
Hyvinvoiva 
 Suomi

FIKSUA

INNOVATIIVISTA

KESTÄVÄÄ

teollisuuspolitiikkaa!



Paremmalla sääntelyllä ja yhteistyöllä

Fiksua, innovatiivista 
ja kestävää 
teollisuuspolitiikkaa!

• Kansainvälisesti 
 kilpailukykyinen   
 kustannustaso

• Suomesta    
 houkutteleva 
 investointikohde

• Yrityksille kannustava 
 TKI-toimintaympäristö

• Koulutusjärjestelmän 
 toimivuus, osaavat ihmiset

• Työnteko 
 kannattaa aina

• Työrauhaan ohjaava 
 lainsäädäntö

• Fiksu sääntely

• Kiertotalouden 
 edistäminen

•  Toimiva energia-
 järjestelmä

TULEVAISUUDEN
TYÖELÄMÄ

JATKUVA
UUDISTUMINEN

KESTÄVÄT
RATKAISUT



Kemianteollisuus 
on korkean 
osaamisen ala,  
joka työllistää 
lähes 100 000* 
suomalaista. 
Tulevaisuuden 
työelämä tarvitsee 
parhaat osaajat ja 
kannustaa sekä työn 
tekemiseen että sen 
teettämiseen.

Koulutusjärjestelmän toimivuus, osaavat ihmiset
• Työelämän tarpeista lähtevä ja riittävästi resurssoitu koulutus-
 järjestelmä tukee työllistymistä ja uudistumista
• Oman ammattitaidon päivittäminen ja aiemmin hankitun 
 osaamisen tunnustaminen entistä helpommaksi

Työnteko kannattaa aina
• Työn vastaanottamisesta ja sen tarjoamisesta tulee houkutte-
 levampaa kannustinloukkuja ja työllistymisen esteitä purkamalla
• Työllistämisen helpottaminen myös työperäisen maahanmuuton 
 ja ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomeen kotouttamisen avulla
• Työlainsäädäntö mahdollistaa yrityskohtaisuuden 

Työrauhaan ohjaava lainsäädäntö
• Työrauhaan ohjaava lainsäädäntö vaalimaan kulttuuria,   

jossa sopiminen on ensisijainen keino ratkaista erimielisyydet
• Sovitun työrauhan tulee pitää ja suhteettomat tukitoimet torjua

Kemianteollisuus 
investoi Suomeen  
yli miljardin vuodessa, 
josta T&K-investointien 
osuus on noin  
400 miljoonaa.
Jatkuva uudistuminen 
on mahdollista 
vain kilpailukyisessä
toimintaympäristössä.

Kansainvälisesti kilpailukykyinen kustannustaso
• Tuotannon sijoittumisen kannalta olennaista on kustannustaso 
 suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin
• Pääsemme samalle viivalle, kun otamme muiden maiden ja EU:n 

suosittelemat ratkaisut huomioon kansallisissa maksuissa ja veroissa

Suomesta houkutteleva investointikohde
• Johdonmukainen, ennustettava ja kilpailukykyä tukeva lain-
 säädäntöympäristö yhdessä sujuvan luvituksen ja kaavoituksen 
 kanssa houkuttelevat investoimaan
• Teollisuudessa uusi syntyy usein vanhan kylkeen, siksi nykyisen 
 liiketoiminnan toimintaympäristöstä on pidettävä huolta

Yrityksille kannustava TKI-toimintaympäristö
• Kansainvälisesti toimiville yrityksille kannattaa luoda kannusteet 
 sijoittaa TKI-toiminta juuri Suomeen
• TKI-toimintaympäristön elvyttämiseksi kehitetään tutkimusinfraa, 

yritys-, yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyötä sekä julkisen  
T&K-rahoituksen yrityslähtöisyyttä

Kemianteollisuus  
on kestävän  
kehityksen 
mahdollistaja. 
Kestävien ratkaisujen 
luomisessa 
tarvitsemme 
innovatiivisuutta 
ruokkivaa yhteistyötä 
ja kiertotalouteen 
kannustavaa 
lainsäädäntöä.

Fiksu sääntely
• Suomi on vahvasti mukana EU:n ilmasto-, energia-, ympäristö-,  

kemikaali- ja jätelainsäädännön luomisessa
• Yritysten omaehtoinen työ ja valvonta ovat osoittaneet toimivuutensa 

ja ne tulee hyväksyä osana sääntelyä

Kiertotalouden edistäminen
• Kiertotalous vaatii toimiakseen monen eri lainsäädännön yhteen-

sovittamista. Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisen edellytyksiä 
tulee parantaa, turvallisuudesta tinkimättä

• Luonnonvarojen käytössä pitäisi mitata kestävyyttä suhteessa  
tuotantomääriin, ei absoluuttista resurssien käyttömäärää

Toimiva energiajärjestelmä
• Ilmasto on globaali. Siksi myös ilmastonmuutoksen torjunnassa  

painopistettä tulee siirtää Suomi- ja EU-tasolta kansainväliselle tasolle
• Suomalaista energiajärjestelmää on edelleen kehitettävä vähäpääs-

töiseen, toimintavarmaan ja hinnaltaan kilpailukykyiseen suuntaan

*Suoraan työllistetyt 33 400. Suoraan, välillisesti
ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000. 
kmpg 2017.
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Suomen kannattaa lähteä rakentamaan 
johdonmukaisesti fiksua ja innovatiivista teollisuus-

politiikkaa, joka rakentuu kestävälle kehitykselle  
sekä Suomen vetovoimaisuudelle teollisuuden 

tutkimus-, tuotekehitys-, investointi-  
ja tuotantomaana.

Hyvinvointia 
johdonmukaisella

 teollisuuspolitiikalla.

Kemianteollisuus ry
Eteläranta 10 PL 4, 00131 Helsinki

Puh. (09) 172 841
etunimi.sukunimi@kemianteollisuus.fi

Lausuntopyynnöt: arkisto@kemianteollisuus.fi 
kemianteollisuus.fi        

    @kemianteollisuu


