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UPM:N TOIMITTAJIEN YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

UPM:n yleiset turvallisuusperiaatteet
Meille UPM:llä kaikkien toimipisteidemme työntekijöiden ja vierailijoiden terveys ja turvallisuus
on erittäin tärkeää. Pyrimme olemaan alan turvallisin yritys, ja odotamme myös toimittajiemme
tukevan tämän tavoitteen saavuttamista.
Toimintamme perustana on kolme turvallisuusperiaatetta:
• Turvallisuus ensin!
• Turvallisuus alkaa minusta
• Voimme estää kaikki tapaturmat
Toimittajien yleiset turvallisuusvaatimukset
Nämä vaatimukset koskevat kaikkia UPM:n tiloissa toimivia toimittajia ja palveluntarjoajia
(jatkossa yleisnimikkeellä "Toimittaja"). Esimerkkejä:
1. Säännölliset ja vakituiset Toimittajat, kuten
i. siivoojat
ii. huoltoinsinöörit ja vastaavat
iii. ateriapalvelun työntekijät
iv. kemikaalitoimittajien palveluinsinöörit
v. muu asiantuntijahenkilöstö kuten suunnittelijat
vi. kunnossapitourakoitsijat kuten sähköasentajat, putkiasentajat tai hitsaajat, jotka ovat
alueella säännöllisesti ja/tai seisokkien aikana
vii. UPM:n tiloissa toimivat logistiikkatoimittajat, kuten puukentän hoitajat,
puunkäsittelijät, ulkoistetut lastaajat/purkajat ja varastonhoitajat.
2. Tilapäiset Toimittajat – Toimittajat, jotka työskentelevät laitoksessa vain kertaluontoisesti
(esim. hätäkorjausten tai muiden erityistöiden yhteydessä).
3. Toimittajien aliurakoitsijat – aliurakoitsija on Toimittajan palkkaama yritys (aliurakoitsijan on
noudatettava samoja sääntöjä kuin Toimittajan).
Lähteviä ja saapuvia toimituksia hoitavien kuljettajien on noudatettava UPM:n yleisiä sääntöjä
sekä kunkin toimipaikan erityisiä sääntöjä, jotka toimitetaan heille ennen alueelle tuloa. Tässä
asiakirjassa asteriskilla (*) merkityt kohdat koskevat lähtevien ja saapuvien toimitusten
kuljettajia. On suositeltavaa, että myös toimitusten kuljettajat saavat UPM:n yleisen ja paikallisen
turvallisuusperehdytyksen (ainakin säännöllisiä toimituksia ajavat kuljettajat).
Muiden sääntöjen noudattaminen ja kurinpitotoimet*
Lakien ja virallisten turvallisuussäännösten lisäksi Toimittajien tulee noudattaa UPM:n ohjeita ja
sääntöjä sekä yleistä siisteyttä toimiessaan UPM:n tiloissa. Toimittaja vastaa työntekijöidensä ja
alihankkijoidensa työntekijöiden turvallisuudesta sekä niiden UPM:n työntekijöiden
turvallisuudesta, jotka ovat tekemisissä kyseisen Toimittajan toimintojen kanssa. Toimittajan
tulee noudattaa UPM:n toimipaikkakohtaisia ohjeita. Toimipaikkakohtaisissa ohjeissa on
yksityiskohtaiset työturvallisuus- ja hätätilanneohjeet kyseiselle työpaikalle.
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UPM:n yleisten ja toimipaikkakohtaisten turvallisuussääntöjen rikkomisesta seuraa
kurinpitotoimia. Toimittaja, jonka työntekijät laiminlyövät UPM:n tai toimipaikan
turvallisuussääntöjä toistuvasti, katsotaan ei-toivotuksi Toimittajaksi.
Tuorein versio turvallisuusvaatimuksista on luettavissa UPM:n verkkosivuilla (www.upm.com).
Paikalliset säännöt ja ohjeet ovat saatavilla kustakin UPM:n yksiköstä.
Pääsy alueille
UPM:n toimipaikkoihin ja laitoksiin pääsy edellyttää seuraavia ennakkotoimenpiteitä.
Henkilöstö ja tunnistautuminen
Toimittajan tulee antaa UPM:n toimipaikan vastaavalle valvojalle lista työntekijöistään ja
vastuuhenkilöistään paikallisten vaatimusten mukaan. Tämä lista on aina toimitettava ennen
ensimmäistä käyntiä toimipaikassa. Kaikista henkilöstömuutoksista tulee ilmoittaa UPM:lle.
Toimittajan tulee huolehtia siitä, että kaikki sen työntekijät voivat tarvittaessa todistaa
henkilöllisyytensä.
Toimittajan tulee huolehtia siitä, että kaikki työntekijät ovat päteviä tehtäviinsä. Toimittajan tulee
pyynnöstä esittää lista työntekijöidensä vaadittavista työturvallisuusluvista ja -todistuksista.
Kaikilla Toimittajan työntekijöillä on oltava voimassaolevat, vaadittavat työturvallisuustodistukset,
kuten työturvallisuuskortti ja tulityökortti.
Ajoneuvojen pääsy UPM:n alueille edellyttää erillistä (ajoneuvo)lupaa. UPM ei vastaa
ajoneuvoihin liittyvistä vahingoista.
Perehdytys
Kaikkien Toimittajan työntekijöiden, jotka oleskelevat UPM:n alueella, tulee osallistua UPM:n
turvallisuusperehdytykseen sekä paikallisiin perehdytyksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Toimittaja
vastaa mahdollisesti tarvittavien käännöspalveluiden kustannuksista.
UPM:n yleisperehdytyksen lisäksi UPM tarjoaa työpaikkakohtaista perehdytystä, ja Toimittajan
tulee huolehtia siitä, että perehdytyksissä jaettu tieto jaetaan kaikille tarvittaville työntekijöille.
UPM:n turvallisuusperehdytyksen lisäksi Toimittajan on tarjottava työntekijöilleen heidän
tehtäviensä edellyttämää koulutusta.
Työturvallisuus
Lait ja paikalliset ohjeet*
Toimittajan tulee noudattaa kaikkia toimintaan liittyviä lakeja sekä UPM:n työ- ja
paloturvallisuusohjeita.
UPM:n turvallisuustyö perustuu vakiomalliin, jota sovelletaan paikallistasolla. Toimittajan on
noudatettava paikallisia käytäntöjä.
Työluvat ja riskiarviointi
Tietyt UPM:n ja paikallisten säännösten määrittelemät työtehtävät edellyttävät erillisiä työlupia.
Toimittajan tulee yhdessä UPM:n kanssa suorittaa tarvittavat, työn laajuuden mukaiset
riskiarvioinnit ja hankkia asianmukaiset työluvat.
Henkilösuojaimet*
Toimittajan työntekijöiden tulee aina käyttää toimipaikassa tarvittavia suojaimia (kuten
kuulosuojaimia, turvakenkiä, kypärää ja suojalaseja) UPM:n ohjeiden mukaisesti. Muut
vaadittavat suojaimet määritetään Toimittajan ja UPM:n yhteisessä työlupaprosessissa.
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Työkalut ja laitteet
Kaikkien työ- ja nostokoneiden tulee täyttää voimassaolevat turvallisuusvaatimukset. Kaikki
laitteet tulee tarkistaa ennen käyttöönottoa. Viallisten laitteiden käyttäminen on kielletty.
Työkaluja ja laitteita tulee käyttää vain niiden varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
Kemikaaliturvallisuus
Jos työssä käytetään jotain vaarallista ainetta (kuten liuottimia), aineen käyttöturvallisuustiedote
tulee toimittaa UPM:lle ennen aineen tuomista toimipaikkaan. Toimittaja vastaa työntekijöidensä
turvallisesta kemikaalinkäsittelystä.
Päihteet ja tupakointi*
Alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden tuominen toimipaikkaan ja niiden säilyttäminen tai
käyttäminen siellä on kiellettyä. Päihtyneiden työntekijöiden pääsy toimipaikkaan estetään.
Työntekijät, jotka työn aikana todetaan päihtyneiksi, poistetaan alueelta. UPM:n toimipaikoissa ei
saa tupakoida kuin erikseen määritetyillä alueilla. Toimittaja sitoutuu noudattamaan UPM:n
paikallisia tupakointirajoituksia.
Hätätilanteet
Toimittajan tulee yhdessä UPM:n kanssa varmistaa, että toimipaikassa on tarpeeksi monta
ensiaputaitoista työntekijää.
Toimittaja vastaa omien työntekijöidensä kyvystä reagoida hätätilanteissa. UPM:n tulee antaa
Toimittajalle ja sen työntekijöille ohjeet toiminnasta hätätilanteissa.
Jos Toimittaja laiminlyönnillään aiheuttaa väärän hälytyksen, UPM:llä on oikeus periä kaikki
hälytyksestä aiheutuneet kustannukset Toimittajalta.
Tapaturmien raportointi, havaintokierrokset ja turvallisuuspuutteiden havainnointi*
Toimittajan tulee välittömästi raportoida kaikki tapaturmat, vahingot, onnettomuudet, läheltä piti tilanteet ja muut turvallisuusongelmat UPM:lle. Tapahtuma voi liittyä turvallisuuteen,
omaisuuteen, ympäristöön ja/tai maineeseen. Toimittaja on päävastuussa tapahtuman
tutkimisesta ja sen perimmäisten syiden löytämisestä, tarvittaessa UPM:n avustuksella.
Toimittaja kutsutaan myös mukaan havaintokierroksille paikallisten käytäntöjen mukaisesti.
Turvallisuusyhteistyö
Lakisääteisten vaatimusten lisäksi Toimittaja ja UPM järjestävät yhdessä turvallisuusyhteistyötä
toimipaikassa. Turvallisuusyhteistyöhön kuuluu turvallisuuskokouksia ja muita toimia, kuten
onnettomuuksien, tapaturmien, läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen läpikäymistä
sekä havaintokierroksia. Toimittaja vastaa osaltaan turvallisuustyön kustannuksista.
UPM:llä on oikeus halutessaan auditoida Toimittajan työturvallisuustaso. Toimittajan tulee
raportoida kaikki turvallisuuspuutteet UPM:lle.

