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Meriteollisuuden alihankintaverkoston laajentaminen
on osa seutukaupunkien SEUTU-ohjelmaa
(www.seutuohjelma.fi ), jonka yhtenä osana olemme
kartoittamassa yhdessä uusia potentiaalisia
meriteollisuuden alihankkijayrityksiä. Työtä yritysten
ja oikeiden kontaktien löytämiseksi tehdään tiiviissä
yhteistyössä seutukaupunkien yrityspalvelujen
kanssa.
Tähän suunnitelmaan on koottu suunnitellut yhteiset
toimenpiteet tässä teemassa. Tietoja ja materiaalia
löytyy myös SEUTU-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja:
SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen
paavo.laaksonen[at]suupohja.fi; 040 653 1913
Lisätietoja voit kysyä myös oman alueesi
elinkeinopalveluista.

SEUTUKAUPUNKIVERKOSTO

-28.2.2018, Seutukaupunkien meriteollisuudesta kiinnostuneiden yritysten tuotekorttien keräys
• Tuotekorttitiedot voi jättää tänne: https://goo.gl/forms/9jUR3jmW16pXYrS63 (DL 28.2.2018)
o Forssan ja Salon alueilla on omat linkit, jotka saa näiden alueiden yrityspalveluista.

• Tuotekortteista tehdään luettelo 2018 alussa ja sitä tullaan jakamaan meriteollisuuden olemassa oleville
toimijoille mm. Meriteollisuus ry:n kautta. Tuotekorttitiedot täyttämällä ei sitoudu vielä mihinkään mutta
tarjouspyyntöjä ja yhteydenottoja voi toki tulla. Tuotekortin täyttämällä saa myös suoraa tiedon tulevista
SEUTU-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.

• Esimerkki tuotekorttiluettelosta, jonka tyyppistä ollaan tekemässä:
http://www.finoffshore.fi/asiakaskuvat/FinOffshore_Directory_2017_nettiin2.pdf
• Tuotekorttitietojen keräämisestä/ kyselyn välittämisestä ja siitä muistuttelusta vastaa paikalliset
yrityspalvelutoimijat. Muutenkin yrityskohtaisen viestinnän teemaan liittyen hoitaa kunkin seutukaupungin
yrityspalvelut. SEUTU-ohjelma tarjoaa työvälineitä ja yhteisiä toimenpiteitä joihin tulla yritysten kanssa
mukaan.
• Ensimmäisessä vaiheessa tuotekorteista kerätään vähintään oma katalogi, jota jaetaan ainakin
meriteollisuuden yrityksille Meriteollisuus ry:n kautta ja katalogille etsitään kokoajan lisää jakelukanavia.
Katalogi tulee jo kehittymisvaiheessa SEUTU-ohjelman sivuille, jossa sitä päivitetään.

Tammikuu 2018, Meriteollisuuden tietopaketti seutukaupungeille ja niiden yrityksille
• Merja Salmi-Lindgren (mm. Meriteollisuus ry:n toiminnanjohtaja 2008-2017) tekee SEUTU-ohjelman
tilaamana tiiviin tietopaketin meriteollisuudesta. Tietopaketilla vastataan kysymyksiin:
o Miksi meriteollisuuden alihankintamahdollisuuksista kannattaa nyt olla kiinnostunut?
o Millaisten yritysten kannattaa olla kiinnostuneita meriteollisuudesta?
o Kannattaako minun yritykseni nähdä vaivaa meriteollisuuden kohdalla? Mitkä ovat keskeiset seikat jotka kannattaa huomioida,
jos lähtee suuntaamaan meriteollisuuteen?

8.2.2018, Vierailu Turun Meyerin telakalla ja asiantuntijapuheenvuoroja meriteollisuudesta
• Päivä alkaa ja esitykset järjestetään Forum Marinumissa. Opastettu vierailu telakalla tehdään kahdella
linja-autolla. Päivän ohjelma ja tarjoilut ovat ilmaiset osallistujille.
• Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/oTXQyI2OfcFuaMYM2 . (Ilmo-DL 22.1.2018. Paikkoja on
rajallisesti ja osallistujajoukkoa voidaan joutua rajaamaan ilmoittautumisjärjestyksen ja
organisaatiokohtaisten rajoitusten kautta.)

Helmi-huhtikuu 2018, Sparraavia tapahtumia
• SEUTU-ohjelman puitteissa on hankittu meriteollisuuden asiantuntemusta sparraamaan seutukaupunkien
yrityksiä meriteollisuuteen. Tiedossa on webinaarit ainakin Vesa Marttiselta sekä Tuomas Aholalta.
Ainakin Marttisen sparrausta voi tulla myös seuraamaan paikan. Paikat ja ajat tarkentuvat tammikuussa
2018.

16-17.5.2018, Navigate-messut Turussa
• Messuille tulee oma osasto seutukaupungeille ja niiden yrityksille.
• SEUTU-ohjelma kustantaa osaston SEUTU-ohjelman osallistujakaupungeille ja niiden yrityksille mutta
kultakin oman ständin saavalta yritykseltä menee 250€/yritys rekisteröitymismaksu. (Myös muista kuin
SEUTU-ohjelman seutukaupungeista pääsee soveltuvin osin mukaan.)
• Yhteisen osaston koko on 60 m2, josta suurin osa on varattu 10 yritysständille. Nämä yritykset valitaan
tuotekortin täyttäneiden halukkaiden joukosta meriteollisuuden toimijoiden ”raadilla”. (Raadissa ainakin
Meriteollisuus ry:n tj. Elina Vähä-Heikkilä sekä Finpron Ulla Lainio.) Kiinnostavimmat uudet tulokkaat
etusijalla. Näiden 10 yrityksen lisäksi yhteisosastolle tulee yhteinen alue, jossa muut seutukaupunkien
yritykset sekä alueet/seutukaupungit voivat olla esillä.
• Messut ovat ilmaiset seutukaupunkien edustajille sekä seutukaupunkien yrityksille, joilla ei ole omaa
esittelytiskiä (eivätkä halua nimeään messuohjelmaan).
• Meriteollisuuden toimijoille laitettaan ennakkoon tuotekorttilista kaikista sektorista kiinnostuneista
seutukaupunkien yrityksistä ja kutsutaan heitä tapaamaan niitä messuille. Viesti voidaan lähettää
Meriteollisuus ry:n kautta.
• Messuilla tulee olemaan matchmaking mahdollisuuksia, joita kaikki messuille tulijat voivat hyödyntää.

2018, Koulutuksia ja erilaisia tapahtumia, joihin yrityksiä voi ohjata
• Alla tiedossa olevia tapahtumia, jotka voisivat sopia meriteollisuudesta kiinnostuneille:
o Helsinki: Maritime Business Day. Topic: shipbuilding update France, Germany, Russia, China, Norway, USA. (30.1. 2018,
aikaa ei vielä vahvistettu)
o 13.-14.6.2018, MatchINDUSTRY – MI18 on meri- ja teknologiateollisuuden tapahtumakokonaisuus,
http://www.matchindustry.fi/
o Meriteollisuus ry:n kalenterissa on myös tapahtumia. Kaikki tosin ei ole uusille tulokkaille.
http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/tapahtumat

• Kansainvälisiä tapahtumia, joihin voi mennä tutustumaan alaan:
o Tanska: iShipping Europe, Team Finland booth, Copenhagen, 1.-2.2.2018 (ICT-näkökulma)
o USA: Seatrade Cruise Global, Ft.Lauderdale, 5.-8.3.2018
o Venäjä: Russian shipbuilding conference 12.-13.4.2018 Finland seminar on ship building, St. Petersburg (Venäjän
markkinasta kiinnostuneille)
o Norja: ONS-messut, Stavanger, 27.-30.8.2018
o Saksa: SMM-messut, Hampuri, 4.-7.9.2018 - voi tulla tutustumaan alaan
o Venäjä: Offshore Marintec Russia, Pietari, 2.-5.10.2018

