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4 Petosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkimista koskevat säännöt

Petosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkimista koskevissa säännöissä 
(jäljempänä ”Säännöt”) määritellään Krka, d. d., Novo meston ja sen 
tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Krka”) keskeiset petosten käsittelyä koske-
vat tavoitteet, periaatteet ja säännöt. Niissä määritellään lisäksi Krkan 
työntekijöiden tehtävät ja vastuut petosten torjunnassa, havaitsemises-
sa ja tutkimisessa.

Säännöt perustuvat sovellettaviin määräyksiin ja suosituksiin sekä 
Krkan Hyviin toimintatapohin, joissa määritellään Krkan eettistä käyttäy-
tymistä, hyvää liiketapaa ja käyttäytymisnormeja koskevat periaatteet ja 
säännöt.

Krkan tavoitteet petosten hallinnassa ovat

• petosten riskin pienentäminen nollatoleranssiperiaatteella
• työntekijöiden tietoisuuden lisääminen mahdollisista petoksista 

ja petosten hallinnan menetelmistä
• työntekijöiden perehdyttäminen petosriskien havaitsemista ja 

raportoimista koskeviin vastuisiinsa
• petosten torjuntaa ja havaitsemista koskevien sisäisten valvon-

tajärjestelmien jatkuva parantaminen ja hallinta
• soveltuvien lähteiden tarjoaminen petosten torjuntaa, havaitse-

mista ja tutkimista varten
• olennaisten määräysten, ohjeiden ja sääntöjen johdonmukai-

nen noudattaminen
• petosepäilyjen oikea-aikainen ja asianmukainen tutkinta
• ilmiantajan nimettömyyden varmistaminen
• Krkan maineen ja omaisuuden suojelu.

Tavoitteet
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Laajuus ja 
soveltaminen

Säännöt koskevat kaikkia Krkan työntekijöitä, joiden on toimittava nii-
den mukaisesti kaikissa suhteissaan Krkaan ja mihin tahansa muuhun 
oikeushenkilöön tai luonnollisiin henkilöihin (jäljempänä ”kolmas osa-
puoli”).

Kuka tahansa Krkan työntekijä tai kolmas osapuoli voi ilmoittaa petose-
päilystä näiden Sääntöjen mukaisesti.

Säännöissä määritellään petoksiin ja korruptioon sovellettavien mää-
räysten, ohjeiden, kansainvälisten käyttäytymisnormien ja Krkan sisäis-
ten sääntöjen mukaiset perusperiaatteet ja säännöt. Työntekijöiden on 
huomioitava ne aina suorittaessaan tehtäviään ja toteuttaessaan Krkan 
liiketoimintaa.

Krkan tytäryhtiöt ovat velvollisia noudattamaan näiden Sääntöjen sään-
nöksiä, joissa huomioidaan mahdolliset tiukemmat kansalliset vaati-
mukset.

Kaikkien työntekijöiden on tutustuttava näiden Sääntöjen sisältöön joko 
eCampus-verkkokoulutusjärjestelmän kautta tai muulla asianmukaisella 
menetelmällä. Työntekijöille on samaten ilmoitettava kaikista Sääntöjen 
muutoksista asianmukaisella tavalla. Uusien työntekijöiden on tutustut-
tava näiden Sääntöjen sisältöön aloittaessaan työtehtävänsä.
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Epäoikeudenmukaisen 
kohtelun ja petosten kielto

Kaikenlainen sovellettavissa määräyksissä määritelty epäoikeudenmu-
kainen kohtelu ja petokset on kielletty. Niitä ovat etenkin:

• Korruptio, jolla tarkoitetaan aseman väärinkäyttöä henkilökohtai-
sen tai kolmannen osapuolen edun tavoittelua varten. Toiminnan 
tarkoitus voi olla korruptoitunut, jos siinä luvataan tai annetaan etu 
epäasianmukaisen käyttäytymisen kannustamiseksi tai palkitsemi-
seksi tai jos henkilö vastaanottaa edun palkkiona asianmukaisesta 
käytöksestä.

• Petos tarkoittaa kaikkea epäeettistä ja/tai lainvastaista toimintaa, 
jonka pyrkimyksenä on saavuttaa Krkaa tai kolmansia osapuolia 
vahingoittava lainvastainen tai epäoikeudenmukainen etu. Petoksen 
määritelmä kattaa esimerkiksi vilpin, salaamisen, luottamuksen rik-
komisen ja vilpillisen taloudellisen raportoinnin, jne. Henkilö tai yhtiö 
syyllistyy petokseen, jos se tarkoituksellisesti tavoittelee aineellista 
hyötyä pääasiassa rahan tai omaisuuden muodossa tai ajaa etuaan 
lainvastaisesti, jolloin se vahingoittaa Krkaa tai kolmansia osapuolia. 
Henkilö tai yhtiö saattaa yrittää välttää velkojensa maksamista tai 
palvelujen menettämistä ja suojella henkilökohtaista etuaan tai liike-
toimintaetuaan lainvastaisesti toimimalla vilpillisesti.

• Lahjonta, jolla tarkoitetaan sellaisen edun pyytämistä, vastaanottamista, 
lupaamista, tarjoamista, antamista tai hakemista, joka toimii kannustimena 
lainvastaiseen tai epäeettiseen toimintaan tai luottamuksen rikkomiseen.

• Eturistiriita eli tilanne, joka mahdollistaa tai käynnistää korruptioon 
tai muuhun lainvastaiseen toimintaan mahdollisesti johtavan menet-
telyn. Eturistiriitatilanteessa oleva henkilö joutuu yleensä tekemään 
päätöksen työasemaansa liittyvien vastuiden ja vaatimusten ja oman 
henkilökohtaisen etunsa välillä.
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Petosten 
hallintakeinot

Petosten hallintakeinoja toteutetaan Krkan koko organisaatiorakentees-
sa. Niiden tarkoituksena on varmistaa laatu, läpinäkyvyys, turvallisuus ja 
tuloksellisuus. Ne pohjautuvat ulkoisiin ja sisäisiin määräyksiin, standar-
deihin, hyvään liiketapaan, sääntöihin, asiakirjojen hyväksyntäjärjestel-
miin, työntekijöiden vaikutusvallan lisäämiseen ja vastuullisuuteen jne. 
Hallintakeinot on lisäksi tarkoitettu petosten torjuntaan, työntekijöiden 
tietoisuuden lisäämiseen ja raportointitehtäviin sekä petosten paljastami-
seen, havaitsemiseen ja tutkimiseen.

Krkalla on käytössään hallintaympäristö, joka mahdollistaa keskeisten 
strategisten ja operatiivisten riskien hallinnan sekä sellaisten tekijöiden 
oikea-aikaisen tunnistamisen ja hallinnan, jotka vaarantavat Krkan kehi-
tysstrategiassa ja laatukäsikirjassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttami-
sen. Yksittäisiä hallintakeinoja liittyy myös petosten hallintaan.

Krkan riskirekisterissä on kattava kuvaus kaikista mahdollisista riskeistä. 
Tätä täydennetään eheyssuunnitelmalla. Krkalla riskien hallinta on integroi-
tu kaikkeen liiketoimintaan. Käytössämme on suuri määrä toimintamenet-
telyitä ja muita sisäisiä ohjeistuksia, joissa määritellään keskeytymätöntä 
liiketoimintaa ja riskien vähentämistä koskevat hallintakeinot ja vastuut.

Yhtiön johtotason petosten torjuntaan, havaitsemiseen ja tutkimiseen 
liittyvät vastuut on kuvailtu alla.

Krka, d. d., Novo meston hallintoneuvosto varmistaa ja mahdollistaa 
soveltuvan valvontaympäristön perustamisen yhtiön omaisuuden arvon 
ja maineen ylläpitämiseksi. Hallintoneuvosto nimittää sisäisen valvonnan 
johtajan (Chief Compliance Officer), joka vastaa lisäksi petosten torjun-
nasta, havaitsemisesta ja tutkimisesta.
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Sisäisen valvonnan johtajan tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu
• petosriskin arviointi
• sisäisten hallintajärjestelmien ehdottaminen petosten torjuntaa, 

havaitsemista ja tutkimista varten
• kunkin raportoidun petosepäilyn asianmukainen käsittely ja  

ilmiantajien suojelu
• työntekijöiden valistaminen, kouluttaminen ja heidän  

tietoisuutensa lisääminen näiden Sääntöjen sisällöstä
• petosepäilyjen tutkintaan liittyviä raportteja ja asiakirjoja  

koskevan rekisterin pitäminen
• petosten torjuntaan, havaitsemiseen ja tutkimiseen liittyvien  

raporttien esittäminen hallintoneuvostolle
• yhteistyö ulkoisten ammattilaisten ja lainvalvontaviranomaisten 

kanssa.

Osastojen, yksiköiden ja riippumattomien palveluiden johtajien  
tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu

• petosriskien arviointi toimivaltaansa kuuluvalla asianomaisella 
osa-alueella

• tehokkaan sisäisen hallintajärjestelmän käyttöönotto petosten 
hallitsemiseksi

• nollatoleranssiperiaatteen noudattaminen kaikenlaisten petosten 
osalta

• yhteistyö sisäisen valvonnan johtajan kanssa tarkoituksenmu-
kaisten toimenpiteiden suorittamisessa, jos epäilty petos liittyy 
kyseisen johtajan organisaatioyksikköön.

Kunkin työntekijän tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu
• rehellinen ja moitteeton toiminta Krkan Hyvien toimintatapojen ja 

kaikkien olennaisten määräysten mukaisesti
• kaikkien mahdolliseen petokseen viittaavien tapahtumien ja  

liiketoimien raportointi
• mahdollista petosta koskevien todisteiden tallentaminen ja suojelu
• nollatoleranssiperiaatteen noudattaminen kaikenlaisten petosten 

osalta.
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Petosten hallinnan 
käytännöt ja toimenpiteet

Petosten hallinnan käytännöt ja toimenpiteet jaetaan kolmeen luok-
kaan: petosten torjunta, havaitseminen ja tutkinta. Pääpaino on pe-
tosten torjunnassa. Myös petosten havaitsemisen toimenpiteet ovat 
tärkeitä, mutta petosepäilyjen tutkinta kuuluu pätevien ammattilaisten ja 
asianomaisten instituutioiden toimivaltaan.

Säännöllisiin petosten hallinnan toimenpiteisiin kuuluu myös sisäisten 
hallintakeinojen parantaminen petosriskin pienentämiseksi ottamalla 
käyttöön ja muuttamalla sisäisiä sääntöjä ja ohjeistuksia.

Krka hallitsee eturistiriitoja toimintamenettelyillä ja säännöillä, jotka 
pienentävät riskejä ja estävät ristiriitoja, jotka voisivat tahrata Krkan 
maineen.

Krka takaa kaikissa lääketieteen alan suhteissaan toimivansa sovellet-
tavien määräysten ja ohjeistusten mukaisesti lainvastaisen toiminnan 
mahdollisuuden pienentämiseksi. Kumppanit noudattavat työssään mää-
räyksiä, ja heillä on asianmukainen koulutus tuotteiden markkinointiin.

Työntekijöiden koulutus ja perehdyttäminen on keskeisen tärkeää on-
nistuneessa petosten hallinnassa. Krkan koulutusohjelmat, sisäisesti 
julkaistut ilmoitukset ja ilmoitustaulut takaavat riittävän tietotason, jonka 
perusteella työntekijät pystyvät huomaamaan mahdolliset petokset tai 
tietyt petokseen mahdollisesti viittaavat toimenpiteet.
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Petosepäilyn 
raportointi

Kuka tahansa Krkan työntekijä tai kolmas osapuoli voi raportoida petosepäilyn.

Jos Krkan työntekijä huomaa jonkin toimenpiteen viittaavan petokseen, 
hänen on ilmoitettava siitä esimiehelleen. Jos se ei ole mahdollista peto-
sepäilyn luonteen tai olosuhteiden vuoksi, työntekijän on ilmoitettava siitä 
lakiasian osaston johtajalle tai sisäisen valvonnan johtajalle. Petosepäilyis-
tä voi myös ilmoittaa nimettömästi. Petosepäilyistä tulee ilmoittaa osoittee-
seen compliance.officer@krka.biz.

Jos ilmiantaja ei halua pysyä nimettömänä, hän voi ilmoittaa  
petosepäilystään puhelimitse::

• sisäisen valvonnan johtaja (Chief Compliance Officer)  
+386 7 331 26 00

• lakiasiain osaston johtaja (Head of Legal Affairs)   
+386 7 331 95 95

Krka sitoutuu käsittelemään ilmiantajan tietoja luottamuksellisesti,  
ammattimaisesti ja huolellisesti sekä suojelemaan ilmiantajaa  
asianmukaisesti kostotoimilta.
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Raporttien 
käsittelykäytäntö

Sisäisen valvonnan johtaja voi yhdessä lakiasiain osaston kanssa muo-
dostaa erityisryhmän käsittelemään vastaanotettuja raportteja. Sisäisen 
valvonnan johtajan lisäksi ryhmään voi kuulua eri organisaatioyksiköistä 
2–4 työntekijää, joilla on petosepäilyjen tutkimiseen tarvittavaa osaamista. 
Ryhmä käsittelee kunkin raportoidun petosepäilyn asianmukaisesti, tutkii 
sen syyt ja ehdottaa korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä. Petostutkintaa 
suorittavat työntekijät, joilla on soveltuvaa osaamista, sekä tarvittaessa 
ulkoiset ammattilaiset ja lainvalvontaviranomaiset.

Petosepäilyn vilpittömin mielin ja ilman vahingollisia aikomuksia raportoi-
nutta ilmiantajaa suojellaan kostotoimilta, ja hänelle tarjotaan asianmukais-
ta tukea ja voidaan ilmoittaa raportin lopputulos. Ilmiantajan tietoja pitää 
käsitellä luottamuksellisesti. Kaikkia kostotoimia kohdellaan erityisen vaka-
vina Krkan Hyvien toimintatapojen rikkomuksina.

Sisäisen valvonnan johtajan on pidettävä kirjaa vastaanotetuista  
ilmoituksista, toteutetuista menettelyistä ja raportteihin liittyvistä toimenpi-
teistä.

Sisäisen valvonnan johtaja ehdottaa asianomaiselle organisaatioyksikölle 
ja jos tarpeen myös hallintoneuvostolle tutkimustulosten perusteella jotain 
seuraavista vaihtoehdoista:

• Petosepäilyä koskeva ilmoitus on aiheeton, ja lisätutkimuksia ei 
tarvita.

• Petosepäilyä koskeva ilmoitus on aiheellinen ja tarvitaan sisäisiä 
toimenpiteitä, kuten sanktioita ja hallintamenettelyjen parantamista.

• Petosepäilyä koskeva ilmoitus on aiheellinen, ja soveltuvaa osaa-
mista omaavien työntekijöiden, ulkoisten ammattilaisten tai lainval-
vontaviranomaisten on suoritettava lisätutkimuksia. 

Petosepäilyjä tutkitaan sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
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Siirtymä- ja 
loppusäännökset

Yhtiön hallintoneuvosto ottaa Säännöt käyttöön. Säännöt on julkaistu 
Krkan sisäisillä verkkosivuilla (Krkanet) sekä Krkan julkisilla verkkosi-
vuilla.

Näiden Sääntöjen voimaantulopäivänä päättyy 7.12.2015 voimaan 
tulleiden petosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkimista koskevien sään-
töjen sekä petosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkimista koskevan käy-
tännön voimassaolo.

Nämä Säännöt on tarkistettava joka toinen vuosi, ja niitä on tarvittaessa 
muutettava.
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