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1. Tausta
Vuoden 2013 aikana FinNuclear –yhdistyksen toiminta on edelleen jatkunut monipuolisena
koostuen erilaisista verkottumistapahtumista, jäsenistön yhteismarkkinoinnista,
yritysvalmennuksesta, informaatiopalveluista sekä kehitysprojektitoiminnasta. Yhdistyksen
hallitus on vuoden 2013 aikana kokoontunut 5 kertaa.
Oheiseen taulukkoon on koottu yhdistyksen keskeinen toiminta vuoden 2013 aikana.

01/2013
01/2013
02/2013
03/2013

Training for requirements management
Areva Suppliers´ day
Juridical workshop nr.2
Russia Power 2013 exhibition stand

04/2013 FinNuclear delegation in UAE
04/2013 NQA-1 training
04/2013 Lead Auditor training
Training - ensuring competencies in nuclear
05/2013 construction
Association spring meeting and FinNuclear seminar about national nuclear industry
05/2013 portfolio
06/2013 Match Industry -event in Rauma
06/2013 Juridical workshop nr.3

FinNuclear -presentation in European
Nuclear Power
WNU summer school workshop in Helsinki
Training - basics for nuclear subcontractors
Training- nuclear facilities visit
Training - quality & requirements
10/2013 management
11/2014 FinNuclear presentation at IAEA TM
11/2013 Rosatom Suppliers´ day

06/2013
07/2013
09/2013
09/2013

11/2014

Association Autumn meeting

11/2013 Training for supply process
12/2013 NQA-1 training
12/2013 Lead Auditor training

Information services: www.finnuclear.fi, Newsletter, Global Nuclear News Summary, Market Survey,
Subcontractors´ quidebook
Joint marketing: FinNuclear Directory and its distribution internationally
Development project: Pre-qualification method, alliances kick-off activities

2. Toiminnan organisoiminen
Sääntöjen mukaisesti hallituksen toimintakausi on yksi kalenterivuosi. Tämän jälkeen
eroamisvuorossa ovat 2 kautta peräkkäin istuneet jäsenet. Hallituksen varajäsenet valitaan
ja nimitetään erikseen.
FinNuclear ry:n 100% omistama palveluyhtiö käynnistettiin vuoden 2013 alussa. FinNuclear
ry:n käytännön toiminnan organisoiminen hoidetaan jatkossa pääasiassa palveluyhtiön
kautta. FinNuclear Oy:lle on palkattu resursseja tätä varten. FinNuclear ry:llä ei ole omaa
henkilökuntaa.
Yhdistyksellä on ollut toimenpiteitä ja hallituksen kokouksia valmisteleva työryhmä, jossa
on kolme jäsentä: hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen johtaja.
Tähän ehdotetaan muutos siten että palveluyhtiö FinNuclear Oy:lle muodostetaan
pienempi operatiivisen roolin omaava hallitus.
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3. Toiminta vuonna 2014
Yhdistys jatkaa toimintaansa samoilla fokusalueilla kuin aiempina vuosina:





verkottuminen ja yhteismarkkinointi
yritysvalmennus
informaatiopalvelut
toimialalliset kehitysprojektit.

Suunnitellut toimenpiteet on esitetty suunnitelman lopussa olevassa taulukossa.
Seuraavassa on täydentävää tietoa fokusalueittain.
Verkottuminen ja yhteismarkkinointi
Tutuksi tulleita Suppliers´ Day -verkottumistapahtumia organisoidaan edelleen vuoden
2014 aikana. Tapahtumia pyritään organisoimaan paitsi laitostoimittajien ja niiden
pääalihankkijoiden, myös kotimaan isojen asiakkaiden kanssa.
Toimialallisia yhteisesiintymisiä jatketaan vienninedistämis- ja verkottumismatkoja sekä
yhteisosastoja toteuttamalla. FinNuclearin kaltaisiin organisaatioihin muissa maissa
pidetään yhteyttä benchmarking- ja verkottumismielessä.
Yhteismarkkinoinnin keskeisenä välineenä käytetään jäsenet esittelevä FinNuclear Directory,
www.finnuclear.directory.fi sekä sen painoversio, jota jaetaan verkottumistapahtumissa
sekä sidosryhmille postitettuna. Directoryssa esitellään edelleen Teknologiateollisuus ry:n
toimialaryhmän jäseniä, ”associated members” –kohdassa, mutta yhdistyksen jäsenistöä
pienemmällä näkyvyydellä.
FinNuclear Ry vahvistaa toimintaansa OL4-, Onkalo- ja HF1 -projektien talousalueella: Poriin
on avattu Oy:n toimipiste sekä paikallisten kehitys- ja koulutustoimijoiden kanssa pyritään
tiiviiseen yhteistyöhön.
Yritysvalmennus
FinNuclear –yritysvalmennusta organisoidaan jäsenistön toiveiden mukaisesti. Laadun ja
vaatimusten hallinnan osalta kiinnostus on ollut varsin suurta, ja näihin liittyviä koulutusjaksoja on tarkoituksenmukaista jatkaa ja syventää. Ydinenergia-alan alihankintatoimintaan
kytkeytyviä perusasioita kehitetään verkkomateriaaliksi. Yritysvalmennuspäivät, jotka
tähtäävät turvallisuuskulttuurin ymmärtämiseen käytännössä mm. laitosvierailujen kautta,
ovat myös vuoden 2014 ohjelmassa.
FinNuclear ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saada jäsenhinnalla yhden yrityskohtaiseksi
yritysvalmennukseksi katsottavan toimintajärjestelmän esiarvioinnin, ja näin hyödyntää
menettelyä, joka on luotu yhdistyksen kehityshankkeella Prizztech Oy:n toimesta 2012-2013
aikana.
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Informaatiopalvelut
Toimialallinen informaatiopalvelu sekä yhteismarkkinointimateriaali toteutetaan edellisten
vuosien tapaan. Näitä ovat:
 FinNuclear Newsletter
 Global Nuclear News Summary
 www.finnuclear.fi ylläpitäminen ajantasaisena tiedotuslähteenä.
Syksyllä päivitetään keväällä 2013 julkaistu markkinakatsaus.
Kehityshankkeet
Projektia ”Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen kehittäminen”
jatketaan kesäkuuhun asti. Tänä aikana projekti koostuu vielä seuraavista osista:




Konsortio- ja allianssihankkeiden käynnistämisen tuki; projektin yksi tavoite on että
kilpailukyvyn kehittämiseksi yritykset alkavat muodostaa yhteistoiminnallisia
arvoverkkoja Ry:n tuella, joka käytännössä tarkoittaa projektisuunnitelmien
laatimisen tukitoimintaa ja rahoitusmallien haarukoimista. Jatkohankkeita on
suunnitteilla ainakin seuraavilla osa-alueilla:
o Putkistot ja teräsrakenteet
o Rakentamisen kokonaistoimitukset
o Eristeratkaisut
o Asiantuntijapalvelut
o Toimittajakelpoistumisen ohjelma
Alihankkijoille kohdistettavaan vaatimusten hallintaan soveltuvan menettelytavan
määrittäminen

4. Resursointi vuonna 2014
Yhdistyksen operatiivisen toiminnan organisointi toteutetaan vuonna 2013 seuraavin
resurssein:
 Toiminnan johtaminen, kehittäminen: FinNuclear Oy
 Palvelutoiminnan toteuttaminen: FinNuclear Oy
o Verkottuminen ja yritysvalmennus
o Informaatiopalvelut ja IT -hallinto
o Taloushallinto
 Tilitoimisto: Länsi-Suomen Yritysohjaus Oy
 Tilintarkastus: KPMG Oy
 Kehitysprojekti: FinNuclear Oy, Prizztech Oy sekä muita alihankkijoita
Toiminnan toteutuksessa käytetään lisäksi merkittävässä määrin muita ulkopuolisia
asiantuntijoita ja ostopalveluita.
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5. Kustannukset ja rahoitus
Yhdistys rahoittaa edellä kuvatun toimintansa jäsenmaksuilla, FinNuclear Oy:n palvelutoiminnalla sekä Tekesin projektirahoituksella. Palvelutoiminnan osalta on päätetty
käytäntö, että 1-2 henkilöä per FinNuclear ry:n jäsenorganisaatio voi osallistua maksutta
verkottumistapahtumiin ja seminaarimaisiin yritysvalmennuksiin. Muita toimintoja koskien
käytössä on jäsenalennus.
Toiminnan edelleen kehittämiseen voidaan hakea rahoitusta myös muista lähteistä tai
osallistua muiden organisaatioiden hankkeisiin, joiden katsotaan edistävän yhdistyksen
tarkoitusta.
Hallitus ehdottaa jäsenmaksuihin lisäporrastusta yhden henkilön yrityksille: jäsenmaksu
500€, liittymismaksu 250 €. Liittymismaksu eri kategorioissa olisi 50% vuosijäsenmaksusta.
Nykyiseen jäsenmäärän, -maksutasoon ja toimintasuunnitelmaan perustuva tulo- ja
menoarvio vuodelle 2014 on esitetty seuraavassa taulukossa:

FinNuclear ry
TULOT
Jäsen- ja liittymismaksut
Vastaavat 2013
Hanketuki (Tekes)
Yhteensä

312000
60000
50000
422000

KUSTANNUKSET
Operatiivisen toiminnan organisoiminen
Jäsenille hankittavat yritysvalmennukset

230000
30000

Yhteismarkkinointikulut (messuosastot, painatukset)

40000

Hallinnolliset kulut (vuokrat, IT, talous, kokouskulut)
Kehitysprojektin toteutus (alihankinnat)
Yhteensä

22000
100000
422000
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FinNuclear ry:n palvelutoiminta yhtiöitettiin vuoden 2013 alussa FinNuclear Oy:n
toiminnaksi. Yhdistys omistaa Oy:n 100%:sti. FinNuclear Oy:n osalta tulo- ja menoarvio
vuodelle 2014 on:

FinNuclear oy
TULOT
Operatiivinen toiminta FinNuclear ry:lle
Muu palvelutoiminta
Vastaavat 2013
Yhteensä

210000
160000
60000
430000

KUSTANNUKSET
Henkilöstökulut, matkat

250000

Hallinnolliset kulut (vuokrat, IT, talous, kokouskulut,
TTH)
Alihankinnat
Yhteensä

30000
130000
410000

Kokonaiskustannusarvio on maltillinen ja saattaa muuttua mikäli yritysten aktiivisuus
FinNuclear –palveluiden hyödyntämiseksi kasvaa tai toiminnan edelleen kehittämiseen
myönnetään haettua rahoitusta.
Liittenä oleva taulukko esittää FinNuclear ry:n toimintasuunnitelman 2014 yksityiskohdat ja
suunnitellun aikataulun.

Helsingissä, 14.11.2013
Leena Jylhä,
Toiminnan johtaja, FinNuclear ry
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TOIMINTA-ALUE

MENETELMÄT

TOIMENPITEET

AJANKOHTA

VERKOTTUMINEN JA
YHTEISMARKKINOINTI

Verkostotapahtumat/-tilaisuudet

Suppliers´ päiviä 2-3

02-12/2014

Messuesiintymiset

Finnuclear osastot: Russia Power 2014, ENC 2014, World
Nuclear Exhibition, Energia 14

03-10/2014

Vienninedistämis-/verkottumismatkat

Iso-Britannia, Nuclear Advanced Manufacturing and
Research Centre. Laitostoimittajien hankintaketjut
Euroopassa.

01/2014
02 – 10/2014

Markkinointimateriaali

YRITYSVALMENNUS

FinNuclear ry

Sovelluksen www.directory.finnuclear.fi hallinta ja
2014
ylläpitäminen. FinNuclear Directory – painoversion
tuottaminen ja jakelu tapahtumissa ja suoraan sidosryhmille.
Yhteinen ppt –materiaali. Mainostuotteet.

Sidosryhmätyö

Yhteistyö mm. voimayhtiöiden, ministeriön, Teknologiateollisuus ry:n toimialaryhmän, InKa -ohjelman toimijoiden
sekä kv –organisaatioiden kanssa

2014

Yritysvalmennus: yleinen

Toimittajana ydinenergialaitoksessa ja laitosvierailut (eng)
Uusi YVL –ohjeisto
NQA1, Lead Auditor
Toimittajana ydinenergialaitoksessa ja laitosvierailut
Laatu – ja vaatimusten hallinta

alkuvuosi/2014
alkuvuosi/2014
04/2014
09/2014
10/2014
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VIESTINTÄ

KEHITYSPROJEKTIT

FinNuclear ry

Verkkomateriaali perusasioista

04-10/2014

Yritysvalmennus: yrityskohtainen

Esiarviointikartoitus halukkaille jäsenille, jäsenhinnalla

2014

Toimialallisen informaation keskitetty
tuottaminen ja jakelu

Uutiskirje 1/kk
Global Nuclear News Summary
Markkinakatsaus

2014
11/2014

Jäseninformaatio, jäsenyyksien hallinta ja Suora sähköposti, tietokannan ylläpitäminen,
hankinta
yritystapaamiset, seminaariesiintymiset, tiedotus

2014

www –sivusto

Keskeinen tiedotuskanava. Ylläpitäminen, päivittäminen,
tapahtumiin rekisteröityminen

2014

Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan
alihankintaosaamisen kehittäminen sekä
mahdolliset jatkoprojektit

Projektin toteutus alihankinnoilla: projektin koordinoiminen,
jäsenien yhteisprojektien käynnistämisen tuki, vaatimusten
hallinnan kehittäminen, loppuraportointi

01-06/2014
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