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UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille 
 
Johdanto 

 
UPM:n tavoitteena on olla luotettava liikekumppani. Uskomme, että vastuulliset ja eettiset 
toimintatavat luovat pitkän aikavälin arvoa sekä meille että sidosryhmillemme. 
Sitoutumisemme eettiseen ja rehelliseen toimintaan on kirjattu yhtiön Toimintaohjeeseen 
(Code of Conduct), emmekä tingi näistä periaatteistamme missään olosuhteissa. Odotamme 
samaa sitoutumista myös toimittajiltamme sekä muilta kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa 
toimimme.  
 
Kaikkien UPM:n toimittajien ja tässä UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille 
osapuolille tarkoitettujen kolmansien osapuolien (mukaan lukien UPM:n puolesta toimivien 
edustajien, konsulttien, neuvonantajien, yhteisyrityskumppanien, paikallisten kumppanien ja 
jakelijoiden) on noudatettava tässä Toimintaohjeessa esitettyjä velvoitteita. Tämä 
Toimintaohje määrittää vähimmäistason, jota UPM edellyttää kaikkien toimittajiensa ja tässä 
Toimintaohjeessa tarkoitettujen kolmansien osapuolien noudattavan toiminnassaan. 
 
Viimeisin versio tästä Toimintaohjeesta toimittajille ja kolmansille osapuolille on saatavilla 
UPM:n verkkosivustolla. 
 
1. Sitoutuminen toimimaan oikein 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia 

 ilmoittamaan UPM:lle heti, jos toimittaja tai kolmas osapuoli ei pysty noudattamaan 

Toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille. 

 

2. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä 

ihmisoikeuksia, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia sekä YK:n Global 

Compact -aloitteen kymmentä periaatetta 

 kunnioittamaan 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 

 kunnioittamaan ILO:n perussopimuksia ja paikallista lainsäädäntöä koskien työaikaa 

ja palkkaa sen varmistamiseksi, ettei missään toimittajan / kolmannen osapuolen 

toimipaikoissa tai toiminnoissa käytetä pakko- tai lapsityövoimaa missään muodossa 

eikä palveluksessa ole alle 15-vuotiaita työntekijöitä; mikäli pakko- tai lapsityövoiman 

käyttöä havaitaan, toimittajan tai kolmannen osapuolen on ilmoitettava siitä heti 

UPM:lle ja korjattava asia UPM:n hyväksymien periaatteiden mukaisesti 
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 huolehtimaan työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden toimintansa vaikutuspiirissä 

olevien henkilöiden terveydestä ja turvallisuudesta 

 noudattamaan UPM:n turvallisuusvaatimuksia työskennellessään tai vieraillessaan 

UPM:n tiloissa sekä suorittamaan vaadittavan turvallisuuskoulutuksen. 

 

3. Toiminnan ympäristövaikutukset ja tuoteturvallisuus  

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset maaperään, vesistöihin, luonnon 

monimuotoisuuteen ja ilmaan 

 käsittelemään lain ja valmistajan ohjeiden mukaisesti kaikki jätteet (ml. vaaralliset 

jätteet), jotka syntyvät toimittajan tai kolmannen osapuolen omasta toiminnasta tai 

tuotteista tai sen hallinnassa olevasta asiakkaan omaisuudesta. 

 

4. Nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 siihen, ettei missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti maksa, anna, tarjoa tai 

hyväksy lahjusta virkamiehille tai yksityishenkilöille 

 siihen, ettei missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti vastaanota, pyydä tai 

hyväksy lahjusta miltään osapuolelta 

 välttämään kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi edes luoda vaikutelman lahjonnasta, 

korruptiosta tai muusta kielletystä toiminnasta 

 ylläpitämään riittäviä menettelytapoja korruption ja lahjonnan estämiseksi 

toiminnassaan 

 ilmoittamaan UPM:lle heti, jos UPM:n henkilöstön keskuudessa havaitaan korruptiota 

tai lahjontaa missään muodossa. 

 

5. Liiketoiminnan läpinäkyvyys 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli vakuuttaa, että 

 se on asianmukaisesti perustettu ja sovellettavien lakien mukaisesti olemassa oleva 

oikeushenkilö 

 sillä on oikeus harjoittaa liiketoimintaa, solmia sopimuksia UPM:n kanssa ja toimia 

niiden mukaisesti 

 se ylläpitää voimassa olevaa, asianmukaista vastuuvakuutusta ja riittävää 

vakuutusturvaa hyvämaineisessa vakuutusyhtiössä koskien vastuita, jotka voivat 

vaikuttaa UPM:ään 

 se tuntee toimintaansa koskevat riskit, on ottanut käyttöön riittävät menettelytavat 

riskien minimoimiseksi ja ilmoittaa UPM:lle heti, mikäli näillä riskeillä voi olla 

vaikutusta UPM:n liiketoimintaan 

 se noudattaa sovellettavaa verolainsäädäntöä ja maksaa kaikki vaaditut verot ja muut 

viralliset maksut viranomaisten määräämällä tavalla 

 se noudattaa kaikkia sovellettavia rahanpesun torjuntaan liittyviä lakeja ja 

pakotesäännöksiä. 
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6. Kilpailulakien noudattaminen 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 noudattamaan kaikkia sovellettavia kilpailulakeja eikä osallistu kilpailua rajoittaviin 

sopimuksiin, kauppatapoihin tai tapaamisiin asiakkaiden, jakelijoiden, toimittajien tai 

muiden liikekumppanien kanssa, eikä myöskään osallistu mihinkään muuhun kilpailua 

rajoittavaan toimintaan. 

 

7. Omaisuuden ja tiedon suojeleminen 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 käsittelemään UPM:n omaisuutta huolellisesti 

 suojelemaan UPM:n luottamuksellista tietoa luvattomalta käytöltä ja ilmitulolta 

 olemaan julkaisematta mitään UPM:ää koskevia ilmoituksia, lehdistötiedotteita tai 

muita julkisia tiedoksiantoja ilman UPM:n hyväksyntää 

 kunnioittamaan muiden immateriaalioikeuksia 

 välttämään kaikkia eturistiriitoja UPM:n kanssa ja ilmoittamaan UPM:lle välittömästi, 

mikäli sellaisia esiintyy. 

 

8. Vastuullinen hankinta 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 tuntemaan ja valitsemaan liikekumppaninsa huolellisesti ja siten tunnistamaan ja 

ehkäisemään riskit laittomaan liiketoimintaan sekaantumiseen tai tämän 

Toimintaohjeen rikkomiseen liittyen 

 ylläpitämään aukottomia ja täsmällisiä tietoja kaikista liiketapahtumista 

 edistämään tämän Toimintaohjeen vaatimusten noudattamista omassa 

toimitusketjussaan. 

 

9. Vuorovaikutus sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli sitoutuu 

 viestimään sidosryhmiensä kanssa avoimesti ja läpinäkyvästi ja edistämään 

vuoropuhelua heidän kanssaan  

 vaikuttamaan positiivisesti paikallisyhteisöjen hyvinvointiin ja kehitykseen aina, kun se 

on mahdollista 

 varmistamaan, että yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa ei riko korruptiota 

koskevia lakeja ja noudattaa tämän Toimintaohjeen periaatteita. 

  



 
 
 
 
 

 
           4 (4) 

 
Julkinen 
3.11.2016 
 
UPM:n Toimintaohje toimittajille ja 
kolmansille osapuolille 
 

10. Lakien ja sääntöjen noudattaminen 

UPM:n toimittaja / kolmas osapuoli 

 sallii UPM:n tehdä toimipaikkakohtaisia auditointeja, joilla sisäiset tai ulkoiset 

tarkastajat varmistavat, että tätä Toimintaohjetta noudatetaan 

 vastaa UPM:n kyselyihin annetussa aikataulussa 

 ymmärtää, että UPM katsoo lakien rikkomisen, tämän Toimintaohjeen noudattamatta 

jättämisen tai epäkohtien korjaamatta jättämisen sopimusrikkomukseksi, joka voi 

oikeuttaa UPM:n päättämään liikesuhteen toimittajan tai kolmannen osapuolen 

kanssa 

 antaa työntekijöilleen mahdollisuuden ilmoittaa nimettömästi sääntöjen vastaisesta 

toiminnasta, ehdottaa parannuksia ja antaa yleistä palautetta  

 ilmoittaa UPM:lle välittömästi tämän Toimintaohjeen rikkomuksesta tai sen epäilyistä.  

Ilmoituksen voi lähettää nimettömästi seuraavien kanavien kautta: 

 

Verkossa:  
 

www.upm.com/reportmisconduct 

Sähköpostitse:  
 

reportmisconduct@upm.com 

Postitse:  
 

UPM-Kymmene Oyj 

Sisäisen tarkastuksen johto / reklamaatio 

PL 380 

00101 Helsinki 

Suomi 

 

UPM käy huolellisesti läpi kaikki ilmoitukset ja käsittelee ne mahdollisimman 

luottamuksellisesti. 

http://www.upm.com/reportmisconduct
mailto:reportmisconduct@upm.com

