Kemialla kohti
parempaa
tulevaisuutta
SUOMALAISTEN
KEMISTIEN SEURA RY

Kemia näkyväksi yhteiskunnassa
Suomalaisten Kemistien Seura ry on valtakunnallinen
kemistien ja kemisti-insinöörien järjestö, joka on perustettu vuonna 1919. Tavoitteemme on tukea kemian
tutkimusta ja hyödyntämistä eri aloilla sekä lisätä
kemian alan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Jäsenillemme tarjoamme tietoa kemian alasta ja
uramahdollisuuksista. Tapahtumissamme on helppo
verkostoitua muiden kemistien kanssa ja keskustella
alan tulevaisuuden suunnista. Meillä on myös kemian
alaan liittyvää julkaisutoimintaa.

Tutustu meihin tarkemmin! www.suomalaistenkemistienseura.fi
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MITÄ KEMIA ON?
KATSO VIDEO!

4041 0704
Painotuote

SUOMALAISTEN
KEMISTIEN SEURA
Suomalaisten Kemistien Seura ry
toimisto@kemianseura.fi
www.suomalaistenkemistienseura.fi
Tiedotamme tulevista tapahtumista ja muista
ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa.

LÄÄKETTÄ URALLE,
MERKITYSTÄ TYÖHÖN
Tutustu Orionin avoimiin tehtäviin
orion.fi
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Paikallisseurat
Alaisuudessamme toimii paikallisseuroja, jotka sijaitsevat ympäri Suomea. Paikallisseurojen kokouksissa,
seminaareissa ja vapaamuotoisissa tapaamisissa pääset verkostoitumaan sinua lähellä asuvien kollegoiden
kanssa.
Paikallisseurat pyrkivät vaikuttamaan kemian alan
arvostukseen ja näkyvyyteen toiminta-alueellaan sekä
lisäämään yhteistyötä paikallisyritysten välillä.
Seuramme on mukana myös jaostotoiminnassa.
Jaostot keräävät yhteen tietyn kemian alan edustajat.
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Tule mukaan toimintaan!
Paikallisseurojen ja yhteystiedot löydät
nettisivuiltamme:
www.suomalaistenkemistienseura.fi/
paikallisseurat-ja-jaostot

Tutustu jaostotoimintaan:
https://kemianseurat.fi/kv-toiminta/

Yhteistyöllä eteenpäin
Olemme mukana monen kotimaisen ja kansainvälisen kemian
alan järjestön ja sidosryhmän toiminnassa. Suomessa olemme
edustettuna muun muassa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.
Vaikutamme kemian alan globaaliin kehitykseen muun muassa
IUPACin ja EuChemS:in riveissä.
Samalla välitämme kansainvälisillä kentillä kuullut alan uutiset
jäsenillemme Suomeen.

www.iupac.org

www.euchems.eu

LET’S CREATE A FUTURE
BEYOND FOSSILS
upm.com/career
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Tule mukaan toimintaan!
Tarjoamme jäsenillemme monipuoliset edut.
Riveissämme pääset vaikuttamaan alan toimintaan,
kehittämään ammatillista osaamistasi ja viettämään
vapaa-aikaa samanhenkisten kemistien kanssa.
Järjestämme monenlaisia tapahtumia valtakunnallisesti ja paikallisesti. Kokouspäivillä teemme
yritysvierailuja ja nautimme rennosta yhdessä-
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olosta. Joka toinen vuosi järjestettävillä Kemian
Päivillä pidetään seminaareja ja luentoja sekä
esitellään uusia tuotteita. Ympäri Suomea asuvat
jäsenemme tapaavat toisiaan myös vuosikokouksissa, joissa on aina ajankohtaista ja mielenkiintoista ohjelmaa.

Liity jäseneksi!
Iso osa jäsenistämme on suorittanut kemian alan korkeakoulututkinnon,
mutta jäseniksemme ovat tervetulleita kaikki pätevöityneet kemistit.
Jäseneksi voi liittyä myös vaikkei vielä olisi aloittanut työelämässä. Nuoret
jäsenemme ovat korkeakouluopiskelijoita, joiden pääaineena on kemia.

Lähetä jäsenhakemus
nettisivujemme kautta:
www.suomalaistenkemistienseura.fi/hakemus

Jäsenetuinamme
saat jäsenlehtemme,
kuukausittaiset
jäsentiedotteet ja
pääset osallistumaan
järjestämiimme
tapahtumiin.

Avoin yliopisto on mahdollisuus
Avoimen väylä on yksi reitti yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Se on hakua korkeakouluun
avointen opintojen perusteella. Väylä on mahdollisuus mm. välivuotena tai alaa vaihtaessa.
JYU avoimen tarjonnassa mm. bio- ja ympäristötieteet, kemia, kasvatustieteet,
liikunta- ja terveystieteet ja kauppatieteet. Muista monitieteiset:
mm. maksuttomat Planetaarinen hyvinvointi -opinnot!

AVOIN.JYU.FI
suomalaistenkemistienseura.fi / 7

Kemia on osa arkeamme
Kemian avulla selitetään aineiden ominaisuuksia, koostumusta ja sitä,
miten aineet muuttuvat toiseksi aineeksi. Moni asia olisi vaikeampaa
– ellei jopa mahdotonta – ilman kemiaa. Esimerkiksi lääkkeitä, kosmetiikkaa
ja puhdistusaineita ei olisi voitu luoda ilman ymmärrystä kemiasta.
Kemian eri osa-alueita on useita, joista tärkeimmät ovat
analyyttinen kemia, fysikaalinen kemia, epäorgaaninen
kemia ja orgaaninen kemia.
ANALYYTTINEN KEMIA on aineiden ominaisuuksien
ja koostumuksien tutkimista. Laboratoriotutkimuksissa voidaan esimerkiksi selvittää, mitä eri aineita
jossakin näytteessä on ja missä mittasuhteissa.
FYSIKAALISESSA KEMIASSA yhdistyvät fysiikka ja
kemia. Fysikaalinen kemia tutkii esimerkiksi aineessa
esiintyvien sidosten luonnetta ja niihin liittyviä
energioita. Työhön sisältyy paljon tietokoneella
tehtävää mallinnusta ja laskemista.
EPÄORGAANINEN KEMIA on kiinnostunut esimerkiksi metalleista ja mineraaleista. Epäorgaanisia
yhdisteitä on kaikkialla, ja ne ovat oleellinen osa
esimerkiksi uusia energiateknologioita, katalyysia
ja mikroelektroniikkaa.
ORGAANINEN KEMIA taas keskittyy hiiltä sisältävien
yhdisteiden tutkimiseen. Kaikista tunnetuista
kemiallisista yhdisteistä merkittävä enemmistö
on orgaanisia. Alaa opiskelleet työllistyvät laajasti
teollisuuteen: orgaanista kemiaa tarvitaan niin
lääketeollisuudessa kuin uusiutuvien polttoaineiden
kehittämisessä.
8 / suomalaistenkemistienseura.fi

BIOKEMIASSA tutkitaan
eliöissä tapahtuvaa kemiaa.
Sairaaloilla on omia laboratorioita
potilastyötä varten, ja tällöin
puhutaan kliinisestä kemiasta.
POLYMEERIKEMIA tutkii polymeerien
valmistusta ja ominaisuuksia.
Polymeerit tunnetaan parhaiten
muoveista, mutta niillä on
paljon muitakin sovellutuksia.
Keinotekoisten polymeerien
lisäksi niitä esiintyy luonnossa
monissa eri tehtävissä.





a global player in fine chemicals and
custom manufacturing
large-scale synthesis of advanced intermediates
and agrochemical active ingredients
employing about 200 people in Kokkola

recruiting@cabb-chemicals.fi | www.cabb-chemicals.com
suomalaistenkemistienseura.fi / 9

Kemian opiskelu
Kemiaan voi syventyä jo lukiossa valinnaisten kurssien
avulla. Kemian ja luonnontieteiden perusteiden osaaminen kannattaa, sillä ne tarjoavat hyvän yleissivistyksen
ja valmiudet suunnata jatko-opintoihin.

on kahdenlaisia: luonnontieteellisellä alalla voit valmistua
filosofian maisteriksi, tekniikan alalla diplomi-insinööriksi.
Kemian aineenopettajaksi voit valmistua yliopistosta, kun
suoritat pääaineopintojen lisäksi pedagogiset opinnot.

Useat korkeakoulut ympäri Suomea tarjoavat kemian
alan koulutusohjelmia. Ylempiä korkeakoulututkintoja

Myös ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut tarjoavat
koulutusta, josta voi työllistyä kemian alalle.

Jaamme stipendejä opiskelijoille, jotka ovat edenneet opintojensa puoliväliin, ovat menestyneet opinnoissaan ja toimivat aktiivisesti opiskeluympäristössään. Jaamme stipendejä
myös lukiolaisille. Lisäksi myönnämme vuosittain nuorelle tutkijalle tunnustuspalkinnon
ansiokkaasta lopputyöstä. Gust. Kompan palkinto voidaan myöntää tohtoriksi väitelleelle.
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Korkeakoulut tarjoavat monenlaista kemian alan koulutusta:
LUONNONTIETEIDEN ALA

TEKNIIKAN ALA

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

kemia
biokemia
molekyylibiotieteet
kemian aineenopettaja
elintarviketieteet

kemian tekniikka
biotekniikka
prosessitekniikka
ympäristötekniikka
energiatekniikka
bioinformaatioteknologia

Opintopolku tarjoaa tietoa koulutusohjelmista
ja niihin hakemisesta: www.opinpolku.fi

OPISKELE
KEMIANTEKNIIKKAA

Kemiantekniikan koulutus antaa
sinulle valmiudet kehittää uusia
ja puhtaampia tuotantotapoja,
joilla parannetaan energian,
veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa.

» lut.fi
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Monipuolisia urapolkuja
Kemian alan ammattilaiset työllistyvät hyvin erilaisiin
työtehtäviin. Kemistejä työskentelee sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla muun muassa tutkijoina, tuotekehityksessä ja asiantuntijoina. Osa puolestaan suuntaa
opettajiksi, markkinointialalle ja johtotehtäviin. Uraa voi
myös luoda kansainvälisesti.

Tutkijat työllistyvät laajasti teollisuuteen, korkeakouluihin,
kuntien laboratorioihin sekä esimerkiksi Keskusrikospoliisin ja Tullilaboratorion palvelukseen. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista
ja työllistäjistä Suomessa. Lisäksi kemistejä työskentelee
myös hallinnollisissa tehtävissä niin yksityisellä sektorilla
kuin kuntapuolella.

Kemia on kansainvälinen ja kasvava ala, jossa on mahdollista
luoda kiinnostava ja omannäköinen urapolku.
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Kemianteollisuus tarjoaa
laajan kirjon työpaikkoja.
Esimerkiksi nämä teollisuuden
alat työllistävät kemistejä:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Monet tuotteita valmistavat yritykset
tarvitsevat riveihinsä kemistejä
esimerkiksi tuote-kehitykseen ja
laadunvalvontaan.

Lääketeollisuus
Kosmetiikka-ala
Metsäteollisuus ja puunjalostus
Elintarvikeala
Tekstiiliala
Elektroniikka-ala
Energiateollisuus
Maaliteollisuus
Kumiteollisuus

Ratkaisut työpaikan
turvallisuuteen.
SOITA
+358 46 7121 133

SÄHKÖPOSTI
sales.fi@ecoonline.com

www.ecoonline.fi
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Kemia on tulevaisuuden ala
Maailman suuret kysymykset eivät ratkea ilman kemiaa, eikä kemian osaajien
tarve vähene, sillä ala on kasvaa globaalisti. Vankalla osaamisella ja tiedolla
luodaan puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta kaikille. Ilmastonmuutos,
luonnonvarojen hupeneminen ja väestön ikääntyminen luovat haasteita, joiden
ratkaisemisessa kemistit ovat tärkeässä roolissa.
Kemian avulla etsitään esimerkiksi korvaajia lihatuotteille ravinnontuotantoon
sekä ratkaisuja kestävämpiin ja kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin. Tekstiiliteollisuudessa uudet kuidut haastavat paljon vettä kuluttavan puuvillatuotannon ja vedystä on tulossa vaihtoehto fossiilisille polttoaineille.

Kiertotaloudessa tuotteiden elinkaarta pyritään pidentämään
muun muassa materiaalien kestävyyttä lisäämällä. Kannustamme
jakamalla säännöllisesti kiertotalousinnovaatiopalkinnon.
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HELSINGIN YLIOPISTO

Suomen suurin ja laaja-alaisin kemian osasto
Syvällisestä perustutkimuksesta teollisiin sovelluksiin
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI
Kemian kandiohjelma

Matematiikan, fysiikan ja
kemian opettajan kandiohjelma

B.Sc. In Science
(in English)

FILOSOFIAN MAISTERI
Kemia ja
molekyylitieteet

Kemian
opetus

Materiaalitutkimus

Ilmakehätieteet

Teoreettiset ja laskennalliset
menetelmät

FILOSOFIAN TOHTORI
Kemian
opetus

Kemia ja
molekyylitieteet

Materiaalitutkimus
ja nanotieteet

Ilmakehätieteet

Meillä voit opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
WWW.HELSINKI.FI/KEMIA
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