku peilaa haastattelututkimuksen tuloksia ja niistä esille nousseita uusia nä-

kökulmia lähtökohtanaan luvussa 3 esitelty, kirjallisuustutkimukseen (Miskon et al. 

2011; Knol & Sol 2011; Knol et al. 2014)  perustuva geneerinen menestystekijöiden 

arviointimalli ja sen näkökulmat. Aikaisemman kirjallisuustutkimuksen pohjalta muo-

dostettua synteesiä ja niistä esille nousseita näkökulmia ei enää erikseen käsitellä, 

ellei haastattelututkimuksessa ole tullut ristiriitaista tietoa näkökulmiin liittyen. Tä-

män luvun fokus on siis uusien näkökulmien esittely. Menestystekijöiden geneeri-

nen arviointimalli päivitetään luvun lopussa.  

 

Haastatteluissa esille tullut, merkittävin yksittäinen havainto oli käyttöönottopro-

jektin muutosjohtamisen  iso merkitys koko toimintamallin muutoksen onnistumi-

sessa. Liiketoiminnan kehityssuunnitelmien tavoitteet olivat usein liian yksipuoliset 

ja painottuivat vain kustannussäästöjen etsimiseen. Liiketoiminnan kehityssuunni-

telman tavoitteisiin tulisikin määritellä nykyistä paremmin myös muutoksen laadulli-

set tavoitteet ja tunnistaa muutokseen vaikuttavat lähtötekijät, kuten esimerkiksi tie-

tojärjestelmien antama tuki muutokselle ja palvelun käyttöönottomallille. Uutena ala-

kohtana muutosjohtamisen näkökulmaan lisättiin ”puutteellinen kehitystarpeiden 

hallinta” , joka viittaa projektin aikana havaittuihin kehityskohteisiin ja niiden hallin-

taan osana muutosta.  

 

Tiedon tuottamisen ja jakamisen osalta täydentyi pääteema usealla eri alakoh-

dalla. Haastatteluissa tuli vahvasti esille kohdeyritysten datan huono laatu, puutteel-

linen automaation ja digitalisaation hyödyntäminen sekä puutteelliset ohjeet ja poli-

tiikat. Haastatteluissa kävi ilmi, että käyttöönottoprojektin muutoshallinnan suunnit-

telussa pantiin varsin iso painoarvo prosessien ja henkilöstön toiminnan kehittämi-

selle, mutta tietojärjestelmien ja erityisesti datan laatu ei saanut riittävää painoarvoa. 

Tehokkuustavoitteita ei savutettu, koska datan laatu oli heikkoa ja luotettavuus näin 

kyseenalainen. Samoin automaation ja yleensä digitalisaation edistäminen eteni 

suunniteltua hitaammin.  
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Toiminnan jatkuvuus -teema täydentyi niin ikään usealla eri alakohdalla. Peh-

meämmät arvot nousivat esille menestystekijöinä. Maa- ja yrityskohtainen kulttuurin 

ymmärrys sekä kielitaito nousivat toistuvasti esille haastatteluissa. Palvelukeskuk-

sen henkilöstön kyvykkyys itsenäiseen ja omaehtoiseen palvelun kehittämiseen ar-

vioitiin tärkeäksi. Muina uusina tekijöinä esille nousivat kyky hyödyntää ohjelmisto-

automaatiota (RPA) ja muuta automaatiota sekä kyky pitää palvelulaajuus hallin-

nassa. Myös riskienhallinta ja kontrollit koettiin tärkeinä toiminnan jatkuvuuden ele-

mentteinä.  

 

Resurssien käytön osalta keskeisin esille noussut alakohta oli roolien ja vastuiden 

tarkka määrittely, myös palvelukeskuksen asiakasrajapinnan osalta.  

 

Yhteenvetona voi todeta, että menestystekijöitä on useita ja niiden tärkeys määri-

tellään yrityskohtaisesti tavoiteasetannan kautta. Kun aikaisemman kirjallisuustutki-

muksen kautta tunnistetut riskit ja tämän tutkimuksen tuottamat uudet havainnot yh-

distetään ja käännetään menestystekijöiksi, saadaan aikaiseksi päivitetty menes-

tystekijöiden arviointia tukeva arviointimalli. Tunnistetut viisi pääteemaa ja niiden 

alla kaikkiaan 36 alakohtaa voivat auttaa yrityksiä arvioimaan sisäisen palvelukes-

kuksen perustamiseen liittyviä menestystekijöitä. Tämä tutkimus täydensi osaltaan 

Miskon et al. (2011), Knol & Sol (2011) ja Knol et al. (2014) aikaisempaa tutkimusta 

palvelukeskuksen menestystekijöistä. Päivitetty synteesi menestystekijöistä on esi-

telty kuvassa 14.  
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Kuva 14 – Palvelukeskuksen kriittiset menestystekijät 

 

7.4 Mittaaminen 

Tehokkuuden kehittymistä mitattiin sekä kiinteiden että muuttuvien kustannusten 

avulla fokuksen ollessa vahvasti kustannussäästöissä. Kuten aikaisemmin jo to-

dettiin, kirjallisuustutkimuksen perusteella kustannussäästöjen toteutumisesta sisäi-

sissä palvelukeskuksissa oli osoitettavissa vähän näyttöjä, mutta toisaalta ei ollut 

myöskään näyttöä siitä, etteikö kustannussäästöjä olisi syntynyt (Dollery & Akimov, 

2008, 90 , Dollery, Akimov, & Byrnes, 2009, 218). Tutkimustulokset tukivat tätä kak-

sijakoista tulkintaa säästöjen saavuttamisesta. Haastatteluissa tuli esille sekä kus-

tannussäästöjen toteutumista puoltavia näkemyksiä että sitä vastustavia näkemyk-

siä.  

 

Yleisesti ottaen kustannussäästöihin liittyneet näkemykset perustuivat organisaa-

tion omiin tutkimuksiin tai laskelmiin, kuten aikaisemmassa kirjallisuustutkimukses-

sakin nousi esille (Miskon et al., 2011, 5; Zeynep Aksin & Masini, 2008, 240). Sekä 

tarkastelun aikaväli että tarkastelun kohde vaikuttivat saavutettujen säästöjen arvi-

ointiin. Yritykset B ja C pystyivät kumpikin osoittamaan säästöjä kiinteissä kustan-
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nuksissa, kun tarkasteltiin ainoastaan palvelukeskukseen kohdistuvia henkilötyö-

kustannuksia. Yritys C:n osalta palvelukeskuksen kustannussäästöjen tulkinnanva-

raisuus lisääntyi, kun arvioitiin työn jakautumista ja roolitusta koko prosessin osalta. 

Vasta-argumentit liittyivät palvelukeskukseen siirretyn työn valumiseen takaisin tuo-

tanto-organisaatioon ja toisaalta hankinnan kategoriavastuullisten rooliin. Voidaan-

kin todeta, ettei tällä tutkimuksella saatu riittävän luotettavaa tietoa näin monimut-

kaisesta ja kontekstiriippuvaisesta  asiasta.  

 

Strategisen mittaamisen osalta tasapainotettu tuloskortti oli käytössä ainakin yri-

tyksessä A kattaen koko hankinnan toiminnan. Kuvassa 15 on kuvattu kyseisen yri-

tyksen tuloskortti, siihen liittyvät näkökulmat ja keskeiset mittarit. Sen pohjalta voi-

daan todeta, että palvelukeskuksen mittaaminen on osa prosessinäkökulmaa ja mit-

tarit ovat luonteeltaan operatiivisia. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen oli käytössä 

kaikissa kohdeyrityksissä. Ulkoista vertailutietoa (benchmarking) yritykset saivat lä-

hinnä konsulttitoimistojen kautta osana muutoshallintaa, mutta systemaattista pal-

velukeskusten toiminnan vertailua ei tullut haastatteluissa esille. Tutkimuksen tulok-

set tukivat siis vain osittain Marciniakin (2013) aikaisempaa tutkimusta strategisista 

mittareista.  

 

 

Kuva 15 - Tasapainotettu tuloskortti näkökulmineen – Yritys A, mukaillen Hurskai-

nen 2014, 60  
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Operatiivisen mittaamisen kannalta tutkimuksen yllättävin havainto oli se, ettei 

millään kohdeyrityksistä ollut kuvattuna palvelusopimusta tai palvelutasosopimusta. 

Palvelutasosopimuksiin liittyvät operatiiviset mittarit oli kuitenkin määritelty ja niitä 

seurattiin, mutta niiden sisältö oli vain harvojen haastateltavien henkilöiden tie-

dossa. Tämä herättää kysymyksen palvelua käyttävien asiakkaiden kustannustie-

toisuudesta ja palvelun kustannusvastaavuudesta. Tutkimuksen tulos on selkeässä 

ristiriidassa aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna, jossa esimerkiksi Marciniak (2013, 

219-220) painotti palvelutasosopimuksen (SLA) merkitystä palvelulaadun mittaami-

sessa. 

 

Kun tarkastellaan tarkemmin palvelukeskuksen mittaamista ja yhdistetään empiiri-

set havainnot Sink et al. (1984) aikaisempaan tutkimukseen eri mittauskohteista, 

voidaan todeta mittauksen liittyvän pääosin toiminnan laatuun, palvelukeskuksen 

kannattavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja henkilöstöön. Taulukossa 17 on ku-

vattu haastatteluissa ja dokumentoinnin kautta esille nousseet kohdeyritysten han-

kinnan palvelukeskusten operatiiviset mittarit. Vaikka taulukossa esiteltyjen mitta-

reiden peitto ei ollut 100% kaikkien kohdeyritysten osalta, oli mittaristo pääosin hyvin 

samansuuntaista ja käyttötarkoituskin sama. Näin ollen voidaan olettaa, että taulu-

kossa esitetyt mittarit ovat yleistettävissä laajemminkin hankinnan palvelukeskuk-

sen mittaamiseen.  

 
Arvioitaessa hankinnan palvelukeskuksen menestystekijöiden ja palvelukeskuksen 

mittaamisen välistä riippuvuutta, voidaan todeta, että yksittäisiä riippuvuustekijöitä 

tarkastelunäkökulmien välillä on olemassa. Laatu- ja tehokkuusmittareilla on suora 

yhteys toiminnan tehokkuuden kautta tunnistettuihin menestystekijöihin, kuten pal-

velutason ja -laadun ylläpito ja seuranta sekä selkeät palvelutasomittarit. Henkilös-

tömittareilla on puolestaan suora yhteys resurssien käytön menestystekijöihin. Kan-

nattavuuden mittareilla on selkeä yhteys toiminnan jatkuvuutta kuvaaviin menestys-

tekijöihin. Välillisesti myös muilla menestystekijöillä on vaikutusta mittareihin, mutta 

suoraa yhteyttä niillä ei ole. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että tutkimuk-

sessa tunnistetuilla menestystekijöillä ja mittareilla on selkeä yhteys olemassa 

edellä esitetyn mukaisesti.  
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Taulukko 17 – Esimerkkejä operatiivisista mittareista 

 

 

Tässä alaluvussa kuvattiin mittaamiseen liittyviä tekijöitä. Palvelukeskuksilla on ole-

massa selkeät operatiiviset mittarit, jotka liittyvät laadun, kannattavuuden, tehok-

kuuden ja henkilöstön mittaamiseen. Strategisista mittareista tärkein on asiakastyy-

tyväisyyden mittaaminen. Osalla mittareista on riippuvuussuhde tunnistettuihin me-

nestystekijöihin liittyen.  

 

Tässä luvussa käsiteltiin teoriaa ja empiirisen tutkimuksen tuloksia vertailemalla tun-

nistettuja yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia motiivien, menestystekijöiden sekä 

mittareiden osalta. Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset. 
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8. Johtopäätökset 

 

Tässä luvussa tehdään yhteenveto työn tuloksista ja vastataan esitettyihin tutkimus-

kysymyksiin. Palvelukeskuksen perustamiseen, toteuttamiseen ja mittaamiseen liit-

tyen annetaan muutamia käytännön suosituksia. Lisäksi luvussa arvioidaan tutki-

muksen tulosten yleistettävyyttä ja rajoituksia sekä nostetaan esille tämän tutkimuk-

sen havaintojen pohjalta tunnistettuja potentiaalisia jatkotutkimusaiheita.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää suomalaisten teollisuusyritysten 

hankinnan palvelukeskuksien perustamisen motiiveja, tunnistaa onnistumisen kan-

nalta kriittiset menestystekijät sekä perehtyä niin käyttöönottoprojektin aikaiseen 

mittaamiseen kuin varsinaisen palvelutuotannon mittareihin. Seuraavaksi vastataan 

esitettyihin alatutkimuskysymyksiin sekä varsinaiseen tutkimuskysymykseen.  

 

Alatutkimuskysymys 1: Miksi suomalaiset teollisuusyritykset perustavat sisäisiä 

hankinnan palvelukeskuksia ? 

 

Tutkimus osoittaa, että päämotiivi hankinnan palvelukeskuksen perustamiselle on yri-

tyksen kilpailukyvyn kehittämisestä johtuva tarve saada aikaiseksi kustannussäästöjä 

ja tehokkuutta. Tämä tarve käynnistää yrityksen toimintamallien kehittämisen, joista yh-

tenä kokonaisuutena tarkastellaan myös hankintoja. Hankinnan palvelukeskuksen pe-

rustaminen on yksi osa-alue ja väline hankinnan toiminnan tehostamiseksi mutta ei siis 

välttämättä tavoite itsessään. Tarkastelluissa yrityksissä sisäinen hankinnan palvelu-

keskus koettiin kuitenkin tehokkaimmaksi operatiivisen ostamisen toimintamalliksi.   

 

Alatutkimuskysymys 2: Mitkä ovat toimintamallin muutoksen kriittiset menestysteki-

jät? 

 

Palvelukeskuksen kriittisiä menestystekijöitä tunnistettiin olevan 1) käyttöönottoprojek-

tin muutosjohtaminen, 2) palvelukeskuksen toiminnan tehokkuus,  3) tiedon tuottaminen 

ja jakaminen, 4) palvelukeskuksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä 5) organi-

saation resurssien järkevä käyttö. Näiden pääluokkien alta löytyi yhteensä 36 erilaista 

näkökulmaa, jotka huomioimalla on mahdollista saada hyviä palvelukeskusratkaisuja 
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aikaiseksi. Tutkimuksen mukaan onnistunut käyttöönottoprojekti edellyttää huolellista ja 

tarkkaa suunnittelua. Onnistuneella palvelukeskuksen käyttöönotolla on tutkimuksen 

mukaan merkittävä vaikutus siihen, miten asiakkaat kokevat palvelukeskuksen laadun 

ja toimintakyvyn projektin jälkeen.   

 

Alatutkimuskysymys 3: Miten sisäisen hankinnan palvelukeskuksen toiminnan te-

hokkuutta ja onnistumista mitataan? 

 

Palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen perustuu strategisiin ja operatiivisiin mittarei-

hin. Strategisia mittareita ovat tasapainotettu tuloskortti, asiakastyytyväisyyden mittaa-

minen sekä joltain osin vertaileva tehokkuustutkimus (benchmarking). Lisäksi strategi-

sina mittareina käytetään trendeinä tarkasteltavia operatiivisia mittareita kuten kiintei-

den kustannusten muutos ja siitä johdettavat tehokkuusmittarit sekä henkilöstön työhy-

vinvointia mittaavat mittarit. Tutkimuksen tulosten pohjalta arvioituna suurin osa palve-

lukeskuksen mittareista on lyhyen tähtäimen koviin lukuarvoihin perustuvia mittareita. 

Pitkäkestoisia mittareita tai pehmeisiin arvoihin perustuvia mittareita on vähemmän. 

Huomion arvoinen asia oli myös se, että liiketoiminnan kehityssuunnitelmien tavoitteet 

olivat haastatteluiden perusteella täysin kustannusohjautuvia. Henkilöstön kyvykkyyden 

kehittämiselle tai liiketoiminnan lisäarvon tuottamiselle ei ollut määriteltyjä mittareita.  

 

Tutkimuskysymys: Miten suomalaiset teollisuusyritykset hyödyntävät sisäisiä palve-

lukeskuksia osana hankinnan toimintamallin kehittämistä? 

 

Suomalaiset teollisuusyritykset hyödyntävät hankinnan sisäisiä palvelukeskuksia 

osana hankinnan toimintamallia keskittämällä operatiivisen ostotoiminnan ja siihen 

liittyvän ostoprosessin toiminnot (request-to-pay) hankinnan palvelukeskukseen. 

Palvelukeskuksen vastuulle kuuluvat yleisesti myös toimittajatietojen ylläpito,  toi-

mittajan laatupoikkeamien käsittely sekä rajatussa määrin taktinen ostaminen. Jois-

sain yrityksissä palvelukeskukset huolehtivat erikseen sovituista prosessivastuista 

esimerkiksi toimitusvarmuuteen liittyen. Yritykset pyrkivät optimoimaan operatiivi-

seen ostamiseen liittyvät kiinteät kustannukset ja tuottamaan hankinnan palvelukes-

kuksen palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
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Tutkimuksen tulosten perusteella esitetään muutama käytännön suositus asioista, 

joista voidaan arvioida olevan hyötyä hankinnan sisäisen palvelukeskuksen perus-

tamiseen, toteutukseen ja mittaamiseen liittyvissä suunnittelu- ja toteutusvaiheissa:   

 

1. Liiketoiminnan kehityssuunnitelman luonnin yhteydessä on hyvä arvioida palve-

lukeskuksen strategiset, taloudelliset ja kyvykkyyksien kehittämiseen liittyvät ta-

voitteet sekä kirjata ne osaksi kehityssuunnitelmaa 

2. Kyvykkyyksien kehittämisen kannalta olisi tärkeätä suunnitella ja toteuttaa osaa-

misen kasvupolkuja myös palvelukeskuksen henkilöstölle. Tällä on mahdollista 

vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuuteen ja vakauttaa toimintaa 

3. Liiketoiminnan kehityssuunnitelmassa tulisi ottaa kantaa myös mahdolliseen pal-

velun ulkoistamiseen, sen suunniteltuun toteutusmalliin ja aikajänteeseen 

4. Tunnistettujen menestystekijöiden huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa 

alla olevan taulukon 18 mukaisesti auttaa arvioimaan eri näkökulmia ja teke-

mään parempia päätöksiä palvelukeskuksen perustamiseen tai sen toiminnan 

kehittämiseen liittyen 

 

Taulukko 18 – Palvelukeskuksen toiminnan menestystekijät 

 

 

5. Mittareiden osalta tulisi suunnitella ja toteuttaa a) prosessikehityksen laadun mit-

taaminen b) käyttöönottoprojektin mittaaminen c) palvelutuotannon operatiivinen 
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ja strateginen mittaaminen sekä d) prosessikontrollien käyttö osana suunnitellun 

toimintamallin muutosjohtamista.  

 

Tämä tutkimus antaa osaltaan vastauksia edellä mainittujen mittareiden suunnitte-

lua varten. Palvelutuotannon toiminnan ja laadun mittaamisen lähtökohta ovat kui-

tenkin hyvin valmistellut sisäiset palvelu- ja palvelutasosopimukset, jotka ovat ylei-

sesti palvelua käyttävien organisaatioiden tiedossa.   

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset teollisuusyritykset 

hyödyntävät sisäisiä palvelukeskuksia osana hankinnan toimintamallin kehittämistä. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui palvelukeskuksen perustamisen kol-

meen pääteemaan eli motiiveihin, menestystekijöihin ja mittareihin sekä niitä tuke-

viin tutkimuskysymyksiin. Ylemmän tason pääteorioina käytettiin resurssilähtöistä 

teoriaa (resource based view, RBV) sekä transaktiokustannusteoriaa (transaction 

cost economics, TCE). Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena vertailemalla 

tapaustutkimuksen keinoin kolmea eri valmistavan teollisuuden piirissä toimivaa 

suomalaista yritystä. Empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastat-

teluiden avulla käyttäen apuna tarkentavia analyysikysymyksiä. Sisällönanalyysi to-

teutettiin teemoittelemalla ja tyypittelemällä litteroitua aineistoa ja aineisto analysoi-

tiin teoriaohjaavaan analyysiin ja abduktiiviseen päättelyyn perustuen.  

 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat sekä täydentävät aikaisempia palvelukeskuksen 

perustamisen motiiveja, menestystekijöitä sekä mittaamista koskevia tutkimuksia. 

Tutkimus täydensi aikaisempaa tutkimusta esittelemällä geneerisen mallin palvelu-

keskuksen menestystekijöiden arvioimiseksi. Mallissa nostettiin tutkimuksen tulos-

ten perusteella esille täydentävinä menestystekijöinä myös a) projektinaikaisten ke-

hitystarpeiden hallinta, b) hyvän ja luotettavan datan merkitys, c) pidemmälle viedyn 

automatisaation ja digitalisaation tarve, d) selkeiden toimintaohjeiden ja politiikkojen 

tarve, e) maa- ja yrityskohtaisen kulttuurin ymmärrys sekä kielitaito, f) palvelukes-

kuksen henkilöstön kyvykkyys palvelun omaehtoiseen kehittämiseen sekä g) ris-

kienhallinnan ja kontrollien kehittäminen.  
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Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä paremmin ja siinä tutki-

muksen voidaan arvioida onnistuneen verrattain hyvin. Aihetta olisi toki voinut rajata 

koskemaan vain yhtä yksittäistä tarkastelunäkökulmaa, kuten esimerkiksi mittaa-

mista.  Tällöin tarkastelussa olisi päästy paljon yksityiskohtaisemmalle tasolle, jos-

kin taas kokonaisuuden ymmärtäminen olisi saattanut olla vaikeampaa. Laadullinen 

tutkimus soveltui kaikkinensa mielestäni hyvin valitun aiheen tutkimukseen. Tutki-

mustulosten voidaan katsoa olevan kohtuullisesti yleistettävissä eri tyyppisten pal-

velukeskuksien perustamista ja palvelutuotannon onnistumista arvioitaessa. Erityi-

sesti tutkimuksessa esitellyn arviointimallin käyttö antaa hyvät lähtökohdat uusien 

palvelukeskusten perustamiseen ja toimintaan liittyvään suunnitteluun.  

 

Tutkimukseen liittyy myös joitakin rajoitteita. Tutkimuksen heikkoutena on tutkitta-

vien tapausten vähäinen määrä. Tutkimukseen osallistui kolme organisaatioita,  

joista haastateltiin yhteensä kuuttatoista henkilöä. Mikäli tutkittavia yrityksiä olisi ol-

lut enemmän, olisi todennäköisesti ollut mahdollista saavuttaa vielä laajempi ym-

märrys tutkittavasta aiheesta. Tutkimustulosten luotettavuuden arvioinnissa on li-

säksi syytä huomata, että tutkija on töissä yrityksen A palveluksessa, joka on saat-

tanut vaikuttaa yrityksen A tulosten arviointiin.  Strategisiin motiiveihin liittyvä tarkas-

telu perustui vain haastatteluiden tuloksiin lukuun ottamatta yritys A:ta, jonka liike-

toiminnan kehityssuunnitelma oli saatavissa myös kirjallisena. Laajempi yrityskoh-

taisen aineiston käyttö ja tarkempi liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin perehtyminen 

olisivat parantaneet motiiveihin liittyvien tulosten tarkkuutta. Muita rajaavia tekijöitä 

olivat suomalaisuus, valmistava teollisuus ja keskittyminen sisäisiin palvelukeskuk-

siin. Näiden rajaavien tekijöiden poistaminen olisi eittämättä lisännyt tutkimuksen 

laajuutta ja  sitä kautta mahdollisesti myös tieteellistä luotettavuutta, mutta näin 

laaja-alainen tutkimus ei ollut mahdollista käytettävissä olevan ajan ja resurssien 

puitteissa.  

 

Tämä tutkimus nosti esille myös lukuisia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Eh-

käpä kiinnostavin aihe olisi ottaa mukaan myös ulkoistetut palvelukeskukset ja tar-

kastella niitä samoista lähtökohdista. Löytyisikö yhdistäviä tai erottelevia tekijöitä 

motiiveihin, menestystekijöihin tai mittaamiseen liittyen ja mitä ne olisivat?  
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Palvelukeskuksen perustamisen motiiveihin liittyy keskeisenä osa-alueena kustan-

nusten alentaminen. Toinen kiinnostava tutkimuskohde olisi selvittää, onko palvelu-

tuotannon toteutus matalan palkkatason maissa vielä taloudellisesti perusteltua vai 

tekevätkö prosessiautomaatio ja siihen yhdistettynä erilaiset tekoälysovellukset  ih-

miset jo tarpeettomiksi operatiivisen ostotoiminnan prosessissa? Palkkatason nous-

tessa 6 - 8 % vuodessa ja standardoidun prosessin automaatioasteen noston koko 

ajan helpottuessa uusien tietoteknisten ratkaisujen myötä sekä huomioiden lisäksi 

palvelukeskuksen henkilöstön suuren (20-30%) vaihtuvuuden, saattaa kustannus-

ten alentamiselle tulevaisuudessa olla nykyistä parempiakin vaihtoehtoja.   

 

Kolmas mielenkiintoinen tutkimusalue olisi toiminnan muutosmalli ja sen käytännön 

sovellettavuus yritysten eri konteksteissa. Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella 

näyttäisi siltä, että ainakin tietojärjestelmien ja datan lähtötaso vaikuttavat vahvasti 

sovellettavaan muutosjohtamisen malliin. Olisikin kiinnostavaa tutkia, miten paljon 

yrityksen maturiteetti, kulttuurillinen valmius, henkilöstön ikärakenne, henkilöstön 

koulutus ja muut kontekstiin liittyvät tekijät vaikuttavat muutosmalliin valintaan. Tä-

hän teemaan liittyy sisällöllisesti myös aikaisemmin tutkimuksessa esille nostettu  

prosessilaadun mittaaminen ja integraatio liitännäisiin prosesseihin.  

 

Kuten tämäkin tutkimus osoittaa, kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää yrityksiltä jat-

kuvaa toiminnan tehostamista ja kustannustehokkuuden etsimistä. Aikaansa seu-

raavat yritykset pyrkivät olemaan dynaamisia ja joustavia sekä sopeuttamaan toi-

mintaansa sellaisiin toimintamalleihin, joissa kilpailukykyä voidaan ylläpitää ja kehit-

tää. Yleisesti ottaen yritykset uskovat, että perustamalla sisäisiä palvelukeskuksia 

voidaan säästää kustannuksia. Hankinnan osalta yrityksen kilpailukykyyn vaikute-

taan sekä tekemällä tehokasta kategoriahankintaa että tekemällä operatiivinen os-

taminen mahdollisimman tehokkaasti. Kategoriahankinnan kautta on mahdollista 

luoda pysyvää kilpailuetua, operatiivinen ostaminen laskee prosessitehokkuuden ja 

automaatioasteen kehittymisen kautta kiinteitä kustannuksia.  Tämän tutkimuksen 

tulokset tukevat pääosin aiempaa, vielä melko vähäistä tieteellistä keskustelua han-

kinnan palvelukeskuksen perustamisen motiiveista, menestystekijöistä ja mittaami-

sesta.  
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