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'

'

Metalli'Talli'–hanke'––'raportti'verkostotapaamisesta'27.1.2014'

'

Johdanto'

Tämä! on! yhteenvetoraportti! metallialan! yritysten! verkostotapaamistilaisuudesta,! joka! järjestettiin!
27.1.2014! Neste! Oilin! jalostamolla! Porvoon! Kilpilahdella." Tilaisuus" on" jatkoa" kesäkuussa,! ! syyskuussa! ja!
marraskuussa! 2013! pidetyille! verkostotapaamistilaisuuksille.! Tämäkin! tilaisuus! kuuluu! osana! ESRG
rahoitteista! ItäGUudenmaan! metalliyritysten! yhteistyön! kehittämiseen! tähtäävää! Metalli! Talli! –projektia.!!
Selvityksen! on! tilannut! kehitysyhtiö! Posintra! Oy.! Selvityksen! sisältämä! materiaali! on! koottu! ym.!
verkostotilaisuudessa!sekä!siinä!siihen!tuotetuista!aihekohtaisista!esityksistä.!!

Yhteenvetoraportin! on! koonnut! Harri! Mäkitie! Consultium! Oy:stä.! Consultium! valittiin! huhtikuussa! 2013!
toteuttamaan! Metalli! Talli! –hankkeen! strategiatyön! fasilitoinnin! ja! toimialan! osaamisG! ja!
resurssikartoituksen!!sekä!konepajahotellin!toteutettavuustutkimuksen!toteuttajaksi.!Tämä!yhteenveto!on!
osa!työhön!sisältyviä!raportteja.!

!

Tilaisuuden'tavoite'

Kutsu! tilaisuuteen! lähetettiin! yli! 60! ItäGUudenmaan!metallialan! yritykseen.! Kohdeyritykset! olivat! pääosin!
hankkeen!aikaisempien! vaiheiden! kohdeyrityksiä.!Osittain! tässä! valinnassa!hyödynnettiin! tietämystä,! jota!
oli! kertynyt! osana!Metalli! Talli! –hankkeeseen! kuuluvan! konekantarekisterin! keräämiseksi! kontaktoiduista!
yrityksistä.! Lisäksi! käytettiin! hyväksi! Posintran! tuntemusta! alueen! tämän! alan! yrityksistä.! Tavoitteena! oli!
toisaalta!!

1. edelleen! vahvistavasti! informoida! käynnistyneestä! hankkeesta! ItäGUudenmaan!metallialan!
yrityksille,!!

2. mahdollistaa!uusien!kiinnostuneiden!yritysten!mukaantulo!hankkeeseen,!
3. toimia! jatkeena! aikaisemmille! 10.6.2013,! 9.9.2013! ja! 18.11.2013! pidetyille! Metalli! Talli! –

verkostotapaamistilaisuuksille!sekä!
4. viedä! eteenpäin! konkreettista! kehityskeskustelua! ja! tavoitteellista! tekemistä! edellisten!

verkostotapaamisten!pohjalta.!

!
!
!
!
!
!
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!
Päivän!ohjelma!kutsussa!oli!seuraava:!
!
9:00! Saapuminen.!!Neste!Oil,!Porvoon!jalostamo,!keskuskonttori,!EkskursioGhuone.!Tervetuloa.!

Tilaisuuden!ohjelma.!Yhteenveto!vuoden!2013!Metalli!Talli!Ghankkeen!asioista.!(Consultium!
Oy/Harri!Mäkitie)!

9:05! Posintran!ajatuksia!vuoden!2014!tavoitteista!ja!odotuksista!Metalli!Talli!Ghankkeelle!(Posintra!!
! Oy/Matti!Herlevi)!
!
9:15! Logistiikkaselvitys!ItäGUudenmaan!metalliyrityksistä.!KickGoff.!(Sito!Oy/Jyrki!Luukonlahti)!

10:15! StrategiaG!ja!markkinointikonsultointia!metalliyrityksille!Gpalvelun!esittely!(Consultium!
Oy/Harri!Mäkitie!ja!Adorum/Matti!Parkkinen)!

11:15! Lounas!!!(Jalostamon!ruokala)!

12:15! Match!Making!Glanseeraus!(Posintra!Oy/Matti!Herlevi!).!!Match!Making!Gkokemuksia!(Brione!
Oy/Heikki!Tuomala)!!!

12:40! Konekantayhteenveto!(Adorum!Oy/Matti!Parkkinen)!

13:00! Neste!Oil,!Porvoon!jalostamon!toiminnan!esittely.!Mitä!Neste!Oil!odottaa!!!
alihankintayhteistyöltä?!Miten!voisimme!hyödyntää!ItäGUudenmaan!metalliosaamista?!
(Neste!Oil!Oyj/Markku!Ronkainen)!

14:00! Tilaisuus!päättyy.!

 !

!

Tilaisuuden'osallistujat'

Tilaisuuteen! osallistuivat! seuraavat!metallialan! yrityksen! ja! niiden! henkilöt:! ! Hollming!Works! (KariGMatti!
Karjanmaa),! Helapala! (Walter! Aaltonen),! Tikander! ! Metall! (Håkan! Tikander! ja! Rainer! Tikander),! Norpe!
(Raimo!Tyyskä),!Brione! (Heikki!Tuomala),!CMGTools! (Juha!Martikainen),!PTHGMetalli!Oy! (Henry!Valtonen),!
Sovellusmestarit! Oy! (Jyrki! Sairo),! Sito! Oy! (Jyrki! Luukonlahti! ja! Sanni% Rönkkö),% Weldmec% (Markus%
Magnusson),!Neste!Oil!(Markku!Ronkainen),!Lehtiyhtymä!(Tanja#Kuisma#ja#Juha#Perämäki),!Kb!M.!Martin!Ky!
(Christina! Martin),! FCGkoneistus! (Timo! Laaksonen),! Fortum! (Saku! Partanen),! Metallipaja! Antas! (Torolf!
Antas),! Posintra! (Matti! Herlevi),! HaagaGHelia! (Nina! Tuovinen).! Lisäksi! Metalli! Talli! –hankkeen! edustajina!
tilaisuutta!ohjasivat!hankkeen!toteuttajina!Harri!Mäkitie!Consultiumista!ja!Matti!Parkkinen!Adorumista.!!

!

! !
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!

Tilaisuuden'alustukset'ja'yrityspuheenvuorot'

Tilaisuudessa!esitetyistä!alustuksista!on!kopiot!tämän!raportin!liitteinä:!

Liite!1! Tervetuloa.!Tilaisuuden!ohjelma.!Yhteenveto!vuoden!2013!Metalli!Talli!G
hankkeen!asioista!(Consultium!Oy/Harri%Mäkitie)!

Liite!2! Posintran!ajatuksia!vuoden!2014!tavoitteista!ja!odotuksista!Metalli!Talli!G
hankkeelle!(Posintra!Oy/Matti!Herlevi)!

Liite!3! Logistiikkaselvitys!ItäGUudenmaan!metalliyrityksistä.!(Sito!Oy/Jyrki!
Luukonlahti)!

Liite!4! StrategiaG!ja!markkinointikonsultointia!metalliyrityksille!Gpalvelun!esittely!
(Consultium!Oy/Harri!Mäkitie!ja!Adorum/Matti!Parkkinen)!

Liite!5! Match!Making!Glanseeraus!(Posintra!Oy/Matti!Herlevi)!

Liite!6! Konekantayhteenveto!(Adorum!Oy/Matti!Parkkinen)!

Liite!7! Neste!Oil,!Porvoon!jalostamon!toiminnan!esittely.!

!

Tilaisuuden!avasi!Harri'Mäkitie'Consultiumista' toivottaen!osallistujat!tervetulleiksi.!Hän!alusti! tilaisuuden!
kertaamalla! edellisen! vuoden! verkostotilaisuuksissa! syntyneitä! päätelmiä! ja! siellä! asetettuja!
jatkotavoitteita:!

Yhteistoimintamalli:'

• Mitä% voisimme% tehdä% yhdessä,% jotta% kaikki% ItäGUudenmaan( metallialan( yritykset(
hyötyisivät)siitä?)!

• Hankinta' materiaalitoimittajilta' sekä' logistiikkaGasiat! ml.! noutopalvelut! nostettiin!
aihealueina!esiin.!!

• Kehittyneen! tietotekniikan# hankkiminen# yritysten# käyttöön# halutaan# tutkia# ja#
mahdollisesti+tehdä+asialle+jotain.+!

• Yhteistä(etua(edistävän(tiedon(jakaminen(nähdään(hyödyttävän(yrityksiä!

'

Myynti'yrityksen'kasvun'strategisena'panostuksena!

• Keiden&kanssa&voisi&tehdä&myynnillistä'yhteistyötä?!

• Miksi!myynti!on!niin!vaikeaa?!

• Voisiko&asialle&tehdä&jotain?&Metallialan&yritysten&keskuudesta&työryhmä&pohtimaan&ja&
tekemään?!
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• Posintran! puolelta! halutaan! vaikuttaa! osallistujayritysten! kykyyn! kehittää! omaa!
myyntiään.!!

• Myynnin! rakentaminen! jollain! tapaa! yhteiseksi! on! koettu! hyvin! oleelliseksi." Oleellista"
sen$ kohdalla$ on,$ että$ myynti$ keskittyisi$ maatieteellisen$ alueen$ ulkopuolisiin$
asiakkuuksiin,( koska( muuten( pelätään( sen( synnyttävän( vain( keskinäistä( kilpailua( ItäG
Uudenmaan$nykyisistä$asiakkuuksista.!

• Omien!asiakassuhteiden!tilan!arviointi!lähtökohtana!kasvulle!
• Asiakassuunnitelmat,! onko! niitä?! Kuinka! yritykset! ovat! pohtineet! potentiaalisia!

asiakkaitaan?!
• Onko!yrityksissä!valmistauduttu!esittämään!yritys!kiinnostuneille!tahoille?!Kuinka!teen!

yrityksestäni!myyvän!esityksen?!

Prosessit'

• Omien!asiakassuhteiden!tilan!arviointi:!vähemmän!sisältä!ulos,!enemmän!ulkoa!sisälle.!

• Menestyvät!yritykset!ovat!sellaisia,!joilla!on'prosessit'kunnossa.!

• Pitää!pystyä!dokumentoimaan'laaduntuottokyky!

• Prosessien!kehittäminen!ja!dokumentointitarpeet!voisivat!olla!yhteinen!hanke.!!

!

Yritysvierailuja! vuoden! 2013! verkostotilaisuuksien! yhteydessä! tehtiin! neljä! (Hollming! Works,!CM! Tools,!!
Weldmec! ja! Tikander!Metall).! Sen! lisäksi!muista! yrityksistä!on! kuultu! erilaisia! yhteenvetoja! esillä! olleisiin!
aiheisiin!liittyen.!Esitys!on!tämän!raportin!liitteenä!n:o!1.!

!

Posintran' Matti' Herlevi! valotti! omassa! avauspuheenvuorossaan! Posintran! ajatuksia! vuoden! 2014!
tavoitteista! ja! odotuksista! Metalli! Talli! –hankkeelle.! Esityksessä! kertautuivat! myös! hankkeen! tavoitteet!
yleisesti.!Esitys!on!tämän!raportin!liitteenä!n:o!2.!

!

Kolmantena! oli! Sito' Oy:n! puheenvuoro,! jonka! piti! Jyrki' Luukonlahti.' Hänen! esityksensä! käsitteli! Sitoa!
yrityksenä,!sen!toimintaa!yleisesti!sekä!logistiikkaselvityshanketta.!Esitys!on!liitteenä!n:o!3.!

!

Ennen! lounastaukoa! ohjelmassa! oli! lisäksi! Posintran! MetalliTalli! –hankkeen! yrityksille! organisoiman!
StrategiaG!ja!markkinointikonsultointia!metalliyrityksille!Gpalvelun!esittely.!Sen!sisällöstä!ja!toteutustavasta!
puhuivat!!Consultium'Oy:n'Harri'Mäkitie!ja!Adorum'Oy:n'Matti'Parkkinen.!!

Posintra! Oy! kilpailutti! vuodenvaihteessa! 2013G2014! kyseisen! palvelun! ja! sen! pohjalta! kaksipäiväisen!
asiantuntijapalvelun! toteuttamisesta!vastaa!Consultium!Oy.!Tavoitteena!on! tarjota! ja! toteuttaa!Posintran!
Metalli! Talli! –projektin! halukkaille! yrityksille!kahden'päivän' kestoinen' yrityskohtainen' asiantuntijapalvelu!
asiakasyritysten!perusstrategian+ ja+ yritysesittelyn+ rakentamiseksi+ asiakasesittelyä+ varten.+ Yhtäläisenä!
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tavoitteena! on! tukea% hankkeeseen% mukaan% tulevien% yritysten% strategisen% aseman,% myynnin% ja%
markkinoinnin(kehittämistä.(!!

Palvelun!hinta!osallistuvalle!yritykselle!on!500!€!per!asiantuntijapäivä!eli!yhteensä!1.000!€,!

Harri'Mäkitie' Consultium'Oy:stä'alleviivasi!esityksessään,!miksi!yritykselle!on! tärkeää,!että! sillä!on!hyvin!
mietitty!ja!kuvattu!strategia!ja!markkinointisuunnitelma.!Sen!lisäksi!se!on!voitava!viedä!käytäntöön.!

HankeGesittelyn! lisäksi! Harri! Mäkitie! esitteli! kaksipäiväisen! asiantuntijapaketin! ensimmäisen! päivän! eli!!
strategian! luonnin! ohjelmaa.! Työskentelymuotona! käytetään! ohjattua! työpajamenetelmää! (=!workshop),!
missä! kohdeyrityksen! edustajat! pohtivat! ja! tuottavat! näkemyksensä! keskeisistä! asioista,! joita! tarvitaan!
aihealueen! suunnitelman! kokoamiseksi.! Asiantuntija! kirjaa! keskustelun! johtopäätökset,! yksityiskohdat!
tarvittavalla!tarkkuudella!sekä!havainnot,!analyysit!ja!johtopäätelmät.!!

Työskentely! jäsentyy! 1)! noin! 6! tunnin! yhteiseen! jaksoon! asiakkaan! edustajien! kanssa,! 2)! konsultin!
itsenäiseen! raportin! laadintaan! noin! tunnin! ajan! ja! 3)! asiantuntijapäivä! päättyy! noin! puolen! tunnin!
lopputuloksen!esittelyyn!ja!raportin!luovutukseen.!

Harri!Mäkitien!esitys!on!tämän!raportin!liitteenä!n:o!4.!

!

Matti' Parkkinen! esitteli! vastaavasti! jälkimmäisen! asiantuntijapäivän! sisältö,! joka! rakenteeltaan! vastaa!
edellä!kuvattua!strategiapäivää.!Matti!Parkkisen!esitys!on!tämän!raportin!liitteenä!n:o!4.!

!

Esityksiä!seurasi!lounasruokailu!Neste!Oilin!jalostamon!kanttiiniruokalassa.!

!

Iltapäivän! ohjelmaosion! aloitti! Posintran' Matti' Herlevin' esitys! Match! Making! –teemasta.! Posintran!
toteuttaa! aikaisemmissa! verkostotilaisuuksissa! esitellyn! asiakaskohtaamistilaisuuden! tämän! vuoden!
toukokuussa.! Puheenvuorossaan! Matti! Herlevi! kiirehti! jokaista! yritystä! ajoissa! suunnittelemaan! ja!
valmistautumaan!kevään!tapahtumaan.!!

Puheenvuoroa! täydensi! Brionen' Heikki' Tuomalan' ! esitys! kokemuksista! tämän! tyyppisessä! tapahtumssa!
Laitilassa.! Siellä! Brionella! oli! tilaisuus! kohdata! kiinnostuneita! asiakasyrityksiä! 15!minuutin! ajan!per! yritys.!
Siinä!aikaikkunassa!Brione!oli!esitellyt!ensin!3!minuutin!ajan!!Brionea!yrityksenä.!Sen!jälkeen!asiakas!esittely!
lyhyesti,! mitä! he! tekevät.! Lopuksi! keskusteltiin! mahdollisesta! konkreettisesta! yhteistyöstä.! Brionella! oli!
Laitilassa! neljä! tapaamista.! Kolme! niistä! johti! jatkokeskusteluihin,! joista! yksi! on! johtanut! kaupankäyntiin!
helmikuussa.! Kaikkiaan! Laitilan! tilaisuudessa! oli! 53! yritystä! VarsinaisGSuomesta,! Uudeltamaalta! ja! ItäG
Suomesta.!

Yhteenvetona! Heikki! Tuomala! suositteli! lämpimästi! hyödyntämään! tällaisia! tilaisuuksia.! Ennen! itse!
tapahtumaa,!kaikki!osallistuvat!yritykset!oli! listattu!etukäteen.!Niissä!oli!myös!yritysten!oma!kuvaus,!mitä!
tekevät! ja!mitä! hakevat.! Tämän! jälkeen! asiakkaat! saivat! valita,! keitä! he! haluaisivat! tavata.!Myös! Brione!
tarjoavana!yrityksenä!oli!saanut!ilmaista,!keitä!he!halusivat!tavata.!!

!
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Matti! Herlevi! tähdensi,! että! asiakasyritysten! saaminen! tapahtumaan! vaatii! yrityskohtaista! kontaktointia!
kevään!aikana.!Tämä!tarkoittaa,!että!on!alettava!kerätä!kontaktoitavien!yritysten!nimiä!heti! ja!saatettava!
markkinointi!kokonaisuudessaan!käyntiin!varsin!nopeasti.!

Esitys!on!tämän!raportin!liitteenä!n:o!5.!

!

Tämän! jälkeen! Matti' Parkkinen' Adorumista! esitteli! ns.! konekantayhteenvedon! ItäGUudenmaan!
metallialana!yrityksistä.!Se!on!yleiskuva!alueen!toimijoista!ja!volyymeistä.!Työn!aikana!on!kuitenkin!käynyt!
ilmeiseksi,! ettei! konekanta! koottuna! tietona! olekaan! niin! keskeinen! tarve! kuin! alkujaan! luultiin.! Sen!
heikkoina! puolina! kun! on,! että! se! vanhenee! tietona! nopeasti,! ellei! sitä! joku! koko! ajan! päivitä.! Lisäksi!
yrityksillä!on!muuta!kautta!varsin!hyvä!käsitys!tarvittavista!alihankkijoista!ja!yhteistyökumppaneista.!

Matti!Parkkisen!esitys!on!tämän!raportin!liitteenä!n:o!6.!

!

!

Verkostotapahtuman! lopuksi!Neste' Oilin' puolelta! hankintajohtaja!Martti' Ronkainen! piti! esityksen!Neste!
Oilista! yrityksenä.!Mielenkiintoista! oli! kuulla,!mikä!merkitys! Kilpilahden! teollisuusalueella! on!Nesteelle! ja!
sen!alihankkijoille.!Hänen!ohellaan!yrityksen!toiminnasta!kertoi!ostopäällikkö!'Erkki'Kekkonen.'

Erityisen! paljon! keskustelua! synnytti! kysymys,! että! miten!Metalli! Tallin! tyyppiset! yritykset! osuvat! Neste!
Oilin! tarvitsemaan! hankintaan.! Puheenvuoroissa! nousivat! esille!mm.! asiat,! että! Neste! Oil! noudattaa! EUG
standardien! sijaan! jenkkistandardeja.! Yhteistyössä! on! voitava! osoittaa! lisäksi! todennettuja! hyvia!
kauppatapoja.!

Neste!Oilin!puolelta!todettiin!toisaalta,!että!jatkuvat!palvelut!pyritään!saamaan!paikallisilta!toimijoilta,!kun!
taas!investoinneissa!katsotaan!laajemmin!osaavia!konepajoja.!

Tarpeet! syntyvät!nopeasti! ja! ratkaisut! tehdään!näin!ollen!myös!nopeasti.!Erkki!Kekkonen!korosti,!että!on!
syytä! totuttautua! 2! vuorokauden! vasteaikoihin,! jos! haluaa! tehdä! tarjouksen.! Isommissa! hankkeissa!
vasteaika!on!suurempi,!muttei!yli!kuukautta!kuitenkaan.!

Alueelliset! yritykset! kilpailevat! heidän! näkökulmastaan! yleisesti! muiden! yritysten! kanssa! tasavertaisesti.!
Paikallisilla!toimijoilla!ei!ole!mitään!peruslähtöistä!etua!siinä!mielessä.!

Neste! Oilin! puolelta! suositeltiin,! että! aluksi! olisi! hyvä! löytää! projekti,! jonka! kautta! uusi! konepajayritys!
pääsisi! hyväksyttyjen! toimittajien! listalle.! Erikseen! todettiin,! että! myös! asennus! ostetaan!
palveluntuottajalta!kokonaistoimituksena!tai!hankitaan!erillisenä!ulkopuolisena!palveluna.!

Kun! yritys! haluaa! ilmaista! halunsa! tulla! alihankkijaksi,! olennaista! olisi! listata! 1)! omat! kyvykkyydet,! 2)!
selkeästi!kuvata,!mitä!halutaan!toimittaa,!3)!osoittaa,!että!standardit!ovat!kunnossa!(ovat!ainakin!pääosin!
olemassa;!suositellaan!tehtäväksi!ainakin).!

Neste!Oilin!esitys!on!tämän!raportin!liitteenä!n:o!7.!

!

Verkostotilaisuus!päätettiin!klo!14.!

!
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'

'

Liitteet'

!

Liite!1! Tervetuloa.!Tilaisuuden!ohjelma.!Yhteenveto!vuoden!2013!Metalli!Talli!G
hankkeen!asioista!(Consultium!Oy/Harri%Mäkitie)!

!
Liite!2! Posintran!ajatuksia!vuoden!2014!tavoitteista!ja!odotuksista!Metalli!Talli!G

hankkeelle!(Posintra!Oy/Matti!Herlevi)!

Liite!3! Logistiikkaselvitys!ItäGUudenmaan!metalliyrityksistä.!(Sito!Oy/Jyrki!
Luukonlahti)!

Liite!4! StrategiaG!ja!markkinointikonsultointia!metalliyrityksille!Gpalvelun!esittely!
(Consultium!Oy/Harri!Mäkitie!ja!Adorum/Matti!Parkkinen)!

Liite!5! Match!Making!Glanseeraus!(Posintra!Oy/Matti!Herlevi)!

Liite!6! Konekantayhteenveto!(Adorum!Oy/Matti!Parkkinen)!

Liite!7! Neste!Oil!yrityksenä.!Porvoon!jalostamon!toiminnan!esittely.!

!



!
!

Metalli!Talli!–hanke!
Verkosto1laisuus!27.1.2014!

!
Tervetuloa!!

1! 1!



9:00     Saapuminen.  Neste Oil, Porvoon jalostamo, keskuskonttori, 
       Ekskursio-huone. 
       Tervetuloa. Tilaisuuden ohjelma. Yhteenveto vuoden 2013 Metalli 
       Talli -hankkeen asioista. (Consultium Oy/Harri Mäkitie) 

9:05     Posintran ajatuksia vuoden 2014 tavoitteista ja odotuksista Metalli Talli - 
       -hankkeelle (Posintra Oy/Matti Herlevi) 

9:15     Logistiikkaselvitys Itä-Uudenmaan metalliyrityksistä. Kick-off. (Sito Oy/
      Jyrki Luukonlahti) 

10:15   Strategia- ja markkinointikonsultointia metalliyrityksille -palvelun esittely 
      (Consultium Oy/Harri Mäkitie ja Adorum/Matti Parkkinen) 

11:15   Lounas   (Jalostamon ruokala)  
12:15   Match Making -lanseeraus (Posintra Oy/Matti Herlevi) 

       Match Making -kokemuksia (Brione Oy/Heikki Tuomala)   
12:40   Konekantayhteenveto (Adorum Oy/Matti Parkkinen) 
13:00   Neste Oil, Porvoon jalostamon toiminnan esittely. Mitä Neste Oil odottaa    

       alihankintayhteistyöltä? Miten voisimme hyödyntää Itä-Uudenmaan 
       metalliosaamista? (Neste Oil Oyj/Markku Ronkainen) 

14:00  Tilaisuus päättyy 

Verkostotilaisuus 27.1.2014 - Ohjelma 
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Verkosto1laisuuksia!oli!vuonna!2013!kolme!kappale>a:!
•  10.6.2013!
•  9.9.2013!
•  18.11.2013!

Yritysvierailut:!
•  Hollming!Works!
•  CM!Tools!

Weldmec!
•  Tikander!Metall!

!!

Yhteenveto vuoden 2013 Metalli Talli -hankkeen asioista.  
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Konekantakartoitus, osaamiskartoitus. 
 
Konepajahotelliajatus: tilojen yhteinen hyödyntäminen, koneet… 
 
Yhteistoimintamalli: 
•  Mitä voisimme tehdä yhdessä, jotta kaikki Itä-Uudenmaan 

metallialan yritykset hyötyisivät siitä?  
•  Hankinta materiaalitoimittajilta sekä logistiikka-asiat ml. 

noutopalvelut nostettiin aihealueina esiin.  
•  Kehittyneen tietotekniikan hankkiminen yritysten käyttöön 

halutaan tutkia ja mahdollisesti tehdä asialle jotain.  
•  Yhteistä etua edistävän tiedon jakaminen nähdään hyödyttävän 

yrityksiä 

Yhteenveto vuoden 2013 Metalli Talli -hankkeen asioista.  
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Verkosto1laisuuden!10.6.2013!yhteenveto!

•  Tilaisuudessa!eri!puheenvuorojen!aikana!nousi!esiin!kolme!poten1aalista!
yhteistoimintamallin!pääyritystä!(ns.!veturiyritystä):!Hollming(Works,(
Lamor(ja(Picote.((

•  TodeOin,!e>ä!tulevissa!verkostotapaamisissa!on!hyödyllistä!käsitellä!
yksi>äisinä!otsikoina!aiheita!ja!teemoja,!joita!osallistuneet!yritykset!ovat!
määritelleet!mahdollisina!yhteistoiminnan!tukifunk1oina.!Näitä!ovat!
erityises1!yhteinen(myyn8(ja(markkinoin8.!!

•  Yrityksille!on!rakenne>ava!koulutusohjelmia,!joiden!avulla!he!pystyvät!
määri>elemään!konkreeOsemmin!tarpeensa!ja!oman!tavoi>eensa!
yrityksen!kasvun!mahdollistamiseksi.!Aiheita!ovat!esim.!em.!myyn1,!
markkinoin1!ja!laadunhallinta.!!

!



h>p://metallitalli.blogspot.fi!



Verkosto1laisuuden!9.9.2013!yhteenveto!

Myyn8(yrityksen(kasvun(strategisena(panostuksena(
•  Keiden!kanssa!voisi!tehdä!myynnillistä!yhteistyötä?!
•  Miksi!myyn1!on!niin!vaikeaa?!
•  Omien!asiakassuhteiden!1lan!arvioin1!
•  Voisiko!asialle!tehdä!jotain?!Metallialan!yritysten!keskuudesta!työryhmä!

poh1maan!ja!tekemään?!
•  Posintran!puolelta!halutaan!vaiku>aa!osallistujayritysten!kykyyn!kehi>ää!

omaa!myyn1ään.!!

!



Verkosto1laisuuden!18.11.2013!yhteenveto!

•  Myyn1!yrityksen!kasvun!strategisena!panostuksena.!!
•  Keiden!kanssa!voisi!tehdä!myynnillistä!yhteistyötä?!Näkyvyys(ne8ssä(ja(

hakukoneissa(
•  Omien!asiakassuhteiden!1lan!arvioin1:!vähemmän!sisältä!ulos,!enemmän!

ulkoa!sisälle.!
•  Menestyvät!yritykset!ovat!sellaisia,!joilla!on(prosessit(kunnossa.!
•  Pitää!pystyä!dokumentoimaan(laaduntuo@okyky(
•  Prosessien!kehi>äminen!ja!dokumentoin1tarpeet!voisivat!olla!yhteinen!

hanke.!!
•  Posintran!puolelta!halutaan!vaiku>aa!osallistujayritysten!kykyyn(kehi@ää(

omaa(myyn8ään(\>!Match!Making!keväällä!2014!
•  Kehi@ämistarpeen(analyysi,(jonka!Posintra!tarjoaa!

!



TAVOITTEITA JA ODOTUKSIA 

Mitä Metalli Talli pyrkii toteuttamaan vuonna 2014? 
 
Matti Herlevi 
27.1.2014 



Projektin tavoitteet yleisesti 
1. Myynnin lisäys yhteisen markkinoinnin avulla 

– Blogi, Posintran sivut, uutiset lehdistössä, 
Alihankinta-messut, Kumppanuustapahtumat 

2. Yritysten tutustuttaminen muiden Metalli Tallin 
yritysten osaamiseen ja resursseihin 
– Verkostoitumistilaisuudet, Resurssi- ja 

osaamiskartoitus 

3. Vahvistaa alueen ja metallialan vetovoimaa  
– Positiivisia artikkeleja paikallislehdissä, 

oppilaitostyöryhmä 
 

4. Työllistäminen 
– Tavoitteena hankkeelle on synnyttää neljä uutta 

työpaikkaa 

5. Ottaa käyttöön verkostomaisen liiketoiminnan 
toimintamuotoja 
– Yhden uuden yrityksen syntyminen hankkeen 

vaikutuksesta 

 
 
 



Miten?  … 
 1. Myynnin lisäämiseen tähtäävät toimet 
• Mukana Pietarin St. Petersburg Technical Fair 2014  
       metallialan messuilla  maaliskuussa. 
• Match Making-tapahtuman toteutus  toukokuussa. 
• Alihankinta 2014-messut syyskuussa. Neljän tai 

viiden yrityksen yhteisosasto. 
 

 
 

 

Metalli Talli –yritysten myynnin kehitysennuste 



…Miten? 
 2. Yritysten tutustuttaminen muihin Metalli Tallin yrityksiin 
• Verkostotapaamisia tammikuussa ja elokuussa.  
• Resurssikartoituksen julkaiseminen verkostolle helmikuussa. 
• Hankkeen päätösseminaari joulukuussa. 
3. Vahvistetaan alueen ja metallialan vetovoimaa  
• ”Osaamis- ja  ennakointitörmäytys”  yritysten  ja  oppilaitosten  välille 
• Käynnistetään ELY-tuettu koulutus laadun- ja prosessien kehittämisestä Lean-periaatteella.  
• Selvitetään lisäävän valmistuksen alueelliset edellytykset ja mahdollisuudet. 
• Tiedotetaan aktiivisesti lehdistöä  

Metalli Tallin tapahtumista. 
 

 
 

 

 

Mm.  Bilfinger, UM-
Asennus, Projektiasennus, 
MTSOY, Lasse Ekman, 
Mikko Peltonen, K-O 
Lindqvist,  Antas, Zenity 
Systems,  CG Metalli 

Mm. Borgå Metall, 
Tuomisalo, FC-Koneistus, 
Magnusson & Stoor, TP-
Metalli, Myllykonepaja, 
Paalupiste 

Mm. Helapala, Tikander, 
PTH, Brione, Dimfrost, 
MMartin, Lamor, 
Korttia, Simfors 

Mm. Hollming, Weldmec, 
M&S, CM-Tools, EDM, 
DCS, EKP-Cool, Enervent, 
IS Automation, Norpe, 
Sovellusmestarit, 
Combinent, FSP, 
Mallikoneistus, Picote 

Teräs- ja putkirakenteita Peruskoneistusta Sarjavalmistusta Erikoistumista 



…Miten? 
 4. Selvitetään verkostomaisen liiketoiminnan mahdollisuuksia 
• Tehdään ulkoistettu selvitys materiaalihankinnan ja kuljetusten yhteistoiminnan 

mahdollisuuksista. 
• Toteutetaan yrityskäyntejä 4-6 kappaletta kuukaudessa. 
• Seurataan yritysten kehittymistä ja markkinointia 

aktiivisella yhteydenpidolla. 
• Tehdään esiselvitys ja liiketoimintasuunnitelma  

yhteistyöyrityksestä/-osuuskunnasta 
 
 

 



Ympäristösi*parhaat*tekijät*

Logistiikkaselvitys Itä-
Uudenmaan metalliyrityksistä 
2014 
Metalli Talli verkostotilaisuus 
Neste Oil, Porvoon jalostamo 
27.1.2014 
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Siton palvelut 
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Toimintamme alkoi 1976 kansainvälisen 
öljykriisin varjossa. 
Sen jälkeen olemme kasvaneet 
tasaisen maltillisesti. 
Muuttuvan ympäristön myötä olemme 
kehittyneet yhä osaavammaksi ja 
asiakkaita aidosti kuuntelevaksi 
suunnittelutoimistoksi. 

35 vuotta ja 20 000 työtä paremman 
ympäristön puolesta 



27.1.2014* Sito*8yritysesi:ely*
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Laskutus ja henkilöstö 
 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 

M
eu

r 

Laskutus Henkilöstö 



Henkilöstönsä 
omistama 
Toimialalla sekä kokoluokassaan Sito on 
Suomen ainoa yritys, joka on kokonaan 
henkilöstönsä omistama. 

27.1.2014* Sito*8yritysesi:ely*
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27.1.2014* Sito*8yritysesi:ely*
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Siton oma projektinhallintamalli,  
joka on testattu toimivaksi 
käytännössä sadoissa eri 
projekteissa. 
Siton projektiosaaminen ja 
kokemus yksissä kansissa. 
Jämäkät aikataulut, kustannukset 
kurissa sekä laadukas lopputulos. 
 

Prosito – projektitoiminnan parhaat 
käytännöt 



REFERENSSIT 

Monipuolisia asiakkuuksia 



Ympäristösi*parhaat*tekijät*

Sito – Logistiikka 



Kokoavat*Aetopalvelut*(ICT)*

Kalajoki 
Rahja

Kotka

Oulu

Kokkola

Helsinki

30

32

20

15

12

108

Logistiikan palvelut 

Yrityslogistiikka 

Jäte- ja kierrätys- 
logistiikka 

Mallinnus 

Koulutuspäivät 

Logistiikka- 
keskukset 

Alue- ja  
citylogistiikka 

Logistiikan  
kansainvälinen T&K 

Tavaraliikenteen ja 
toimintaympäristön 
selvitykset 
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Supply Chain Management Logistiikan kokonaiskustannusten laskenta 

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen 

 
 
 

Lean   Mittaaminen  Nimikeanalyysit 
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Saapuva Lähtevä Tuotanto 

Kuljetukset asiakkaille 

 
Sisään tuleva 
materiaalivirta 
 

Raaka-ainevarasto 
 

Sisäinen logistiikka 
 

Toimitusvarast
o 
 

Varasto ja terminaaliverkoston optimointi 

27.1.2014* Sito*8yritysesi:ely*



Ympäristösi*parhaat*tekijät*

 
Logistiikkaselvitys Itä-
Uudenmaan metalliyrityksistä 



Projektin henkilöt SITOsta 

!  Jyrki Luukonlahti - Projektipäällikkö 

! Sanni Rönkkö - Asiantuntija 

! Nina Tuovinen - Projektiassistentti / Lopputyöntekijä Haaga 
Helia 

12*

Koulutuspäivät 

27.1.2014* LogisAikkaselvitys*Itä8Uudenmaan*metalliyrityksistä*



Projektin tavoitteet 
!  Yritysten materiaali- ja lisäarvopalvelujen hankintojen nykytilanne 
! Selvitetään yritysten hankintojen nykytilanne, tilaus-toimituskäytännöt 

sekä keskinäiset materiaalivirrat 
! Selvitetään myös tiedot yritysten hankkimien materiaalien tyypeistä ja 

mahdollisuuksista hankkia ja käyttää joitain materiaaleja tai 
lisäarvopalveluja yhteistyössä. 

!  Yritysten varastointi- ja kuljetuslogistiikan 
optimointimahdollisuudet 

!  Metalli Talli –tapaaminen ja muu viestintä 

13*

27.1.2014* LogisAikkaselvitys*Itä8Uudenmaan*metalliyrityksistä*



Projektin mahdolliset tulokset 
!  Varastointiin ja/ tai kuljetuksiin liittyviä optimointimahdollisuuksia 

!  Konkreettisena tuloksena löytyy mahdollisesti yritysryppäitä, joilla on 
selkeä mahdollisuus parantaa toimintaansa ja tulosta yhteistyöllä 
logistiikan osalta 

!  Tuloksia voidaan tarkastella myös mahdollisien yritysryppäiden kesken 

14*

Koulutuspäivät 

27.1.2014* LogisAikkaselvitys*Itä8Uudenmaan*metalliyrityksistä*



Mahdollisuus yrityksille 
!  Optiona yrityksille voidaan tehdä tarkempi logistiikkakustannusanalyysi 

!  Työkaluna on SITOn LOKUMA logistiikkakustannusten laskentamalli 

!  Mallilla määritellään kokonaislogistiikkakustannukset sekä mahdolliset 
kehityskohteet 

!  Kehitystoimenpidesuunnitelman laatiminen 

!  Suunnitelman toteutus 

15*

Koulutuspäivät 



Projektin toteutus 
! Tiedonkeruu yrityksistä tehdään paikanpäällä haastatteluin 

! Yritystapaamisia on maksimissaan 20 

! Kysymyslista yrityksille annetaan etukäteen 

!  Jos tarve, konsultti tekee salassapitosopimuksen yrityksen 
kanssa 

16*

27.1.2014* LogisAikkaselvitys*Itä8Uudenmaan*metalliyrityksistä*



Projektin aikataulu 
! Yrityshaastattelut tehdään helmikuussa 

! Analyyseihin varataan maaliskuu 

! Lopulliset tulokset julkistetaan Metalli Talli –tapaamisessa 
huhtikuun lopussa 

17*
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Esimerkkejä yritysten yhteisestä 
voimasta 
!  Nokia  ABB Fujitsu 

!  Yrityksillä oli elektroniikka tuotantoa Suomessa 
!  Kuljetuskustannukset Aasiasta lentorahtina olivat liian korkeat 

!  Yritykset yhdistivät volyymit maittain (Kiina, Japani, Thaimaa,…) 

!  Neuvotteluissa lentoyhtiöiden kanssa käytettiin kokonaisvolyymia, jolloin kiinnostavuus nousi 
korkealle tasolle => syntyi aito kilpailu lentoyhtiöiden kesken volyymista 

!  Elektroniikkaklusteri Suomessa 
!  Neljä yritystä pystyivät rakentamaan prosessin, jossa asiakas sai todella laajan 

palvelupaketin tuotteen prototyypistä tuotteen valmistukseen viranomaishyväksynnöin 
!  Ongelmana oli markkinointi ja tuotteen hinnoittelu loppuasiakkaalle, asiakas joutui 

pyytämään tarjouksen ketjuun osallistuvilta yrityksiltä erikseen 
!  Vaikeita asioita olivat 

!  Markkinointikustannusten oikea jakaminen 
!  Asiakasrekisteri 

18*

Koulutuspäivät 

27.1.2014* LogisAikkaselvitys*Itä8Uudenmaan*metalliyrityksistä*



  

  

Kiitos.'
'
Jyrki'Luukonlah0,'johtava'konsulH'
020'747'6587,'gsm'050'574'5119'
'
Sanni'Rönkkö,'vanhempi'asiantun0ja'
020'747'6742,'gsm'0400'417'445'
'
'
'
'
'



1" 1"

"
"

Strategia*"ja"markkinoin0konsultoin0a"
metalliyrityksille"*palvelun"esi7ely"

"
Metalli"Talli"–hanke"

Verkosto0laisuus"27.1.2014"
"

"



Tausta"

Posintra"Oy"kilpailuD"vuodenvaihteessa"2013*2014"palveluntuo7ajan,"
joka"toteu7aa"halutun"määrän"kahden"päivän"kestoisia"yrityskohtaisia"
asiantun0japalveluja"Posintran"Metalli"Talli"–projek0n"asiakasyritysten"
–  perusstrategian"ja""
–  yritysesi7elyn"rakentamiseksi"asiakasesi7elyä"varten.""
"
Tavoi7eena"on"tukea"hankkeeseen"mukaan"tulevien"yritysten"strategisen"
aseman,"myynnin"ja"markkinoinnin"kehi7ämistä.""
"
Valituksi"tuli"Consul0um"Oy."
"

2"



Consul0um"Oy"

3"
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Yrityksen"kasvukäyrä"ja"ongelmia"

5"

Perustaminen+

Jumiintuminen,+teho0omuuden+uhka+

Halli0u+
kasvu+

Alkumarkkinoin7+
Innovaa7o,++
amma9osaaminen+

Laadun+ja+tehokkuuden++
kehi0äminen+

Kriisi+

Rahoitus+
Osaaminen+
Teknologia+
Tiedonkeruu+ja+analyysi+
Kansainvälistyminen+

Markkinoin7,+
asiakkuuksien+hallitseminen+



Yrityksen"strategia"työkaluna"

6"

•  Pk*yrityksen"keskeinen"liiketoiminnan"strategia"määritellään"
tukemaan"liikeideaa"o7aen"huomioon"erityises0"ympäristö,"
asiakasken7ä,"omat"resurssit"sekä"kilpailijat"

•  Yhä"useammin"liikeidea"rakentuukin"jo"verkoston/jalostusketjun"
yhteisenä"liiketoimintakonsep0na"

•  Verkostoihin"pääseminen"ja"verkosto*osaaminen"ovat"yhä"
tärkeämpiä"liiketoimintojen"menestyksen"kannalta"

•  Strategian"luomisessa"kartoitetaan"paitsi"mahdollisuudet,"myös"
omat"kyvyt"



Lähde:"Lappeenrannan"Teknillinen"yliopisto"



Kehi7yminen"ja"kilpailukyky"

8"

•  Kilpailukyky"näkyy"käytännössä"niin,"e7ä"asiakas"valitsee"JUURI+
SINUN+YRITYKSESI+

•  Yrityksen"kilpailukyky"voi"perustua"
*  Kilpailijoiden"huonouteen"
*  Oman"tarjonnan"laatuun,"hintaan"tai"sijain0in"
*  Tarjonnan"uniikkiuteen"=>"innovaa0o"
*  Hyvään"markkinoin0in"



Strategia*"ja"markkinoin0konsultoin0a"
metalliyrityksille"

9"

Palvelua+2+x+1+pvää+

Strategia*"
päivä"

Markkinoin0*"
päivä"



Palvelupäivä"

10"

•  Työ"tehdään"yhden"työpäivän"aikana""
•  Työ"tehdään"asiakkaan"osoi7amissa"0loissa""
•  Päivään"valmistaudutaan"ennakkotehtävien"avulla"
•  Asiakkaan"edustajat"osallistuvat"työhön."Ylärajaa"osallistujien"määrälle"

ei"ole.""
•  Ohjelmaa"viedään"läpi"noin"8"tunnissa"kuitenkin"varaten"yrityksen"

edustajille"rii7äväs0"aikaa"päivän"aiheen"mukaisten"peruskysymysten"
poh0miseen"asiantun0jan"alustamana"ja"sparraamana."



Sisältö"ja"lopputulos"

11"

•  Työskentelynä""
–  Käytetään"ohja7ua"työpajamenetelmää"(="workshop),"missä"kohdeyrityksen"

edustajat"poh0vat"ja"tuo7avat"näkemyksensä"keskeisistä"asioista,"joita"
tarvitaan"aihealueen"suunnitelman"kokoamiseksi.""

–  Asiantun0ja"kirjaa"keskustelun"johtopäätökset,"yksityiskohdat"tarvi7avalla"
tarkkuudella"sekä"havainnot,"analyysit"ja"johtopäätelmät.""

•  Työskentely"jäsentyy""
–  Noin"6+tunnin+yhteiseen+jaksoon+asiakkaan"edustajien"kanssa,""
–  Konsul0n"itsenäiseen"rapor7n+laadintaan"noin"tunnin"ajan"ja""
–  Asiantun0japäivä"pää7yy"noin"puolen"tunnin"lopputuloksen+esi0elyyn+ja"

rapor7n+luovutukseen."
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1."workshop*päivä"
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Strategiatyöpäivä+
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Kaikki"strategiat"eivät"ole"suunniteltuja"
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Suunniteltu,+
aio0u++
strategia+

Itsestään+kehi0ynyt+
strategia+

Suunniteltu++
toteutus+

Toteutumaton++
strategia+

Toteutunut+
strategia+

Opportunis7nen,+
toiveaja0eluun++
perustuva+
strategia+

Ulkopuolelta+
pakote0u+
strategia+



Strategiakehä"

14"

Työpäivä+
ka0aa+
nämä+



Strategiatyöpäivä"
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•  Työskentelynä""
–  tässä"työssä"käytetään"Consul0um"Oy:n"Strategiatyökirjanmallin©"

kevenne7yä,"ns."yksipäiväistä"versiota"
–  Työkirjan"pohjalta"kootaan"perusstrategiayhteenveto"työpäivän"lopussa.""
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2."workshop*päivä"
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Markkinoinnin+työpäivä+
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YRITYSTEN VÄLINEN 
MATCHMAKING 
Mitä se on? 
 
Matti Herlevi 
27.1.2014 



Muutamia määritelmiä 
Wikipedia: Matchmakingin konseptista kaytetään liike-elämässä nimiä B2B Matchmaking, 
Sijoittajatapaaminen, Busineksen pikatreffit. Näissä päästään ennalta sovitun aikataulun mukaan 
tapaamaan haluttujen yritysten edustajia kasvotusten. 
Virtuaalisesti: Esim. http://www.b2match.eu/euromed/pages/virtual-matchmaking: The Euro-
Mediterranean matchmaking platform gives you the possibility to see what kind of partnerships 
other companies are looking for.  That means you can choose precisely who to contact depending 
on your cooperation needs. 
Viranomaispalvelua Finnpartnershipiltä: ”  Maksuttoman  Matchmaking-palvelun avulla yritykset 
voivat etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä ilmoittaa omista hankkeista joihin etsitään 
liikekumppania.” 
 
 
 
 

15 MIN./YRITYS 



Esimerkkejä Suomesta 
1. Match Industry Raumalla 2013 

– Yrityksille erityisesti offshore-, meri-, energia-, ympäristö- ja metalliteollisuudessa. 
– Mukana 16 kansainvälistä päähankkijayritystä 

2. Trading Centre –kontaktitapahtuma Oulun TeollisuusSummitin yhteydessä 2013 
– Trading Centre -kontaktointitapahtumaan osallistuminen johti jatkotoimenpiteisiin 

80%:lla yrityksistä 
3. Kohtaa Kumppani verkostopäivä Laitilassa 2013 

– 53 yritystä tapasi toisiaan, n. 10/yritys 
4. EnergyMatchMetal Vaasassa 2013 

– 41 yritystä osallistui, 326 tapaamista 
 
 
 



Tarkoituksena on 
Antaa mahdollisuus tehokkaasti ja fokusoidusti: 
• Markkinoida yritystäsi 
• Esitellä osaamistasi ja vahvuuksiasi 
• Kertoa tuotteistasi ja palveluistasi 
• Tavata potentiaalisia uusia asiakkaita ja kumppaneita 
• Kehittää yritysten verkostoja 
Saada mukaan 15-25 kansainvälisillä markkinoilla toimivaa päähankkijaa n. 70  yrityksen listalta  
Osallistaa myös oppilaitoksia 
PARHAAT TULOKSET SAAT VALMISTAMALLA VAKUUTTAVAN ESITYKSEN JA VARAAMALLA 
TUKIMATERIAALIA 
 
 
 


