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toimialajärjestö



Kasvinsuojeluteollisuus ry • Kenkä- ja Nahkateollisuus ry  
Kultaseppien Työnantajaliitto ry • Kumiteollisuus ry 

Lasikeraaminen teollisuus ry • Lääketeollisuus ry 
Muoviteollisuus ry • Painoväriyhdistys ry 

Suomen Bioteollisuus ry • Teknokemian Yhdistys ry 
Veneteollisuuden Työnantajat ry • Väriteollisuusyhdistys ry 

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry • Öljytuote ry
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Edistämme jäsentemme 
kilpailukykyä, toiminta-
edellytyksiä ja yhteistyötä

Kemianteollisuus ry on kemianteolli-
suuden ja sen lähialojen elinkeino-  
ja työmarkkinapoliittinen edunval-
vontajärjestö. Edistämme toimialan 
kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä 
sekä jäsentemme ja sidosryhmiemme 
välistä yhteistyötä.

Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 
jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteis-
työyhdistystä, joiden kanssa toimim-
me tiiviissä yhteistyössä.

Kolme keskeistä toiminta-aluet-
tamme ovat jäsenpalvelut, edun-
valvonta ja toimialaviestintä.  

Suotuisa toimintaympä-
ristö, tunnettu toimiala ja 
arvostettu vaikuttaja

Haluamme luoda jäsenillemme 
menestymisen mahdollisuuksia 
vaikuttamalla kemianteollisuuden 
toimintaympäristöön. Teemme alaa 
näkyväksi ja pyrimme siihen, että 
kemianteollisuus tunnetaan vetovoi-
maisena ja vastuullisena toimialana.

Tavoitteemme on, että meidät 
mielletään ennakoivaksi ja arvos-
tetuksi toimijaksi, jonka toiminta 
hyödyttää koko yhteiskuntaa.  
Osallistumme yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja teemme aktiivisesti 
yhteistyötä edunvalvonnassa.



jäsenyritystä 
yli 400 

14 jäsen- ja 
yhteistyö-
järjestöä

RESPoNSiBLE CaRE  
– KESTäVäN KEHiTYKSEN  
SuuNNaNNäYTTäjä

Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible  
Care -ohjelma (RC) on teollisuuden pitkäikäisin  
vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma.   
Suomessa se on jo neljännesvuosisadan ajan ohjan - 
nut kemianteollisuuden omaehtoista kehitystyötä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta  
Suomessa ja raportoi tulokset vuosittain. Ohjelmassa on 
mukana noin 100 yritystä ja se kattaa yli 80 prosenttia 
kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa.

Katso lisää: kemianteollisuus.fi/fi/responsiblecare

Asiantunteva, palvelualtis ja  
luotettava - nämä nousevat vuo-
desta toiseen Kemianteollisuus ry:n 
jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmä-
tutkimusten tuloksista. Vaikuttavuus 
syntyy asiantuntijuudesta, palvelu-
alttius asenteesta ja luotettavuus 
teoista. Toimintamme ja jäsen-
palvelumme rakentuvat näiden 
kolmen lupauksen varaan.

Jäsenkenttämme on hyvin laaja, 
yhden ihmisen työllistävistä yrityksistä 
aina globaaleilla markkinoilla toimi-
viin alansa johtaviin yrityksiin. Koem-
me jäsentemme monimuotoisuuden 
rikkautena ja haasteena, johon 
vastaamme asiantuntevalla, luotet-
tavalla ja palvelevalla toiminnalla.

Palvelemme jäsenyrityksiämme sekä 
työelämään että elinkeinopolitiikkaan 
liittyvissä asioissa. Neuvottelemme kemi-
an alalle 19 eri työehtosopimusta. Vai-
kutamme kemian aloja koskevan sään-
telyn ja lupaprosessien kehittämiseen ja 
toimeenpanoon sekä alan verotukseen 
ja julkisen rahoituksen suuntaamiseen 
Suomessa. Osallistumme kemian alan 
koulutuksen kehittämiseen. 

Tarjoamme jäsenillemme koulutus-
ta, neuvontaa ja asiantuntija-apua. 
Luomme verkostoja ja tuotamme 
toimialaan liittyvää tietoa. Toimimme 
aktiivisesti eurooppalaisessa kemiante-
ollisuuden kattojärjestössä Ceficissä  
ja vaikutamme sitä kautta eurooppa-
laiseen lainsäädäntöön.

Oletko kiinnostunut  
jäsenyydestä?

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme 
tai ottamalla yhteyttä  

toimistomme henkilökuntaan.

Palvelut jäsenille
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