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Outotec syventää yhteistyötään konsulttiverkoston kanssa – 
Eworkista Preferred Partner 
	
	
Yhä useammin yritykset hyödyntävät ulkoisia asiantuntijoita oman 
toimintansa tehostamiseen, mutta heidän löytäminen, ja suurissa 
organisaatioissa heidän hallinta, saattaa olla työlästä. Outotec ratkaisi 
haasteen hyödyntämällä Ework Groupin konsulttiverkostoa jo vuonna 2014 
ja menestyksekkään yhteistyön tuloksena Ework on nyt valittu Preferred 
Partneriksi (Ensisijainen kumppani).  
	 	
	
Laite- ja prosessiratkaisujen kaivannaisteollisuuteen toimittava Outotec on 
tiivistänyt yhteistyötään entisestään konsulttihankintaan ja -hallinnointiin 
erikoistuneen Ework Group Finlandin kanssa. Tunnustuksena vuonna 2014 
alkaneesta tuloksellisesta yhteistyöstä Ework luokitellaan nyt Preferred Partner -
toimittajiin.  
 
Jatkuvasti syventyneen yhteistyön tavoitteena on auttaa Outoteciä hankkimaan 
Eworkin 70 000 konsultin verkostosta sopivimmat tekniikkakonsultit sekä 
hallinnoida hankintaprosesseja suhdanneherkässä toimintaympäristössä. 
	
	
”Konsulttien hankinta välittäjän kautta auttaa meitä keskittymään omaan 
osaamiseemme” 
	
”Tavoitteemme, niin kuin kaikilla muillakin yrityksillä, on mahdollisimman 
tuottava ja tehokas liiketoiminta. Siihen liittyy muun muassa resurssien 
optimointi. Suunnittelijoiden ja ulkoisten asiantuntijoiden määrän tarve 
vaihtelee meillä nopeastikin ja mikäli itse etsimme parhaat kandidaatit, aikaa 
menee usein liikaa eikä se ole kustannustehokasta. Koska ulkoiset konsultit 
ovat yksi kasvumme vahvoista pilareista, olemme  ulkoistaneet osan konsulttien 
hankinnasta Eworkille.  On osoittautunut, että heidän asiantuntijaverkostostaan 
löytyy helposti ja nopeasti täsmäosaajat”, sanoo suunnitteluhankinnoista 
vastaava Jaakko Kopra.  
	
Kasvavasta konsulttiverkostosta täsmäosaajat	
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Ruotsissa konsultointitoimialaa luotaavan Vinnovan (2016) tutkimuksen 
(www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Svensk-
konsultsektor-i-ny-belysning/ ) mukaan konsultointisektorilla työllistyvien 
määrä on kolminkertaistunut neljän viimeisen vuosikymmenen aikana ja 6 % 
työllistyneistä Ruotsissa saa elantonsa konsultteina. Raportissa todetaan, että 
konsultointitoimiala tulee jatkamaan kasvuaan yritysten kaivatessa yhä 
tehokkaampia ratkaisuja ja täsmällisempää osaamista työntekijöiltään. Vaikka 
tutkimus on tehty Ruotsissa, Suomessa on nähtävissä sama kehityspolku.  
 
”Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ja yhä suurempi osa asiantuntijoista 
haluaa toimia itsenäisemmin ja joustavammin. Meidän kautta he löytävät 
toimeksiantoja ja siksi he liittyvät verkostoomme. Koska konsulttiverkostomme 
jatkuvasti kasvaa, löydämme asiakkaillemme yhä varmemmin  ja nopeammin 
juuri sellaisen erikoisosaajan, jota hän tarvitsee. Se on myös syy, miksi Ework 
kasvaa sekä Suomessa että muilla toimimillaan markkinoilla”, kertoo Eworkin 
toimitusjohtaja Laura Virros.  
	
	
	
 
Lisätietoja 
	
Jaakko Kopra 
suunnitteluhankinnoista vastaava  
+358 (0) 0405103787 
jaakko.kopra@outotec.com 
Outotec Oy 
 
Laura Virros 
toimitusjohtaja 
+358 (0) 400 883 422 
laura.virros@eworkgroup.com 
eWork Group Finland Oy 
	
	
	
Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana 
Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Yritys tarjoaa 
myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden 
hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.  
www.outotec.com 
 
Ework Group on modernin työvoiman asiantuntija. Haastamme työmarkkinoiden vakiintuneita 
tapoja. Yhdistämme työtä ja tekijöitä puolueettomasti Matched by Ework™ -menetelmän avulla. 
Palveluitamme ovat parhaiden asiantuntijoiden löytäminen ja alihankinnan ulkoistuspalvelut. 
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Toimimme kaikissa Pohjoismaissa sekä Puolassa. eWork Group AB on listattu Tukholman 
pörssissä. www.eworkgroup.com/fi/, Reshaping Consulting 
 
	


