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ETTEPLAN JA INTERTEK ALOITTAVAT YHTEISTYÖN – TEKNOLOGIAN- JA 
TUOTANNONSIIRTOA ENTISTÄ TEHOKKAAMMIN 
 
Etteplan Oyj ja ruotsalainen Intertek Semko AB sekä Intertek Commercial and Electrical Division 
China ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimukset, jotka koskevat liiketoimintoja Suomessa, 
Ruotsissa ja Kiinassa. Yhteistyön tarkoituksena on tuottaa palvelukokonaisuus, jolla tuetaan 
asiakkaiden toimintaa uusilla markkinoilla tehokkaasti. 
 
Globaalit kone- ja laitevalmistajat laajentavat toimintaansa uusille markkinoille uusina 
tuotelanseerauksina ja tuotannon siirtoina lähemmäs uusia kohdemarkkinoita. Toiminnan 
laajentaminen edellyttää tuotteiden ja tuotannon suunnittelua ja laitevalmistusta kohdemaan 
viranomaismääräysten ja standardien mukaisesti. Suunnittelun pohjaksi tarvitaan ajantasainen 
ja virheetön tieto usein nopeastikin muuttuvista viranomaisvaatimuksista ja standardeista. 
Intertek pystyy tuottamaan nämä tiedot Etteplanin asiakasprojekteihin mahdollistaen korkean 
teknisen suunnittelutyön ja tuoteinformaation hallinnan laadun ja ajansäästön.  
 
Etteplan tukee asiakkaitaan teknologiansiirrossa monipuolisilla teknisen suunnittelun ja 
tuoteinformaation ratkaisuilla ja lokalisointipalveluilla. Aloitettu yhteistyö Intertekin kanssa 
laajentaa palveluvalikoimaa entisestään ja toimii tehokkaana asiakkaan 
teknologiansiirtoprosessin osana. 
 
Etteplanilla on vankka teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation osaaminen sekä hyvät 
pitkäaikaiset asiakassuhteet Pohjoismaissa toimivien globaalien kone- ja laitevalmistajien 
kanssa. Etteplanin vahvuuksiin kuuluvat monipuoliset asiantuntijapalvelut, tehokkaat 
operointipalvelut ja kustannustehokas offshoring -toiminta yhtiön Kiinan yksiköiden avulla.  
 
Intertek on johtava laatu- ja turvallisuuspalveluiden toimittaja, joka palvelee laajaa joukkoa 
teollisuutta maailmanlaajuisesti. Intertekillä on erikoisosaamista, resursseja ja globaalia 
ulottuvuutta tukea asiakkaitaan yli 1 000 laboratorion ja toimiston verkostolla sekä yli 26 000 
työntekijällä yli 100 maassa ympäri maailmaa. Intertek Semko AB on osa Intertek-konsernia, 
joka on listattu Lontoon pörssissä tunnuksella ITRK ja on mukana FTSE 100 -listalla. 
 
Intertekin Commercial & Electrical -yksikkö tuottaa testaus- ja sertifiointipalveluja, käsittäen 
turvallisuustestaukset ja sertifioinnit, sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) testauksen, 
suorituskykytestaukset ja johtamisjärjestelmien sertifioinnit. 
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Etteplan yrityksenä: 
 
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja 
palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, 
jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön 
tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. 
  
Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, 
automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation 
ratkaisuissa ja palveluissa. 
  
Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V. 
 
 


