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Johdanto Orion-konsernin yritysvastuuraporttiin
vuodelta 2011
Julkaisemme yritysvastuuraporttimme vuodelta 2011 pitkälti samoista peruslähtökohdista kuin
ne, joille kaksi tätä edeltänyttä raporttiamme perustuivat. Julkaisemme yritysvastuun
raporttimme yhtiömme internetsivuston Vastuullisuus-osiossa www.orion.fi/vastuullisuus.
Aiempien raporttiemme tapaan tämäkään raporttimme ei ole saatavilla painotuotteena, mutta
sen käsikirjoitus on tulostettavissa PDF-tiedostona. Raportti on laadittu suomen- ja
englanninkielisenä.
Tarkastelemme Suomen johtavan, pian jo 95-vuotiaan lääkekonsernimme vastuullisuutta
koskevia kysymyksiä kansainvälisesti omaksutun GRI-ohjeistuksen (Global Reporting Initiative)
mukaisesti ja toimintaamme soveltuvin osin. Toiminnassamme korostuu vastuu tuotteiden
laadusta ja turvallisuudesta niiden käyttäjälle. Tuotteittemme myyntilupien haltijana me
vastaamme siitä, että me itse ja kaikki tuotteittemme syntymiseen osallistuvat lukuisat
materiaaleja, komponentteja ja palveluja tuottavat ulkopuolisetkin osapuolet toimivat
standardit täyttävästi. Yhtiömme tulee täyttää vastaavat velvoitteet myös kasvavassa
roolissaan muiden lääkeyhtiöiden tuotteiden sopimusvalmistajana.
Vuosi 2011 oli Orionissa laadun teemavuosi. Sen kuluessa yhtiömme on vahvistanut
laadunvarmistusorganisaatiotaan entisestään. Tämä muusta organisaatiosta riippumaton
toiminto tarkastaa jokaisen valmistuneen erän välivaiheineen ja raaka-aineineen
varmistaakseen tuotteiden oikean koostumuksen ja kunnon, pakkauksen asianmukaisuuden ja
kelvollisuuden myytäväksi.
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Laadun tekijän ja varmistajan rooli sisältyy oleellisesti jokaisen orionilaisen toimenkuvaan.
Jokaisen on tiedostettava oman työpanoksensa merkitys. Yksi virhe voi pilata koko erän. Jos se
todetaan vasta tuote-erän ollessa lopputarkastuksessa, on tuhlattu erän koko siihenastinen
tekeminen. Huolimattomuudesta aiheutuva hävikki on ikävintä ja mitä turhinta tuotannon
tuotosta. Lääketehtaassa sillä on myös huomattavan suurinumeroinen hintalappu. Laatu on
Orionissa jokaisen asia, ja oikeastaan jokainen vuosi ja päivä on Orionissa laadun teemavuosi ja
-päivä.
Vuonna 2012 Orionissa ovat ajankohtaisia ympäristöasiat, eivät siksi, että ne olisivat meillä
huonolla tolalla, mutta nyt rakennamme niiden hallintaan aiempaa järjestelmällisempää ja
tavoitteellisempaa toimintatapaa. Olemme jo tunnistaneet materiaalihukan yhdeksi
tärkeimmäksi ympäristönäkökohdaksemme. Suuri osa materiaalivirtojemme siitä osasta, joka ei
etene lääkevalmisteina potilaiden käyttöön vaan jää muodossa tai toisessa valmistuspaikalle
ylijäämänä, sisältää tai voi sisältää lääkkeen vaikuttavaa ainetta. Tällainen materiaali on aina
vaaralliseksi luokiteltua jätettä, ja sen jatkokäytölle on vain yksi osoite: Ekokemin polttouuni
Riihimäellä. Ilman hävikkiäkin Orionilta menee sinne vuosittain huomattavat määrät aineita,
seoksia ja materiaaleja. Materiaali- ja resurssitehokkuuttamme parantamalla vähennämme sekä
ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta että toimintamme kustannuksia.
Lääkeviranomaisten toimialallemme asettamat hyvien käytäntöjen vaatimukset (GxP) eivät ota
huomioon toimintatapojen ympäristöä kuormittavia vaikutuksia. Kuormituksen rajat asettaa
ympäristöviranomainen. Osana ympäristöasioiden kehittämisohjelmaamme me täydennämme
toimintatapojemme ohjeistuksia työvaiheisiin liittyvillä
ympäristöseikoilla.
Orionin yritysvastuu on useiden analyysitalojen ja luokittajien
arvioinnin kohteena. Tällaisia ovat mm. Justmeans, Kempen,
Trucost, Vigeo, Eiris ja Bloomberg. Nasdaq OMX on hyväksynyt
Orionin OMX GES Sustainability Finland –indeksiinsä, jossa on
mukana 40 vastuullisuuden suhteen parhaimmistoon arvioitua
suomalaista pörssiyhtiötä. Indeksin kriteerit on johdettu kansainvälisistä sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja hyvän hallintotavan
arviointikriteereistä.
Suuri yleisö on yhä valveutuneempi ja tietoisempi yritysten vastuullisuudesta. Tämä haastaa
yritykset huolehtimaan vastuullisuuskuvastaan ja tosittamaan sitä uskottavasti nekin, joiden
välittömät asiakkaat eivät ole kuluttajia. TNS Gallup julkaisi tammikuussa 2012 tulokset suuren
yleisön keskuudessa Suomessa tekemästään tutkimuksesta yritysten maineesta ja
vastuullisuudesta. Orion sijoittui 10 parhaan joukkoon. Olemme iloisia siitä, että suomalaiset
kokevat Orionin omien mielikuvatavoitteittemme mukaiseksi, heidän luottamuksensa ja
arvostuksensa arvoiseksi yhtiöksi.

Anne Allo
Corporate Responsibility Officer
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Orion-konsernin GRI:n mukainen
yhteiskuntavastuun raportti vuodelta
2011
RAPORTIN SISÄLLYSLUETTELO
3.12. GRI-sisältövertailu
Alla olevassa taulukossa esitetään vertailu GRI-ohjeistukseen sekä raportoitujen tietojen sijainti
Raportissa.

Raportoinnin laajuus
1 Raportoitu
2 Osittain raportoitu
3 Ei raportoitu

GRIkoodi

orion.fi = Orion-konsernin kotisivu www.orion.fi

GRI:n mukainen sisältö

Raportoinnin
laajuus

Sivunumero
Raportissa

Raportin osa I:
Yhtiön profilointi
1

Strategia

1

12

1.1

Johdon lausunto

1

15

1.2

Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus

1

16

2.

Organisaation kuvaus

2.1

Organisaation nimi

1

16

2.2

Tärkeimmät tuotteet ja palvelut

1

16

2.3

Operatiivinen rakenne

1

17

2.4

Pääkonttorin sijainti

1

16

2.5

Toimintamaat

1

17

2.6

Omistusrakenne ja yhtiömuoto

1

17

2.7

Markkina-alueet

1

17

2.8

Organisaation koko

1

18

2.9

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai
omistuksessa raportointikaudella

1

19

2.10

Raportointikaudella saadut palkinnot ja tunnustukset

1

19

16 19

Huom.

6/91
Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2011

3.

Raportin muuttujat

3.1

Raportointiajanjakso

1

19

3.2

Edellisen raportin päiväys

1

20

3.3

Raportin julkaisutiheys

1

20

3.4

Yhteystiedot

1

20

3.5

Raportin sisällön määrittely

1

20

3.6

Raportin rajaus

1

21

3.7

Erityiset rajoitukset

1

22

3.8

Vertailtavuuteen vaikuttavien teemojen raportoinnin perusteet

1

22

3.9

Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet

1

22

3.10

Aikaisemmista raporteista poikkeavat tiedot

1

22

3.11

Merkittävät raportointimuutokset edelliseen raportointikauteen
verrattuna

1

22

GRI -sisältövertailu
Raportin sisällysluettelo

1

11

Varmennus.
Raportin ulkopuolisen varmennuksen menettelytavat ja käytännöt

3

3.12

19 22

22

4.

Hallintokäytännöt, sitoumukset ja yhteistyö

23 27

4.1

Hallintorakenne
Kuvaus hallintoelimistä, ml. hallituksen valiokunnat, joiden
vastuulla on strategian määrittäminen ja toteuttaminen.

1

23

4.2

Hallituksen puheenjohtajan asema.
Jos puheenjohtaja on toimivan johdon jäsen, kuvaillaan hänen
vastuualueensa toimivassa johdossa ja syyt tähän järjestelyyn.

1

23

4.3

Hallituksen riippumattomuus. Ulkopuolisten, riippumattomien
jäsenten osuus hallituksessa. Kuvataan myös, miten
riippumattomuus on määritelty.

1

23

4.4

Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutuskanavat hallitukseen.

1

23

4.5

Palkitseminen. Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen
jäsenten ja organisaation muun johdon palkkoihin (ml. erorahat).

1

23

4.6

Eturistiriitojen ehkäiseminen.
Menettelytavat niiden ehkäisemiseksi hallituksessa.

1

24

4.7

Hallituksen pätevyys ja asiantuntemus.
Määrittelykäytännöt organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristöstrategian osalta.

1

24

4.8

Organisaation arvot ja toimintaperiaatteet

1

24

4.9

Yhteiskuntavastuun hallintotapa.
Tapa, jolla hallitus valvoo organisaation yhteiskuntavastuun
toteutumista Kuvaus myös siitä, kuinka usein hallitus arvioi
organisaation yhteiskuntavastuutoimintaa

1

24

4.10

Hallituksen toiminnan arviointi, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen
ja ympäristötoiminnan osalta.

1

24

4.11

Varovaisuuden periaatteen noudattaminen (Rion periaatteiden 15.
artikla)

1

25

4.12

Organisaation tunnustamat tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden
periaatteet ja aloitteet

1

25

4.13

Sidosryhmätoiminta.
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

1

25

4.14

Luettelo organisaation sidosryhmistä

1

26
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4.15

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperiaatteet

1

26

4.16

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

1

27

4.17

Sidosryhmien esille nostamat teemat ja huolenaiheet

3

Raportin osa II:
Johtamistapojen kuvaukset

27

5

Johtamistavat ja tunnusluvut

28 90

DMA

TALOUDELLISEN VASTUUN JOHTAMISTAVAN KUVAUS

28 29

DMA

YMPÄRISTÖVASTUUN JOHTAMISTAVAN KUVAUS

33 36

DMA

HENKILÖSTÖÄ JA TYÖOLOSUHTEITA KOSKEVAN JOHTAMISTAVAN
KUVAUS

53 56

DMA

IHMISOIKEUKSIA KOSKEVAN JOHTAMISTAVAN KUVAUS

74 75

DMA

YHTEISKUNNALLISIA VAIKUTUKSIA KOSKEVAN JOHTAMISTAVAN
KUVAUS

77 79

DMA

TUOTEVASTUUN NÄKÖKOHTIA KOSKEVAN JOHTAMISTAVAN KUVAUS

81 84

EC

Raportin osa III:
Tunnusluvut

28 90

Taloudellisen vastuun tunnusluvut

30 32

Taloudellinen toiminta
EC1

Organisaation sidosryhmilleen tuottama taloudellinen lisäarvo

1

30

EC2

Ilmastonmuutokseen liittyvät taloudelliset vaikutukset, riskit ja
mahdollisuudet

3

EC3

Organisaation eläkesitoumusten kattavuus

1

31

EC4

Valtiolta saadut merkittävät avustukset

1

31

EC

Lahjoitukset

1

32

Markkina-asema
EC5

Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde
organisaation merkittävimmissä toimipaikoissa

3

EC6

Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin toimittajiin sekä
paikallisten hankintojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

3

EC7

Paikallista rekrytointia koskevat menettelytavat sekä
paikallisyhteisöistä palkatun ylimmän johdon osuus organisaation
merkittävissä toimipaikoissa

3

Välilliset taloudelliset vaikutukset

EC8

Vaikutus ja investoinnit yleisen paikallisen infrastruktuurin ja
palvelujen kehittymiseen (organisaation omat rahalliset
investoinnit, muut lahjoitukset ja hyväntekeväisyys)

3

EC9

Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

3

EN

Ympäristövastuun tunnusluvut

37 52

Materiaalit
EN

Tuotantovolyymejä tuotelajeittain

1

36

EN1

Materiaalien käyttö

1

38

EN2

Kierrätettyjen materiaalien osuus käytetystä materiaalista

1

38

Energia
EN3

Suora energiankulutus jaoteltuna pääenergialähteittäin

1

41

EN4

Epäsuora energiankulutus jaoteltuna pääenergialähteittäin

1

41

EN5

Säästötoimilla ja energiatehokkuutta parantamalla saavutettu

2

43

Oma
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energiansäästö
EN6

Energiatehokkaat tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvat
tuotteet ja palvelut

3

EN7

Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja
saavutetut säästöt

2

43
44

Vesi
EN8

Veden otto jaoteltuna lähteittäin

1

EN9

Vesilähteet, joihin vedenotolla on merkittävä vaikutus

3

EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus veden käytöstä

3

Luonnon monimuotoisuus
Maa-alueet luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
EN11 tai niiden läheisyydessä

1

EN12 Muut luonnon monimuotoisuutta koskevat indikaattorit

3

EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt

3

Strategiat, toimenpiteet ja tulevaisuuden suunnitelmat liittyen
EN14 organisaation vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen

3

IUCN:n punaisella listalla tai kansallisilla suojeltavien lajien listoilla
EN15 olevien lajien määrä organisaation vaikutuspiirissä olevilla alueilla

3

45

Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet
EN16 Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonepäästöt

1

45

EN17 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

3

Aloitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut
EN18 vähennykset

3

EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt

3

Typen oksidien, rikkioksidien päästöt ja muut merkittävät päästöt
EN20 ilmaan

1

47

EN21 Jätevedet

1

48

EN22 Jätteet jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelyn mukaisesti

1

49

EN23 Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä

3

EN24 Vaarallisen jätteen määrä

1

EN25 Jätevesipäästöjen vaikutukset

3

49

Tuotteet ja palvelut
Toimenpiteet tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten
EN26 vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutusten laajuus

2

Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja
EN27 pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista

3

50

Määräystenmukaisuus
Merkittävien ympäristömääräysten rikkomiseen liittyvien sakkojen
EN28 rahallinen määrä

1

51

2

51

1

52

Kuljetukset
Kuljetuksesta ja työmatkoista aiheutuvat merkittävät
EN29 ympäristövaikutukset
Yleiset
Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit
EN30 tyypeittäin
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SO

Sosiaalinen vastuu

LA

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut:
Työllistäminen

57 76

Työllistäminen
LA1

Henkilöstön määrä ja jakautuminen

1 58 60

LA2

Henkilöstön vaihtuvuus

1

58

LA3

Kokoaikaisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu osaaikaisille tai määräaikaisille henkilöille

1

61

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
LA4

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä olevien
työntekijöiden prosenttiosuus

1

62

LA5

Vähimmäisirtisanomisaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin
työehtosopimuksiin

1

62

Työterveys ja -turvallisuus
LA6

Henkilöstön edustusosuus HSE-toimikunnissa

1

63

LA7

Työtapaturmat, sairaudet, sairauspoissaolot ja kuolemantapaukset

1

64

LA8

Työntekijöille, heidän perheilleen tai paikallisyhteisön jäsenille
suunnatut koulutus-, harjoittelu-, opastus-, ennaltaehkäisy- ja
riskinhallintaohjelmat vakavien sairauksien varalta

3

LA9

Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten sisältämät terveysja turvallisuusteemat

1

66

Koulutus ja osaamisen kehittäminen
LA10

Keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden
henkilöstöryhmittäin

2

68

LA11

Osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen ohjelmat, jotka
tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea
työsuhteen päättymistilanteessa

1

69

LA12

Kehityskeskustelujen ja säännöllisten suoritusarviointien piirissä
olevan henkilöstön osuus

1

59

Henkilöstön monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13

Henkilöstöryhmien ja hallintoelinten jakauma sukupuolen ja iän
mukaan

2 70 73

LA14

Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin

1

HR

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut:
Ihmisoikeudet

73
76

Investointi- ja hankintakäytännöt

HR1

Niiden merkittävien investointisopimusten prosenttiosuus ja
lukumäärä, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja tai
joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi

3

HR2

Niiden merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien prosenttiosuus,
joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet
toimenpiteet

3

HR3

Henkilöstölle tarjotun ihmisoikeuskoulutuksen kokonaistuntimäärä
ja koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden prosentuaalinen
määrä

3

Syrjinnän kielto
HR4

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet

1

76

1

76

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset
HR5

Toiminnot, joissa yhdistymisen vapaus ja oikeus
työehtosopimusneuvotteluihin on vaarassa olla toteutumatta, ja
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näiden oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet
Lapsityövoima
HR6

Toiminnot, joissa on merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja
lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

1

76

1

76

Pakko- ja rangaistustyövoima

HR7

Toiminnot, joissa on merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman
käytön riski, ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi
toteutetut toimenpiteet
Turvallisuuskäytännöt

HR8

Prosenttiosuus turvahenkilökunnasta, joka on saanut organisaation
ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin liittyvää
koulutusta

3

Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9

Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset

SO

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut:
Yhteiskunnalliset vaikutukset

1

76
80

Yhteisöt

SO1

Ohjelmat, jotka liittyvät paikallisyhteisöihin kohdistuvien
vaikutusten arviointiin ja hallintaan. Ohjelmien luonne, kattavuus
ja tehokkuus

3

Lahjonta
SO2

Lahjontaan liittyvän riskianalyysin läpikäyneiden
liiketoimintayksiköiden prosenttiosuus ja lukumäärä

3

SO3

Prosenttiosuus henkilöstöstä, joka on saanut koulutusta
organisaation lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviin
politiikkoihin ja toimintakäytäntöihin

3

SO4

Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet

1

80

Poliittinen vaikuttaminen
SO5

Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen
poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen

1

80

SO6

Poliittisille puolueille, poliitikoille ja poliittisille instituutioille
annettujen raha- ja muiden lahjoitusten arvo jaoteltuna maittain

1

80

1

80

1

80

Kilpailua rajoittava roiminta

SO7

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien
oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset
Määräystenmukaisuus

SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säädösten rikkomiseen liittyvien
sakkojen rahallinen määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden
lukumäärä

PR

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut:
Tuotevastuu

84 90

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

PR1

Elinkaaren vaiheet, joissa tuotteiden ja palveluiden terveys- ja
turvallisuusvaikutuksia arvioidaan, sekä näiden arviointien piirissä
olevien merkittävien tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien %-osuus

1

84

PR2

Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin
liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten
lukumäärä jaoteltuna päätösten mukaan

1

84

PR

Tuotteiden takaisinvedot markkinoilta ja tuotevirheet

1

85

Oma
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PR

Orionin omaan toimintaan ja prosesseihin kohdistuneet
tarkastukset

1

86

Orionin tekemät alihankkijoiden toiminnan tarkastukset

1

87

PR3

Tuotteita ja palveluja koskeva pakollinen informaatio sekä
merkittävien tuotteiden ja palvelujen %-osuus, joita nämä
vaatimukset koskevat

1

87

PR4

Tuoteinformaatiota ja -merkintöjä koskevien määräysten ja
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä

1

88

PR5

Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt mukaan lukien
asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset

2

88

PR6

Markkinointiviestinnän lainmukaisuuden sekä standardien ja
vapaaehtoisten periaatteiden täyttymisen varmistamiseen liittyvät
ohjelmat

1

88

PR7

Markkinointiviestintää, mainontaa, myynninedistämistä ja
sponsorointia koskevien määräysten ja vapaaehtoisten
periaatteiden rikkomuksien lukumäärä

1

90

1

90

1

90

PR

Tuote- ja palvelutiedot

Markkinointiviestintä

Asiakkaiden yksityisyyden suoja
PR8

Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen
häviämiseen liittyvät pätevät valitukset
Määräystenmukaisuus

PR9

Tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevan lainsäädännön ja
säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen
rahallinen määrä

Oma
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1.

Orion-konsernin visio ja strategia

Orion-konsernin johtoryhmä on vahvistanut Orionin sitoutuvan vastuulliseen toimintaan ja
jatkuvaan parantamiseen seuraavin sanoin:

Orion ja yritysvastuu
Orion-konsernin toiminta perustuu voimassa olevien lakien ja niiden nojalla
annettujen normien sekä eettisesti hyväksyttyjen toimintatapojen noudattamiseen.
Nämä periaatteet, Orionin arvot ja ’Hyvinvoinnin rakentaminen’ ohjaavat oleellisesti
suhdettamme yritysvastuuseen päivittäisessä työssämme, kaikessa
tekemisessämme.
Terveyden edistämiseen vahvasti omistautuneena haluamme lujittaa luottamusta
Orioniin yrityksenä, joka välittää ihmiskunnan hyvinvoinnista ja edistää sitä.
Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja jatkuvasti parantamaan
suoriutumistamme siinä pyrkien toimialamme parhaimmistoon suhteessamme
ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen.
Haluamme olla luotettava kumppani, joka täyttää taloudellista, yhteiskunnallista ja
ympäristövastuuta koskevat kriteerit. Haluamme olla myös houkutteleva ja vakaa
työyhteisö, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasavertaisuutta.
Sitoutumalla itse vastuulliseen toimintaan voimme odottaa samaa myös
liiketoimintakumppaneiltamme.

Strategia ja vastuullisuuden johtaminen
Orionin missiona on rakentaa hyvinvointia tarjoamalla markkinoille lääkkeitä ja diagnostisia
testejä, joista potilaat saavat apua ja tehoa sairauksiensa hoitoon. Tehokas lääke tuo lisäarvoa
potilaalle parantamalla myös elämänlaatua. Vastuullisuus ja välittäminen toiminnan
seurauksista ja vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat Orionille keskeisiä
viisaan ja elinkelpoisen toiminnan parametrejä.
Orion haluaa olla innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa
liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille.
Innovatiivisuus on Orionin vision keskiössä, sillä nykyisessä kilpailuympäristössä innovatiivisten
tuotteiden kehittäminen ei yksinomaan riitä: innovatiivisuuden tulee kattaa koko toimintatapa.
Orion tähtää innovatiivisesti tehokkaisiin toimintatapoihin ja liiketoimintamalleihin kaikessa
toiminnassaan.
Orionin arvot keskinäinen luottamus ja arvostus, asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen,
innovatiivisuus, pyrkimys parhaaseen tulokseen sekä laatu, luotettavuus ja turvallisuus
peruselementit strategian toteutuksen taustalla.
Orionin strategisena päämääränä on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen
liiketoimintariskit halliten. Orionin strategia painottuu seuraaviin pääteemoihin:

ovat
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–

liiketoiminnan kasvattaminen
kilpailukykyisen tuotteiston avulla

–

markkina-aseman vahvistaminen
Euroopassa

–

toimintojen joustavuuden ja
tehokkuuden kehittäminen

Kaikilla Orionin tulosyksiköillä on tärkeä rooli konsernin taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisessa. Keskeinen asema on kuitenkin kahdella suurimmalla eli Alkuperälääkkeet- ja
Erityistuotteet-tulosyksiköillä, joiden tuotteistojen keskinäisiä synergiaetuja yhtiö pyrkii
vahvistamaan.
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Orion-konsernin strategia kuvataan lähemmin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/strategia.

15/91
Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2011

1.1 Toimitusjohtajan arvio Orionin
yhteiskuntavastuullisuuden painopisteistä ja
haasteista
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Yhdistimme sanat Hyvinvointia rakentamassa Orionin liikemerkin
yhteyteen vuonna 2009. Nuo kaksi sanaa kiteyttävät missiomme. Ne
sisältävät myös velvoittavan lupauksen, johon olemme konsernin
laajuisesti sitoutuneet. Mielestäni niissä tiivistyy napakasti se,
millaista roolia me yrityksenä ja orionilaisina ihmisinä koemme
kantavamme. Vastuu ja välittäminen ovat arvojemme keskiössä.
Haluamme olla tekemässä asioita, joiden seuraukset ovat hyvät ja
hyödyksi. Tunnuslauseemme alkaa olla varsinkin Suomessa suurelle
yleisölle jo tuttu. Se näkyy siellä, missä viestintämme näkyy, ja ääntä
välittävissä medioissa se on myös luottamusta herättävällä
äänenpainolla lausuttuna usein kuultavissa.
Vuonna 2011 ylsimme toistaiseksi parhaaseen taloudelliseen tulokseen. Niinpä yhteiskuntakin
sai jälleen kerran entistä enemmän osuutenaan taloudellisesta menestyksestämme. Hyvästä
suorituksesta saivat kiitoksen myös henkilökunta, jonka palkitsemispotin kokonaisarvo oli yli
9 miljoonaa euroa, ja omistajamme, jotka huhtikuussa 2012 saivat osinkoina noin 90 prosenttia
tuloksen siitä osuudesta, joka heille lain mukaan kuuluu. Suomalaisten talouslehtien
tulosanalyyseissä olimme jälleen kerran täyden kympin arvoinen.
Uskon, että yhtiömme vakaan hyvän taloudellisen tuloksenteon yhtenä peruskivenä on
perusasioiden suunnitelmallinen ja jatkuva ylläpito ja kehittäminen, vastuu siitä, että
toimintaedellytyksemme ovat kestävällä pohjalla. Olemme investoineet säännöllisesti
pitääksemme prosessit ja infrastruktuurin ajanmukaisina ja varmistaneet henkilöstön osaamisen
ja vireän motivaation. Jokainen orionilainen on tietoinen omasta osuudestaan tuotteittemme ja
toimintamme laatuun, jolla ansaitsemme asiakkaittemme ja päämiestemme luottamuksen.
Olemme rakentaneet toimintamme kokonaislaatua intensiivisesti ja tavoitteellisesti, ja nyt
ylsimme jo EFQM:n Recognised for Excellence -tunnustuksen neljän tähden tasoon.
Yritysvastuun osa-alueista ajankohtaisin kehittämisen kohteemme liittyy toimintamme
ympäristövaikutuksiin. Ilmaan johtuvien päästöjen vähentämisessä olemme jo edistyneet
merkittävästi. Energiankulutuksemme vähentämiseksi jo tekemämme ja meneillään olevat
toimenpiteet tuottavat tulosta, ja jätteiden määrät ovat vähentyneet vaikka tuotannon
volyymit ovat kasvaneet. Parantamisen tarvetta meillä on edelleen jätevesiemme käsittelyssä.
Kulutamme suuret määrät vettä prosessivaiheidemme linjastojen, välineiden ja astioiden
pesuihin. Pesuvesien mukana viemäreihimme kulkeutuu pesuaineliuoksia ja valmistuksessa
astioihin jääneitä, kemikaaleja ja lääkeainejäämiä. Haluamme omilla toimillamme vähentää
niiden kulkeutumista vesistöön, jonne ne ehdottomasti eivät kuulu. Haaste ei ole helppo,
mutta tehokkaat ratkaisut tähänkin löytyvät innovatiivisuutta hyväksi käyttäen eri toimijoiden
yhteistyöllä.
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1.2 Keskeisten riskien kuvaus
Orion-konsernin toimintaan liittyvät keskeiset riskit selostetaan konsernin hallinto- ja
ohjausjärjestelmän kuvauksen yhteydessä konsernin internetsivuilla osoitteessa
www.orion.fi/riskien-hallinta.

2.

Organisaation taustakuvaus

Tässä jaksossa annettuja tietoja tarkemmat tiedot Orion-konsernin toiminnasta ja sen
laajuudesta annetaan konsernin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/orion.

2.1 Raportoivan yrityksen nimi ja
2.4. Pääkonttorin sijainti
Orion Oyj
Orionintie 1 A
02200 Espoo

2.2 Tärkeimmät tuotteet ja palvelut
Lääkkeet
Lääkkeiden vaikuttavat aineet
Diagnostiset testit
Lääkkeiden sopimusvalmistus muille lääkeyhtiöille
Tuotteistoa ja toimintatapaa selostetaan yhtiön intenernetsivuston Tuotteet ja palvelut
–osiossa, osoite www.orion.fi/tuotteet-ja-palvelut.
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2.3 Operatiivinen rakenne. Liiketoiminta-alueet
Alkuperälääkkeet:
patentoidut reseptilääkkeet keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja
tehohoitoon, Easyhaler®-keuhkolääkkeet

Erityistuotteet:
geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet

Eläinlääkkeet:
lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille

Fermion:
lääkkeiden vaikuttavat aineet

Orion Diagnostica:
diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuoltoon ja hygieniatestaukseen

2.5 Maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa
kuvattujen teemojen osalta
Suomi
Pääkonttori ja hallinto Espoossa
Lääkevalmistetuotantoa Espoossa, Turussa ja Kuopiossa
Lääkeaineiden valmistusta Hangossa ja Oulussa (Fermion)
Diagnostiikkavalmistusta Espoossa ja Turussa
Lääketutkimuskeskukset Espoossa ja Turussa
Markkinointi: Espoo, Turku, Kuopio, Oulu, Tampere

Suomen ulkopuolella
Markkinointiorganisaatiot 24 maassa Euroopassa
Tytäryhtiö Intiassa

2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto
Orion Oyj on pörssiyhtiö, jonka osakkeet ovat listattuina Nasdaq OMX Helsingin pörssissä.
Yhtiöllä oli vuoden 2011 lopussa noin 57 200 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista
kotitalouksia noin 54 400. Kotitalouksien omistuksessa oli noin 50 % koko osakekannasta.
Kuukausittain päivittyvät tiedot omistuspohjasta ovat saatavilla yhtiön internetsivujen
Sijoittajille-osiosta sivulta www.orion.fi/omistusrakenne.

2.7 Markkina-alueet, toimialat ja asiakasryhmät
Orion-konsernin toimialoja ovat lääkkeet ja diagnostiset testit. Näissä liiketoiminnoissa
asiakkaita ovat sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja ammattilaiset,
kuluttajat ja muut lääkeyhtiöt. Terveydenhuollon asiakastoimijoita ovat erityisesti erikois- ja
yleislääkärit, eläinlääkärit, apteekit, sairaalat, terveyskeskukset, lääkäriasemat ja laboratoriot
sekä näiden hankintaorganisaatiot.
Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli noin
26 % vuonna 2011. Skandinavian ja Euroopan muiden maiden osuus liikevaihdosta oli 47 %,

18/91
Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2011

Pohjois-Amerikan ja muun maailman 27 %. Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla Orion toimii
myöntämällä lisenssioikeuksia tuotteisiinsa muille lääkeyhtiöille.

2.8 Raportoivan organisaation koko
Orion-konsernin liikevaihto vuonna 22011 oli noin 918 miljoonaa euroa. Ulkomaantoiminnan
osuus siitä oli noin 74 %. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa noin 3 425 henkilöä,
josta Suomessa noin 2 700 ja ulkomaisten yksiköiden palveluksessa noin 725 henkilöä.

Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain 2009–2011
milj. €

2009

2010

2011

Suomi

223,3

229,2

240,7

Skandinavia

101,6

114,0

120,3

Muu Eurooppa

274,7

292,2

308,5

70,9

109,9

127,9

Muut maat

101,0

104,6

120,6

Konserni yhteensä

771,5

849,9

917,9

2009

2010

2011

Liikevaihto, milj. EUR

771,5

849,9

917,9

Ulkomaantoiminta, milj. EUR

548,2

620,7

677,2

% liikevaihdosta

71,1%

73,0%

73,8%

Liikevoitto, milj. EUR

207,0

254,2

282,9

% liikevaihdosta

26,8%

29,9%

30,8%

Voitto ennen veroja, milj. EUR

203,7

252,6

282,0

% liikevaihdosta

Pohjois-Amerikka

Avainlukuja vuosilta 2009–2011

26,4%

29,7%

30,7%

Tuloverot, milj. EUR

52,3

67,9

72,4

T&K-kulut, milj. EUR

95,2

85,5

87,5

% liikevaihdosta

12,3%

10,1%

9,5%

Investoinnit, milj. EUR

60,4

39,2

49,5

% liikevaihdosta

7,8%

4,6%

5,4%

Taseen loppusumma, milj. EUR

727,1

745,8

779,1

Omavaraisuusaste, %

60,6%

62,7%

62,4%

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

-8,9%

-12,2%

-6,9%

Korollinen vieras pääoma, milj. EUR

131,5

110,0

88,7

Koroton vieras pääoma, milj. EUR

156,5

168,4

190,5

Rahavarat, milj. EUR

170,5

167,2

123,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

37,4%

45,0%

49,4%

Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %

35,3%

40,7%

43,3%

Henkilömäärä kauden lopussa

3 147

3 131

3 425

Henkilömäärä kaudella keskimäärin

3 192

3 137

3 328

Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR

171,4

170,3

186,0
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2.9 Merkittävät muutokset koossa, rakenteessa tai omistuspohjassa
raportointikaudella
Orion-konsernin nykyinen toiminnallinen rakenne on ollut lähes sama vuoden 2006 kesästä
lukien, jolloin yhtiö aloitti jakautumisen jälkeen uutena, lääkkeisiin ja diagnostiikkaan
keskittyvänä Orion Oyj:nä. Vuoden 2011 liikevaihto on noin 43 % suurempi kuin vuoden 2006
vuositason proforma-liikevaihto. Strategiansa mukaisesti Orion on laajentanut oman
lääkemarkkinointiorganisaationsa kattamaa aluetta perustamalla omia tytäryhtiöitä yhä
useampaan Euroopan maahan. Kesällä 2011 Orion Diagnostica Oy osti englantilaisen GeneForm
Technologies Ltd:n koko osakekannan.
Kokonaishenkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2006 jakautumisen jälkeen noin 360:llä.
Henkilöstömäärä on kasvanut etenkin lääkeliiketoiminnan toimitusketjun toiminnoissa Suomessa
sekä lääkemyynnin ulkomaisissa markkinointiorganisaatioissa.
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä oli vuoden 2011 lopussa noin 57 200. Yhtiön
osakekannasta lähes 70 % ja äänivallasta noin 94 % oli suomalaisessa omistuksessa.

Osakkeenomistajia

2009

2010

2011

54 300

58 700

57 200

2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot ja tunnustukset
Orion sai syksyllä 2011 Recognised for Excellence
-tunnustuksen toimintansa laadusta. Suomen
Laatukeskuksen jakama laatutunnustus pohjautuu
EFQM:n (European Foundation for Quality
Management) laatupalkinnon kriteereihin, joiden
valossa arvioidaan yrityksen johtamista,
strategiaa, henkilöstö- ja
yhteistyökumppanuuskäytäntöjä, prosesseja,
asiakkuuksien hoitoa sekä toiminnan tulosta useilla suoritusmittareilla. Tunnustus kertoo
saajansa täyttäneen EFQM:n erinomaisuuden mallin
tiukat kriteerit (EFQM Excellence Model).
Recognised for Excellence -tunnustus on toimitusjohtaja Timo Lappalaisen mielestä hieno kiitos
siitä, että Orionilla laatu on sisäänrakennettuna kaikkeen toimintaan ja että yhtiö kehittää sitä
erilaisilla, isoillakin hankkeilla ja myös yhteistyökumppaneidensa kanssa. Laatu syntyy
yrityksessä päivittäin kovalla työllä: “Kaikille terveydenhuollon parissa työskenteleville
yrityksille on selvää, että laatu on toimiluvan edellytys. Laatu ja turvallisuus ovat arvojamme,
ja ne ovat vahvasti mukana tuotteen alkuvaiheen kehityksestä koko elinkaaren ajan.”

3.

Raportin muuttujat

3.1 Raportointijakso
Raportointijakso on yksi kalenterivuosi. Tämä raportti tarkastelee lähinnä vuoden 2011
kehitystä ja antaa vertailutiedot vuosilta 2009 2010. Aiemmin ilmoittamastaan poiketen Orion
esittää tulevienkin vuosien raporteissaan vertailutiedot vain kahdelta raportointivuotta
edeltäneeltä vuodelta.
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3.2 Edellisen raportin päiväys
Orion Oyj:n edellinen yritysvastuun raportti on päivätty ja julkaistu 5.5.2011. Raportti oli
yhtiön toinen.

3.3 Raportin julkaisutiheys
Orion Oyj julkaisee yritysvastuuraportin jokaiselta kalenterivuodelta.

3.4 Yhteystiedot lisätietoja varten
Orion Oyj:n yritysvastuuraportin laadinnasta vastaa Anne Allo, Corporate Responsibility Officer,
puh. 010 426 3735, anne.allo@orion.fi. Hän on myös yhteyshenkilö Orionin yhteiskuntavastuuta
koskevissa kysymyksissä.

3.5 Raportin sisällön määrittelyprosessi
Orionin yritysvastuun raportoinnin piiriin sisällytetyt indikaattorit on valittu ja määritelty
työryhmissä, joiden jäsenillä on hyvä asiantuntemus edustamastaan yritysvastuun aiheesta.
Myös laskentatavat on määritelty näissä työryhmissä. Olennaisuutta on arvioitu mittari
mittarilta myös perustettaessa yritysvastuun raportoinnissa käytettävän, Tofuture Oy:n CSMtiedonhallintajärjestelmän Orion-sovellusta.
Olennaisuuden arviointi sekä vastuullisuuden kannalta keskeisimpien sidosryhmien arviointi on
tehty yritysvastuukonsulttien ohjaamissa, työryhmien edustajista koostuneissa workshopeissa.
Yritysvastuun raportoinnin ohjausryhmän tekemän jatkoarvioinnin perusteella on vahvistettu
tässä raportissa sovelletut priorisoinnit, perusteet ja rajaukset sekä sidosryhmät.
Ohjausryhmään kuuluu kolme konsernin johtoryhmän jäsentä (esikuntatoimintojen johtaja,
toimitusketjun johtaja, talousjohtaja), lääkeliiketoiminnan laatujohtaja, konsernin
viestintäjohtaja ja raportin laatija.
Yritysvastuun raportoinnissaan Orion nojaa mahdollisimman pitkälle GRI:n mukaiseen
ohjeistukseen, periaatteisiin, käsitteistöön, indikaattoreihin, laskentatapoihin ja rakenteeseen.
Orion on valinnut GRI-perusvalikosta toimintaansa luontevasti sovellettavissa olevat mittarit ja
indikaattorit sekä täydentänyt mittaristoa yhtiön vastuullisuutta osoittavilla muilla sekä
laskennallisilla että kuvailevilla indikaattoreilla, jotka on johdettu yhtiön toiminnan omista
lähtökohdista. Nämä Orion-spesifiset indikaattorit liittyvät ennen kaikkea tuotteiden laatuun ja
tuote-/potilasturvallisuuteen.

Vastuullisuuden painotus tuotevastuussa,
potilasturvallisuudessa ja omassa työyhteisössä
Orion pitää tuotevastuuta huomattavan painavana osana kokonaisvastuutaan. Lääke- ja
diagnostiikkatuotteiden valmistajana Orion korostaa vastuutaan tuotteittensa turvallisuudesta,
vaikkakin vastuullinen välittäminen kuuluu yhtiössä kaikkeen toimintaan lähtökohtaisena,
itsestään selvänä asenteena. Tuotevastuuseen nivoutuu koko toimitusketju kaikkine
toimintoineen. Orionin perustehtävä on rakentaa hyvinvointia tarjoamalla sairauksien
diagnosointiin, ehkäisyyn ja hoitoon toimivia, tehokkaita, turvallisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Orion edistää tuotteistollaan terveyttä ja elämänlaatua myös jakamalla
luotettavaa ja hyödyllistä tietoa terveydestä ja lääkkeiden oikeasta ja asiallisesta käytöstä ja
säilytyksestä. Tuotevastuuseen liittyy myös täydennyskoulutus- ja valmennustoiminta
terveydenhuollon ammattilaisille, etenkin lääkäreille ja terveydenhoitajille sekä apteekkiväelle. Yhtiö tukee myös potilasjärjestöjä osoittamalla taloudellista tukea niiden toimintaan.
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Orionin sosiaalisen vastuun toinen painopiste on omassa työyhteisössä. Hyvin koulutettujen
erikoisosaajien työyhteisönä Orionille on tärkeää varmistaa palveluksessaan olevien ihmisten
tyytyväisyys työnantajaansa, työolosuhteisiinsa, työtehtäviinsä sekä yhtiön tapaan palkita
hyvästä työsuorituksesta. Orion haluaa henkilöstönsä kokevan, että yhtiössä on mahdollista
kehittyä ammatillisesti ja että henkilöstö kokee työpanoksensa merkityksellisiksi
yhteiskunnalle.

Ympäristövastuu painottuu
ainekäyttöön ja energiaan
Orionin tuotantolaitosten ympäristöä kuormittavat vaikutukset ovat verrattain vähäiset.
Prosessit ovat suljettuja ja teknologialtaan ajanmukaiset. Orion on tehnyt viime vuosina
merkittäviä investointeja prosessitekniikkansa ja menetelmiensä parantamiseksi sekä
kemikaalien käytön ja käsittelyn tehostamiseksi. Samalla, kun Orion on niiden vaikutuksesta
päässyt ympäristölupiensa minimirajoja selvästi parempaan suorituskykyyn, yhtiö on
saavuttanut myös huomattavaa taloudellista lisäarvoa aineiden tarkentuneella, säästeliäällä ja
viisaalla käytöllä.
Ympäristövastuun teemoista Orionissa nousevat pintaan lääkkeiden ja lääkeaineiden
valmistuksessa raaka- ja apuaineina käytetyt kemikaalit ja muut materiaalit ja
materiaalikierron hallinta kustannuksia ja ympäristöä säästävästi. Yhtiö käyttää paljon myös
pakkausmateriaaleja toimitusketjunsa väli- ja loppuvaiheissa.
Energiatehokkuus on Orionissa seurannan ja kehittämisen kohteena. Eri puolilla konsernia on
meneillään hankkeita energiankulutuksen ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.

3.6 Raportin rajaus
Orionin yritysvastuuraportti kattaa lähtökohtaisesti toiminnan konsernin laajuisesti.
Mittaritiedot kootaan toimipisteistä konsernirakenteen mukaisesti ryhmiteltyinä. Konsernin
kaikki valmistusta harjoittavat yksiköt sijaitsevat Suomessa, joten esimerkiksi
materiaalivirtojen ja niihin liittyvien vastuullisuuden indikaattoreiden laskenta perustuu
Suomessa toimivien yksiköiden prosesseihin. Konserniin kuuluvat ulkomaiset toimipisteet ovat
pääasiassa lääkkeiden ja diagnostisten tuotteiden markkinointiyhtiöitä tai -edustustoja, joiden
toiminta-alue kattaa pääsääntöisesti sijaintimaan, ja lähes kaikki niissä työskentelevät henkilöt
ovat markkinointitehtävissä joitakin tukitoimintoihin kuuluvia henkilöitä lukuun ottamatta.
Raportoimiinsa GRI-indikaattoreihin Orion sisällyttää tiedot relevanteilta osin koko konsernista.
Laskennassa sovelletaan seuraavia ryhmittelyjä:
Orion-konserni
Orion Oyj
Lääketoiminnot Espoo
Lääketoiminnot Turku
Lääketoiminnot Kuopio
Lääketoiminnan alihankkijat
Lääkevalmistuksen alihankkijat (soveltuvin osin)
Ulkomaiset Orion Pharma ja Orion Diagnostica -tytäryhtiöt
Orion Diagnostica Oy
Diagnostiikkatoiminnat Espoo
Diagnostiikkatoiminnat Turku
Diagnostiikkatoiminnan alihankkijat (soveltuvin osin)
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Fermion Oy
Tutkimus- ja kehitysyksikkö Espoo
Lääkeainevalmistus Hanko
Lääkeainevalmistus Oulu

3.7 Erityiset rajoitukset laajuudessa tai rajauksessa
Ympäristövastuun indikaattoreihin ei sisälly ulkomaisten tytäryhtiöiden osuutta. Myös osaan
henkilöstön rakennetta koskevia tietoja ei ole voitu sisällyttää tytäryhtiöiden henkilöstön
osuutta tietojen puuttumisen takia. Koska ulkomaiset toimipisteet ovat verrattain pieniä,
niiden vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin vähäinen.

3.8 Vertailtavuuteen vaikuttavien teemojen raportoinnin perusteet
Joihinkin indikaattoreihin sisältyy edellisiltä vuosilta täsmentyneitä tietoja. Raporttiin ei sisälly
kuitenkaan sellaisia uusia muuttujia, jotka vaikuttavat aikaisemmilta vuosilta raportoitujen
tietojen vertailtavuuteen, ellei indikaattorin yhteydessä ole siitä erikseen huomautusta.

3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet
Orion soveltaa yritysvastuun raportoinnissaan GRI-ohjeistuksen mukaisia laskentaperiaatteita
soveltuvin osin. Mittaamistekniikoita ja laskentamenetelmiä selostetaan joidenkin
indikaattoreiden kohdalla tarkemmin, mikäli menetelmä ei ilmene muutoin tai mikäli se
poikkeaa GRI-ohjeistuksen mukaisesta käytännöstä.

3.10 Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon syyt ja vaikutukset
Orion raportoi yritysvastuustaan ensimmäisen kerran vuonna 2010, jolloin julkaistuun raporttiin
sisältyivät tiedot vuosilta 2007 2009. Raportti vuodelta 2011 on järjestyksessä Orionin kolmas
yritysvastuun raportti.

3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai
mittausmenetelmissä
Vuodelta 2011 laaditun raportin laajuuteen, rajauksiin ja mittausmenetelmiin ei ole tehty
merkittäviä muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna.

3.12. GRI-sisältövertailu
Vertailu GRI-ohjeistukseen sekä raportoitujen tietojen sijainti Raportissa esitetään tämän
Raportin sisällysluettelona sivuilla 5 11.

3.13 Ulkopuolisen varmennuksen menettelytavat ja käytännöt
Tätä raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisella yritysvastuun asiantuntijataholla. Orion
kehittää sekä raportointinsa kattavuutta että tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmiään
vastaamaan ulkoisen varmennuksen vaatimuksia.
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4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja yhteistyö
4.1 Hallintorakenne
Orion-konsernin hallintotavasta esitetään seikkaperäinen, Suomessa voimassa olevan
hallinnointikoodin edellyttämä selostus konsernin internetsivulla osoitteessa
www.orion.fi/corporate-governance-suomi. Orion noudattaa Nasdaq OMX Helsingin pörssissä
listattujen yhtiöiden noudatettavaksi vuonna 2010 annettua Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia (Corporate Governance). Orion poikkeaa kuitenkin koodin suosituksesta 22
nimitysvaliokunnan jäsenten valinnan osalta siten, että Orionin nimitysvaliokuntaan voidaan
valita muitakin kuin hallituksen jäseniä.
Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internetosoittessa www.cgfinland.fi.

4.2 Hallituksen pj:n asema
Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ei ole yhtiön toimivan johdon jäsen.

4.3 Hallituksen riippumattomuus
Orion Oyj:n hallituksen kaikki jäsenet ovat Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 15
määritellyllä tavalla riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

4.4 Omistajien ja henkilöstön vaikutuskanavat hallitukseen
Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n
mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Hallituksessa ei ole henkilöstön edustajaa.
Konsernin johtoryhmässä on henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Paikallisen lainsäädännön mukaan pidettävät yhteistoimintakokoukset, kaksi kertaa vuodessa
kokoontuva konserni-yt-kokous sekä kerran vuodessa kokoontuva kansainvälinen European
Works Council ovat henkilöstön edustajien vuoropuhelufoorumeita yhtiön johdon kanssa. Lisäksi
koko henkilöstön käytettävissä on konsernin laajuinen sisäinen intranet, joka tarjoaa
päivittäisen sisäisen uutisvirran lisäksi monipuoliset mahdollisuudet keskinäiseen tiedonjakoon,
keskusteluun ja kollegiaaliseen verkostoitumiseen.

4.5 Palkitseminen
Hallituksen ja johdon palkitseminen ja sitä koskevat periaatteet selostetaan konsernin hallintoja ohjausjärjestelmän kuvauksen yhteydessä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.orion.fi/johdonpalkitseminen. Periaatteisiin ei sisälly erityisiä määrittelyä
yhteiskuntavastuun tulosten vaikutuksista johdon palkitsemisperusteisiin.
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4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen
Hallituksen jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän noudattaa osakeyhtiölain
esteellisyyttä koskevaa säännöstä. Esteellisen jäsenen tulee ennen asian käsittelyä hallituksen
kokouksessa ilmoittaa esteellisyydestään ja pidättyä osallistumasta asian käsittelyyn.
Hallituksen jäsenen esteellisyys merkitään aina hallituksen pöytäkirjaan.

4.7 Hallituksen pätevyys ja asiantuntemus
Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskeva suositus, joka ei
kuitenkaan velvoita hallitusta tekemään suosituksen mukaisia ehdotuksia yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokunta valmistelee suosituksensa ottaen huomioon osakeyhtiölain ja Listayhtiöiden
hallinnointikoodin suosituksen 9 mukaiset kelpoisuusvaatimukset.
Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se,
jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on
konkurssissa. Hallintokoodin suosituksen mukaisesti hallituksen kokoonpanon on
mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa
huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava
tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.
Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä
pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen
tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

4.8 Organisaation arvot ja toimintaperiaatteet
Orion-konserni rakentaa tuotteillaan ja toiminnallaan hyvinvointia. Konsernin yhteiset arvot
(keskinäinen luottamus ja arvostus asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen innovatiivisuus
pyrkimys parhaaseen tulokseen laatu, luotettavuus ja turvallisuus) yhdistävät henkilökuntaa
hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuotteiden tuottamisessa. Arvot ovat peruskivi. Jokainen
orionilainen on myös sitoutunut noudattamaan konsernin Hyviä liiketoimintatapoja, Code of
Conduct –ohjeistuksessa määriteltyjä, vastuullisuutta osoittavia standardikäytäntöjä ja
toimintatapoja, joiden mukaisesti Orionin henkilöstö toimii vuorovaikutuksessa keskenään sekä
yhtiön sidosryhmien, yhteiskunnan ja ympäristön kanssa. Ohjeistus on saatavilla osoitteessa
www.orion.fi/eettisetohjeet.

4.9 Tapa, jolla hallitus valvoo organisaation yhteiskuntavastuun
toteutumista
Hallitus valvoo Orionin taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa samoin periaattein, joilla
se valvoo Orion-konsernin muutakin toimintaa, mukaan lukien konsernin riskienhallintapolitiikka
ja vakuutuspolitiikka.

4.10 Hallituksen toiminnan arviointi
Hallitus suorittaa toimintansa ja työskentelytapojensa itsearvioinnin vuosittain.
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4.11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
Riskienhallinta on merkittävä osa Orion-konsernin johtamisjärjestelmää ja se liittyy tiiviisti
yhtiön vastuurakenteisiin ja liiketoimintaan. Tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita ne
riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa tai asetettujen tavoitteiden
saavuttamista. Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia, käytännön toimenpiteitä sekä
vastuiden määrittelyä kehitetään säännöllisesti toteutettavilla riskikartoituksilla.
Riskienhallintaa selostetaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.orion.fi/riskien-hallinta.

4.12 Organisaation tunnustamat tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden
periaatteet ja aloitteet
Orion on jäsenenä kansainvälisessä Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmassa, joka on
kemianteollisuuden omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökulmien edistämiseen
tähtäävä yhteisö. Ohjelman tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen toiminta niin
yhteiskunnallisesti kuin ympäristönkin kannalta. Mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet
kehittämään tuotteitaan ja toimintaansa niin, että ne lisäävät yhteiskunnan hyvinvointia.
Ohjelmassa on mukana yrityksiä yli 50 maasta.
Orion on sitoutunut Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n energiatehokkuusohjelmaan, jonka
tavoitteena on vähentää energian käyttöä 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016
mennessä. Vähennyksiä haetaan niin sähkön, lämmön kuin polttoaineiden kulutuksesta.
Energiankulutuksen vähentäminen ei saa tapahtua työolosuhteiden tai tuotannon laadun
heikentymisen kustannuksella.

4.13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Orion-konserni on emoyhtiönsä ja/tai tytäryhtiöidensä nimissä jäsenenä seuraavissa, toiminnan
kannalta olennaisissa toimialajärjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa:
–

Kemianteollisuus ry / Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

–

Lääketeollisuus ry Suomessa ja sen kansalliset sisarjärjestöt maissa, joissa Orion on
edustettuna

–

EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industry Associations

–

IFAH-Europe, International Federation for Animal Health Europe

–

Helsingin seudun kauppakamari

–

Turun kauppakamari

–

Kansainvälisen Kauppakamarin Suomen osasto

–

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR

–

Finpro ry

–

Suomalaisen Työn Liitto ry

–

Suomen Laatuyhdistys ry

–

SaiLab ry ja sen kansalliset sisarjärjestöt maissa, joissa Orion Diagnostica on
edustettuna

–

EDMA, European Diagnostic Manufacturing Association

26/91
Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2011

4.14 Luettelo organisaation sidosryhmistä
ja
4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
Orionilla on liiketoiminnassaan sidokset useille tahoille, joiden kanssa yhtiö ja sen edustajat
ovat vuorovaikutuksessa ja jotka toimillaan ja päätöksillään vaikuttavat välittömästi tai
välillisesti yhtiön menestymiseen ja toimintaedellytyksiin.

Orionin yritysvastuun kannalta keskeisimmät sidosryhmät on määritelty yritysvastuun
raportoinnin asiantuntijoiden työryhmissä ja vahvistettu vastuuraportoinnin ohjausryhmässä,
johon kuuluu konsernin johtoryhmän jäseniä. Mittapuina on käytetty sidosryhmien oletettuja
odotuksia Orionia kohtaan sekä niiden painoarvoa liiketoiminnan kokonaisuuden kannalta.
Seuraavassa luetellaan Orionin ne sidosryhmät, joilla on tärkeä merkitys yhtiön liiketoiminnalle
ja joille vastuullisuuskysymysten voidaan olettaa olevan erityisen merkitseviä:
–

Potilaat ja kuluttajat

–

Oma henkilöstö

–

Lääke- ja terveysviranomaiset

–

Markkinoinnin ja tutkimuksen kumppaniyhtiöt

–

Sopimusvalmistuksen päämiehet

–

Omistajat

–

Asiakkaat (lääkärit, hoitohenkilökunta, apteekit, klinikat, laboratoriot,
tutkimuslaitokset, hankintaorganisaatioiden päättäjät)

–

Tavarantoimittajat

–

Potilasjärjestöt, kansalaisjärjestöt

–

Tiedotusvälineet, sosiaalisen median yhteisöt
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–

Helsingin pörssi ja Finanssivalvonta Fiva

–

Sijoittajat: varainhoitoyhteisöt, analyytikot, salkunhoitajat, sijoitusneuvojat

–

Työnhakijat, opiskelijat, oppilaitokset

–

Kilpailuviranomaiset

–

Ympäristöviranomaiset

–

Muut viranomaiset

–

Rahoittajat ja vakuuttajat

–

Naapurusto

4.16 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
Orion toimii lukuisin eri tavoin vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. Erityisiä yritysvastuun
aihepiireihin keskittyviä vuorovaikutusmekanismeja tai -foorumeita yhtiö ei ole perustanut.
Orion suosii avointa ja vuorovaikutteista viestintää. Pörssiyhtiöitä velvoittavat säännöt ohjaavat
osaltaan yhtiön viestintää. Ulkoinen sidosryhmäviestintä koostuu viestinnästä asiakkaille,
kumppaneille, pääomamarkkinoille, omistajille, päättäjille sekä medialle ja suurelle yleisölle.
Orion hyödyntää kasvavassa määrin verkkopalveluita, kuten sähköistä vuosikertomusta,
terapiakohtaisia internet- ja ekstranetsivustoja, sähköisiä asiakasjulkaisuja ja
ekstranetsivustoja terveydenhuollon ammattilaisille sekä palvelusivustoja kuluttajille. Orion
pyrkii kehittämään viestintäänsä yhä enemmän vuorovaikutteiseksi ja osallistamaan
sidosryhmänsä sen välityksellä keskusteluun yhtiön kanssa. Yhtiöllä on esimerkiksi Facebooksivustoja eri kohderyhmille.

5. Johtamistavan kuvaukset (Disclosure on
Management Approach, DMA)
Johtamistapojen kuvaukset esitetään indikaattoreiden yhteydessä aihealueittain.
Tästä dokumentista ne löytyvät seuraavilta sivuilta:
Taloudellisen vastuun johtamistavan kuvaus

s. 28 29

Ympäristövastuun johtamistavan kuvaus

s. 33 36

Henkilöstöä ja työolosuhteita koskevan johtamistavan kuvaus

s. 53 56

Ihmisoikeuksia koskevan johtamistavan kuvaus

s. 74 75

Yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevan johtamistavan kuvaus

s. 77 79

Tuotevastuuta koskevan johtamistavan kuvaus

s. 81 84
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6. Tunnusluvut

EC

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun johtamisen periaatteet
Taloudellinen vastuu tarkoittaa Orionissa taloudellisen lisäarvon tuottamista sekä
osakkeenomistajille että muille Orionin liiketoimintaympäristöön kuuluville sidosryhmille kuten
henkilöstölle, asiakkaille ja tavaran ja palvelujen toimittajille. Tähän yhtiö pyrkii
pitkäjänteisellä toiminnan kehittämisellä, resurssien tehokkaalla hyödyntämisellä sekä
hallitsemalla riskit. Taloudelliseen vastuuseen kuuluvat myös pörssiyhtiöltä vaadittavan hyvän
hallintotavan noudattaminen sekä säännöllinen ja avoin tiedottaminen tuloksemme
kehittymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Hyvä taloudellinen tulos on edellytys sille, että pystymme huolehtimaan myös muista
yhteiskuntavastuun osa-alueista, varmistamaan toimintamme jatkuvuuden tulevaisuudessa ja
yleisesti vastaamaan velvollisuuksistamme yhteiskuntaa kohtaan. Yhteiskunta hyötyy
tuottamastamme lisäarvosta sitä enemmän mitä paremmin hallitsemme taloudellisen
tilanteemme ja kykenemme tarjoamaan henkilöstölle työpaikkoja.
Pääosan taloudellisen vastuun tunnusluvuista esitämme IFRS-standardien mukaisesti laaditussa
konsernitilinpäätöksessämme, johon viittaamme toistamatta siinä esitettyjä lukuja
yritysvastuun raportissamme. Tässä yhteydessä esitämme muutamia GRI-suosituksen mukaisia
muita tunnuslukuja. Tilinpäätösdokumentaatiosta ilmenevät myös voimassa olevat taloudelliset
tavoitteemme sekä yhtiön osinkopolitiikka.
Taloudellisen vastuun johtaminen tapahtuu yhtiön yleisen johtamisohjeiston mukaisesti. Se
perustuu selkeään vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden
saavuttamisen seurantaan sekä asianmukaisesti järjestettyyn sisäisen valvontaan. Kuvaukset
Orionin hallinnointiperiaatteista, riskenhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta löytyvät Orionin
internetsivujen Orion-osiosta osoitteesta www.orion.fi/corporate-governance-suomi.
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Tavoitteet ja tulokset
Orionin tavoitteena on kannattava kasvu liiketoimintariskit halliten. Yhtiö on haastavassa
taloudellisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä pystynyt viimeisten vuosien ajan
kasvamaan tasaisesti, toimimaan kannattavasti sekä jakamaan hyvää osinkoa omistajilleen.
Orionin vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja liikevoitto 11 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2011 liikevoitto oli 283 miljoonaa euroa (254 miljoonaa euroa vuonna 2010), sijoitetun
pääoman tuotto 49,4 % (45,0 %) ja vuodelta 2011 maksettava osakekohtainen osinko 1,30
euroa/osake eli 87,2 % (91,6 %) osakekohtaisesta tuloksesta. Vakaan hyvästä taloudellisesta
tuloksestaan Orion on pystynyt maksamaan säännöllisesti ja vaikeuksitta myös yhteiskunnalle
veroina kuuluvan osuuden. Yhtiö on pystynyt huolehtimaan vakaasti myös eläkevastuistaan.
Taloudellisen suorituskyvyn vertailussa Orion on kuulunut vuosi vuodelta suomalaisten
pörssiyhtiöiden parhaimmistoon.
Orionin taloudellinen menestyminen edellyttää jatkuvaa kykyä huolehtia kilpailukyvystä ja
kustannustehokkuudesta oikeaan osuvin strategiavalinnoin sekä uudistamalla toimintatapoja,
toiminnallista rakennetta ja tuotteistoa. Orionin kasvun perustana on kilpailukykyinen
tuotteisto, johon yhtiö pyrkii sekä tekemällä aktiivista tutkimus- ja tuotekehitystyötä uusien
lääkkeiden ja diagnostiikkatuotteiden kehittämiseksi sekä omassa T&K-organisaatiossaan että
laajassa yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Vuonna 2011 Orion käytti tutkimukseen ja
tuotekehitykseen 87,5 (85,5) miljoonaa euroa.
Orionilla on verrattain laaja omistuspohja. Omistusjakauma omistajaryhmittäin on säilynyt
melko vakaana. Selkeästi suurin omistajaryhmä muodostuu suomalaisista yksityishenkilöistä.
Kuukausittain päivitettävät tiedot yhtiön omistuspohjasta esitetään yhtiön internetsivujen
Sijoittajille-osiossa.
Pörssiyhtiönä Orion huolehtii tiedonantovelvollisuuksiensa moitteettomasta noudattamisesta.
Yhtiö myös kehittää aktiivisesti viestintäänsä ja pyrkii hyödyntämään viestinnän kanavia ja
välineitä monipuolisesti. Orion panostaa taloudellisten katsauksiensa ja verkkosivujensa
sisältöön tukeakseen pääomamarkkinoiden toimijoiden ja osakkeenomistajien tietoisuutta
yhtiön toiminnasta ja suorituskyvystä. Orion järjestää myös sijoittajatapaamisia säännöllisesti
useilla paikkakunnilla Suomessa ja ulkomailla. Kotisivunsa Sijoittajille-osiossa Orion julkaisee
sijoittajakalenteria, josta ilmenevät sijoittajasuhdetoimintaan liittyvät, jo pidetyt ja tiedossa
olevat tilaisuudet ja roadshow-kiertueet vuodesta 2006 alkaen.
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Orionin taloudellisen vastuun indikaattorit
EC1 Organisaation sidosryhmilleen tuottama ja jakama taloudellinen
lisäarvo
Milj. EUR

2009

2010

2011

Liikevaihto

771,5

849,9

917,9

Palkat ja muut
henkilöstökulut

171,4

170,3

186,0

Liiketoiminnan
kulut

399,1

426,5

451,9

52,3

68,0

72,4

Maksetut
osingot, korot
ja lainanlyhennykset

158,7

164,2

192,1

Avustukset ja
lahjoitukset

0,1

0,2

0,2

Jakamaton
taloudellinen
lisäarvo

-10,2

+20,7

+15,3

Verot

Orion kantaa taloudelliset velvoitteensa henkilökuntaansa, yhteistyökumppaneitaan,
omistajiaan ja yhteiskuntaa kohtaan. Toimimme ennakoivasti ja pyrimme hahmottamaan ja
hallitsemaan toimintaamme ja sen kasvattamiseen sisältyvät riskit mahdollisimman hyvin.
Orion haluaa varmistaa taloudellisesti kestävän toiminnan tulevina vuosina. Yhtiön
tuloskehitystä ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet on asetettu taloudellisen vakauden
varmistamiseksi, perustan luomiseksi pitemmän aikavälin kannattavalle kasvulle ja toiminnan ja
tuloksentekokyvyn turvaamiseksi myös taloudellisesti haastavina aikoina.
Orionin tuotteilla on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä. Työpaikkana Orion tarjoaa
henkilöstölleen työtä hyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavien tuotteiden
kehittämisessä, valmistamisessa ja myynnissä, kilpailukykyisen ansiotason ja hyvät
henkilöstöedut. Orion-konsernin noin 3 425 työntekijästä 2 700 henkilöä työskentelee konsernin
Suomessa sijaitsevissa toimipisteissä. Espoossa, Turussa ja Hangossa Orion kuuluu suurimpiin
yksityisiin työnantajiin. Konsernin ulkomaisissa toimipisteissä työskentelee noin 725 henkilöä,
valtaosa heistä tuotteittemme myyntityössä.
Orionilaiset maksavat Orionilta saamistaan ansiotuloista veroja valtiolle ja
kotipaikkakunnilleen. Hyviin taloudellisiin tuloksiin yltäneenä yrityksenä Orion on merkittävä
veronmaksaja: vuodelta 2011 konserni maksoi tuloveroina noin 72 (68) miljoonaa euroa.
Yhteistyökumppaneikseen Orion valitsee sellaiset tavaran- ja palveluntoimittajat, jotka jakavat
Orionin kanssa samat vastuullisuuden arvot. Toimitusehtojen täytyttyä Orion maksaa heille
laskut sovittujen aikataulujen mukaisesti ja pyrkii myös vastaavasti minimoimaan omat,
määräajoista pitkittyneet myyntisaatavansa.
Pörssiyhtiönä Orionin odotetaan tuottavan taloudellista lisäarvoa myös omistajilleen.
Osingonjakopolitiikkansa mukaisesti Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön
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jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteittensa saavuttamisen vaatimat
keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. Orion on osoittanut vakaata
osingonmaksukykyä ja jakanut viime vuosina osinkoina keskimäärin yli 90 prosenttia
vuosituloksensa siitä osuudesta, joka kuuluu osakkeenomistajille.

EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus
Orion-konserni hoitaa henkilöstönsä eläkejärjestelyt maakohtaisesti kunkin maan paikallisten
määräysten ja käytäntöjen mukaisesti. Konsernilla on sekä maksupohjaisia että etuuspohjaisia
eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erillisille
yksiköille, jotka huolehtivat eläkeasioiden hoidosta, kuten Suomessa eläkevakuutusyhtiöt.
Konsernilla ei ole velvoitteita lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei
kykene suoriutumaan työsuhde-etuuksien maksamisesta. Orion-konsernin merkittävimmät
etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat Suomessa, jossa konsernin toimihenkilöille on järjestetty
Orionin Eläkesäätiössä lakisääteinen TyEL-eläketurva ja osalle toimihenkilöistä lisäeläketurva.
Lisäksi konsernin johdolla on etuuspohjaiseksi luokiteltuja eläkejärjestelyjä
henkivakuutusyhtiöissä.
Orion-konsernin eläkevelvoitteet on eritelty vuoden 2011 tilinpäätöksessä liitetietojen
kohdassa 12 Eläkesaamiset ja -velvoitteet. Vuoden 2011 lopussa konsernin eläkevelvoitteet
olivat yhteensä 222,4 miljoonaa euroa (213,1 vuonna2010). Vuoden 2011 lopussa konsernilla oli
nettomäärältään 37,4(31,6) miljoonan euron suuruinen saaminen Eläkesäätiöltä 0,5 (0,7)
miljoonan euron suuruinen velka muille yksiköille.
Tilinpäätöksen 2011 Liitetieto 12 esitetään verkkovuosikertomuksen sivulla
http://ar2011.orion.fi/tilinpaatos/konsernitilinpaatos-%28ifrs%29/konsernitilinpaatoksenliitetiedot/12.-elakesaamiset-ja-velvoitteet.

EC4 Valtiolta saadut merkittävät avustukset
Milj. EUR

2009

2010

2011

Suomessa

2,0

1,5

1,2

Orion-konsernin saamat avustukset ovat Tekesin myöntämiä ja ne ovat kohdistuneet
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tekesin rahoitus on tarkoitettu edistämään tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja jakamaan sen riskejä.
EC4-indikaattorissa raportoidut luvut perustuvat Tekesin omiin vuosiraportteihin ja niihin
sisältyvät avustukset maksuperusteisina sekä hankekohtaiset lainat. Vuosiraportit ovat
saatavilla Tekesin verkkosivustolta www.tekes.fi> Etusivu >Tekes >Vuosikatsaukset>
Rahoitetut yritykset.
Tiivistelmätiedot Tekesin tukemista hankkeista löytyvät osoitteesta www.tekes.fi/ohjelmat.
Orionin lääkeliiketoiminnan saamien avustusten kohteina ovat olleet tutkimus- ja
tuotekehitysprosessien nopeuttamiseen ja tehostamiseen tähtäävät ennustavat mallit ja
teknologiat sekä lääkkeen annostelumuodot. Meneillään olevat hankkeet ovat Tekesin
projektiluettelossa nimillä Building up translational medicine framework-tools and workflows,
Uudet ennustavat tautimallit palvelemaan uusien syöpälääkkeiden kehitystä ja IMproved
PArenteral DEpots.
Orion Diagnosticalle vuonna 2011 suoritettu tuki on kohdistunut liiketoiminnan
kehittämishankkeeseen Customer loyalty through user interface.
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EC Lahjoitukset
Orion tuki vuonna 2011 yleishyödyllisiä tarkoituksia lahjoituksin yli 150 000 eurolla. Yhtiö
kohdistaa vastikkeetonta tukea erityisesti lääketieteelliseen tutkimukseen, potilasjärjestöille ja
muille terveydenhuoltoa edistäville yhteisöille, maanpuolustus- ja veteraanityöhön, lasten ja
nuorten kasvatustyöhön, koulutukseen ja kulttuuriin.
Konsernitasolla merkittävä taloudellisesti tuettu hyväntekeväisyyden kohde on kehitysmaiden
lasten elinolojen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvä Plan, jonka yrityskumppanina
Orion tukee kehitysmaiden lasten varhaiskasvatusta. Kesällä 2011 alkaneen yhteistyön ensi
vaiheessa kohdemaa on Itä-Timorin saarivaltio Aasiassa.
Yllämainittujen lahjoitusten lisäksi Orion lahjoitti 40 000 euroa Suomen syöpäsäätiön Roosa
nauha –rahastoon yhtenä kampanjan vuoden 2011 pääsponsorina.
Potilasjärjestöjen kanssa tehtyä yhteistyötä koskevat, lääkemarkkinoinnin eettisten koodien
vaatimusten mukaisesti julkaistavat tiedot Orion esittää konsernin internetsivun Vastuullisuusosiossa osoitteessa www.orion.fi/potilasjarjestoyhteistyo.
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EN - Ympäristövastuu
Ympäristövastuun johtamistavan kuvaus
Tavoitteet ja toiminta
Orionissa ympäristöasiat sisältyvät suurella painoarvolla turvallisuuspolitiikkaan, joka painottaa
ympäristövaikutusten huomioonottamista toiminnan ohjaamisessa, valvonnassa ja
kehittämisessä ja velvoittaa toimintayksiköt tunnistamaan tehtyjen ratkaisujen
ympäristövaikutukset, kehittämään toimintaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja
laatimaan menettelytavat onnettomuuksien varalle.
Lakien, asetusten ja määräysten asettamat vähimmäisvaatimukset eivät läheskään aina riitä
Orionille ympäristöasioiden hoitamisen tavoitetasoiksi. Hyvin usein on osoitettavissa, että
pyrkimys parempaan suoritukseen on myös taloudellisesti mielekäs.
Vuonna 2011 Orion alkoi rakentaa ISO 14001 –ympäristöstandardin mukaista systemaattista ja
tavoitteellista ympäristöasioiden hallinta- ja johtamisjärjestelmää, joka aluksi kattaa Orionkonsernista lääkevalmisteiden liiketoiminnan eli käytännössä Orion Pharma –aputoiminimeä
käyttävät organisaatiot sekä konsernihallinnon. Yritysvastuuraportissamme raportointiyksikkö
’Orion Oyj’ kattaa nämä yksiköt. Vastaavanlainen ympäristöjärjestelmä määritellään
myöhemmin myös Orion Diagnosticalle ja Fermionille. Työn edetessä olemme tehneet
syvällisen arvioinnin lääkevalmisteliiketoiminnan ympäristönäkökohdista ja tunnistaneet niistä
keskeisimmät ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen etenee
vuonna 2012 paljolti niiden lähtökohdista.
Huhtikuussa 2012 Orionin johto vahvisti ympäristöpolitiikan, joka konsernitasoisena
sitoumuksena määrittää sen, miten kaikki Orion-konserniin kuuluvat yksiköt ja organisaatiot
edistävät ympäristön hyvinvointia.
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Orion-konsernin ympäristöpolitiikka
Orion on sitoutunut ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään toiminnastaan,
tuotteistaan ja palveluistaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa.
Orionin merkittävimmiksi tunnistamat ympäristövaikutukset aiheutuvat materiaalien,
energian ja veden käytöstä. Ympäristövaikutusten hallinnan painopistealueita ovat
materiaali- ja energiatehokkuus, jätevedet sekä toimittajien ja kumppaneiden
valinta- ja hallintakäytännöt.
Orion noudattaa kulloinkin voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja toimintaansa
koskevia muita määräyksiä ja vaatimuksia. Orion soveltaa toiminnoissaan,
organisaatioissaan ja prosesseissaan ekotehokkuutta parantavia toimintatapoja ja
menetelmiä ja kehittää niitä tavoitteellisesti.
Jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen sitoutuneena Orion arvioi
ympäristövastuunsa toteutumista, priorisoi tunnistamiaan kehittämiskohteita, asettaa
niille päämääriin tähtääviä tavoitteita ja seuraa toimenpideohjelmien edistymistä.
Orion edistää koulutuksella ja viestinnällä henkilöstönsä tietoisuutta yhtiön
ympäristöasioista ja sitouttaa työyhteisöä toimimaan niitä koskevien periaatteiden,
tavoitteiden ja ohjelmien mukaisesti. Orion edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan
hyvää ympäristöasioiden hallinnan tasoa.
Orion raportoi sidosryhmilleen ympäristöasioidensa kehittymisestä pääsääntöisesti
yritysvastuuraporteissaan.
Espoossa 13.4.2012
Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Orion Oyj

Tässä vuoden 2011 vastuuraportissamme ympäristövastuun johtamistapa kuvataan vielä pääosin
kahdessa edellisessä vastuuraportissa esitetyn mukaisena.

Orionin ympäristötoiminnan osa-alueita
–
–
–
–

ilman ja maaperän suojelu
jätevedet
jätehuolto
kierrätys

Orionin yleisperiaatteena on ottaa huomioon ympäristöön kohdistuvat vaikutukset
mahdollisimman kauaskantoisesti toimintansa suunnittelussa, investointien valmistelussa sekä
tuotteidensa jokaisessa kehitys- ja valmistusvaiheessa. Orion edellyttää myös alihankkijoiltaan,
tavarantoimittajiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan hyvää ympäristöasioiden hallinnan
tasoa.
Jäte kaikissa muodoissaan on Orionille keskeinen ympäristövaikutusten minimoinnin kohde.
Yhtiön tavoitteet ovat toukokuussa 2012 voimaan astuvan uuden jätelain sisältämien, EU:n
jätestrategiassa määriteltyjen jätehuollon tavoitteiden tärkeysjärjestyksen mukaiset: jätteen
syntyä pyritään kaikin tavoin välttämään ja syntyvää jätettä kierrättämään materiaalina. Jos
jäte ei ole hyödynnettävissä materiaalina, se pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään
muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Kaatopaikkajätteen määrä minimoidaan.
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Orionin lääkevalmisteiden ja lääkeaineiden tuotanto on luonteeltaan toimintaa, joka edellyttää
Ympäristöasetuksessa tarkoitettuja ympäristölupia. Ympäristömääräykset ja -luvat ovat
paikkakuntakohtaisia.
Uusiin lääkekeksintöihin tähtäävässä tutkimuksessa sekä geneeristen lääkevalmisteiden
tuotekehitystoiminnassa ensisijaisia päämääriä ovat lääkkeen hoidollisen tehon ja
turvallisuuden lisäksi laatu ja luotettavuus. Lääkekehitystoiminnassa sovellettavia menetelmiä
ohjaavat ensisijaisesti lääke- ja terveysviranomaisten määräykset. Niissä puolestaan
lähtökohtana on ennen kaikkea varmistaa, että sovellettu tutkimusmenetelmä antaa
mahdollisimman luotettavan tuloksen. Aina kun mahdollista, menetelmäksi valitaan luontoa
mahdollisimman vähän haittaava vaihtoehto.

Menettelytavat
Ympäristöasioiden hallinnassa keskeisen huomion kohteina Orionissa ovat tuotannossa ja
laboratorioissa käytetyt kemikaalit, energian ja veden kulutus, toiminnasta syntyvät jätteet
sekä tuotteiden elinkaarensa aikana aiheuttamat ympäristöä kuormittavat vaikutukset.
Orion seuraa toimintansa vaikutuksia ympäristöön muun muassa mittaamalla ja laskemalla
kemikaalien, liuottimien ja muiden aineiden käyttömääriä, veden ja energian kulutusta ja
päästöjä veteen ja ilmaan sekä tarkkailemalla ja tilastoimalla jätteiden määriä.
Lääkevalmisteiden, lääkeaineiden ja diagnostiikkatuotteiden valmistustavat ovat luonteeltaan
hyvin erilaisia, joten niissä syntyvät päästöt ja jätteetkin ovat määrältään ja laadultaan
erilaisia. Erityisesti lääkeaineiden, mutta jossain määrin myös lääkevalmisteiden tuotannossa
syntyy ongelmajätettä. Lääkeaineita orgaanisen kemian synteesimenetelmin valmistava
Fermion käyttää tyypillisesti noin 97 % Orionin käyttämistä liuottimista, ja niihin liittyvät
haihtuvien orgaanisten liuottimien (VOC, volatile organic compound) päästöt ilmaan ovat noin
puolet Orionin nykyisistä kokonaispäästöistä ilmaan. Fermion on myös konsernin suhteellisesti
suurin ongelmajätteen tuottaja. Espoossa, Turussa ja Kuopiossa sijaitsevat lääkevalmiste- ja
diagnostiikkatehtaat puolestaan synnyttävät hyöty- ja kaatopaikkajätettä.

Organisatoriset vastuut
Ympäristöasioiden johtamisvastuutus Orionissa noudattaa konsernin toiminnallista rakennetta.
Näin ollen tulosyksiköiden ja linjatoimintojen johdolla on primäärivastuu yksikkönsä
ympäristöasioista. Painopisteet ja käytännöt määräytyvät paljolti kunkin yksikön toiminnan
luonteen, toimintaa koskevien viranomaisvaatimusten ja lainsäädännön sekä toimintaan
liittyvien ympäristöriskien perusteella.
Tulosyksiköt ja linjatoiminnot on vastuutettu tunnistamaan merkittävät ympäristövaikutuksensa
ja kehittämään toimintaansa ympäristö huomioiden. Ne myös laativat yksikkö- ja
paikkakuntakohtaiset menettelytavat ympäristövahinkojen ja -onnettomuuksien varalle,
dokumentoivat ja ohjeistavat ympäristöturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat tehtävät ja
toiminnot sekä laativat ja ylläpitävät menettelyt ympäristöturvallisuuteen liittyvän tiedon
keräämiseksi, käsittelemiseksi sekä tallentamiseksi.
Jokaisen orionilaisen velvollisuutena on huolehtia tehtävissään ympäristöasioita koskevien
toimintaperiaatteiden noudattamisesta.

Koulutus ja tietoisuus
Yhtiö ylläpitää ja kehittää toistuvilla koulutustilaisuuksilla henkilöstön tietoisuutta
ympäristöasioista ja sitoutuneisuutta niitä koskevien tavoitteiden toteutumiseen.
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Ympäristönsuojelun näkökohdat sisältyvät koulutusohjelmiin tilanteen, tarpeen ja
mahdollisuuksien mukaan.
Esimiesten erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että henkilöstö on riittävässä määrin
perehdytetty osastonsa ja yksikkönsä turvallisuuskäytäntöihin ja ympäristöasioihin ja että uusi
henkilö saa yhtiön palvelukseen tultuaan niihin perehdytyksen.

Responsible Care -ohjelma ja
EK:n Energiatehokkuusohjelma
Orion on mukana kemianteollisuuden yritysten kansainvälisessä Responsible Care eli Vastuu
Huomisesta -ohjelmassa, johon sitoutuneet yritykset pyrkivät toimintansa ja saavutustensa
jatkuvaan omaehtoiseen parantamiseen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa. Ohjelmasta
enemmän Kemianteollisuus ry:n internetsivuilla osoitteessa
http://report.chemind.fi/ymparisto-ja-turvallisuus.
Orion on sitoutunut myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n energiatehokkuusohjelmaan,
jonka tavoitteena on vähentää energiankäyttöä vuoteen 2016 mennessä yhdeksän prosenttia
vuoden 2005 tasosta. Ohjelma on osa Suomen panosta Euroopan komission ’Eurooppa 2020’ –
ohjelmaa. Tarkastelussa on mukana sekä sähkön, lämmön että polttoaineiden kulutus.
Tuotannon määrän tai laadun vähentäminen tai työskentelyolosuhteiden laadusta tinkiminen
eivät ole hyväksyttäviä keinoja päästä ohjelman tavoitteisiin.
Orion edistää energiatehokkuuttaan toimipaikkakohtaisten toimenpideohjelmien ja tavoitteiden
mukaisesti. Yleisesti ottaen haasteellisimpia saavutettavia ovat sähkön kulutukseen liittyvät
tavoitteet. Lämpöenergian kulutukseen liittyvät tavoitteet Orion arvioi kokonaisuutena
helpommin saavutettaviksi.

REACH- ja CLP-asetuksien mukainen toiminta Orionissa
REACH-asetus (Regulation concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals, Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja
rajoittamisesta) velvoittaa lääkeaineita valmistavan Fermionin rekisteröimään kaikki sellaiset
lääkeaineiden valmistamisessa käytettävät liuottimet ja välituotteet, joita Fermion tuo maahan
tai valmistaa itse vähintään yhden tonnin vuodessa. Asetus edellyttää, että kaikki
rekisteröitävät aineet ovat rekisteröitynä viimeistään 1.6.2018. Fermion on jo rekisteröinyt
enimmän osan aineistaan.
REACH-lainsäädäntöä rekisteröinti- ja muine velvoitteineen ei sovelleta lääkevalmisteisiin eikä
niihin aineisiin, jotka ovat valmiin lääkevalmisteen koostumuksessa mukana, ei myöskään
diagnostisiin testeihin. Lääkkeisiin ja diagnostisiin tuotteisiin on sovellettu jo pitkään tiukkaa
terveydenhoitoalan viranomaisvalvontaa erityisine rekisteröinti- ja lupamenettelyineen.
Vuonna 2009 voimaan tullut kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva CLPasetus (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) koskettaa varsin
tuntuvasti Orionin koko toimitusketjua. Asetuksella yhdenmukaistetaan EU-alueella kemikaalien
luokitus- ja merkintäjärjestelmä YK:n suosittaman GHS:n mukaiseksi (Globally Harmonised
System of Classification and Labelling of Chemicals), jonka tavoitteena on, että kemikaalien
luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja perusteita kaikkialla maailmassa ja että
luokitus harmonisoitaisiin myös kemikaalien kuljetusmääräysten ja myyntiä ja käyttöä
koskevien määräysten välillä.
Orion on uudistanut valmistamiensa ja käyttämiensä kemikaalien luokituksen ja merkinnät ja
kaikki käyttöturvallisuustiedotteet CLP:n määräysten mukaisiksi. Myös vaara- ja
turvalausekkeet on tarkistettu.
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Orionin ympäristövastuun tunnusluvut ja indikaattorit
Esimerkki:

EN Tuotannon volyymejä tuotelajeittain
2009

2010

2011

Tabletit, miljardia kpl

2,5

2,7

2,9

Injektiovalmisteet,
miljoonaa kpl

8,9

7,6

9,3

Geelit ja voiteet, tonnia

369

562

687

Nestemäiset valmisteet,
1 000 litraa

389

360

476

Diagnostiset tuotteet,
tonnia

564

600

628

Lääkeaineet, tonnia

165

177

196

Orion-konsernin tuotevalikoimaan sisältyy useita erimuotoisia tuotteita. Tuotannon
kokonaisvolyymille ei ole osoitettavissa luontevaa yhteismitallista yksikköä, joten taulukossa
esitetään valmistusmääriä tuotetyypeittäin esimerkin omaisesti. Lääkkeiden yleisin
valmistemuoto on tabletti lukuisine variaatioineen.
Tuotantomäärien kasvu jatkui konsernin kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Osa kasvusta
selittyy Orionin omien markkinointiorganisaatioiden yhä vahvemmasta etabloitumisesta
toiminta-alueilleen Euroopan maissa ja niiden myyntituotteiston laajentumisesta.
Osa tuotannon kasvusta on seurausta yhä kasvavasta sopimusvalmistuksesta muille
lääkeyhtiöille. Valmistus- ja osaamiskapasiteetin hyötykäyttö sopimusvalmistukseen on
merkinnyt huomattavia muutoksia Orionin toimitusketjussa. Monilla osastoilla on siirrytty
yksivuorotyöstä monivuorotyöhön, ja tuotantoon ja laadunvarmistukseen on lisätty henkilöstöä.
Myös aineiden ja muiden resurssien kulutus on luonnollisesti kasvanut tuotantomäärien kasvun
ja laitosten käynnissäoloaikojen pitenemisen seurauksena.
Alan toimijoiden tapaan Orionkin kohdistaa oman kapasiteettinsa ja resurssinsa
liiketaloudellisesti viisaasti ja valmistuttaa osan omasta tuotteistostaan alihankintana muilla
lääkeyhtiöillä. Ei ole taloudellisesti mahdollista perustaa ja ylläpitää omaa
valmistusteknologiaa kaikille tuotteistoon kuuluville lääkevalmistemuodoille. Niin kuin muutkin
teollisuudenalat, myös lääketeollisuus on verkostoitunut maailmanlaajuisesti.
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Materiaalit

EN1 Materiaalien käyttö
Tonnia

2009

2010

2011

Epäorgaaniset hapot
ja emäkset

2 963

3 204

2 692

Tuotannon liuottimet
*)

4 597

5 222

5 947

105

100

145

3 072

3 140

3 091

4

5

4

Laboratorioliuottimet

15

14

13

Biologiset materiaalit

5

6

4

Kotimaan myyntipakkausmateriaalit

1 648

1 771

1 501

Vientipakkausmateriaalit

1 595

1 827

2 318

785

847

990

14 792

16 035

16 705

Epäorgaaniset
kemikaalit
Orgaaniset kemikaalit
Kaasut

Maahantuonnin
myyntipakkausmateriaalit
Materiaalit yhteensä

*) Tuotannon liuotinkäyttöä koskevat luvut vuosilta 2009 ja
2010 poikkeavat huomattavasti aiemmissa raporteissamme
ilmoitetuista. Kirjausvirheen takia niihin sisältyi
regeneroitujen liuottimien määrä kaksinkertaisena.
Tuotannon liuottimiin sisältyy uudelleenkäyttöön tislattuja
liuottimia indikaattorissa EN2 raportoidut määrät.

EN2 Kierrätettyjen materiaalien suhteellinen
osuus käytetystä materiaalista
2009

2010

2011

Regeneroidut
liuottimet, tonnia

1 931

2 187

2 714

Osuus materiaalikäytöstä, %

13 %

14 %

16 %

Materiaalien kokonaiskäyttöön on raportoitu lääkkeiden, lääkeaineiden ja diagnostisten testien
toimitusketjussa (valmistusvaiheet, varastointi ja kuljetus tukkuportaaseen) sekä tutkimuksessa
ja tuotekehityksessä käytetyt aineet ja materiaalit. Aineiden kokonaiskäyttömääriin
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vaikuttavat ensisijaisesti lopputuotteiden valmistusmäärät mutta myös valmistusprosessien
kehittämistoimet sekä muilta ainetoimittajilta hankittavien puolivalmisteiden määrät.
Tuotannossa käytettyjen liuottimien, orgaanisten kemikaalien sekä epäorgaanisten happojen ja
emästen yhteenlasketusta kulutuksesta noin 82 % oli lääkkeiden vaikuttavia aineita kemiallisin
menetelmin valmistavan Fermionin materiaalikäyttöä. Tablettien päällystysvaiheissa ja
tablettimassojen valmistuksessa liuottimia käytetään nykyisin enää vähäinen murto-osa
muutaman vuoden takaisista määristä. Liuottimien käyttöä on vähennetty ja pyritään edelleen
vähentämään prosesseja kehittämällä.
Orgaanisten kemikaalien kulutuksesta 61 % oli lääkkeiden valmistuksen ainekäyttöä, loput 39 %
oli Fermionin osuutta. Epäorgaaniset hapot ja emäkset ovat lähinnä teollisuuspesuaineita, joita
käytetään tuotantolinjojen puhdistamiseen.
Indikaattorissa EN2 esitetty regeneroitujen liuottimien osuus materiaalikäytöstä on toistaiseksi
ainoaa relevanttia materiaalien uusiokäyttöä Orion-konsernissa, ja luvut liittyvät Fermionin
toimintaan. Liuottimien regeneroinnilla uusiokäyttöön on huomattava merkitys Fermionin
materiaalitaloudessa. Fermionin reaktoreihin vuonna 2011 syötetyistä liuotinmääristä 48 % oli
regeneroituja eli uusiokäyttöön tislattuja aineita. Molempina vertailuvuosina niiden osuus oli
44 %. Lääkkeiden valmistuksen ainekäyttöä koskevien tiukkojen laatu-, koostumus- ja puhtausvaatimusten takia Orionin mahdollisuudet palauttaa tuotantotoiminnassa käytettyjä apu- ja
ylijäämämateriaaleja takaisin prosesseihin rajoittuvat käytännössä ko. liuottimiin. Puhtaus- ja
turvallisuusvaatimukset koskevat myös pakkauksia. Käyttökelpoiset materiaalit, jotka varmuudella eivät sisällä kemikaali- eivätkä lääkeainejäämiä, Orion kierrättää uusiokäyttöön muualle.

Pakkausmateriaalit
Tonnia

2009

2010

2011

Aaltopahvipakkaukset

263

293

327

Puupakkaukset

188

182

381

Muovipakkaukset

1 403

1 938

2 021

Paperikuitupohjaiset
kuluttajapakkaukset,
kääreet

1 024

1 081

1 206

Lasipakkaukset

1 001

775

711

Alumiinipakkaukset

103

115

97

Muunlaiset
pakkausmateriaalit

46

68

62

4 027

4 446

4 805

Pakkausmateriaalit
yhteensä

Pakkaamiseen käytettyjen materiaalien osuus Orion-konsernin materiaalikulutuksesta on noin
25 %. Yleisimpiä pakkausmateriaaleja ovat muovi, lasi, kartonki, aaltopahvi ja alumiini. Muovi
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ja lasi ovat yleisimmät lääkkeiden niin sanotut primääripakkausmateriaalit eli sellaiset, jotka
ovat suorassa kosketuksessa lääkkeen kanssa. Kartonki ja aaltopahvi ovat yleisimmät
materiaalit sekundääripakkauksissa, joihin primääripakkaukset pakataan. Alumiinia kuluu
eniten läpipaino- eli blisterpakkauksiin. Sitä käytetään myös injektiopullojen kauluksissa ja
joissakin voidetuubeissa. Easyhaler-inhalaattorin pakkausten suojapussissa on hyvin ohut
alumiinikalvo.
Varastotoiminnoissa ja pakkausvaiheissa syntyvän pakkausjätteen Orion ottaa tarkoin talteen ja
toimittaa kierrätykseen. Yhtiön omissa toimintaketjuissa pakkausmateriaaleista ei synny
kaatopaikkajätettä käytännöllisesti katsoen lainkaan, minkä mahdollistaa Suomen tehokas ja
kattava jätehuolto, lajittelu ja kierrätys.

Turvallisuus ja suojaamisominaisuudet
ratkaisevat lääkkeen pakkaamistavan
Lääkkeiden pakkaamistapoihin vaikuttavat painokkaasti viranomaisvaatimukset, joissa lääke- ja
potilasturvallisuus ovat ensisijaisia lähtökohtia. Lääkkeen ja pakkausmateriaalin tulee olla
yhteensopivia niin, ettei potilasturvallisuus vaarannu. Pakkauksesta ei saa liueta mitään
lääkkeeseen eikä se saa reagoida haitallisesti lääkkeen kanssa. Pakkauksen tulee suojata
valmistetta niin, että oikein käsiteltynä ja säilytettynä lääkkeen fysikaalinen kestävyys ja
kemiallinen koostumus ja säilyvyys pysyvät muuttumattomina ja vahingoittumattomina
varastointi- ja kuljetusvaiheissa ja valmisteen koko käyttöajan. Itse valmisteen lisäksi
lääkepakkaukseen on mahdutettava myös paljon määrämuotoista informaatiota tuotteesta,
jonka se sisältää. Potilasohjeen on oltava mukana lääkkeen myyntipakkauksessa
painotuotteena. Pakkaussuunnittelijat tekevätkin lääkeviranomaisten kanssa yhteistyötä
löytääkseen valmisteen ominaisuuksien kannalta ihanteellisen ratkaisun sen
primääripakkaukselle.
Pakkaussuunnittelua ohjaavat luonnollisesti myös kustannustekijät. Ei ole valmistajan eikä
potilaan etu, jos lääke on pakattu tarpeettoman kalliisti. Lääkkeiden pakkausten suunnittelussa
Orion ottaa huomioon ympäristötekijät hyvin, vaikkakaan yhtiöllä ei toistaiseksi ole erityisesti
pakkaamista varten laadittua ympäristöpolitiikkaa. Sähköisen vuosikertomuksensa 2011
Hyvinvointi-osiossa Orion opastaa kuluttajia lääkkeen pakkaamisperiaatteista ja myös
vanhentuneen lääkkeen oikeasta hävittämisestä. Artikkeli löytyy osoitteesta http://wellbeinglounge.orion.fi/laakariasema/laakepakkaus.
Lääkkeen pakkaamista koskevat laatuvaatimukset on lueteltu mm. Euroopan, Yhdysvaltojen ja
Japanin farmakopeoissa. Ohjeistuksia asettavat myös Euroopan lääkevirasto EMA, Yhdysvaltojen
lääkeviranomainen FDA eli sekä kansainvälinen harmonisointikomitea ICH.
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Energia

EN3 ja EN4 Suora ja epäsuora energiankulutus
yhteensä jaoteltuna pääenergialähteittäin, MWh
MWh

2009

2010

2011

12 000

13 000

11 400

Kevyt polttoöljy

539

488

622

Suora energiankäyttö yhteensä

12 539

13 488

12 022

Kaukolämpö

65 863

57 450

41 581

34 930

29 680

Raskas polttoöljy

Höyry

-

Kaukolämpö
ja -höyry

15 489

Sähkö

71 327

72 240

69 537

Epäsuora
energiankäyttö
yhteensä

152 679

164 620

140 798

Energiankäyttö
yhteensä

165 218

178 108

152 820

-

-

Energian kokonaiskulutus raportointiyksiköittäin
2009 2011

Orion Oyj
Fermion Oy
Orion
Diagnostica Oy
Yhteensä

MWh
2009

Osuus
2009

MWh
2010

Osuus
2010

MWh
2011

Osuus
2011

104 049

63 %

11 438

63 %

95 072

62 %

51 500

31 %

55 580

31 %

48 790

32 %

9 669

6%

11 090

6%

8 958

6%

165 218

100 %

178 108

100 %

152 820

100 %
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Energiankulutuksen määrä raportointiyksiköissä energialajeittain
ja osuus konsernin kokonaiskulutuksesta 2011

MWh
Raskas polttoöljy

Orion
Oyj Osuus

Fermion
Oy Osuus

Orion
Diagn.
Konserni
Oy Osuus yhteensä

11 400

100 %

0

0

11 400

100 %

622

100 %

0

0

622

100 %

Suora
energiankulutus
yhteensä

12 022

100
%

0

0

12 022

100 %

Kaukolämpö

35 050

84 %

1 670

4%

4 861

12 %

41 581

100 %

Sähkö

44 840

64 %

20 600

30 %

4 097

6%

69 537

100 %

Höyry

3 160

11 %

26 520

89 %

0

29 680

100 %

Epäsuora
energiankulutus
yhteensä

83 050

59 %

48 790

35 %

8 958

6%

140 798

100 %

Yhteensä

95 072

62 %

48 790

32 %

8 958

6%

152 820

100 %

Kevyt polttoöljy

Raportoitu energiankulutus kattaa konsernin Suomessa sijaitsevat kiinteistöt. Konsernilla ei ole
tuotantolaitoksia Suomen ulkopuolella. Yhtiön ulkomaiset markkinointiorganisaatiot toimivat
vuokratiloissa eikä niiden lämmitysenergian ja sähkön kulutuksesta ole mahdollista kerätä
tietoja luotettavasti.
Konsernin Suomen-toimintojen vuoden 2011 kokonaisenergiankulutus väheni 14 % vuodesta
2010. Näin hyvään saavutukseen olivat suurena syynä huomattavasti suotuisammat sääolot kuin
edellisvuosina, jolloin pitkät yhtäjaksoiset pakkaskaudet lisäsivät lämmitystarvetta talvella.
Kylmää talvea seuranneen kesän poikkeuksellisen pitkään lämpiminä jatkuneet säät puolestaan
lisäsivät toimitilojen jäähdytyksen tarvetta. Vuoden 2011 astepäivälukemat olivat selvästi
lähempänä pitkän aikavälin normaalitasoja. Suhteellisesti eniten, 28 %, pieneni kaukolämmön
kulutus, jonka osuus konsernin energiankulutuksesta oli 27 %. Kaukolämmön kulutuksen säästö
tuli ennen kaikkea Orion Oyj:n piiriin kuuluvista Espoon ja Turun lääketehtaista, joiden osuus
on noin 84 % konsernin kaukolämmön kulutuksesta.
Fermion tuli noin kaksi vuotta sitten lähes riippumattomaksi kaukolämmöstä. Se saa nykyisin
tarvitsemansa lämmön laitoksiensa yhteyteen rakennetuista liuotinhöyryjen VOC-polttolaitoksistaan. (Tämä koskee vain Hangon tehdasta, Oulun tehdas saa höyrynsä Fortumin
hallinnassa olevalta kattilalaitokselta. Laitos käyttää haketta ja turvetta, apuenergiana
raskasta polttoöljyä.)
Suoran energian noin 8 prosentin osuus muodostuu pääosin Orionin Espoon tuotantolaitosten
yhteydessä toimivan, raskasta polttoöljyä käyttävän kattilalaitoksen tuottamasta höyrystä.
Kuopiossa sijaitsevalla, huomattavasti pienemmällä lääkevalmistetehtaalla on oma
höyrynkehitin, joka käyttää kevyttä polttoöljyä.
Sähkön kulutus pieneni yhteensä noin 4 % ja oli selvästi alle kahden edellisvuoden tason.
Kulutus pieneni Orion Oyj:ssä ja Orion Diagnosticassa. Fermionin sähkönkulutus oli
edellisvuotisen suuruinen. Vuoden 2011 alusta lukien Orion on ostanut sähkön kaikille konsernin
Suomen kiinteistöille Energia Myynti Suomi Oy:ltä.
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Raportointiyksiköiden osuudet konsernin kokonaisenergiankulutuksesta ovat olleet jotakuinkin
samat vuosina 2009 2011. Fermionin tulokset osoittavat jo selvästi energiatehokkuutta
parantavien toimenpiteiden vaikutusta. Fermion, jonka osuus konsernin energiankulutuksesta
on noin kolmannes, käytti Hangossa ja Oulussa sijaitsevilla tehtaillaan vuonna 2011 energiaa
12 % vähemmän kuin edellisvuonna. Fermion kuluttaa eniten energiaa höyryn muodossa. Höyryn
osuus Fermionin energiankulutuksesta väheni 6 prosenttiyksiköllä 54 prosenttiin
edellisvuodesta.

EN5 Säästötoimilla ja energiatehokkuutta parantamalla saavutettu
energiansäästö, ja
EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja
saavutetut säästöt
Orion on sitoutunut Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n jäsenyritysten yhteiseen
Energiatehokkuusohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää suhteellista energiankäyttöä
vuoteen 2016 mennessä yhdeksän prosenttia vuoden 2005 tasosta. Konsernissa on meneillään
useita toimipaikkakuntakohtaisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Höyry- ja
lauhdejärjestelmät on tunnistettu säästövaikutuksiltaan keskeisimmiksi kohteiksi kaikilla
tuotantolaitoksilla. Myös mm. lämmön talteenoton tehostamisessa on paljon säästöpotentiaalia.
Näihin kohdistuvilla perusparannuksilla on jo saavutettu merkittäviä säästöjä Fermionin varsin
energiaintensiivisissä prosesseissa. Varsinkin Hangon tehtaan monivuotisessa prosessien
tehostamisen kokonaisohjelmassa on toteutettu huomattava määrä energiankulutusta
vähentäviä investointeja, ja hankkeita on meneillään edelleen. Turun lääketehtaassa on tehty
merkittäviä energiankulutusta vähentäviä perusparannuksia vuoden 2011 aikana, ja Espoossa
vastaavat toimenpiteet ovat alkamassa.
Toimistorakennuksissa sähköä kuluu suhteellisesti eniten valaistukseen ja työvälineiden
käyttövirtaan. Orion onkin tunnistanut ne kohteiksi, joissa energiankulutusta on mahdollista
vähentää huomattavan paljon sekä modernin talotekniikan keinoin että kannustamalla
henkilöstöä kiinnittämään huomiota turhaan palaviin valaisimiin ja päällä oleviin laitteisiin.
Vuoden 2011 aikana Orionin kiinteistöissä vaihdettiin vanhojen valaisimien tilalle
energiansäästölamppuja. Turun tehtaan pihavalaisimiin vaihdettiin led-lamput.
Kulutusmittaukset osoittavat sähkönkulutuksen puolittuneen näissä toistaiseksi vielä
koeluonteisissa kohteissa.
EK:n energiatehokkuusohjelman tavoite näyttäisi olevan hyvinkin Orionin saavutettavissa.
Säästeliäs energiankulutus ja energiamuodon ympäristöystävällisyys ovat yhä tärkeämpiä
kriteereitä Orionin päättäessä investointiratkaisuistaan.
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Vesi

EN8 Veden otto jaoteltuna lähteittäin
1 000 m³

2009

2010

2011

310

285

303

0

0

0

Veden otto
yhteensä

310

285

303

Veden käyttö
yhteensä

310

285

303

Kunnallinen
vesijohtovesi
Muualta otettu
vesi

Veden kulutus raportointiyksiköittäin
1 000 m³

2009

2010

2011

Orion Oyj

190

165

166

Fermion Oy

101

104

116

19

16

21

310

285

303

Orion
Diagnostica Oy
Yhteensä

Orion ottaa kaiken käyttämänsä veden vesijohtovetenä toimipaikkakuntiensa kunnallisilta
vesilaitoksilta. Vuonna 2011 veden kulutus kasvoi 6 % edellisvuodesta. Kulutuksessa ja veden
käyttötarkoituksessa on huomattavia paikkakuntakohtaisia ja laitosten toiminnan luonteesta
johtuvia eroja.
Fermionin vedenkulutus kasvoi 12 % eli jotakuinkin samassa suhteessa kuin sen tuotantovolyymi,
ja sen osuus koko konsernin vedenkulutuksesta nousi 38 prosenttiin oltuaan edeltäneinä vuosina
noin kolmannes. Veden kulutukseen vaikuttaa kuitenkin vuosittain se, mitä lääkeainetuotteita
tehtaiden valmistusohjelmiin kulloinkin sisältyy ja millaisin prosessein ne tehdään. Fermion
käyttää runsaasti vettä myös prosessiensa jäähdytykseen.
Orion Oyj:ssä, jonka toiminta sisältää lääketehtaat, veden käyttö oli edellisvuoden tasolla,
vaikka lääkevalmisteiden tuotantomäärät kasvoivat. Lääkevalmisteiden tuotannossa vettä kuluu
huomattavan runsaasti tuotantolinjojen pesuun. Lääkevalmisteiden tuotanto on luonteeltaan
panostyyppistä ja kaikkien valmistusvaiheiden on täytettävä tiukat puhtausvaatimukset.
Ristikontaminaation estämiseksi prosessilaitteistot, -astiat ja -linjastot pestään jokaisen erän
valmistumisen jälkeen perusteellisesti niin, ettei niihin jää erässä käytettyjen aineiden jäämiä.
Mitä enemmän tehdään pieniä eriä, sitä enemmän on tehtävä pesujakin.
Vettä käyttävät myös kaasunpesurit, joiden tehtävä on estää liuotinhöyryjen pääsy ilmaan ja
vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. Sen ne tekevätkin tehokkaasti,
mutta runsaasti vettä kuluttaen. Espoon lääketehtaalla on rakenteilla VOC-polttolaitos, joka
valmistuttuaan korvaa kaasunpesurit.
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Valmiissa tuotteissa vesi on ainesosana liuosmuotoisissa valmisteissa, kuten esimerkiksi
yskänlääkkeissä ja erilaisissa injektioissa. Injektiomuotoisten lääkkeiden tuotantomäärä kasvoi
23 % vuonna 2011.
Myös Orion Diagnosticassa veden kulutus on keskimäärin kasvussa. Tämä on välitöntä seurausta
päätuotteen, tulehduksien diagnostiikkaan käytettävän QuikRead®-järjestelmän voimakkaasti
kasvaneista valmistus- ja myyntimääristä. Tuotteen valmistusvaiheissa käytetään paljon vettä.

Luonnon monimuotoisuus

EN11 Maa-alueet luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
tai niiden läheisyydessä
Orionilla ei ole omistuksessaan tai hallinnassaan tuotantotoimintaan liittyviä, luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä maa-alueita eikä kiinteistöjä eikä myöskään toimintaa
tällaisiksi luokiteltujen alueiden läheisyydessä.

Päästöt ilmaan ja veteen sekä jätteet

EN16 Suorat ja epäsuorat CO2-päästöt
Tonnia CO2

2009

2010

2011

Suora energia

3 513

3 818

3 400

Laajuus 1
CO2 yhteensä

3 513

3 818

3 400

Epäsuora
energia

25 190

27 582

24 309

Laajuus 2
CO2 yhteensä

25 190

27 582

24 309

Laajuus 3
CO2 yhteensä

-

-

-

28 703

31 400

27 709

CO2-päästöt
yhteensä
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Epäsuoran energian CO2-päästöt energiatoimittajittain ja
energiamuodoittain
Tonnia CO2

Energia-muoto

2009

2010

2011

Energia Myynti Suomi Oy

sähkö

-

-

3 637

Fortum

sähkö

0

0

-

Ekokemin VOC-laitos
Hanko

höyry

5 197

5 801

5 308

Fortum Espoo

kaukolämpö

10 212

10 768

7 800

Fortum Hanko

höyry

900

76

19

Fortum Oulu

höyry

3 021

3 756

2007

Kuopion Energia

kaukolämpö

996

964

755

Turku Energia

höyry ja kaukolämpö

4 864

6 218

4 782

25 190

27 582

24 309

Epäsuoran energian
CO2-päästöt yhteensä

Hiilidioksidin päästökertoimet energiantoimittajittain,
gCO2Eq/kW
Energian toimittaja

Energiamuoto

Energia Myynti Suomi Oy sähkö

2009

2010

2011

-

-

52,3

Fortum

sähkö

0,0

0,0

0,0

Ekokem VOC Hanko

höyry

356,0

317,0

336,0

Fortum Espoo

kaukolämpö

290,0

270,0

300,0

Fortum Hanko

höyry

300,0

38,0

11,3

Fortum Oulu

höyry

282,3

321,0

223,0

Kuopion Energia

kaukolämpö

424,0

410,0

387,0

Turku Energia

kaukolämpö

310,0

341,4

269,0

Turku Energia

höyry

330,0

349,7

353,0

Hiilidioksidipäästöt on laskettu Orion-konsernin Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen ja niillä
olevien rakennusten suorasta ja epäsuorasta energiankulutuksesta. Suoran energiankulutuksen
CO2-päästöt on laskettu kattiloissa käytettyjen polttoaineiden päästökertoimien perusteella.
Epäsuoran energiankulutuksen CO2-päästöt on laskettu energiayhtiöiden ilmoittamien
päästökertoimien avulla.
Sähkön kulutus oli vuonna 2011 hieman alle 70 GWh (indikaattori EN4). Vuoden 2011 alusta
lukien Orionin kaikkiin Suomen-toimipaikkoihin toimittaa sähkön Energia Myynti Suomi Oy.
Aiemmin sähköntoimittaja oli Fortum Oyj, jonka sähkö oli ydinvoimalla tuotettua ja näin ollen
käytännöllisesti katsoen hiilivapaata. Orionin vuonna 2011 kuluttamasta sähköstä noin 62 % oli
tuotettu uusiutuvalla energialla, 18 % fossiilisilla polttoaineilla ja/tai turpeella ja vain 20 % oli
tuotettu ydinvoimalla. Sähkön kokonaiskulutuksen CO2-päästöt on laskettu tähän raporttiin
käyttämällä CO2-päästökertoimena fossiilisten polttoaineiden poltosta laskettua kerrointa.
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Kuten indikaattorin edellä EN4 yhteydessä todetaan, Orionin energiankulutus väheni 14 %
vuonna 2011. Hiilidioksidipäästöt eivät kuitenkaan vähentyneet samassa suhteessa, koska uusi
sähkösopimus lisää niitä osaltaan.
Ostetun kaukolämmön ja höyryn CO2-päästöt ovat vähentyneet selvästi.
Suoran energian hiilidioksidipäästöt ovat peräisin pääosin Orionin Espoon lääketehtaan
yhteydessä toimivasta, höyryä tuottavasta kattilalaitoksesta, joka käyttää raskasta polttoöljyä.
Kuopion tehtaan yhteydessä toimiva, huomattavasti pienempi laitos käyttää kevyttä
polttoöljyä.
Fermionin Hangon ja Oulun tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt vuonna 2011 olivat yhteensä
8 425 tonnia eli noin 35 % konsernin yhteenlasketuista CO2-päästöistä. Fermionin osuus pieneni
5 prosenttiyksiköllä.

EN20 Päästöt ilmaan
Tonnia

2009

2010

2011

1

9

10

31

56

46

Typen oksidit, NOx

8

10

9

Rikkidioksidi, SOx

18

21

18

1

1

1

Metyleenikloridi
Haihtuvat orgaaniset
yhdisteet (VOC)

Partikkelit

Orionin laitoksilta joutuu ilmaan verrattain vähän haitallisia aineita. Tuotantolaitosten
paikkakuntakohtaiset ympäristöluvat tiukensivat radikaalisti ilmaan menevien liuotinpäästöjen
rajoja vuoden 2007 lopulta lukien. Vaatimukset täyttääkseen Orion muutti prosessejaan ja
tehosti talteenottoa ja poistoilman käsittelyä. Erityisen tiukat päästörajat koskevat
dikloorimetaania eli metyleenikloridia ja kloorattuja hiilivetyjä yleensäkin. Nykyiset
ympäristöluvat edellyttävät niin tehokasta metyleenikloridin talteenottoa, että
lääkevalmisteiden tuotannossa Orion on lopettanut sen käytön kokonaan. Laboratorioissa sitä
käytetään vielä pieniä määriä, mutta ainetta ei pääse tästä käytöstä ilmaan eikä muuallekaan
ympäristöön. Taulukossa raportoidut metyleenikloridipäästöt ovat peräisin Fermionin
laitoksista, joissa tästä liuottimesta ei ole ollut mahdollista toistaiseksi luopua. Sen päästöt
Fermion on kuitenkin saanut tehokkaasti hallintaan. Rikkidioksidi ja typen oksidit ovat lähtöisin
lähinnä Espoon tehtaiden yhteydessä toimivasta, raskasta polttoöljyä käyttävästä
kattilalaitoksesta. Edellisvuotista pienemmät päästöt myötäilevät vähentynyttä öljyn kulutusta.
Myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrät ovat vähentyneet radikaalisti vuosista
2007 ja 2008, jolloin ne olivat 261 ja 109 tonnia. Nykyisistä VOC-päästöistä noin puolet on
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lähtöisin Fermionin Oulun tehtaan prosesseista. Noin kolmannes tulee Espoon ja Turun
lääkevalmistetehtailla tablettimassojen valmistuksessa ja tablettien päällystyksessä liuottimena
käytettävästä etanolista. Orion on vähentänyt kemiallisten liuottimien käyttöä merkittävästi ja
pyrkii edelleen vähentämään sitä.
Fermionin haasteena ovat olleet metyleenikloridin lisäksi dimetyyliformamidi sekä N-metyylipyrrolidoni, joita ei ole tuotannossa pystytty korvaamaan muilla liuottimilla. VOC-asetuksen ja
paikallisten ympäristölupien mukaan Fermionin Oulun tehdas saa päästää ilmaan korkeintaan
15 % käyttämistään liuottimista. Hangon tehtaan ympäristöluvan sallima yläraja on vain 5 %.
Fermion sai päästönsä tehokkaasti hallintaan otettuaan vuonna 2008 laitoksillaan käyttöön
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sisältävien hönkäkaasujen polttolaitokset. Vuonna 2009
metyleenikloridia pääsi ilmaan vain 1,1 tonnia, kun vielä vuonna 2007 sitä haihtui ilmaan noin
40 tonnia. Sen jälkeinen metyleenikloridipäästöjen kasvu johtuu Oulun tehtaan VOC-laitoksessa
ilmenneistä toimintahäiriöistä.
Liuottimet ovat verrattain kalliita aineita. Sekä Hangossa että Oulussa prosesseissa olleita
liuottimia regeneroidaan tislaamalla uudelleenkäyttöä varten. Oulun tehdas käyttää
regeneroidut liuottimet uudelleen prosesseissaan, kun taas Hangon tehtaalla osa tisleestä
käytetään poistokaasujen käsittelylaitoksessa polttoaineena ja hyödynnetään näin
lääkeaineiden valmistusprosessien energialähteenä.
Fermionin laitoksilta kertyneet kokemukset ovat niin hyvät, että vastaavanlainen
liuotinhöyryjen käsittelylaitos valmistuu vuonna 2012 myös Espoon lääketehtaan yhteyteen.

EN21 Jätevedet käsittelytavan mukaan
1 000 m³

2009

2010

2011

Oman käsittelylaitoksen jälkeen
kunnalliseen
viemärilaitokseen

67

80

98

Kunnalliseen
viemärilaitokseen

206

206

210

Jätevesi
yhteensä

273

286

308

Suoraan vesistöön Orionilta ei kulkeudu jätevesiä lainkaan, sillä kaikki Orionin toimipaikoilta ja
tuotantolaitoksilla syntyvät jätevedet johdetaan kunnallisiin vesi- ja viemärilaitoksiin joko
suoraan tai neutraloituina. Orion on tunnistanut jätevesien hallinnan yhdeksi keskeisistä
ympäristöasioiden kehittämiskohteistaan. Yhtiö tutkii yhdessä jätevesien käsittelyteknologiaan
erikoistuneiden kumppaneiden kanssa mahdollisuuksia estää apu- ja puhdistusaineina
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käytettyjä kemikaaleja sekä lääkeaineita kulkeutumasta jätevesiin, jotka syntyvät
valmistuslinjojen ja välineiden pesuista.
Fermionin noin 40 prosentin osuus Orion-konsernin jätevesistä on linjassa sen tehtaiden
vedenkulutuksen kanssa. Hangon lääkeainetehdas puhdistaa jätevetensä ensin omassa
biologisessa puhdistamossa, josta puhdistetut vedet siirtyvät Hangon kaupungin purkuputkea
pitkin mereen. Fermionin jätevedet ovat hyvin typpipitoisia, mutta puhdistuslaitoksen
käsittelyssä valtaosa niiden sisältämistä typpiyhdisteistä haihtuu typpenä ilmaan.
Orionin jätevesiin sisältyvät kiintoaineet sekä biologisesti tai kemiallisesti happea kuluttavat
aineet puhdistetaan kunnallisissa jätevesilaitoksissa. Orionin jätevesien sisältämä
kiintoaineiden määrä on vähäinen. Biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen arvot ovat
suurehkoja ja edellyttävät parempaa hallintaa. Orion tarkkailee ja raportoi vesiviranomaisille
jätevesiinsä toistaiseksi vielä sisältyvän, kemiallista hapenkulutusta lisäävän etanolin määriä.
Etanoli on peräisin suurimmaksi osaksi tablettien päällystysvaiheesta, jossa sitä käytetään
liuottimena. Jätevesiin myös sisältyviä pieniä metanolin, isopropanolin ja asetonin määriä
tarkkaillaan ja raportoidaan.

Jätteet

EN22 Jätteet käsittelytavan mukaan
Tonnia

2009

2010

2011

Hyödynnettäväksi
muualla

1 211

1 222

1 238

Uudelleenkäyttöön
energiana

246

484

471

Kaatopaikalle
loppusijoitukseen

473

271

362

Ongelmajätelaitokseen

6 396

7 324

7 179

Jäte yhteensä

8 327

9 302

9 250

EN22 Jätteet lajeittain, ja
EN24 Vaarallinen jäte
Tonnia

2009

2010

2011

Kierrätettävä jäte

1 457

1 707

1 689

473

271

382

Vaarallinen jäte

6 396

7 324

7 179

Jäte yhteensä

8 327

9 302

9 250

Vaaraton jäte

Orionin vuonna 2011 tuottaman jätteen absoluuttinen määrä oli hieman alle edellisvuoden,
mutta tuotteiden kasvaneet tuotantomäärät huomioon ottaen jätteen kokonaismäärä väheni
selvästi.
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Tuotantotoiminnan ja tuotteiden koostumuksen ja luonteen vuoksi valtaosa Orionin tuottamasta
jätteestä on sopimatonta tai jopa vaarallista uudelleenkäytettäväksi. Vaarallisen jätteen osuus
on vuosittain keskimäärin noin 80 % kaikesta Orion-konsernin Suomessa tuottamasta jätteestä,
ja yli 90 % koko vuotuisesta vaarallisen jätteen määrästä syntyy Fermionin tehtailla. Ekokem Oy
käsittelee kaikki Orionin vaaralliset jätteet ja hävittää niistä enimmän osan
polttolaitoksessaan. Näin tämäkin jäte tulee valtaosin hyödynnetyksi Riihimäen kaupungille
toimitetun kaukolämmön energialähteenä.
Tyypillisiä vaarallisena jätteenä käsiteltäviä materiaaleja ovat lääkejäte, vaarallisiksi tai
haitallisiksi luokitellut orgaaniset ja epäorgaaniset kemikaalit ja seokset, sytostaattijäte,
karsinogeeninen jäte, akut ja paristot, loistevaloputket, halogeenipitoiset liuokset,
voiteluöljyt, öljypitoiset kankaat ja suodattimet, elohopeajäte, liima- ja maaliastiat sekä
öljysäiliöiden puhdistusjäte ja raskasöljykattilan tuhka.
Muualle edelleen hyödynnettäväksi toimitetun aineksen määrä oli edellisvuoden tasolla. Siihen
sisältyy kasvavassa määrin biojätettä, jonka keräystä Orion on tehostanut kaikilla
toimipaikoillaan. Myös energiaraaka-aineeksi kelpaavan vaarattoman jätteen toimitusmäärät ja
osuus ovat kasvussa.
Eräiden Orion Diagnostican tuotteiden valmistukseen käytetyistä radioaktiivisista aineista
syntyy vähäiset määrät jätettä, joka käsitellään ja hävitetään Säteilyturvakeskuksen ohjeiden
mukaan vanhentamalla ja toimitetaan sen jälkeen joko kuivana jätteenä kaatopaikalle tai
ongelmajätelaitokselle, mutta ei radioaktiivisuuden vaan sisältämiensä kemikaalien takia.
Suomessa astui voimaan uusi jätelaki toukokuussa 2012. Orionin vuoden 2010
yritysvastuuraportin sivulla www.orion.fi/en22-jatteet-10 (PDF-tiedoston sivulla 48) on
luonnehdinta uudistuneesta jätelainsäädännöstä ja sen velvoitteista.

EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten
vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutusten laajuus
Vuoden 2011 aikana Orion on valmistellut Espoon, Turun ja Kuopion lääkevalmistetehtaiden
toiminnan kattavaa ISO14001-ympäristöstandardin mukaista ympäristöasioiden
hallintajärjestelmää, ja hyvin edennyt valmistelutyö jatkuu vuonna 2012. Tässä hankkeessa
Orion on mm. tunnistanut keskeiset ympäristönäkökohdat, ja asettaa vuoden 2012 aikana niiden
kehittämiselle tavoitteet ja perustaa toimenpideohjelmat. Yhtenä ympäristöjärjestelmän
perustamishankkeen tuloksena on vahvistettu ympäristöpolitiikka, joka ilmaisee koko Orionkonsernin ympäristönsuojelua koskevan yleisen tahdon ja suunnan.
Orionin toistaiseksi keskeisimpiä ympäristövaikutusten minimoinnin kohteita ovat olleet
liuotinpäästöjen vähentämiseen tähdänneet toimenpiteet viime vuosina. Nämä ovat tuottaneet
hyvät tulokset eivät vain dramaattisesti vähentyneinä päästöinä vaan myös huomattavina
kustannussäästöinä.
Jätteiden lajittelua yhtiö on pystynyt lisäämään, kun niiden keräyspalvelut ja jatkokäsittely
määränpäässä ovat tarjonneet siihen mielekkään mahdollisuuden. Konttoripaperin kulutusta
yhtiö on onnistunut vähentämään huomattavasti tehostamalla sähköistä dokumentointia ja
dokumenttien versiointia ja taltiointia sekä säätämällä tulostimiin säästeliäät oletusasetukset.
Konttoripaperin kulutusta vähentää huomattavasti myös tutkimusdatan moderni
hallintajärjestelmä sekä myyntilupien viranomaisdokumentaation ylläpidon siirtyminen
elektroniseen muotoon.
Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää kehitysohjelmaa selostetaan EN4-indikaattorin
yhteydessä. Tähän mennessä sen tulokset ovat selvimmin nähtävissä Fermionin laitosten
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energiankulutuksessa, jonka pienentyminen on seurausta lukuisista toiminnan
kokonaistehokkuutta parantavista toimenpiteistä. ET-ohjelman lääkevalmisteliiketoimintaa
(Orion Oyj) koskevat hankkeet tulevat sisältymään perusteilla olevan ympäristöjärjestelmän
mukaisiin, priorisoitaviin tavoite- ja toimenpideohjelmiin.
Muutokset lääketehtaiden toimitusketjuun liittyvissä toimintatavoissa ovat toteutettavissa
verrattain hitaasti, koska lääkeviranomaiset myöntävät valmisteille myyntiluvat valmistajan
esittämään valmistustapaan perustuen. Jos valmistustapaa sittemmin muutetaan esim.
ympäristöteknisistä syistä, on kaikille eri maissa myyntiluvan myöntäneille lääkeviranomaisille
osoitettava, ettei menetelmämuutoksesta aiheudu muutoksia valmisteen tehoon ja
turvallisuuteen, ja myyntiluvat on myös päivitettävä ns. variaatiomenettelyllä uuden
menetelmän mukaisiksi.

Määräystenmukaisuus

EN28 Merkittävien ympäristömääräysten rikkomiseen liittyvien sakkojen
rahallinen määrä
Orionin ei ole todettu rikkoneen toimintaansa koskevia ympäristömääräyksiä
tarkastelukaudella.

Kuljetukset

EN29 Kuljetuksesta ja työmatkoista aiheutuvat merkittävät
ympäristövaikutukset
Orion ei toistaiseksi raportoi EN29-indikaattoria, koska yhtiöllä ei ole luotettavaa menetelmää
kuljetuksista ja työmatkoista aiheutuvien ympäristövaikutusten arviointiin.

Työsuhdeautojen polttoaineenkulutus
ja CO2-päästöt vähenivät edelleen
Orionin Suomessa työskentelevään henkilöstöön kuuluvista noin 200:lla on autoetu.
Autopolitiikassaan Orion painottaa vähäpäästöisyyttä, polttoainetaloutta ja turvallisuutta.
Konsernin nykyinen autopolitiikka hyväksyy työsuhdeautoiksi mallit, joiden CO 2-päästöt ovat
korkeintaan 160 g/km. Autot menevät vaihtoon keskimäärin kolmen vuoden käytön jälkeen,
joten tätä suurempia hiilidioksidimääriä päästävät autot poistuvat kokonaan autokannan
uudistumisen myötä. Työsuhdeautojen lukumäärä samoin kuin autoa kohti keskimäärin ajetut
noin 31 000 km olivat vuonna 2011 samalla tasolla kuin edellisvuonna. Koko autokannan
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vähenivät edelleen ja olivat 154 g/km. Vuonna 2011
tilattujen uusien autojen CO2-päästöjen keskiarvo oli 141 g/km.
Vuonna 2011 käytössä olleiden työsuhdeajoneuvojen polttoaineen kulutus väheni 5 % vuodesta
2010. Myönteinen kehitys on osin seurausta uusien autojen parantuneesta polttoainetaloudellisuudesta, mutta huomattava vaikutus on ollut myös taloudellisen ajotavan EcoDriving
–koulutuksella, johon Orion edellyttää jokaisen työsuhdeautonsa haltijan osallistuvan.
Parantuneilla ajotavoilla on myönteinen vaikutus myös liikenneturvallisuuteen. Tätä käsitellään
LA7-indikaattorin yhteydessä.
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Yleiset

EN30 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit
tyypeittäin
1 000 EUR

2009

2010

2011

Ympäristöinvestoinnit

1 088

1 063

2 490

602

762

4 050

1 690

1 825

6 540

Ympäristömenot
Ympäristönsuojelun
kokonaiskustannukset

Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit
raportointiyksiköittäin vuonna 2011

1 000 EUR
Ympäristöinvestoinnit

Orion
Oyj

Orion
Fermion Diagnostica
Oy
Oy

908

1 570

10

Ympäristömenot

1 370

2 550

130

Ympäristönsuojelun
kokonaiskustannukset

2 278

4 120

140

Vuotta 2011 aiemmilta vuosilta raportoidut tiedot ympäristömenoista eivät ole vertailukelpoiset
vuoden 2011 lukeman kanssa. Vuoden 2011 lukuihin on sisällytetty aiempaa laajemmin ja
tarkemmin jätteiden ja jätevesien käsittelyn sekä ilmapäästöjen ehkäisyn ja
energiatehokkuuden parantamisen menoja. Ympäristöinvestointeja koskevat tiedot sen sijaan
ovat vertailukelpoiset.
Vuoden 2011ympäristöinvestoinnit muodostuivat lukuisista toimitiloihin, koneisiin, laitteisiin ja
järjestelmiin kohdistuneista hankkeista, jotka tehostavat energiataloutta, aineiden ja veden
käyttöä, käsittelyä ja talteenottoa sekä jätteiden ja päästöjen hallintaa. Vuoden varrelle ei
ajoittunut mitään erityisen suurta yksittäistä investointikohdetta. Euromääräisesti eniten
ympäristövaikutusten ehkäisemiseen investoi Fermion laitoksillaan Hangossa ja Oulussa.
Ympäristömenojen suurimmat erät muodostuvat jätteiden käsittelystä. Vaarallisen jätteen
kustannukset ovat vuosittain Orionille suuri menoerä. Vuonna 2011 niiden kokonaiskustannukset
olivat yhteensä noin 3 miljoonaa euroa, josta Fermionin osuus oli 2,3 miljoonaa euroa. Turun
lääketehtaalta toimitettiin tavanomaista enemmän materiaalia hävitettäväksi Ekokemille.
Tehtaan kellaritiloissa sattui marraskuun lopussa tulipalo, jonka savukaasuja johtui tehtaan
varastoihin ja tuotantotiloihin. Kaikki savukaasujen pilaamaksi todettu tai epäilty materiaali
sekä tilojen siivouksessa ja raivauksessa syntynyt jäte hävitettiin vaarallisena.
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SO – Sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu sisältää seuraavat neljä indikaattorialuetta:

LA – Henkilöstö ja työolosuhteet / Labour Practices and
Decent Work
HR – Ihmisoikeudet / Human Rights
SO – Yhteiskunnalliset vaikutukset / Society
PR – Tuotevastuu / Product Responsibility

LA – Henkilöstö ja työolosuhteet
Henkilöstöä ja työolosuhteita koskevan johtamistavan
kuvaus
Tavoitteet ja toiminta
Orion on toimialansa suurin työnantaja Suomessa ja kansainvälinen moniosaajien työyhteisö.
Palveluksessamme oli vuoden 2011 lopussa 3 425 henkilöä. Heistä ulkomaisissa
toimipisteissämme työskentelee yhteensä 725 henkilöä. Orion antaa mahdollisuuden
työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia
uramahdollisuuksia erilaisille osaajille.
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Menestyksemme on riippuvainen kyvystämme rekrytoida ammattitaitoista henkilöstöä
palvelukseemme ja kehittää, kouluttaa, innostaa ja sitouttaa heitä yhtiömme tarpeisiin ja
päämääriin. Orion tarvitsee tehtäviinsä henkilöitä niin luonnontieteiden, kaupallisten,
matemaattisten, teknisten, informaatiotekniikan kuin humanististenkin tieteiden alueilta.
Suuressa konsernissa on tarvetta ja tilaa erilaisille persoonille. Haluamme työyhteisöömme
ihmisiä monenlaisista taustoista, sillä näkökulmien kohtaaminen luo kasvualustan innovaatioille.
Orion haluaa olla kiinnostava ja haluttu työpaikka. Vaalimme hyvää työnantajakuvaamme
huolehtimalla jokaisen orionilaisen ammatillisesta kehittymisestä, työolosuhteista ja
hyvinvoinnista työssä. Tarjoamme henkilöstöllemme terveellisen ja turvallisen työympäristön
sekä hyvin toimivan työyhteisön. Tehtävissä tulee olla mahdollisuuksia kehittymiseen ja
urapolkuihin. Varmistamme myös sen, että henkilöstöllämme on yhtiön strategian
toteuttamisen edellyttämä osaaminen.
Edistämme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta konsernimme laajakatseisesti lähtemällä mm.
siitä, että kaikilla työntekijöillämme on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä omassa
työssään ja että työntekijät kohtelevat toisiaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Nämä
tavoitteet on kirjattu yhtiön henkilöstöpolitiikkaan (www.orion.fi/henkilostopolitiikka).
Orion kehittää toimintaansa avoimessa ja luontevassa yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Henkilöstön ja johdon välisissä suhteissa tavoitteenamme on mahdollisimman joustava ja
esteetön kanssakäyminen ja avoin vuorovaikutus, jotta vastausta tai ratkaisua tarvitsevat
kysymykset voidaan käsitellä nopeasti ja rakentavasti. Yhteistoiminta toteutuu mutkattomasti
normaalin päivittäisen toiminnan yhteydessä. Yhtiö suhtautuu ammattiyhdistystoimintaan ja
henkilöstön edustajiin arvostaen ja avoimesti.

Menettelytavat
Orion varmistaa henkilöstöään ja työolosuhteita koskevan yhteiskuntavastuullisen toimintansa
nojaamalla koko konsernin yhteisiin arvoihin, yhtiön johtamisohjeistossa määriteltyihin
menettelytapoihin ja vastuutuksiin sekä konsernille vahvistettuun henkilöstöpolitiikkaan.
Yhtiömme missio ’Hyvinvointia rakentamassa’ kuvastaa myös osaltaan suhtautumistamme
henkilöstöömme: henkinen ja fyysinen hyvinvointi työn ääressä palkitsee sekä työnantajan että
työntekijän. Luomalla edellytykset työssä jaksamiselle, kehittymiselle ja viihtymiselle Orion
kannustaa aikaansaamisen iloon. Työssään hyvinvoiva työntekijä puolestaan rakentaa
hyvinvointia yritykselle ja työyhteisössään.
Henkilöstöasioiden hoidossa Orion noudattaa lainsäädäntöä, työehtosopimuksia,
työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Orionin henkilöstöpolitiikassa on vahva painoarvo
tasapuolisuudella ja oikeudenmukaisuudella, henkilöstön ja johdon välisellä rakentavalla ja
mutkattomalla vuorovaikutuksella, työssä kehittymisen mahdollisuuksilla ja tulosten
palkitsemisella sekä olosuhteilla ja ilmapiirillä, jossa ihmiset tekevät työtä Orionissa.

Rekrytointi
Resurssisuunnittelulla Orion varmistaa, että organisaatiossa on yrityksen tavoitteista
johdettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavat ihmiset ja osaaminen ja että yhtiöllä on
varamies- ja seuraajasuunnitelmat toiminnan häiriöttömän jatkumisen varmistamiseksi. Uusien
ja vapautuvien työpaikkojen täyttämisessä on etusija konsernin palveluksessa olevilla, tehtäviin
soveltuvilla henkilöillä. Avoimeksi tulevaa työtehtävää tarjotaan pääsääntöisesti ensin
vähintään yhden viikon ajan oman henkilökunnan haettavaksi ilmoittamalla siitä konsernin
intranetissä. Tehtävä ilmoitetaan julkisemmin avoimeksi, jos siihen ei löydy sopivaa hakijaa
konsernin sisältä. Tehtäväkiertoa hyödynnetään muutosvoimana ja mahdollisuutena henkilöstön
ammatilliseen kehittymiseen.
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Tasa-arvo
Työyhteisön jäsenten vastuulla on pyrkiä huomioimaan omassa toiminnassaan kaikkien
henkilöiden tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu niin päivittäisessä toiminnassa kuin
päätöksenteossa. Orion vaatii ja odottaa oikeudenmukaisuutta kaikilta työyhteisöjensä ja
organisaatioidensa jäseniltä, ei vain esimiestehtävissä toimivilta. Jokaisen velvollisuus on
omalta osaltaan tukea ja edistää tasapainoista työilmapiiriä ja käyttäytyä asiallisesti ja toinen
toistaan kunnioittaen. Tasa-arvotyöryhmän tehtävänä on tukea ja edistää kaikinpuolista tasaarvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä ylläpitää Orionin Suomen tasa-arvosuunnitelma ajan tasalla. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki henkilöstöryhmät sekä
työnantaja. Niin esimiehet kuin henkilöstön edustajatkin ovat velvollisia puuttumaan
havaittuihin ongelmiin.

Henkilöstön osallistaminen
Orion ottaa henkilöstön mielipiteet huomioon henkilöstöasioiden kehittämistä ja toteuttamista
koskevassa päätöksenteossaan. Henkilöstön edustajia on pääsääntöisesti mukana työryhmissä,
joissa valmistellaan uusia käytäntöjä ja muutoksia vanhoihin käytäntöihin. Lakisääteisen
yhteistoiminnan lisäksi Orionin johto järjestää säännöllisesti epämuodollisia tapaamisia
henkilöstön ja sen edustajien kanssa.
Henkilöstön edustus konsernin hallinnossa pyritään ensisijaisesti sopimaan henkilöstön kanssa.
Orion-konsernin johtoryhmässä on yksi henkilöstöryhmien keskuudestaan nimeämä edustaja.
Henkilöstön edustajalla ei ole operatiivista vastuuta johtoryhmässä tehdyistä päätöksistä.

Tiedon kulku
Työtä ja työyhteisöä koskevan tiedon nopea kulku, vaivaton saatavilla olo ja jakaminen ovat
perusperiaatteita Orionin sisäisessä viestinnässä. Lähtökohtana on tarjota mahdollisimman
avoin pääsy kaikkeen sellaiseen tietoon, jota orionilaiset työssään tarvitsevat.
Orion käyttää sisäisessä viestinnässään moderneja verkkopohjaisia ratkaisuja. Konsernin
laajuinen intranet tarjoaa kaikille orionilaisille päivittäisen uutisvirran lisäksi myös
työskentelytilat projekti- ja tiimikohtaiseen tiedonkulkuun, asioiden työstämiseen sekä
dokumenttien tallentamiseen. Intranetin erilaiset sähköiset yhteisöt mahdollistavat tiedon
jalostamisen wikipedia-periaatteella, keskustelun, erilaiset kyselyt sekä blogit toimien siten
uudenlaisena verkottumisen kanavana.

Terveys ja turvallisuus
Orionin työsuojelutoiminnasta suuri osa tähtää vaaratilanteiden ja työstä aiheutuvien
sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyyn. Yhtiö tarjoaa henkilöstölleen lakisääteistä
kattavamman työterveyshuollon palvelut suurilla toimipaikoilla omien työterveysasemien ja
pienemmillä ostopalveluna järjestetyn työterveyshuollon kautta.

Palkitseminen
Orion kannustaa henkilöstöään hyviin suorituksiin ja pitkäjänteiseen työhön myös palkitsemisen
keinoin. Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja perustua konsernin yhteisiin
periaatteisiin. Palkat ja henkilöstöetuudet ovat maakohtaisia ja niihin vaikuttavat paikallinen
lainsäädäntö, työehtosopimukset, toimiala ja paikkakunta ja kunkin maan palkkataso.
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Rahallisen palkitsemisen ja muiden henkilöstöetuuksien tulee tasoltaan ja kattavuudeltaan
muodostaa kilpailukykyinen kokonaisuus verrattuna kunkin tehtävän markkinapalkkaan.
Henkilökohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen
perusteella. Henkilökohtaista suoriutumista arvioitaessa otetaan huomioon tuloksellisuus,
ammattitaito, monitaitoisuus, kehityshakuisuus, aloitteellisuus ja yhteistyökyky.

Koulutus ja tietoisuus
Orionin henkilöstölleen tarjoaman koulutuksen ja valmennuksen lähtökohtana ovat yrityksen
strategian, liiketoiminnan tavoitteiden ja kunkin tehtävän tuomat osaamisvaatimukset. Orion
kannustaa henkilöstöään kehittämään itseään tarjoamalla laajan kirjon oppimismahdollisuuksia
päiväseminaarityyppisistä tietoiskuista pitkäkestoisiin opinto-ohjelmiin ja
täydennyskoulutusjaksoihin. Osaamisen kehittämisen keinoihin kuuluvat myös mm. työkierto,
mentorointi, työssä oppiminen ja urapolkujen kuvaaminen.
Erityisesti esimiesten vastuulla on varmistaa työtehtävissä tarvittavan osaamisen kehittäminen.
Esimiehen vastuulla on myös organisoida riittävä perehdytys uusille, tehtäviään vaihtaville tai
pitemmiltä vapailta töihin palaaville henkilöille. Esimiehet huolehtivat myös siitä, että heidän
yksikössään työskentelevät henkilöt tuntevat yhtiön strategian ja päämäärät, niistä johdetut
osastojen tavoitteet sekä tätä kautta henkilökohtaiset tavoitteensa.
Esimiestaitojen kehittämisen keinoja ovat esimerkiksi konsernin laajuinen valmennusohjelma,
jossa esimiehet saavat monipuolisesti valmennusta hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitoon ja
ongelmatilanteiden sovitteluun. Asiantuntijatehtävissä toimivia orionilaisia varten on oma
valmennusohjelma.
Vähintään vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa esimies ja alainen sopivat ja täsmentävät
tavoitteet ja vastuut ja varmistavat, että henkilöllä on tehtävässään menestymiseen tarvittava
osaaminen ja motivaatio. Kehityskeskustelussa esimies kuulee alaistaan myös tämän
kehittymistoiveista ja sopii niiden perusteella tarvittaessa myös henkilökohtaisesta
kehittymissuunnitelmasta.
Henkilöstönsä työkyvyn ylläpidosta Orion huolehtii monipuolisin toimenpitein jokaisen yksilön
työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja parantamiseksi työuran kaikissa vaiheissa.

Valvonta ja seuranta
Orion on mitannut vuosittain työilmapiiriä Happy@Work –kyselyllä lähes 10 vuoden ajan. Yhtiö
on siirtymässä uudenlaiseen henkilöstötutkimustapaan, jota testataan aluksi pilottina osassa
organisaatiota.
Työilmapiirimittaus on sekä konsernitason että osastokohtaisen työilmapiirin ilmapuntarina
tärkeä apu työyhteisömme ja hyvinvointimme kehittämisessä.
Esimies saa palautetta itselleen alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esimieheltään 360arvioinnissa. Palautetta voi kysyä myös Orionin ulkopuolisten sidosryhmien edustajilta.
tavoitteena tukea Orionille strategisesti tärkeän partneriyhteistyön kehittämistä.
Asiantuntijatehtävissä toimivat orionilaiset puolestaan saavat 180-palautteen esimieheltään ja
työtovereiltaan.
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Orionin henkilöstöä ja työolosuhteita koskevat
tunnusluvut ja indikaattorit
Työllistäminen

LA1 Henkilöstön määrä ja jakaumat
Orionin palveluksessa on yli 3 400 henkilöä konsernin toimipisteissä, jotka yhtä lukuun
ottamatta sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa. Useita kansallisuuksia ja kulttuuritaustoja
edustavaa henkilökuntaa yhdistää yhteinen orionilainen yrityskulttuuri arvoineen ja
toimintatapoineen. Seuraavissa LA1-indikaattorin erittelyissä henkilömäärät esitetään
kokoaikaisiksi muunnettuina. Henkilöstömäärät on laskettu Orion-konsernin taloudellisessa
IFRS-raportoinnissa sovelletulla tavalla.
Orion-konsernin henkilöstömäärä kasvoi 9 %, yhteensä lähes 300:llahenkilöllä vuonna 2011.
Lääkkeiden toimitusketjun organisaatioon tuli yli 200 ja ulkomaisiin markkinointiyhtiöihin noin
75 uutta työntekijää. Henkilöstömäärien kasvun syynä ovat yhtiön lääketehtaiden kasvaneet
tuotantomäärät ja myyntiorganisaatioiden toiminnan ja tuotteiston laajentuminen.
Taulukossa ’Henkilöstömäärä raportointiyksiköittäin’ henkilömäärät esitetään saman
toiminnallisen rakennejaottelun mukaisesti, jolla GRI-indikaattoreiden tiedot kerätään Orionin
yritysvastuuraporttiin. Jaottelu poikkeaa konsernin talousraportoinnin ryhmittelystä, jossa
henkilöstömäärät esitetään segmenteittäin ja tulosyksiköittäin. Tytäryhtiöt-sarakkeen lukuihin
sisältyvät lääkkeitä ulkomailla markkinoivat Orion Pharma -tytäryhtiöt sekä diagnostisia
tuotteita ulkomailla markkinoivat Orion Diagnostica -tytäryhtiöt.
Orion Oyj:n henkilöstömäärä koostuu valtaosin lääkkeiden valmistuksessa, tuotekehityksessä ja
tutkimuksessa, markkinoinnissa, liiketoiminnan tukitoiminnoissa sekä Orion-konsernin talous- ja
esikuntatoiminnoissa ja johdossa työskentelevistä henkilöistä.
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LA1 Henkilöstömäärä raportointiyksiköittäin
Henkilöä

2009

2010

2011

Fermion Oy

310

318

318

Orion Diagnostica Oy

261

271

291

1 959

1 886

2 096

617

656

720

3 147

3 131

3 425

2009

2010

2011

Todelliset

3 729,6

3 644,0

3 510,5

Teoreettiset

4 582,9

4 476,5

4 275,5

Orion Oyj
Tytäryhtiöt
Yhteensä

Työtunnit
1 000 h

Työtunnit kerätään niistä henkilöistä, jotka ovat yhtiön
palveluksessa koko vuoden. Vuoden aikana aloittaneet ja
lopettaneet eivät sisälly lukuihin
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LA1 Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin
Henkilöä

2009

2010

2011

700

724

798

Ylemmät
toimihenkilöt

1 043

999

1 145

Toimihenkilöt

1 404

1 408

1 482

Yhteensä

3 147

3 131

3 425

Työntekijät

LA 1 Henkilöstömäärä maittain
Henkilöä

2009

2010

2011

Suomi

2 529

2 475

2 705

Muut
Pohjoismaat

131

134

143

Saksa

113

118

115

Iso-Britannia ja
Irlanti

64

64

65

Venäjä

77

73

104

233

267

293

3 147

3 131

3 425

Muut maat
Yhteensä

Orionin vuoden 2011 kokonaishenkilöstömäärästä noin 77 % oli toimihenkilöitä. Testoimihenkilöiden osuus oli noin 43 % koko henkilöstöstä. Ylempiä toimihenkilöitä oli 33 %, ja
suuri joukko heistä työskentelee esimiehinä tai asiantuntijatehtävissä. Työntekijät-ryhmään
kuuluvat orionilaiset ovat Toimitusketju-organisaatioon kuuluvissa tehtävissä valmistus-,
pakkaus- ja varastotoiminnoissa lääkkeitä ja diagnostisia tuotteita valmistavilla tehtailla
Espoossa, Turussa, Kuopiossa, ja lääkeaineita valmistavilla Fermionin tehtailla Hangossa ja
Oulussa.
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LA1 Henkilöstömäärä työsuhteen tyypin
mukaan
Henkilöä

2009

2010

2011

148

157

170

2 830

2 755

2 937

169

219

318

3 147

3 131

3 425

Pitkäaikaisella
vapaalla
Työsuhde toistaiseksi
Määräaikainen
työsuhde
Yhteensä

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien osuus kokonaishenkilöstömäärästä on lievässä kasvussa ja
oli 9 % vuonna 2011. Uusi henkilöstötietojärjestelmä mahdollistaa aiempaa tarkemman
tarkastelun vuodesta 2010 alkaen, joten sitä edeltäviltä vuosilta esitetyt tiedot eivät ole
suoraan vertailukelpoiset.

LA2 Henkilöstön vaihtuvuus
%

2009

2010

2011

Työntekijät

2,0 %

4,0 %

4,6 %

Toimihenkilöt

2,3 %

2,6 %

2,5 %

Vaihtuvuus ilmoitetaan vuoden aikana irtisanoutuneiden lukumäärän suhteena vuoden lopun
henkilöstömäärään.
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LA Työsuhteen keskimääräinen kesto
Henkilöä

2009

2010

2011

Alle 2 v

400

509

770

2-5 v

799

819

769

6-10 v

672

628

590

11-15 v

352

399

488

16-20 v

305

245

210

21-25 v

285

321

341

Yli 25 v

313

317

346

11,1

10,8

10,3

Työsuhteen
kesto keskimäärin,
vuotta

Yllä olevassa taulukossa henkilömääriä ei esitetä kokoaikaisiksi muunnettuina.
Työsuhteet Orionissa ovat tyypillisesti verrattain pitkäaikaisia. Orionin vuoden 2011
henkilöstöstä noin 40 prosenttia oli ollut yhtiön palveluksessa vähintään 10 vuotta. Yli 25 vuotta
yhtiötä palvelleiden osuus oli noin 10 prosenttia. Keskimääräinen työsuhteen kesto oli 10,3
vuotta.

LA3 Kokoaikaisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei tarjota osa- tai
määräaikaisille henkilöille
Suomessa, muissa Skandinavian maissa ja Etelä-Euroopan maissa kaikilla Orion-konsernin
palveluksessa olevilla henkilöillä on samat yhtiön tarjoamat edut riippumatta työsuhteen
tyypistä tai kestosta. Vain kokoaikaisille, Orioniin pysyvässä työsuhteessa oleville henkilöille
kohdistettuja työsuhde-etuja on seuraavissa maissa seuraavasti:
Britannia ja Irlanti: henkivakuutus ja vakuutusturva työssä sattuvaa kuolemantapausta varten
Keski-Euroopan maat: tapaturmavakuutus vammautumisen tai invaliditeetin varalle, äitiys/isyysvapaa, eläkkeellejäämiskorvaus, sairaanhoitovakuutus
CIS-maat: henkivakuutus, sairausvapaa, äitiysloma
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Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

LA4 Kollektiivisesti neuvoteltujen
työehtosopimusten piirissä olevien
osuus henkilöstöstä
%
Työntekijät
Ylemmät
toimihenkilöt *)
Toimihenkilöt
Yhteensä

2009

2010

2011

100

100

100

0

100

100

100

100

100

67

100

100

Orion soveltaa työsuhteisiinsa sitä työlainsäädäntöä ja niitä mahdollisia kollektiivisia
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa työntekijän sijaintimaassa.
*) Orionin Suomessa sijaitsevissa toimipisteissä kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten
piirissä olivat vuosina 2007–2009 työntekijät ja tes-toimihenkilöt, joiden osuus henkilökunnasta
oli noin kaksi kolmannesta. Ylempien toimihenkilöiden osalta sovittiin kollektiivisesti ainoastaan
palkankorotuksista (= yhteinen palkkapöytäkirja). Keväällä 2010 ylempien toimihenkilöiden
palkkapöytäkirjaa laajennettiin. Siinä sovitaan palkkojen korottamisen lisäksi myös useista
muista työehdoista, mm. työsopimuslakia laajemmasta sairausajan palkasta ja palkallisesta
äitiyslomasta

LA5 Vähimmäisirtisanomisaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin
työehtosopimuksiin
Jokaisella Orionin palveluksessa olevan työsopimuksessa on maininta irtisanomisajasta, joka on
vähintään kunkin maan työlainsäädännön ja mahdollisten kollektiivisten työehtosopimusten
mukainen.
Suomessa työnantajan irtisanoessa työntekijän irtisanomisajat ovat kaikissa henkilöstöryhmissä
seuraavat:
Työsuhteen kesto

Irtisanomisaika

Enintään 1 vuosi

14 päivää

Yli vuosi ja enintään 4 vuotta

1 kk

Yli 4 vuotta ja enintään 8 vuotta

2 kk

Yli 8 vuotta ja enintään 12 vuotta

4 kk

Yli 12 vuotta

6 kk
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Työterveys ja –turvallisuus

LA6 Henkilöstön edustusosuus HSE-toimikunnissa
Orion-konsernin Suomessa toimivissa yksiköissä kaikki työntekijät ja tes-toimihenkilöt, yhteensä
noin 60 % henkilökunnasta, ovat edustettuina virallisissa johdon ja henkilöstön yhteisissä HSEtoimikunnissa.

LA7 Poissaolo työstä
Poissaolojen takia menetetyt työtunnit ja niiden syyt
Tuntia

2010

2011

146 635

143 522

Palkaton poissaolo sairauden takia

37 018

42 571

Palkallinen poissaolo lapsen sairauden takia

16 429

15 752

79

411

2 904

2 613

112

152

Poissaolo työmatkalla sattuneen tapaturman takia

2 296

1 032

Poissaolojen takia menetetyt työtunnit yhteensä

205 473

206 053

Sairastavuus

4,1 %

4,4 %

Poissaolosuhde, kaikki poissaolot

4,6 %

4,8%

Poissaolosuhde tapaturmien takia

0,06 %

0,06 %

Palkallinen sairausloma-aika

Palkaton poissaolo lapsen sairauden takia
Työpaikkatapaturmasta johtunut vähintään
3 päivän poissaolo
Työpaikkatapaturmasta johtunut alle 3 päivän
poissaolo

Sairastavuus-% ilmaistaan sairauspoissaolojen osuutena säännöllisestä todellisesta
teoreettisesta työajasta.
Poissaolosuhde, kaikki poissaolot on laskettu kaikkien poissaolojen takia menetettyjen
työtuntien %-osuutena teoreettisista työtunneista.
Tapaturmien takia menetettyjen työtuntien määrä antaa kuvan työpaikkatapaturmien
vakavuudesta.
Poissaolosuhde tapaturmien takia on laskettu vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneiden
tapaturmien takia menetettyjen työtuntien %-osuutena teoreettisista työtunneista.
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LA7 Tapaturmat ja kuolemantapaukset
Tapaturmia

2009

2010

2011

Vähintään 3 päivän
poissaoloon johtaneet
työpaikkatapaturmat

27

24

26

Alle 3 päivän
poissaoloon johtaneet
työpaikkatapaturmat

12

12

6

Työpaikalla sattuneet
tapaturmat yhteensä

39

36

32

Työmatkalla sattuneet
tapaturmat

19

15

12

Tapaturmat yhteensä

58

51

44

7,2

6,6

7,4

1

0

0

Tapaturmataajuus
Kuolemantapaukset

Työtapaturmilla tarkoitetaan henkilöstölle työaikana tapahtuneita tapaturmia.
Työpaikkatapaturmiksi luetaan työpaikalla tai sen alueella tai varsinaisen työpaikan
ulkopuolisessa työkohteessa sattuneet onnettomuudet.
Työmatkatapaturmiksi luetaan matkalla asunnosta työpaikalle tai työpaikalta asunnolle
tapahtuneet onnettomuudet.
Työstä poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä mittaa yrityksen työturvallisuuden
tasoa.
Tapaturmataajuus ilmoittaa työpaikkatapaturmien lukumäärän miljoonaa tehtyä työtuntia
kohti. Sen avulla voidaan vertailla eri toimialojen, ammattiryhmien jne. tapaturmariskiä. Siitä
käytetään myös nimeä LTI-luku (Lost Time Injury Rate). Tässä raportissa tapaturmataajuus on
laskettu niistä työpaikkatapaturmista, jotka ovat johtaneet vähintään kolmen päivän
poissaoloon.

Poissaolotietojen raportointi käsittää Orion-konsernin Suomessa työskentelevän henkilöstön.
Vastaavat tiedot eivät ole toistaiseksi kerättävissä ulkomaisten markkinointiorganisaatioiden
henkilöstöstä. Sairauspoissaolotiedot ovat raportoitavissa vuodesta 2010 alkaen. Aiemmilta
vuosilta on raportoitu poissaolot vain tapaturmien takia.
Sairastamisesta ja tapaturmista johtuneiden poissaolojen takia menetettyjen työtuntien
kokonaismäärä vuonna 2011 oli hieman yli edellisvuoden tason. Poissaolotuntien
kokonaismäärästä 98 % johtui omasta tai lapsen sairastamisesta.
Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui Orionissa vuonna 2011 yhteensä
26, kaksi tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Tapaturmataajuus kasvoi, mutta tapaturmien
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takia menetettiin vähemmän työaikaa kuin edellisvuonna. Poissaolot olivat siis keskimäärin
lyhyempiä.
Orionin tapaturmatilastot olivat aiempien vuosien tapaan paremmat kuin Responsible Care ohjelman keskiarvot. Vuonna 2011 RC-ohjelmassa oli mukana yhteensä 102 kemian alan
yritystä, ja Suomessa niiden palveluksessa työskenteli noin 21 000 henkilöä. Kemianteollisuus
ry:n huhtikuussa 2012 julkaisemasta vuosiraportista http://report.chemind.fi/tyotapaturmat
ilmenee, että ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 8,7 (10,8) vähintään kolmen
päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2011. Ohjelmaan
sitoutuneiden yritysten vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneista tapaturmista laskettu
tapaturmataajuus on laskenut 2 prosenttiyksikköä. Nykytasollaan toimialan tapaturmataajuus
on yli puolet pienempi kuin teollisuudessa keskimäärin. Tapaturmien takia menetettiin 987
(1 008) työtuntia jokaista miljoonaa työtuntia kohden.
Orion Oyj:ssä eli lääkevalmistuksen toimipaikoilla Espoossa, Turussa ja Kuopiossa sattui
työpaikalla 14 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta ja vain 3 tätä lyhyempään
poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Kuopiossa sattui vain yksi tapaturma, ja se aiheutti
vähintään kolmen päivän poissaoloon. Tapaturmat olivat keskimäärin lieviä ja niiden tyypillisiä
syitä olivat aiempien vuosien tapaan kompastuminen ja liukastuminen sekä naarmut ja haavat.
Nostojen ja kemikaalien aiheuttamilta tapaturmilta ei vältytty kokonaan.
Fermionin tehtailla sattui 11 yli kolmen päivän poissaoloon johtanutta ja kaksi lyhyempään
poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa.
Orion Diagnosticassa työtapaturmia sattui vain kaksi, joista toinen johti yli 3 päivän pituiseen,
toinen lyhyempään poissaoloon.
Matkalla työhön tai työstä kotiin tai työhön liittyneellä matkalla orionilaisille sattui vain 12
yhtiön tietoon raportoitua tapaturmaa. Niistä tavanomaisimpia olivat kaatumiset polkupyörällä
sekä liukastumiset. Työmatkatapaturmien takia menetetyn työajan määrä väheni alle puoleen
edellisvuoden vastaavasta poissaoloajasta.
Kuolemaan johtaneita tapaturmia ei sattunut vuosina 2010 ja 2011. Vuonna 2009 Saksassa
sattuneessa liikenneonnettomuudessa kuoli Orionin Saksan-tytäryhtiön palveluksessa ollut
lääke-esittelijä.

LA9 Ennalta ehkäisevä työterveys- ja turvallisuuskoulutustoiminta
Orion haluaa tarjota henkilöstölleen terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä hyvin
toimivan työyhteisön. Suuri osa Orionin työsuojelu- ja hyvinvointitoiminnasta tähtää
vaaratilanteiden ja työstä aiheutuvien sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyyn.
Orion opastaa henkilöstöään hyviin turvallisuuskäytäntöihin pääasiassa tehtävä- ja
toimintokohtaisin koulutustilaisuuksin. Yleistä yritysturvallisuutta ja turvallista työskentelyä
koskeva ohjeistus on kirjattu Johtamisoppaaseen ja Orionin Turvaoppaaseen sekä
yksikkökohtaisiin työsuojelun toimintaohjelmiin. Työskentelyn turvallisuusnäkökohdat on
huomioitu myös tehtävä- ja työvaihekohtaisissa SOP-ohjeistuksissa. Orionille on tärkeää, että
jokainen työntekijä voi työskennellä työuransa loppuun asti altistumatta terveysriskeille ja
vaaratekijöille. Tässä onnistumiseksi työn tekijän tulee tuntea ja tiedostaa työtehtäväänsä
sisältyvät työterveys- ja turvallisuusriskit ja toimia niitä välttäen.
Orion-konsernin turvallisuustavoitteena on nolla työtapaturmaa. Tavoitteeseen tähtääviä
keinoja ovat aktiivinen työtapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoittaminen ja tutkinta,
säännölliset ja systemaattiset riskinarviot, työolosuhteiden ja työympäristön
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turvallisuustarkastukset, prosessien ja työmenetelmien turvallisuuden kehittäminen ja
henkilöiden asenteita, tietoisuutta ja valppautta lisäävä turvallisuuskoulutus.
Työturvallisuuskortti on yksi näkyvimmistä turvallisuuden kehittämisen työkaluista. Vuonna
2011 kortti oli käytössä yli 75 %:ssa Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä.
Orionissa on tavoitteena, että kaikki laboratorioissa ja tuotannossa työskentelevät käyvät
työturvallisuuskorttikoulutuksen.
Konsernissa järjestettiin vuonna 2011 yhteensä noin 100 YTT-koulutustilaisuutta (ympäristö,
terveys ja turvallisuus).

Ajotapakoulutuksella enemmän malttia ratin taakse
Orionin vuonna 2009 aloittama, työsuhdeauton haltijoille järjestetty ajotapakoulutus on
tuottanut erinomaisia tuloksia polttoaineenkulutuksessa. Koska taloudellinen ajotapa
edellyttää auton kuljettajalta malttia ja ennakointikykyä, koulutus on muokannut
ajokäyttäytymistä myös selvästi turvallisemmaksi. Vuonna 2011 Orion täydensi
ajotapakoulutusta turvalliseen ajotapaan keskittyvällä ajoharjoittelujaksolla. Jo noin 90
työsuhdeautoilijaa on suorittanut SafetyDriving–kurssin, joka perehdyttää kuljettajat
ymmärtämään, miten autojen monipuoliset turvallisuusjärjestelmät kuten ajovakauden
hallintajärjestelmä ja hätäjarruassistentti toimivat vaaratilanteissa, ja hallitsemaan auton
niissä mahdollisimman hyvin.
Yhtiön työsuhdeautoille on sattunut liikenneonnettomuuksia keskimäärin verrattain vähän.
Opastus turvalliseen ajotapaan lienee osaltaan vaikuttanut siihen, että vuonna 2011 Orionin
autoilijoille ja autoille liikenteessä sattuneet vahingot vähenivät ja lievenivät entisestään. Noin
75 % kaikista tapauksista aiheutui parkkialueilla. Henkilövahingoilta vältyttiin tänäkin vuonna
kokonaan.

Panostuksia henkilöstön hyvinvointiin
Orion tekee koko henkilökuntansa voimin aktiivisesti töitä hyvän ilmapiirin ja turvallisen
työskentelyn eteen. Orion haluaa, että sen työyhteisöissä on hyvää esimiestoimintaa,
kannustavia työkavereita, työterveys- ja turvallisuusasiat kunnossa ja luottamuksen ilmapiiri,
sillä ne ovat tärkeitä hyvinvoinnin edellytyksiä.
Vapaa-ajallaan orionilaiset voivat osallistua yhtiön tukemien monipuolisten harrastuskerhojen
toimintaan sekä varata käyttöönsä majoitustilaa yhtiön virkistysalueilta eri puolilta Suomea.
Yhtiön sponsoroimia kulttuuriseteleitä on mahdollista käyttää omaehtoisen liikunnan ja
kulttuurin harrastamiseen. Orionin Espoon toimitiloissa on oma kuntosali saunatiloineen. Orion
panostaa myös hyvätasoiseen työpaikkaruokailuun. Turun ja Espoon toimipaikoissa sijaitsevissa
henkilökuntamyymälöissä sekä OrioNetshop-verkkokaupassa orionilaiset voivat tehdä edullisia
ostoksia, joskaan lääkkeet eivät kuulu niiden valikoimiin.
Työterveyshuollon Orion on järjestänyt lakisääteistä laajempana, tavoitteinaan terveellinen ja
turvallinen työympäristö sekä hyvin toimiva työyhteisö. Suuri osa Orionin työsuojelu- ja
hyvinvointitoiminnasta tähtää ennaltaehkäisyyn.
Ikäryhmittäin tehtävissä terveystarkastuksissa arvioidaan orionilaisten työkyky ja sen
ylläpitämiseksi tarvittavat toimenpiteet kuten kuntoremonttikurssit, joiden järjestämistä yhtiö
tukee. Työolojen jatkuvaksi kehittämiseksi Orionin EHS-organisaatio tekee järjestelmällisiä
työpaikkakäyntejä ja riskikartoituksia.
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Vuodesta 2011 alkaen Orionin työterveyshuollon koordinoimiin palveluihin on sisältynyt
esimiehille ja vaativaa asiantuntijatyötä tekeville suunnattu, Kelan järjestämä Aslak–kuntoutus,
jonka sisältö perustuu terveyden edistämiseen, elämänhallinnan tukemiseen ja työ- ja
toimintakyvyn paranemiseen tähtääviin ratkaisuihin ja käytäntöihin. Keväällä 2011 Orion
haastoi tupakoivat orionilaiset lopettamaan tupakoinnin tarjoamalla heille tukea, kannustusta,
henkilökohtaista valmennusta ja tarvittaessa myös nikotiinikorvaushoitoa 3 kk:n mittaisessa
Savuton Orion –kampanjassa. Mahdollisuuteen tarttui 52 henkilöä, joista noin 20 onnistui
pääsemään irti tupakasta. Säännöllinen tuki yhdistettynä lääkehoitoon osoittautui ratkaisevaksi
avuksi. Kampanjan tulokset olivat valtakunnallisia keskiarvoja korkeammat. Vaikka varsinainen
kampanja päättyi, Orionin työterveyshuolto jatkaa osana normaalia toimintaansa tuen
antamista niille, jotka haluavat eroon tupakasta.

Hankkeita hyvinvoinnin edistämiseksi työssä
Vuonna 2010 alkaneessa Työhyvinvointia rakentamassa –projektissa on perustettu Orionkonsernin Suomen toiminnoille yhtenäisiä toimintatapoja, jotka edistävät hyvinvointia työssä ja
mahdollistavat työkyvyttömyysriskin hallinnan aiempaa paremmin. Tavoitteiden toteutumista
seurataan muun muassa työilmapiirimittauksen ja henkilöstötutkimuksen työhyvinvointia
koskevien vastausten avulla sekä esimerkiksi sairauspoissaolojen määrien muutoksilla.
Erityisesti seurataan tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvien sairauspoissaolojen kehitystä.
Projektissa on laadittu muun muassa varhaisen tuen toimintamalli, työterveyshuollon
toimintamallit tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielialahäiriöiden hoitokäytännöille sekä
katsaus Orionin ikäjohtamiseen. Nämä otettiin käyttöön vuonna 2011. Varhaisen tuen
valmennuksiin osallistui vuoden 2011 aikana yhteensä 106 henkilöä, pääasiassa esimiehiä.
Suomessa kemianteollisuuden toimialan työmarkkinaosapuolet ovat ottaneet hyvinvoinnin
kehittämisen työpaikoilla yhteiseksi asiakseen. Maaliskuussa 2011 Kemianteollisuus ry ja
ammattiliitot TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät
Toimihenkilöt YTN ry käynnistivät kolmivuotisen Hyvää huomenta Hyvää huomista! yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää
sairaudesta johtuvia poissaoloja ja lisätä tuottavuutta kaikilla alan työpaikoilla. Orion osallistuu
hankkeeseen omalla Työhyvinvointityön vaikuttavuuden mittarit –projektillaan. Sen
tavoitteena on määritellä Orionin liiketoiminnan kannalta keskeisimmät työhyvinvointia
edistävät tekijät sekä niille konsernitason mittarit.
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Koulutus ja osaamisen kehittäminen

LA10 Koulutuspäiviä henkilöä kohti
keskimäärin
Päivää
Koulutuspäiviä/hlö
keskimäärin

2009

2010

2011

5,6

5,0

4,4

Orionin käytössä oleva järjestelmä henkilöstön
lukuisia erityyppisiä koulutussuoritteita
koskevan tiedon keräämiseksi ja seuraamiseksi
ei mahdollista tietojen esittämistä aivan GRIindikaattori LA10:n edellyttämällä tavalla.
Tämän vuoksi Orion ei raportoi esimerkiksi
koulutusten jakaumaa henkilöstöryhmittäin.
Kaikki palveluntarjoajien kurssit ja seminaarit
eivät välttämättä tule raportoiduiksi
järjestelmään, joten taulukossa esitettyihin
lukuihin sisältyy epävarmuutta. Luvut ovat
muuttuneet huomattavasti edellisen vuoden
vastuuraportissa esitetyistä.

Koulutuspäivien jakauma
aihealueittain
Tapaturmia

2009

2010

2011

GxP

0,6

1,2

1,2

Tietojenkäsittely

1,3

0,4

0,6

Kielet ja kansainvälisyys

0,1

0,2

0,3

Johtaminen ja
esimiestyö

0,4

0,3

0,2

Työterveys ja
-turvallisuus

0,6

0,6

0,6

Muu ammatillinen
kehittäminen

1,9

2,0

1,3

Tuotekoulutus

0,7

0,4

0,3

Kaikki Orion-konsernin palveluksessa olevat henkilöt ovat oikeutettuja yhtiön tarjoamaan ja
järjestämään koulutukseen riippumatta asemasta tai työsuhteen luonteesta.
Osana uusien orionilaisten perehdytyskoulutusta Orion on alkanut käyttää verkkopohjaista Orion
eOnboarding -tietopankkia, joka tarjoaa kattavan paketin tietoa konsernin strategiasta,
tuotteista, toiminnoista, organisaatiosta ihmisineen, toimintatavoista, käytännöistä ja
liiketoimintaympäristöstä. Palvelu on avoin koko henkilökunnalle, joten kaikki halukkaat voivat
päivittää sen avulla yhtiötä ja työympäristöään koskevia tietojaan.

Henkilöstön pätevyydet, osaamiset ja koulutukset hallintaan
Lääketeollisuudessa henkilöstön osaaminen on mitä keskeisin tekijä tuotteiden laadukkuuden ja
turvallisuuden sekä valmistusprosessin määräystenmukaisuuden varmistamisessa.
Orionin toimitusketjussa ja laatutoiminnoissa on vuoden 2011 aikana rakennettu
tietojärjestelmä, jolla yhtiö hallitsee tiedot henkilöstönsä osaamisesta aukottomasti ja
aiempaa, manuaalista menettelytapaa systemaattisemmin ja ennakoivammin ja tarkasti
dokumentoituna. Suuren henkilöstömäärän pätevyyksien ja koulutusten hallinnan
parantaminen osoittautui välttämättömäksi, koska suuri osa yhtiön lääketehtaiden henkilöstöstä
työskentelee kasvavassa määrin vuorotyössä. Tiukat viranomaismääräykset edellyttävät, että
kaikkien henkilöiden, joiden työ vaikuttaa välittömästi tai välillisesti lääkkeen laatuun tai
turvallisuuteen, tulee saada säännöllistä GMP-koulutusta (Good Manufacturing Practise) ja että
heidän pätevyytensä ja heidän osaamistaan ylläpitävä koulutus ja perehtyneisyys mm.
menettelytapaohjeistuksiin ovat aukottomasti jäljitettävissä.
Vuosien 2012 2013 aikana tämän uuden järjestelmän hallintaan viedään noin 1 000 henkilön
pätevyystietojen ja eri työtehtävien pätevyysvaatimusten hallinta. Uuteen järjestelmään
siirtymisen myötä muuttuvat myös toimintaohjeiden päivittämiseen ja jakeluun ja itse
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pätevyyksien ja koulutusten hallintaan liittyvät prosessit. Mittavan järjestelmän käyttöönottoa
edeltää myös laaja koulutusohjelma käyttäjille. Tietojärjestelmä varmistetaan henkilöstön
osaamisen hallinnointijärjestelmiltä edellytettyjen vaatimusten mukaan.

LA11 Osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen ohjelmat,
jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen
päättymistilanteissa
Orion kannustaa henkilöstöään ammatissa kehittymiseen ja tarjoaa siihen runsaasti sekä yhtiön
omia, henkilöstön ja yhtiön tarpeisiin suunniteltuja sisäisiä valmennuksia että ulkopuolisten
palveluntarjoajien koulutustilaisuuksia ja mahdollisuuksia.
Orionissa osaamisen kehittämisen suunnittelu lähtee konsernin strategiasta ja tavoitteista:
millaista osaamista tarvitsemme menestyäksemme nyt ja myös pitkällä tähtäimellä. Osaamisen
kehittämisen strategiset painopisteet ovat erityisesti johtamistaidoissa, partnerisuhteiden
hallinnassa sekä liiketoimintaosaamisessa. Johtamistaitojen valmennuksissaan Orion on vuonna
2011 erityisesti panostanut uudistumis- ja muutostilanteiden johtamiseen määrittelemällä näitä
tilanteita varten orionilaisen lähestymistavan yhdessä useiden muutosjohtamiskokemusta
omaavien esimiesten kanssa.
Korkeatasoisen Horizon-johtamisvalmennusohjelman tavoitteena on parantaa Orionin muutosja uudistumiskykyä sekä vahvistaa johtamistaitoja ja osaamista ja liiketoimintalähtöistä
yrityskulttuuria. Ohjelmaan osallistuvat laativat myös liiketoiminnan kehittämistä tukevat
strategiset projektityöt.
Määrällisesti eniten ja laajimmalla skaalalla Orion kehittää henkilöstönsä ammatillista
osaamista. Asiantuntijaosaamisen kehittämiseksi Orionilla on myös oma valmennusohjelma.
Esimiestaitoja n Orion kehittää määrätietoisesti. Esimiesten ja asiantuntijoiden kehittymistä
tuetaan myös 360 ja 180 asteen arvioinneilla. Orionilaiset päivittävät aktiivisesti tietojaan myös
esimerkiksi tietotekniikka- ja laatukoulutuksissa.
Määrällisesti eniten ja laajimmalla skaalalla Orion kehittää henkilöstönsä ammatillista
osaamista. Asiantuntijaosaamisen kehittämiseksi Orionilla on myös oma valmennusohjelma.
Esimiestaitoja n Orion kehittää määrätietoisesti. Esimiesten ja asiantuntijoiden kehittymistä
tuetaan myös 360 ja 180 asteen arvioinneilla. Orionilaiset päivittävät aktiivisesti tietojaan myös
esimerkiksi tietotekniikka- ja laatukoulutuksissa.

LA12 Kehityskeskustelujen ja säännöllisten suoritusarviointien piirissä
olevan henkilöstön osuus
%

2009

2010

2011

85

85

85

Ylemmät
toimihenkilöt

100

100

100

Testoimihenkilöt

95

95

95

Työntekijät

Kehityskeskustelut ovat vakiintunut käytäntö Orion-konsernissa. Kaikkia esimiehiä on
ohjeistettu käymään keskustelut vähintään kerran vuoden aikana.
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Vuonna 2011 kuten myös kahtena vertailuvuonna työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluneista
arviolta 85 prosenttia kävi kehityskeskustelun esimiehensä kanssa joko kahdenkeskisenä
keskusteluna tai ryhmässä. Tes-toimihenkilöistä arviolta 95 prosenttia kävi kehityskeskustelun
esimiehensä kanssa.
Ylemmistä toimihenkilöistä lähes jokainen käy kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Tämän
henkilöstöryhmän kehityskeskusteluun sisältyy tulospalkkion perusteena oleva arviointi
edellisvuoden keskustelussa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä uusien
henkilökohtaisten tavoitteiden asetanta yhdessä esimiehen kanssa.
Vuonna 2011 Orion uudisti tapaa, jolla esimies ja alainen käyvät keskenään kehityskeskustelun.
Yhdessä onnistumme –keskustelun tavoitteena on parantaa entisestään molempien osapuolten
keskustelusta saamaa hyötyä. Keskeistä on keskusteluun osallistuvien yhteistyö ja
tasavertaisuus ja huolellinen valmistautuminen keskusteluun. Myös keskustelun lomakkeita ja
ohjeita selkeytettiin ja kevennettiin tarkoituksena edistää keskustelun sujuvuutta ja
vuorovaikutteisuutta.

Työtyytyväisyys
Henkilöstöjohtamisensa ja esimiestyönsä tuloksia Orion on seurannut viimeiset 10 vuotta
Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä tehdyillä Happy@Work-työilmapiirimittauksilla, joita
koskeviin vuosittaisiin kyselyihin jokainen orionilainen on voinut osallistua. Orionin esimiestyötä
mittaavat tulokset ovat olleet selkeästi yli niiden suomalaisten yritysten keskiarvon, joissa
vastaavaa kyselyä on tehty ja osoittavat Orionin olevan Suomen kärkeä hyvässä esimiestyössä.
Vastausprosentti Happy@Work-kyselyihin on ollut viimeisten 3 vuoden ajalta 85 90 %. Vuonna
2011 konsernin laajuisen kyselyn vastausprosentti oli 87 %.
Orionin tulokset ovat mukana suomalaisessa Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö indeksissä, jossa tulokset vuodelta 2011 ylsivät arvoon 14,3 (14,1 v. 2010) suomalaisten
yritysten keskiarvon ollessa 13,7 sekä vuosilta 2009 että 2010. Orionilaiset arvioivat jälleen
lähes kaikki kyselyn osatekijät omassa työyhteisössään Suomen keskiarvoa paremmiksi.
Vuonna 2012 Orion on siirtymässä uudenlaiseen henkilöstötutkimustapaan, jota yhtiö testaa
aluksi pilottina osassa organisaatiota.

Henkilöstön monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

LA13 Henkilöstöryhmien ja hallintoelinten jakauma iän ja sukupuolen
mukaan
Orion-konsernin henkilöstön ikäjakaumassa on 20 29-vuotiaiden osuus kasvanut
5 prosenttiyksikköä kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Alle 50-vuotiaita on noin
77 prosenttia koko henkilökunnasta. Vähintään 60 vuotta täyttäneitä ja siten eläkeiän
lähivuosina saavuttavien osuus on noin 5 prosenttia.
Konsernin koko henkilöstöstä noin 62 % on naisia. Vuonna 2011 naisten osuus on pienentynyt
2 prosenttiyksiköllä vuodesta 2009. Työntekijöiden henkilöstöryhmässä naisia ja miehiä on lähes
yhtä paljon. Naisvaltaisin on tes-toimihenkilöiden ryhmä, jossa naisten osuus on 71 %.
Ylemmistä toimihenkilöistä naisten osuus on vähentynyt kahdella prosenttiyksiköllä noin
60 prosenttiin.
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Henkilöstön ikärakenne
%

2009

2010

2011

Alle 20-vuotiaita

0,5

0,6

1

20 29-vuotiaita

11

13

16

30 39-vuotiaita

29

28

28

40 49-vuotiaita

33

33

32

50 59-vuotiaita

20

20

18

Yli 60-vuotiaita

6

6

5

100

100

100

Yhteensä, %

Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan
Henkilöä
(%-osuus)

2009

2010

2011

1 989

2 028

2 180

Naisia

(64 %)

(63 %)

(62 %)

Miehiä

1 138
(36 %)

1 210
(37 %)

1 334
(38 %)

Yhteensä

3 127

3 238

3 514
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Sukupuolijakauma, työntekijät
Henkilöä
(%-osuus)

2009

2010

2011

Naisia

364
(50 %)

359
(49 %)

426
(49 %)

Miehiä

362
(50 %)

381
(51 %)

442
(51 %)

726

740

868

Työntekijät
yhteensä

Sukupuolijakauma, tes-toimihenkilöt
Henkilöä
(%-osuus)

2009

2010

2011

914

1 000

1 062

(73 %)

(71 %)

(71 %)

341

414

435

Miehiä

(27 %)

(29 %)

(29 %)

Testoimihenkilöt
yhteensä

1 255

1 414

1 497

Naisia

Sukupuolijakauma, ylemmät toimihenkilöt
Henkilöä
(%-osuus)

2009

2010

2011

Naisia

711
(62 %)

669
(62 %)

692
(60 %)

Miehiä

435
(38 %)

415
(38 %)

457
(40%)

Ylemmät
toimihenkilöt
yhteensä

1 146

1 084

1 149
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Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan raportointiyksiköittäin 2011
Henkilöä
( %-osuus)

Orion
Fermion Diagnostica
Oy
Oy

Ulkom.
tytäryhtiöt

Orionkonserni

Orion Oyj

Naisia

2 180
(62 %)

1 436
(66 %)

87
(27 %)

211
(75 %)

446
(62 %)

Miehiä

1 334
(38 %)

750
(34 %)

234
(73 %)

71
(25 %)

279
(38 %)

Yhteensä

3 514

2 186

321

282

725

Orionin tulosyksiköistä naisvaltaisin on aiempien vuosien tapaan Orion Diagnostica, jossa naisia
on 75 % koko henkilöstöstä. Lähes neljännes Orion Diagnostican palveluksessa olevista naisista
työskentelee laborantin tehtävissä.
Fermionin henkilöstömäärä on vain hieman suurempi kuin Orion Diagnostican, mutta sen
henkilökunnasta 73 % on miehiä. Fermionissa varsinkin tuotantoprosessit ovat miesvaltaisia.
Naiset työskentelevät laboratorioissa ja toimistotehtävissä.
Lääkevalmisteiden ja diagnostisten tuotteiden tuotannon työntekijöistä selvä enemmistö on
naisia. Naisten yleisimpiä tehtävänimikkeitä toimitusketjussa ovat pakkaaja ja linjanhoitaja ja
laborantti.
Naisvaltainen toiminto on myös tutkimus ja tuotekehitys, joka Orionissa työllistää lähes
viidenneksen koko konsernin henkilökunnasta.
Myyntitehtävissä sukupuolijakauma on selvästi naisvoittoinen ja jakauma lähellä konsernitason
keskiarvoja.
Esimiesasemassa olevan henkilöstön sukupuolijakaumissa on isoja eroja raportointiyksiköiden
kesken.

Esimiesasemassa olevan henkilöstön sukupuolijakauma 2011

Orion-konserni

Ulkom.

Oy

Orion
Diagn.
Oy

Orion

Fermion

Oyj

tytäryhtiöt

Nainen

230

46 %

153

8

21

48

Mies

275

54 %

135

48

10

82

Yhteensä

505

100 %

288

56

31

130

LA14 Palkkatasa-arvo
Orionissa sukupuolella ei ole merkitystä palkan määräytymisessä. Suomessa palkkatasaarvoisuutta tarkastellaan vuosittain tehtävän, tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen
avulla. Tehty selvitys ja tarvittaessa korjaavat toimenpiteet käydään johdon ja
luottamusmiesten kanssa läpi.

74/91
Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2011

HR – Ihmisoikeudet / Human Rights
Ihmisoikeuksia koskevan johtamistavan kuvaus
Tavoitteet ja menettelytavat
Orion kunnioittaa ihmisoikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassaan ja pyrkii myös
vaikuttamaan siihen, ettei niitä loukkaavia toimintatapoja esiinny yhtiön omassa eikä
alihankkijoiden ja tavarantoimittajien toiminnoissa. Yhtiö noudattaa YK:n ihmisoikeuksien ja
alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksiin sekä ILO:n sopimuksiin sisältyviä periaatteita ja
odottaa sitä myös kumppaneiltaan.
Orion katsoo, että jokainen orionilainen ja Orionin tuotteen valmistukseen osallinen on
oikeutettu saamaan esimiehiltään, alaisiltaan ja työtovereiltaan hyvän, arvostavan ja
kunnioittavan kohtelun. Orion ei hyväksy syrjintää sen missään muodossa. Orion tunnustaa myös
alkuperäisväestöjen oikeudet kulttuurisiin ja henkisiin arvoihinsa. Lapsityövoiman
hyväksikäyttöön ja pakko- ja rangaistustyövoiman käyttöön Orion suhtautuu kielteisesti eikä
hyväksy alihankkijoidensakaan soveltavan niitä mihinkään sellaiseen työvaiheeseen, joka liittyy
Orionin tuotteeseen.
Orion tunnustaa palveluksessaan olevien henkilöiden lailliset oikeudet yhdistymisen vapauden
ja työehtosopimusoikeuksien suhteen. Yhdistymisen vapaus kuuluu henkilöiden yksityiselämän
piiriin. Työntekijöiden oikeuksiin ja heitä edustaviin järjestöihin Orion suhtautuu avoimesti ja
laillisia oikeuksia kunnioittaen. Konsernin yleisen laillisuusperiaatteen mukaisesti Orion
noudattaa sitovia työehtosopimuksia. Asia on kirjattu myös Orionin henkilöstöpolitiikkaan, joka
on osa sitovaa, koko konsernissa noudatettavaa ohjeistoa.
Orion edellyttää toimitusketjuunsa osallistuvien toimijoiden noudattavan Orionin vaatimukset
täyttäviä vastuullisia toimintatapoja ja periaatteita. Hankintalähteitä valitessaan Orion
suhtautuu erityisen kriittisesti niin sanottuihin riskimaihin, joissa on riski ihmisoikeuksien ja
työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin ja/tai lapsityövoiman hyväksikäyttöön ja joissa
kansallinen työlainsäädäntö on heikko tai ainakin heikosti valvottu. Mikäli työelämän
kansainväliset normit, varsinkin ILO:n keskeiset työelämää säätelevät sopimukset, kuitenkin
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turvaavat työntekijän aseman jossakin hankintalähteen sijaintimaassa paremmin kuin sen
kansalliset lait, Orion edellyttää, että tavarantoimittaja soveltaa työntekijöihinsä ILO:n
normeja.

Organisatoriset vastuut
Vastuu ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta ja valvomisesta on jokaisella
esimiehellä jokaisella organisaatiotasolla, ja esimiehiä kehotetaan puuttumaan niiden
loukkaamisiin viipymättä. Yhtiö korostaa myös jokaisen orionilaisen henkilökohtaista vastuuta
ihmisoikeuksien kaikinpuolisesta toteutumisesta työyhteisössä.

Koulutus ja tietoisuus
Ihmisoikeuksia koskevat kysymykset sisältyvät mm. kaikille esimiehille pakollisessa
esimieskoulutuksessa henkilöstöpolitiikan sekä hankintoja ja investointeja koskevien
periaatteiden käsittelyn yhteyteen. Työntekijöiden oikeudet, mukaan lukien yhdistymisen
vapaus, sisältyvät niin ikään esimieskoulutukseen. Henkilöstöpolitiikan osana ne ovat aiheena
myös säännöllisissä, koko henkilöstölle suunnatuissa henkilöstöasioita käsittelevissä
informaatiotilaisuuksissa.

Valvonta ja seuranta
Omassa organisaatiossaan Orion valvoo ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista ja
myös reagoi niiden vastaiseen toimintaan samoilla johtamis- ja valvontajärjestelmän mukaisilla
käytännöillä, joita yhtiö soveltaa muidenkin sisäisten sääntöjensä noudattamiseen.
Ulkopuolisille kumppaneille asettamiensa vaatimusten toteutumista ja noudattamista Orion
valvoo arvioinneissaan ja tavaran-/palveluntoimittajan toimitiloissa tekemissään
auditoinneissa. Seurannan ja tarkastusten tarkoituksena on varmistaa Orionin liiketoiminnan
jatkuvuus ja lainmukaisuus ja hallita tuotteiden toimitusketjuun sisältyvät riskit. Jos ilmenisi,
että yhtiön toimitusketjuun osallistuva ulkopuolinen taho toimisi vastoin ihmisoikeuksia
kunnioittavia periaatteita, kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, Orion ottaisi asian ko. tahon
kanssa käsittelyyn rikkomuksen korjaamiseksi ja ääritapauksessa irtisanoutuisi yhteistyöstä ja
etsisi tilalle Orionin vaatimusten mukaisesti toimivan tavarantoimittajan.
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Ihmisoikeuksia koskevat indikaattorit
Syrjinnän kielto

HR4 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet
Yhtiöllä ei ole ollut tarkastelukaudella yhtiön toimintaan liittyviä tapauksia, joissa syrjinnän
kieltoa olisi rikottu.

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset

HR5 Toiminnot, joissa yhdistymisen vapaus ja oikeus
työehtosopimusneuvotteluihin on vaarassa olla toteutumatta, ja näiden
oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet
Yhtiöllä ei ole toimintoja, joissa yhdistymisen vapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin
on vaarassa olla toteutumatta. Yhtiöllä ei ole ollut tarkastelukaudella työntekijöiden oikeuksia
ja työehtosopimuksia koskevia rikkomistapauksia.

Lapsityövoima

HR6 Toiminnot, joissa on merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja
lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Yhtiöllä ei ole sellaista toimintaa, jossa olisi merkittävä lapsityövoiman käytön riski. Yhtiöllä ei
ole ollut tarkastelukaudella yhtiön toimintaan liittyviä tapauksia, joissa lapsityövoiman käytön
kieltoa olisi rikottu.

Pakko- ja rangaistustyövoima

HR7 Toiminnot, joissa on merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman
käytön riski, ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi
toteutetut toimenpiteet
Yhtiöllä ei ole sellaista toimintaa, jossa olisi merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön
riski. Yhtiöllä ei ole ollut tarkastuskaudelta yhtiön toimintaan liittyviä tapauksia, joissa
rangaistustyövoiman käytön kieltoa olisi rikottu.

Alkuperäiskansojen oikeudet

HR 9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset
Yhtiöllä ei ole ollut tarkastuskaudelta yhtiön toimintaan liittyviä tapauksia, joissa
alkuperäiskansojen oikeuksia olisi rikottu.
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SO – Yhteiskunnalliset vaikutukset
Yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevan johtamistavan
kuvaus
Tavoitteet ja toiminta
Yhteisösuhteisiin, yhteiskunnalliseen ja poliittisen vaikuttamiseen, kilpailun rajoituksiin ja
lahjontaan Orionissa sovellettavien käytäntöjen ja keinojen linjaukset ovat johdettavissa
konsernin johtamisohjeiston yleisperiaatteesta, jonka mukaan Orion-konsernin toiminta
perustuu voimassaolevien lakien ja eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen noudattamiseen.
Tähän periaatteeseen perustuvat myös konsernin kaikille yksiköille ja koko henkilöstölle
yhteiset Eettiset ohjeet, Code of Conduct (www.orion.fi/eettisetohjeet). Kaikissa
yhteisösuhteissamme pyrimme avoimeen ja rehelliseen kanssakäymiseen, jossa molempien
osapuolten oikeutetut odotukset suhteelle tulevat otetuiksi huomioon.
Orion hyväksyy kohtuulliset lahjat osaksi normaalia liiketoimintakulttuuria lainsäädännön ja
eettiseesti hyväksyttävien toimintatapojen puitteissa. Lahjuksen tai siihen verrattavissa olevan
edun antaminen tai vastaanottaminen on yksiselitteisesti kielletty Orion-konsernissa.
Orion-konsernin lahjoituspolitiikan mukaan jokaista lahjoituspäätöstä tehtäessä varmistutaan
muun muassa siitä, että lahjoitus on siihen sovellettavien lakien, määräysten ja muiden
säännösten sekä eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukainen.
Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen Orion osallistuu ennen kaikkea oman toimialansa
edunvalvontajärjestöjen toiminnan kautta.
Orion ei tue poliittisia puolueita tai järjestöjä. Vaikka Orion ei yhtiönä osallistu
puoluepoliittiseen toimintaan, Orion kunnioittaa palveluksessaan olevien henkilöiden laillisia
oikeuksia poliittiseen toimintaan yksityiselämän piiriin kuuluvana asiana.
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Orion noudattaa voimassa olevia kilpailulakeja. Kilpailuun ja sitä edistäviin toimiin yhtiö
suhtautuu myönteisesti ja pyrkii toiminnassaan varmistumaan soveltuvan kilpailulainsäädännön
tavoitteiden toteutumisesta. Yhtiön tavoitteena on välttää kilpailuoikeudelliset rikkomukset.
Lain ja määräysten mukaisuus on kaikessa toiminnassa peruslähtökohta. Jokaisen orionilaisen
odotetaan olevan selvillä siitä lainsäädännöstä ja niistä määräyksistä, jotka koskevat kunkin
omaa tehtäväaluetta. Johdon ja esimiesten edellytetään huolehtivan siitä, että ajanmukaiset
määräykset ovat saatavilla ja että henkilöstö on niihin perehdytetty.

Menettelytavat
Orion-konserniin kuuluvat yksiköt ja organisaatiot hoitavat suhteitaan viranomaisiin vastuulleen
ja toimintansa piiriin kuuluvissa asioissa.
Halutessaan saattaa kantansa yhteiskunnallisten päättäjien ja viranomaisten tietoon esimerkiksi
säädettäessä lakeja tai laadittaessa määräyksiä Orion pyrkii käyttämään vaikutuskanavina
toimialansa kansallisia ja kansainvälisiä edunvalvontaorganisaatioita. Orion on jäsenenä
Suomessa toimivia lääkeyhtiöitä edustavassa Lääketeollisuus ry:ssä, lääketutkimusta tekevien
lääkeyhtiöiden eurooppalaisessa kattojärjestössä EFPIA:ssa, diagnostiikkatuotteita valmistavien
yritysten eurooppalaisessa kattojärjestössä EDMA:ssa, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:hon
kuuluvassa Kemianteollisuus ry:ssä sekä useissa muissa toiminnan kannalta tärkeissä
yhdistyksissä. Myös alueelliset kauppakamarit ja Keskuskauppakamari ovat elinkeinoelämän
näkökantoja edustavina yhteisöinä relevantteja kanavia Orionille.
Tilanteen niin edellyttäessä Orionin johto on suorassa yhteydessä päätöksentekijöihin. Yhtiö
pitää tärkeänä hyviä ja asiallisia suhteita varsinkin toimipaikkakuntiensa päätöksentekijöihin,
yhtiön toimintaa valvoviin viranomaisiin sekä etenkin terveydenhuollon toimialan
toimintaedellytyksiin vaikuttaviin valtio- ja kuntatason päättäjiin ja päätöksiä valmisteleviin
virkamiehiin tullakseen kuulluksi päätöksiä valmisteltaessa.
Vieraanvaraisuudessa ja huomionosoituksissa Orion noudattaa kohtuullisuuden periaatetta.
Pääosa konsernin vuosittain tekemistä lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen perustuu
yhtiökokouksen päätökseen osoittaa osa Orion Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista
lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Hallitus päättää
lahjoitusten kohdentamisesta.
Orionille on lääkeyhtiönä luontevaa tukea myös potilasjärjestöjen työtä. Tuen antamisessa
Orion noudattaa lääkealalla yhteisesti sovittuja käytäntöjä, joihin uutena piirteenä on tullut
aiempaa suurempi avoimuus. Orion julkaisee vuodesta 2008 alkaneen käytännön mukaisesti
internet-sivustollaan yhteenvedon yhtiöltä tukea saaneista potilasjärjestöistä, osoitteessa
www.orion.fi/potilasjarjestoyhteistyo.

Organisatoriset vastuut
Konsernitasolla vastuu Orionin yhteiskuntasuhteiden hoidosta on konsernin johtoryhmällä.

Koulutus ja tietoisuus
Yhteisösuhteisiin, yhteiskunnalliseen ja poliittisen vaikuttamiseen, kilpailuoikeudellisiin
kysymyksiin ja lahjontaan Orionissa sovellettavia käytäntöjä ja keinoja käsitellään sekä yhtiön
ohjeistuksissa että esimies- ja asiantuntijakoulutuksessa, konsernin palvelukseen tulevien
perehdyttämisen yhteydessä ja myös muissa valmennus- ja informaatiotilaisuuksissa, joihin
nämä aiheet luontevasti liittyvät. Käytännöt määritellään myös konsernin Eettisissä ohjeissa.
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Orion-konsernin henkilökunta on ohjeistettu yksiselitteisesti kieltäytymään antamasta ja
ottamasta vastaan lahjusta tai siihen verrattavissa olevaa etua yhtiön liiketoiminnan
edistämiseksi tai sen intressien läpiajamiseksi.
Konsernin johtamisohjeistoon sekä Eettisiin ohjeisiin kirjatun yleisen laillisuus- ja
eettisyysperiaatteen lisäksi konsernissa on vahvistettu kilpailuoikeudellinen ohjeisto, jota
jokainen konsernin palveluksessa oleva on velvollinen noudattamaan. Orion järjestää
kilpailuoikeudellista ja sopimuksien tekemiseen liittyvää koulutusta kaikille henkilöilleen, jotka
ovat tekemisissä sopimusten tai muiden sellaisten asioiden kanssa, joilla saattaa olla
kilpailuoikeudellisia vaikutuksia.
Konsernissa on myös vahvistettu kaikkia konsernin palveluksessa olevia sitovat ohjeet
sopimusten tekemisestä ja konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminimien kirjoittamisesta. Näiden
ohjeiden avulla pyritään varmistamaan se, että kaikkien sopimusten tekemisessä käytetään
riittävää juridista asiantuntemusta, sopimukset tehdään kirjallisesti, sopimukset hyväksytään
niiden merkityksen mukaisesti oikealla päätöksentekotasolla ja että sopimuksia voivat
allekirjoittaa vain toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.
Orionin toimintaan liittyy huomattavan paljon lainsäädäntöä ja erityismääräyksiä. Orion
järjestää henkilöstölleen runsaasti määräysten hallitsemiseen liittyvää koulutusta ja
perehdytystä kurssein, tietoiskuin ja itseopiskelun keinoin. Määräyksiin perehtyminen
edellyttää myös henkilökohtaista panosta.

Valvonta ja seuranta
Orion valvoo lain ja viranomaismääräysten noudattamista samalla tavoin kuin konsernin
sisäisten sääntöjen noudattamista ja myös reagoi niiden vastaiseen toimintaan samoilla
johtamis- ja valvontajärjestelmän mukaisilla käytännöillä, joita yhtiö soveltaa muidenkin
sisäisten sääntöjensä noudattamiseen.
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Yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit
Lahjonta

SO4 Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet
Yhtiöllä ei ole tarkastelukaudelta yhtiön toimintaan liittyviä tapauksia, joissa yhtiö tai sen
edustaja olisi todettu syyllistyneen lahjuksen antamiseen tai vastaanottamiseen.

Poliittinen vaikuttaminen

SO5 Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen
poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen
Orionin soveltamia käytäntöjä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseksi kuvataan
yhteiskunnallisten vaikutusten johtamistavan kuvauksessa.

SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja poliittisille instituutioille
annettujen raha- ja muiden lahjoitusten arvo jaoteltuna maittain
Orion ei tue rahallisesti eikä lahjoituksin poliittisia puolueita, poliitikkoja eikä poliittista
toimintaa harjoittavia instituutioita.

Kilpailun rajoitukset

SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien
lukumäärä ja oikeuden päätökset
Orion pyrkii välttämään kilpailuoikeudelliset rikkomukset. Yhtiö on onnistunut tässä
tavoitteessaan erinomaisesti.

Määräystenmukaisuus

SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säädösten rikkomiseen liittyvien
sakkojen rahallinen määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
Orionille ei ole langetettu lainsäädännön ja säädösten rikkomisesta johtuvia sakkoja eikä
muitakaan sanktioita tarkasteluvuosina.
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PR – Tuotevastuu
Tuotevastuun johtamistavan kuvaus
Tavoitteet ja toiminta
Lääkeyhtiönä Orionin tulee huolehtia siitä, että sen kehittämät, valmistamat ja markkinoimat
lääkkeet ovat tutkitusti käyttäjilleen turvallisia, tehoavat niille ilmoitettuihin käyttöaiheisiin ja
ovat laatuvaatimustensa mukaisia sekä täyttävät asiakkaiden ja lääkkeiden käyttäjien
odotukset. Diagnostisten tuotteiden valmistajana Orion huolehtii siitä, että testit toimivat
suunnitellulla tavalla ja tuottavat luotettavia tuloksia potilaan terveydentilasta oikeiden
hoitopäätösten pohjaksi.
Orion ylläpitää hyvää valmiutta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli lääkkeissä
havaittaisiin merkittäviä haittavaikutuksia tai myyntiin ja jakeluun pääsisi laatuvaatimukset
täyttämättömiä lääkkeitä tai muita tuotteita.
Lääkkeiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissaan Orion noudattaa alaa ohjaavaa lainsäädäntöä
sekä tutkimustoimintaa koskevia, Helsingin Julistuksen mukaisia eettisiä periaatteita.
Näiden tavoitteiden toteutumisen Orion varmistaa järjestelmin ja järjestelyin, jotka
mahdollistavat asianmukaisen toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja jatkuvan
parantamisen.

Menettelytavat
Lääkkeitä ja diagnostisia testejä koskevat tuotevastuun keskeiset periaatteet määritellään
Orionin ylimmän johdon vahvistamissa laatukäsikirjoissa. Kriittiset toiminnot on ohjeistettu
toiminnan hallitsemiseksi ja laadun varmistamiseksi.
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Orion ostaa tuotteittensa valmistuksessa tarvittavat aineet, tarvikkeet ja välineet toimittajilta,
joiden toiminnan asianmukaisuus on varmistettu. Lääkkeiden valmistukseen käytettävät raakaaineet ja pakkausmateriaalit tarkastetaan ennen niiden hyväksymistä tuotantoon.
Lääkkeet ja diagnostiset testit valmistetaan hyvien tuotantotapojen ja ennalta varmistettujen
prosessien mukaisesti.
Lääkkeiden ja muiden tuotteittensa moitteettomasta turvallisuudesta ja laadusta
varmistuakseen Orion tarkastaa ja varmistaa jokaisen valmistuneen erän laadun ennen sen
hyväksymistä markkinoille. Kaikki materiaalit, valmistus- ja laadunvalvontavaiheet ja jakeluun
liittyvät vaiheet ovat aukottomasti jäljitettävissä.
Orion varmistaa muualla valmistuttamansa tai kehittämänsä tuotteen valmistajan tai ostamansa
tutkimuspalvelun toimittajan vaatimustenmukaisuuden ja kyvykkyyden ja valmistus- tai
tutkimuspaikan asianmukaisuuden tarvittavin sopimuksin ja säännöllisin auditoinnein.
Orion kerää järjestelmällisesti tietoa markkinoimiensa lääkkeiden haittavaikutuksista ja arvioi
jatkuvasti lääkkeittensä turvallisuusprofiilia ja hyöty-/haittasuhdetta. Näiden arvioiden
perusteella ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin lääkkeen turvallisen käytön varmistamiseksi.
Terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkkeiden käyttäjille lääkkeen ominaisuuksista kertovia
dokumentteja päivitetään tarvittaessa yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta lääkkeen
turvallisen käytön kannalta oleellinen tieto olisi tietoa tarvitsevien käytettävissä. Myös
lääkkeen poisto markkinoilta turvallisuussyistä voi joissakin tapauksissa olla tarpeellinen.
Orion kirjaa lääkkeitä ja diagnostisia tuotteita koskevat valitukset ja selvittää niiden
perusteella, onko laadunvarmistustoimenpiteistä huolimatta markkinoille päässyt
laatuvaatimukset täyttämättömiä valmisteita. Luotettavan selvityksen mahdollistaa
materiaalien ja toiminnan hyvä jäljitettävyys. Tilanteen niin edellyttäessä Orion kerää
valmisteet pois jakelusta tai tarvittaessa myös kuluttajilta. Orion ylläpitää valmiutta ryhtyä
tarvittaviin toimenpiteisiin minä vuorokauden aikana tahansa. Tuoteturvallisuuteen liittyviä
poikkeustilanteiden hoitoa harjoitellaan säännöllisesti.
Orion tutkii markkinoilta poistamiseen johtaneet tapaukset huolellisesti mahdollisen virheen
syntymekanismin selvittämiseksi sekä korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden
käynnistämiseksi.

Tuotteiden ja toiminnan jäljitettävyys
Orion ylläpitää dokumentaatiojärjestelmiä, joka mahdollistavat kaikkien lääkkeiden
kehitykseen, valmistukseen, laatuun tai turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyyden
luotettavasti ja nopeasti tiedon tallennustavasta riippumatta.
Lääkkeillä on kullakin valmistuserällä tämän erän yksilöivä koodi, jota käyttäen voidaan
varmistua lääke-erän valmistusvaiheiden oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tämä
jäljitettävyys on ensiarvoisen tärkeä silloin, jos on syytä selvittää, onko lääke-erän
valmistuksen aikana sattunut jokin virhe.
Myös diagnostiset tuotteet ovat jäljitettävissä eränumeron perusteella raaka-aineista
valmiiseen tuotteeseen saakka.

Tuotteen takaisinvetäminen
Orion poistaa markkinoilta viipymättä sellaiset lääkkeet, jotka eivät ole laatuvaatimustensa
mukaisia ja jotka saattavat aiheuttaa haittaa lääkkeen käyttäjälle. Tapauksen vakavuudesta
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riippuen valmisteet poistetaan joko tukku- ja vähittäisjakelusta tai edellisten lisäksi myös
kulutuksesta.
Orionin järjestelmät mahdollistavat lääkkeen takaisinvedon nopean käynnistämisen sekä
nopean ja täsmällisen tiedottamisen. Takaisinveto voidaan käynnistää tarvittaessa myös
työajan ulkopuolella. Orion testaa takaisinvetomenettelynsä tehokkuutta ja toimivuutta
säännöllisesti.
Diagnostiikkatuotteiden markkinoilta poisvetämisen kriteerit on määritelty laatukäsikirjassa ja
menettelytavat sisäisissä toimintaohjeissa, jotka kattavat asiakasvalitukset ja asiakkaalle
aiheutuvat vaaratilanteet. Ohjeistuksista keskeisimmät koskevat asiakasvalitusten käsittelyä ja
myynnin rajoitusta tai myyntierän vetämistä pois markkinoilta. Niissä on huomioitu myös
maakohtaiset ohjeistukset, kuten Vaaratilanne ja myynninrajoitus Kanadassa sekä Yhdysvaltoja
koskeva Vigilance Reporting.

Organisatoriset vastuut
Tuotevastuuta koskevat vastuut ja valtuudet sekä johtosuhteet on määritelty ja kuvattu johdon
hyväksymissä, toimintaa ohjaavissa laatukäsikirjoissa sekä yksityiskohtaisemmissa ohjeissa.
Organisaation, joka vastaa lääkkeiden ja diagnostisten testien laadusta, on oltava riippumaton,
jotta se ei ole esteellinen tekemään päätöksiä. Tuotteiden vapauttamisesta myyntiin vastaa
aina laadunvarmistusorganisaatio QA, joka on yhtiön muista toiminnoista riippumaton
organisaatio.

Koulutus ja tietoisuus
Vastuuhenkilöt pystyvät akateemisen peruskoulutuksensa ja työssään saamansa kokemuksen
perusteella arvioimaan tilanteita ja tekemään oikein mitoitettuja ratkaisuja.
Muu henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan tietoonsa tulleet haittavaikutustapahtumat
edelleen vastuuorganisaatiolle.
Orion on kouluttanut oman henkilökuntansa lisäksi puhelinpalveluita hoitavat operaattorit
välittämään toimistoajan ulkopuolella vastaanotetut, kiireellisiä toimenpiteitä edellyttävät
selvityspyynnöt yhtiön ammattilaisten hoidettaviksi.

Valvonta ja seuranta
Lääkkeiden valmistaminen ja niiden myyminen ovat luvanvaraista toimintaa. Lupamenettelyn
yhteydessä lääkevalvontaviranomaiset ovat varmistaneet, että Orionilla on asianmukaiset
edellytykset toiminnan harjoittamiseen ja että jokainen Orionin markkinoille laskema lääke
täyttää sille määritellyt vaatimukset.
Alihankintana ostettujen tuotteiden ja tutkimustoiminnan osalta Orion varmistaa valmistajan
tai palveluntuottajan vaatimustenmukaisuuden ja kyvykkyyden ja valmistus- tai tutkimuspaikan
asianmukaisuuden tarvittavin sopimuksin ja säännöllisin auditoinnein.
Lääkevalvontaviranomaiset (Suomessa Fimea) ja terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita
valvovat viranomaiset (Suomessa Valvira) seuraavat ja arvioivat tarkastuksissaan Orionin
tutkimuksen ja toimitusketjun toimintaa ja niiden asianmukaisuutta säännöllisesti. Nämä
tarkastukset kattavat myös tuotteiden haittavaikutuksien ja valitusten seurannan ja käsittelyn
tehokkuuden arvioinnin sekä valmiuden tuotteiden mahdollisiin poistoihin markkinoilta.
Tarkastukset tehdään EU:n nimissä. Kansallisten viranomaisten lisäksi Orionia valvovat useat

84/91
Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2011

ulkomaiset viranomaiset, joista merkittävin on Yhdysvaltojen Food and Drug Administration,
FDA.
Lukuisat kansainväliset liiketoimintakumppanit arvioivat vuosittain Orionin kyvykkyyttä toimia
määräysten edellyttämällä tavalla sekä hoitaa sopimustenmukaisia velvoitteita.
Orion seuraa oman toimintansa tasoa sisäisin auditoinnein ja johdon katselmuksin sekä kehittää
systemaattisesti menettelytapojaan.
Lääkeväärennökset ovat kasvava uhka maailmalla. Orion seuraa tiiviisti lääkeväärennöksiin
liittyviä asioita, vaikkakaan ilmiö ei ole toistaiseksi koskettanut sitä. Seurannalla Orion haluaa
ylläpitää valmiutta reagoida mahdollisiin tätä aihealueetta koskeviin lainsäädännön muutoksiin.

Orionin tuotevastuun indikaattorit
PR1 Elinkaaren vaiheet, joissa tuotteiden ja palveluiden terveys- ja
turvallisuusvaikutuksia arvioidaan, sekä näiden arviointien piirissä
olevien merkittävien tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien prosenttiosuus
PR1-indikaattorin tarkoittamien tuotteiden osuus on lääkeliiketoiminnan osalta käytännöllisesti
katsoen 100 prosenttia ja konsernin koko tuotteiston osaltakin lähellä sitä.
Orion on velvollinen seuraamaan kaikkien markkinoilla olevien lääkevalmisteidensa
turvallisuutta tuotekohtaisesti koko sen ajan, jonka tuote on markkinoilla.
Haittavaikutuksetonta lääkettä ei ole, mutta jatkuvalla seurannalla ja viranomaisraportoinnilla
pyritään varmistamaan, että haitat ovat toisarvoisia lääkkeen käytöstä saataviin hyötyihin
nähden. Orion kerää kaikki tuotteittensa laatua koskevat palautteet kaikkialta, missä yhtiön
lääkkeitä käytetään, ja arvioi ne järjestelmällisesti.
Myyntiluvan haltijana Orion vastaa tuotteittensa laadusta ja turvallisuudesta Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle, Fimealle, joka lääkelain mukaisesti huolehtii
lääketehtaiden ja niiden sopimusvalmistajien tarkastamisesta. Valvonnan piiriin kuuluvat myös
myyntiluvan haltijan lääketurvatoiminta ja toimitilat sekä lääketutkimus- ja kehitystoiminta.
Diagnostisia testejä koskevat tuoteturvallisuusvaatimukset ovat lievemmät kuin lääkkeitä
koskevat, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA edellyttää valmiutta vastata
yhteydenottoihinsa määräajassa, joten valmistajaa koskee seurantavelvoite. Diagnostisten
tuotteiden valvontaviranomainen Suomessa on Valvira.

PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin
liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten
lukumäärä jaoteltuna päätösten mukaan
Orionilla ei ole tuotteidensa elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia tarkastelukaudelta.
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Orion-konsernin omat tuotevastuun tavoitteet ja mittarit
Orion-konsernin yksiköt ovat määrittäneet tuotteittensa laatua koskevat tavoitetasot.
Päämittareita ovat laadusta johtuvat tuotteiden takaisinvedot markkinoilta sekä Orionin
toimintaan kohdistuneissa kolmansien osapuolien auditoinneissa raportoidut kriittiset
havainnot. Lähtökohtana on kaikin puolin moitteeton toiminnan ja suorituksen taso. Myös
tuotteiden laatua koskeva palaute asiakkailta ja käyttäjiltä on seurannan kohteena ja
toiminnan ohjauksen perustana.

PR Tuotteiden takaisinvedot markkinoilta ja
tuotevirheet
Tapauksia

2009

2010

2011

Luokka 1
(vaarallinen)

0

0

0

Luokka 2
(haitallinen)

0

2

2

Luokka 3
(vähäinen)

9

12

7

Luokka 4 (muu
syy)

2

0

0

Takaisinvetoja
yhteensä

11

14

9

Lääkkeissä ilmenneet tuotevirheet luokitellaan niiden vakavuusasteen perusteella vaarallisiksi,
haitallisiksi tai vähäisiksi.
Luokka 1 (vaarallinen): tuotevirheet, jotka ovat tai saattavat olla hengenvaarallisia tai
aiheuttaa käyttäjälleen vakavan terveydellisen haitan
Luokka 2 (haitallinen): tuotevirheet, jotka ovat tai saattavat olla käyttäjälleen
haitallisia tai vaikuttavat lääkehoidon onnistumiseen, mutta eivät kuulu luokkaan 1
Luokka 3 (vähäinen): tuotevirheet, joilla ei todennäköisesti ole merkittävää
terveydellistä haittaa käyttäjälleen, mutta virheellisten valmisteiden poisto markkinoilta
on muutoin perusteltua
Luokka 4 (muut): Tuotevirheet, joista ei aiheudu terveydellistä haittaa käyttäjälle eikä
virheellisiä tuotteita ole turvallisuussyistä tarpeen vetää pois markkinoilta.
Orionilla ei ollut tarkastelujaksoilla lainkaan vakavuusasteeltaan vaarallisia, luokan 1
tuotevirhetapauksia. Vuonna 2011 vedettiin pois jakelusta yksi lääkevalmiste-erä, jonka
joistakin pakkauksista puuttui mittalusikka ja pakkausseloste. Tämä virhe luetaan luokkaan 2
’haitallinen’. Toinen takaisin vedetty luokan 2 tuotevirhetapaus koski injektiomuotoista
eläinlääkettä, jonka annospullosta oli saattanut liueta vieraita partikkeleita lääkeliuokseen.
Luokan 3 eli vähäisten virheiden vuoksi vedettiin pois 4 lääkevalmiste-erää ja 3 diagnostisten
tuotteiden erää.
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Vakavuudeltaan vähäisiä tuote-erien vetoja pois markkinoilta ei ole ollut kahden viimeksi
kuluneen vuoden aikana. Tyypillisiä syitä tämän luokan tapauksissa ovat painetussa
pakkausmateriaalissa ilmenneet virheet, säilyvyystutkimuksissa todetut poikkeamat
säilyvyydelle määritetyistä arvoista, väärä kelpoisuusaika, vajaa pakkaus ja vuotava annospussi.
Näissä tapauksissa tuote-erät vedetään pois tukkukaupasta ja apteekeista ulottamatta
palautuskutsua kuluttajille.

PR Toimintaan ja prosesseihin kohdistuneet tarkastukset
Orionin koko toimintaketjun laadullisina peruslähtökohtina ovat EU:n yhteisiin säännöksiin
perustuvien hyvien toimintatapojen mukaisuus tuotannossa, laboratorioissa ja tutkimuksessa,
prosessien tehokkuus ja toimivuus, tuotteiden turvallisuus ja tasalaatuisuus sekä
toimitusvarmuus.
Sekä viranomaiset että asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sopimusvalmistuksen päämiehet
tarkastavat omine auditointeineen Orionin lääke-, lääkeaine- ja diagnostiikkatuotteiden
toimitusketjuun ja lääketutkimukseen ja -kehitykseen liittyvien toimintojen asianmukaisuutta.
Omia arviointikäyntejä tekemällä Orion varmistaa myös itse, että sen toimitusketjuun ja
lääkkeen kehitykseen osalliset muutkin osapuolet täyttävät nämä lähtökohdat. Orion seuraa ja
valvoo tarkastuksissa ilmenneiden puutteiden korjaustoimenpiteiden toteutusta.

PR Orionin toimintaan ja prosesseihin
kohdistuneet tarkastukset
Tarkastuksia

2009

2010

2011

Tarkastuksia
yhteensä

54

56

49

0

0

1

Kriittiset
havainnot

Vuonna 2011 tehdyistä yhteensä 49 tarkastuksesta 8 oli lääkeviranomaisten tekemiä.
Lääkevalmistetehtaissa tehtiin yhteensä 3 lääkeviranomaistarkastusta, joista yhden
loppuraporttiin sisältyi kriittinen, eläinlääkkeiden turvallisuusraportointia koskeva kriittinen
havainto. Orion ryhtyi havainnon johdosta korjaaviin toimenpiteisiin välittömästi. Fermionin
tuotantolaitoksiin kohdistuneita viranomaistarkastuksia tehtiin neljä ja Orion Diagnostican
toimintaan kohdistuneita yksi. Muut 41 tarkastusta olivat asiakkaiden ja sopimusvalmistuksen
päämiesten tekemiä. Toimenpiteet näissä tarkastuksissa todettujen vähäisempien puutteiden
korjaamiseksi aloitettiin välittömästi tarkastuksien jälkeen.
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PR Orionin tekemät materiaalitoimittajien,
alihankkijoiden ja palveluntuottajien
toiminnan auditoinnit
Tarkastuksia

2009

2010

2011

116

157

130

Kriittiset havainnot

1

13

1

Hylkäykset

0

0

0

Tarkastuksia yhteensä

Orion teki vuonna 2011 yhteensä 130 yhteistyökumppaneidensa toimintaan kohdistunutta
tarkastusta. Niistä vain yhdessä tehtiin kriittinen havainto. Tämä koski virheellisyyksiä erään ITkonesalipalvelujen toimittajan järjestelmien konfigurointitiedoissa. Palveluntoimittaja korjasi
todetut puutteet.
Orionin itse tekemät tarkastukset ovat kohdistuneet painokkaasti lääkeaineiden valmistajiin,
raaka-aine- ja materiaalitoimittajiin, sopimusvalmistusta Orionille tekeviin lääkeyhtiöihin sekä
Orionille sopimuspohjaista lääketutkimusta tekeviin tutkimuslaitoksiin ja -yhtiöihin. Orion on
todennut tekemissään auditoinneissa kriittistä huomautettavaa verrattain vähän, koska
sopimussuhteessa jo olevat kumppanit on aikanaan valittu tarkoin kriteerein ja koska myös
viranomaiset auditoinneissaan osaltaan varmistavat niiden toiminnan määräystenmukaisuuden.

Tuote- ja palvelutiedot

PR3 Tuotteita ja palveluja koskeva pakollinen informaatio sekä
merkittävien tuotteiden ja palvelujen prosenttiosuus, joita nämä
vaatimukset koskevat
Lääkevalmiste voi olla myynnissä ja käytössä vain lääkeviranomaisen myöntämällä
valmistekohtaisella myyntiluvalla. Myyntiluvan edellytyksenä on, että valmiste on käyttäjälleen
käyttötarkoitus huomioon ottaen turvallinen, sen teho on osoitettu, se on lääkkeenä
tarkoituksenmukainen, täyttää laatuvaatimukset ja on asianmukaisesti valmistettu ja merkitty.
Lääkelaki ja viranomaismääräykset edellyttävät lääkeyhtiön kertovan lääkkeeksi luokitellusta
tuotteestaan vain ja tarkalleen voimassa olevan valmisteyhteenvedon mukaista tietoa.
Lääkepakkauksen potilasohjeessa kerrotaan lääkeviranomaisen vahvistamassa muodossa
keskeiset tiedot lääkkeestä ja sen käyttämisestä. Myyntiluvan mukaiset ajantasaiset tiedot
jokaisesta valmisteesta ovat julkisesti saatavilla lääke- ja terveysviranomaisten ylläpitämissä
kansallisissa ja kansainvälisissä lääketietokannoissa. Lääkkeen valmistajan ja markkinoijan
antamien tuotetietojen ja tuotetta koskevien väitteiden tulee kaikessa tuotteeseen liittyvässä
viestinnässä olla täysin yhdenmukaiset voimassa olevan myyntiluvan mukaisten tuotetietojen eli
valmisteyhteenvedon kanssa.
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EU-maissa lääkeyhtiö ei saa informoida reseptilääkkeistä kuluttajia suoraan, vaan niitä koskeva
tiedonvälitys on säädetty lääkäreiden, apteekkien ja viranomaisten tehtäväksi.
Itsehoitolääkkeiden markkinointi suoraan kuluttajille on sallittua, mutta tarkoin säännellyin
edellytyksin.
Orion pyrkii huolehtimaan lääkkeidensä käyttäjien turvallisuudesta myös jakamalla lääkkeistään
markkinointi- ja yritysviestintänsä keinoin oikeaa ja ajantasaista käyttö-, säilytys- ja
turvallisuustietoa lain sallimissa rajoissa.
Diagnostisia tuotteita koskevat viranomaisvaatimukset edellyttävät, että pakkaukset sisältävät
kaikki olennaiset tiedot tuotteesta, valmistajasta, tuotteen käyttötarkoituksesta, säilytyksestä
ja kelpoisuusajasta. Pakkauksessa on tarkoituksen mukaiset varoitusmerkinnät, ja pakkauksen
mukana loppukäyttäjä saa yksityiskohtaisen käyttöohjeen. Jokaisesta tuote-erästä toimitetaan
tarvittaessa asianmukainen analyysitodistus, tiedot tuotteen kalibroinnin jäljitettävyydestä
sekä käyttöturvatiedote.

PR4 Tuoteinformaatiota ja -merkintöjä koskevien määräysten ja
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna päätösten
mukaisesti
Yhtiöllä ei ole ollut yhtiön toimintaan liittyviä tuoteinformaatiota ja -merkintöjä koskevien
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia tarkastelukaudella.

PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt mukaan lukien
asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset
Orion seuraa asiakkaittensa tyytyväisyyttä kuukausittain markkinadatan perusteella. Muutoksen
trendit kertovat asiakastyytyväisyyden kehittymisestä suhteutettuna kilpailutilanteeseen.
Kuukausittaisen myyntitilaston lisäksi Orion kerää avainasiakkuuksistaan kvalitatiivista tietoa
tekemällä tarpeen mukaan asiakas- ja markkinasegmentteihinsä kohdistuvia kyselyjä, joiden
tulokset antavat suuntaa strategisten tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan kehittämiselle.

Markkinointiviestintä

PR6 Markkinointiviestinnän (ml. mainonta, myynninedistäminen ja
sponsorointi) lainmukaisuuden sekä standardien ja vapaaehtoisten
periaatteiden täyttymisen varmistamiseen liittyvät ohjelmat
Orion on sitoutunut markkinoinnissaan toimialansa yhteisesti sopimiin eettispainotteisiin
pelisääntöihin kaikissa niissä maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Euroopassa nämä on kirjattu
eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn Code of Practice on the Promotion of
Medicines -periaatteisiin. EFPIAn jäsenenä Orion tunnustaa koodiston tarkoituksen, jonka
EFPIAn johdon vahvistama sanamuoto (EFPIA Leadership Statement on Ethical Practices)
kuuluu vapaasti käännettynä seuraavasti:
Toimialamme johtavina toimijoina olemme sitoutuneet työskentelemään yhteistyössä kaikkien
sidosryhmiemme kanssa parantaaksemme terveydenhuoltoa kaikkialla Euroopassa. Tässä
työssämme olemme tietoiset siitä, miten tärkeää on tuottaa täsmällistä, oikeaa ja objektiivista
tietoa lääkkeistämme, jotta niiden käyttöä koskevat päätökset voidaan tehdä järkiperäisesti.
Kunnioitamme sitä roolia, joka EU:n lainsäädännöllä on lääkeyhtiöiden ja terveydenhuollon
ammattilaisten välisen kanssakäymisen sääntelyssä.
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EFPIAn kansalliset jäsenjärjestöt ovat määrittäneet yleiskoodia noudattelevat maakohtaiset
eettiset koodit. Monet niistä ovat joidenkin määräysten osalta peruskoodistoa vaativammat.
Näin on esimerkiksi Suomessa. Maakohtaiset eettiset periaatteistot ovat saatavilla EFPIAn
internetsivuilla osoitteessa http://www.efpia.eu/content/default.asp?PageID=296/ (National
Codes of Practice for the Promotion of Medicines).
Lääkemarkkinointia koskevat eettiset ohjeet sisältävät ohjeita
–

lääkemarkkinointiin

–

hyviksi lääke-esittelytavoiksi

–

lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen väliseen yhteistyöhön

–

kuluttajiin suunnattuun terveyttä ja sairautta koskevaan tiedotukseen ja informaatioon

Suomessa lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden noudattamista valvoo Lääketeollisuus ry:n
alainen Lääkemarkkinoinnin valvontalautakunta, joka antaa sääntöjen rikkomisesta
huomautuksia tai langettaa sakkoja tapauksen vakavuudesta riippuen.
Diagnostiikkatuotteiden markkinointia koskevat sekä EDMA:n jäsenyrityksilleen antamat
suositukset että SaiLab-jäsenyyden kautta myös European Medical Device -yhdistyksen
EUCOMEDin suositukset. Näihin ei sisälly sanktiokäytäntöjä.
Orion edellyttää, että sen henkilökunta toimii kaikissa maissa paikallisen lainsäädännön ja
maakohtaisten markkinointiohjeiden mukaisesti. Kaikkien orionilaisten myynti- ja
markkinointikoulutuksen ja -valmennuksen tarkoituksena on, että nämä käytännöt ovat
tunnettuja ja osataan ja että markkinointi- ja myyntityötä tehdään ajanmukaisten määräysten
mukaisesti. Orion järjestää henkilökunnalleen myös jatkuvaa koulutusta varmistaakseen, että
henkilökunta on sisäistänyt ohjeistuksen ja noudattaa sitä.
Myös markkinointi- ja mainosmateriaalin valmistelussa Orion noudattaa lääkeviranomaisen
määrittämää menettelytapaa, jolla materiaalin lakien- ja ohjeidenmukaisuus varmistetaan
ennen käyttöönottoa.
Orionin Lääketieteellinen osasto, Medical Affairs, koordinoi ja valvoo kaikkea Orionin tuotteita
koskevaa markkinointiviestintää pääkonttoritason toimintona ja valvoo sen
määräystenmukaisuutta. Osaston lääketieteellisen markkinoinnin asiantuntijat työskentelevät
tiiviissä yhteistyössä myös Orionin tuotteita sopimusalueillaan markkinoivien kumppaniyhtiöiden
kanssa johdon- ja määräystenmukaisen markkinointitoiminnan varmistamiseksi. Diagnostisten
tuotteiden markkinointiviestintä on ohjeistettu erikseen.

Potilasjärjestöyhteistyö
Lääkemarkkinoinnin eettiset ohjeet edellyttävät lääkeyhtiöiden noudattavan koodeissa
määriteltyjä toimintatapoja suhteissaan potilasjärjestöihin. Yhteistyön läpinäkyvyyden vuoksi
koodit velvoittavat lääkeyhtiöitä antamaan internetsivuillaan vuosittain julkisen selvityksen
yhteistyönsä muodoista potilasjärjestökohtaisesti. Orion julkaisee konserninlaajuisen
vuosiraportin omien lääkemarkkinointiorganisaatioidensa maakohtaisista yhteistyömuodoista
potilasjärjestöjen kanssa internetsivustonsa Vastuullisuus-osiossa osoitteessa
www.orion.fi/potilasjarjestoyhteistyo.
EFPIA raportoi vuosittain tapaukset, joissa eurooppalaiset lääkeyhtiöt ovat rikkoneet
potilasjärjestöyhteistyötä koskevia sääntöjä. Vuosiraportit ovat saatavilla internetosoitteesta
http://www.efpia.org/content/default.asp?PageID=615.
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Bevita-voiteiden myynnistä tukea Roosa nauha –kampanjalle
Orion oli yksi Syöpäsäätiön Roosa nauha –kampanjan päätukijoista vuosina 2010—2011. Orion
lahjoitti neljä prosenttia Bevita-ihonhoitotuotteidensa vuosimyynnistä Roosa nauha -rahastoon,
josta tuetaan suomalaista rintasyöpätutkimusta ja asiantuntevaa neuvontaa. Vuonna 2011 Orion
lahjoitti Roosa nauha –rahastoon 40 000 euroa.

PR7 Markkinointiviestintää, mainontaa, myynninedistämistä ja
sponsorointia koskevien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden
rikkomuksien lukumäärä jaoteltuna päätösten mukaan
Yhtiöllä ei ole ollut toimintaansa liittyviä mainontaa, myynninedistämistä ja sponsorointia
koskevien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia tarkastelukaudella.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen
häviämiseen liittyvät pätevät valitukset
Yhtiöllä ei ole ollut yhtiön toimintaan liittyviä asiakastietojen häviämistä koskeneita valituksia
eikä tapauksia, joissa asiakkaiden tai tutkimushenkilöiden yksityisyydensuojaa olisi rikottu.

Määräystenmukaisuus

PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevan lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahallinen
määrä
Yhtiöllä ei ole ollut yhtiön toimintaan liittyviä tapauksia, joissa tuotteiden ja palvelujen
käyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja -säännöksiä olisi rikottu.

91/91
Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2011

Julkaisija:

Yhteyshenkilö:

Orion Oyj

Anne Allo

Orionintie 1 A

Corporate Responsibility Officer

02200 Espoo

Puh. 010 426 3735, 050 966 3735

www.orion.fi

anne.allo@orion.fi

