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Krkan Hyvissä toimintatavoissa (jäljempänä ”Hyvät toimintatavat”) 
määritellään Krka, d. d., Novo meston ja sen tytäryhtiöiden (jäljempä-
nä ”Krka”) noudattamat eettistä käyttäytymistä, hyvää liiketapaa ja 
käyttäytymisnormeja koskevat periaatteet ja säännöt, jotka sitovat 
kaikkia Krkan työntekijöitä. Hyviä toimintatapoja pidetään Krkan kaik-
kien muiden sisäisten sääntöjen lähtökohtana.

Kaikkien Krkan työntekijöiden perusperiaatteena tulee olla johdonmukainen 
käyttäytyminen noudattaen rehellisyyttä, uskollisuutta ja ammattimai-
suutta koskevia korkeimpia moraalinormeja ja –periaatteita. Tämä sisältää 
Krkan sisäiset säännöt ja kansainvälisten organisaatioiden lääketeollisuudel-
le asettamat määräykset ja ohjeistukset.

Hyvät toimintatavat ovat vapaasti saatavilla Krkan verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.krka.biz/fi Krkan liikekumppanit voivat perehtyä Hyviin toiminta-
tapoihin, sillä edellytämme heidän noudattavan niitä kaikissa liiketoimissaan 
Krkan kanssa.



EETTISET 
PERUSPERIAATTEET
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Krkan eettiset perusperiaatteet ovat kunnioitus, yhteistyö, erinomaisuus 
ja johdon moitteettomuus sekä työntekijöiden välisissä että ulkopuoli-
sissa suhteissa.

Olemme Krkan työntekijöinä tietoisia siitä, että perusperiaatteiden nou-
dattaminen auttaa meitä toteuttamaan Krkan vision, saavuttamaan 
suunnitellut liiketoiminnan tulokset, suojelemaan Krkan mainetta ja 
kehittämään ja laajentamaan sosiaalista ympäristöä, jossa toimimme.
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Kunnioitus

Työmme kulmakiviä ovat yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille, 
oikeudellisten normien noudattaminen ja eettinen lähestymistapa muihin ih-
misiin ja laajempaan yhteisöön. Kunnioitamme ihmisoikeuksia siten, kuin 
ne on määritelty kansainvälisesti tunnustetuissa periaatteissa ja ohjeistuksis-
sa. Toimimme kaikkien ihmisoikeuksiin liittyvien lakisääteisten määräysten ja 
standardien mukaisesti kaikissa Krkan sijaintimaissa.

Kunnioitamme kunkin yksilön ihmisarvoa henkilökohtaista koskematto-
muutta ja yksityisyyttä. Kunnioitamme lisäksi sananvapautta ja mielipiteiden 
ilmaisua, ja kohtelemme muita aina kunnioittaen. Viestimme kollegoidemme 
kanssa avoimesti riippumatta heidän ammattipätevyydestään ja johtavasta 
asemastaan. Kaikenlainen epäoikeudenmukainen ja lainvastainen työskente-
ly on kielletty.

Työntekijöiden kaikenlainen syrjintä on kielletty. Työntekijöitä koh-
dellaan tasavertaisesti riippumatta kansalaisuudesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, kansallisesta tai sosiaalisesta alkuperästä, sukupuolesta, ihon-
väristä, terveydentilasta, invaliditeetistä, uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, perhetilanteesta, ammattiyhdistyksen jäse-
nyydestä, taloudellisesta vakaudesta tai muusta henkilökohtaisesta seikasta.

Kaikenlainen häirintä ja huono kohtelu on työpaikalla kielletty. 
Tarjoamme oikeudenmukaiset työolot sekä avoimen ja luovan työympäristön. 
Tarjoamme työympäristön, jossa työntekijät eivät koe henkistä painostusta, 
seksuaalista tai muuta häirintää tai huonoa kohtelua toisten työntekijöiden, 
esimiesten tai kolmansien osapuolten taholta. Kukaan ei saa uhata toisen 
henkilön ihmisarvoa. Meidän on välittömästi ilmoitettava esimiehelle tai 
organisaatioyksikön johtajalle, jos huomaamme toisen työntekijän syyllistyvän 
epäasialliseen käytökseen. Esimiehen mahdollisesta epäasiallisesta käytök-
sestä on välittömästi ilmoitettava tämän omalle esimiehelle tai henkilölle, jolla 
on valtuudet puuttua työpaikkakiusaamiseen. Kuka tahansa työntekijä voi 
ilmoittaa työpaikkakiusaamisesta kenelle tahansa asianmukaiselle valtuute-
tulle henkilölle. Työpaikkakiusaamista koskevat säännöt sekä lista henki-
löistä, joilla on valtuudet puuttua työpaikkakiusaamistilanteisiin, on 
julkaistu Krkanetissä eli Krkan sisäisillä verkkosivuilla. (Työpaikkakiusaamista 
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koskevat säännöt – Rules of conduct in the event of mobbing)

Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa työntekijät 
eivät altistu terveysriskeille. Otamme lisäksi säännöllisesti käyttöön toimen-
piteitä mahdollisten terveys- ja onnettomuusriskien poistamiseksi. Kaikkien 
on noudatettava kaikkia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia määräyksiä 
ja sisäisiä sääntöjä. Perusperiaatteenamme on turvallinen ja terveellinen 
työympäristö, minkä vuoksi työntekijöiden ei pidä työskennellä tai olla paikalla 
työympäristössä ollessaan alkoholin, huumeiden tai muiden kiellettyjen ainei-
den vaikutuksen alaisia. Tupakointi on kiellettyä kaikissa Krkan toimipisteissä. 
Meidän on suoritettava työmme huolellisesti ja vaarantamatta hen-
keämme ja terveyttämme tai muiden ihmisten henkeä ja terveyttä. 
Työvälineitä, turvalaitteita ja henkilösuojaimia on käytettävä niiden käyttötar-
koituksen ja työnantajan ohjeiden mukaisesti, ja niitä on käsiteltävä huolella 
sekä pidettävä täydellisessä kunnossa.

Jokainen työntekijä on velvollinen osallistumaan säännöllisesti työtervey-
teen ja -turvallisuuteen liittyvään koulutukseen ja perehdytykseen 
sekä ilmoittamaan esimiehelleen kaikista työympäristön ja työpaikan puutteis-
ta ja vaaratekijöistä.



10 Krkan Hyvät toimintatavat

Yhteistyö

Teemme toimintaympäristöissämme yhteistyötä erilaisten sidosryhmien 
– osakkaiden, työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden, instituutioiden, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityishenkilöiden – kans-
sa. Edistämme yhteistyötä, joka perustuu keskinäiseen kunnioituk-
seen ja eri mielipiteiden huomioon ottamiseen sekä keskittyy Krkan 
arvon nostamiseen.

Keskitymme kaikissa lääketieteen, lääketeollisuuden ja eläinlää-
ketieteen alojen välisissä suhteissa tarjoamaan ammatillista ja puo-
lueetonta tietoa tuotteistamme, takaamaan paremmat edut potilaille 
ja käyttäjille, parantamaan sairaanhoitoa ja mahdollistamaan asian-
tuntemuksen ja osaamisen vaihtamisen. Kaikkeen kanssakäymiseen 
sovelletaan lisäksi tiukkoja määräyksiä, sisäisiä sääntöjä ja korkeita 
eettisiä standardeja.

Lääkealan ammattilaisille annetaan puolueetonta tietoa Krkan tuot-
teista sekä niiden laadusta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Tuot-
teidemme kehitykseen, tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin kuuluu 
yhteistyö terveysorganisaatioiden kanssa - kuten sairaalat, klinikat, 
yliopistot ja muut oppilaitokset, sääntelyviranomaiset ja lääkeasioita 
käsittelevät julkiset virastot - sekä kaikkien määräysten noudattaminen 
ja läpinäkyvän dokumentoinnin takaaminen tässä yhteistyössä. 

Olemme sitoutuneet yhtiömme toiminnan monipuoliseen ja läpinä-
kyvään raportointiin sekä täydellisten, oikeudenmukaisten, oikea-ai-
kaisten ja asianmukaisten tietojen toimittamiseen sääntelyviranomai-
sille, osakkaille, sijoittajille, tiedotusvälineille, analyytikoille ja suurelle 
yleisölle. Kaikki raportit sekä taloudelliset ja liiketoiminnalliset tiedot 
laaditaan ja julkaistaan määräysten ja kansainvälisten raportointistan-
dardien mukaisesti. Harjoitamme liiketoimintaa ja raportointia tietoisina 
siitä, että menestyksemme perustuu laajempaan yhteisöön ja meidän 
on aina käyttäydyttävä sidosryhmiemme edun mukaisella tavalla.



11Krkan Hyvät toimintatavat

Erinomaisuus

Tarjoamme tehokkaita, laadukkaita ja turvallisia tuotteita. Tuotteiden 
tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta valvotaan kaikissa tuotteen elinkaa-
ren vaiheissa aina kehityksestä käyttöön ja palautteeseen asti. Meillä 
on käytössä lääkevalmisteiden haittavaikutuksia koskeva raportointi- ja 
tiedonkeruujärjestelmä, joka mahdollistaa välittömän toiminnan.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme sekä yhteistyömme lääketieteen 
alan ja liikekumppaniemme kanssa auttaa meitä lisäämään farmasian 
tuntemustamme, minkä perusteella voimme jatkuvasti osallistua laaduk-
kaiden lääkevalmisteiden kehittämiseen. Takaamme, että suorittamam-
me tutkimus on itsenäistä ja ammattimaista, tutkimustuloksia säilytetään 
ja raportoidaan asianmukaisesti ja palaute otetaan aina huomioon.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan oikeudenmukaista, täydellistä ja oikea-ai-
kaista tietoa tuotteistamme potilaille, käyttäjille, terveydenhuollon työntekijöille, 
lääkealan ammattilaisille, sääntelyviranomaisille, liikekumppaneille ja ostajille.

Kaikki työmme aikana käyttöömme tulevat tiedot ovat yhtiön omaisuutta, 
jota olemme velvollisia suojelemaan senkin jälkeen, kun työsuhteemme 
Krkalla on päättynyt. Arkaluontoisten ja luottamuksellisten sisäisten 
tietojen luovuttaminen ja kaupanteko niiden perusteella on kielletty ja voi 
johtaa työsuhdetta koskeviin tai hallinnollisiin toimenpiteisiin tai siviili- tai 
rikosprosessiin yhtiötä ja tietoja luovuttanutta henkilöä vastaan.

Työntekijöiden on turvattava luottamuksellisiksi luokitellut tiedot, 
ceivätkä he saa hyödyntää niitä henkilökohtaiseen käyttöön tai luo-
vuttaa niitä yhtiön sisäiselle tai ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle 
ilman etukäteen annettua lupaa. Tämä koskee etenkin erityisen arka-
luontoisia liiketoimintaa koskevia tietoja, teknisiä ja kaupallisia tietoja, 
muita yhtiötä ja työntekijöitä koskevia tietoja sekä kolmannen osapuo-
len tietoja. Työntekijöiden on noudatettava kaikkia tietojen säilyttä-
miseen ja suojaamiseen liittyviä sääntöjä ja menettelyitä. Myös liike-
kumppanien ja kolmansien osapuolten luottamuksellisia tietoja ja 
henkistä omaisuutta  on suojeltava huolellisesti. (Liikesalaisuuksien 
määrittämistä ja säilyttämistä koskevat säännöt)
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Jos on epävarmuutta siitä, ovatko tietyt tiedot arkaluontoisia ja luotta-
muksellisia, niitä on kohdeltava erittäin luottamuksellisina ja asia on 
varmistettava tietojen omistajalta tai lakiasiain osastolta. Noudatamme 
puhtaan työpöydän ja tyhjän näytön periaatetta. Jos arkaluontoisia 
tietoja lähetetään sähköpostitse, meidän on varmistettava, että tällaista 
sisältöä sisältävä liitetiedosto on asianmukaisesti suojattu luvattomalta 
pääsyltä. Emme lähetä ketjukirjeitä, vitsejä tai muuta epäasiallista sisäl-
töä sähköpostitse. Emme napsauta vahvistamattomia linkkejä tai avaa 
tuntemattomien lähettäjien lähettämissä sähköposteissa olevia tunte-
mattomista lähteistä peräisin olevia liitetiedostoja, sillä voisimme siten 
altistua tietoverkkohyökkäykselle. Krkan tietoturvavastaava organisoi, 
johtaa ja koordinoi tietoturvan varmistamiseksi suoritettavia toimenpitei-
tä. Työntekijät voivat kääntyä tietoturvavastaavan puoleen kannustimiin 
liittyvissä asioissa ja mielipiteiden kanssa tai huomatessaan puutteita 
tällä alueella. (Tietotekniikan asianmukaista käyttöä koskevat säännöt). 

Kaikkia henkilötietoja on käsiteltävä huolellisesti, läpinäkyvästi ja 
turvallisesti sovellettavien henkilötietosuojamääräysten mukaisesti. 
Henkilötietoja on kerättävä ainoastaan siinä määrin kuin lakisääteisten 
vaatimusten täyttämiseksi ja Krkan oikeutetun edun saavuttamiseksi 
on tarpeellista, tai niitä voidaan kerätä henkilökohtaisen suostumuksen 
perusteella, joka voidaan perua milloin vain. Jos koet, että henkilötieto-
jen suojaa koskevia oikeuksiasi on loukattu, pyydä neuvoa esimiehel-
täsi tai ota yhteyttä tietosuojavastaavaan. ATietosuojavastaavalle on 
ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta välittömästi, mutta 
viimeistään 24 tunnin sisällä (dataprotection.officer@krka.biz). Kunkin 
tytäryhtiön tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät sisäisiltä verkkosi-
vuilta. (Henkilötietojen suojaamista koskevat säännöt)

Suojelemme yhtiömme mainetta. Kaikkien työntekijöiden on tutustut-
tava Krkan strategisesti tärkeisiin tavoitteisiin, toiminta-ajatukseen (mis-
sio), visioon ja arvoihin. Työntekijöiden on niiden mukaisesti autettava 
luomaan kulttuuria, joka pohjautuu keskinäisen luottamukseen, kunnioi-
tukseen, elinikäisen oppimiseen sekä vastuulliseen ja tehokkaaseen 
työskentelyyn. Tietoa jaetaan sisäisissä tapaamisissa (kokoontumiset, 
säännölliset koulutukset) ja työntekijöiden tapaamisissa sekä sisäisten 
verkkosivujen, sisäisten lehtien ja sähköisen viestinnän kautta.
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PR-osastolta (public.relations@krka.biz) on pyydettävä kirjallinen lupa 
ennen minkään valokuvan, videon, äänitteen tai Krkan alueella luodun 
tekstin julkaisuun painetussa tai digitaalisessa mediassa mainontaa tai 
henkilökohtaisia tarkoituksia varten. Ainoastaan Krkaa julkisesti edusta-
maan valtuutetuilla henkilöillä on lupa viestiä tiedotusvälineiden kanssa 
yhtiön puolesta.

Sähköinen viestintä on erottamaton osa liikesuhteitamme. Sitä käyte-
tään Krkan ja sen tuotteiden maineen rakentamiseen sekä Krkan näky-
vyyden lisäämiseen. Sähköpostia on käytettävä tarkoituksenmukaisesti 
ja järkevästi vahingoittamatta Krkan mainetta millään tavoin.

Olemme tietoisia siitä, että sosiaalinen media on luonteeltaan julkinen, 
ja sosiaalisen median palveluita käyttäessämme kiinnitämmekin eri-
tyistä huomiota moitteettomaan, Krkan arvojen mukaiseen käytökseen. 
Sosiaalista mediaa käyttäessämme olemme tietoisia siitä, että kaikki 
tällaisissa verkostoissa jakamamme itseämme tai Krkaa koskevat tiedot 
on julkaistu pysyvästi ja asetettu kaikkien saataville. (Sähköisen sosiaa-
lisen median käyttöä koskevat ohjeet työntekijöille)

Yhtiön omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti, ja sitä on käytettävä 
järkevästi sen asianmukaiseen tarkoitukseen sisäisten määräysten ja 
ohjeistusten mukaisesti. Kaikkien työntekijöiden on hoidettava yhtiön 
omaisuutta asianmukaisella huolellisuudella ja estettävä sen menettä-
minen, varastaminen ja luvaton käyttö. Yhtiön omaisuus on tarkoitettu 
yhtiön tarpeisiin, ja sitä saa käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin ai-
noastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja sovitussa laajuudessa. (Oh-
jeet henkilökohtaisen vastuun määrittämiseksi laitteiden käsittelyssä)

Meidän on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka voi suoritettavan 
työn luonteen vuoksi aiheuttaa aineellista tai moraalista vahinkoa Krkan 
liiketoiminnallisille eduille ja maineelle. Suojelemme työssämme koko 
yhtiön imagoa ja noudatamme aina Krkan ohjeita, käytäntöjä ja liiketoi-
minnan etikettiä. 
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Johdon moitteettomuus

Johtajat ottavat huomioon oman henkilökohtaisen moitteettomuutensa 
ja Krkan liiketoiminnan keskeiset periaatteet suorittaessaan työtään ja 
tehtäviään. Yhtiön johto ja ylimmän tason johtajat näyttävät työl-
lään ja johtamistavallaan esimerkkiä muille, ja heillä on keskeinen 
asema kehitettäessä yhtiötä ja työympäristöä, jossa työntekijät ja muut 
sidosryhmät voivat noudattaa määräyksiä ja eettisiä normeja. Yhtiön 
johdon ja ylimmän tason johtajien velvollisuutena on ilmoittaa työnteki-
jöille näiden oikeuksista, velvollisuuksista, tehtävistä ja kaikista olen-
naisista määräyksistä ja yhtiön sisäisistä säännöistä sekä toimia Krkan 
sääntöjen, periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Yhtiön johto ja ylimmän 
tason johtajat käyttäytyvät vastuullisesti omistajia, työntekijöitä ja 
yhtiön omaisuutta kohtaan suorittaessaan työtään ja tehtäviään. 

Osallistumme Krkalla luottamuksen, kunnioituksen, yhteistyön, tiimi-
työn, elinikäisen oppimisen ja vastuullisen ja tehokkaan työn kulttuurin 
luomiseen. Tietomme, osaamisemme, innovaatiomme, hyvät työtapam-
me ja luovuutemme auttavat meitä toimimaan nopeasti ja joustavas-
ti. Toimimme muuttuvassa toimintaympäristössä, minkä vuoksi meidän 
on vastattava nopeasti markkinoiden vaatimuksiin, seurattava kehi-
tystä, sopeuduttava työprosessien erilaisiin vaatimuksiin ja löydettävä 
joustavia ratkaisuja. Krkan työntekijät edistävät hyviä suhteita. Kump-
panuus ja luottamus muodostavat perustan kaikkien työntekijöiden 
ja kumppanien keskinäisille kunnioittaville suhteille. Pyrimme luomaan 
työympäristön, jossa työntekijöitä kannustetaan olemaan luovia ja 
tehokkaita. Kannustamme aina työntekijöitä etsimään uusia ideoita, 
keskustelemaan niistä ja toteuttamaan ne, jos ne osoittautuvat toimi-
viksi. Suoritamme tehtävämme parhaan kykymme mukaan ja mahdolli-
simman tehokkaasti ja nopeasti.



YHTIÖN 
MOITTEETTOMUUS
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Petos- ja korruptiokielto

Kaikkien työntekijöiden periaatteena työnsä ja tehtäviensä suorittami-
sessa on toimia näiden Hyvien toimintatapojen eettisten perusperiaat-
teiden ja säännösten sekä Krkan sovellettavien määräysten ja sisäisten 
sääntöjen mukaisesti. Kaikenlainen vilpillinen ja korruptoitunut 
toiminta on kielletty.

Petosten ja korruption torjuntaa sääntelevät erityissäännöt. (Petosten 
torjuntaa, havaitsemista ja tutkimista koskevat säännöt)

Kaikkien Krkan työntekijöiden on aina toimittava eettisesti, ammattimai-
sesti ja määräysten mukaisesti. Krkalla sovelletaan seuraavia käytäntöjä:

• Sovellamme nollatoleranssiperiaatetta petosten ja korruption 
torjunnassa sekä yhtiötä koskevien vaatimusten noudattamisessa. 
Työntekijät ja liikekumppanit eivät saa toimia epäeettisesti, epäam-
mattimaisesti tai lainvastaisesti.

• Emme hyödynnä Krkan liiketoimintamahdollisuuksia, yhtiön omai-
suutta tai tietoja saadaksemme henkilökohtaista tai taloudellista 
etua tai etuja kolmannelta osapuolelta.

• Emme lupaa mitään etuja tai anna mitään lahjoja vaikuttaaksemme 
kansallisten viranomaisten, virkamiesten, liikekumppanien tai muiden 
tahojen päätöksentekoon, emmekä ota vastaan lahjoja tai muita 
etuja, jotka voivat vaikuttaa työhön liittyvään päätöksentekoomme.

• Sallimme ainoastaan vähäarvoiset satunnaiset, symboliset tai mai-
noslahjat sekä perinteiset tai yleiset ruokailutarjoilut tapahtumien, 
kuten liike-, kulttuuri-, urheilu-, koulutus- tai muunlaisten tapah-
tumien tai tapaamisten, yhteydessä, mutta niiden on pysyttävä 
tapahtuman perustarkoituksen puitteissa.

• Vältämme kaikkia tilanteita, jotka voivat antaa vaikutelman arvok-
kaampien lahjojen tai etujen lainvastaisesta antamisesta, lupaami-
sesta tai vastaanottamisesta, emmekä solmi liikesuhteita, joihin voi 
liittyä vakava riski siitä, että liikekumppanimme saisivat tällaisen 
vaikutelman.
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Varmistamme, että sisäisiin tietoihin pääsevät henkilöt ovat tietoisia 
tietojen luottamuksellisuustasosta ja arkaluontoisuudesta. Meillä on 
sisäiset säännöt yhtiön rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, ja olemme 
asettaneet hallintamekanismeja, jotka koskevat tällaisia tietoja käsitte-
leviä työntekijöitä ja kolmansia osapuolia. Voimme tällä tavalla estää 
mahdolliset väärinkäytökset ja sisäpiirikaupat. Kaikille sisäisiin tietoihin 
pääseville henkilöille on määritetty ajanjakso, jonka aikana heidän on 
kiellettyä käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä.

Eturistiriidat

Eturistiriita syntyy, kun yksilön henkilökohtainen etu vaikuttaa tai voi 
vaikuttaa työntekijän kykyyn tehdä huolellisia ja puolueettomia päätök-
siä ja työskennellä Krkan edun hyväksi. Kyseessä voi olla työntekijän 
taloudellinen etu, henkilökohtainen etu, perheenjäsenten etu tai muiden 
kyseiseen yksilöön liittyvien ihmisten etu. Eturistiriita voi myös syntyä 
yksilön osallisuudesta johonkin kaupalliseen, tieteelliseen, poliittiseen 
tai muuhun järjestäytyneeseen tahoon. 

Perusperiaatteena on, että työntekijöiden tekemien päätösten on 
oltava Krkan edun mukaisia, minkä vuoksi kaikkien työntekijöiden on 
vältettävä tilanteita, joissa heidän päätöstensä voidaan katsoa perustu-
van ensisijassa heidän henkilökohtaiseen etuunsa eikä Krkan etuun.

Meidän on välittömästi ilmoitettava esimiehellemme, jos tietoomme 
tulee, että henkilökohtaiset tai muut olosuhteemme voivat vaikuttaa työ-
hömme ja harkintakykyymme tai työtoveriemme työhön ja harkintaky-
kyyn. Kaikista eturistiriidoista on ilmoitettava, ja meidän on sellai-
sissa tilanteissa jättäydyttävä pois liiketoimintapäätösten tekemisestä.

Etenkin seuraavissa tilanteissa katsotaan olevan eturistiriita:

• Kun työntekijä on kilpailevan yrityksen tai Krkan liikekumppanin 
hallitseva omistaja.
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• Kun työntekijä on kilpailevien yritysten tai Krkan liikekumppanina 
olevien yritysten valvonta- tai johtoelimen jäsen.

• Kun työntekijä työskentelee tai tarjoaa palveluita kilpailevalle yrityk-
selle tai Krkan liikekumppanille sopimuksen tai muun järjestelyn pe-
rusteella (riippumatta siitä, tekeekö hän niin ilmaiseksi vai maksua 
vastaan).

• Kun työntekijä tekee perheensä jäsenten työsuhteita ja palkkausta 
koskevia päätöksiä.

Mikäli epäilet eturistiriitaa, pyydä neuvoa esimieheltäsi, lakiasiain 
osastolta tai sisäisen valvonnan johtajalta.

Työskennellessämme Krkalla emme saa ilman Krkan kirjallista suos-
tumusta suorittaa omaan lukuumme tai minkään muun osapuolen 
puolesta mitään Krkan toimialaa koskevaa työtä tai solmia mitään alaa 
koskevia sopimuksia, jotka voivat kilpailla tai joiden voidaan katsoa 
kilpailevan Krkan kanssa.

Tuotteiden markkinointi

Lääkealan ja lääketieteellisen alan välisiä suhteita sääntelevät tiukat 
eettiset standardit, määräykset ja ohjeistukset. Krkan lääkkeiden ja 
muiden tuotteiden mainonta ja markkinointi hoidetaan mainontaa 
koskevien määräysten mukaisesti ja edistäen lääkkeiden ja muiden 
tuotteiden kohtuullista ja turvallista käyttöä. Lääkkeet esitellään puo-
lueettomasti ja liioittelematta niiden ominaisuuksia. Mainonnan kukin 
yksittäinen elementti ja kaikki sen osat, jotka viestin vastaanottaja 
hahmottaa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, vastaavat tuotteen 
ominaisuuksien hyväksyttyä yhteenvetoa. Kaikki tuotteen ominaisuudet 
esitellään tasapainoisesti ja niin, että esittely ei ole harhaanjohtavaa. 
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Markkinoinnissa työskentelevät noudattavat työssään määräyksiä, 
ja heillä on asianmukainen koulutus tuotteiden markkinointiin. (Krkan 
myynninedistämissäännöt – Krka’s Code of promotion) 

Osallistumme konferensseihin, symposiumeihin ja ammattitapah-
tumiin, järjestämme tutustumiskäyntejä tuotanto- ja kehitystiloissamme 
sekä koulutustapahtumia asiantuntijatiedon avulla, joissa kerromme 
Krkan tuotteista ja viimeisimmistä lääketieteellisistä löydöistä sekä esit-
telemme Krkan luotettavana kumppanina lääkealan ammattilaisille.

Tuemme tieteellistä, lääketieteellistä ja farmaseuttista tutkimus-
ta ja koulutusohjelmia, joilla pyritään parantamaan terveydenhuollon 
ammattilaisten tietämystä ja tarjoamaan yleistä ja puolueetonta tietoa 
terveydestä, sairauksia ennalta ehkäisevistä menetelmistä, sairauksien 
merkeistä ja oireista sekä mahdollisista hoitokeinoista.

Terveydenhuollon ammattilaisille ja terveysorganisaatioille myönnetyt 
lahjoitukset ja muut rahalliset ja ei-rahalliset edut on tarkoitettu ajan-
tasaisen lääketieteellisen tiedon hankkimiseen sekä terveydenhuol-
tojärjestelmän ja tutkimuksen tukemiseen. Ne ovat dokumentoituja ja 
läpinäkyviä, ja ne toteutetaan pyrkimättä millään tavalla vaikuttamaan 
tuotteidemme määräämiseen, suosittelemiseen, jakeluun, myyntiin tai 
ostamiseen terveydenhuollon ammattilaisten, henkilöstön tai organi-
saatioiden osalta.

Kaikki terveydenhuollon ammattilaisille, terveysorganisaatioille, järjes-
töille ja yhdistyksille myönnetyt rahalliset ja ei-rahalliset edut, jotka on 
tarkoitettu heidän osallistumiseensa ammattikonferensseihin, luentoihin 
ja muihin vastaaviin, ovat läpinäkyviä ja julkaistaan Krkan verkkosivuil-
la vuosittain 30.6.2018 alkaen. 
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Toimittajat ja liiketoimintakumppanit

Tarkistamme asiakkaamme, toimittajamme ja muut liikekumppanimme 
säännöllisesti ja hallitsemme tehokkaasti liikesuhteisiimme liittyviä 
riskejä. Voimme tällä tavalla estää Krkan maineen vahingoittumisen ja 
liiketappiot.

Edellytämme toimittajiltamme ja liikekumppaneiltamme seuraavaa:

• Heidän on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja tarjottava työympäristö, 
jossa työtekijöiden ihmisarvoa ja yksityisyyttä kunnioitetaan.

• Heidän on kieltäydyttävä kaikenlaisesta lainvastaisesta työstä.

• Heillä on oltava vakiintuneet sisäiset tarkastukset, riskien hallinta-
järjestelmät ja eturistiriitojen havaitsemiseen tarkoitetut järjestel-
mät, ja heidän on välittömästi ilmoitettava meille eturistiriidoista, 
jotka voivat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa Krkaan.

• Heidän on toimittava korruption vastaisen lainsäädännön ja kilpai-
lulakien mukaisesti, ja heidän on hallittava petoksiin ja väärinkäy-
töksiin liittyviä riskejä.
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Reilu kilpailu

Kunnioitamme kilpailun suojelua säänteleviä määräyksiä, emmekä 
millään tavoin estä, rajoita tai vääristä kilpailua.

Emme luovuta arkaluontoisia liiketoimintaa koskevia tietoja kilpailijoille. 
Emme harjoita muiden yritysten kanssa yhteistoimintaa, joka koskee 
kilpailevien tuotteiden hintoja, tuotantorajoituksia, myyntiä, teknistä ke-
hitystä tai sijoituksia, myyntialueita tai alan markkinoita, laajennusstra-
tegioita, uusia tuotteita, kuluttajia, yleisiä myyntiehtoja tai muita asioita.

Jos olemme johtavassa asemassa markkinoilla, emme hyödynnä 
tätä asemaa, määrää suoraan tai epäsuorasti epäoikeudenmukaisia 
osto- tai myyntihintoja tai muita epäoikeudenmukaisia kaupankäynnin 
ehtoja, rajoita tuotantoa, markkinoita tai teknistä kehitystä kuluttajien 
vahingoksi, sovella erilaisia ehtoja eri kauppakumppaneiden samankal-
taisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan 
asettavalla tavalla tai solmi sellaisia sopimuksia, joissa muiden osa-
puolten on hyväksyttävä lisävelvoitteita, joilla niiden luonteen vuoksi tai 
kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.



YHTEISKUNTA- 
VASTUU
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Olemme tietoisia siitä, että liiketoimintamme menestyminen riippuu 
myös laajemman sosiaalisen yhteisömme menestyksistä.

Toteutamme yhteiskuntavastuutamme tukemalla erilaisia toimintoja 
ympäristössämme ja osallistumalla humanitaariseen toimintaan 
sekä tieteen, koulutuksen, taiteen ja kulttuurin alojen kehitystä 
tukevaan toimintaan, joka auttaa suojelemaan luonnollista ympäris-
töämme. Etusijalle asetetaan ryhmät, henkilöt ja pitkäaikaiset hankkeet, 
jotka keskittyvät yleiseen yhteiskunnalliseen edistämiseen, mahdolli-
simman monen ihmisen elämänlaadun parantamiseen ja työskentelyyn 
nuorten kanssa ja jotka ovat yhdenmukaisia Krkan ”Terveellinen 
elämäntapa” -tehtävän kanssa.

Krka myöntää lisäksi toiminta-ajatuksemme mukaisesti varoja perus-
korjauksiin ja tarjoaa eri instituutioille ja yhdistyksille nykyaikaisia lait-
teita, joiden avulla ne kykenevät laadukkaampaan toimintaan. Tuemme 
monia kulttuurihankkeita sekä paikallisesti että ulkomailla.

Huolehdimme ympäristöstä, noudatamme ympäristömääräyksiä ja 
teemme lisäksi yhteistyötä sekä suppeamman että laajemman paikallisen 
yhteisön kanssa. Energian tehokkaan käytön tavoite on sisällytetty 
nykyiseen liiketoimintaamme, kehitysstrategiaamme ja sijoitushankkeisiim-
me. Autamme näin pienentämään ympäristölle aiheutuvaa haittaa kestä-
vän kehityksen ohjeistuksemme mukaisesti. Etusijalle asetetaan laitteet ja 
prosessit, joilla voidaan pienentää ja parantaa ensisijaisten energialähtei-
den käyttöä.

Kukin meistä voi vähentää ja lajitella tuottamansa jätteen asianmukai-
sesti työroolinsa puitteissa ja työn teon aikana, käyttää vettä ja kaikkea 
käyttöpääomaa järkevästi ja minimoida veden saastumisen. Kemikaa-
lien oikea ja turvallinen käyttö vähentää poikkeuksellisten tapahtumien 
riskiä.



SISÄISEN 
VALVONNAN 
JOHTAJA
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Sisäisen valvonnan johtaja (Chief Compliance Officer) vastaa yh-
dessä yrityksen johtajien ja organisaatioyksiköiden päälliköiden kanssa 
Krkalla  yritystoiminnan riskien arvioinnista, yksittäisiin liiketoiminta-
prosesseihin liittyvän asianmukaisen toiminnan koordinoinnista, tehok-
kaan sisäisen hallintajärjestelmän ehdottamisesta ja toteuttamisesta, 
tietoisuuden lisäämisestä, liiketoiminnan rehellisyyden parantamiseen 
liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta, epäasianmukaista toimintaa ja 
sovellettavien määräysten rikkomuksia koskevien ilmoitusten käsittelys-
tä, sisäisistä säännöistä ja eettisistä periaatteista sekä sisäisen valvon-
nan raportoinnista yhtiön johdolle.

Sisäisen valvonnan johtaja valvoo ja ohjaa Krkalla määräysten nou-
dattamista, näiden Hyvien toimintatapojen säännösten toimeenpanoa 
sekä rikkomusten raportoimisen sääntöjä. Osastojen, yksiköiden ja 
riippumattomien palveluiden johtajat tekevät yhteistyötä sisäisen 
valvonnan johtajan kanssa ja vastaavat asianmukaisen toiminnan ja 
vaatimusten mukaisen liiketoiminnan toteuttamisesta toimivaltansa puit-
teissa. Tytäryhtiöiden ja edustustojen johtajat vastaavat liiketoimintansa 
ohjeidenmukaisuudesta ja raportoivat sisäisen valvonnan johtajalle. Ty-
täryhtiön ja edustuston koosta riippuen niihin voidaan nimittää paikallisia 
sisäisen valvonnan johtajia.



EPÄASIANMUKAISESTA 
TOIMINNASTA 
ILMOITTAMINEN
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Näiden Hyvien toimintatapojen rikkomus voi merkitä työtehtäviä kos-
kevaa rikkomusta ja voi johtaa kurinpitotoimenpiteisiin ja/tai tavalliseen 
tai poikkeukselliseen työsuhteen irtisanomiseen. Jos Krkan kumppani 
rikkoo eettisiä sääntöjä ja liiketoiminnan harjoittamisen sääntöjä, se voi 
johtaa yritysyhteistyön päättymiseen kyseisen kumppanin kanssa.

Krkan työntekijöinä meidän on aina huolehdittava periaatteiden, sään-
töjen ja ohjeistusten noudattamisesta ja käyttäydyttävä vastuullisesti. 
Jos olet epävarma siitä, onko oma käytöksesi tai kollegasi tai kolman-
nen osapuolen käytös Hyvien toimintatapojen, määräysten ja sisäisten 
sääntöjen mukaista, pyydä neuvoa esimieheltäsi tai organisaatioyksik-
kösi johtajalta. Jos tämä ei ole olosuhteiden vuoksi mahdollista, pyydä 
neuvoa lakiasian osastolta tai sisäisen valvonnan johtajalta..

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot
• Sisäisen valvonnan johtaja (Chief Compliance Officer):  

+386 7 331 26 00
• Lakiasiain osaston johtaja (Head of Legal Affairs):  

+386 7 331 95 95

Jokaisen, joka perustellusti epäilee Hyvien toimintatapojen, Krkan 
sisäisten sääntöjen tai määräysten rikkomusta, on ilmoitettava siitä 
sisäisen valvonnan johtajalle. Ilmoituksia voi myös tehdä sähköpostitse 
(compliance.officer@krka.biz).

Jos ohje tai sopimus on määräysten, Krkan sisäisten sääntöjen tai 
näiden Hyvien toimintatapojen vastainen, sen toteuttaminen on kes-
keytettävä ja siitä on ilmoitettava välittömästi vastuuhenkilölle. Kaikki 
rikkomukset tutkitaan, ja niitä käsitellään vakavasti.

Krka sitoutuu käsittelemään ilmiantajan tietoja luottamuksellisesti, 
ammattimaisesti ja huolellisesti sekä suojelemaan ilmiantajaa asianmu-
kaisesti kostotoimilta.

Vapaaehtoinen ilmoittaminen voi vähentää, poistaa tai jopa estää 
epäeettisen tai vaatimustenvastaisen toiminnan seuraukset, ja Krka 
kannustaakin työntekijöitä vapaaehtoiseen ilmoittamiseen.



LOPPU- 
SÄÄNNÖKSET
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Krka, d. d., Novo meston hallintoneuvosto otti Krkan Hyvät toimintatavat 
käyttöön 15.3.2018 pidetyssä yhtiökokouksessaan, ja ne tulevat voi-
maan 1.5.2018.

Krkan Hyvät toimintatavat on julkaistu Krkan sisäisillä verkkosivuilla 
(Krkanet) sekä Krkan julkisilla verkkosivuilla.

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo meston 2.12.2009 voimaan tulleiden 
Eettisten sääntöjen voimassaolo päättyy näiden Hyvien toimintatapojen 
voimaantulopäivänä, jolloin Hyvät toimintatavat korvaavat ne kokonai-
suudessaan. Krkan Hyvät toimintatavat ovat siis Eettisten sääntöjen 
oikeudellinen seuraaja.

Kaikki uudet työntekijät perehdytetään Krkan Hyvien toimintatapojen 
sisältöön perehdytyskoulutuksessa.

Kaikkien Krkan työntekijöiden on perehdyttävä Krkan Hyviin toimintata-
poihin vuoden sisällä niiden voimaantulosta.

Krkan käytännesääntöjä on tarkistettava joka toinen vuosi ja muutettava 
aina tarvittaessa.
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