
Käytännönläheistä ja 
tavoitteellista yhteistyötä 

Responsible Care –  
kemianteollisuuden 

vastuullisuusohjelma 
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• Mukana noin 100 yritystä 

• 80 % kemianteollisuuden tuotannosta 

• 60 % henkilöstöstä 

• Suomessa vuodesta 1992  

• Käytössä lähes 50 eri indikaattoria 

• Kansainvälinen ohjelma, mukana yli 60 
maata 
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Responsible Care Suomessa 
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Lähes 25 vuotta edistyksellistä 
työtä 

1992 
Suomen RC 
lanseerataan 

2011 
Akkuser Oy 
RC Awards 

2003 
Safety 24h 
European 

Award 

1998 
Yhteistyösopimus  
Teknisen Kaupan kanssa 

2003 
Yhteistyösopimus 
palkansaajajärjestöjen kanssa 

2004 
Suomen avustuksella Baltian  
maat mukaan RC-perheeseen 

Visio 

2015 
Cefic  

RC Awards 

Muutos EHS-ohjelmasta 
kokonaisvaltaiseksi 
vastuullisuusohjelmaksi 



Missä olemme tänä päivänä 

-83 % 

-53 % 

-20 % 

*Tuotantomäärään suhteutettuna 
* * LTI3 

-25 % 

-41 % 
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Tapaturma-
taajuus** 
vuodesta 1998 

Energian kulutus* 
vuodesta 1995 

Loppusijoitettava 
jäte*      
vuodesta 1999 

Vedenkulutus*      
vuodesta 1995 

Kasvihuone-
päästöt*      
vuodesta 1999 
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Sitoudumme tapaturmien jatkuvaan 
vähentämiseen 

Tapaturmataajuus 
LTI3 vuonna 2014 

7,1  
tapaturmaa/milj. työtuntia  

Tavoite LTI3 vuonna 

2015 

< 5  
tapaturmaa/milj. työtuntia 

 Tapaturmia  0 

21 % 
yrityksistä  



• Uusia ratkaisuja ja yhteistyötä haetaan alan vapaaehtoisilla yritysten 
oppimisverkostoilla – kummiverkostoilla.  

• Verkostoissa jaetaan työturvallisuuden hyviä käytäntöjä ja 
kokemuksia sekä tunnistetaan yhteisiä kehityskohteita.  

• Pilotti käynnistyi syksyllä 2013, mukana verkostot Oulussa, Haminassa 
ja Kilpilahdessa sekä väriteollisuuden toimialaverkosto. Vuonna 
2015 laajentunut Varsinais-Suomen verkostolla. Uusimpana aloitti 
toimintansa kumiteollisuuden verkosto. Mukana yhteensä 36 yritystä. 

• Verkostojen omia tapaamisia 2-7 kpl, yhteinen tapaaminen tammikuussa 
2014, teemavierailu 24.9.2014, teemavierailu 9.12.2015. 

• Henki innostunut ja malli toimiva. Löytynyt lukuisia käytännönläheisiä 
yhteisiä kehitysteemoja: esim. muutoksen hallinta, työluvat, 
palvelutoimittajaturvallisuus, perehdyttäminen, työtehtävien riskien 
arviointi ja turvallisuussuunnitelmat, jne.  
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Työturvallisuuden kummiverkostot – pilotista 
laajenevaksi toiminnaksi 



• Tuotevastuu-ohjelmat laajasti käytössä 

• Perustuu elinkaariajatteluun, ml kiertotalous  

• Tiedotus toimitusketjussa ensiarvoisen tärkeää 

• Turvallisen käytön ohjeet 

• Tiedon hallinnan haasteet – miten lainsäädännön 
velvoitteiden lisäksi saadaan käyttökelpoisessa muodossa 
turvallisuustieto erilaisille toimijoille 

1.9.2015 7 Nikander Sami 

Kestävät ja turvalliset tuotteet 



Ratkaisuja 
luonnonvarojen 
kestävään 
käyttöön  

Kestävä ja 
turvallinen 
tuotanto 

Kestävät ja 
turvalliset 
tuotteet 

Responsible Care Suomessa - 
Suuntamme 
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Avoin keskustelu, 
verkostoituminen 

ja yhteistyö 
Hyvinvoiva työyhteisö 
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