
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallialan osuuskuntaselvitys 

  Lassi Köppä, Pipsa Purhonen, Sanna Suvanto ja Anna Zingmark 
                         Ramboll Management Consulting Oy
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Lassi Köppä, Pipsa Purhonen, Sanna Suvanto ja Anna Zingmark, Ramboll Management Consulting Oy 

 

STOKin julkaisusarja 

STOK raportti 17/2014 

  

Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista muokkaamattomana kokonaan tai osittain, edellyttäen että 
alkuperäinen tekijä ja julkaisija mainitaan ja näitä samoja ehtoja sovelletaan edelleen julkaistuihin teoksiin. 

 

Julkaisija: STOK – Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy 

Taitto:  Raila Heiskanen 

Kannen kuva: Ramboll 

 

ISBN 978-952-68107-9-9 (PDF) 
 
Porvoo, lokakuu 2014 

 



 
 

 

Esipuhe 

 

Posintra Oy:n hallinnoima Metalli Talli -hanke – Itä-Uudenmaan metallialan pk-yritysten verkostomaisen 

yhteistoiminnan kehittämiseksi - on teettänyt tämän osuuskuntaselvityksen Ramboll Management Consul-

ting Oy:llä. Metalli Talli -hankkeen päärahoittaja on Uudenmaan ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto. 

Metalli Talli, joka on Itä-Uudenmaan metalliyrityksistä koottu verkosto, halusi selvittää miten osuuskunta-

muotoinen yhteistoiminta alueen metalliyritysten kesken voisi olla toteutettavissa, löytyisikö riittävästi 

yhteisiä intressejä, joiden pohjalta kannattaa rakentaa yhteistyömallia.  

Metalli Talli on toiminut helmikuusta 2013 tutustuen alueen metalliyrityksiin ja kooten niitä yhteisiin ver-

kostotapaamisiin eri aihepiirien ympärille. Tarkoituksena on ollut löytää keinoja luoda yhteistyön käytäntö-

jä tai malleja, joiden avulla metalliyritysten liiketoiminta voisi yhdessä kehittyä. Metalli Talli -hanke päättyy 

vuoden 2014 lopussa. 

Osuuskuntaselvityksessä halutaan tarkastella metallialan osuuskunnan tai muun soveltuvaksi koetun yhteis-

työmuodon käynnistämistä Metalli Talli -verkoston yritysten kesken, joihin kuuluu sekä metallialan alihan-

kintayrityksiä että omia tuotteita valmistavia yrityksiä. Selvityksessä tunnistetaan jo olemassa olevia metal-

lialan osuuskuntia ja yhteenliittymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä tutustutaan niiden toimintatapoihin. Selvi-

tystulosten pohjalta esitetään ehdotus Itä-Uudellamaalla toimivalle metallialan osuuskunnalle.  
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1 Johdanto 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

Itä-Uudenmaan metalliklusterin esiselvityksessä 2012 tunnistettiin tarve metallialan yritysten verkostoke-

hittämiseen. Lisäksi havaittiin, että metallialan olemassa oleva kalusto tulisi saada optimaaliseen käyttöön 

ja metallialan yritysten vetovoimaisuutta tulisi edistää. Tämä selvitys metallialan yritysten osuuskunnan 

perustamismahdollisuuksista vastaa osaltaan verkostomaisen liiketoimintamallin kehittämistarpeeseen.  

 

Selvityksessä tarkastellaan metallialan osuuskunnan perustamista Metalli Talli -verkoston yritysten kesken, 

joihin kuuluu sekä metallialan alihankintayrityksiä että omia tuotteita valmistavia yrityksiä. Selvityksessä 

tunnistetaan jo olemassa olevia metallialan osuuskuntia ja yhteenliittymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä tu-

tustutaan niiden toimintatapoihin. Selvitystulosten pohjalta esitetään ehdotus Itä-Uudellamaalla toimivalle 

metallialan osuuskunnalle.  

 

1.2 Menetelmät 

Metallialan osuuskunnan perustamisedellytyksiä ja -mahdollisuuksia tarkasteltiin aluksi osuuskunnan mah-

dollisten osakkaiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Metallialan yritysten ja asiakasyritysten näkemyksiä sel-

vitettiin lyhyillä, noin 15 minuuttia kestävillä puhelinhaastatteluilla. Osuuskunnan perustamista tarkasteltiin 

lisäksi juridisista ja liiketaloudellisista näkökulmista. 

 

Metallialan osuuskuntien ja yhteenliittymien benchmark -tarkastelua varten valittiin sopivia benchmark -

kohteita Suomesta ja Ruotsista sekä metallialan yritysten ja asiakasyritysten haastattelutulosten ja osuus-

toiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Metallialan 

osuuskuntien ja yhteistyöverkostojen lisäksi tarkasteluun otettiin mukaan ICT-alan osuuskunta, joka toisaal-

ta myös itse tarjoaa työvälineitä osuuskuntien ja verkostojen toimintaa tukemaan.  

 

Kolmantena menetelmänä käytettiin työpajatyöskentelyä, joka toteutettiin 30.9.2014 Metalli Talli-

verkoston tapaamisessa. Haastatteluihin, benchmark -selvitykseen ja työpajatuloksiin perustuen laadittiin 

ehdotus metallialan osuuskunnan liiketoimintamalliksi.  
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2 Metallialan osuuskunnan perustamisen edellytykset ja mahdollisuudet 
 

2.1 Metallialan asiakashaastattelujen tulokset  

Metallialan osuuskunnan perustamisedellytyksiä ja -mahdollisuuksia tarkasteltiin aluksi osuuskunnan mah-

dollisten asiakkaiden näkökulmasta. Puhelinhaastatteluita toteutettiin yhteensä 10. Haastatellut asiakasyri-

tykset on mainittu liitteessä 1.  Yritykset vaihtelivat pienistä (7 hlöä, liikevaihto 1,3 M€) metallialan yrityksis-

tä globaaleihin monialakonserneihin. Näin ollen myös asiakkaiden metallialan hankinnoissa ja niiden volyy-

meissa Itä-Uudeltamaalta oli suuria eroja ja ne vaihtelivat kertaostoista vakiintuneisiin puitesopimuksiin ja 

kumppanuuksiin. Ohessa on mainittu esimerkkejä asiakasyritysten tämänhetkisistä metallialan hankinnois-

ta: 

 Henkilöstöresurssit, ammattilaiset työmaille  

 Materiaalin hankinta 

 Tuotantotarvikkeita, kuten työkalut, liuottimet 

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

 

Asiakkaiden näkökulmasta metallialan yritysten kehittämistarpeita ovat hinta-laatusuhteen kehittäminen, 

palvelualttiuden edistäminen, markkinoinnin ja tunnettuuden lisääminen sekä metallialan tarjoama-

kokonaisuuden hallitseminen ja toimintojen yhdistäminen. Yritysten yhteistyön tarvetta nähtiin erityisesti 

kunnossapito- ja huoltopalvelujen saralla (kiinteistöteknisissä ja kiinteistöhuoltopalveluissa). Vaikka moni 

asiakasyrityksistä arvosti itäuusmaalaisuutta, lyhyitä kuljetusvälimatkoja, nopeutta ja joustavuutta hankin-

noissa, korosti muutama haastateltavista Itä-Uudenmaan metallialan yritysten kilpailevan kansainvälisillä 

markkinoilla. Esimerkiksi hankinnat Virosta ovat nopeasti yleistyneet alalla.  

 

Kehitystarpeista huolimatta haastateltavat eivät nähneet tarvetta metallialan osuuskunnan perustamiselle, 

sillä asiakasyritysten hankinnat Itä-Uudellamaalla ovat joko yksittäisiä ja suppeita tai perustuvat vakiintu-

neisiin kumppanuuksiin tai sopimukseen. Seuraaviin tietolaatikkoihin on koottu asiakashaastatteluissa esille 

nousseita osuuskuntatoiminnan mahdollisia hyötyjä ja haasteita. 
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2.2 Metallialan yrityshaastattelujen tulokset 

Metallialan osuuskunnan perustamisedellytysten ja -mahdollisuuksien kartoittamiseksi edelleen haastatel-

tiin puhelimitse yhteensä 13 itäuusmaalaista metallialan yritystä. Haastatellut yritykset on mainittu liittees-

sä 2. 

Aihetta lähestyttiin puhelinhaastatteluissa aluksi yleisesti metallialan yritysten yhteistyötarpeiden näkö-

kulmasta.  Osa haastateltavista koki metallialan yritysten keskinäisen kilpailun rajoittavan verkostoitumista 

ja yhteistyötä alan sisällä, kun taas osa yritysten edustajista mainitsi menestyksekkäistä kumppanuuksista. 

Luonteenomaista tämänhetkiselle yritysten yhteistyölle onkin haastatteluaineiston perusteella kahden tai 

muutaman yrityksen välinen kumppanuus, joka perustuu kevyeen organisointiin ja henkilökohtaisiin vuoro-

vaikutussuhteisiin.  

Yhteistyötarpeiden lisäksi haastatteluissa nousi esiin metallialan yritysten tämänhetkisiä kehitystarpeita, 

kuten:  

 laatujärjestelmäkehitys 

 konekannan kehittäminen 

 asiakaskannan laajentaminen 

 

Mahdollisuuksia metallialan osuuskunnan perustamiseksi yritykset luonnollisesti hahmottivat oman toi-

minnan kehittämistarpeiden näkökulmasta. Yritykset tarkastelivat osuuskuntatoiminnan perusteita erityi-

sesti yhteisen markkinoinnin ja näkyvyyden kehittämiseksi, suurempien projektien hallitsemiseksi ja yhtei-

sen palvelumyynnin edistämiseksi sekä yhteisen konekannan hyödyntämiseksi. Osuuskunnan perustaminen 

herätti yrityksissä kuitenkin myös paljon kysymyksiä ja varauksellisuutta. Yritysten edustajien mainitsemia 

osuuskunnan mahdollisia hyötyjä ja riskejä on koottu alle tietolaatikkoihin.  

Osuuskuntatoiminnan hyötyjä asiakasnäkökul-
masta (N=10)  

 Kilpailuetua kiinteistä ja välillisistä kustan-

nussäästöistä: esim. yhteisten koneiden ja 

laitteistojen käyttöasteen parantaminen, 

volyymi 

 Samanaikaisuutta tuotteiden valmistukseen 

(ei tarvetta odottaa vapautuvaa kapasiteet-

tia) 

 Kokonaistoimitukset suurille asiakasyrityksil-

le: suurten hankkijoiden intressit vähentää 

toimittajia, transaktioita ja selvittelyä 

 Mahdollisuus kouluttaa nykyistä laajempaa 

osaajaprofiilia vaativiin projekteihin: turval-

lisuus, laatu 

 Myynti- ja markkinointiedut: näkyvyys ja 

tunnettuus (esim. messut, vientitoimenpi-

teet) 

 
 
 
 

Osuuskuntatoiminnan haasteita tai riskejä 
asiakasnäkökulmasta (N=10)  

 Byrokratia: asioiden käsittely ja eteneminen 

hidastuu 

 Volyymien yhdistämisen ongelmat 

 Hankinta etääntyy kauas käyttöpaikasta 

 Osuuskuntatoiminnan rahoitus ja hinnoitte-

lu (osuuskunnan sisällä ja ulos) sekä organi-

sointi ja toimintamallin löytäminen haastei-

na 

 Osuuskunnan kapea-alaisuus ei toisi lisäetua  

 Entisten kilpailijoiden yhteenliittyminen 

vähentää asiakkailta vaihtoehtoja ja nostaa 

hintoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 
 

Yhteenvetona yrityshaastatteluista voisi todeta, että metallialan osuuskunnan perustaminen edellyttää 

erityisen huolellista paneutumista osuuskunnan liikeidean kirkastamiseen sekä osuuskunnan oikeudenmu-

kaiseen organisoitumiseen ja kustannusrakenteeseen. Pienten metallialan yritysten rajalliset resurssit haas-

tavat osuuskunnan perustamisen ideointia ja suunnittelua.  

 

2.3 Osuuskunta organisaationa – Juridista ja liiketaloudellista tarkastelua 

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on lähtökohtaisesti aina sen jäsenistön taloudenpidon tai 

elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hy-

väkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Toiminnan tarkoituksesta voi säännöissä määrätä toisinkin. 

Periaatteessa uuden osuuskuntalain 421/2013 (tullut voimaan vuoden 2014 alussa) myötä esimerkiksi 

osuuskunnan ja osakeyhtiön väliset erot yritysmuotoina ovat pieniä.  

Osuuskunnalla ei ole kiinteää osuuspääomaa, vaan se vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Jäseneksi voi periaat-

teessa liittyä kuka tahansa, joskin osuuskunnan säännöissä voidaan määritellä edellytyksiä. Uudet jäsenet 

hyväksyy hallitus. Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnassa samankaltaista valtaa kuin osakeyhtiön 

osakkeenomistajat. Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai 

muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät samalla osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunnan jäsenten ja heidän 

ottamiensa osuuksien määrä vaihtelee, eikä osuuspääomaa siksi kirjata sääntöihin tai rekisteröidä. 

Osuuskunnat voidaan karkeasti jaotella seuraavasti  

 Tuottajaosuuskunnat 

 Markkinointiosuuskunnat (tai palveluosuuskunnat) 

 Hankintaosuuskunnat (tai kuluttajaosuuskunnat) 

 Työosuuskunnat 

Haastateltujen yritysten (N=13) mainitsemia 
osuuskunnan perustamisen hyötyjä 

 Innostunut vetäjä ja selkeä ajatus houkutte-
levat muita toimijoita mukaan 

 Osuuskunta voisi tuoda esille alueen osaa-
mista kokonaisuudessaan ja tuoda korke-
amman jalostusarvon projekteja 

 Osuuskunta voisi koordinoida myyntiä ja 
konekantaa 

 Mahdollistaisi verkostoitumisen isompien 
kokonaisuuksien ympärille 

 Yhteinen myyjä toisi pienille yrityksille re-
sursseja koti- ja ulkomaan myyntiin 

 Ostopooli: ostajien yhteen niputtaminen ja 
suuremmat volyymit kasvattaisivat neuvot-
teluvaraa 
 
 
 
 
 

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

 Vaikeaa varmistaa osuuskunnan vastuut ja 
työnjako läpinäkyvällä tavalla: palvelutuo-
tannon tasavertaisuus 

 Yritykset eivät pääse yhteistyöhön osuus-
kunnan kustannusten jakamisesta 

 Osuuskunnalle ei ole aitoa tarvetta, vaan jo 
olemassa olevat yhteistyösuhteet ovat luon-
tevia 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 pyöri-
mään tyydyttävästi nykyisessä markkinati-
lanteessa 

 Liian pitkälle menevä hintakilpailu 

 Mikäli tärkeä lenkki/toimija osuuskunnasta 
vetäytyy eikä sitä pystytä korvaamaan, vai-
kutukset kohdistuvat myös muihin 
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Jäsenyys 

Osuuskunnan hallitus päättää muodollisesti jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa jäsenhakemuksen hyväk-

symisestä (ei siis osuuden maksamisesta), ellei säännöissä toisin määrätä. Osuuskuntalain mukaan jäsenen 

on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskunnalle sen säännöissä määrätty osuusmaksu.  Jäsenyys 

on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle, jollei säännöissä määrätä toisin. Osuus, eli jäsenyyteen 

liittyvät taloudelliset oikeudet, on sen sijaan luovutettavissa. Jäsenellä on oikeus erota ja jäsen voidaan 

myös erottaa, jos hän laiminlyö sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteensa.   

Hallinto 

Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa, joka vastaa periaatteessa osa-

keyhtiön yhtiökokousta. Säännöissä voidaan tosin määrätä, että päätösvaltaa käyttää sen sijasta edustajis-

to. Tämä voisi olla tarkoituksenmukaista jäsenmäärältään suuressa osuuskunnassa. Lisäksi jäsenet voivat 

päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Tämä edellyttää kaikkien jäsenten 

yksimielisyyttä. 

Osuuskunnan on järjestettävä vuosittain vähintään yksi varsinainen osuuskunnan kokous. Ylimääräinen 

osuuskunnan kokous taas on pidettävä, jos hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta.  

Osuuskunnalla on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Säännöissä voidaan 

määrätä myös tästä poikkeavasti. Hallituksen tehtävistä ja vastuista päätetään säännöissä. 

Osuuskunnalla voi olla lisäksi hallituksen tai osuuskunnan nimeämä toimitusjohtaja. Samoin kuin hallituk-

sella, toimitusjohtajalla on yleinen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus osuuskuntaa kohtaan. Toimitus-

johtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita tämän lain ja sääntöjen 

mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 

määräysten mukaisesti. 

Pääoma 

Osuuskunnan jäsenten ja osuuksien lukumäärä ja siten osuuspääoman määrä vaihtelevat, eikä niistä mää-

rätä säännöissä.  Jäsenen on liittyessään otettava yksi osuus, jonka nimellisarvo (eli ”ostohinta”) määritel-

lään säännöissä. Osuudet tuottavat lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet. Säännöissä voidaan määrätä myös 

jäsenen velvollisuudesta useamman osuuden ottamiseen tai muun lisämaksun suorittamiseen joko liityttä-

essä tai jäsenyyden jatkuessa. Osuus on lähtökohtaisesti siirtokelpoinen (vaikka jäsenyys itsessään ei ole). 

Osuusmaksu maksetaan yleensä rahana.   

Jäsenyyden päättyessä päättyy myös velvollisuus maksaa osuusmaksua. Jäsenellä tai sillä, jolle osuus on 

siirtynyt, on myös oikeus saada maksettu osuusmaksu takaisin. Palautettava määrä on osuusmaksusta mak-

setulle määrälle laskettava osuus palautukseen käytettävissä olevasta osuuskunnan omasta pääomasta. 

Osuuskunta voi nykyisen osuuskuntalain myötä toteuttaa sääntöjen sen salliessa myös osakeanteja tai 

osuusanteja lisärahoituksen hankkimiseksi joko omilta jäseniltään tai ulkopuolisilta.  

Vastuut ja velvoitteet 

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Jäsen vastaa 

osuuskunnan velvoitteista ainoastaan osuuskuntaan sijoittamallaan summalla. Merkittävää on, että mikäli 
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osuuskunnan säännöissä on erikseen määrätty oikeudesta periä lisämaksuja erilaisissa tilanteissa, voivat 

jäsenet joutua tätä kautta maksuvelvollisiksi myös osuuskunnan ylivelkaisuuden tai konkurssin kohdatessa. 

Varojen jako ja verotus 

Osuuskunnan varoja saadaan jakaa jäsenille ja heidän oikeudenomistajilleen vain lain sallimissa tilanteissa. 

Tällaisia ovat esimerkiksi ylijäämän jako sääntöjen mukaisella tavalla, osuuden palautukset sekä varojenjako 

osuuskunnan purkautuessa. Osuuskunnan toiminta-ajatukseen kuuluu, että jäsenen saama taloudellinen 

hyöty muodostuu ehkä suureltakin osin niistä markkinoita edullisemmista palveluista, joita osuuskunta 

jäsenilleen tarjoaa. Osuuskunta maksaa saamastaan liikevoitosta veroa tällä hetkellä 20 % verokannan mu-

kaan. Samoin osuuskunnan jäsenilleen maksamat suoritukset ovat lähtökohtaisesti veronalaista tuloa. 

Osuuskunnan toimiessa työnantajana maksetaan palkoista normaalit työnantajamaksut kuten muissakin 

yhtiömuodoissa. Osuuskuntia on kuitenkin käytetty paljon palkkahallintoa hoitavina yhteisöinä yksityisten 

henkilöiden myydessä pienimuotoisia työsuorituksia tai palveluita osuuskunnan kautta. Jos jäsenkunta 

koostuu enimmäkseen yrityksistä, ei työnantajaroolilla liene suurta merkitystä. 

Osuuskuntien ja osakeyhtiöiden verotusta ollaan uudistamassa ja yhdenmukaistamassa, ja muutoksia en-

nustetaan tulevan vuoden 2015 aikana. Muutokset eivät todennäköisesti tule olemaan merkittäviä, mutta 

todennäköisesti osuuskunnan ja osakeyhtiön ennestäänkin pienet verotukselliset erot tulevat vähenemään. 

 
Kuva 1. Osuuskunta pähkinänkuoressa 

 

Vaihtoehdot osuuskunnalle 

Periaatteessa osuuskuntamuotoisen toiminnan lisäksi yhteistyö voidaan toteuttaa myös muunlaisen organi-

saation kautta. Lähtökohtaisesti toimivimmat vaihtoehdot olisivat osakeyhtiö tai yhdistys. Molemmissa 

Osuuskunta 

Jäsenyys 

- hyväksyntä 
jäseneksi 

-voi erota tai 
erottaa 

Osuuskunnan 
kokous 

Hallitus 

Toimitusjohtaja 

Vastuu veloista 
osuusmaksun 
määrään, ellei 

lisämaksuista ole 
sovittu 

Voi toimia 
työnantajana 

Verotus lähellä 
osakeyhtiötä 

Jäsenten 
taloudellisen 

toiminnan 
tukeminen tai 
edistäminen 
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tavoissa jäsenet/osakkaat eivät vastaa henkilökohtaisesti organisaation velvoitteista, vaan vastuu rajautuu 

ainoastaan sijoitettuun jäsenmaksuun tai pääomapanokseen. Rahoitus, liittymisen ja eroamisen ehdot voi-

daan vapaasti sopia. Yhdistyksellä tulisi toimijana olla "aatteellinen tarkoitus" – ei pelkästään voiton tai 

muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen tai toiminnan laatu ei muuten voi olla pääasiassa talou-

dellinen. Osakeyhtiö puolestaan tähtää nimenomaan taloudellisen hyödyn hankkimiseen jäsenille. Yhdistys 

voi harjoittaa myös liiketoimintaa, mutta sen tulee hakeutua liiketoiminnan osalta erikseen esimerkiksi 

arvonlisäverovelvolliseksi ja laatia veroilmoitus. On mahdollista, että yhdistyksen mahdollisuudet verotuk-

sen optimointiin ovat rajallisemmat. Osakeyhtiö voi siis paremmin soveltua suunnitellun kaltaiseen yhteis-

työhön. 

Sekä osakeyhtiö että osuuskunta kuitenkin vaativat jäseniltään/omistajiltaan jonkinasteista osallistumista 

toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon sekä tarvittavien pääomien keräämiseen. Osuuskunnissa läh-

tökohtaisesti noudatetaan "mies ja ääni" -periaatetta, eli jokainen jäsen osallistuu tasaveroisin oikeuksin, 

kun taas osakeyhtiössä omistusosuudet voidaan jakaa helpommin pääomapanosten tai toiminnan volyymin 

suhteessa. Yksi merkittävä ero on osuuskunnassa oleva mahdollisuus jäsenen eroamiseen tai erottamiseen. 

Osakeyhtiössä tämä voidaan toteuttaa lähinnä rajoitetusti lunastusmenettelyn tai vapaaehtoisten osake-

kauppojen kautta.  

 

2.4 Yhteenveto 

Seuraavassa taulukossa on lyhyesti vertailtu yhteistyön organisoitumisen eri muotoja ja tasoja. 

Taulukko 1. Yhteenveto yhteistyön organisoitumisen muodoista 

 

Yhteistyösopimus 

• lähtökohtana nykyiset 
yritykset ja niiden välille 
tehtävät sopimukset 
eriasteisesta yhteistyön 
tekemisestä 

•yhteistyön muoto, tapa ja 
sisältö voi olla periaatteessa 
mitä vain 

•joustava ja edullinen tapa 
lähteä liikkeelle yhteistyön 
syventämisessä 

•esimerkkejä yhteistyön 
muodoista: yhteinen myyjä, 
yhteistarjoamat, viennin 
edistäminen, jne. 

Yhdistys 

• lähtökohtana aatteellinen 
toiminta 

•tarkoituksena ei ole voiton 
tai muun välittömän 
taloudellisen edun 
hankkiminen 

•toiminnan muoto ei voi olla 
pääasiassa taloudellinen 

•rahoitus, liittymisen ja 
eroamisen ehdot voidaan 
vapaasti sopia yhdistyksen 
säännöissä 

•jäsenet eivät vastaa 
henkilökohtaisesti 
yhdistyksen velvoitteista 

 

Osuuskunta 

• lähtökohtana taloudellisesti 
kannattava toiminta, mutta 
ei voiton tavoittelu 

•tarkoitus liittyy usein 
tuotteiden ja palveluiden 
laatuun, kestävään 
tuotantoon ja 
yhteiskunnalliseen hyvään 

•jäsenen taloudellinen vastuu 
on rajattu sijoitettuun 
osuusmaksuun, ellei 
säännöissä ole sovittu 
muusta. 

•jäsenyys on 
henkilökohtainen, eikä sitä 
voi luovuttaa toiselle, jollei 
säännöissä määrätä toisin 

•osuus, eli jäsenyyteen 
liittyvät taloudelliset 
oikeudet, on sen sijaan 
luovutettavissa 

•vallan tasainen 
jakautuminen (jäsen ja ääni -
periaate) 

•ei minimiosuuspääomaa 

Osakeyhtiö 

• lähtökohta tuloksen 
tekeminen 
osakkeenomistajille 

•osakkeiden myynti 
mahdollista 

•osakkaat eivät ole 
henkilökohtaisesti vastuussa 
yhtiön velvoitteista 

•omistus ja valta voidaan 
jakaa joustavasti 

•minimiosakepääoma 2500€ 
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3 Metallialan osuuskuntien ja yhteistoimintamuotojen benchmark -

tarkastelua 

 

3.1 Vertailutietoja ja yhteenveto benchmark -kohteista Suomessa 

Benchmark -tarkastelu toteutettiin työpöytätyöskentelynä sekä puhelinhaastatteluin. Sopivat benchmark -

kohteet valikoitiin aiempana kuvattujen metallialan yritysten ja asiakasyritysten haastattelujen sekä osuus-

toiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Benchmark -

vertailutiedot on koottu alle taulukkoon.  

Taulukko 2. Vertailutiedot Suomen benchmark -kohteista 

Benchmark -
kohde 

Kuvaus: tausta, toimijat, tar-
joama ja asiakkaat 

Hallintomalli ja organisaatio Ansaintalogiikka ja kustan-
nusrakenne 

Kehittämistarpeet 

Meriasennus 
-osuuskunta1 

Vuonna 1998 perustettu osuus-
kunta toteuttaa laivojen säh-
köistyksiä telakoille ja laivanva-
rustajille. Osuuskunta perustet-
tiin luomaan työpaikkoja talou-
dellisesti haastavassa tilantees-
sa. Alkuperäisistä 23 osakkaasta 
(henkilöstä) mukana on 9.  
 
Laivanrakennusklusterilla kilpai-
lu on kansainvälistä, mutta 
asiakassuhteet pitkäaikaisia.  
Markkinointipanostukset erityi-
sesti osuuskuntatoiminnan 
ensimmäisinä 5 vuotena: asia-
kastapaamiset, esittelyt.  

Toiminta vahvasti toimitusjoh-
tajavetoista, osuuskunnan 
kokouksilla ja hallituksella 
päätäntävalta esim. työn 
hankinnasta, varojen jakami-
sesta (1 ääni/osakas) 
 
Osakkaiden lisäksi työsuhteisia 
tehtäviä 

Vuonna 1998 maksetut jäsen-
maksut sijoitettu varanto, ei 
vuosittaisia jäsenmaksuja. 
Myöhemmin osuuspääomaa 
on korotettu. Osuuskunnan 
sääntöjen mukaan lähtevä 
osakas saa sijoitetun summan 
sekä vahvistetun tilinpäätök-
sen mukaisen osuutensa 
(sama kaikilla osakkailla). 
 
Osakkailla on sama, markki-
noiden keskiarvoa hieman 
korkeampi palkka. Lisäksi 
mahdolliset vuosittaiset voitot 
on jaettu osuuspääoman 
korkoina.  

Osaamisen kehittäminen 
suhteessa aikaresursseihin 
(esim. IT-osaaminen) 
 
 

Osuuskunta 
Ratas ja 
Ruuvi 2 

Entisten Kongskilde Jukon 
työntekijöiden vuonna 2011 
perustama metallialan osuus-
kunta, perustajäseniä on 11. 
Osuuskunta valmistaa erilaisia 
koneita ja vastaa niiden vara-
osien valmistuksesta ja myyn-
nistä sekä tekee hitsausta, osien 
lämpökäsittelyä ja koneistusta. 

Toimitusjohtaja, hallitus, 
osuuskunnan kokoukset. 
Hallinto ja toiminta ovat 
joustavia ja turhaa hierarkiaa 
on vältetty, mihin ovat vaikut-
taneet lähtökohtaisesti kirk-
kaat toiminnan tavoitteet ja 
niihin sitoutuminen sekä 
osuuskunnan jäsenten tuttuus 
jo entuudestaan.  

Varantona perustamisvaiheen 
sekä uusien jäsenten jäsen-
maksut. Ansainta perustuu 
tuotemyyntiin. 

Organisaation ja hallinto-
mallin kehittäminen 
toiminnan laajentuessa 
(osa- ja vastuualueet, v. 
2012 valittiin toimitusjoh-
taja).  

S.E.C ry3 19 yrittäjävetoisen metallialan 
yrityksen sekä niiden tytär- ja 
osakkuusyritysten yhteistyöver-
kosto, joka on perustettu 1993. 
S.E.C tarjoaa alihankintaratkai-
suja pienistä osatoimituksista 
suuriin kokonaisuuksiin. Verkos-
to toimii yhdistysmuotoisesti. 
Yhdistyksen tarkoitus on seura-
ta yhteiskunnan taloudellisia ja 
kansantaloudellisia olosuhteita 
ja niiden vaikutuksia jäsenyritys-
ten kehityksen kannalta sekä 
vaihtaa ajatuksia ja edistää 
jäsenten yhteistyötä. 

S.E.C:n toimintaa koordinoi 
hallitus ja hallituksen ulkopuo-
linen sihteeri. Yhdistys valitsee 
vuosittain itselleen hallituksen, 
jossa on viisi (5) jäsentä. Uudet 
S.E.C:n jäsenyritykset valitaan 
jäsenhakemusten perusteella. 
Päätöksenteko koskien yhdis-
tyksen sääntöjä ja jäsenyyttä 
yhdistyksessä tehdään yhdis-
tyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä äänestyksessä 
annetuista äänistä.  
 
S.E.C - yrityksillä on yhteinen 
visio metallialan ja liiketoimin-

S.E.C tarjoaa asiakkaille alihan-
kintaratkaisuja pienistä osa-
toimituksista suuriin kokonai-
suuksiin. Kuhunkin toimeksian-
toon valitaan sopivimmat 
toimittajat. Käytössä on jä-
senmaksuja seuraavasti: 
liittymismaksu 840 €, vuotui-
nen jäsenmaksu varsinainen 
jäsen 950 € ja tytäryhtiöjäsen 
500 €. 

Jäsenyritysten kouluttau-
tumistarpeet, joihin S.E.C. 
ry vastaa järjestämällä eri 
teemoista koulutuksia ja 
keskustelutilaisuuksia.  

                                                           
1
 http://www.meriasennus.fi/, Ilkka Alasippolan haastattelu 23.9.2014 

2
 http://fi.ratasjaruuvi.fi/, Janita Tuitun haastattelu 26.9.2014 

3
 http://www.secry.fi/ 
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tansa kehittämisestä. Lisäksi 
yrityksillä on yhteinen laa-
tunäkemys ja ISO 9000 / Green 
Card -järjestelmät laajalti 
käytössä. 

General 
Finland4 

Valmistavan teollisuuden vien-
tiosuuskunta on perustettu 
yhteistyössä VTT:n kanssa 
helpottamaan yritysten pääsyä 
Venäjän kasvaville markkinoille. 
Osuuskunnan keskeisin tehtävä 
on uusien asiakkaiden hankinta 
Venäjältä osuuskunnan jäsenyri-
tyksille. Jäsenyritysten käyttöön 
luodaan liiketoimintamallit 
suoraan vientiin, teknologian-
siirtoliiketoimintaan, valmistuk-
seen Venäjällä sekä suuriin 
laitos- ja projektitoimituksiin. 

Osuuskunnan jäseniksi hyväk-
sytään valmistavan teollisuu-
den pk -yrityksiä. Toiminta-
ajatus perustuu yhteiskehittä-
miseen ”business co-creation” 
sekä reaaliaikaiseen jäsenten 
tiedonvaihtoon.  

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

Tavoitteena on 200 jäsen-
yritystä vuoden 2017 
loppuun mennessä. Jäsen-
hankinta kohdistetaan 
2013 valmistelussa muka-
na olleisiin 50 yritykseen ja 
avataan keskustelu 350 
uuden potentiaalisen 
jäsenyrityksen kanssa.  
Osuuskunnan jäsenten 
kilpailukykyä kehitetään 
jatkuvasti.  

Valomo 
Cooperative  

Valomo Osuuskunta on vuonna 
2011 perustettu 16 yrityksen ja 
niissä työskentelevien n. 300 
ammattilaisen muodostama 
yritys. Yritysten yhteinen liike-
vaihto on yli 30 M€ vuodessa. 
Osuuskunta perustettiin tuke-
maan verkostomaista yhteistyö-
tä ja prosesseja eri jäsenyritys-
ten välillä. Osuuskunta mahdol-
listaa pienten yritysten osallis-
tumisen yhdessä suuriin tar-
jouskilpailuihin ja hankkeisiin 
(esim. HANSEL-puitejärjestelyt,  
KL-Kuntahankinnat). 

Ainoastaan toimitusjohtaja on 
töissä osuuskunnassa, muutoin 
osuuskunta ostaa yhteishank-
keiden palvelut jäsenyrityksil-
tä.  

Kertaluonteinen liittymismak-
su on 700 ja palautettava 
osuuskuntamaksu 500 euroa. 
Yhteishankkeista osuuskunnal-
le jää 10 % laskutuksesta, jolla 
katetaan toimitusjohtajan 
palkka ja toimistohotellin 
vuokra. Muut osuuskunnan 
tulot sijoitetaan yhteiseen 
markkinointiin ja myyntiin. 
Osuuskunnalla ei ole tavoit-
teena kerätä omaisuutta, vaan 
hyödyttää jäsenyrityksiä.  

Kehittymistavoitteet 
vuositasolla:  

1. 1. toimintavuosi:  
omistajaverkoston ko-
koaminen ja valikoiminen 
sekä  yhteisen intressin 
löytäminen 

2. 2. toimintavuosi: kasvu 
3. 3. toimintavuosi: 

kansainvälistyminen 
4. 4. toimintavuosi: 

brändityö, tuoteportfolion 
ja laajan osaamisen ku-
vaaminen osuuskunnan 
sisäisesti sekä asiakkaille 

 

Yhteenveto 

Tarkastelussa olleissa neljässä osuuskunnassa sekä yhdessä metallialan yhdistyksessä painotettiin kaikissa 

jäsenyritysten osaamisen ja kokemuksen yhdistämistä, mikä mahdollistaa toisaalta suurempien kokonai-

suuksien tarjoamisen ja toisaalta jäsenyritysten keskittymisen omaan ydinosaamiseensa. Laajan osaamis-

portfolion/arvoketjun osuuskunnissa on mahdollista toteuttaa suuriakin tuotekehitysprojekteja teknisestä 

suunnittelusta ja muotoilusta teolliseen valmistukseen ja markkinointiin. Osuuskunnalla on tarkasteltujen 

benchmark -kohteiden haastateltavien mukaan yksittäisiä yrityksiä paremmat edellytykset neuvotella ra-

hoituksesta, hoitaa viranomaisyhteyksiä ja hallita liiketoiminnan riskejä.  

 

Benchmark -kohteiden edustajat korostivat osuuskuntatoiminnan edellyttävän kaikilta jäseniltä halua ottaa 

ja kantaa riskejä yhdessä. Osuuskunnan tuottaman lisäarvon jäsenilleen katsottiin olevan verrannollinen 

jäsenyritysten omaan panokseen. Yhteistyö puolestaan ei mahdollistu ilman kirkasta, yhteisesti määriteltyä 

tavoitetta ja kaikkien toimijoiden sitoutumista siihen.  

 

Osuuskunnan päätöksenteossa haastateltavat korostivat demokratiaa ja yhteistyötä. Esille nousi myös 

osuuskunnan varautuminen siihen, että jokin taho haluaakin erkaantua osuuskunnasta. Tätä varten olisi 

hyvä olla heti osuuskunnan perustamisvaiheessa määriteltyjä työkaluja ja käytännön keinoja. Yhteishank-

keiden työn jakautuminen edellyttää niin ikään yhteistä, avointa neuvottelua. Erään haastateltavan mukaan 

                                                           
4
 Pohjus, J., Mäkelä Alu Oy. General Finland osuuskunta. Osaavat Metallikourat 2014 – Metallialan yritysten matchma-

king -tapahtuma, 15.5.2014 
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”saalista ei tulisi jakaa ennen kuin se on ammuttu”, vaan kaikkien osuuskunnan jäsenyritysten tulisi tukea 

yhteistä myyntiä ja markkinointia, ja yritysten osuuksista neuvotellaan vasta kauppojen saamisen jälkeen.  

 

3.2 Vertailutietoja ja yhteenveto benchmark -kohteista Ruotsissa 

Ruotsin osalta tarkasteltiin kahta yhdistysmuotoisesti toimivaa metallialan kehittäjä- ja edistäjäverkostoa. 

Benchmark -vertailutiedot on koottu alle taulukkoon.  

Taulukko 3. Vertailutiedot Ruotsin benchmark -kohteista 

Benchmark -
kohde 

Kuvaus: tausta, toimijat, tarjoama 
ja asiakkaat 

Hallintomalli ja organisaatio Ansaintalogiikka ja kus-
tannusrakenne 

Kehittämistarpeet 

Steel and 
Engineering 
(lähdeaineisto 
liitteenä 5) 
 
 

Nykymuodossa vuonna 2009 
perustettu 80 yrityksen klusterior-
ganisaatio (yhdistys), jonka tarkoi-
tuksena on tukea kasvua sekä 
uusien työpaikkojen ja yritysten 
syntymistä Värmlandin alueella. 
Jäsenyrityksistä 85 % pk-yrityksiä.  

Organisaation toiminta perus-
tuu Triple Helix-malliin, eli 
alueen metallialan yritysten, 
yliopiston ja julkishallinnon 
yhteisiin kehittämishankkeisiin 
ja -pilotteihin. Jatkuvalla 
vuoropuhelulla pyritään var-
mistamaan, että kehittämis-
toimenpiteet edistävät yritys-
ten tarpeita.  

Organisaation kehittä-
misaktiviteetit ovat pää-
asiassa julkisrahoitteisia 
(kunnat, Karlstadin yliopis-
to, EU-hankkeet). 
Jokainen jäsenyritys mak-
saa vuosittaisen jäsenmak-
sun, joka on riippuvainen 
yrityksen koosta.  

Jäsenyritysten kehittämis-
tarpeet liittyvät laajasti 
metalliteollisuudessa 
tarvittavien taitojen ja 
alan osaamisen kehittämi-
seen 

Swedish 
Aluminum 
(lähdeaineisto 
liitteenä 5) 

2007 perustettu kehittäjäorgani-
saatio, joka edistää kestävää 
kehitystä ympäristön ja talouden 
näkökulmista. 100 jäsenyritystä, 
jotka tarjoavat alumiinituotteita tai 
teollisuudenalaan liittyviä palvelui-
ta.  
Organisaatio tukee alan klusteriyh-
teistyötä, T&K&I-toimintaa, mark-
kinointia ja koulutusta. Lisäksi 
Swedish Aluminumilla on etujärjes-
tötoimintaan liittyviä tehtäviä, 
kuten teollisuudenalan ja yritysten 
intressien edistäminen.  

Toiminnot perustuvat alumii-
nialan yritysten, T&K&I-
toimijoiden ja julkishallinnon 
yhteistyöhön.  
Organisaatio on projektiperus-
tainen, mikä tuo hallintoon 
ketteryyttä, joustavuutta ja 
mukautuvuutta yritysten 
tarpeisiin.  

Kehittämisprojektit ovat 
julkisrahoitteisia tai orga-
nisaation kumppanien 
rahoittamia. Jäsenyrityksil-
tä kerätään vuosittaista 
jäsenmaksua. Jäsenmaksut 
kattavat pääosan organi-
saation toiminnasta. 
Jäsenyrityksille hyödyt 
konkretisoituvat verkostoi-
tumisena, tutkimusprojek-
teina sekä Swedish Alumi-
niumin viestintä- ja vaikut-
tamistoimenpiteinä teolli-
suudenalan edistämiseksi.  

- 

 

Yhteenveto 

Ruotsin benchmark -kohteet olivat yhdistyspohjaisesti ja verkostomaisesti toimivia metallialan edistäjäor-

ganisaatioita/klustereita. Steel and Engineeringin sekä Swedish Aluminumin haastateltavat korostivat jat-

kuvaa viestintää ja vuorovaikutusta sekä jäsenyritysten tarpeiden kuuntelemista keskeisenä osana toimin-

taa. Jäsenyritykset on tunnettava hyvin, jotta voidaan edistää alan yritysten yhteistyötä. Lisäksi on tärkeää 

tuntea metalliteollisuuden muita sidosryhmiä, kuten yliopistoja ja kuntia, jotta pystytään rakentamaan yh-

teistyötä myös yritysten ja sidosryhmien välille. Toisena keskeisenä tekijänä painotettiin organisaati-

on/klusterin taloudellista itsenäisyyttä. Toiminnan riippuvuus pelkästään julkisesta rahoituksesta voi tuoda 

eturistiriidan muiden jäsenyritysten tarpeisiin nähden, joita organisaation tulisi kuitenkin ensisijaisesti pal-

vella. Englanninkielinen laajempi katsaus Ruotsin benchmark -kohteista on esitetty liitteessä 5. 
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4 Ehdotus metallialan yhteistoiminnan liiketoimintasuunnitelmaksi 

 
Metallialan osuuskunnan perustamisedellytyksiä ja -mahdollisuuksia kartoittavien työvaiheiden sekä Metal-

li Talli-verkostotapaamisen 30.9.2014 työpajatyöskentelyn perusteella päädyttiin tässä selvityksessä ehdot-

tamaan yhteistoimintaan perustuvia liiketoimintamalleja varsinaisen osuuskunnan perustamisen sijaan. 

Tässä luvussa esitetty ehdotus metallialan yhteistoiminnan liiketoimintasuunnitelmaksi perustuu erityisesti 

työpajatyöskentelyn tuloksiin. Työpajaan osallistuneet yritykset on mainittu raportin liitteessä 4. Liiketoi-

mintasuunnitelmaa konkretisoidaan seuraavaksi liiketoimintamallin avulla, jonka pohjana käytetään Bu-

siness Model Canvas -viitekehystä (kuva 2.).  

Liiketoimintamallilla tarkastellaan kolmea haastatteluiden perusteella tunnistettua keskeistä näkökulmaa 

metallialan toiminnan ja verkoston kehittämiseksi Itä-Uudellamaalla. Näkökulmat ovat: 

1. Markkinointiyhteistoiminta 

2. Hankintayhteistoiminta ja 

3. Työyhteistoiminta. 

 
Kuva 2. Business Model Canvas -viitekehys 

Viitekehyksessä vaaleat laatikot kuvastavat näiden kolmen näkökulman kattamia sisältöjä koko liiketoimin-

tamallissa.  

 

 

 

 



16 
 

 

4.1 Markkinointiyhteistoiminta 

Markkinointiyhteistyön käynnistäminen on kaikkein kriittisin osa-alue metallialan toiminnan kehittämisessä 

alueella, koska se mahdollistaa uusien ja laajempien palvelukokonaisuuksien myymisen asiakkaille. Taustal-

la vaikuttaa ajatus valmistautumiseksi alueella toimivan ison laitoksen (esim. Fortum, Neste Oil tai Borealis) 

kunnossapito- tai investointihankkeen käynnistymisessä.6 Markkinointitoiminta on todennäköinen edellytys 

kahden muun näkökulman tarkastelun tarpeelle ja konkretisoinnille. Laajemmat tarjoamat edellyttävät 

usein tehokkaampia hankintaverkostoja sekä riittävää työnteki-

jämäärää määräaikaisissa asennustehtävissä. 

Markkinointiyhteistoiminnan ydinlupaus on projektin toimitus-

varmuus. Mikäli yksi yhteistyöverkoston toimijoista ei pysty toi-

mittamaan luvattua osapalvelua, niin muu verkosto varmistaa 

asiakkaalle tarjottavan tarjoaman toteuttamisen. Toimitusvar-

muus muodostuu projektinhallinnan perinteisestä kolmiosta. 

 

Muita keskeisiä argumentteja asiakkaalle ovat: 

 Asiakkaalla yksi kontaktihenkilö kaikissa asioissa 

 Kokonaispalvelun/tuotteen myynti asiakkaalle (pelkkien käsiparien sijaan) 

 Yhtenäinen toimintaperiaate (ISO9001 tms. laatujärjestelmän mukaiset toimintaperiaatteet kaikilla 

verkoston toimijoilla) 

 Läpinäkyvä toimintaketju asiakkaan suuntaan 

 

Myynti- ja markkinointiyhteistyön käytännön toteuttaminen kannattaa alkuvaiheessa toteuttaa ilman uusia 

ja erillisiä organisaatioita: 

 Organisoituminen hankkeen sisällön perusteella - yksi yritys vuorollaan vastuutahona, muut alihankki-

joina 

 Johdettu tarjousprosessi ja nopea reagointi – määritelty vastuutaho heti alkuvaiheessa 

 Toimitusprosessissa selkeä vastuunjako – yhteinen jaettu tavoite  

 Yhteisten laatukriteerien määrittely, ohjeistukset (vastuutahon ohjeistuksessa ja seurannassa) 

 Verkoston sisällä tapahtuva hinnoittelu ja kustannukset tulee olla läpinäkyviä koko verkostolle luotta-

muksen rakentamiseksi. 

 

Päästäkseen ylipäätään tarjoamaan esimerkiksi Neste Oilin Porvoon jalostamon investointiprojekteihin, 

tulee niin toimittajien kuin alitoimittajienkin täyttää HSEQ-kriteerit7 (Health, Safety, Environment, Quality). 

HSEQ-palveluntoimittajaksi päästäkseen on läpäistävä arviointimenettely, jonka perusteet ja periaatteet on 

sovittu tilaajayritysten kesken. Arviointi perustuu sekä toimittajan itsearviointiin, että paikan päällä tapah-

tuvaan Inspecta Sertifiointi Oy:n suorittamaan arviointiin. Inspecta vastaa myös arviointiraportin laatimises-

ta. Arviointiprosessin pituus on muutamia kuukausia. Kolme vuotta voimassaoleva arviointi maksaa toimit-

tajayritykselle 2 000 €. HSEQ-palveluntoimittajana toimiminen mahdollistaa palvelujen tarjoamisen myös 

esimerkiksi seuraaville yrityksille: Efora, Kemira, Metsä-Botnia, Outokumpu Tornio Works, Rautaruukki ja 

Ruukki Metals. 

 

                                                           
6
 esim. Pörssitiedote 7.10.2014: ”Neste Oil aikoo investoida merkittävästi Suomessa” 

7
 https://www.hseq.fi/ 
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Pienille yrityksille ja alueellisille verkostoille on tarjolla myös ns. private-menettely. Tällöin arvioija antaa 

erillistarjouksen kaikille samalla maantieteellisellä alueella toimiville yrityksille. 8  Näkyvyys HSEQ-klusterissa 

sovitaan tällöin erikseen. 

 

4.2 Hankintayhteistoiminta 

Hankintayhteistoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen tehokkaampi tapa organisoida hankintatoimin-

taansa. Yhteistyön tarkoituksena on etsiä metallialalle parhaat toimintamallit ja hankintakonseptit. Uusien 

palvelutarjoamien näkökulmasta ainakin seuraavat osa-alueet on tunnistettu kriittisinä alueelta puuttuvina 

resursseina: alueella toimiva kilpailukykyinen pintakäsittelytoimija (maalaus, karkaisu, pinnoitus) sekä 

suunnitteluyritykset.  

 

Hankintayhteistyön muodostamisessa voi ottaa esimerkiksi Nordic Sourcen toimintamallin. Nordic Source 

toimii osuuskuntamuotoisesti ja palkkiopohjalta, ei palkatun henkilöstön kautta9. Osuuskunta muodostaa 

alustan mm. seuraaviin osa-alueisiin: 

 

 Toimittajien auditointi, koulutus, toimittajien kehittäminen 

 Laatuyhteistyö, riskianalyysit, uudet hankintakanavat 

 IT-ohjelmistot ja sähköinen ostotoiminta 

 Reklamaatioprosessit  

 Spend-analyysit ja tietojen keruu eri tavoin. 

 

Nordic Sourcen osuuskuntamaksu on kaikille jäsenille sama ja sen saa kokonaisuudessaan takaisin, mikäli 

yritys haluaa irtaantua osuuskunnasta. Liittymismaksunkin voi myydä uudelle osakkaalle. Osuuskunta edel-

lyttää kuitenkin sitoutumista vähintään kolmeksi vuodeksi toimintaan sekä minimiostomäärää. Osuuskun-

nan toiminta rahoitetaan sopimuskumppaneiden kautta provisioin. Nordic Source itsessään on kuitenkin 

tarkoitettu suuremmille yrityksille, joten sen jäsenyys ei palvelisi alueen nykyisiä metallialan toimijoita. 

 

4.3 Työyhteistoiminta 

Työyhteistoiminnan pääasiallisena tehtävänä olisi turvata osaavan työvoiman saatavuus esimerkiksi hank-

keittain tai tuotantopiikkeihin. Yhteistoiminnan tehtävänä on varmistaa kriittiset resurssit, kuten määräai-

kaisissa asennustehtävissä tarvittavat ammattitaitoiset asentajat.  

 

Osuuskunta Työpooli Andelslag10 on vuonna 2011 perustettu osuuskunta, joka toimii vastaavanlaisella logii-

kalla. Työpoolin toiminnassa on tällä hetkellä mukana kolmetoista uusmaalaista yritystä. Työpoolin tehtä-

vänä on rekrytoida ja kouluttaa työntekijöitä mukana oleviin yrityksiin, ennen kaikkea tasoittamaan tuotan-

non ruuhkahuippuja.  

 

                                                           
8
 Kaj von Weissenbergin haastattelu 9.10.2014, Inspecta Sertifiointi Oy 

9
 Malmivaara, J. Nordic Source Osk Hankintaosuuskunta. Metalli Talli -verkostotapaaminen 30.9.2014. 

10
 http://www.tyopooli.fi/ 
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Vaihtoehtoisesti metallialan yritykset voivat hankkia tarvittavia resursseja henkilöstöpalveluyrityksiltä, ku-

ten Finnish Staff Office11.  Finnish Staff Officella (FSO) on teollisuuden ja rakentamisen osaamista, ja koke-

musta erityisesti ydinvoimarakentamisen projekteista. Itä-Uudenmaan metallialan yritysten yhteishankkeis-

sa voitaisiinkin tehdä yhteistyötä esimerkiksi FSO:n kanssa, erityisesti mahdollisissa Fortumille toteutetta-

vissa laajoissa hankkeissa. Metalli Talli -verkostotapaamisessa tuotiin lisäksi esille tarve osaajien kokoami-

seksi ja koordinoimiseksi koskien laatukriteerien mukaisia asennustöitä. 

5 Johtopäätökset ja toimintasuositukset 

Tämän selvityksen tulosten perusteella metallialan osuuskunnan perustamista ei voida pitää ensisijaisena 

tai ainoana toimintasuosituksena Metalli Talli -verkoston yrityksille. Selvityksen johtopäätöksenä esitetään-

kin vaihtoehtoisia toimintasuosituksia pohdittavaksi edelleen Metalli Talli -verkostossa. Toimintasuosituk-

sesta riippumatta yritysten yhteistyön tulisi perustua mahdollisimman keveään ja ketterään hallintoraken-

teeseen sekä näyttäytyä selkeänä ja yksiselitteisenä asiakkaille (”yhden luukun periaate”). HSEQ -

kriteeristön vaatimusten täyttäminen tukisi niin ikään yritysverkoston kilpailukykyä ja asiakashankintaa.  

Selvityksessä tunnistettuja kriittisiä kehittämissuuntia on koottu sivun 20 kuvioon Metalli Talli -verkoston 

yhteistoimintamalli. 

Metallialan osuuskunnan perustaminen 

Uuden osuuskuntamuotoisen yrityksen perustaminen edellyttäisi Metalli Tallin yrityksiltä yhä vankempaa 

yhteistä tahtoa yhteistyön tiivistämiseen ja yhteisen liiketoiminnan luomiseen. Tätä selvitystä varten haas-

tateltujen benchmark -osuuskuntien edustajat korostivat osuuskuntatoiminnan perustuvan yhteisesti mää-

riteltyihin ja hyväksyttyihin tavoitteisiin sekä kaikkien toimijoiden kiistattomaan sitoutumiseen niihin. 

Osuuskunnan perustamisvaihe edellyttää myös innokasta koordinaattoria ja veturia, jonka johdolla konk-

reettiset osuuskunnan perustamistoimenpiteet käynnistetään. Osuuskunnan pelisääntöjen konkretisointi 

on keskeistä heti käynnistystyöstä alkaen. Nyrkkisääntönä voitaisiin todeta, että hedelmällisin yhteistyö 

saavutetaan tiiviillä ja tavoitteellisella vuorovaikutuksella äänestysten sijaan.  

Osuuskunnan toimialan ja tarjoaman määrittelevät luonnollisesti mukaan liittyvät toimijat. Tämän selvityk-

sen tuloksiin viitaten osuuskunta voisi keskittyä eritoten metallialan myynnin ja markkinoinnin kehittämi-

seen, mutta sen funktiot ja toimintakenttä voisivat olla myös väljemmin määriteltyjä. 

Yhteistyösopimusten solmiminen 

Mikäli yllä kuvatut edellytykset osuuskunnan perustamiseksi eivät täyty, kannattaa yritysten pyrkiä raken-

tamaan yhteisiä uusia palvelutarjoamia yhteistyösopimusten muodossa. Yhteistyösopimukset konkretisoisi-

vat Metalli Talli -verkoston yritysten välisen luottamuksen rakentamista tekemisen tasolla (esimerkiksi yh-

teisprojekteiksi, myyntiyhteistyöksi tai henkilöstöresurssien jakamiseksi).  

Tällöin toimijaverkoston yhteinen myyntiprosessi ja tarjoama organisoitaisiin aluksi sopimusperustaisesti, ja 

organisoitumisen mallia voitaisiin jatkossa tarkastella hankittujen kokemusten ja uuden opitun valossa. 

Yhteisen asiakasprojektin toteuttaminen toisi verkostolle selkeämpää näkemystä siitä, millaista juridista 

hallintorakennetta olisi perusteltua lähteä jatkossa rakentamaan. Esimerkiksi yhdistyksen, osuuskunnan tai 

osakeyhtiön perustaminen voi tämän jälkeen osoittautua tarkoituksenmukaiseksi. Yhteistarjoaman ydinlu-
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 Kekkonen. H. Finnish Staff Office. Metalli Talli -verkostotapaaminen 30.9.2014. 
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pauksen varmistamiseksi voidaan hyödyntää olemassa olevien osuuskuntien palveluja (esim. Työpooli) tai 

tehdä yhteistyötä henkilöstöyritysten, kuten FSO:n, kanssa. 

HSEQ-kriteeristön vaatimusten täyttäminen 
 
Yksi mahdollisuus metallialan yritysten yhteiskehittämiseksi on laatutyö ja sertifiointi. Inspecta Oy:n kanssa 

on syytä pohtia uudenlaisia, pk-yrityksille kustannustehokkaita verkostopohjaisia malleja HSEQ -kriteeristön 

vaatimusten täyttämiseksi.  

HSEQ-sertifiointi mahdollistaisi yrityksille osuuskuntaperustaisesti tai sopimuspohjaisesti toteutettuja suu-

riakin yhteishankkeita, jotka toisivat yrityksille aivan uudenlaista projektijohtamisen osaamista ja kokemus-

ta.  

 
Metalli Tallin jatkohanke 
 
Metalli Talli -hanke on päättymässä vuoden 2014 lopussa, ja tämän metallialan osuuskuntaselvityksen pe-

rusteella tarvetta hankkeen jatkotoimenpiteille on runsaasti. Jatkohankkeen olisi suositeltavaa olla käytän-

nönläheinen ja Metalli Talli -verkoston yritysten lisäksi myös muita sidosryhmiä osallistava (esim. kunnat, 

T&K&I -organisaatio). Lisäksi hanke tulisi toteuttaa asiakasrajapinnassa, ja se voitaisiin organisoida konk-

reettisen pilotin tai toimintakokeilun muodossa. 

Esimerkiksi Tekesin Liideri -ohjelma auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, 

työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista. Ohjelma tukee esimerkiksi uudenlaisia työnteon tapo-

jen, verkostojen ja tietotekniikan kehittämistä liiketoiminnan uudistamiseksi. Metalli Talli -

kumppaniyritysten yhteisen myyntiprosessin ja -toimintamallin kehittämistä tai yhteistä laatutyötä voisi 

ajatella liiketoiminnan uudistamisen pilotiksi tai toimintakokeiluksi.  

 
Matchmaking ja verkostojen edelleen kehittäminen 
 
Tämän selvityksen tulokset antavat myös pontta suositella metallialan yritysten ja asiakkaiden matchma-

king- ja verkostotapaamisten jatkamista ja laajentamista Metalli Talli -hankkeen jälkeen. Metallialan yritys-

ten yhteisinfot ja kohtaamismahdollisuudet erilaisten valtakunnallisten tapahtumien, kuten Team Finland -

verkoston teemapäivien, yhteydessä tukisivat metalliyritysten markkinointia ja tunnettuuden edistämistä. 
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Liite Ruotsin benchmark –kohteet (englanninkielinen) 
 

Steel and Engineering  

Steel & Engineering has operated as a non-profit organization for the steel and engineering industry in the 

Värmland region since 2009. The organization originally started in 2006 as a project lead and mainly funded 

by the Kristinehamn municipality.12 Today, Steel & Engineering has over 80 member companies, which 

makes it one of the strongest cluster organizations in Värmland.13  The mission of Steel & Engineering is to 

contribute to financial growth, new job opportunities and the establishment of new businesses in the 

Värmland region through collaboration, skills development and innovation.14 

The members of Steel & Engineering represent the entire industrial process chain. 85 percent of the mem-

bers are SMEs, but there are also member companies with up to 1,000 employees. In addition, a large pro-

portion of the companies are members of huge corporations, and about 30 percent are internationally 

owned.15 RMC’s interview with one of the project leaders of Steel & Engineering indicates that the member 

companies are different in many aspects, but share the same basic needs, such as skills development 

adapted to the steel and engineering industry. 

Based on the needs of the member companies, Steel & Engineering wants to act as a system integrator 

within the regional innovation system. Furthermore, the organization’s activities focus on entrepreneur-

ship, business development, industry-related R&D, as well as training and competence provision.16  Steel & 

Engineering follows the Triple Helix model, which means that the co-operation between the regional steel 

and engineering industry, academia and the public sector is essential for almost all activities.17 However, 

the organization’s activities are mostly financed by funds from the public sectors, for instance from munici-

palities in Värmland, Karlstad University and various EU funds. Each member company pays an annual 

membership fee (which relates to the size of the company) and the private financing is increasing steadily, 

but the organization needs long-term public funds to run 

development and pilot projects.18  

According to one of Steel & Engineering’s project leaders the 

members especially value the network and knowledge they 

gain from Steel & Engineering. The membership provides 

the companies with unique co-operations with various or-

ganizations both in and outside the region. In order to en-

sure that projects and activities meet the members’ de-

mands, the organization management has frequent contacts 

with the member companies.  

The project leader, which RMC has interviewed, points to 
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 Steel and Engineering (2010) Steel & Engineering 2015. Vision and Strategy. p. 17. 
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 Region Värmland (2012) Värmlandsmodellen 2.0. Klusterstrategi 2013-2017. p. 3. 
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 http://www.stalverkstad.se/about-us (September, 21, 2014) 
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 Steel and Engineering (2010) Steel & Engineering 2015. Vision and Strategy. p. 3. 
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 http://www.stalverkstad.se/about-us (September, 21, 2014)  
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 http://www.stalverkstad.se/om-oss (September, 21, 2014) 
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 Steel and Engineering (2010) Steel & Engineering 2015. Vision and Strategy. p. 17. 

“We talk a lot with our compa-

nies, so if there is a new demand 

we will find it. All we do is based 

on the companies’ needs and we 

always search for input from 

them.” /Lynn Dreierbakken, project 

leader, Steel & Engineering  



 
   

 

three key factors if organizations such as Steel & Engineering are to be successful. Firstly, the organization 

has to have constant communication with the member companies and listen to their needs. Secondly, the 

organization has to have great knowledge about the member companies, so that it can initiate and support 

co-operations between companies within the industry. The third and last success factor is knowledge about 

other stakeholders in the industry, such as universities and municipalities, so that the organization can help 

build bridges between their members and different stakeholders.  

Swedish Aluminum 

Swedish Aluminum was established in 2007, as a result of the 

merge between the two sister-organizations Swedish Aluminum 

and Kingdom of Aluminum. The mission of Swedish Aluminum is 

to develop the use of aluminum with respect to the environ-

ment and a good economy. Today, the organization has more 

than 100 members, and a majority of the companies are located 

in the Småland region. 19 The members range from local compa-

nies with just a few employees up to large multi-multinational 

companies. Nevertheless, they all use aluminum as a strategic 

material, either by offering goods or services contain-

ing/adapted to aluminum or support the aluminum-companies 

activities.20 

The organization arranges various activities, such as industry-related R&D, seminars, workshops, marketing 

co-operations, education and qualified training. All operations are based on co-operation between compa-

nies in the aluminum industry, academia and public sector organizations. The operation model enables 

Swedish Aluminum to both use existing cluster collaborations and identify new, potential dynamics be-

tween key players in the so-called aluminum regions, such as the Småland region. When it comes to 

Småland, where most of the member companies are located, the vision of Swedish Aluminum is a region 

and an industrial cluster for development growth and a marketplace for a business community offering 

world-class goods and services based on aluminum.21 

Moreover, Swedish Aluminum acts as the official representative of the aluminum industry, which means 

that the organization is promoting the interests of the member companies.22  RMC’s interview with the CEO 

of Swedish Aluminum indicates that the promotion of aluminum as a strategic material is one of the core 

activities of Swedish Aluminum from the members’ point of view. According to the CEO, the members ap-

preciate the organization’s work when it comes to raising awareness on issues related to aluminum, but 

they also put great value on the network and research projects organized by Swedish Aluminum.  

In the interview, the CEO describes Swedish Aluminum as a highly flexible organization. According to the 

CEO, the fact that the organization is managed by just a handful of people and focuses on projects enables 

the organization to change quickly. The CEO points out that the flexibility is crucial, since the organization 
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have to be able to change with the needs of the member companies. Moreover, the CEO describes the or-

ganization as independent because of its funding structure. Specific projects are funded by partners, public 

organizations etc. However, the organization and its activities are mainly funded by membership fees (re-

lated to the size of the company and its position within the organization), which means that the organiza-

tion does not rely on public funds for its survival.  According to the CEO, independence is one of the keys to 

success for organizations such as Swedish Aluminum. If the organization is dependent on funds from the 

public sector the needs of the public partners will sooner or later clash with the needs of the members. The 

CEO states that the member’s needs are the core of the organization, and that they should always be priori-

tized. 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


