UPM on listattu vastuullisimmaksi

Mikä on DJSI-indeksi?

metsä- ja paperiteollisuusyhtiöksi

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi (DJSI) on maailmanlaajuisesti

Dow Jonesin kestävän
kehityksen globaalissa
indeksissä 2018–2019.

tunnustettu, luokkansa parhaiden yritysten vastuullisuusarviointi. Se tarkastelee
maailman johtavia pörssiyhtiöitä yli 60 eri teollisuudenalalta laaja-alaisesti
taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.
Miten johtavat tekijät ja jäsenet valitaan?
DJSI-jäsenet valitaan vuosittain tiukassa vastuullisuusarvioinnissa, jonka suorittaa
kestävän kehityksen investointiasiantuntija RobecoSAM. Tänä vuonna
arvioitaviksi pyydettiin 3 500 yritystä. Arviointi sisältää sata alakohtaista
yritysvastuukysymystä. Kriteereitä muutetaan vuosittain, jotta kysymykset pysyvät
merkittävinä. Kysymysten on tarkoitus nostaa yhtiöiden rimaa ja haastaa ne
huomioimaan paremmin pitkän aikavälin riskejään ja mahdollisuuksiaan.
Jokainen teollisuusryhmä arvioidaan erikseen. Teollisuusjohtajuus tarkoittaa,
että yhtiön arvioidaan olevan selkeästi edellä kilpailijoitaan. Se toimii myös
erinomaisena todisteena yhtiön kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta
ja avoimuudesta.
Mitä metsä- ja paperiteollisuuden DJSI-johtajuus merkitsee UPM:lle?
UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuuden parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin
eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä vuosina
2017–2018 kuudetta kertaa peräkkäin. Tulos on meille arvokas, sillä sen avulla
voimme verrata suoritustamme muihin alan toimijoihin. UPM:n pitkään jatkunut
DJSI-menestys kertoo yhtiön sitoutumisesta jatkuvaan kehitykseen. Hyvä tulos
osoittaa, että vastuullisuus on integroitu yhtiön päivittäisiin toimintoihin. Arviointi
on jatkuvasti ajan tasalla, ja se antaa kattavan kuvan kestävän kehityksen
trendeistä.
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Mistä arvioinnissa ja tuloksissa on kyse?

UPM:n DJSI-tulos 2018–2019
verrattuna muihin alan toimijoihin:

TALOUDELLISESSA OSA-ALUEESSA arvion kohteena ovat esimerkiksi yhtiön
toimintaohje, asiakassuhteiden hallinta ja toimitusketjun hallinta.
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Esimerkkejä UPM:n toiminnasta
• Yhtiömme Toimintaohje koskee jokaista UPM:n työntekijää. Emme tingi
periaatteistamme missään olosuhteissa. Odotamme samaa sitoutumista myös
toimittajiltamme sekä kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa toimimme.
• UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää
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vähimmäistason, jota UPM edellyttää kaikkien toimittajiensa ja kolmansien
osapuolien noudattavan toiminnassaan (esimerkiksi UPM:n puolesta toimivat
edustajat, konsultit, neuvonantajat, yhteisyrityskumppanit, paikalliset
kumppanit ja jakelijat).
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YMPÄRISTÖOSIOSSA arvioidaan muun muassa kestävää metsänhoitoa,
luonnon monimuotoisuutta, kestävää sellun hankintaa, ympäristöjohtamis
järjestelmiä, operatiivista ympäristötehokkuutta, veteen liittyviä riskejä,
ympäristöstrategiaa, tuotevastuuta ja ympäristöraportointia.

UPM-Kymmene Oyj
Teollisuudenalan mediaanitulos
Teollisuudenalan paras tulos
Lähde: RobecoSAM AG

Esimerkkejä UPM:n toiminnasta
• Aktiivisena metsänomistajana UPM:llä on mahdollisuus kehittää kestäviä
metsänhoitokäytäntöjä.
• UPM:llä on metsäyhtiölle ainutlaatuinen maailmanlaajuinen luonnon
monimuotoisuusohjelma. Sen puitteissa teemme yhteistyötä tutkijoiden
ja ympäristöjärjestöjen kanssa projekteissa, jotka keskittyvät eri lajeihin
ja kehityshankkeisiin.
• Tuotesuunnittelu: UPM on kehittänyt sellun tuotannon tähteenä saatavasta
mäntyöljystä vähäpäästöistä uusiutuvaa dieseliä.
• Avoin ja perusteellinen ympäristöraportointimme sai arvioinnissa
korkeat pisteet.
• Kehitettäviä kohteita ovat resurssien käyttö, kuten vesi, sekä jätteiden
tuotannon ja ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentäminen.
SOSIAALISESSA OSIOSSA arvioidaan yhtiön toimintaa esimerkiksi seuraavilla
alueilla: työterveys ja -turvallisuus, yhteiskunnalliset vaikutukset paikallis
yhteisöihin, hyväntekeväisyys, ihmisoikeudet ja sosiaalisen vastuun raportointi.
Esimerkkejä UPM:n toiminnasta
• Ensimmäisenä yhtiönä UPM sisällytti tänä vuonna yhteiskunnalliset
vaikutukset osaksi sellu- ja paperitehtaidensa EMAS-ympäristöselontekoja.
• UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma on osoitus yhtiön sitoutumisesta
kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme
osaamistamme ja voimavarojamme asioiden puolesta, joista välitämme.
Painopistealueita ovat lukeminen ja oppiminen, paikallinen sitoutuminen,
vastuullinen veden käyttö ja bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Ohjelma
sisältää yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa sekä hyväntekeväisyys- ja
vapaaehtoistyötä.
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• Yksi kehityskohteista on alihankkijaturvallisuus.

