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Agenda tänään 
09:00 – 09:10 Avaus / Harri Mäkitie 

09:10 – 09:40 Metalli Talli –projektin tulokset – mitä on saatu aikaan? / Matti 

09:40 – 10:00 Osuuskuntaselvityksen kommentit ja johtopäätökset / Matti 

10:00 – 11:30 Kunnossapidon systematisoinnin perustelut ja keskustelua palvelumallista /  
                            Konecranes 

11:30 –             Keskustelua Metalli Talli –verkoston toiminnan jatkamisesta / Kaikki 

– Verkostoitumista koulutusten kautta? 

– Matchmaking –tilaisuuksien jatkaminen? 

– Epäsuorien hankintojen koordinointi? 

 



Mitä on saatu aikaan Metalli Tallissa?        / 1 
Organisatoriset tulokset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laskennallinen taloudellinen vaikutus alueelle 2012-2014: 

⁺ Kohdeyritysten liikevaihto kasvoi >10% (n. 25 M€, 23 yritystä) 

⁺ Säästyneet työttömyyskulut (12 hlöä, a’ 18000 €*, 23 kk):  411 000€ 
⁺ Lisääntyneet verotulot (12 hlöä + 25 M€:n lv lisäys, 5% verotettava tulos):  370 000€ 
⁺ Yhteensä: 781 000€ 
⁻ Kustannus: 325 000€ 
• Nettovaikutus: + 456 000€ 

Parametri Tavoite Tulos 

Osallistuneet yritykset 40 kpl 43 kpl 

Muut organisaatiot 4 kpl 7 kpl 

Syntyvät työpaikat 4 kpl 12 kpl 

- Joista naisille 2 kpl 1 kpl 

Uusia yrityksiä 1 kpl 2 kpl 

Tapahtumaosallistujat n. 400 hlöä 

* TEM/Pekka Tiainen 



Muita vaikutuksia 

1. Verkostomainen liiketoimintamalli 

– Kolmelle yritykselle yhteinen myynti- ja markkinointipäällikkö 

– Epäsuorien hankintojen koordinoinnin pilotti 

– Huollon ja kunnossapidon palvelumallin tarjonta MT yrityksille käyntiin 

– Osuuskuntaselvitys - ei tuottanut liiketoimintamallia, mutta vahvisti käsitystä em. tekijöiden ja 
markkinointiyhteistyön ja laadun kehittämisen tarpeesta 

2. Muut selvitykset 

– Useita projektin toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta edistäneitä selvityksiä 

• Konepajahotellin toteutettavuusselvitys -> ei vahvaa veturiyritystä eikä riittävää kysyntää 

• Konekantakartoitus -> tulokset Metalli Tallin blogissa ja 18 yrityksen yhteisesitteessä 

• Logistiikkaselvitys -> ei käyttöä heti, mutta vaikutti kunnossapidon ja hankintojen 
yhteistoimintakokeiluihin 
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Muita vaikutuksia 

3.    Myynti ja markkinointi 

– Tuettu osallistumista Alihankintamessuille 2013 (3 yritystä) ja 2014 (4 yritystä) 

– Tehty yhteinen palveluesite 18 yrityksen tiedoin 

– Edesautettu kolmen yrityksen myynti- ja markkinointikimpan syntymistä 

– Tuettu 4 yrityksen strategian kiteytystä ja kolmen yrityksen markkinointisuunnitelman 
edistämistä  

– Toteutettu alueellinen metallialan Matchmaking –tapahtuma ”Osaavat Metallikourat”.  
Suuri osa osallistujista sopi (65 % vastaajista) jatkotoimenpiteistä. Näistä n. 40 % on edennyt 
kaupantekoon, yhteistyösopimukseen tai muuhun sitoutumiseen.    

4.    Muuta 

– Verkostoyhteistyön tuloksena Metalli Tallin yritykset ovat paremmin tiedostaneet mm. laadun 
hallinnan merkityksen kasvun ja kansainvälistymisen perustana. 
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Verkostohankkeen vaikuttavuuden arviointi 

Kysely lähetettiin Metalli Talli projektin jakelulistalle, runsaalle 70 yritykselle, vastauksia saimme 15. 
Aktiivisia toimijoita hankkeen aikana oli mukana arviolta 30, joten tähän verraten vastausmäärää 

voidaan pitää tyydyttävänä ja tulosta suuntaa antavana. 

 

Joulukuu 2014 



Pyrimme kysymyksillä arvioimaan 
mahdollisia projektin tuomia hyötyjä 
yritysten näkökulmasta: 
 
Luottamukselliset suhteet, verkostoituminen, 
uudet yhteistyökumppanit, avoin tiedonvaihto 
ovat eniten mainittuja hyötyjä. 
 
Rinnalla vielä tuki oman yrityksen 
kehittämiseen sai selkeän kannatuksen. 
 
Kehittämisen motivaation paraneminen 
arvioitiin keskitasolle. 
 
Vähän kannatusta saivat uudet 
liiketoimintamahdollisuudet, yhteiset 
toimintatavat ja uudet teknologiat ja 
teknologiaosaaminen. 
 

 



Verkostohankkeen eri osa-alueiden hyötyjä 
yritysten näkökulmasta arvioitiin: 
 
Selvästi hyödyllisimmäksi arvioitiin ”matchmaking” –
tapahtuma. 
 
Myös muut tapahtumat arvioitiin hyödyllisiksi: 
verkostotapaamiset ja yhteistyö messuhankkeissa. 
 
Selvitys- ja raportti hankkeista huoltoyhteistyön 
mahdollisuuksien selvittäminen ja  konekanta- ja 
osaamisalueet saivat myönteisen arvion. 
 
Yrityskohtaiset strategia- ja markkinointiselvitykset 
arvioitiin keskiarvon alapuolelle. 
 
Konepajahotelli-, logistiikka- ja osuuskuntaselvitykset 
arvioitiin vähemmän hyödyllisiksi yritysten 
näkökulmasta. 
 
Vastaajista melko osa, 20-30%, kirjasi ”en tunne” 
vaihtoehdon. Ehkä emme sittenkään tehneet tarpeeksi 
yrityskäyntejä vuoden 2014 aikana? 



Miten Metalli Talli projektia pitäisi jatkaa? – 
on tämän kysymyksen tavoitteena. Aluejako 
on sama kuin edellisissä toteuman 
arvioinnissa. Nyt katse tulevaisuuteen: 
 
Vastaukset heijastelevat toteuman arviointia 
edellä, aktiiviset, vuorovaikutukseen 
perustuvat  tapahtumat saavat eniten 
kannatusta: ”matchmaking”, 
verkostotapahtumat ja yhteistyö messuilla. 
 
Yrityskohtaisten strategia-ja 
markkinointisuunnitelmien tarve arvioidaan 
myös korkealle, tosin kannatus jakautuu. 
 
Taustaselvitysten ja raporttien laatiminen sai 
selvän tyrmäyksen, jopa 2/3 piti näitä 
tarpeettomina.  
 



Miten Metalli Talli projektia pitäisi jatkaa? – on 
edelleen tämän kysymyksen tavoitteena, jatkaen 
edellisen kalvon aihetta: 
 
Laatu, myyntitoiminta ja vientitoiminta ovat selvä 
kärkikolmikko, joilla alueilla onnistuminen on 
yrityksen menestyksen kannalta keskeistä. 
 
Teknologian kehittäminen ja koulutustoiminta 
saavat neutraalimman vastaanoton, vastaukset 
painottuvat hieman ”vähemmän tärkeän” alueelle 
– kannatusta on kuitenkin paljon. 



Vastausten arviointia  
• Koko hankkeen arviointi 

– Luottamukselliset suhteet parantuneet, verkostoituminen lisääntynyt, saatu uusia yhteistyökumppaneita, avoin 
tiedonvaihto lisääntynyt 

– Emme onnistuneet muodostamaan riittävän kiinnostavia yhteishankkeita, ja seurauksena hankkeisiin ei 
sitouduttu. 

– Osallistujien käytettävissä oleva aika tuntui osaltaan rajoittavan hankkeen onnistumista. 
• Hyödyt yritysten kannalta  

– Selvästi hyödyllisimmäksi arvioitiin ”matchmaking” –tapahtuma, samoin muut tapahtumat - 
verkostotapaamiset ja yhteistyö messuhankkeissa 

– Selvitykset ja raportit arvioitiin vähemmän hyödyllisiksi yritysten näkökulmasta. 
– Myyntitoiminnan kehittäminen sai selvästi myönteisimmän arvion, laadun kehittäminen ja vientitoiminnan 

kehittäminen tulevat hyvänä kakkosena ja koulutustoiminta kolmosena 
• Jatkotoiminta 

– Vastaukset heijastelevat toteuman arviointia edellä: aktiiviset, vuorovaikutukseen perustuvat  tapahtumat 
saavat eniten kannatusta: ”matchmaking”, verkostotapahtumat ja yhteistyö messuilla. 

– Yrityskohtaisten strategia-ja markkinointisuunnitelmien tarve arvioidaan myös korkealle, tosin kannatus jakautui 
– Laatu, myyntitoiminta ja vientitoiminta ovat selvä kärkikolmikko, joilla alueilla onnistuminen on yrityksen 

menestyksen kannalta keskeistä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osuuskunta – kommentteja ja johtopäätöksiä 
1. Benchmarkkaus 

– Osuuskunnalla on yksittäisiä yrityksiä paremmat edellytykset neuvotella rahoituksesta, 
hoitaa viranomaisyhteyksiä ja hallita liiketoiminnan riskejä.  

– Edellyttää selkeää yhteistä tavoitetta ja jäseniltä halua ottaa ja kantaa riskejä yhdessä. 

– Lisäarvo on verrannollinen jäsenyritysten omaan panokseen ja tavoitteeseen sitoutumiseen.  

2. Selvitys 

– Haastateltu 10 asiakasyritystä ja 13 metallin alihankkijayritystä 

– Metallialan osuuskunta edellyttää kirkasta liikeideaa sekä oikeudenmukaisen 
organisoitumisen ja kustannusrakenteen. Pienten metallialan yritysten rajalliset resurssit 
haastavat osuuskunnan perustamisen ideointia ja suunnittelua.  

– Edellä mainittua kirkasta liikeideaa ei pystytty tunnistamaan 

 

 

 



Asiakkaan näkökulma osuuskuntaan 

 

Osuuskuntatoiminnan haasteita tai riskejä 
asiakasnäkökulmasta (N=10)  

 Byrokratia: asioiden käsittely ja eteneminen 

hidastuu 

 Volyymien yhdistämisen ongelmat 

 Hankinta etääntyy kauas käyttöpaikasta 

 Osuuskuntatoiminnan rahoitus ja 

hinnoittelu (osuuskunnan sisällä ja ulos) 

sekä organisointi ja toimintamallin 

löytäminen haasteina 

 Osuuskunnan kapea-alaisuus ei toisi lisäetua  

 Entisten kilpailijoiden yhteenliittyminen 

vähentää asiakkailta vaihtoehtoja ja nostaa 

hintoja 

 

 

 

 

 

Osuuskuntatoiminnan hyötyjä 
asiakasnäkökulmasta (N=10)  

 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) 

Osuuskuntana mahdollisuus järjestelmätoimituksiin –  
rahoituksellinen ja tuotonjaollinen haaste 



 

Haastateltujen yritysten (N=13) mainitsemia 
osuuskunnan perustamisen 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 
 
 
 
 
 

Metalliyritysten näkökulma  

 

Haastateltujen yritysten (N=13) mainitsemia 
osuuskunnan perustamisen haasteita ja riskejä 

 Vaikeaa varmistaa osuuskunnan vastuut ja 
työnjako läpinäkyvällä tavalla: 
palvelutuotannon tasavertaisuus 

 Yritykset eivät pääse yhteistyöhön 
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/toimija osuuskunnasta 
vetäytyy eikä sitä pystytä korvaamaan, 
vaikutukset kohdistuvat myös muihin 

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



YHTEISTOIMINTAA 
YHDELTÄ LUUKULTA: 
- Yhteismarkkinointia,  
laajoja palvelutarjoamia  
yhteistyösopimusten  
muodossa – mitä? 
- Asiakasprojekteittain 
- HSEQ-kriteeristö 
- Yhteishankintaa 
- Työpoolin käyttöä 
- Kuka vetämään? 

Johtopäätöksiä 
LIIKETOIMINTAMALLI 



Kunnossapidon kehittäminen by Posintra 
• Konecranes tekee yrityskohtaisen kartoituksen 

• Asiakkaan hyötyjä 

• Konecranes myös asiakkaana 

• Mitä kunnossapito on? 

• Tuottavuuskehitys 

• Asiakasportaali 

• Läheisyys 

• Työstökoneet, trukit, nosturit, hitsauskoneet, jne… 

• Käyttäjähuoltojen ohjeet 

• Kaikki yhdeltä luukulta 

• Direktiivituntemus turvamääräyksistä tulee toimittajalta 

 


