
Osuuskunnan mahdollisten 
asiakkaiden haastattelut (N=10) 

• Haastateltavat pienistä (7 hlöä, 
liikevaihto 1,3 M) metallialan yrityksistä 
globaaleihin monialakonserneihin 

• Tämänhetkiset hankinnat vaihtelevat 
pienistä kertaostoista puitesopimuksiin 

• Henkilöstöresurssit, ammattilaiset 
työmaille  

• Materiaalin hankinta 

• Tuotantotarvikkeet, kuten työkalut, 
liuottimet 

• Metallialan palvelut, kuten hitsaus, 
pintakäsittely, koneistus, maalaus, sinkitys, 
logistiikka 

Itäuusmaalaisten  metallialan 
yritysten haastattelut (N=13) 

• Yritysten tämänhetkiselle 
yhteistyölle ominaista kahden tai 
muutaman yrityksen välinen 
kumppanuus, joka perustuu 
kevyeen organisointiin ja 
henkilökohtaisiin 
vuorovaikutussuhteisiin 

 

HAASTATTELUT OSUUSKUNNAN PERUSTAMISEN 
EDELLYTYKSISTÄ JA MAHDOLLISUUKSISTA 



OSUUSKUNNAN HYÖTYJÄ JA RISKEJÄ ASIAKAS-
NÄKÖKULMASTA 

 

 

 

 
 
HYÖTYJÄ 

 Kilpailuetua kiinteistä ja välillisistä 
kustannussäästöistä: esim. yhteisten koneiden 
ja laitteistojen käyttöasteen parantaminen, 
volyymi 

 Samanaikaisuutta tuotteiden valmistukseen (ei 
tarvetta odottaa vapautuvaa kapasiteettia) 

 Kokonaistoimitukset suurille asiakasyrityksille, 
suurten hankkijoiden intressit vähentää 
toimittajia, transaktioita ja selvittelyä 

 Mahdollisuus kouluttaa nykyistä laajempaa 
osaajaprofiilia vaativiin projekteihin 
(turvallisuus, laatu) 

 Myynti ja markkinointiedut, näkyvyys ja 
tunnettuus (esim. messut, vientitoimenpiteet) 

 

 
  
  

  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
RISKEJÄ TAI HAASTEITA 

 Byrokratia: asioiden käsittely 
ja eteneminen hidastuu 

 Hankinta etääntyy kauas 
käyttöpaikasta 

 Osuuskuntatoiminnan 
rahoitus ja hinnoittelu 
(osuuskunnan sisällä ja ulos), 
organisointi ja toimintamallin 
löytäminen haasteina 

 Osuuskunnan kapea-alaisuus 
ei toisi lisäetua  

 Entisten kilpailijoiden yhteen 
liittyminen vähentää 
asiakkailta vaihtoehtoja ja 
nostaa hintoja 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



OSUUSKUNNAN HYÖTYJÄ JA RISKEJÄ 
METALLIALAN YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA 

 

 

 

 
 
HYÖTYJÄ 

 Innostunut vetäjä ja selkeä ajatus 
houkuttelevat muita toimijoita 
mukaan 

 Osuuskunta voisi tuoda esille alueen 
osaamista kokonaisuudessaan ja 
tuoda korkeamman jalostusarvon 
projekteja 

 Osuuskunta voisi koordinoida 
myyntiä ja konekantaa 

 Mahdollistaisi verkostoitumisen 
isompien kokonaisuuksien ympärille 

 Yhteinen myyjä toisi pienille 
yrityksille resursseja koti- ja 
ulkomaan myyntiin 

 Ostopooli: ostajien yhteen 
niputtaminen ja suuremmat volyymit 
kasvattaisivat neuvotteluvaraa 

 

 
  
  

  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
RISKEJÄ TAI HAASTEITA 

 Vaikeaa varmistaa osuuskunnan vastuut ja 
työnjako läpinäkyvällä ja tasavertaisella tavalla 

 Yritykset eivät pääse yhteisymmärrykseen 
osuuskunnan kustannusten jakamisesta 

 Osuuskunnalle ei ole aitoa tarvetta, vaan jo 
olemassa olevat yhteistyösuhteet ovat luontevia 
ja tarkoituksenmukaisia 

 Osuuskunta on ylimääräinen hallintoporras 
tilanteessa, jossa kevyemminkin koordinoitu 
toiminta voisi riittää 

 Osuuskunnan perustaminen ja yhteistyön 
rakentaminen on hidas prosessi 

 Osuuskuntaa voi olla vaikea saada pyörimään 
tyydyttävästi nykyisessä markkinatilanteessa 

 Liian pitkälle menevä hintakilpailu 

 Mikäli tärkeä lenkki osuuskunnasta vetäytyy 
eikä sitä pystytä korvaamaan, vaikutukset 
kohdistuvat myös muihin 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



• Laatujärjestelmäkehitys 

• Hinta-laatusuhteen kehittäminen 

• Asiakaskannan laajentaminen 

• Palvelualttiuden edistäminen 

• Markkinoinnin ja tunnettuuden 
lisääminen 

• Metallialan tarjooma-
kokonaisuuden hallitseminen ja 
toimintojen yhdistäminen 

• Konekannan kehittäminen 

 

 

HAASTATTELUISSA MAINITTUJA ITÄ-UUDENMAAN 
METALLIALAN YRITYSTEN KEHITYSTARPEITA 



BENCHMARK-TARKASTELU METALLIALAN 
YRITYSTEN OSUUSKUNTA- JA 
YHTEISTOIMINNASTA 

Meriasennus 
-osuuskunta 

Osuuskunta 
Ratas ja Ruuvi 

SEC ry General 
Finland 

Valomo 
Cooperative  

Steel and 
Engineering, 
Ruotsi 

Swedish 
Aluminium, Ruotsi 

Vuonna 1998 
perustettu 
osuuskunta 
toteuttaa 
laivojen 
sähköistyksiä 
telakoille ja 
laivan-
varustajille. 
Alkuperäisistä 
23 
osakkaasta 
(henkilöstä) 
mukana on 9  

Entisten 
Kongskilde Jukon 
työntekijöiden 
vuonna 2011 
perustama 
metallialan 
osuuskunta, 
perustajäseniä on 
11. Osuuskunta 
valmistaa erilaisia 
koneita ja vastaa 
niiden varaosien 
valmistuksesta ja 
myynnistä 

19 metallialalla 
toimivan 
yrityksen 
yhteistyö-
verkosto. S.E.C 
tarjoaa 
alihankintaratkai
suja pienistä 
osatoimituksista 
suuriin 
kokonaisuuksiin 

Valmistavan 
teollisuuden 
vientiosuus-
kunta, 
perustettu 
helpottamaan 
yritysten 
pääsyä 
Venäjän 
kasvaville 
markkinoille 

Vuonna 2011 
perustettu 16 
ICT-alkan 
yrityksen ja 
niissä työsken-
televien n. 300 
ammattilaisen 
muodostama 
yritys 

Nykymuodossa 
vuonna 2009 
perustettu 80 
yrityksen 
klusteri-
organisaatio 
(yhdistys), jonka 
tarkoituksena on 
tukea kasvua 
sekä uusien 
työpaikkojen ja 
yritysten 
syntymistä 
Värmlandin 
alueella. Jäsen-
yrityksistä 85 % 
pk-yrityksiä 

2007 perustettu 
kehittäjäorgani-
saatio, joka edistää 
kestävää kehitystä 
ympäristö- ja 
talouden 
näkökulmista. 100 
jäsenyritystä, jotka 
tarjoavat 
alumiinituotteita tai 
teollisuudenalaan 
liittyviä palveluita.  
Organisaatio tukee 
alan 
klusteriyhteistyötä, 
T&K&I-toimintaa, 
markkinointia ja 
koulutusta. Lisäksi 
teollisuudenalan ja 
yritysten intressien 
edistämistä  
 



• Turvallisuus tilaajalle/asiakkaalle 

• Osakkailla oltava halua ottaa ja kantaa yhdessä riskejä 

• Demokratia ja yhteistyö, tarvitaan myös työkaluja ja 
käytännön keinoja sen varalle, että jokin taho haluaa 
erkaantua osuuskunnasta 

• Jatkuva viestintä ja vuorovaikutus sekä jäsenyritysten 
tarpeiden kuunteleminen 

• Jäsenyritykset tunnettava hyvin, jotta voidaan edistää 
alan yhteistyötä 

• Lisäksi tärkeää tuntea alan sidosryhmiä, kuten yliopistoja 
ja kuntia 

• Taloudellinen itsenäisyys. Riippuvuus pelkästään 
julkisesta rahoituksesta tuo monesti eturistiriidan muiden 
jäsenten tarpeisiin nähden. Toiminnan tulee palvella 
jäseniä 

 

BENCHMARK-TARKASTELU: OSUUSKUNTA/ 
YHTEISTOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄT 


