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Meriteollisuuden kansainvälisten markkinoiden tilannekatsaus 
 
 
 
 
 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
Koneteknologiakeskus Turku Oy, Finpro ry ja Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestävät yhteistyössä 
meri- ja offshoreteollisuuden sekä infrarakentamisen kansainvälisten markkinoiden 
tilannekatsausseminaarin 4.6.2014 klo 13:00–17:00 Turussa ”Turku Baltic Sea Region Days:in” 
aikana. Seminaaripaikkana on Radisson Blu Marina Palace Hotel, kokoustila Juhana, Linnankatu 32, 
Turku. 
 

Globaalin markkinatilanteen asettaessa entisestään haasteita uusien markkina-alueiden 
valloittamiselle, näistä juontuvien osaamistarpeiden paineille ja yritysten etabloitumiselle, 
järjestämme laaja-alaisesti meriteollisuuden markkinoita skannaavan tilaisuuden What’s up Global. 
Tilaisuuden tarkoituksena on antaa ajankohtaiskatsaus meri- ja offshoreteollisuuden sekä 
infrarakentamisen markkinoiden tilanteesta ja näkymistä.  
 

Tämän tilaisuuden jatkona järjestetään What’s up -markkinakohtaiset työpajat, joissa keskustelu 
kohdennetaan spesifisille eri markkina-alueille. Yhteistyössä osallistujien kanssa työpajoissa 
määritellään markkinakohtaiset toimenpidetarpeet ja päätetään käynnistettävistä toimenpiteistä. 
Ensimmäiset työpajat kohdistuvat Norjan, Ranskan ja Venäjän markkinoille ja järjestetään Turussa 
16.6.2014. 
 

Myöhemmin syksyllä 2014 järjestetään erillistyöpajat kohdistuen Aasiaan, muihin EU-maihin ja 
muihin pyydettyihin kohdemaihin. Toimenpiteillä tavoitellaan strategista markkina-lähestymistä 
yhdessä yritysten kanssa, vahvempaa näkyvyyttä markkinoilla ja tehostettujen suomalaisen 
meriteollisuuden yhteisten markkinakohtaisten toimenpiteiden aikaansaattamista. 
 

Tilaisuuden markkinakatsaukset antavat Finpron markkina-alueiden maajohtajat. 
 

Tilaisuuden agenda 
13:00                  Tilaisuuden avaus, Mervi Pitkänen 
13:15                  Yleiskatsaus, Ulla Lainio  
13:30                  Maakatsaus Norja, Antti Mäkikyrö ja Henrik Dannström  
14:00                  Maakatsaus Venäjä, Ulla Lainio  
14:30                  Kahvitauko 
15:00                  Maakatsaus Ranska, Marie-Zoe Belon-Laitinen  
15:15                  Maakatsaus Aasia, Jari Makkonen  
15:45                  Maakatsaus Brasilia, Kimmo Aura 
16:15                  Tietoa 16.6.2014 toimenpidetyöpajoista 
16:30                  Keskustelua ja tilaisuuden päätös 



Tilaisuus on maksuton ja suomenkielinen, mutta ilmoittautuminen tilaisuuteen vaaditaan seuraavan 
linkin kautta: 
 
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/ilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=9450007D8FA0
B75EC2257CD30047C8F7  
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Mervi Pitkänen                                                                                 Ulla Lainio 
johtaja                                                                                                johtava asiantuntija 
Koneteknologiakeskus Turku Oy                                                   Finpro ry 
 
 
What’s up on yrityksille, korkeakouluille ja muille meri- ja konepajateollisuuden kansainvälistymistoimiaan lisääville 
toimijoille kohdennettu Koneteknologiakeskus Turku Oy:n TEM-Meri-ohjelman (työ- ja elinkeinoministeriön 
meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma) puitteissa toteuttama foorumi, jonka tarkoituksena on koota 
markkinoille tarvittava strateginen keskustelu. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa Team Finland -hengessä ja 
saattaa aikaan kriittinen massa toimenpiteitä ja suomalaista näkyvyyttä täsmällisesti kohdistettuna eri markkina-alueille. 
Foorumi on maksuton ja avoin sekä tähtää pysyvään ja pitkäjänteiseen markkinoiden edistämistoimintaan. 
 
Koneteknologiakeskus Turku Oy on Turun ja Varsinais-Suomen alueen oppilaitosten ja yritysten yhteinen kouluttamis- ja 
kehittämiskeskus. Koneteknologiakeskus Turku Oy:llä on keskeinen rooli suomalaisen meri- ja konepajateollisuuden 
toimintaympäristön ja valmiuksien kehittämiseen keskittyvässä toiminnassa. Koneteknologiakeskus Turku Oy koordinoi 

vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneen meritekniikan tutkimusryhmä Meridiemin® toimintaa, sekä hallinnoi ja on 

mukana toteuttamassa useita meriteollisuuden kansallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita. Koneteknologiakeskus 
Turku Oy on mukana toteuttamassa myös Työ- ja elinkeinoministeriön meriteollisuuden toimintaympäristön 
kehittämisohjelmaa. Toiminnan kautta pyritään tukemaan ja edistämään meriteollisuuden kehitystä ja kasvua 
tulevaisuuden tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet huomioon ottaen, kytkien toimenpiteisiin mukaan myös kaikki Team 
Finland -toimijat. www.koneteknologiakeskus.fi www.meridiem.fi  
 
Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen 
hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla 
markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja 
yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 330 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä 
lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten 
puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland. www.finpro.fi 
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