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UPM VASTUULLISUUS- 
SITOUMUS 
 
 
UPM-Kymmene Oyj:n Sidosryhmäsuhteiden johtoryhmä on hyväksynyt tämän 
vastuullisuussitoumuksen (”sitoumus”) 24.8.2020, ja se on voimassa1.9.2020 alkaen.  
Sitoumuksessa käytettävät termit ”UPM” ja ”yhtiö” viittaavat konserniin tai sen yhtiöihin.   
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1. Tarkoitus ja soveltaminen 
 
Tämä sitoumus täydentää UPM:n Toimintaohjetta (Code of Conduct) ja keskittyy 
ympäristövaikutuksiin, energia- ja resurssitehokkuuteen, tuoteturvallisuuteen, investointien, 
fuusioiden ja yrityskauppojen vastuullisuuteen sekä yhteistyöhön sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa. 
Lisäksi sitoumus kattaa vastuulliseen hankintaan ja työolosuhteisiin liittyviä yksityiskohtia viitaten niitä 
koskeviin erillisiin sääntöihin. Sitoumuksen tarkoituksena on kuvata yllämainituille UPM:n toiminnoille 
olennaiset periaatteet ja sitoumukset. Kunkin liiketoiminnan johdon vastuulla on varmistaa, että näitä 
periaatteita ja sitoumuksia noudatetaan asianmukaisesti. 
 
UPM:n liiketoiminnot voivat antaa yksityiskohtaisempia suosituksia ja ohjeita täydentämään tätä 
sitoumusta. 
 
 

2. Hallinnointi 
 
UPM:n Toimintaohje, Biofore-strategia, 2030-vastuullisuustavoitteet sekä arvot luovat perustan 
UPM:n liiketoiminnoille. Yhtiö uskoo, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden 
vastuullinen hallinnointi on pitkän tähtäimen menestyksen edellytys.    
 
UPM pyrkii varmistamaan, että sen Toimintaohjetta sekä muita yhtiön politiikkoja noudatetaan 
poikkeuksetta. Näiden noudattamista sekä niihin liittyvien riskien hallitsemista pyritään varmistamaan 
säännöllisillä riskiarvioinneilla, koulutuksella ja valvonnalla.  
 
UPM on määritellyt itselleen 2030-vastuullisuustavoitteet sekä toimenpiteet ja mittarit, joilla 
edistymistä seurataan vähintään vuositasolla. Tavoitteita päivitetään tarpeen mukaan. Kaikkien 
UPM:n toimintojen on sitouduttava 2030-vastuullisuustavoitteisiin ja asetettava omat tavoitteensa 
linjassa konsernin tavoitteiden kanssa. Tarvittaessa toiminnot voivat asettaa omia tavoitteitaan 
täydentämään konsernin tavoitteita.   
 
Työntekijät tulee perehdyttää päivittäiseen työhönsä liittyviin vastuullisuusasioihin. Kaikkia toimia, 
joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia ihmisille tai ympäristölle, tulee harkita huolellisesti. 
 
UPM:n työntekijöiden tulee raportoida kaikista UPM:n Toimintaohjeen, siihen liittyvien käytäntöjen tai 
sääntöjen tai sovellettavien lakien rikkomuksista tai niihin liittyvistä huolenaiheista. Näistä voi 
raportoida omalle esimiehelle, UPM:n lakiosaston, henkilöstöhallinnon tai sisäisen tarkastuksen 
edustajalle tai UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta nimellä tai anonyymisti. Myös 
ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa raportointikanavan kautta lakien tai UPM:n sääntöjen 
(esimerkiksi UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille) rikkomuksista. UPM:n 
Raportoi väärinkäytöksestä -kanavaa hoitaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. 
 
Viittaukset: 

• UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava (linkki) 
 
 
 

https://www.upm.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/vaatimustenmukaisuus/raportoi-vaarinkaytoksesta/
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3. Työolosuhteet 
 
Aihetta käsitellään seuraavissa asiakirjoissa: 

• UPM:n henkilöstösäännöt (linkki) 
• UPM:n työturvallisuussäännöt (linkki) 
 
 
4. Vastuullinen hankinta  

 
UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäistason, jota UPM 
edellyttää kaikkien toimittajien ja kolmansien osapuolien (mm. UPM:n puolesta toimivien edustajien, 
neuvonantajien, yhteisyrityskumppaneiden, paikallisten kumppaneiden ja jakelijoiden) noudattavan. 
UPM edellyttää, että toimittajat edistävät ym. toimintaohjeen määrittämiä asioita myös omassa 
toimitusketjussaan. UPM:n toimipaikoissa työskentelevät toimittajat tulee perehdyttää yhtiön 
työturvallisuusvaatimuksiin.   
 
Tietyille materiaaleille ja palveluille on asetettu erityisvaatimuksia. Näitä ovat:  

- Puunhankinta: UPM:n tuotteiden valmistuksessa käytettävä puu tulee kestävästi hoidetuista 
metsistä ja se on laillisesti hankittu. Kaikki yhtiön käyttämä puu täyttää kolmannen osapuolen 
varmistaman puun alkuperäketjun vaatimukset. UPM pyrkii maksimoimaan sertifioidun kuidun 
käytön ja edistämään sertifioidun puun käyttöä maailmanlaajuisesti. Yhtiön puunhankinta ei 
aiheuta metsäkatoa eikä uhkaa alkuperäiskansojen oikeuksia. UPM ei käytä 
geenimuunneltua eikä sademetsistä peräisin olevaa puuta. Lisäksi UPM edellyttää, että sen 
puuntoimittajat sitoutuvat edistämään luonnon monimuotoisuutta.   

- UPM edellyttää, että kaikki sen toimittajat noudattavat poikkeuksetta paikallisia kemikaali- ja 
tuoteturvallisuussäädöksiä. 

 
Toimittajia arvioidaan johdonmukaisesti ja säännöllisesti sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristönäkökulmat huomioiden. Jos toimittajaan kohdistuu riskejä, se arvioidaan tarkemmin 
erilaisten kyselyiden, auditointien ja/tai yhteisten kehityssuunnitelmien avulla. Tilanteessa, jossa 
havaitaan puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, toimittajalta edellytetään korjaavia toimenpiteitä.  
 
Viitteet: 

• UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille (linkki) 
• UPM:n vaatimukset puuntoimittajille (linkki) 
• UPM:n vaatimukset sellun toimittajille (linkki) 

 
 

5. Ympäristövaikutukset 
 
UPM noudattaa kaikkia sen toimintaan sovellettavia ympäristölakeja. Ympäristöluparajoihin tai   -
velvoitteisiin liittyviä tai muita poikkeamia tulee seurata ja raportoida sekä yksikkö- että yhtiötasolla. 
Yksiköiden edellytetään tekevän tarvittavat korjaustoimenpiteet vastaavien poikkeamien ja tilanteiden 
välttämiseksi. 
 
UPM seuraa tarkasti toimintansa vaikutuksia ilmaan, ilmastoon, veteen, maaperään ja luonnon 
monimuotoisuuteen ja pyrkii minimoimaan kaikki toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvat haitalliset 

https://www.upm.com/siteassets/asset/responsibility/documents/gp-humanresourcesrules-fi.pdf
https://www.upm.com/siteassets/asset/responsibility/documents/gp-safetyrulefi.pdf
https://www.upm.com/fi/tietoa-meista/Toimittajille/Vaatimukset/UPM-n-Toimintaohje-toimittajille-ja-kolmansille-osapuolille/
https://www.upm.com/fi/tietoa-meista/Toimittajille/Vaatimukset/Aihealuekohtaiset-vaatimukset/Puunhankinta-ja-metsatalous/
https://www.upm.com/fi/tietoa-meista/Toimittajille/Vaatimukset/Aihealuekohtaiset-vaatimukset/Sellu/
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seuraukset. Tämä tarkoittaa ilmaan ja vesistöihin päätyvien päästöjen vähentämistä sekä 
vaarattomien ja vaarallisten jätteiden minimointia. Maankäyttö- ja metsänhoitokäytäntöjensä avulla 
yhtiö varmistaa, että sen toiminnan haitalliset seuraukset minimoidaan, ja että sillä on myönteinen 
vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon. 
 
Kaikki toiminnot mittaavat ja arvioivat jatkuvasti suoraa ja epäsuoraa ympäristökuormitustaan ja -
vaikutustaan sekä edistävät parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden ja menetelmien käyttöä. 
Kaikki toiminnot hallinnoivat systemaattisesti ympäristösuorituskykyään noudattaen jatkuvan 
parantamisen periaatetta. Kemikaaleja käsitellään aina turvallisesti. Kaikilla UPM:n toiminnoilla on 
oltava ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja niiden tulee toimia UPM:n 
Clean Run -ohjelman mukaisesti.  
 
 

6. Energia- ja resurssitehokkuus 
 
UPM käyttää energiaa, raaka-aineita, vettä ja muita resursseja vastuullisesti ja tekee jatkuvasti työtä 
energia- ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Kaikkien toimintojen on suunniteltava ja optimoitava 
prosessinsa energia- ja resurssitehokkuuden maksimoimiseksi käyttämällä parhaita käytettävissä 
olevia tekniikoita ja menetelmiä. Yhtiö edistää kiertotaloutta käyttämällä tuotantoprosesseista talteen 
otettuja materiaaleja ja kehittämällä kierrätysvaihtoehtoja tuotantoprosessien sivuvirroille ja tähteille. 
 

 
7. Tuotevastuu 
 

UPM:n tuotevastuu huomioi tuotteen koko elinkaaren. Varmistamme, että tuotteemme ovat turvallisia 
käyttää niille määritellyissä käyttötarkoituksissa, ja että ne täyttävät kaikki lakimääräiset vaatimukset. 
Tuoteturvallisuus tulee asettaa etusijalle kaikessa toiminnassa; tuotekehityksessä, raaka-
ainehankinnassa, tuotannossa, jakelussa, itse käytössä sekä tuotetta hävitettäessä.  
 
UPM edistää kierrätettävyyttä arvoketjussaan ja käyttämällä tuotteissaan kierrätettäviä materiaaleja. 
Yhtiö on sitoutunut korvaamaan mahdollisesti vaaralliset kemikaalit turvallisemmilla vaihtoehdoilla 
aina kun se on mahdollista. 
 
UPM pyrkii kehittämään tuotteita, joilla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.  
 
 

8. Investoinnit ja yritysjärjestelyt  
 
UPM huomioi kaikissa investoinneissaan vaatimustenmukaisuus- turvallisuus-, ympäristö-, 
ihmisoikeus- ja sosiaaliset näkökohdat. Näihin kaikkiin liittyvät vaikutukset arvioidaan UPM:n 
sisäisten kriteerien mukaisesti.  
 
Merkittävien investointien kohdalla tehdään sekä ympäristö- että sosiaalisten vaikutusten arviointi. 
Tarvittaessa tehdään myös kokonaisvaltaisempi turvallisuusriskiarviointi ja kattava ihmisoikeuksiin 
liittyvä arviointi. Yksityiskohdat on määritelty UPM:n investointiohjeessa.   
 
Samoin UPM huomioi kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä arviointi- ja päätöksentekoprosesseissaan 
vaatimustenmukaisuus-, turvallisuus-, ympäristö-, ihmisoikeus- ja sosiaaliset näkökohdat.   
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9. Yhteistyö sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen kanssa 
 
UPM:n tavoite on olla luotettava kumppani. Yhtiö tunnistaa toiminnalleen olennaiset sidosryhmät ja 
niiden odotukset ja käy vuoropuhelua niiden kanssa. UPM on sitoutunut avoimeen viestintään, ja 
yhteistyö yhtiön sisällä sekä sidosryhmien (kuten kansalaisjärjestöjen, viranomaisten, päättäjien, 
poliitikkojen tai paikallisyhteisöjen) kanssa perustuu keskinäiseen luottamukseen.  
 
UPM antaa sidosryhmille ja julkisuuteen tarkkaa ja luotettavaa tietoa yhtiön sosiaalisesta ja 
ympäristösuorituskyvystä ja hallinnoinnista. Kaikkien yhtiön valmistamien tuotteiden 
ympäristötuotetiedot ovat julkisesti saatavilla. 
 
UPM maksaa veroja toimintamaan verosäädösten ja määräysten mukaisesti sekä maksaa 
yhteisöveroa siellä, missä lisäarvo ja tulos syntyvät. 
 
UPM pyrkii edistämään sitä ympäröivien yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää 
positiivista kehitystä ja minimoimaan nykyisen ja tulevan toimintansa negatiiviset vaikutukset.  
 
UPM on mukana erilaisissa hankkeissa ja aloitteissa, joilla pyritään edistämään paikallisyhteisöjen 
positiivista kehitystä siellä missä yhtiö toimii, ja näistä kerrotaan avoimesti. UPM:n Biofore Share and 
Care -ohjelman kautta koordinoidaan yhtiön sponsoroinnit, lahjoitukset ja työntekijöiden 
vapaaehtoistyö ohjelmalle määriteltyjen fokusalueiden mukaisesti. 
 
Viitteet: 

• UPM:n Sponsorointia, lahjoituksia ja työntekijöiden vapaaehtoistyötä koskevat 
säännöt (linkki)  

• UPM:n veropolitiikka (linkki) 
 
 

 
 

https://www.upm.com/siteassets/documents/responsibility/2-people-and-society/societal-impact/upm_sponsorship_fi_web_august-2019.pdf
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnoinnin-periaatteet/veropolitiikka/

