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Umicore Way on kaiken toimintamme kulmakivi. 

Strategiamme määrittelee liiketoimintamme tavoitteet 

ja kasvupyrkimyksemme tuleville vuosille sekä kestävän 

kehityksen tavoitteemme. Umicore Way määrittelee 

arvomme, keinomme näihin tavoitteisiin pääsemiseksi 

sekä yleisen sitoutumisemme kestävän kehityksen 

periaatteisiin.

Uskomme, että tässä asiakirjassa mainittujen 

arvojemme ja pyrkimyksiemme tulee soveltua 

kaikkiin olosuhteisiin – eri alueille, kulttuureihin ja 

liiketoimintatilanteisiin. Umicore Way ei ole suunnattu 

pelkästään Umicoren työntekijöille vaan se kattaa myös 

sidosryhmäsuhteemme.

Umicore Wayta täydentävät yksityiskohtaisemmat 

säännöt, kuten eettiset ohjeet ja hallinto- ja 

ohjaussäännöstö (Corporate Governance Charter).

Uskomme, että Umicore Wayn noudattaminen tekee 

meistä vieläkin menestyvämmän ja arvostetumman 

yrityksen.
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Materials for a better life

Asiakkaat ovat 
keskiössä

Uskomme, että materiaalit ovat olleet keskeisiä 

ihmiskunnan edistyksessä, että ne ovat nykyäänkin 

elämämme ydintekijä, ja että niiden ansiosta 

vaurastuminen on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Uskomme, että metallipohjaisilla materiaaleilla on 

elintärkeä rooli, sillä niitä voi kierrättää tehokkaasti 

loputtomiin, minkä vuoksi ne ovat vastuullisten 

tuotteiden ja palveluiden perusta.

Haluamme Umicoren olevan johtavassa asemassa 

tarjoamassa ja kehittämässä materiaalipohjaisia 

ratkaisuja, jotka parantavat oleellisesti 

elämänlaatuamme.

Kehitämme, tuotamme, sovellamme, markkinoimme 

ja kierrätämme metallipohjaisia materiaaleja 

ja edistämme materiaalipohjaisia ratkaisuja. 

Yhdistämme osaamisemme metallurgiassa, kemiassa 

ja materiaalitieteessä vankkaan ymmärrykseemme 

asiakkaidemme tarpeista, käyttökohteista ja 

järjestelmistä.

Keskitymme kolmeen asiakkaidemme arvostamaan 

liiketoiminta-alueeseen, joilla pyrimme johtavaan 

asemaan ja jotka antavat meille mahdollisuuden 

lisäarvon luomiseen: Catalysis, Energy & Surface 

Technologies ja Recycling.

Pyrimme asiakkaidemme ensisijaiseksi 

yhteistyökumppaniksi. Olemme sitoutuneet 

kasvattamaan liiketoimintaamme työntekijöidemme 

osaamisen, toimintamme laadun ja teknologisten 

innovaatioiden kautta.
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Avoimuus, innovatiivisuus, kunnioitus, yhteistyö ja sitoutuminen ovat menestyksemme perusta. 

Edistämme näitä arvoja ja varmistamme, että niiden toteuttamisessa ilmeneviin puutteisiin puututaan 

asianmukaisella tavalla.

Arvot

AVOIMUUS 

Viestimme avoimesti, täsmällisesti ja innolla. 

Tarjoamme luotettavaa ja asiaankuuluvaa 

tietoa toiminnastamme oikea-aikaisesti ja 

säännöllisesti kaupallisen luottamuksellisuuden 

rajoissa. Pidämme vuorovaikutusta tärkeänä ja 

suhtaudumme siksi positiivisesti rakentavaan 

vuoropuheluun kaikkien sidosryhmiemme 

kanssa.  

 
INNOVATIIVISUUS 

Uskomme jatkuvaan parempien toimintatapojen 

etsimiseen. Uskomme, että innovaatiot ovat 

pitkäaikaisen tuottavuuden ja kasvun tärkein 

tekijä. Olemme avoimia uusille ideoille ja 

valmiita ottamaan harkittuja riskejä.

KUNNIOITUS

Kunnioitamme toisiamme sekä muiden ihmisten 

kulttuureja, tapoja ja arvoja ollessamme 

tekemisissä työntekijöidemme sekä muiden 

toiminnassamme mukana olevien kanssa. 

Emme tee kompromisseja työterveyden 

ja -turvallisuuden suhteen ja toimimme 

ympäristövastuullisesti.

YHTEISTYÖ 

Uskomme yhteistyön olevan olennaista 

tavoitteidemme saavuttamisessa. Kannustamme 

tiedonvaihtoon osastojen, toimintojen ja 

maantieteellisten alueiden välillä, jotta 

voimme hyödyntää koko tietämystämme 

ja kokemustamme. Työskennellessämme 

yhdessä yhteisiä tavoitteita kohti haluamme 

työntekijöidemme tuntevan ylpeyttä, 

tyytyväisyyttä ja iloa työstään. 

SITOUTUMINEN

Uskomme lupaustemme pitämiseen, korkeiden 

toimintastandardien noudattamiseen ja aina vain 

parempien ratkaisujen jatkuvaan etsimiseen.
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Sitoutumisemme vastuullisuuteen merkitsee sitä, että otamme huomioon 

toimintamme ympäristövaikutukset. Tämän vuoksi:

Ympäristö

Pyrimme jatkuvasti parantamaan 

ympäristötehokkuuttamme.

Osallistumme aktiivisesti aikaisemmasta 

toiminnasta johtuvien riskien hallintaan ja 

vähentämiseen.

Riskienhallintastrategiamme 

perustuvat luotettavaan, 

tieteelliseen tietoon.

Edistämme ja kannatamme tuotteidemme 

vastuullista suunnittelua, käyttöä, uusiokäyttöä, 

kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä.
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Toimimme yhteiskunnan odotusten mukaisesti:

Yhteiskunta

Vaalimme ihmisten 

perusoikeuksia ja toimimme 

niitä kunnioittaen joka puolella 

maailmaa.

Olemme vuorovaikutuksessa 

toimintaamme liittyvien 

yhteisöjen kanssa ja 

pyrimme vaikuttamaan niihin 

positiivisesti.

Viestimme tehokkaasti 

ja läpinäkyvästi kaikkien 

sidosryhmiemme kanssa ja tämän 

dialogin myötä parannamme 

toimintaamme entisestään.
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Pyrimme sekä nykyisten että mahdollisten työntekijöiden halutuimmaksi 

työnantajaksi seuraavien periaatteiden avulla:

Työntekijät

• Emme tee kompromisseja turvallisuuden 

suhteen ja pyrimme luomaan tapaturmattoman 

työympäristön.

• Pyrimme varmistamaan, että Umicore on 

terveellinen työpaikka, ja parantamaan jatkuvasti 

työntekijöidemme työterveyttä.

• Annamme kaikille työntekijöillemme 

mahdollisuuden myötävaikuttaa 

menestykseemme. Suoriutumista arvioidaan 

säännöllisesti ja siitä palkitaan tasapuolisesti. 

• Tuemme työntekijöitämme, tarjoamme heille 

koulutusta ja haastamme heitä kehittymään.

• Uskomme yhtäläisiin mahdollisuuksiin, 

tasapuolisuuteen ja monimuotoisuuteen. 

Rekrytoimme ja ylennämme tehtävän työn 

edellyttämän pätevyyden perusteella.

• Viestimme rakentavasti työntekijöidemme ja 

heidän edustajiensa kanssa.
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Osakkeenomistajat

Pyrimme luomaan arvoa 

osakkeenomistajille erityisesti 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 

(vähintään 3 – 5 vuotta).

Tavoittelemme kestävää 

kasvua, joka ottaa huomioon 

taloudelliset-, sosiaaliset- ja 

ympäristönäkökohdat.

Keskeinen arvonluonti-indikaattorimme on sijoitetun pääoman 

tuotto. Tavoittelemme kaikesta toiminnastamme tuottoa, joka 

ylittää toiminnan ylläpitämiseen tarvittavan pääoman.

Viestiessämme rahoitusmarkkinoiden kanssa pyrimme 

antamaan todenmukaisen, tasapuolisen ja kattavan 

kokonaiskuvan yrityksestämme.
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Organisaatio

Liiketoimintayksiköt: Liiketoimintayksiköt ovat 

organisaatiomme perusyksiköitä. Uskomme 

hajauttamiseen ja liiketoimintayksiköiden 

laajaan autonomiaan. Liiketoimintayksiköt ovat 

puolestaan vastuussa omasta osuudestaan koko 

yrityksen arvonluonnissa ja vastuullisuudessa. 

Liiketoimintayksiköt muodostavat liiketoiminta-alueita 

strategisten kehitysalueidensa mukaisesti.

 

Yhteisiä operatiivisia toimintoja on alueilla, joilla 

mittakaavaedut tai keskitetyn osaamisen tuomat 

hyödyt ovat merkittävät.

 

Konsernin osastot hoitavat tiettyjä tehtäviä koko 

yrityksen tasolla sekä hallinnoivat yhteisiä resursseja, 

määrittävät yleiset toimintaperiaatteet ja valvovat 

toimintaa.

Johtoryhmä määrittelee konsernin vision ja hyväksyy 

liiketoimintayksiköiden strategian sekä valvoo sen 

toteutusta. Se suunnittelee yrityksen yleisen strategian 

ja luovuttaa sen hallitukselle. Se hyväksyy tärkeät 

henkilöstöön ja pääoman kohdentamiseen liittyvät 

päätökset.

 

Hallituksen vastuulla on yrityksen yleinen strategia. 

Se nimittää pääjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet 

ja valvoo heidän toimintaansa. Se varmistaa, että 

Umicore toimii hyvän hallintotavan mukaisesti.
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Liiketoiminnan rehellisyys
Missä tahansa toimimmekin, maineemme on arvokas hyödyke, joka määräytyy toimintamme perusteella. 

Vältämme kaikkia toimia, jotka vaarantaisivat Umicoren nauttimaa arvostusta:

• Liiketoimintaa ja henkilökohtaista toimintaa 

koskevat standardimme ovat korkeat: 

Noudatamme sisäisiä periaatteitamme sekä 

kaikkia toiminta-alueidemme soveltuvia lakeja ja 

asetuksia.

• Kannustamme ja pyrimme reiluun kilpailuun ja 

siksi kieltäydymme laittomista neuvotteluista 

ja sopimuksista kilpailijoidemme kanssa liittyen 

hinnoitteluun, markkinoiden jakamiseen tai 

muuhun vastaavaan.

• Vältämme tilanteita, jotka johtavat tai voivat johtaa 

ristiriitaan Umicoren ja henkilökohtaisten etujen 

välillä. Kieltäydymme tarjoamasta epäasiallista 

taloudellista hyötyä liiketoiminnan tai muiden 

palveluiden hankkimiseksi.

• Kunnioitamme ja vaalimme yrityksen omaisuutta, 

niin aineellista kuin aineetontakin, mukaan lukien 

luottamuksellista tietoa, henkistä omaisuutta ja 

innovatiivisia ideoita.

• Tavoittelemme liikekumppaneita, joiden 

periaatteet ja käytännöt eettisiin, sosiaalisiin ja 

ympäristöasioihin liittyen ovat samanlaiset kuin 

omamme.



11

Käytännöt ja niiden 
toteutus

Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto 

Umicore-yhtiöiden yhteisistä 

toimintaperiaatteista. Umicoren eettiset 

ohjeet sekä yksityiskohtaisemmat selvitykset 

käytännöistä ja toimintaperiaatteista löytyvät 

Umicoren intranetistä.

Sisäisiä auditointeja järjestetään koko 

yrityksessä näiden periaatteiden 

toteutumisen varmistamiseksi.



www.umicore.com

For inquiries and additional information 
please contact

Umicore
Naamloze vennootschap – Société anonyme

Broekstraat 31 Rue du Marais
1000 Brussels

Belgium
BE92 2100 0538 0623

RPR/RPM Brussels BE0401 574 852 

Tel.: +32 (0)2 227 71 11
Fax: +32 (0)2 227 79 00

www.umicore.com/contact


