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Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto 2023: 

yrityssarjat 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on 

tunnustus Responsible Care -ohjelmassa mukana 

oleville yrityksille ja toimipaikoille esimerkillisestä 

turvallisuustyöstä. Palkinto kannustaa entistä 

tavoitteellisempaan turvallisuustyöhön, parempiin 

tuloksiin ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.  

 

Ketkä voivat hakea? 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkintoa voivat hakea Responsible Care -ohjelmassa mukana 

olevat yritykset ja toimipaikat.  Samoin tiimi tai yksittäinen henkilö voi ehdottaa palkintoa 

ohjelman yrityksille.  Samasta yrityksestä voi tulla useampia hakemuksia. Responsible Care -

ohjelmassa mukana oleva yritys voi hakea palkinto yhdessä palvelutoimittajan kanssa, jos 

esimerkillinen turvallisuustyö on toteutettu yhteistyössä yritysten kanssa. 

Mitkä ovat valintakriteerit? 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon 

tavoitteelliset kehityshankkeet työturvallisuudessa ja prosessisturvallisuudessa.  

Arvioinnissa kiinnitämme huomiota muiden muassa: 

• Vaaratilanteisiin varautumiseen 

• Monimuotoisuuden ja inhimillisien tekijöiden huomioimiseen turvallisuuden 

kehittämisessä 

• Urakoitsijoiden ja Responsible Care -ohjelmassa mukana olevan yrityksen 

väliseen yhteistyöhön 

• Ennakoivien toimenpiteiden ja mittareiden kehittäminen 

• Tapahtumista oppimiseen 

• Henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittämiseen 

• Työpaikan kemikaaliriskien hallintaan 

• Työsuojeluyhteistoiminnan kehittämiseen 

• Työhyvinvoinnin kehittämiseen 

 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon hakemusten arvioinnin perustana on yrityksen tai 

toimipaikan turvallisuustason kehitys seurattavien mittareiden perusteella. Toisena 

perusteena on yrityksen tai toimipaikan toteuttama kehityshanke, hyvä käytäntö tai tuloksia 

tuottanut toimintatapa sekä yhteistyö yrityksen sisällä ja muiden toimijoiden kanssa. 

Mitkä ovat kilpailusarjat? Miten hakemukset jätetään? 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto jaetaan yritysten ja toimipaikkojen koon mukaan 

kolmessa sarjassa: 

Pienet yritykset/toimipaikat: 1–50 henkilöä 
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Keskisuuret yritykset/toimipaikat: 51–250 henkilöä 

Suuret yritykset/toimipaikat: yli 250 henkilöä.  

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.3.2023. Hakemuslomake löytyy osoitteesta 

www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/turvallisuuspalkinto 

Kuka valitsee voittajan?  

Palkintojen saajat valitsee Responsible Care -ohjelman palkintoraati, johon kuuluvat 

edustajat Kemianteollisuus ry:stä, Teollisuusliitto ry:stä, Ammattiliitto Pro ry:stä ja Ylemmät 

Toimihenkilöt YTN ry:stä.  

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on tunnustuksen osoitus, ja se jaetaan keväällä 

2023.  

Kilpailu järjestetään yhteistyössä: Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry 

ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on osa 

Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa. 

 

Lisätietoja:  

Kemianteollisuus ry, Harri Järvelin, puh. 050 458 4623, harri.jarvelin@kemianteollisuus.fi  

Responsible Care -ohjelma ja sen yritykset: 

www.kemianteollisuus.fi/fi/vastuullisuus/responsible-care/sitoutuneet-yritykset/ 
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