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1. JOHDANTO 

NextPharmassa meitä ohjaavat yrityksemme arvot. Nämä arvot ovat perusta sille, 

miten toimimme ja kommunikoimme toistemme, asiakkaidemme, työntekijöidemme, 

tavarantoimittajien, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Yhtiö on 

sitoutunut varmistamaan lakien ja ohjeiden mukaisen toiminnan, edistämään eettistä 

yrityskulttuuria ja noudattamaan reilun kaupankäynnin, rehellisyyden ja tiedoneheyden 

korkeimpia periaatteita liiketoiminnassamme. 

 
 
 

2. TARKOITUS 

Tämä henkilöstöohje on otettu käyttöön, jotta varmistamme, että kaikki yrityksen 

liiketoimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä tai epäasianmukaisista olosuhteista esitetyt 

huolenaiheet käsitellään tehokkaasti, turvallisesti, asianmukaisesti ja paikallisen lain 

mukaisesti.  

 

Yhtiö rohkaisee ilmoittamaan kaikesta epäeettisestä, laittomasta, korruptoituneesta, 

vilpillisestä tai ei-toivotusta toiminnasta, mikä liittyy Yhtiön liiketoimintaan, ja tarjoaa 

suojaa sekä toimenpiteitä asian korjaamiseksi henkilöille, jotka paljastavat tällaisen 

käytöksen ilman, että heidän tarvitsisi tuntea pelkoa uhriksi joutumisesta tai 

kostotoimista.  

 

Tämä henkilöstöohje toimitetaan kaikille Yhtiön työntekijöille ja toimihenkilöille heidän 

työsuhteensa tai toimeksiannon alkaessa. 

 

 

3. KETÄ KÄYTÄNTÖ KOSKEE 

Tämä käytäntö koskee kaikkia henkilöitä, joka on tai on ollut joissakin seuraavista 

rooleista Yhtiössä: 

  

• työntekijä, toimihenkilö  

• johtaja  

• urakoitsija (mukaan lukien alihankkijat ja urakoitsijoiden työntekijät), toimittaja 
(mukaan lukien toimittajien työntekijät)  

• konsultti, tilintarkastaja, yhteistyökumppani  

 

Tämä käytäntö on tarkoitettu koskemaan edellä mainittuja henkilöitä kaikissa maissa, 

joissa yhtiö harjoittaa liiketoimintaa. 
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4. RAPORTOITAVAA TOIMINTAA 

Voit tehdä tämän käytännön mukaisen ilmoituksen, jos sinulla on perusteltu syy uskoa, 

että yrityksen johtaja, toimihenkilö, työntekijä, urakoitsija, tavarantoimittaja, konsultti tai 

muu henkilö, jolla on liikesuhteita Yhtiön kanssa, on osallistunut toimintaan edellyttäen, 

että tämä herättää todellisen huolenaiheen jossain seuraavissa tapauksissa 

(raportoitavaa toimintaa): 

 

• epärehellinen, vilpillinen tai korruptoitunut toiminta  

• laittomuus (kuten varkaus, laiton huumekauppa tai huumeiden käyttö, väkivalta 

tai väkivallalla uhkaaminen ja omaisuusvahingot)  

• epäeettinen toiminta, mukaan lukien yrityksen toimintaperiaatteiden, kuten 

toimintaohjeiden, rikkominen  

• törkeä huolimattomuus  

• mahdollinen vahingontuottaminen yhtiölle, sen työntekijöille tai kolmannelle 

osapuolelle  

• väärinkäytös tai sopimaton käyttäytyminen  

• vaaranaiheuttaminen ihmisille tai yhtiön taloudelle  

• häirintä, syrjintä, uhriksi joutuminen tai kiusaaminen  

• sellaiset tiedot, jotka eivät kuulu raportoitavan toiminnan määritelmään, eivät 

täytä tämän henkilöstöohjeen mukaisen suojan ehtoja. Yhtiö voi päättää, onko 

perusteltua epäillä, että raportoitava toiminta on todella tapahtunut ja/tai onko 

toiminta virheellistä tai sopimatonta tämän käytännön mukaisesti.  

 

Korostamme epäselvyyksien välttämiseksi, että raportoitava toiminta ei sisällä 

henkilökohtaisia työhön liittyviä epäkohtia. Henkilökohtainen työhön liittyvä valitus on 

valitus, joka koskee mitä tahansa työntekijän nykyiseen tai aiempaan työsuhteeseen 

liittyvää asiaa, jolla on vaikutuksia (tai on taipumus vaikuttaa) kyseiseen henkilöön 

henkilökohtaisesti ja jolla ei ole laajempaa vaikutusta Yhtiöön. Esimerkkejä 

henkilökohtaisista työhön liittyvistä epäkohdista ovat: 

 

• henkilöiden keskinäinen konflikti (esim. työntekijän ja toisen työntekijän välillä)  

• työntekijän / toimihenkilön palkkaamista, siirtoa tai ylennystä koskeva päätös  

• päätös henkilöstön työsuhteen ehdoista  

• päätös työntekijän / toimihenkilön työsuhteen keskeyttämisestä tai 

lopettamisesta tai muu vastaava työntekijän kurinpidollinen toimenpide.  

 

Henkilökohtaisista työhön liittyvistä epäkohdista tulee ilmoittaa esimiehellesi tai Yhtiön 

valitusmenettelyn (Grievance Policy) mukaisesti. 

 

 

5. HUOLENAIHEESTA ILMOITTAMINEN 

Yhtiö luottaa siihen, että sen työntekijät ylläpitävät rehellisen ja eettisen käyttäytymisen 

kulttuuria. Näin ollen, jos saat tietää mistä tahansa raportoitavasta toiminnasta, 
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odotetaan sinun tuovan huolesi esille tämän käytännön mukaisesti. Jos henkilö esittää 

huolensa hyvässä uskossa, ei hänelle aiheudu haittaa, vaikka olisikin erehtynyt. Jos 

henkilö ilmaisee huolenaiheensa tämän ilmiantokäytännön mukaisesti, ei hän ole 

vaarassa menettää työtään tai joutua kärsimään minkäänlaisista kostotoimista. 

  

On olemassa useita tapoja, joilla voit ilmoittaa tai paljastaa ongelman tai 

käyttäytymisen, jota pidät raportoitavana toimintana. 

 

Sisäinen ilmoitus 

 

Voit ilmoittaa kaikesta raportoitavasta toiminnasta Whistleblower Helpline -palveluun 
puhelimitse, verkossa tai oman toimipisteesi HR-kollegoiden avulla.  
 
Sinua kehotetaan myös ottamaan yhteyttä yllä olevaan Whistleblower Helpline -
palveluun saadaksesi kaikki tarvitsemasi lisätiedot ennen ilmoituksen tekemistä tai 
tarvitset tähän käytäntöön liittyviä lisätietoja / tarkennuksia.  
 
Whistleblower Helpline -palvelu turvaa oikeutesi ja varmistaa ilmoituskanavan 

turvallisuuden. 

 

Anonymiteetti 

 

Voit tehdä ilmoituksen anonyymisti. Whistleblower Helpline -palvelun avulla Legal & 

Compliance -tiimi voi ottaa sinuun yhteyttä – vaikka ilmoittaisit anonyymisti. Tämä 

auttaa yhtiötä tutkimaan tapausta ja saamaan siitä lisätietoja. 

 

 

 

6. TUTKINTA 

Yhtiö tutkii kaikki tämän ohjeen mukaisesti raportoidut tapaukset niin pian kuin se on 
käytännössä mahdollista asian ilmoittamisen jälkeen. Legal & Compliance -tiimi tutkii 
asian ja nimittää tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan auttamaan tutkinnan 
suorittamisessa. Kaikki tutkimukset suoritetaan oikeudenmukaisesti, riippumattomasti 
ja oikea-aikaisesti, ja kaikki kohtuulliset toimet tehdään luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi tutkinnan aikana.  
 
Jos ilmoitus ei ole anonyymi, Legal & Compliance -tiimi ottaa sinuun yhteyttä 
haluamallasi tavalla keskustellakseen tutkintaprosessista ja kaikista muista 
tutkimuksen kannalta oleellisista asioista.  
 
Jos olet päättänyt pysyä nimettömänä tai olet pyytänyt pysyä nimettömänä, Legal & 
Compliance -tiimi suorittaa tutkimuksen sille annettujen tietojen perusteella.  
 
Mikäli mahdollista, asiaa käsittelevä tiimi antaa sinulle palautetta tutkimuksen 
edistymisestä ja arvioiduista aikatauluista. Henkilölle, jota vastaan on esitetty 
syytöksiä, ilmoitetaan myös huolenaiheista ja hänelle tarjotaan mahdollisuus vastata 
(ellei ole olemassa rajoituksia tai muita kohtuullisia perusteita olla tekemättä niin).  
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Lain sallimissa rajoissa Legal & Compliance -tiimi voi ilmoittaa havainnoista sinulle 

ja/tai henkilölle, jota vastaan on esitetty syytöksiä. Yhtiö dokumentoi havainnot 

raportissa, mutta kaikki ilmoitukset jäävät Yhtiön omaisuudeksi ja ne jaetaan sinulle tai 

kenelle tahansa henkilölle, jota vastaan syytökset on esitetty, jos Yhtiö katsoo sen 

asianmukaiseksi. 

 

 

7. ILMOITTAJIEN SUOJELEMINEN 

Kenenkään, joka on esittänyt huolensa hyvässä uskossa ja tämän ohjeistuksen 
mukaisesti, vainoamista tai häirintää ei suvaita.  
 
Jos missään vaiheessa koet häirintää tai vainoamista sen vuoksi, että olet ilmoittanut 

aidon huolesi mistä tahansa tämän ohjeen mukaisesta väärinkäytöksestä, ota 

mahdollisimman pian yhteyttä ylempään johtajaan. On tärkeää ymmärtää, että 

tietoisesti väärän tai haitallisen ilmoituksen tekeminen – vaikka se on harvinaista – olisi 

ilmiantojärjestelmämme erittäin vakavaa väärinkäyttöä. 

 

Suoja oikeustoimilta 
 
Sinuun ei kohdisteta siviili-, rikos- tai hallinnollisia oikeudellisia toimia (mukaan lukien 
kurinpitotoimet) tämän käytännön mukaisten tietojen paljastamisesta tai tutkimukseen 
osallistumisesta.  
 
Mitään antamiasi tietoja ei hyväksytä missään muussa rikos- tai 

siviilioikeudenkäynnissä kuin tietojen virheellisyyttä koskevissa menettelyissä. 

 

Suoja vahingollista käyttäytymistä vastaan 
 

Yhtiö (tai kukaan sen toimeksiannosta) ei osallistu vahingolliseen toimintaan sinua 
vastaan, jos olet tehnyt ilmoituksen tämän käytännön mukaisesti.  
 
Vahingollisella käytöksellä tarkoitetaan todellista tai uhkaavaa toimintaa, kuten: 

 

• työsuhteen päättäminen  

• työsuhteeseen kohdistuva vahingonteko, mukaan lukien alentaminen, 

kurinpitotoimi  

• aseman tai työtehtävien muutos  

• syrjintä  

• häirintä, kiusaaminen tai pelottelu  

• vainoaminen  

• muu vahingonteko tai vamman aiheuttaminen, mukaan lukien henkinen 
vahingonteko  

• henkilön omaisuudelle aiheutettu vahinko  

• henkilön maineen vahingoittaminen  
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• henkilön liiketoiminnan tai taloudellisen aseman vahingoittaminen tai  

• muu henkilöön kohdistuva vahingoittaminen  
 

Yhtiö kieltää myös tiukasti kaikenlaisen haitallisen käytöksen sellaisia henkilöitä 
kohtaan, jotka ovat mukana tämän ohjeistuksen mukaisesti julkistetun asian 
tutkimuksessa.  
 
Yhtiö ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin suojellakseen sinua haitalliselta käytökseltä ja 

tekee kaikki välttämättömät toimenpiteet asian korjaamiseksi, jos tällaista käytöstä 

havaitaan. Tarvittaessa Yhtiö voi antaa sinun työskennellä toisessa toimispisteessä tai 

siirtää sinut toiseen rooliin (samalla tasolla) tai tehdä muita muutoksia työpaikallesi tai 

tehtäviisi suojellakseen sinua haitallisilta riskeiltä. 

 

Luottamuksellisuus 
 

Kaikkia sinulta saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja suojatusti.  
 
Sinun ei tarvitse ilmoittaa nimeäsi tehdessäsi ilmoituksen.  
 
Jos teet ilmoituksen anonyymisti, olet silti oikeutettu tämän käytännön mukaisiin 
suojauksiin.  
 
Jos teet ilmoituksen tämän käytännön mukaisesti, henkilöllisyytesi (tai kaikki tiedot, 

joista todennäköisesti tunnistetaan sinut) jaetaan vain, jos: 

 

• annat suostumuksesi näiden tietojen jakamiseen tai  

• tietojen paljastaminen on lain mukaan sallittua tai pakollista (esimerkiksi jos 

huolenaihe esitellään asianajajalle oikeudellisen neuvon saamiseksi) tai  

• uskomme, että sinun tai toisen henkilön turvallisuus on vaarassa tai  

• kun otat esiin erittäin vakavan ongelman, emmekä voi viedä asiaa eteenpäin 

paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Tällaisissa tapauksissa keskustelemme 

kanssasi ja pyrimme sopimaan, kuinka asian kanssa olisi parasta edetä.  

 

Jos on tarpeen paljastaa tietoja asian tehokkaan tutkinnan vuoksi ja tämä 
todennäköisesti johtaa henkilöllisyytesi tunnistamiseen, ryhdytään kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin tunnistamisen riskin vähentämiseksi. Esimerkiksi kaikki henkilötiedot tai 
viittaukset siihen, että olet todistamassa tapahtumaa, poistetaan kaikista raporteista ja 
sinuun viitataan sukupuolineutraalisti. Mahdollisuuksien mukaan sinuun otetaan 
yhteyttä, jotta voimme tunnistaa mahdolliset tunnistamiseen johtavat viittaukset. Kaikki 
tämän käytännön mukaiset tiedot tutkii ja käsittelee pätevä henkilökunta.  
 
Yhtiö ryhtyy myös seuraaviin toimenpiteisiin henkilöllisyytesi suojaamiseksi: 

 

• kaikki paperiset ja sähköiset asiakirjat ja muu ilmoitukseen liittyvä materiaali 

säilytetään tietoturvallisesti  

• pääsy kaikkiin ilmoitukseen liittyviin tietoihin on rajoitettu niille, jotka ovat 

suoraan mukana ilmoituksen käsittelemisessä ja tutkinnassa  
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• vain rajoitettu määrä henkilöitä, jotka ovat suoraan osallisena ilmoituksen 

käsittelyssä ja tutkinnassa, saavat tietoonsa henkilöllisyytesi (suostumuksestasi 

riippuen) tai muita asiaan liittyviä yksityiskohtia, jotka todennäköisesti johtavat 

henkilöllisyytesi tunnistamiseen  

• väärinkäytösilmoituksen tutkimiseen liittyviä viestejä ja asiakirjoja ei lähetetä 

sähköpostiosoitteeseen tai tulostimeen, joka on muiden henkilöiden 

käytettävissä  

• jokaista ilmoituksen käsittelyyn ja tutkimiseen osallistuvaa henkilöä 
muistutetaan tietojen luottamuksellisuudesta, mukaan lukien siitä, että 
henkilöllisyytesi luvaton paljastaminen voi olla rikos  
 

Jos olet huolissasi siitä, että henkilöllisyytesi on paljastettu tämän käytännön mukaisen 

ilmoituksen tekemisen yhteydessä ja ilman suostumustasi, sinun tulee ilmoittaa asiasta 

Yhtiön tietosuojavastaavalle. 

 

 

8. TUKEA SAATAVILLA 

Tarvittaessa Yhtiö voi myös nimittää riippumattoman tukihenkilön henkilöstötiimistä 

käsittelemään mitä tahansa ilmoittamaasi huolenaihetta. 

 

 

9. LOPUSKI 

Kaikki tämän käytännön rikkomukset otetaan vakavasti ja voivat johtaa 

kurinpitotoimiin, jopa työsuhteen irtisanomiseen.  

 

Siltä osin kuin tämä ohjeistus asettaa Yhtiölle velvoitteita, nämä velvoitteet eivät ole 

sopimukseen perustuvia eivätkä johda sopimukseen perustuviin oikeuksiin. Siltä osin 

kuin tässä käytännössä kuvataan työntekijöiden etuja ja oikeuksia, ne ovat 

luonteeltaan harkinnanvaraisia, eikä niitä myöskään ole tarkoitettu 

sopimusperusteisiksi. Työsuhteen ehdot, jotka on tarkoitettu sopimuksiksi, määrätään 

työntekijän kirjallisessa työsopimuksessa.  

 

Yhtiö voi yksipuolisesti ja milloin tahansa ottaa käyttöön, muuttaa, poistaa tai korvata 

tämän ohjeistuksen.  

 

Työntekijöitä kehotetaan lukemaan tämä väärinkäytösilmoitusmenettelyä kuvaava 

henkilöstöohje yhdessä muiden asiaankuuluvien yhtiön ohjeiden kanssa, mukaan 

lukien: 

 

• Yhtiön yleiset liiketoiminta- ja vastuullisuusperiaatteet (Code of Conduct)  

• Valitusmenettely (Grievance Policy)  
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