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Yhdistyksen käytännön asiat
 Rekisteröiminen edelleen PRH:n pitkässä jonossa
 Säännöt on esitarkastettu ja hyväksytty
 Y –tunnus haetaan, kun mahdollista






• 1 hlö työsuhteessa tai vakituinen toimipaikka
Pankkitili on avattu (Nordea)
• Käyttöoikeus puheenjohtaja & taloushallinto
• Ei kortteja
Jäsenmaksujen kerääminen vk 21
Osoite PL 406, 00101 Helsinki
www.finnuclear.fi/ry toistaiseksi

FinNuclear Ry
Toimintasuunnitelma 2011
Toimialan kehitysprojekti 2011 -2013

FinNuclear -toimintojen jaottelu
Palvelutoiminta
• Toimialalliset tukipalvelut
•(www.finnuclear.fi, Finnuclear Directory,

yhteisesiintymiset, verkostotapahtumat,
uutiskirje )

• Benchmarking toiminta
• Alihankkijoiden valmennuskoulutus
• Kehitysprojektien käynnistäminen
jäsenyrityksille

Kehitystoiminta
Kehitysvaiheen jälkeen joitakin
asioita voi siirtyä Ry:n palvelutoiminnaksi

Esim.
• Toimialalliset selvitystyöt
• Toimialalliset kehitysprojektit
• esim toimittajaksi
kvalifioitumisen apu,
esiauditointimenettely

Palvelutoimintaa:
Kehittämistoimintaa:
• Ylläpidetään ja organisoidaan
• Jäsenmaksut + mahd Tekes- tuki
jäsenmaksuilla sekä omakustannusperiaatteella tuotetuilla palveluilla jäsenille
• Ulkopuolisille eri veloitus

Toimintasuunnitelma 2011
pääkohdat ajalla 06-12/2011
KOULUTUS

VERKOSTOITUMINEN
Nuclear Power
Europe/Milano

NQA-1 koulutus
FinNuclear -Training moduuli
1
Meet the Vendor 2
FinNuclear -Training moduuli
2
Sidosryhmätyö kotimaassa
Vaatimusten hallinta
workshop nr 1: LAATU
Vaatimusten hallinta
workshop nr 2:
DOKUMENTOINTI

kv -esiintymiset

Laitostoimittajien workshopit
CETIC -vierailu

Ohjausryhmä

VIESTINTÄ

KEHITYSTOIMINTA

Uutiskirje 1/kk

Tekes -rahoitteinen n 3 vuoden projekti:

FinNuclear Directory -jakelu

Projektisuunnitelma

www.finnuclear.fi
Organisoiminen, toteuttaminen
Sopimusehdot Toimialaryhmän kanssa
Alihankintojen koordinointi,
yhteinen kirje laitostoimittajille
koostaminen, raportit
FinNuclear + Training
kokonaisuuden rakentaminen ja
markkinointi
Tulosten hyödyntäminen
Toimintaa tukeva
määrärahaesitys valtion
budjettiin?
Yhdistyksen esitemateriaali
Yritysryhmien projektien
mm.uusille jäsenille
käynnistämisen tuki
Englanninkielinen
perusmateriaali

Ohjausryhmä

Yhdistyksen kehitystoiminta 2011 -2013
 Ry voi lanseerata oman (jäseniä hyödyttävä) koko toimialaa koskeva
kehitysprojektin tavoitteena että se poikisi yritysten välistä yhteistoimintaa edistäviä hankkeita tai konsepteja ja menettelytapoja:
– Toimitusvalmiuksien nostaminen osakokonaisuuksien toimituksiin elinkaari–

ajattelulla; suunnittelu – rakentaminen – käyttö – huolto – purku
Vastaava esim. Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre/UK

 Tavoitetta tukee:
– Talousvaliokunnan mietintö koskien hakemuksia rakentaa uusia ydinvoimalaitoksia
ref. TaVM 13/2010 vp
• Eduskunta edellyttää, että hallitus luo osaltaan edellytyksiä suomalaisen
työvoiman, osaamisen ja yrityskentän mahdollisimman laajaksi
hyödyntämiseksi ydinvoimahankkeissa
– Yksi tapa tukea poliittistakin tahtoa on käynnistää valtakunnallisesti toimiva,
ydinenergia-alan teollisuuden yhteiseen systemaattiseen kehittämiseen tähtäävä
organisaatio

 Systemaattista kehitystä voidaan tehdä pitkäjänteisen ohjelman

pohjalta; ohjeistettu aloittamaan projektina

2011 - 2014
Toimialan kilpailukyvyn kehittämisen projekti (työnimi)
Ry:n hallitus ohjaa
Prizztech Oy/FinNuclear organisoi
Toteutus asiantuntijoiden avulla
Tulokset yleishyödyllisiä,  50% Tekes –rahoitus mahdollinen

Tuloksista
takaisinkytkentä
prosessiin
 Systemaattinen kehittäminen
 Ohjelma?
 Valtion budjettiin määräraha?

Projektin tulokset:
• realistiset tarjoamat ydinvoimalaitoksen eri osissa,
erityyppisille yrityksille, alihankintaportaikon eri asteilla
• kehitystarpeet
• kilpailukyvyn keinot
Fokusalueet ja niillä:
• vientimahdollisuudet
• Yhteistoimintaan valmistavia projekteja
• kilpailija – ja partnerianalyysit
• konsortiot, allianssit ym
• Valikoitujen teemojen edistäminen
• vaatimusten hallinta
• toimitusketjun hallinta
• jne

Tekesin projektirahoitus
 Julkisten palvelujen tarjoajat, järjestöt ja

yhdistykset voivat saada rahoitusta projekteihin,
joissa kehitetään liiketoimintaa varten tuotteita,
palveluja, osaamista tai toimintatapoja,
tuotantomenetelmiä tai liiketoimintakonsepteja.
 Tekes painottaa arvioinnissa erityisesti uuden

osaamisen luomista, toimijoiden verkottumista ja
toiminnan laadun ja tuottavuuden kehittymistä

Tekes -hakemus
 Projektisuunnitelma
– 3-4 vuotta
– Alustava suunnitelma laadittuna

 Rahoitus, volyymi
– 50% - 50% mahdollinen
– Ehdotus: 750 -900 k€ , yhteensä 3 vuotta

 Alihankinnat, roolit
– selvitettävä miten jäsenyritysten osaamista voi käyttää
– onko hakijan oltava sittenkin Prizztech Oy/FinNuclear
vai onko tarkoituksenmukaista erillinen Ry:n Oy
– Tavoite: parhaat osaajat käyttöön

 Laaja teollisuuden kehitysohjelma

tavoitteena

Ry:n toteuttaman projektin sisältö
 Selvitystyöt suomalaispotentiaalisista toimitus-

kokonaisuuksista ydinvoimalaitoksen koko elinkaariprosessissa ja erityisen kilpailukyvyn tuottamisesta näihin
(jaottelu TI, NI, BoP, Rakennukset)

 Näihin kytkeytyvät strategiat: kilpailutilanne (kotimaan
hankkeet, kv-hankkeet), partnerit, vientinäkymät, tavoite-tasot

vs. suomalainen osaaminen
 Vaatimusten hallinnan ja toimittajaksi kvalifioitumisen
kehittäminen, systematisointi ja kansallinen implementointi
 Projektin koordinointi ja ohjaus sekä tulosten vieminen
käytäntöön (esim. yritysryhmien projektien käynnistäminen)

Kannanottoja
 Paljonko Ry haluaa satsata kehitystoimintaan vs









perustoiminta?
Millaisia asioita halutaan yhteisessä kehitystoiminnassa
painottaa?
Esitetty lähestymistapa tarkoituksenmukainen?
Projektin organisoiminen? Alihankinnat?
Yhdistyksen ulkopuolisia mukaan?
Eteneminen?
Ohjausryhmä nimitettävä

