AstraZenecan eettinen säännöstö
Arvot, Toimintatavat ja Käytännöt
Eettinen säännöstömme määrittelee arvomme työssä ja ohjaa toimintatapojamme,
jotta voimme tuottaa mullistavia lääkkeitä
SEURAAMME TIEDETTÄ

PELAAMME VOITTAAKSEMME

• O
 len kiinnostunut tieteestä ja kehitän tietämystäni
oma-aloitteisesti

•	Priorisoin jatkuvasti ja teen oikeat strategiset
valinnat voittaakseni nyt ja vastaisuudessa

• V
 armistan, että tieteelliset ja liiketoiminnalliset
päätökset perustuvat vankasti tieteelle

•	Asetan korkeat normit itselleni ja muille ja teen
rohkeita valintoja menestyksen varmistamiseksi

• E tsin kumppaneita ja yhteistyökumppaneita, joilla
on sama intohimo tieteeseen kuin meillä

•	Houkuttelen kyvykkäitä henkilöitä ja kehitän
työntekijöitäni rakentaakseni vahvoja
voittajatiimejä
•	Hyödynnän vahvuuksia ja moninaisuuksia AZ:n
sisä- ja ulkopuolella arvon luomiseksi

ASETAMME POTILAAT ETUSIJALLE

TOIMIMME OIKEIN

•	Pidän itseäni ja muita vastuullisina potilaiden
etujen mukaisten päätösten tekemisestä

•	Toimin oikein ja tinkimättömästi silloinkin, kun se
on vaikeaa

•	Pidän potilaita ihmisinä ja muokkaan ratkaisuja ja
menettelytapoja heidän tarpeidensa täyttämiseksi

• O
 tan henkilökohtaisen vastuun toimistani ja AZ:n
menestyksestä yleensä

•	Pyrin ymmärtämään terveydenhuoltoympäristöä ja
ulkopuolisia suuntauksia

• K
 yseenalaistan jatkuvasti toimet ja päätökset, jotka
eivät ole arvojemme mukaisia
•	Puhun totta, mukaan lukien eriävät näkökannat ja
kova palaute, silloinkin, kun se on kiusallista
•	Kohtelen työtovereitani kunnioittavasti ja
vilpittömästi

OLEMME YRITTELIÄITÄ
•	Toimin ripeästi, otan älykkäitä riskejä ja opin sekä
menestyksestä että epäonnistumisista
•	Olen kestävä ja sinnikäs pyrkimyksessäni
erinomaisuuteen
• T een yhteistyötä sisä- ja ulkopuolisten
työtovereideni kanssa ajatellaksemme uusin tavoin
ja tarttuaksemme tilaisuuksiin
•	Pyrin aina yksinkertaistamaan työtä

MAAILMANLAAJUISET KÄYTÄNNÖT
•	Tieteemme
•	Kanssakäymisemme
•	Työpaikkamme
• Kestävyytemme

ASTRAZENECAN MAAILMANLAAJUINEN KÄYTÄNTÖ: TIETEEMME

MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ
Tiede on kaiken tekemämme ytimessä. Se on liiketoimintamme ja arvojemme keskiössä. Harjoitamme tiedettä
löytääksemme innovaatioita, jotka mullistavat käsityksen terveydestä ja ylläpitävät terveyttä.
Tieteen edelläkävijöinä parannamme potilaiden elämää ympäri maailman.

KUINKA TEEMME SEN
Harjoitamme innovatiivista tutkimusta, kehitystä ja valmistusta vaativien eettisten ja tinkimättömyysnormien
mukaan kaikkialla, missä toimimme. Noudatamme turvallisuuteen, laatuun, tutkimukseen ja bioetiikkaan liittyviä
lakeja, määräyksiä, säännöstöjä, ohjeita ja hyvän käytännön normeja tehdessämme työtä, joka on sekä laillista että
eettisesti perusteltua.
• O
 lemme sitoutuneet potilasturvallisuuteen ja harjoitamme valvontaa tuotteidemme turvallisuuden, tehokkuuden
ja laadun varmistamiseksi kautta niiden käyttöiän.
• T unnistamme, raportoimme ja ratkomme ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisiin, tuotteisiin tai prosesseihin,
mukaan lukien haittatapahtumat, varmistaaksemme täsmälliset turvallisuusprofiilit.
• Noudatamme asiaankuuluvia potilaan tietoisen suostumuksen menettelyjä ja suojelemme henkilötietoja.
• S uunnittelemme kliinisiä ohjelmia maksimoidaksemme mahdolliset hyödyt kohdepotilaspopulaatioillemme,
samalla minimoiden riskit.
• T uemme periaatteita, kuten Helsingin julistusta ja biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta, ja
noudatamme Nagoyan pöytäkirjaa.
• S uoritamme tutkimuksia käyttämällä biologisia ihmisnäytteitä, mukaan lukien poikkeustapauksissa ihmisalkion
kantasoluja ja muuta sikiökudosta sairauksien ymmärtämisen edistämiseksi, diagnoosin parantamiseksi ja uusien
hoitojen kehittämiseksi.
• O
 lemme huolellisia muuntogeenisten materiaalien, mukaan lukien ihmisen ja eläinten solut, eläimet ja muut eliöt,
turvallisessa käytössä ja säiliötallennuksessa.
• H
 arkitsemme huolellisesti eläinten käyttöä tutkimuksessa ja sovellamme yhtä maailmanlaajuista normia.
Sovellamme korvaamista, vähentämistä ja parantamista ja kerromme avoimesti työstämme. Emme käytä
ihmisapinoita tai villeinä pyydystettyjä kädellisiä.
Rekisteröimme kliiniset ja havainnoivat tutkimuksemme, julkaisemme tutkimustulokset julkistusverkkosivustoilla
ja pyrimme vilpittömästi julkaisemaan tuloksemme vertaisarvioivissa tieteellisissä aikakausjulkaisuissa, aina oikeaaikaisesti, osoittaaksemme avoimuutta.
• Jaamme tutkimustulokset, vaikka ne olisivat epäedullisia meille.
• N
 oudatamme hyvän julkaisukäytännön ohjeita ja ICMJE:n suosituksia jakamalla objektiivista, merkitsevää
tieteellistä tietoa tutkimuksistamme vaarantamatta teollis- ja tekijänoikeuksiamme.
Tuemme ulkopuolista tieteellistä tutkimusta edistääksemme tiedettä ja parempien lääkkeiden kehittämistä potilaille,
emme edistääksemme tuotteidemme myyntiä.
Pidämme itseämme vastuullisina kolmansien osapuolten puolestamme tekemän tieteen laadusta ja suoritustavasta.

ASTRAZENECAN MAAILMANLAAJUINEN KÄYTÄNTÖ: KANSSAKÄYMISEMME

MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ
Seuraavan sukupolven lääkkeiden tarjoamiseksi meidän on mentävä sinne, minne tiede meitä johdattaa. Merkittävät
tieteelliset edistysaskeleet rakentuvat tinkimättömyydelle jokaisessa kehitysvaiheessa ja yhtiön kaikilla tasoilla.
Tinkimättömyys ja arvojemme toteuttaminen kaikissa kanssakäymisissämme suojaa tiedettämme, ylläpitää
mainettamme ja rakentaa yleisön luottamusta.

KUINKA TEEMME SEN
Hoidamme liiketoimintamme jokaisen osan tinkimättömästi, rehellisesti ja avoimesti kaikkialla, missä toimimme.
• E mme suvaitse lahjontaa emmekä mitään muuta korruption muotoa, vaikka siten menettäisimme liiketoimintaa.
Emme vaikuta sopimattomasti muiden päätöksiin emmekä anna vaikuttaa itseemme sopimattomasti
vaihtamalla rahaa, palveluksia tai mitään muuta arvokasta. Vältämme kaikkia toimia, jotka voisivat edes näyttää
sopimattomalta vaikuttamiselta.
• V
 armistamme, että henkilökohtaiset etumme ja suhteemme eivät aiheuta eturistiriitoja tai edes näytä vaikuttavan
ammatilliseen arvostelukykyymme.
• K
 unnioitamme ja suojelemme yksityisyyttä keräämällä, käyttämällä, säilyttämällä, jakamalla ja/tai luovuttamalla
henkilötietoja oikeudenmukaisesti, avoimesti ja turvallisesti.
• Emme salli nykyaikaista orjuutta tai ihmiskauppaa missään liiketoiminnassamme.
• Emme salli sisäpiirikauppoja.
• Kilpailemme oikeudenmukaisesti ja laillisesti.
• Noudatamme kaupanvalvontavaatimuksia.
• Osallistumme yhteiskuntapolitiikkaan ja poliittiseen toimintaan vastuullisesti.
• Olemme oikea-aikaisesti avoimia kanssakäymisistämme ja maksuistamme.
• Emme mahdollista emmekä suvaitse veronkiertoa.
• Emme vääristele sitä, keitä olemme.
• Y
 lläpidämme tinkimättömyysnormimme kaikissa tilanteissa. Emme salli, pyydä emmekä mahdollista muiden
ryhtyvän kiellettyyn toimintaan meidän puolestamme
Tiedotamme todenmukaisesti ja vastuullisesti liiketoiminnastamme.
• M
 yynninedistämiseen ja muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävä tiedottamisemme ja toimintamme on
täsmällistä, ei harhaanjohtavaa, reilua, tasapuolista ja tieteellisen näytön tukemaa.
• Edistämme myynnillisesti vain hyväksyttyjä tuotteita ja vain niiden hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin.
• V
 alistamme terveydenhoidon ammattilaisia sekä tuotteidemme riskeistä että hyödyistä, jotta he pystyvät
tekemään parhaan hoitoratkaisun jokaiselle potilaalle.
• Olemme yhteydessä potilaisiin saadaksemme selville heidän tarpeensa ja voidaksemme vastata niihin.
• Osallistumme sosiaaliseen mediaan ja muihin verkkoyhteisöihin vastuullisesti.
Työskentelemme vain pätevien kolmansien osapuolten kanssa, jotka ovat sitoutuneet etiikkaan ja
tinkimättömyyteen niin kuin me, ja vain, kun aidosti tarvitsemme niitä. Maksamme oikeudenmukaisesti kolmansien
osapuolten tekemästä työstä.

ASTRAZENECAN MAAILMANLAAJUINEN KÄYTÄNTÖ: TYÖPAIKKAMME

MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ
Haluamme tarjota hienon työpaikan, jossa ihmiset tuntevat olevansa kunnioitettuja, tuettuja ja turvassa ja jossa
monipuoliset, ainutlaatuisen kyvykkäät työntekijämme voivat innovoida. Arvostamme vahvoja tiimejä, jotka
edistävät tiedettä intohimoisesti.
Työpaikkamme pitäminen turvallisena liiketoimintaympäristönä tukee ja suojelee työntekijöitämme,
omaisuuttamme ja mainettamme ja minimoi tappiot ja häiriöt.

KUINKA TEEMME SEN
Edistämme monimuotoisuuden, kunnioituksen ja yhtäläisten mahdollisuuksien kulttuuria, jossa yksilöllinen
menestys riippuu vain henkilökohtaisista kyvyistä ja panoksesta yhtiölle.
• K
 ohtelemme toisia reilusti, moitteettomasti, rehellisesti, kohteliaasti, huomioonottavasti, kunnioittavasti ja
arvokkaasti, riippumatta sukupuolesta, rodusta, kansalaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai
muista moninaisuuden muodoista.
• Edistämme osallistavaa ympäristöä, jossa jokainen voi suoriutua parhaansa mukaan.
• T eemme päätöksiä rekrytoinnista, vuokrauksesta, palkitsemisesta, kehityksestä ja ylennyksistä ainoastaan
kyvykkyyden, kokemuksen, käytöksen toisia kohtaan, työsuorituksen ja työssä osoitetun potentiaalin perusteella.
• Kehitämme työntekijöiden kykyjä ja tuemme kaikkia heidän potentiaalinsa saavuttamiseksi.
Luotamme avoimeen ja rohkeaan keskusteluun pitääksemme nopeatempoisen liiketoimintamme arvojemme
mukaisena ja varmistaaksemme, että selvitämme virheemme ja opimme niistä.
• O
 tamme vastuun kaiken sellaisen toiminnan havaitsemiseksi ja raportoimiseksi, jonka epäillään olevan
ristiriidassa arvojemme tai käytäntöjemme kanssa, jotta yhtiömme voi jatkuvasti palvella potilaitamme. Voimme
raportoida nimettömästi tarvittaessa.
• Ilmoitamme huolenaiheista vilpittömässä mielessä emmekä suvaitse kostotoimia.
Edistämme ja ylläpidämme turvallista, terveellistä ja suojattua työympäristöä.
• K
 äytämme tehokkaita turvallisuuden, työterveyden ja ympäristön hallintajärjestelmiä havaitaksemme ja
hallitaksemme riskejä ja ylläpitääksemme korkeatasoista turvallisuutta, työterveyttä ja ympäristöä.
• T eemme yhteistyötä vain niiden kanssa, jotka noudattavat omiemme kanssa yhdenmukaisia turvallisuus-,
työterveys- ja ympäristönormeja.
Käytämme yhtiön varoja parhain tavoin ja suojelemme omaisuuttamme, mukaan lukien teknologia ja järjestelmät,
edistääksemme tiedettämme.
• Hoidamme varoja tehokkaasti siten, että yhtiö saa hyödyn niiden täydestä arvosta.
• H
 allitsemme riskejä yhtiön varoille, työntekijöille ja potilaille ja ilmoitamme niistä suojellaksemme työntekijöitä,
yhtiötä ja osakasarvoa.

ASTRAZENECAN MAAILMANLAAJUINEN KÄYTÄNTÖ: KESTÄVYYTEMME

MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ
Liiketoimintaamme on hoitojen luominen ja tarjoaminen tavalla, joka edistää terveyttä ja turvaa yhtiön,
yhteiskunnan ja planeettamme turvallisuuden.
Visiomme ja tehtävämme tarjota kestävää arvoa riippuvat päivittäisistä päätöksistämme, jotka tukevat pitkäaikaista
olemassaoloamme yhtiönä, joka on yleisön luottamuksen arvoinen.

KUINKA TEEMME SEN
Noudatamme lakeja, määräyksiä, säännöstöjä, ohjeita ja normeja, jotka koskevat meitä liiketoimintamme kaikissa
osissa kaikkialla, missä toimimme.
• T eemme selväksi arvoissamme, käytännöissämme ja koulutuksessamme, että lain noudattaminen ja eettinen
työskentely ovat perustavia, ei neuvoteltavissa olevia vastuita kaikille meistä ja jokaiselle, joka toimii lukuumme.
Harjoitamme määrätietoista rahoituksellista, sääntelyllistä ja toiminnallista valvontaa.
• Emme suvaitse petosta ja ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimiin ollaksemme joutumatta sen uhriksi.
• Dokumentoimme liiketoimintapäätöksemme ja niitä tukevat perustelut todenmukaisesti ja täydellisesti.
• Käytämme valvontajärjestelmiä riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi ja vahvan suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
• Meillä on valmiit suunnitelmat kriittisten prosessien ylläpitämiseksi merkittävän tapahtuman varalta.
• Ylläpidämme täsmällistä yhtiön kirjanpitoa.
Toimimme ympäristön kannalta vastuullisesti.
• P
 yrimme minimoimaan riippuvuutemme luonnonvaroista ja vaikutuksemme niihin ja edistämään ympäristön
kestävyyttä.
• Pyrimme minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutuksen niiden löytämisestä niiden hävittämiseen.
Pyrimme parantamaan terveyttä ja elämänlaatua ja edistämään tieteen arvoa.
• T utkimme tapoja parantaa pääsyä terveydenhoitoon ja potilaskokemusta täyttääksemme erilaiset potilaiden ja
perheiden tarpeet ja tarjotaksemme kestäviä terveyshyötyjä.
• T eemme lahjoituksia hyväntekeväisyyteen ja annamme muita avustuksia tieteellisiin, koulutuksellisiin tai
hyväntekeväisyystarkoituksiin tukeaksemme terveydenhuolto- tai terveydenhoitojärjestelmiä, lääketieteellistä tai
tieteellistä koulutusta, lääketieteellisen tai tieteellisen tutkimuksen kehitystä ja katastrofiapua.
• P
 yrimme suojelemaan potilaita laittomasti kaupattujen lääkkeiden vaaroilta työskentelemällä kumppaneiden
kanssa ympäri maailman tällaisen toiminnan lopettamiseksi.

Miksi eettinen säännöstö on tärkeä?
Eettisen säännöstömme tarkoitus on viestiä arvot ja periaatteet, joita meidän odotetaan soveltavan
johdonmukaisesti edustaessamme AstraZenecaa joka päivä, jokaisessa tehtävässä, jokaisessa maassa, jossa
toimimme.
Säännöstömme ja sitä tukevat maailmanlaajuiset vaatimuksemme antavat meille välineet työskennellä niiden
lakien, määräysten, toimialakoodien, ohjeiden ja normien mukaisesti, jotka koskevat meitä kaikkialla maailmassa.
Noudatamme omaa säännöstöämme ja vaatimuksiamme sellaisillakin markkinoilla, joilla säännöt ovat sallivammat.
Koska maailmanlaajuiset vaatimuksemme muodostavat eettisen toimintatavan normiemme perustan, paikalliset ja
liiketoimintayksiköiden vaatimukset voivat poiketa niistä vain, kun ne ovat ankarammat.
Noudattamalla säännöstöä ja sitä tukevia vaatimuksia (yhdessä ”Säännöstö”) tuotamme kestäviä hyötyjä potilaille
ja muille eturyhmille. Menestymme vastuullisesti. Ansaitsemme luottamuksen ja säilytämme sen. Olemme ylpeitä
työpaikastamme.

Keiden on noudatettava Säännöstöä?
Meidän kaikkien. Olemme kaikki vastuussa Säännöstön noudattamisesta. Esimiesten on myös autettava tiimejään
ymmärtämään ja soveltamaan sitä. Työskentelemme vain sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden eettiset
normit ovat yhdenmukaiset omiemme kanssa AstraZenecan korkeiden normien noudattamiseksi kaikessa
nimissämme tehdyssä työssä.

Kuinka tehdä päätöksiä käyttäen Säännöstöä?
Säännöstömme ei kata kaikkia tilanteita eikä korvaa hyvää arvostelukykyä. Se antaa meille tietoja, jotta voimme
päättää itse. Jos päätöksen tekeminen on vaikeaa, kysy itseltäsi:
• Miksi teen tämä päätöksen?
• O
 nko se yhdenmukainen AZ:n arvojen ja periaatteiden kanssa?
• H
 aluaisinko lukea siitä esimieheni kanssa huomisen uutisissa?
Jos sinulla on kysymys Säännöstöstämme, kysy. Esimiehesi ja paikalliset valvonta (Compliance)-, oikeus (Legal)- ja
henkilöstö (HR)-osastot ovat valmiita auttamaan.

Entä, jos jotakin menee vikaan?
Ihmiset ja yhtiöt oppivat virheistään. Jos näet tai epäilet, että jokin on väärin, ilmoita huolenaiheistasi. Meillä kaikilla
on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa ongelmista, jotta yhtiö voi korjata ne ja oppia niistä. AZ ei suvaitse kostotoimia
sellaista henkilöä vastaan, joka tekee ilmoituksen vilpittömässä mielessä. Yhtiö tutkii yksityiskohtaisesti ilmoitukset
Säännöstön noudattamatta jättämisestä ja ryhtyy asianmukaisiin kurinpitotoimiin, joihin voi olosuhteista riippuen
kuulua irtisanominen.
Keskustele esimiehesi kanssa ennen ilmoituksen tekemistä. Jos se on sinulle kiusallista, ota yhteys henkilöstö-,
oikeus- tai valvontaosaston edustajaan. Jos otat mieluummin yhteyttä liiketoimintayksikkösi tai markkinointiyhtiösi
ulkopuoliseen tahoon, käytä jotain alla lueteltua resurssia. Luottamuksellisuutta pyritään suojaamaan kaikin tavoin.
Voit tehdä ilmoituksen nimettömästi, jos paikallinen lainsäädäntö sallii sen.
AZethics

AZethics.com tai puhelin (katso numerot alla)
Isosta-Britanniasta: 0800 0328483
Yhdysvalloista: 866 993 8442		

Kiinasta (eteläinen): 10-800-120-1239
Kiinasta (pohjoinen): 10-800-712-1239

	Tarkista muiden maiden paikalliset numerot AZethics.comista. Ellei sinulla ole pääsyä verkkoon tai ellei maatasi ole
lueteltu, soita numeroon +1 503 748 0641. Kerro palvelukeskukselle olevasi AstraZenecasta ja ilmoita, minkä kielen
haluat.
AZethicsiä hoitaa riippumaton kolmas osapuoli AstraZenecan puolesta.

Sähköposti GlobalCompliance@astrazeneca.com
Posti 	Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus,
Cambridge CB2 0AA Iso-Britannia

