
Meriteollisuus Suomessa

Meriteollisuus ry –
Liity jäseneksi!

Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vai-
kuttajaorganisaatio, joka edistää suomalaisen 
meriteollisuuden kilpailukykyä ja toiminta-
edellytyksiä. Toimimme Teknologiateollisuus 
ry:n toimialayhdistyksenä. 

Suomen meriteollisuus muodostuu meritek-
nisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimit-
tajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja 
järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, 
korjaus- ja offshore-telakoista. Yhdistyksellä 
on yli 90 jäsentä.



Otsikko: 

Lorem ipsum

Lisätietoja:
Saara Hassinen, toimitusjohtaja
saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi, 
+358 (0)40 5311 661
www.healthtech.fi

Meriteollisuus ry tarjoaa yrityksellenne vaikuttami-
sen avaimet alan toimintaedellytyksien kehittämi-
seen Suomessa ja kansainvälisesti. 

Yhdistyksemme tärkeimpiä tehtäviä ovat alan 
verkostoituminen, tuotekehitys- ja tutkimustoimin-
nan kansallinen ja kansainvälinen koordinointi, 
vaikuttaminen kansalliseen ja EU:n meriteollisuus-
politiikkaan sekä yhteistoiminta kansainvälisissä 
järjestöissä, kuten SEA Europessa. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhdistyksellämme on useita työ-
ryhmiä, olemme mukana alaa koskevissa muissa 
ryhmissä ja annamme tarvittaessa lausuntoja.

Ryhdy toimialasi 
vaikuttajaksi

Meriteollisuus ry edustaa suomalaista meriteolli-
suutta SEA Europessa (European Ships and  
Maritime Equipment Association), joka on Euroopan 
maiden meriteollisuuden kattojärjestö. 

Lue lisää: www.seaeurope.eu

• Verkostoidutte muiden alan toimijoiden kanssa
• Pääsette vaikuttamaan alan yhteisiin viesteihin
• Olette tervetulleita tapahtumiimme  

(syys- ja kevätseminaarit, jäsenristeilyt, muut 
alan seminaarit)

• Saatte näkyvyyttä nettisivuillamme, 
sosiaalisessa mediassa sekä esitteissämme

• Saatte apua alaan liittyvissä kysymyksissänne 
sekä neuvoja esim. sopivien kontaktien 
löytämisessä

• Saatte ajankohtaista tietoa alan globaaleista 
näkymistä

• Vaikutatte kanssamme osaavan työvoiman 
saannin helpottamiseksi

• Kuulette ensimmäisenä alan ajankohtaisista 
kysymyksistä ja tulevista tapahtumista

Yhdistyksen jäsenmaksu perustuu yrityksenne 
viimeisimpään liikevaihtotietoon. Vuonna 2020 
jäsenmaksut määräytyvät seuraavasti: 

• 500 euroa yrityksiltä, joiden liikevaihto on  
< 0,5 milj. euroa

• 1650 euroa yrityksiltä, joiden liikevaihto on  
≥ 0,5 milj. euroa, mutta < 15 milj. euroa

• 3300 euroa yrityksiltä, joiden liikevaihto on  
≥ 15 milj. euroa, mutta < 50 milj. euroa

• 5500 euroa yrityksiltä, joiden liikevaihto on  
≥ 50 miljoonaa euroa

 
Jäsenmaksuun lisätään SEA Europen jäsenmaksu 
(3 000 euroa) suurilta jäsenyrityksiltä, joiden meri-
sektorin osuus liikevaihdosta on yli 50 miljoonaa 
euroa. 

Ne yritykset, jotka eivät ole Teknologiateollisuus ry:n 
jäseniä, maksavat jäsenmaksun lisäksi 500 euron 
kulukorvausmaksun Teknologiateollisuus ry:lle.

Voit liittyä jäseneksemme täyttämällä hakulomak-
keen nettisivuillamme: 

www.meriteollisuus.fi  
 
Jäsenhakemus käsitellään hallituksen seuraavassa 
kokouksessa.

Jäsenenämme:  Jäsenmaksut Liity nyt 

Meriteollisuus ry:n voima on 
sen jäsenissä

Liity yli 90 jäsenemme joukkoon

Yhteystiedot:
Elina Andersson, toimitusjohtaja
elina.andersson@teknologiateollisuus.fi 
+358 (0)40 572 1388
www.meriteollisuus.fi

Seuraa meitä somessa: 
 

Meriteollisuus ry /  
Finnish Marine Industries 
 
   @meriteollisuus 

 
Meriteollisuus

meriteollisuus 

Ka
ns

ik
uv

a:
   

La
ve

a 
m

ed
ia

 / 
M

ey
er

 T
ur

ku
 

Kuva: Tevo Lokomo Oy


