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Valmistavan teollisuuden  

pienten ja keskisuurten  

yritysten osuuskunta 

Venäjä* liiketoimintoja varten 

Osaavat Metallikourat 15.5.2014 



www.alu.fi Alusta pitäen 



Mäkelä Alu Oy 

▪ Alumiiniprofiilien valmistus aloitettiin1991 

▪ Metallin jalostusta, yritystoimintaa vuodesta 1937 

▪ Perheyritys kolmannessa polvessa 

▪ Liikevaihto 53 (53) M€  

▪ Alumiiniprofiileja 14 674 (14 132) tonnia 

▪ Työntekijöitä 163 (170) 

▪ Rakennus-, sähkö-, elektroniikka-, auto-, huonekalu- 
ja konepajateollisuus 

▪ Vienti 40 (40) % 

▪ Saksa, Tanska, Ruotsi, Norja, Venäjä, Baltian maat, 
muut (Yhteensä > 20 vientimaata) 

Alusta pitäen www.alu.fi 



www.alu.fi Alusta pitäen 



www.alu.fi Alusta pitäen 



Muutos 2006 – 2013 = 5 x Mäkelä Alu 

www.alu.fi Alusta pitäen 



MekaPro – Primo – NC Aluran - Mäkelä Alu  



RowaMoser – A&M Välilehto – Bevinet - Mäkelä Alu  



pähkinänkuoressa 

GENERAL FINLAND osuuskunnan keskeisin tehtävä on uusien 

asiakkaiden hankinta Venäjältä* osuuskunnan jäsenyrityksille. Isolla 

osuuskunnalla on myös yksittäisiä yrityksiä paremmat mahdollisuudet 

neuvotella rahoituksesta, hoitaa viranomaisyhteyksiä ja hallita 

liiketoiminnan riskejä 

 Ensi vaiheessa jäsenyritysten käyttöön luodaan liiketoimintamallit 

sujuvaan suoraan vientiin, teknologiansiirtoliiketoimintaan, valmistukseen 

Venäjällä sekä suuriin laitos- ja projektitoimituksiin 

Osuuskunnan jäseniksi voidaan hyväksyä valmistavan teollisuuden 

pk+ yrityksiä (määrittely väljempi, kuin virallinen) 

 Tavoitteena 200 jäsenyritystä vuoden 2017 loppuun mennessä 

Osuusmaksu: 30 000€, joka palautetaan jos jäsen eroaa tai erotetaan 

*IVY maat, Ukraina ja Georgia aakkosjärjestyksessä: Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, Moldova, 

Tadzhikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Valko-Venäjä ja Venäjä. 

GENERAL FINLAND voi toteuttaa liiketoimintaoperaatioita myös muissa markkinoissa.  
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Miksi uutta toimintamallia tarvitaan? 

Monet kasvuhaluiset valmistavan teollisuuden pk- yritykset ovat 
 

 koetelleet rohkeasti voimiaan kehittyvillä Venäjän markkinoilla erilaisissa projekteissa 

 jääneet odottamaan, että nykyiset isot asiakkaat menevät edellä Venäjälle ja kutsuvat 

alihankintaverkoston mukaansa – turhaan 

 kokeneet suuryritysjohtoisten alihankintapyramidien rapautumisen, tilausten 

vähenemisen, hintojen alenemisen, maksuaikojen pitenemisen ja … 

 havainneet, että uusien kv. asiakkuuksien kehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi 

vaatii sellaista osaamista ja resursseja, joita pk- yrityksillä ei yksin ole 

 todenneet realiteetit – tarvitaan lisää kokoa ja suorituskykyä, joka syntyy yhteistyöstä 

vertaisten yritysten kanssa – kysymys on Suomen valmistavan teollisuuden 

tulevaisuudesta 

 

ottaneet ja ottavat itse vastuun kasvustaan ja kansainvälistymisestään –  
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SUURYRITYSJOHTOISET NYKYISET ARVOKETJUT 

Suuri yritys 

 Ymmärrys asiakastarpeesta 

 Myyntikyky ja resurssit  

 Rahoitusresurssit 

 Uskottava toimituskyky ja riskienhallinta 

 Omistajan arvon maksimointi – institutionaaliset pääomasijoittajat 

 

Pieni tai keskisuuri alihankintayritys 

 Kyky toimia seuraavan portaan asiakkaan kanssa 

 Pitkällä aikajänteellä vakiintuneet toimintatavat 

 Olemattomat resurssit hankkia uusia isoja kv. asiakkaita 

 Toimituskyvyn osoittaminen potentiaaliselle uudelle asiakkaalle vaikeaa 

VERTAISTEN PK-YRITYSTEN UUSI TOIMINTAMALLI 

200 jäsenyrityksen arvoverkko 

 Ymmärrys asiakastarpeesta 

 Myyntikyky ja resurssit  

 Rahoitusresurssit 

 Uskottava toimituskyky ja riskienhallinta 

 Tietämyksen tuottaminen ja jakaminen 

 Perheyrittäjyys n:ssä polvessa 
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TOIMINTA-AJATUS 

  
”BUSINESS CO-CREATION” 

 

YTIMESSÄ REAALIAIKAINEN 
JÄSENTEN TIEDONVAIHTO! 

 

 
PERUSTAJAT, KASVU KÄYNNISTYI 

Meconet Oy (Timo Parmasuo), Lehtosen Konepaja 
Oy (Erkki Lehtonen), Javasko Oy (Jaakko 
Vastamäki, Jarmo Korpela), Mäkelä Alu Oy (Petri 
Mäkelä, Juhani Pohjus), Lammin Ikkuna Oy (Markku 
Hoppania ja Hannu Saarinen) ja JPT-Industria Oy 
(Juha Nisula). VTT on perustajajäsen. 

Uusia yrityksiä SopValm Oy, Energent Oy, Aliko Oy 
ja Siirtoruuvi Oy. Neljän muun kanssa neuvottelut 
loppusuoralla ja n. 30 kanssa käynnissä. 

Tavoitteena 200 valmistavan teollisuuden pk-yritystä. 
Jäsenhankinta kohdistetaan 2013 valmistelussa 
mukana olleisiin 50 yritykseen ja avataan keskustelu 
350 uuden potentiaalisen jäsenyrityksen kanssa.  

MISSIO 

Suomen kansan hyvinvoinnin turvaaminen 

pitkälle tulevaisuuteen panostamalla 

valmistavan teollisuuden työpaikkojen 

säilymiseen Suomessa hakemalla 

KASVUA VENÄJÄLTÄ! 

Team Finland hengessä  

 
 

VISIO 

General Finland tunnetaan 
menestyvänä yrityksenä, jonka 
liiketoiminnan suorituskyky on 
parempi kuin parhailla 
suuryrityksillä, joiden liikevaihto on 
samaa suuruusluokkaa, kuin General 
Finlandin jäsenten yhteenlaskettu 
liikevaihto. 
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General Finland intressiryhmiä liiketoiminta-alueittain 



15 



16 www.alu.fi Alusta pitäen 


