UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille – kysely
Yritys
Vastaaja
Päivämäärä

1.

2.

Yleinen
Noudattaako yrityksenne kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia?

--

Ilmoittavatko yrityksenne edustajat UPM:lle välittömästi, jos ette voi noudattaa UPM:n Toimintaohjetta
toimittajille ja kolmansille osapuolille?

--

Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Noudattaako yrityksenne Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä
ihmisoikeuksia, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia sekä YK:n Global Compact -aloitteen
kymmentä periaatetta?

--

Kunnioittaako yrityksenne yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, kuten ajattelun, mielipiteen, ilmaisun,
uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta sekä sitä, ettei ketään syrjitä esimerkiksi rodun,
iän, kansallisuuden, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella?

--

Kunnioittaako yrityksenne työaikaa sekä palkkaa ja muita lakisääteisiä korvauksia koskevia ILO:n
perussopimuksia ja paikallisia lakeja?

--

Varmistetaanko yrityksessänne, ettei missään sen toiminnoissa käytetä pakko- tai lapsityövoimaa eikä se -palkkaa alle 15-vuotiaita työntekijöitä?

3.

4.

Mikäli yrityksessänne havaitaan pakko- tai lapsityövoiman käyttöä, ilmoittavatko edustajanne
välittömästi asiasta UPM:lle ja tekeekö yrityksenne korjaavat toimenpiteet UPM:n hyväksymällä tavalla?

--

Varmistetaanko yrityksessänne sen työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden sen vaikutuspiirissä olevien
henkilöiden terveys ja turvallisuus?

--

Noudattavatko yrityksenne edustajat UPM:n turvallisuusvaatimuksia työskennellessään tai vieraillessaan
UPM:n tiloissa sekä suorittavatko he vaadittavan turvallisuuskoulutuksen?

--

Toiminnan ympäristövaikutukset ja tuoteturvallisuus
Minimoiko yrityksenne haitalliset ympäristövaikutukset maaperään, vesistöihin, luonnon
monimuotoisuuteen ja ilmaan?

--

Käsitteleekö yrityksenne kaikki oman toimintansa ja tuotteidensa sekä sen hallinnassa olevan
asiakasomaisuuden synnyttämät jätteet (myös vaaralliset jätteet) lainsäädännön ja valmistajan ohjeiden
mukaisesti?

--

Nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen
Hyväksyttekö sen, ettei yrityksenne saa missään tilanteessa suoraan tai epäsuorasti maksaa, antaa,
tarjota tai ottaa vastaan lahjuksia viranomaisille tai yksityishenkilöille?

--

Hyväksyttekö sen, ettei yrityksenne saa missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti vastaanottaa,
pyytää tai hyväksyä lahjusta miltään osapuolelta?

--

5.

6.

7.

8.

Sitoutuuko yrityksenne välttämään kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi edes vähäisimmässä määrin
luoda vaikutelman lahjonnasta, korruptiosta tai muusta kielletystä toiminnasta?

--

Onko yrityksenne määritellyt riittävät toimintatavat korruption ja lahjonnan estämiseksi toiminnassaan?

--

Ilmoitatteko UPM:lle heti, jos UPM:n henkilöstön keskuudessa havaitaan korruptiota tai lahjontaa
missään muodossa?

--

Liiketoiminnan läpinäkyvyys
Onko yrityksenne asianmukaisesti perustettu ja sovellettavien lakien mukaisesti olemassa oleva
oikeushenkilö?

--

Onko yrityksellänne oikeus harjoittaa liiketoimintaa, solmia sopimuksia UPM:n kanssa ja toimia niiden
mukaisesti?

--

Onko yrityksellänne voimassa oleva, asianmukainen vastuuvakuutus ja riittävä vakuutusturva
hyvämaineisessa vakuutusyhtiössä koskien vastuita, jotka voivat vaikuttaa UPM:ään?

--

Onko yrityksenne tietoinen toimintaansa kohdistuvista riskeistä?

--

Onko yrityksenne määrittänyt riittävät menettelytavat riskien minimoimiseksi?

--

Ilmoittavatko yrityksenne edustajat UPM:lle heti, mikäli nämä riskit voivat vaikuttaa UPM:n
liiketoimintaan?

--

Noudattaako yrityksenne kaikilta osin sovellettavaa verolainsäädäntöä?

--

Maksaako yrityksenne kaikki vaaditut verot ja muut viralliset maksut viranomaisten määräämällä
tavalla?

--

Noudattaako yrityksenne kaikkia sovellettavia rahanpesun torjuntaan liittyviä lakeja ja
pakotesäännöksiä?

--

Kilpailulakien noudattaminen
Noudattaako yrityksenne kaikkia sovellettavia kilpailulakeja?

--

Hyväksyttekö sen, ettei yrityksenne saa osallistua kilpailua rajoittaviin sopimuksiin, kauppatapoihin tai
tapaamisiin asiakkaiden, jakelijoiden, toimittajien tai muiden liikekumppanien kanssa?

--

Hyväksyttekö sen, ettei yrityksenne saa osallistua mihinkään muuhun kilpailua rajoittavaan toimintaan?

--

Omaisuuden ja tiedon suojeleminen
Käsitteleekö yrityksenne henkilöstö UPM:n omaisuutta huolellisesti?

--

Suojeleeko yrityksenne UPM:n luottamuksellista tietoa luvattomalta käytöltä ja ilmitulolta?

--

Hyväksyttekö sen, ettei yrityksenne saa julkaista mitään UPM:ää koskevia ilmoituksia, lehdistötiedotteita
tai muita julkisia tiedoksiantoja ilman UPM:n lupaa?

--

Kunnioittaako yrityksenne muiden immateriaalioikeuksia?

--

Hyväksyttekö sen, että yrityksenne on vältettävä kaikkia eturistiriitoja UPM:n kanssa ja ilmoitettava
UPM:lle välittömästi, mikäli sellaisia esiintyy?

--

Vastuullinen hankinta
Tunteeko ja valitseeko yrityksenne liikekumppaninsa huolellisesti ja siten tunnistaa ja ehkäisee riskit,
jotka liittyvät laittomaan liiketoimintaan sekaantumiseen tai UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja
kolmansille osapuolille rikkomiseen?

--

Ylläpitääkö yrityksenne aukottomia ja täsmällisiä tietoja kaikista liiketapahtumista?

--

Edistääkö yrityksenne omassa toimintaketjussaan UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille
osapuolille noudattamista?

--

9.

10.

Vuorovaikutus sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa
Viestiikö yrityksenne avoimesti ja läpinäkyvästi sidosryhmiensä kanssa ja edistättekö vuoropuhelua
heidän kanssaan?

--

Vaikuttaako yrityksenne positiivisesti paikallisyhteisöjen hyvinvointiin ja kehitykseen silloin, kun se on
mahdollista?

--

Varmistaako yrityksenne, ettei sen yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa riko korruptiota koskevia
lakeja ja noudattaa UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille määritettyjä
periaatteita?

--

Lakien ja sääntöjen noudattaminen
Antaako yrityksenne UPM:lle luvan tehdä toimipaikkakohtaisia auditointeja, joilla sisäiset tai ulkoiset
tarkastajat varmistavat, että yrityksenne noudattaa UPM:n Toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille
osapuolille?

--

Vastaako yrityksenne UPM:n kyselyihin annetussa aikataulussa?

--

Ymmärtävätkö yrityksenne edustajat, että UPM katsoo lakien rikkomisen, UPM:n Toimintaohjeen
toimittajille ja kolmansille osapuolille noudattamatta jättämisen tai epäkohtien korjaamatta jättämisen
sopimusrikkomukseksi, joka voi oikeuttaa UPM:n päättämään liikesuhteen yrityksenne kanssa?

--

Onko yrityksenne henkilöstöllä mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi sääntöjen vastaisesta toiminnasta,
ehdottaa parannuksia ja antaa yleistä palautetta?

--

Ilmoittavatko yrityksenne edustajat välittömästi UPM:lle UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille
osapuolille rikkomuksesta tai sen epäilyistä?

--

