
www.nucnet.org                                                       www.worldnuclear.org 

 
 NucNet 

pähkinänkuoressa 
Pekka Tiusanen 

28.2.2012 

http://www.nucnet.org/
http://www.worldnuclear.org/


Keskeiset asiat 

 Mikä NucNet? 
• Historia, missio 

 NucNetin uudistus 2012 
 Pekka Tiusanen 



Pekka Tiusanen 

 Lähes 40 vuoden kokemus 
ydinvoimaviestinnästä 
• Kauppalehti, Suomen Sähkölaitosyhdistys, 

Sähköenergialiitto SENER, Energia-alan 
Keskusliitto FINERGY, Energiateollisuus 

• 1980-luvun alun ITY-ryhmästä >> 
Energiateollisuuden ydinvoimatoimikuntaan 

• NucNet Board of Directors 2006-2011 
 



NucNet Prize of the Year 
2007/2008 
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Tähän on tultu 

NucNet aloitti 1990 Bernissä 
 Ydinvoima-alalla tarve saada luotettava tietolähde 

 Alalle oma viestinnän asiantuntijaverkosto  

 ja uutiskanava tiedotusvälineille 

 Sveitsin lakien mukainen “non profit” yhdistys, jonka jäsenet maidensa ydinvoimaa 

edustavia järjestöjä 

 EU:n kehittymisen myötä tarve siirtyä Brysseliin 
 Uusi NucNet, Belgian lakien mukainen yhdistys, perustettu 2007, vanha NucNet 

lopetettiin 

 Muutto Brysseliin, toimisto Foratomin toimiston yhteydessä 

 Henkilöstövaihdoksia 

 Sveitsissä olleet varat siirrettiin pienten ongelmien jälkeen Brysseliin 

 

 

 



Mission Statement 

To operate and facilitate a global information exchange network of 

professional correspondents providing reliable and verified news 

and information for communication specialists, journalists and 

employees working in the civilian nuclear energy sector. 



Toimintatavat 

 Pieni ammattitaitoinen toimitus 
 Alan seuranta 7/24 

 Merkittävä osa uutisvinkeistä NucNet-verkoston kautta ilman välikäsiä 

 Tietojen analysointi ja varmennus 

 NucNet Nuclear News (News in Brief) -uutisia lähes päivittäin sähköpostilla 

 Tärkeimmistä uutisista tekstiviestillä ennakkotieto, muutama kerta 

vuodessa 

 Uutiset uudistetuille nettisivulle, myös RSS 

 Nyt kaikki näkevät netissä uutisen alun, jäsenet ja tilaavat asiakkaat  

(sivulle sisäänkirjautuminen) koko uutisen 

 Uutuudet:  
• NucNet Nuclear News: Weekly Review 
• NucNet Nuclear Politics / No. 1 / Review of January 2012 

 
 

 



 



 



 



 



NucNet-palvelussa mukana 

 Jäsenet ja jäsenten edustajat 
 Suomessa Energiateollisuus ja sen ydinvoimatoimikunnan jäsenyritysten 

edustajat 

 Tilaavat yritysasiakkaat, kasvava osa 

 Keskeiset energiaa seuraavat toimittajat 

 Nuclear Politics –raportit: myös Euroopan Parlamentin jäsenet, 

keskeiset EU-virkamiehet 

 Sähköpostin, tekstiviestien lisäksi myös Facebook ja Twitter  

 



 



NucNet-uutisten tietokanta 

 Tietokannassa yli 15 000 uutista koko 
toiminta-ajalta 

• Siirtäminen uuteen tietokantaan vei aikaa 

 Monipuoliset poimintamahdollisuudet 
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NucNetin käyttäjät 

 Ydinvoima-alan ammattilaiset 

 Alan viestintään osallistuvat 

 Päätöksentekijöitä, viranomaisia, MEPpejä, myös kansallisten 

parlamenttien jäseniä 

 Uutis-, energia- ja tiedetoimittajia 
• Reuters, BBC, CNN, Agence France Presse etc. 

 Uusi asiakastietojärjestelmä mahdollistaa monipuolisen 

markkinoinnin 
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Nettistatistiikkaa 
• Noin 2 miljoonaa käyntiä vuosittain, 

käynnit kasvussa 

• Kävijöitä kautta maailman 

• Top 3 maata: USA, Kiina ja Ranska 
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Joining the NucNet Network 

 Several options: ask if your organisation is already part of the 
NucNet network. 

 If you’re new to NucNet ask about our range of subscription 
packages. 

 Contact NucNet: 
 info@nucnet.org 
 Tel: +32 2 505 30 55 
 Fax: +32 2 502 39 02  
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Kysymyksiä?  

 
 

Kiitos mielenkiinnostanne! 
 

pekka.tiusanen@energia.fi 
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