Metsäteollisuus ry:n jäsenpalvelut

Jäseneksi
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MIKÄ METSÄTEOLLISUUS RY ON?
Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta ja
siihen liittyvää toimintaa Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön tehtävänä on edistää paperi- ja puutuoteteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä
ja myönteistä julkisuuskuvaa niin Suomessa
kuin kansainvälisestikin.
Metsäteollisuus ry:n muodostavat noin 80
jäsenyritystä, jotka toimivat sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa sekä
puutuoteteollisuudessa. Puutuotealan jäsenyritykset ovat teollisia sahoja, levyteollisuusyrityksiä sekä rakennuspuusepäntuotteiden ja puutalojen valmistajia.
Metsäteollisuus ry edustaa Suomen koko
massa-, paperi- ja kartonkiteollisuutta sekä
noin 80 prosenttia puutuoteteollisuudesta.

KANSAINVÄLISEN VERKOSTON
OSANA
Metsäteollisuus ry on Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n jäsen. Kansainvälisillä areenoilla järjestö toimii erityisesti Euroopan paperiteollisuusjärjestön, Confederation of European Paper Industries (CEPI) sekä Euroopan puutuoteteollisuusjärjestön, European
Confederation of Woodworking Industries
CEI-Bois’n kautta.
Metsäteollisuus ry on maailman metsä- ja
paperiteollisuuden järjestöjen yhteistyöverkoston, International
Council of Forest
and Paper Associations (ICFPA) jäsen.
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KÄYTETTÄVISSÄ MONIPUOLISET
JÄSENPALVELUT
Metsäteollisuus ry:n jäsenenä yrityksenne
käytettävissä on monia liiketoimintaa ja arkea helpottavia palveluja:
• Alan työehtosopimusten solmiminen
• Työlainsäädäntöön ja työehtosopimusten soveltamiseen liityvät neuvontapalvelut
• Edunvalvonta toimialaan vaikuttavan
lainsäädännön valmistelussa esimerkiksi työ-, energia-, ilmasto-, ympäristö- ja
metsälainsäädännön kysymyksissä kotimaassa ja EU:ssa
• Monipuolinen tilastotuotanto, esitysmateriaalipankki ja laaja ajankohtaisaineisto järjestön koko tehtäväkenttään kuuluvista asioista sähköisessä sidosryhmäpalvelussa
• Laaja metsäteollisuutta koskeva uutisseuranta sähköisessä sidosryhmäpalvelussa
• Ajankohtaistietoa ja kannanottoja tiedotteina, uutiskirjeinä ja jäsenkirjeinä sekä
julkaisuina
• Koulutus- ja seminaaritilaisuuksia
• Noin 50 asiantuntijan ja toimihenkilön
erikoisosaamisen
Metsäteollisuus ry:n jäsenet saavat käyttöönsä automaattisesti myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tiedotteet, lehdet ja
verkkopalvelut.

KANNANMUODOSTUS TAPAHTUU
VALIOKUNNISSA JA TYÖRYHMISSÄ
Metsäteollisuus ry:n ylintä päätäntävaltaa
käyttävät jäsenistön vuosikokoukset. Järjestöä johtavat hallitus, sen työvaliokunta ja
toimitusjohtaja.
Energiavaliokunta

Ympäristövaliokunta

Syys- ja
kevätkokoukset
Hallitus
Työvaliokunta

Metsävaliokunta

Tutkimus- ja
teknologiavaliokunta

Alan yleiset linjaukset valmistellaan valiokunnissa, joita ovat energia-, metsä-, tutkimus- ja teknologia- sekä ympäristövaliokunta.
Valiokuntien työtä täydennetään toimikunnissa, joita muodostaan valmistelemaan
erityiskysymyksiä koskevia kannanottoja.
Näitä ovat esimerkiksi tuontipuuasiat, metsäluonnon monimuotoisuus, koulutusasiat,
työturvallisuus ja ympäristötutkimus sekä
eri liiketoiminta-aluekohtaiset asiat. Lisäksi
kunkin erityiskysymyksen valmisteluun voi
osallistua jäsenyritysten asiantuntijaverkostoissa.
Vuonna 2011 Metsäteollisuus ry:n valiokunnissa ja toimikunnissa työskenteli yhteensä
noin 200 jäsenyritysten edustajaa.

VERKKOPALVELUT
MITÄ MIELTÄ METSÄTEOLLISUUS ON?
KATSO WWW.METSATEOLLISUUS.FI
Metsäteollisuuden verkkopalvelusta löytyvät metsäteollisuuden selkeät kannanotot
mm. työmarkkinapolitiikasta, puun saatavuudesta ja uusiutuvasta energiasta, päästökaupasta, ilmastonmuutos- ja ympäristökysymyksistä, tutkimuksen ja kehityksen
painopisteistä sekä kansainvälisistä kysymyksistä.
Palveluun on koottu myös paljon dokumentteja ja esityksiä hyödynnettäväksi.
TILASTOPALVELUSTA löydät tilastoraportit ja
grafiikan suoraan hyödynnettävissä olevassa muodossa. Tarvitsemasi tiedot voit ladata
suoraan omalle koneellesi.

JUURI NYT -PALVELU
AJANKOHTAISTEN ASIOIDEN
SEURAAMISEEN
Tilaa tiedotteet ja Metsäteollisuus ry:n uutiskirje suoraan sähköpostiisi. Uutiskirje
tarjoaa alaa taustoittavia uutisia, tietoa alan
tapahtumista sekä metsäteollisuuden kannanotot ajankohtaisiin alan teemoihin.

JÄSENYRITYSTEN EDUSTAJILLE
TARKEMPAA TIETOA SIDOSRYHMÄPALVELUSSA
Jäsenyritysten sidosryhmäpalvelusta saa julkisia osioita syvempää edunvalvonta-aineistoa. Sidosryhmäpalvelusta löydät toimialan
tilastot, valiokuntien ja työryhmien aineistot
sekä kokous- ja tapahtumaosiot. Työmarkkinaosioon on koottu jäsenyritysten työnantajaedustajille laaditut työmarkkinatilastot, työehtosopimukset ja kiertokirjeet sekä
muuta tietoa.
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Sidostyhmäpalvelusta pääset myös toimialan mediaseurantaan, jossa on tiivistelmät
päivän uutisista. Sidosryhmäpalveluun
kirjaudutaan verkkopalvelujen etusivulta
osoitteessa www.metsateollisuus.fi.

Metsäteollisuus ry:n jäsenet, toimielimet ja organisaatio on kuvattu tarkemmin
verkkopalvelussa
osoitteessa
www.metsateollisuus.fi.

Tilaa metsäteollisuuden uutiskirje ja tiedote - tuoreimmat uutiset ja taustat alalta nopeasti suoraan omaan
sähköpostiisi osoitteessa www.metsateollisuus.fi / Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet.
Internet: www.metsateollisuus.fi
Seuraa ajankohtaista Twitterissä ja Facebookissa:
http://twitter.com/metsateollisuus, http://www.facebook.com/Metsateollisuus
Lue ja kommentoi Lastuja-blogia, jossa eri kirjoittajat pohtivat alan ajankohtaisia asioita, www.lastuja.fi.

Metsäteollisuus ry, PL 336, 00171 Helsinki, Snellmaninkatu 13, Metsäteollisuustalo, 00170 Helsinki
Puhelin (09) 132 61, Telekopio (09) 132 4445, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi, www.metsateollisuus.fi
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