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palvelut
jäsenille

Toimitusjohtaja Timo Leppä:

Kemianteollisuus ry
palveluksessanne
Kemianteollisuus ry on Suomessa toimivan kemianteollisuuden edunvalvontajärjestö. Tehtävämme on toimia määrätietoisesti jäsenyritystemme kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistämiseksi Suomessa.
Asiantunteva, palvelualtis ja luotettava – nämä nousevat
vuodesta toiseen Kemianteollisuus ry:n jäsentyytyväisyys- ja
sidosryhmätutkimusten tuloksista keskeisiksi toimintaamme
kuvaaviksi sanoiksi. Vaikuttavuus syntyy asiantuntijuudesta,
palvelualttius asenteesta ja luotettavuus teoista. Toimintamme
ja jäsenpalvelumme rakentuvat näiden kolmen lupauksen
varaan.
Toiminnan jatkuva kehittäminen on osa työtämme. Jäsenyritystemme toimintaympäristö, kilpailutilanne ja toimintatavat
muuttuvat jatkuvasti. Kemianteollisuus ry:n tehtävänä on
vastata palveluillaan jäsenyritystemme tarpeisiin.
Jäsenkenttämme on hyvin laaja, yhden ihmisen työllistävistä
yrityksistä aina globaaleilla markkinoilla toimiviin alansa
johtaviin yrityksiin. Koemme jäsentemme monimuotoisuuden
rikkautena ja haasteena, johon vastaamme asiantuntevalla,
luotettavalla ja palvelevalla toiminnalla.
Tervetuloa tutustumaan Kemianteollisuus ry:n palveluihin.
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Kemianteollisuus ry:n

peruspalvelut
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Työmarkkinat
• Työehtosopimusneuvottelut
•Työn tekemistä koskevan
säännöstyskokonaisuuden hallinta
• Työsuhde-ehdot ja käytännöt
• Yritysten muutostilanteiden hallinta
• Työsuhteen tulkintatilanteet ja
erimielisyydet
• Eurooppalainen benchmarking (ECEG)

tuloa
Terveumaan!
t
tutus
3

Ympäristö,
terveys
ja turvallisuus

Osaaminen ja
uusi
liiketoiminta

• Turvallisuussäädöksiin vaikuttaminen
• Turvallisuustason nostaminen ja yritysten
välinen turvallisuustiedon vaihto
• Tuotteiden turvallisuus- ja
REACH-säädöksiin vaikuttaminen
• Tuoteturvallisuus- ja REACH-osaamisen
hallinta ja kehittäminen
• Ympäristösäädöksiin vaikuttaminen
ja niiden hallinta
• Energia- ja ilmastovaatimuksiin
vaikuttaminen ja niiden hallinta
• Kestävän kehityksen edistäminen
yrityksissä (Responsible Care)
• Standardisointi

• Toimialan vetovoiman parantaminen
ja kouluyhteistyö
• Alan tarpeita vastaavan
koulutusjärjestelmän ja -tarjonnan
edistäminen
• Tuki osaamisen kehittämiseen yrityksissä
• Toimialan kannalta toimivan
innovaatiojärjestelmän kehittäminen
• Merkittäviin tutkimushankkeisiin
liittyvä vaikuttaminen kansallisella
ja EU-tasolla
• Uuden liiketoiminnan
edistäminen kemian alalla
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Asiantuntijapalvelua
kaikissa
tilanteissa
Kemianteollisuus ry:n työmarkkinoiden asiantuntijat neuvottelevat
kaikkiaan kahdeksantoista sopimusta, jotka koskevat yli 30 000
henkilöä kemianteollisuuden eri
aloilla. Suurin osa työntekijöistä
työskentelee kemianteollisuuden
kolmella pääsopimusalalla. Kemian
toimihenkilöillä on oma työehtosopimuksensa ja ylemmillä toimihenkilöillä oma sopimuksensa.
Työehtosopimukset ovat yritysten suunnitelmallisen toiminnan
kannalta keskeisiä tekijöitä, koska
ne takaavat työpaikoille työrauhan.
Autamme jäsenyrityksiämme
työehtosopimusten soveltamisessa
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ja tulkinnassa. Myös työntekoa
ja työsuhteita koskevat ehdot ja
käytännöt ovat asiantuntijoidemme keskeistä osaamista.
Kemianteollisuuden työehtosopimukset kannustavat paikalliseen
sopimiseen. Tarjolla on työvälineitä paikallisten ratkaisujen
löytämiseen. Asiantuntijamme
auttavat yrityskohtaisen palkkapolitiikan luomisessa ja kehittämisessä. Koulutamme paikallisen
sopimisen neuvotteluosapuolia
ja tarjoamme oppaita ja ohjeita.
Usein tuki toteutetaan yhteistyössä palkansaajajärjestöjen
kanssa.
Muutostilanteet ovat erityisen
vaativia ja niiden hallinta on
yrityksille aina haaste. Asiantuntijoidemme tiedot ja taidot ovat
myös näissä tilanteissa jäsenyritystemme käytössä. Autamme
myös tulkinta- ja erimielisyystilanteissa. Edustamme jäsenyrityksiämme esimerkiksi ennakkotapausoikeudenkäynneissä ja
erimielisyystapauksissa.
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työehtosopimukset
soveltaminen ja tulkinta
ehdot ja käytännöt
paikalliset ratkaisut
muutostilanteet
tulkintatilanteet
lainsäädäntö

Useat kemian alan yritykset toimivat kansainvälisessä ympäristössä. On tärkeää, että tietoja ja
kokemuksia vaihdetaan maiden
kesken esimerkiksi työehtosopimuksista ja lainsäädännöstä.
Kemianteollisuus ry:n asiantuntijat ovat mukana eurooppalaisessa sosiaalidialogissa, jota käydään
alan järjestöjen European
Chemical Employers´Group
(ECEG) ja IndustriAll Global Union
kesken. Euroopan komissio tukee
teollisuusjärjestöjen sosiaalidialogia vahvasti ja tarjoaa sille
puitteet.

Jatkuvasti paremmin
Kemianteollisuus ry:n asiantuntijat
ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa tukevat jäsenyrityksiä
säädös- ja toimintaympäristön
hallinnassa ja omaehtoisen työn
kehittämisessä.
Asiantuntijamme osallistuvat turvallisuus- ja ympäristösäännösten kansalliseen valmisteluun. Osallistumme
säädösvalmisteluun myös EU-tasolla
osana kansainvälisen kemianteollisuuden järjestön Ceficin verkostoja
ja työryhmiä. EU:n lainsäädäntöhankkeissa edustamme jäsenyrityksiämme yhteistyössä kansallisten
viranomaisten kanssa. Osallistumme
myös alalle keskeisen Reachlainsäädännön ja muun lainsäädännön tulkinta- ja toimeenpanoohjeiden valmisteluun. Ohjaamme ja
opastamme jäsenyrityksiä säädösten
toimeenpanossa.
Energia- ja ilmastoasioissa etsimme ratkaisuja kysymyksiin, jotka
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turvallisuus- ja ympäristösäännökset
EU:n lainsäädäntöhankkeet
energiatehokkuusneuvonta
tuoteturvallisuus
standardisointi
Responsible Care -ohjelma
vaikuttavat jäsenyritystemme
kilpailukykyyn. Asiantuntijamme
valmistelivat esimerkiksi energiaveroleikkurimallin yhteistyössä
vientiteollisuuden ja viranomaisten kanssa.
Olemme mukana vaikuttamassa
energia- ja ilmastoalan yhteistyöfoorumeissa ja osallistumme kansainvälisten järjestöjen
työryhmiin.
Markkinoimme ja valvomme
energiatehokkuusjärjestelmää ja
toimimme valvojana jäsentemme
energiatehokkuussopimuksissa.
Motiva Oy:n kanssa tehtävä
yhteistyö tarjoaa pienille ja
keskisuurille kemian yrityksille
yrityskohtaista energiatehokkuusneuvontaa. Motiva Oy:n
kanssa teemme yhteistyötä myös
materiaalitehokkuuden saralla.
Jäsenyrityksissämme turvallisuustason nostaminen on
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pitkäjänteistä työtä, jossa
keskeistä on tiedon vaihtaminen yli yritys- ja toimialarajojen. Yhteistyö ja avoin hyvien
käytäntöjen jakaminen ovat
osoittautuneet tehokkaiksi
työtavoiksi myös tuoteturvallisuusosaamisen hallinnassa ja
kehittämisessä.
Kemianteollisuus ry:n teemapäivillä yritysten asiantuntijat
verkottuvat keskenään ja johtavien viranomaisten kanssa.
Kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma Responsible
Care antaa kemianteollisuuden
yrityksille käytännön mallin ja
työkaluja toiminnan omaehtoisen kehittämiseen.
Tulevaisuudessa ohjelma keskittyy materiaalien kestävään
käyttöön, kestävään ja turvalliseen tuotantoon sekä kestäviin
ja turvallisiin tuotteisiin. Kes-

kiössä ovat turvallinen työympäristö, hyvinvoiva henkilöstö
ja avoin sidosryhmäyhteistyö.
Vuosittainen raportointi tuottaa
tietoa vastuullisuusviestintään.
Kemianteollisuuden yrityksille
tärkeä standardisointityö on keskitetty Kemesta ry:lle, joka aloitti
toimintansa vuoden 2013 alussa.
Sen työkenttään kuuluvat
kemianteollisuuden, metsäteollisuuden ja väriteollisuuden
tuotteisiin ja teknologioihin
liittyvä standardisointi. Mukana
on myös toimialoja yhdistäviä
uusia aiheita, kuten biopohjaiset
tuotteet ja biopolttoaineet.

Kohti uutta
kemiaa

Kemianteollisuuden menestyksen
perusta on osaavassa henkilöstössä. On tärkeää, että suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa
jäsenyritysten tarvitsemia osaajia
ja osaamista. Kemianteollisuus ry
ennakoi alan osaamistarpeita yhdessä yritysten kanssa ja vaikuttaa
aktiivisesti koulutuksen rakenteisiin, mitoitukseen ja sisältöön
kaikilla koulutusasteilla.
Teemme aloitteita koulutuksen
kehittämiseksi ja osallistumme
kemianteollisuudelle tärkeiden
ammatillisten tutkintojen suunnitteluun. Yliopistokoulutuksen
laatuun vaikutamme Kemianteollisuuden tieteellisessä neuvottelukunnassa.
Tuemme yritysten osaamisen
kehittämistä muun muassa
toimimalla aktiivisesti opetushallituksen asettamissa tutkintotoimikunnissa ja tiedottamalla
koulutustarjonnasta jäsenyrityksille. Osallistumme Euroopan
työmarkkinaosapuolten koulutusyhteistyöhön sekä alan vetovoimahankkeisiin.
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koulutuksen rakenteet ja sisällöt
kemian vetovoima
ammattitutkinnot
yliopistokoulutus
osaamistarpeiden ennakointi
innovaatiot

Teemme laajaa yhteistyötä
koulutuksen kentällä. Uskomme
kemian vetovoiman kasvavan
ennakkoluulottomalla koulujen ja yritysten yhteistyöllä.
Tarjoamme opettajille ja nuorille
ajantasaista tietoa kemian mahdollisuuksista. Elinkeinoelämän
nuoriso-ohjelmassa kemianteollisuuden projektipäällikkö on
merkittävä toimija alan informoijana ja koordinaattorina.
Toteutamme yhteistyö- ja aktivointihankkeita alan uusiutuAlan kilpailukyvyn ylläpitämimisen edistämiseksi. Esimerkiknen edellyttää uusiutumista ja
si Kemianteollisuus ja biotalous
uuden liiketoiminnan synnyt-hanke kokosi alan näkemyksiä
tämistä. Kannustamme jäsenbiotalouden mahdollisuuksista.
yrityksiämme osallistumaan
Tuloksia käytettiin mm. biotainnovointi- ja tuotekehityslouden strategisen huippuosaahankkeisiin ja hyödyntämään
misen keskittymän FIBIC Oy:n
innovaatiojärjestelmän palrakentamisessa.
veluja. Toimimme aktiivisesti
kemianteollisuuden edunvalMuutokset innovaatioympärisvojana innovaatiojärjestelmän
tössä on osattava ennakoida,
kehittämishankkeissa. Tiedotunnistaa ja analysoida oikein.
tamme ja neuvomme julkisista Tätä työtä palvelevat tulevaitutkimusrahoituslähteistä ja
suuslinjauksemme, jotka teh-mahdollisuuksista.
dään yhdessä yritysten kanssa.
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Osallistuminen ennakointiprosesseihimme antaa yrityksille tietoa
ja työkaluja omien tulevaisuusskenaarioidensa rakentamiseen.
Alalle näkyvyyttä tuoneilla
linjauksilla on vaikutettu myös
mm. Tekesin ohjelmatoiminnan
sisältöön.
Joka toinen vuosi jaettavalla Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla kannustamme tutkijoita
synnyttämään uutta, kemiaan
perustuvaa liiketoimintaa. Tässäkin näemme globaalit ongelmat
haasteena, joihin kemia tarjoaa
vastauksia.

Tutustu palvelutarjontaamme
myös Kemianteollisuus ry:n
extranetissä
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https://

extranet.chemind.fi

Kemianteollisuus ry:n extranet https://extranet.chemind.fi/
on jäsenyritysten käytössä aina - esimerkiksi alan uutiset, teemakokonaisuudet, alustat työryhmätyöskentelylle, tietoa toimialasta,
kalenteri. Tutustu palveluihimme extranetissä.
Kemianteollisuus ry:n extranetiin kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta. Sitä voi pyytää Kemianteollisuus ry:stä:
Anna Huovinen, puh. 09 1728 4234, anna.huovinen@chemind.fi ja
Mika Säilä, puh. 09 1728 4313, mika.saila@chemind.fi
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