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Olemme lääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä
diagnostisia testejä valmistava, hyvinvointia rakentava yritys
Orion on suomalainen, lääkkeisiin ja diagnostisiin testeihin erikoistunut yritys ─ hyvinvoinnin rakentaja, joka
toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme lääkkeitä ihmisille ja eläimille,
lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Teemme myös lääkkeiden sopimusvalmistusta
muille lääkeyhtiöille. Panostamme jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä
hengityselinsairaudet.
Raporttimme tässä jaksossa kuvailemme Orion-konsernia lyhyesti. Verkkosivuillamme osoitteessa
www.orion.fi on saatavilla monipuolisesti ja kattavasti tietoa Orion-konsernin toiminnasta ja sen
laajuudesta.
Operatiivinen rakenteemme muodostuu seuraavista liiketoiminnoista:
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

Kaikki konsernimme tuotantolaitokset sekä lääketutkimuskeskuksemme sijaitsevat Suomessa. Suurin ja
monipuolisin toimipaikkamme on Espoon Mankkaalla, missä sijaitsee myös emoyhtiömme Orion Oyj:n
pääkonttori. Oma markkinointiorganisaatiomme kattaa lähes kaikki Euroopan maat. Euroopan ulkopuolisilla
markkinoilla toimimme partneriverkostomme kautta.
Orion-konsernin toiminnot ja toimipaikat Suomessa
Pääkonttori ja hallinto Espoossa
Lääkevalmistetuotantoa Espoossa, Turussa, Kuopiossa ja Salossa
Lääkeaineiden valmistusta Hangossa ja Oulussa (Fermion)
Diagnostiikkatuotteiden valmistusta Espoossa ja Oulussa (Orion Diagnostica)
Lääketutkimuskeskukset Espoossa ja Turussa
Markkinointi: Espoo, Turku, Kuopio, Oulu, Tampere
Suomen ulkopuolella
Orion Pharma ja Orion Diagnostica –nimisiä tytäryhtiöitä, joilla myynti- ja
markkinointitoimintaa yhteensä 25 maassa Euroopassa
Lääketutkimusyksikkö Nottinghamissa Englannissa
Tytäryhtiö FinOrion Pharma India Pvt. Ltd. Mumbaissa Intiassa
Tuotteitamme on markkinoilla yli sadassa maassa. Konsernimme liikevaihto vuonna 2015 oli noin 1 016
miljoonaa euroa, Suomen osuus siitä oli noin 31 %. Skandinavian ja Euroopan muiden maiden osuus oli 47 %,
Pohjois-Amerikan ja muun maailman 22 %.
Konsernimme palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 3 401 henkilöä, josta Suomessa 2 723 ja ulkomaisten
yksiköiden palveluksessa 678 henkilöä.
Asiakkaitamme ovat sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja ammattilaiset, kuluttajat ja
muut lääkeyhtiöt. Terveydenhuollon asiakkaitamme ovat erityisesti erikois- ja yleislääkärit, eläinlääkärit,
apteekit, sairaalat, terveyskeskukset, lääkäriasemat ja laboratoriot sekä näiden hankintaorganisaatiot.
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Konsernimme toiminnallinen rakenne on pysynyt lähes samanlaisena vuoden 2006 kesästä lukien, jolloin
aiempi Orion jakautui ja nykyinen Orion aloitti uutena, lääkkeisiin ja diagnostiikkaan keskittyvänä
konsernina.
Konsernimme emoyhtiö Orion Oyj on pörssiyhtiö, jonka osakkeet ovat listattuina Nasdaq Helsingissä.
Yhtiöllämme oli vuoden 2015 lopussa 48 877 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista kotitalouksia 96 %.
Kotitalouksien omistuksessa oli 41 % koko osakekannasta. Kuukausittain päivittyvät tiedot omistuspohjasta
ovat saatavilla yhtiömme verkkosivujen Konserni-osion Sijoittajat-jaksosta.
Julkaisemme tietoja yhtiömme taloudellisesta kehityksestä neljännesvuosittain. Tiedotteet ja julkaisut sekä
omistuspohjaamme koskevat tiedot ovat saatavilla verkkosivustomme Sijoittajat-jaksossa.

Missionamme on rakentaa hyvinvointia
Orion-konsernin missiona on rakentaa hyvinvointia. Luomme hyvinvointia tuomalla markkinoille lääkkeitä ja
diagnostisia testejä, joista potilaat saavat apua ja tehoa sairauksiensa hoitoon. Tehokas lääke tuo lisäarvoa
potilaalle parantamalla myös elämänlaatua.
Strategiamme toteuttamisen taustalla ovat Orion-konsernin arvot, jotka kuvaavat tapaamme työskennellä:
−
−
−
−
−

keskinäinen luottamus ja arvostus
laatu, luotettavuus ja turvallisuus
asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
innovatiivisuus
pyrkimys parhaaseen tulokseen
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Toimintaympäristömme
Orionin strategiaan vaikuttavat maailmanlaajuiset terveydenhuollon megatrendit, joilla on olennainen
merkitys lääkkeiden kulutuksen kehittymiseen, lääkkeiden hintatasoon ja lääketutkimuksen edistymiseen.
Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi:
−
−
−
−

Väestön ikääntyminen
Tieteen edistysaskeleet kuten henkilökohtainen lääketiede, genetiikan ja epigenetiikan tiedon
lisääntyminen, lääkeannostelun kehittyminen ja diagnostiikan kehittyminen
Terveydenhuollon kasvava kustannustaakka ja sen seurauksena tarve kustannustehokkaille hoidoille
ja lääkkeille
Lisääntynyt henkilökohtainen vastuunotto omasta terveydestä

Painopistealueemme
Jotta voimme toteuttaa missiotamme ja saavuttaa Orionille määritetyt strategiset tavoitteet, yhtiössä on
systemaattisesti keskityttävä olennaisiin painopistealueisiin ja niiden kehittämiseen. Strategiamme
toteuttamisen kannalta keskeiset painopistealueet ovat:
−

Laatu ja turvallisuus. Korkea laatu, tuotteiden turvallisuus ja viranomaisvaatimusten noudattaminen ovat olemassaolon edellytys lääketeollisuudessa. Koko ajan lisääntyvien vaatimusten ja sidosryhmien odotusten takia kehitämme näitä alueita jatkuvasti ja systemaattisesti.

−

Tuottavuus ja joustavuus. Lääkkeiden laskevissa hintapaineissa edellytämme toiminnoiltamme
kustannustietoisuutta sekä saumatonta yhteistyötä Orionin eri osien välillä, jotta tavoiteltu
kannattavuustaso voidaan saavuttaa. Tämän lisäksi toiminnan on oltava joustavaa ja sen on
kyettävä nopeasti reagoimaan havaittuihin muutoksiin toimintaympäristössä. Orion voi kokonsa
vuoksi olla ketterämpi kuin suuret yhtiöt ja saada tästä kilpailuetua.

−

Partneruudet. Toimintamme pohjautuu lähes kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisten
verkostojen hyödyntämiseen, jolloin hyvin hoidetut partneruudet ja kumppanuudet ovat meille
kilpailuetu. Tämä edellyttää meiltä myös ennakkoluulottomuutta sekä avoimuutta oppia uutta
partnereilta ja kumppaneilta. Partneruuksia pitää myös hoitaa niin, että yhdessä sovitut
toimintatavat ja vastuut ovat käytössä joka tasolla.

−

Kilpailukykyinen ja elinvoimainen tuotteisto on menestymisemme elinehto. Tämä vaatii meiltä
jatkuvaa panostusta tuotteiston uudistamiseen, mikä tuotteiden kehittämisen, hankinnan tai
valmistuksen lisäksi sisältää niiden tehokkaan lanseerauksen sekä elinkaaren hallinnan lopetukseen
saakka.

−

Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen
työ. Haluamme olla erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka
huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Strategiset tavoitteemme
Strategiset tavoitteemme, joiden toteutumista seuraamme selkeästi määritetyillä mittareilla, ovat
seuraavat:
Uusien innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lääkkeiden ja hoitotapojen tuominen potilaille.
Tuomme tasaisena virtana uusia lääkkeitä ja diagnostisia testejä markkinoille. Tuotekehitysputkessa on
myös tasapainoinen määrä eri vaiheen sekä alkuperätuotteita että geneerisiä hankkeita. Pyrimme
tutkimuksessamme alan parhaaseen panos/tuotos-suhteeseen.
Työskentely yhdessä asiakkaan hyväksi. Henkilöstömme on sitoutunutta ja ymmärtää asiakkaidemme
tarpeet. Työilmapiirimme, asiakastyytyväisyytemme sekä Orion-mielikuva ovat huippuluokkaa.
Toiminnan jatkuva parantaminen kestävän kehityksen alueella. Potilasturvallisuus on painavin näkökulma
yritysvastuussamme. Potilasturvallisuuden ydin on, että tuotteemme ovat asianmukaisesti käytettyinä
turvallisia. Yhtiön ympäristövastuista huolehtiminen on myös tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi
henkilöstömme työturvallisuuden ja työssäjaksamisen jatkuva kehittäminen ovat tavoitteitamme.
Markkinoita nopeampi kasvu. Kasvu mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja hallittujen riskien ottamisen.
Tavoitteeseen pyrimme sekä koko yhtiön tasolla että niillä maantieteellisillä ja tuotealuilla, joilla toimii.
Kannattavuuden vahva kehittyminen.
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Taloudelliset tavoitteemme
Taloudellisten tavoitteidemme avulla pyrimme Orion-konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen
vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Tavoitteemme ovat:
−

Kasvattaa liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston
kehittämiseen.

−

Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia
liikevaihdosta.

−

Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.

−

Jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,20 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa
pitemmällä aikavälillä.

Verkkosivuillamme orion.fi:ssä strategiamme löytyy Konserni-osiosta osoitteesta
http://www.orion.fi/konserni/orion-yrityksena/strategia/
Selostus konsernimme toimintaan liittyvistä keskeisistä riskeistä ja niiden hallinnasta on verkkosivujemme
Konserni-osioon sisältyvässä Hallinnointi-jaksossa. Seloste riskeistä sisältyy myös hallituksen 2.2.2016
vahvistamaan Selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Konsernimme arvot ja periaatteet ovat toimintamme
peruskivinä
Konsernimme yhteiset arvot (keskinäinen luottamus ja arvostus ― asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ―
innovatiivisuus ― pyrkimys parhaaseen tulokseen ― laatu, luotettavuus ja turvallisuus) yhdistävät
henkilökuntaamme hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuotteiden tuottamisessa. Arvot ovat peruskivi.
Jokainen orionilainen on myös sitoutunut noudattamaan konsernin Hyviä liiketoimintatapoja, Code of
Conduct –ohjeistuksessamme määriteltyjä, vastuullisuutta osoittavia standardikäytäntöjä ja toimintatapoja,
joiden mukaisesti henkilöstömme toimii vuorovaikutuksessa keskenään sekä yhtiön sidosryhmien,
yhteiskunnan ja ympäristön kanssa.
Konsernimme työyhteisöjä ohjaavat myös lukuisat asia- ja aihekohtaiset politiikat ja toimintatapojen
määritykset ja määräykset. Erityisen keskeisiä ovat lääkkeiden ja diagnostisten tuotteiden kehityksessä ja
valmistuksessa sovellettavat, toimialaamme velvoittavat yhteiset hyvät toimintatavat, Good Practices,
joiden tarkoituksena on varmistaa tuotteilta vaadittu laatu ja turvallisuus. Hyviin toimintatapoihin
perustuvat sisäiset työvaihekohtaiset toimintatapaselosteemme, SOP:t, Standard Operating Procedure,
joissa määritetään yksityiskohtaisesti työvaiheen suorittamisessa sovellettavat käytännöt sekä sitä koskevat
vaatimukset ja vastuut.
Kaikkia lääkeyhtiöitä velvoittavat viranomaisvaatimusten lisäksi myös lukuisat toimialamme yhteisesti
sopimat pelisäännöt, jotka koskevat muun muassa markkinointia, lääketutkimusta ja yhteistyötä
terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen kanssa. Orion on sitoutunut Euroopan tutkivan
lääketeollisuuden keskusjärjestön EFPIAn koodeihin, jotka ovat saatavilla EFPIAn verkkosivuilla osoitteessa
www.efpia.eu.
Hyvät liiketoimintatapamme (Code of Conduct) ja konsernimme politiikat ovat saatavilla
konsernisivustomme Vastuullisuus-osiossa.
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Näin suhtaudumme vastuullisuuteen
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.
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Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen arvio
vastuullisuutemme painopisteistä ja haasteista
Vastuullisuuden tarkasteluun ja arviointiin tulee joka vuosi uusia
aiheita, joihin yritysten odotetaan vastaavan aiempien lisäksi.
Joskus yritykset antavat niihin itse aihetta. Vastuullisuudelle ei
ole määritettävissä ylintä laatutasoa, sellaista, jossa kaikki asiat
ovat niin hyvin kunnossa, ettei parannettavaa enää ole. Mekin
Orion-konsernissa tunnistamme jatkuvasti seikkoja, joissa
voimme kehittää käytäntöjämme.
Lääkeyhtiöt ovat olleet jo pitkään tiukan viranomaissääntelyn
alaisia. Vastuumme tuotteesta ja sen turvallisuudesta on viety
muihin toimialoihin verrattuna poikkeuksellisen pitkälle
viranomaismääräyksin, joita on noudatettava toimiluvan
menettämisen uhalla. Laajasti toimialansa muiden toimijoiden
kanssa verkostoituneina lääkeyhtiöillä on velvollisuus varmistua
myös siitä, että kumppanit täyttävät samat laadulliset kriteerit,
jotka lääkeyhtiöiden on täytettävä omassa toiminnassaan. Näin
laatuvaatimukset ketjuttuvat laajalle ja syvälle hankintaketjuissa. Sataprosenttisen virheetöntä lääkeyhtiötä ei tästä
huolimatta ole, ja tuskin tuleekaan. Yritys, joka on tietoinen
maineensa merkityksestä menestykselleen, korjaa puutteet viipymättä. Me Orionissa reagoimme
välittömästi niin itse havaitsemiimme korjauskohteisiin kuin viranomaisen tai kumppaniemme
tarkastuksissaan kirjaamiin puutteisiin.
Olemme saaneet vastuullisuuskysymyksissä aikaan paljon lisää vuoden 2015 kuluessa. Olen erityisen ylpeä
hyvästä suorituskyvystämme molemmissa vastuullisuutemme strategisissa mittareissa. Tuottamamme
kokonaisjäte ja varsinkin vaarallinen jäte väheni edelleen ja oli lähes neljänneksen vähemmän kuin kaksi
vuotta aikaisemmin. Tämä kertoo parantuneesta materiaalitehokkuudesta, jolla on välitön vaikutus myös
taloudelliseen suoritukseemme. Myös LTI 1 –tapaturmataajuudessa, johon luetaan kaikki poissaoloon
johtaneet tapaukset, ylsimme juuri ja juuri alle ylärajaksi asettamamme 7:n. Vuonna 2016 pyrimme sitä
edelleen pienempään. Vielä on matkaa nollaan tapaturmaan, joka on päämäärämme. Vuoden varrella
saimme valmiiksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sekä siihen liittyvänä erillisosana myös
energianhallintajärjestelmän.
FIBSin (Finnish Business and Society, suomalainen yritysvastuuverkosto) tuore tutkimusraportti kertoo, että
hankintalähteiden hallinta on suurin vastuullisuushaaste kaikilla teollisilla toimialoilla. Tulokset omista
tarkastuksistamme viestivät siitä, että toiminnan laatu on syytä käydä selvittämässä paikan päällä.
Mielestäni yritysten toiminnallinen eettisyys on tänä päivänä mitä painavin asia vastuullisuuskysymysten
kokonaisuudessa. Huono harkinta ja lyhytnäköiset valinnat nopeisiin tuloksiin pääsemiseksi voivat sisältää
melkoisen maineriskin. Meille Orionissa ainoa hyväksyttävä tapa on tehdä asiat oikein, niin, että
toimintamme kestää kriittisimmänkin arvioinnin.

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
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Raporttimme laadintaperiaatteita
Yritysvastuun raportointijaksomme on yksi kalenterivuosi, ja julkaisemme raportin jokaiselta kalenterivuodelta. Tämä raporttimme on järjestyksessä Orion-konsernin seitsemäs yritysvastuun raportti, ja
tarkastelemme siinä lähinnä vuoden 2015 kehitystä ja annamme indikaattoreissa vertailutiedot vuosilta
2013―2014.
Kaikki tähän asti julkaisemamme yritysvastuuraportit ovat saatavilla PDF-tiedostoina konsernisivustomme
Vastuullisuus-osiossa. Vuosilta 2009−2014 julkaistut raporttimme nojaavat pitkälti GRI:n (Global Reporting
Initiative) G3-viitekehyksen mukaiseen ohjeistukseen, periaatteisiin, käsitteistöön, indikaattoreihin ja
laskentatapoihin, ja myös raporttimme rakenne nojasi G3:n ohjeistukseen.
Toisin kuin aiemmat raporttimme, tämä vuodelta 2015 antamamme raportti ei perustu suoraan GRI:n
viitekehykseen. Olemme jäsentäneet tarkasteltavia asioita uudelleen ja muokanneet kerrontaa vähemmän
kaavamaiseksi. Olemme myös jättäneet pois toimintamme kannalta epärelevantteja indikaattoreita.
Esimerkiksi henkilöstömme rakennetta koskevat tiedot, jotka aiemmin olemme esittäneet indikaattoreina,
ovat mielestämme luonteeltaan enemmänkin tilastollisia, joten esitämme ne vain raportin loppuun uutena
elementtinä lisätyssä Taulukko-osassa.
Vaikka vastuusta raportoiminen on suomalaisille yrityksille toistaiseksi vielä vapaaehtoista, koemme sen
tärkeäksi. Haluamme osoittaa myös käytännön toimissamme, että välitämme toimintamme ja valintojemme seurauksista ja että pyrimme jatkuvasti ja tavoitteellisesti parempaan suoritukseen.
Yritysvastuuraporttimme laadinnasta vastaa Anne Allo, Corporate Responsibility Officer, puh. 010 426 3735,
anne.allo@orion.fi. Hän on myös yhteyshenkilömme Orionin yhteiskuntavastuuta koskevissa kysymyksissä.

Olennaisuus määrittää raporttimme sisältöä ja kattavuutta
Olemme valinneet ja määritelleet yritysvastuun raportoinnin piiriin sisällyttämämme tarkastelukohteet ja
indikaattorit arvioimalla seikkojen olennaisuutta toimintamme kannalta. Tässä olemme nojanneet paljolti
GRI:n viitekehyksen laajaan perusvalikkoon, josta olemme tunnistaneet toimintaamme luontevasti
soveltuvat. Lisäksi olemme perustaneet muutamia Orion-spesifisiä indikaattoreita, jotka kuvastavat etenkin
tuotteidemme laadun ja tuote-/potilasturvallisuuden varmistamista koskevia käytäntöjämme.
Perusarvioinnin olemme tehneet konsernimme palveluksessa olevien henkilöiden muodostamissa, yritysvastuukonsulttien ohjaamissa työryhmissä, joiden jäsenillä on hyvä asiantuntemus edustamastaan
yritysvastuun aiheesta ja jotka ovat työssään riittävän laajasti ja säännöllisesti vuorovaikutuksessa
keskeisten sidosryhmiemme edustajien kanssa. Arvioinnissa olemme tarkastelleet myös sidosryhmiltämme
eri kanavien kautta saamiamme kysymyksiä ja palautetta. Yritysanalyytikoiden laatimat vastuullisuusprofiilit yhtiöstämme ovat myös tärkeitä viitteitä olennaisuudesta ja seikoista, joihin meidän odotetaan
ottavan kantaa kertoessamme vastuullisuudestamme.
Raportoinnissamme sovelletut priorisoinnit, perusteet ja rajaukset sekä sidosryhmät on vahvistanut
yritysvastuun raportoinnin ohjausryhmä, johon kuuluu kolme konsernin johtoryhmän jäsentä (esikuntatoimintojen johtaja, toimitusketjun johtaja ja talousjohtaja), lääkeliiketoiminnan laatujohtaja, konsernin
viestintäjohtaja ja raportin laatija. Raportin hyväksyy Orion-konsernin johtoryhmä.
Tavat, joilla keräämme tiedot indikaattoreissa raportoitaviin lukuihin, olemme määrittäneet sisäisissä
työryhmissä siltä osin kuin lähtötiedot eivät ole saatavilla suoraan tietojärjestelmistämme. Tällaisia tietoja
kokoamme ja käsittelemme etenkin ympäristövaikutuksia koskeviin indikaattoreihin. Vuosiraporttimme
ympäristöviranomaisille ja mm. Vastuu huomisesta –ohjelman seurantatietokantaan perustuvat samaan
aineistoon. Tietojen keruu ja syöttö yritysvastuudatan hallintajärjestelmään sekä raportoinnin prosessi on
kuvattu tarkoitusta varten laaditussa käsikirjassa.

Raportoimme konserninlaajuisesti
Yritysvastuuraporttimme kattaa lähtökohtaisesti koko Orion-konsernin. Mittaritiedot kokoamme ja
laskemme toimipisteistä konsernimme rakenteen mukaisesti ryhmiteltyinä. Raportoimiimme indikaattoreihin sisällytämme tiedot relevanteilta osin koko konsernista. Koska ympäristövaikutuksemme tulevat kuitenkin valtaosin tuotantotoiminnastamme, ja koska kaikki valmistusta harjoittavat yksikkömme sijaitsevat
Suomessa, rajaamme ympäristöasioiden hallintaa koskevat tiedot koskemaan vain toimintaamme Suomessa.
Ulkomaiset toimipisteemme ovat pääasiassa lääkkeiden ja diagnostisten tuotteiden markkinointiyhtiöitä tai
-edustustoja, jotka toimivat vuokratuissa konttoritiloissa ja joiden toiminta-alue kattaa pääsääntöisesti
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sijaintimaan. Lähes kaikki niissä työskentelevät henkilöt ovat markkinointitehtävissä joitakin tukitoimintoihin kuuluvia henkilöitä lukuun ottamatta. Osaan henkilöstön rakennetta koskevia tietoja emme voi
sisällyttää ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstön osuutta tietojen puuttumisen takia. Koska ulkomaiset
toimipisteet ovat verrattain pieniä, niiden vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin vähäinen.
Tietojen keruussa ja laskennassa sovellamme seuraavia ryhmittelyjä:
Orion-konserni
Orion Oyj
Lääketoiminnot Espoo
Lääketoiminnot Turku
Lääketoiminnot Kuopio
Lääketoiminnot Salo
Ulkomaiset Orion Pharma –tytäryhtiöt ja FinOrion Pharma India Pvt. Ltd. Intiassa
Orion Diagnostica Oy
Diagnostiikkatoiminnat Espoo, mukaan lukien Oulun tutkimus- ja kehitysyksikkö
Ulkomaiset Orion Diagnostica –tytäryhtiöt
Fermion Oy
Lääkeainevalmistus Hanko
Lääkeainevalmistus Oulu
Tutkimus- ja kehitysyksikkö Espoo
Raporttiimme ei sisälly sellaisia uusia muuttujia, jotka vaikuttavat aikaisemmilta vuosilta raportoimiemme
tietojen vertailtavuuteen, ellei indikaattorin yhteydessä ole siitä erikseen huomautusta.
Vuodelta 2015 laaditun raportin laajuuteen, rajauksiin ja mittausmenetelmiin emme ole tehneet
merkittäviä muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna.
Raporttimme ei ole ulkopuolisen asiantuntijatahon varmentama.

Orion-konsernin hallintokäytännöt
Orion noudattaa Nasdaq Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi vuonna 2015 uudistettua Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia (CG-koodi, Corporate Governance), jonka suosituksia yhtiöt ovat velvolliset
soveltamaan alkaen 1.1.2016. Koodiin liittyvää raportointiohjetta yhtiöt ovat velvolliset noudattamaan
tilikaudesta 2016 alkaen. CG-koodin tavoitteena on ylläpitää ja edistää suomalaisissa pörssiyhtiöissä
noudatettujen hallinnointikäytäntöjen korkeaa laatua ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Koodin 28
velvoittavaa suositusta täydentävät Suomen lainsäädännössä määritettyjä menettelytapoja, ja niistä
poikkeaminen on perusteltava. Orion poikkeaa koodin suosituksesta 15 siten, että Orionin nimitysvaliokuntaan voidaan valita muitakin kuin hallituksen jäseniä. Poikkeamisen perustelut esitetään konsernimme
verkkosivujen Hallinnointi-jaksossa sivulla Yleiset periaatteet. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla
Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla http://cgfinland.fi.
Selostamme Orion-konsernin hallintotavasta ja johtamisjärjestelmästä vähintäänkin CG-koodin vaatimusten
mukaiset tiedot verkkosivullamme orion.fi:ssä Konserni-osion Hallinnointi-jaksossa. Selostukseen sisältyy
myös kuvaus hallituksen ja johdon palkitsemisesta ja sen perusteista sekä konsernimme riskienhallinnasta.
Lisäksi julkaisemme vuosittain hallituksen vahvistaman, hallinnointikoodin edellyttämän Selvityksen
konsernin hallinto- ja johtamisjärjestelmästä.
Seuraavassa muutama olennainen piirre konsernimme hallinnoinnista.
Orionilla, kuten useimmilla muillakin suomalaisilla listayhtiöillä, on niin sanottu yksiportainen hallintomalli,
joka käsittää toimieliminä yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan. Yhtiökokous valitsee hallituksen, ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. Osakkeenomistajamme käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osake-
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yhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Hallituksen jäsenten valinta ja palkitsemisesta päättäminen ovat keskeisiä yhtiökokouksessa käsiteltäviä
asioita. Orion Oyj:n yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan toimikaudeksi, joka
alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Nimitysvaliokunta valmistelee ja antaa hallitukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan
hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskevan suosituksen, joka ei kuitenkaan velvoita hallitusta
tekemään suosituksen mukaisia ehdotuksia yhtiökokoukselle.
Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on
määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Hallinnointikoodin
suosituksen 8 mukaisesti hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan asettamat
vaatimukset ja kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja
mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen
kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava
molempia sukupuolia.
Hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia
yhtiöstä suosituksen tarkoittamalla tavalla. Lisäksi enemmistöön kuuluvista jäsenistä vähintään kahden on
oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Orion Oyj:n hallituksen kaikki
jäsenet ovat hallinnointikoodin suosituksessa 10 määritellyllä tavalla riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja ei ole yhtiön toimivan johdon jäsen.
Eturistiriitojen ehkäisemiseksi 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.
Hallituksen tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja
kokemus. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen
on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Riskienhallinta on merkittävä osa Orion-konsernin johtamisjärjestelmää ja se liittyy tiiviisti yhtiömme
vastuurakenteisiin, toiminnan valvonnan periaatteisiin ja liiketoimintaan. Riskienhallinta ei ole irrallinen ja
erillinen toiminto vaan luonnollinen ja normaali osa jokapäiväistä liiketoimintaamme ja johtamista.
Tavoitteenamme on tunnistaa, mitata ja hallita ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa tai
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, sekä parantaa kykyämme hyväksyä ne riskit, joista olemme kyllä
tietoisia mutta jotka eivät ole kokonaan poistettavissa. Kehitämme kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia, käytännön toimenpiteitä sekä vastuiden määrittelyä säännöllisesti tehtävillä riskikartoituksilla.
Hallitus valvoo Orionin taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa samoin periaattein, joilla se valvoo
Orion-konsernin muutakin toimintaa, mukaan lukien konsernin riskienhallintapolitiikka ja vakuutuspolitiikka.
Hallitus suorittaa toimintansa ja työskentelytapojensa itsearvioinnin vuosittain. Itsearvioinnissa hallitus
arvioi muun muassa konsernin strategian käsittelyyn liittyviä seikkoja, hallituksen toiminnan tuloksellisuutta
yhtiön liiketoiminnallisten päämäärien saavuttamiseksi, hallituksen roolia konsernin valvontajärjestelmän
luomisessa, hallituksen kokoustyöskentelyn tehokkuutta ja hallituksen toiminnan ilmapiiriä.
Orion Oyj:n hallituksessa ei ole henkilöstön edustajaa. Konsernin johtoryhmässä on henkilöstön edustaja,
jonka henkilöstömme valitsee keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Henkilöstömme edustajien muodollisia vuoropuhelufoorumeita yhtiön johdon kanssa ovat kansallisen
lainsäädännön mukaan pidettävät yhteistoimintakokoukset, kaksi kertaa vuodessa kokoontuva konserni-ytkokous sekä kerran vuodessa kokoontuva kansainvälinen European Works Council sekä muut henkilöstön
edustajien ja johdon väliset yt-kokoukset ja työryhmät.
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Jäsenyydet, sitoumukset ja sidosryhmät
Jäsenyyksiämme järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Orion-konserni on emoyhtiönsä ja/tai tytäryhtiöidensä nimissä jäsenenä seuraavissa, toiminnan kannalta
olennaisissa toimialajärjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kemianteollisuus ry / Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industry Associations
IFAH-Europe, International Federation for Animal Health Europe
Kansainvälisen Kauppakamarin Suomen osasto
Helsingin seudun kauppakamari
Turun kauppakamari
Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR
Terveysteknologian Liitto ry FiHTA / Teknologiateollisuus ry
Finpro ry
Suomalaisen Työn Liitto ry
Suomen Laatuyhdistys ry
SaiLab ry ja sen kansalliset sisarjärjestöt maissa, joissa Orion Diagnostica on edustettuna
Terveysteknologian liitto ry ─ FiHTA
EDMA, European Diagnostic Manufacturing Association
CEFIC (European Chemical Industry Council) ja sen alajärjestö APIC (Active Pharmaceutical
Ingredients Committee – Cefic)

Sitoumuksiamme
Orion on konsernijäsenenä 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 pyrkivät toimintansa ja saavutustensa jatkuvaan
omaehtoiseen parantamiseen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa ja kehittämään tuotteitaan ja
toimintaansa niin, että ne lisäävät yhteiskunnan hyvinvointia. Ohjelmassa on mukana yrityksiä yli 50
maasta. Ohjelmasta on saatavilla tietoa Kemianteollisuus ry:n internetsivuilla osoitteessa
www.kemianteollisuus.fi.
Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n energiatehokkuusohjelmaan, joka on osa Suomen
panosta Euroopan komission ’Eurooppa 2020’ –ohjelmaa. Energiatehokkuusohjelman ensimmäisen, vielä
meneillään olevan jakson tavoitteena on vähentää energian käyttöä 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta
vuoteen 2016 mennessä. Vähennyksiä haetaan niin sähkön, lämmön kuin polttoaineiden kulutuksesta.
Energian kulutuksen vähentäminen ei saa tapahtua työolosuhteiden tai tuotannon laadun heikentymisen
kustannuksella. Ohjelma jatkuu uusin, vuosille 2016─2020 asetettavin tavoittein, jotka perustuvat EU:n
energiatehokkuusdirektiivistä johdettuihin kansallisiin tavoitteisiin.

Keskeiset sidosryhmämme
Konsernillamme on liiketoiminnassaan sidoksia useille tahoille, joiden kanssa yhtiömme ja sen edustajat
ovat vuorovaikutuksessa ja jotka toimillaan ja päätöksillään vaikuttavat välittömästi tai välillisesti
yhtiömme menestymiseen ja toimintaedellytyksiin.
Yritysvastuumme kannalta keskeisimmät sidosryhmät olemme määrittäneet ja tunnistaneet arvioidessamme
yritysvastuun kannalta olennaisia seikkoja asiantuntijatyöryhmissä. Mittapuina olemme käyttäneet sidosryhmien oletettuja odotuksia yhtiötämme kohtaan sekä niiden painoarvoa liiketoimintamme kokonaisuuden
kannalta.
Toimimme vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lukuisin tavoin. Varta vasten yritysvastuun
aihepiireihin keskittyviä vuorovaikutusmekanismeja tai -foorumeita yhtiömme ei ole perustanut.
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Viestintä Orionissa
Suosimme Orionissa avointa ja vuorovaikutteista viestintää. Orionin viestinnän keskeiset periaatteet ovat
avoimuus, tasapuolisuus, luotettavuus, samanaikaisuus ja johdonmukaisuus. Tavoitteena on antaa
luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa yhtiöstä eri sidosryhmille sekä välittää
kuvaa Orionista vastuullisena ja eettisenä yhtiönä. Yksityiskohtaisemmin viestinnän periaatteet on julkaistu
Tiedonantopolitiikassamme.
Ulkoinen sidosryhmäviestintämme koostuu viestinnästä asiakkaille (terveydenhuollon ammattilaiset,
potilaat ja kuluttajat), kumppaneille, päättäjille, medialle ja suurelle yleisölle sekä pääomamarkkinoille ja
omistajille.
Valtaosa viestinnästämme on erilaisia kohderyhmittäin räätälöityjä verkkopalveluita kuten ekstranetsivustoja terveydenhuollon ammattilaisille ja partnereillemme sekä hyvinvointi- ja palvelusivustoja
kuluttajille. Konserniesittely- ja sijoittajasivustot palvelevat kahdella kielellä myös kansainvälistä yleisöä.
Kehitämme viestintäämme yhä vuorovaikutteisemmaksi osallistamalla sidosryhmämme keskusteluun.
Sosiaalisen median kanavista meillä on käytössä Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube ja Instagram. Koko
henkilöstömme käytettävissä oleva Orionin intranet tarjoaa päivittäisen sisäisen uutissisällön lisäksi
monipuoliset työtilat eli mahdollisuudet keskinäiseen tiedonjakoon, keskusteluun ja verkostoitumiseen sekä
kollegojen tuottaman materiaalin ja mielipiteiden seuraamiseen.
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Tuotevastuu
Pidämme tuotevastuuta huomattavan painavana osana kokonaisvastuutamme. Lääke- ja diagnostiikkatuotteiden valmistajana olemme korostetusti vastuussa tuotteittemme turvallisuudesta käyttäjilleen.
Vastuullinen välittäminen kuuluu yhtiössämme kaikkeen toimintaan lähtökohtaisena asenteena. Tuotevastuu
nivoutuu kaikkeen toimintaamme. Valmistajan ja teettäjän vastuu tuotteen turvallisuudesta, laadusta ja
kaikinpuolisesta määräystenmukaisuudesta kattaa tutkimuksen ja kehityksen, hankinta- ja ostotoiminnot,
koko toimitusketjun kaikkine vaiheineen ja toimintoineen sekä tuotteiden markkinoinnin ja viestinnän.
Kaikkea tekemistämme ohjaavat lainsäädäntöön ja lääke- ja terveysviranomaisten määräyksiin perustuvat
vaatimukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuus. Lisäksi noudatamme
toiminnassamme lääkeyhtiöiden yhteisesti sopimia, toimialamme käytäntöjä kansainvälisesti yhdenmukaistavia koodeja.
Perustehtävämme on rakentaa hyvinvointia tarjoamalla sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn ja hoitoon
toimivia, tehokkaita, turvallisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Edistämme terveyttä ja elämänlaatua tuotteistollamme sekä jakamalla luotettavaa ja hyödyllistä tietoa terveydestä ja lääkkeiden oikeasta
ja asiallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Tuotevastuuseemme liittyvät myös täydennyskoulutukset
terveydenhuollon ammattilaisille, etenkin lääkäreille, terveydenhoitajille ja apteekkiväelle sekä yhtiömme
antama tuki potilasjärjestöille.
Lääkeyhtiönä meidän tulee huolehtia siitä, että kehittämämme, valmistamamme ja markkinoimamme
lääkkeet ovat tutkitusti käyttäjilleen turvallisia, tehoavat niille ilmoitettuihin käyttöaiheisiin ja ovat
laatuvaatimustensa mukaisia sekä täyttävät asiakkaiden ja lääkkeiden käyttäjien odotukset. Diagnostisten
tuotteiden valmistajana huolehdimme siitä, että testit toimivat suunnitellulla tavalla ja tuottavat
luotettavia tuloksia potilaan terveydentilasta oikeiden hoitopäätösten pohjaksi.
Tuotevastuumme kannalta on tärkeää, että valmisteesta lääkäreille, apteekeille ja potilaille antamamme
tiedot ovat lääkeviranomaisen vahvistaman, tutkimustuloksiin ja lääkkeen kliinisessä käytössä kertyneiden
tietojen perusteella vahvistetun valmisteyhteenvedon mukaiset. Tärkeää on myös, että ohjeistamme
käyttämään ja säilyttämään valmistetta oikein.
Koko toimitusketjumme 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. Koska tuotteitamme myydään
myös EU:n ulkopuolisilla alueilla, varmistamme myös, että toimintamme täyttää kyseisen maan vastaavat
hyvien toimintatapojen säännökset.
Lääkkeiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissamme noudatamme toimialaamme ohjaavaa lainsäädäntöä,
viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä Lääketutkimuksen eettisissä periaatteissamme selostettuja
periaatteita, jotka nojaavat Helsingin julistukseen ja toimialamme yhteisiin koodeihin.
Myyntiluvan haltijana vastaamme lääkevalmisteidemme laadusta ja turvallisuudesta. Toimintaamme
valvovat jatkuvasti useiden maiden viranomaiset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
huolehtii Suomessa lääketehtaiden ja niiden sopimusvalmistajien tarkastamisesta lääkelain mukaisesti.
Fimea tekee Suomessa tarkastukset myös muiden EU-maiden lääkeviranomaisten puolesta. Valvonnan ja
tarkastusten piiriin kuuluvat myös lääketurvatoiminta ja toimitilat, lääketutkimus- ja kehitystoiminta,
kuten myös ne lääkevalmisteet, joiden jakelijana toimimme mutta joiden myyntiluvan haltija on toinen
lääkeyhtiö.
Diagnostisia testejä koskevat tuoteturvallisuusvaatimukset ovat lievemmät kuin lääkkeitä koskevat, mutta
esimerkiksi Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA edellyttää valmiutta vastata yhteydenottoihinsa määräajassa. Diagnostisten tuotteiden valvontaviranomainen Suomessa on Valvira.

Tuotevastuun johtaminen
Tuotevastuun johtamisen perustana on laatujärjestelmä, jonka avulla varmistamme, että jokainen myyntiin
vapautettu erä on myyntiluvan mukainen, ja johon perustuen huolehdimme tuotteidemme jatkuvasta
turvallisuusseurannasta läpi tuotteen elinkaaren. Tuotteen laadun ja turvallisuusseurannan tuloksia
seuraamme systemaattisesti ja ryhdymme viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin potilasturvallisuuden
varmistamiseksi.
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Lääkkeitä koskevan tuotevastuun johtamisen organisointi
Tuotevastuun johtamisen olemme organisoineet seuraavalla tavalla:
−

Chief Medical Officer (CMO) on kokenut seniorilääkäri, jonka vastuulla on yrityksen lääketieteellinen ohjaus ja eettisesti oikea lääketieteellinen toiminta. Chief Medical Officer vastaa
lääkkeidemme ja lääketutkimustemme turvallisuudesta, lääkkeiden hyöty/haitta –suhteen
arvioinnista ja näihin liittyvistä toimenpiteistä. Potilaan etu on aina etusijalla Chief Medical
Officerin toiminnassa.

−

Lääketurvatoiminnasta vastaava henkilö (QPPV, qualified person responsible for pharmacovigilance) vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/83/EY ja 2001/82/EY sekä
Suomen lääkelain 30 § mukaisesti myyntiluvanhaltijan lääketurvajärjestelmän perustamisesta ja
ylläpidosta. QPPV:n tulee olla jatkuvasti (24h) viranomaisten tavoitettavissa lääketurvallisuuteen
liittyvissä tilanteissa. Lääketurvatoiminnasta vastaava henkilö on Orionin lääketurvajohtaja, joka
raportoi lääketieteelliselle johtajalle ja Chief Medical Officerille. Lääketurvajohtajan toimenkuvaan kuuluu vastata kansainvälisten viranomaisvaatimusten vaatimuksien täyttymisestä
toiminnoissa, jotka koskevat lääkkeiden turvallisuusseurantaa, raportointia ja turvallisuusriskien
hallintaan liittyviä toimenpiteitä.

−

Lääketieteellinen johtaja vastaa yhdessä lääketieteellisen osaston sekä myynti- ja markkinointiorganisaation kanssa lääkemarkkinoinnista ja sen laillisuudesta kussakin maassa, jossa Orion toimii.
Lääketieteellinen johtaja raportoi Chief Medical Officerille.

−

Vastuunalainen johtaja vastaa Suomen lääkelain 9 § mukaisesti siitä, että lääkkeet valmistetaan
oikealla tavalla ja että lääkkeet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Vastuunalainen johtaja
on konsernissamme lääkeliiketoiminnan laatujohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle. Laatujohtajan toimenkuvaan kuuluu vastata kansainvälisten viranomaisten vaatimukset täyttävästä
laatujärjestelmästä sekä tuotteiden laadunvarmistuksesta ja kontrollista.

−

Lääke-erät vapauttaa myyntiin laadunvarmistuksessa ns. Qualified Person, jonka pätevyysvaatimukset on määritelty EU-direktiivissä 2001/83/EY sekä Suomen lääkelaissa. Myös
diagnostiikkaliiketoiminnassa tuotteiden vapauttamisesta myyntiin vastaavat valmistuksesta
riippumattomat laadunvarmistushenkilöt.

Tuotevastuuseen liittyvää työtä tekevät poikkiorganisatoriset työryhmät, joiden avulla varmistamme laajaalaisen osaamisen sekä kehitysvaiheen että kaupallisen valmistuksen aikana.
Lääkkeen laadun perusta rakennetaan tutkimuksen ja tuotekehityksen aikana. Tuotekehitysvaiheissa
määrittelemme valmistusmenetelmät ja laitteet sekä käytettäville raaka-aineille ja tuotteelle asetettavat
vaatimukset. Tuotekehitykseen liittyy oleellisena osana teollisen valmistamisen kehittäminen, jonka aikana
varmistamme, että valmistusmenetelmät toimivat teollisessa mittakaavassa tuotannossa toistettavalla
tavalla ja että jokainen tuotantoerä vastaa myyntilupahakemuksessa kuvattua tuotetta.
Lääkkeisiin käytettävät raaka-aineet ostamme toimittajilta, joiden toiminnan asianmukaisuuden olemme
tarkistaneet. Raaka-aineiden valmistuspaikan auditointi on oleellinen osa sekä toimittajan valinnassa että
seurannassa, ja sen tarkoituksena on varmistaa raaka-aineiden jatkuva saatavuus, tasainen laatu sekä
dokumentaation jäljitettävyys. Kun kyseessä on lääkkeen vaikuttavan aineen toimittaja, ulotamme
auditoinnit myös vaikuttavan aineen valmistuksessa käytettyjen välituotteiden valmistajiin.
Tuotteiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet näytteistämme ja analysoimme ennen niiden hyväksymistä tuotantoon. Pakkausmateriaalit ja niihin liittyvän painetun informaation tarkastamme vastaavalla
tavalla. Varmistuaksemme lääkkeiden ja muiden tuotteidemme laadusta teemme prosessikontrolleja
tuotannon aikana. Näytteistämme ja analysoimme jokaisen lääkevalmiste-erän sekä tarkastamme erän
valmistukseen liittyvän eräkohtaisen dokumentaation ennen kuin hyväksymme erän myyntiin. Erää
hyväksyttäessä tarkastamme, että erä on valmistettu eri maiden viranomaisten hyväksymien myyntilupien
mukaisesti ja että kaikki analyysitulokset ovat myyntiluvan vaatimusten mukaisia. Käytämme tuotetta
myyntiin vapauttaessamme osittain tiukempia sisäisiä laatuvaatimuksia, jotta pystymme varmistamaan
myyntiluvan mukaiset laatuvaatimukset koko kelpoisuusajan. Erädokumentaation avulla kaikki materiaalit,
valmistus- ja laadunvalvontavaiheet, kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät vaiheet ovat jäljitettävissä
aukottomasti.
Kuten lääkkeillä, myös diagnostiikkatuotteittemme jokaisella valmistuserällä erän yksilöivä koodi, jota
käyttäen voimme varmistua erän valmistusvaiheiden asianmukaisuudesta raaka-aineista valmiiseen
tuotteeseen saakka. Tämä jäljitettävyys on ensiarvoisen tärkeä silloin, jos on syytä selvittää, onko erän
valmistuksen aikana sattunut jokin virhe.
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Lääkkeiden kelpoisuusajat määrittelemme lääkkeen kehitysvaiheen aikana seuraamalla tuotetta erilaisissa
säilytysolosuhteissa, joissa sekä lämpötila että ilman kosteus on vakioitu. Kaupallisten tuotantoerien
säilyvyyttä seuraamme tekemällä säilyvyyskokeita vuosittain valmistettavista eristä koko kelpoisuusajan.
Potilasturvallisuus ja sen varmistaminen on toimintaamme ohjaava perusarvo kaikessa toiminnassamme.
Huolehdimme tuotteidemme jatkuvasta turvallisuusseurannasta läpi tuotteen elinkaaren ja ryhdymme
viivyttelemättä tarvittaviin toimenpiteisiin tuotteiden turvallisen käytön ja potilasturvallisuuden
varmistamiseksi.
Lääketurvallisuus liittyy lääkkeiden käyttöön liittyvien riskien ymmärtämiseen ja hallintaan. Seuraamme
lääkkeiden turvallisuutta läpi tuotteiden elinkaaren, aina kehitysvaiheesta tuotteen lopettamiseen saakka.
Lääketurvallisuuden varmistamiseen osallistuu useita sidosryhmiä läpi organisaation pääkonttorissa ja
Orionin tytäryhtiöissä, ja toimintoja koordinoi Orionin pääkonttorin lääketurvallisuusosasto. Arvioinnista ja
toiminnoista vastaavat toimintaan erikoistuneet ja koulutetut asiantuntijat. Toimintamme perustuu
viranomaisvaatimusten ja laatujärjestelmämme mukaisiin toimintaohjeisiin. Kokoamme kaiken lääkkeiden
turvallisuutta koskevan tiedon yhteen paikkaan arviointia, jatkuvaa seurantaa ja raportointia varten.
Tutkimuksista saatavan tiedon lisäksi seurattavaa tietoa ovat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisilta,
kirjallisuudesta, viranomaisilta ja potilailta tulevat raportit ja palaute haittavaikutuksista, lääkitysvirheistä,
lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja yliannostuksista.
Lääketurvallisuuteen liittyvät oleellisena osana myös riskienhallintasuunnitelmat, viranomaisraportointi,
erilaiset säännölliset turvallisuuskatsaukset sekä lääketurvallisuuteen liittyvien toimintojemme sisäiset
tarkastukset. Arvioimme tuotteiden turvallisuutta ja riskien ja hyötyjen tasapainoa jatkuvasti yhteistyössä
viranomaisten kanssa. Tarvittaessa ryhdymme toimenpiteisiin potilasturvallisuuden ja lääkkeiden oikean
käytön varmistamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa olevan tuoteinformaation päivittäminen oikean käytön varmistamiseksi, terveydenhuollon
ammattilaisille suunnattu tiedottaminen ja kouluttaminen, valmisteen käytön rajoittaminen tai myynnin
keskeyttäminen. Mahdolliset toimenpiteet teemme viranomaisten kanssa yhdessä sovitulla tavalla.

Auditoinnit toiminnan laadun varmistuskeinona
Lääkkeiden valmistaminen ja niiden myyminen ovat luvanvaraista toimintaa. Lupamenettelyn yhteydessä
lääkevalvontaviranomaiset ovat varmistaneet, että yhtiöllämme on asianmukaiset edellytykset toiminnan
harjoittamiseen ja että jokainen markkinoille laskemamme lääke täyttää sille määritellyt vaatimukset.
Lääkevalvontaviranomaiset (Suomessa Fimea) ja terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita valvovat viranomaiset (Suomessa Valvira) seuraavat ja arvioivat tarkastuksissaan yhtiömme tutkimuksen, toimitusketjun
sekä lääkkeiden laadun ja turvallisuuden varmistavaa toimintaa ja niiden asianmukaisuutta säännöllisesti.
Näissä tarkastuksissa viranomainen arvioi myös sen, kuinka tehokkaasti seuraamme ja käsittelemme
tuotteittemme haittavaikutuksia ja tuotevalituksia, sekä millaiset valmiudet meillä on tuotteiden
mahdollisiin poistoihin markkinoilta. Tarkastukset tehdään EU:n ja muiden PIC/S-yhteistyöhön osallistuvien
maiden lääkeviranomaisten nimissä. PIC/S eli Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical
Inspection Scheme –yhteistyö kattaa nykyisellään 48 maan lääkeviranomaiset. Tämän lisäksi toimintaamme
valvovat ja tarkastavat säännöllisesti PIC/S-yhteistyön ulkopuolisten maiden viranomaiset, kuten esimerkiksi
Yhdysvaltojen Food and Drug Administration, FDA.
Toimintamme laadullisen tason ja määräystenmukaisuuden varmistamme kuitenkin ennen kaikkea omaaloitteisesti sisäisen valvonnan keinoin. Teemme järjestelmällisesti oman toimintamme auditointeja ja
johdon katselmuksia ja kehitämme menettelytapojamme jatkuvasti.
Myös asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sopimusvalmistuksen päämiehemme arvioivat vuosittain
kyvykkyyttämme toimia määräysten edellyttämällä tavalla sekä hoitaa sopimusten mukaisia velvoitteitamme. Omissa auditoinneissaan he varmistavat lääke-, lääkeaine- ja diagnostiikkatuotteiden toimitusketjuihin ja lääketutkimukseen ja -kehitykseen liittyvien toimintojemme asianmukaisuuden.
Vastaavasti me valvomme alihankkijoidemme, tavarantoimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme
toiminnan laatua ja määräystenmukaisuutta. Kirjallisiin kyselyihin perustuvien arviointien lisäksi teemme
omia auditointikäyntejä näiden toimitiloihin varmistaaksemme, että toimitusketjuumme ja lääkkeiden
kehitykseen ja markkinointiin osalliset muutkin osapuolet täyttävät vaaditut lähtökohdat ja yhteistyösopimuksissa määritellyt velvoitteet. Seuraamme ja valvomme tarkastuksissa ilmenneiden puutteiden
korjaustoimenpiteiden toteutusta.
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Virhetapauksessa vedämme tuotteen pois markkinoilta
Poistamme markkinoilta viipymättä sellaiset lääkkeet, jotka eivät ole laatuvaatimustensa mukaisia ja jotka
saattavat aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa lääkkeen käyttäjälle. Tapauksen vakavuudesta riippuen
poistamme valmisteet joko tukku- ja vähittäisjakelusta tai edellisten lisäksi myös kulutuksesta. Tapaukset
raportoimme viranomaisille välittömästi kaikissa maissa, joissa lääke on myynnissä.
Järjestelmämme mahdollistavat lääkkeen takaisinvedon nopean käynnistämisen sekä nopean ja täsmällisen
tiedottamisen. Voimme käynnistää takaisinvedon tarvittaessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Testaamme takaisinvetomenettelymme tehokkuutta ja toimivuutta säännöllisesti.
Diagnostiikkatuotteiden markkinoiltapoisvetämisen kriteerit on määritelty Orion Diagnostican laatukäsikirjassa ja menettelytavat sisäisissä toimintaohjeissa, jotka kattavat asiakasvalitukset ja asiakkaalle
aiheutuvat vaaratilanteet. Ohjeistuksista keskeisimmät koskevat asiakasvalitusten käsittelyä, myynnin
rajoittamista ja myyntierän vetämistä pois markkinoilta. Niissä on huomioitu myös maakohtaiset ohjeistukset, kuten Vaaratilanne ja myynninrajoitus Kanadassa sekä Yhdysvaltoja koskeva Vigilance Reporting.
Konsernimme koko henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan tietoonsa tulleet haittavaikutustapahtumat
edelleen vastuuorganisaatiolle. Myös puhelinpalveluitamme hoitavat operaattorit on koulutettu välittämään
toimistoajan ulkopuolella vastaanotetut, kiireellisiä toimenpiteitä edellyttävät selvityspyynnöt yhtiömme
ammattilaisten hoidettaviksi.

Myyntilupa määrittää sen, mitä tietoa jaamme lääkevalmisteistamme
Lääkevalmiste voi olla myynnissä ja käytössä vain lääkeviranomaisen myöntämällä valmistekohtaisella
myyntiluvalla ja myyntiluvan myöntämisen yhteydessä vahvistetun valmisteyhteenvedon mukaisin tiedoin.
Myyntiluvan saamisen ja voimassaolon 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. Myyntilupa määrittää myös sen, mihin
käyttöaiheisiin lääke on hyväksytty.
Pakkausseloste tulee sisällyttää mukaan jokaiseen myyntipakkaukseen. Lääkelaki ja viranomaismääräykset
edellyttävät lääkeyhtiön kertovan lääkkeeksi luokitellusta tuotteestaan vain 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.
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.
Pyrimme huolehtimaan lääkkeidemme käyttäjien turvallisuudesta myös jakamalla lääkkeistämme
markkinointi- ja yritysviestintämme keinoin oikeaa ja ajantasaista käyttö-, säilytys- ja turvallisuustietoa
lain ja toimialan yhteisten koodien sallimissa rajoissa.
Diagnostisia tuotteita koskevat viranomaisvaatimukset edellyttävät, että pakkaukset sisältävät kaikki
olennaiset tiedot tuotteesta, valmistajasta, tuotteen käyttötarkoituksesta, säilytyksestä ja kelpoisuusajasta. Pakkauksessa on tarkoituksenmukaiset varoitusmerkinnät, ja pakkauksen mukana loppukäyttäjä saa
yksityiskohtaisen käyttöohjeen. Jokaisesta tuote-erästä toimitetaan tarvittaessa asianmukainen analyysitodistus, tiedot tuotteen kalibroinnin jäljitettävyydestä sekä käyttöturvatiedote.

Lääkkeiden markkinointia ja markkinointiviestintää koskevat käytäntömme
ovat EFPIAn koodien mukaiset
Euroopassa lääkkeiden markkinoinnissa sovellettavat menettelytavat on kirjattu eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)
periaatteisiin, EFPIA Code on the Promotion of prescription-only medicines to, and interactions with,
Healthcare Professionals – EFPIA HCP Code. HCP–koodi määrittää toimintatavat ja velvoitteet, joita sen
jäseninä olevien lääkeyhtiöiden tulee noudattaa reseptilääkemarkkinoinnissaan ja muussa suhdetoiminnassaan terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.
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Lääkärit ja terveydenhuollon muut ammattilaiset sekä organisaatiot, joissa he työskentelevät, ovat lääketeollisuudelle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lääkeyhtiöt saavat heiltä arvokasta kliinistä asiantuntemusta
lääkehoitojen kehittämiseen ja parantamiseen, josta koituu merkittävää hyötyä sekä yksittäiselle potilaalle
että yhteiskunnalle. Lääkeyhtiöt puolestaan tarjoavat heille foorumeita lisäkoulutukseen ja tiedonvaihtoon.
Lisätäkseen eri yhteistyömuotojen ja niihin liittyvien korvauksien läpinäkyvyyttä EFPIA on täydentänyt
periaatteistoaan HCP/HCO Disclosure Code –koodilla, joka velvoittaa kaikki jäsenlääkeyhtiöt julkaisemaan
henkilötasolla yksilöidysti tietoja lääkkeiden määräämisen ja toimittamiseen oikeutettujen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemästään yhteistyöstä. Disclosure-koodin mukaisesti Orion alkaa
raportoida nämä tiedot vuonna 2016, jolloin julkaistavat tiedot koskevat vuotta 2015. Lääkäri voi
yksityisyyden suojaan vedoten kieltää paljastamasta omaa nimeään raportissa.
EFPIAn jäsenenä tunnustamme koodien tarkoituksen, jonka EFPIAn johto on kiteyttänyt statementissään
EFPIA Leadership Statement on Ethical Practices 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.
Lääkemyynti- ja markkinointiorganisaatiomme noudattavat toiminta-alueillaan ensisijaisesti maakohtaisesti
voimassa olevaa lääke-, markkinointi-, kuluttaja- ja kilpailulainsäädäntöä, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä sekä konsernimme omaa eettistä koodistoa ja sisäistä ohjeistusta, joka vastaa EFPIAn lääkemarkkinoinnin koodistoa. Lääkemyynnin- ja -markkinoinnin johtamisvastuut on järjestetty konsernissamme
lääkelainsäädännön ja EFPIAn koodien vaatimusten mukaisesti.
Järjestämme myynti- ja markkinointiorganisaatioomme kuuluville henkilöille jatkuvaa koulutusta ja
säännöllistä testausta varmistaaksemme, että he ovat sisäistäneet sekä toimialan yleiset että yhtiömme
omat käytännöt ja periaatteet ja että he noudattavat niitä työssään.
Markkinointi- ja mainosmateriaalien valmistelussa noudatamme lääkeviranomaisen määrittämää menettelytapaa varmistaaksemme niiden lakien- ja ohjeidenmukaisuuden ennen käyttöönottoa.
Lääketieteellinen osastomme, Medical Affairs, koordinoi, opastaa ja valvoo markkinointiviestintäämme ja
sen määräystenmukaisuutta myynti- ja markkinointiorganisaatioistamme riippumattomana pääkonttoritason
toimintona, joka raportoi Chief Medical Officer –tehtävässä toimivalle, konsernin johtoryhmään kuuluvalle
vastuuhenkilölle. Osaston lääketieteellisen markkinoinnin asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä
myynti- ja tuotejohdon, myyntiorganisaation ja myös Orionin tuotteita sopimusalueillaan markkinoivien
kumppaniyhtiöiden kanssa määräystenmukaisen markkinointitoiminnan varmistamiseksi.

Diagnostiikkatuotteiden markkinointikäytäntömme ovat EDMAn ja EUCOMEDin
suositusten mukaiset
Diagnostiikkatuotteiden markkinointia koskevat sekä EDMAn jäsenyrityksilleen antamat suositukset että
SaiLab-jäsenyyden kautta myös European Medical Device -yhdistyksen EUCOMEDin suositukset. Näihin ei
sisälly sanktiokäytäntöjä. Orion Diagnostica on ohjeistanut diagnostisten tuotteiden
markkinointiviestintäkäytäntönsä näiden suositusten mukaisesti.

Seuraamme asiakkaiden tyytyväisyyttä
Asiakkaittemme tyytyväisyyttä seuraamme kuukausittain markkinadatan ja myyntitilastojen perusteella.
Muutoksen trendit kertovat asiakastyytyväisyyden kehittymisestä suhteutettuna kilpailutilanteeseen.
Käytämme hyödyksemme riippumattomien tutkimusorganisaatioiden tutkimusraportteja toimialaltamme.
Keräämme avainasiakkuuksistamme kvalitatiivista tietoa tekemällä tarpeen mukaan asiakas- ja markkinasegmentteihimme kohdistuvia kyselyjä, joiden tulokset antavat suuntaa strategisten tavoitteiden
asettamiselle ja toiminnan kehittämiselle.
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Teemme läpinäkyvästi yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa
Lääkeyhtiönä Orionin on luontevaa tehdä yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Tässäkin toiminnassa
noudatamme toimialamme yhteisiä pelisääntöjä, jotka on kirjattu EFPIAn jäsenyritysten ja eurooppalaisten
potilasjärjestöjen välistä yhteistyötä koskevaan EFPIA PO Code –koodiin.
Koodin perustarkoitus on varmistaa potilasjärjestöyhteistyön eettisyys ja läpinäkyvyys. Koodi korostaa
potilasjärjestöjen riippumattomuutta lääkeyhtiöistä. Lääkeyhtiöt eivät saa edistää reseptivalmisteidensa
myyntiä potilasjärjestöjen kautta. Välitön ja epäsuora tuki järjestöjen toiminnalle tulee raportoida
läpinäkyvästi, eikä lääkeyhtiö saa asettaa antamalleen tuelle mitään kilpailua tai järjestön toimintavapauksia rajoittavia ehtoja. Tuesta tulee sopia järjestön kanssa kirjallisesti.
Julkaisemme konserninlaajuisen, maakohtaisesti eritellyn vuosiraportin yhteistyömuodoistamme
potilasjärjestöjen kanssa verkkosivustomme Vastuullisuus-osiossa.

Täydentävät viittaukset verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa:
Orionin laatupolitiikka
Orionin eettiset ohjeet
Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan
Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme
Lahjonnan vastainen politiikka
Orionin lääketutkimuksen eettiset periaatteet

Tuotevastuuta koskevat indikaattorimme
Orion-konsernin yksiköt ovat määrittäneet tuotteittensa laatua koskevat tavoitetasot. Päämittareitamme
ovat laadusta johtuvat tuotteiden takaisinvedot markkinoilta sekä toimintaamme kohdistuneissa kolmansien
osapuolien auditoinneissa raportoidut kriittiset havainnot. Lähtökohtanamme on kaikin puolin moitteeton
toiminnan ja suorituksen taso. Myös tuotteiden laatua koskeva palaute asiakkailta ja käyttäjiltä on seurantamme kohteena ja toimintamme ohjauksen perustana, vaikka ei sisällykään yritysvastuuraportointiimme.
Tuotteiden takaisinvedot markkinoilta ja
tuotevirheet
Tapauksia

2013

2014

2015

Luokka 1
(vaarallinen)

0

1

0

Luokka 2
(haitallinen)

6

5

2

19

17

6

Luokka 4 (muu
syy)

1

2

5

Takaisinvetoja
yhteensä

26

25

13

Luokka 3
(vähäinen)
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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.

Lääkeliiketoiminnan Toimitusketjun organisaatiossa ja toiminnoissa Top Toimitusketju –nimisenä hankkeena
vuonna 2014 aloitetut mittavat, lääkkeiden kaikkiin valmistusvaiheisiin pureutuvat kehitystoimet ja
-ohjelmat ovat johtaneet hyviin tuloksiin, jotka heijastuvat myös tuotevirheiden määrää ja vakavuutta
raportoivassa vastuullisuusindikaattorissamme. Tuotevirheistä johtuneiden takaisinvetojen määrä puolittui
edellisten vuosien tasosta. Vastaava parannus tapahtui myös oman tuotantomme hylättyjen erien määrässä.
Takaisinvetotapaukset olivat myös vakavuusasteeltaan vähäisiä kahta tapausta lukuun ottamatta.
Vuonna 2015 toimeenpanemistamme takaisinvetotapauksista kaksi kuului luokkaan 2 ”haitallinen”. Toisessa
niistä oli kyseessä Doximycin-antibioottivalmisteen erä, jonka pakkauksien sisältämä tablettimäärä ei
vastannut pakkausetiketeissä ilmoitettua. Toisessa tapauksessa kyseessä olivat särkylääke ibuprofeenin
pehmytkapselimuotoiset Burana Caps -valmisteet. Saimme tämän valmistemuodon ranskalaiselta sopimusvalmistajaltamme tiedon, että sen tehtaalla oli tapahtunut tuotteiden sekaantuminen, jonka juurisyy oli
epäselvä. Vaikka sekaannus ei kohdistunut Burana Caps -tuotteeseen, vedimme takaisin kaikki markkinoilla
ja käytössä olleet pakkaukset. Menettely oli poikkeuksellisen järeä ja kuvaa suhtautumistamme tuoteturvallisuusriskiin. Pakkaamme Burana Caps -tuotteet itse Salon tehtaallamme, missä pakkauslinjan
kontrolleissa ei ollut havaittu mitään poikkeavaa.
Luokan 3 eli vähäisten virheiden vuoksi vedimme takaisin neljästä lääkevalmisteesta yhden erän ja yhdestä
valmisteesta kolme erää. Näistä takaisinvedoista kolmessa tapauksessa syinä olivat valmisteen säilyvyydessä
ilmenneet poikkeamat, yhdessä tapauksessa sopimusvalmistajan käyttämä vääränlainen pakkausmateriaali.
Yhdestä valmistuserästä tavattiin vierasta mikrobiologista kasvustoa. Orion Diagnostica veti takaisin yhden
diagnostisissa testeissä käytettävän reagenssierän.
Tuotevirheluokkaan 4 (muut syyt) luettujen poisvetojen syitä olivat muun muassa pakkauksessa ilmoitettujen tietojen vähäiset puutteet. Osa tapauksista oli ei-lääkkeellisiä tuotteita.
Lukujen parantumisen taustalla olevan Top Toimitusketju –kehityshankkeen rinnakkaisilla osaohjelmilla on
yhteiset päämäärät: pureutua poikkeamien juurisyihin, panna toimeen korjaavat ja ennaltaehkäisevät
toimenpiteet laaja-alaisesti sekä tehdä kaikki työ kerralla oikein –periaatteella, jolloin parannamme sekä
tuotelaatua että tuottavuutta. Pyrkimyksenämme on mahdollisimman suoraviivainen kokonaisprosessi, jossa
turha tekeminen on minimoitu ja jossa jokainen henkilö tiedostaa roolinsa ja vastuunsa lopputuloksesta.
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Omaan toimintaamme ja prosesseihimme kohdistuneet
tarkastukset
Tarkastuksia
Viranomaisten tekemät
tarkastukset

2013

2014

2015

11

16

8

Kumppaneiden
tekemät tarkastukset

49

67

62

Tarkastuksia yhteensä

60

83

70

0

0

2

Kriittiset havainnot

Omaan toimintaamme kohdistuvissa tarkastuksissa sekä lääkeviranomaisia että liiketoimintakumppaneitamme edustavat tarkastajat varmistavat ennen kaikkea sen, että toimintamme täyttää GxP-määräysten
vaatimukset. Varsinkin kumppanit kiinnittävät yhä enemmän huomiota myös EHS-asioiden eli ympäristö-,
työterveys- ja työturvallisuusseikkojen hallinnan tasoon. Tarkastuksissa kirjatut havainnot luokitellaan
niiden vakavuuden perusteella kriittisiksi, merkittäviksi tai vähäisiksi. Tarkastaja voi myös suosittaa
toisenlaista toimintatapaa sinänsä hyväksyttävän sijaan.
Kriittinen: Menettely vaarantaa lääketurvallisuuden ja/tai lääkkeen laadun. Lainvastainen.
Merkittävä: Menettely saattaa vaarantaa lääketurvallisuuden ja/tai lääkkeen laadun. Sisäisen ohjeen
vastainen.
Vähäinen: Menettely ei vaaranna lääketurvallisuutta. Sisäisen ohjeen vähäinen poikkeama.
Suositus: Ei ohjeiden vastaisuutta, mutta olisi suositeltavampi menettelytapa.
Vuonna 2015 tehdyistä, Orion-konsernin yksiköiden toimintaan kohdistuneista yhteensä 70 (83 vuonna 2014)
tarkastuksesta viranomaistarkastuksia oli 8 (16), joista lähes kaikki olivat lääke- ja terveysviranomaisten,
kuten esimerkiksi Fimean ja FDA:n tekemiä. Lääkevalmistetehtaissamme lääkeviranomaiset tekivät
yhteensä 7 (10) tarkastusta, jotka kaikki kohdistuivat toimintojen GMP-määräystenmukaisuuteen. Fermionin
tuotantolaitoksissa lääkeviranomaiset eivät tehneet yhtään (4) tarkastusta. Orion Diagnosticassa kävi
tarkastuskäynnillä Underwriters Laboratories.
Liiketoimintakumppanimme tekivät yhteensä 62 (67) tarkastusta. Niistä puolet, 33 (34), kohdistui Fermionin
Hangon ja Oulun tuotantolaitoksiin, 27 (32) tarkastusta lääketehtaisiin ja kaksi Orion Diagnosticaan. Lääkevalmistus- ja tutkimustoimintaamme tarkastaneita kumppaneita olivat lähinnä asiakkaat, markkinointikumppanimme ja sopimusvalmistuksen päämiehet.
Aloitamme tarkastuksissa todettujen puutteiden korjaamistoimenpiteet aina välittömästi tarkastuksien
jälkeen riippumatta siitä, kuinka vähäisestä havainnosta on kyse. Korjaavia toimenpiteitä suunnitellessamme tarkistamme myös, voiko vastaava puute löytyä muista yksiköistä riippumatta siitä, missä yksikössä
puute on havaittu. Dokumentoimme korjaavat toimenpiteet yksityiskohtaisesti ja raportoimme ne
tarkastavalle viranomaiselle.
Vuonna 2015 saimme tarkastuksista kaksi kriittistä huomautusta. Suomen lääkeviranomainen Fimea totesi
tarkastuksessaan, ettemme olleet riittävällä menettelyillä ja kirjanpidolla varmistaneet Espoon tehtaallamme erityistä kontrollia vaativien lääkeaineiden säilyttämistä. Tarkensimme varastointia koskevia määräyksiämme entisestään ja myös tiukensimme varastossa asiointia koskevia vaatimuksia ja lupakäytäntöjä.
Varmistimme, että vastaavat muutokset tulivat tehdyiksi kaikilla tehtaillamme. Toisen kriittisen
huomautuksen antoi sopimusvalmistuksen päämies, jonka tarkastaja havaitsi ohjeista poikkeavia
menettelyjä erään tuotteen valmistuserää koskevien analyysitietojen dokumentoinnissa ja kirjaamisessa.
Henkilöstölle järjestettiin kaikissa lääketehtaissamme välittömästi koulutus, jossa kerrattiin kyseisessä työvaiheessa sovellettavat menettelytavat, ja tarkensimme myös ohjeistusta. Korjaavien toimenpiteiden
jälkeen varmistimme vielä sisäisellä tarkastuksella, että menettelytavat ovat standardin mukaiset.
Tarkastuksissa saattaa ilmetä puutteita, joiden korjaaminen voi aiheuttaa viivästyksiä tuotantoohjelmiimme. Konsernimme tulosjulkistusten yhteydessä esittämissämme näkymäarvioissa toteammekin,
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että laaja tuotevalikoimamme saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa
vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi ja että eri maiden viranomaisten ja
keskeisten asiakkaiden tekemien tarkastusten perusteella mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuuttamme heikentäviä ja kustannuksia
lisääviä vaikutuksia. Tuotevalikoimassamme on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden
valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa
riskin toimitusvarmuudellemme.
Viranomaisten ja liiketoimintakumppaneidemme tekemien tarkastusten lisäksi teemme myös omia sisäisiä
tarkastuksia kaikilla toimipaikoillamme.

Orionin tekemät materiaalitoimittajien,
alihankkijoiden ja palveluntuottajien toiminnan
auditoinnit
Tarkastuksia

2013

2014

2015

282

227

245

Kriittiset
havainnot

20

56

22

Hylkäykset

1

1

5

Tarkastuksia
yhteensä

Sovellamme omiin hankintalähteisiimme ja muihin liikekumppaneihimme kohdistuviin tarkastuksiin samaa
vakavuusluokittelua, jota viranomaiset ja kumppanimme soveltavat arvioidessaan meidän toimintaamme
kohdistuneiden tarkastustensa tuloksia.
Vaikka olemme valinneet kumppanimme tarkoin GMP- ja EHS-kriteerein, ja GMP-vaatimusten osalta myös
viranomaiset ovat auditoinneissaan osaltaan varmistaneet niiden toiminnan määräystenmukaisuuden, meille
on tärkeää varmistaa kumppaneidemme kelpoisuus määrävälein myös omilla tarkastuksillamme.
Vuonna 2015 tekemämme tai teettämämme 245 tarkastusta kohdistuivat edellisten vuosien tapaan ennen
kaikkea Good Practices -määräysten kannalta kriittisten yhteistyökumppaneiden ja hankintalähteiden
toimintaan, kuten lääkeaineiden valmistajiin, raaka-aine- ja materiaalitoimittajiin, sopimusvalmistusta
yhtiöllemme tekeviin lääkeyhtiöihin sekä sopimuspohjaista lääketutkimusta tekeviin tutkimuslaitoksiin ja
-yhtiöihin. Kriittisten havaintojemme suuri joskin edellisvuoteen verrattuna huomattavasti pienempi määrä
osoittaa, että paikan päällä tehdyt tarkastukset ovat tarpeellisia.
Vuonna 2015 tekemämme tarkastukset johtivat yhteensä viiteen hylkäykseen. Kaksi jo kumppaninamme
ollutta sopimusvalmistajaa jouduimme hylkäämään kontaminaatioriskien, tietojen eheyttä eli datan
jäljitettävyyttä koskeneiden puutteiden ja laitteiden puhdistuksen puutteellisen validoinnin takia. Yhden
laadunvalvontalaboratorion hylkäsimme todettuamme vakavia puutteita analyysitulosten jäljitettävyydessä.
Hylkäyspäätöksen sai lisäksi kaksi uutta sopimusvalmistajaehdokasta.
Kriittisiä havaintoja kertyi yhteensä 22, joista GxP-tarkastuksissa 7 ja EHS-tarkastuksissa 15. GxPtarkastuksissa auditoijamme havaitsivat vakavia kontaminaatioriskejä, datan jäljitettävyyspuutteita,
puutteita tietokonejärjestelmissä ja raaka-ainetoimittajien hyväksymismenettelyssä sekä poikkeama
tutkimusprotokollaan määritetystä menettelytavasta.
EHS-tarkastuksissa ilmeni vakavia turvallisuutta vaarantavia seikkoja kolmessa laitoksessa Intiassa.
Tarkastajamme noteerasivat niissä vakavia palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia ja niiden havaitsemista
vaikeuttavia puutteita. Puutteita todettiin myös pelastautumisjärjestelmissä.
EHS-seikkoihin keskittyneiden tarkastuksiemme tulokset viestivät työpaikkojen ympäristö-, työterveys- ja
työturvallisuusasioiden kehittämistarpeesta ja puutteellisesta viranomaisvalvonnasta ns. kehittyvissä
maissa, joissa globaalisti verkottuneen lääketeollisuuden hankintalähteet yhä useammin sijaitsevat.

Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2015

23/66

Ympäristö
Ympäristöasioiden johtaminen
Pyrimme toimintamme ja tuotantolaitostemme ympäristöä kuormittavien vaikutusten mahdollisimman
hyvään hallintaan soveltamalla EHS-asioiden hallintajärjestelmässämme määritettyjä johtamisperiaatteita
ja käytäntöjä. EHS-järjestelmämme aihealueisiin sisältyvät ympäristöasiat, energiatehokkuus, työterveys
sekä työ- ja prosessiturvallisuus. Konsernitason yleisperiaatteet ovat kuvattuna konsernijohdon
vahvistamassa EHS-käsikirjassa. Toimintansa luonteen vuoksi Fermionissa ja Orion Diagnosticassa on joitakin
käsikirjan yleisperiaatteista poikkeavia käytäntöjä. EHS-käsikirjaa täydentävät lukuisat työvaihe- ja
tehtäväkohtaiset sisäiset ohjeistukset niihin sisältyvine, tehtävän suorittamisessa huomioon otettavine EHSnäkökohtineen.
EHS-järjestelmämme perustuu lainsäädännön, viranomaismääräysten ja sisäisten ohjeistustemme
noudattamiseen. Ympäristöasioidemme hallinta rakentuu ISO 14001 –standardin mukaiseen toimintatapaan.
Työterveys- ja työ- ja prosessiturvallisuuden hallintaan sovellamme OHSAS 18001 –ohjeistusta ja sen
jatkossa korvaavaa ISO 45001 –standardia. Energiatehokkuutemme kehittämisen perustana ovat ETJ+
-energianhallintajärjestelmä ja ISO 50001 –standardin mukaiset käytännöt. Oleellisena periaatteenamme on
pyrkiä parantamaan toimintaamme ja sen tuloksia jatkuvasti ja tavoitteellisesti.
Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme (EHS-politiikka) määrittää konsernitasoisena
sitoumuksena sen, miten konserniimme kuuluvat yksiköt ja organisaatiot edistävät ympäristön ja työyhteisön hyvinvointia sekä toiminnassamme tarvitsemiemme resurssien, kuten energian, veden, ja
materiaalien tehokasta käyttöä. EHS-politiikka on saatavilla verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa.
Liiketoiminnoillemme oleellisiksi tunnistamamme EHS-näkökohdat ovat painopisteinä ja niihin liittyvät
tavoitteet antavat suunnan EHS-toimintamme ja energiatehokkuutemme tulosten jatkuvalle parantamiselle.
Johto arvioi edistymistämme vuosittaisissa katselmuksissaan ja vahvistaa myös toiminta- ja kehittämissuunnitelmat.

Merkittävät ympäristönäkökohtamme tavoitteineen
Liiketoimintamme kannalta merkittävimmiksi tunnistamamme ympäristönäkökohtia sekä niiden hallintaan
ja jatkuvaan parantamiseen soveltamiamme toimia ovat seuraavat:
Materiaalitehokkuus

Tunnemme tuotantotoimintojemme keskeiset materiaalivirrat,
tunnistamme kehityskohteet jätevirtojemme minimoimiseksi ja
kierrätämme hyödyntämiskelpoiset ylijäämämateriaalit jatkoja uudelleenkäyttöön.
Teemme kerralla valmista.
Vähennämme vaarallisen jätteen osuutta kokonaisjätteestä.

Jätevesien hallinta

Tunnemme jätevesiemme laadun.
Vähennämme toimipaikoiltamme vesistöön aiheutuvaa
kuormitusta minimoimalla jätevesiemme sisältämien
haitallisten kemikaalien määrää.

Energiatehokkuus

Tehostamme ja vähennämme energiankulutustamme
tavoitteellisesti Energianhallintajärjestelmässämme
määritettyjä käytäntöjä soveltaen.
Osallistumme toimialamme keskusjärjestöjen yhteisiin
energiatehokkuusohjelmiin.

Päästöt ilmaan ja ilmastonmuutoksen ehkäisy

Vähennämme ilmaan joutuvia CO2- ja VOC-päästöjä.

Hankintaketjuumme osallisten
toimittajien ja kumppaneiden
valintaprosessi ja hallintakäytännöt

Sovellamme toimittajien ja kumppaneiden valinnassa EHSasioiden hallinnan tasoa koskevia vaatimuksiamme.

Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2015

24/66

Strategiamme toteutumista mittaaviin KPI-mittareihin sisältyy kaksi kestävän ympäristökehityksen mittaria.
Toinen niistä mittaa energiankulutuksessa säästämiämme megawattitunteja. Tätä mittaria koskevat uudet
tavoitteet asetamme, kun Suomea koskeva uusi kansallisen tason energiatehokkuustavoite on asetettu.
Toinen ympäristöindikaattorimme mittaa vaarallisen jätteen osuutta kokonaisjätteestämme. Tavoitteenamme on vähentää varsinkin vaarallisen jätteen määrää mutta myös kokonaisjätettä.
Tarkastelemme tuloksia sekä tavoitteittemme ja vaatimustemme että aiempien vertailukausien valossa.
Tärkeitä mittaustiedon käyttökohteita ovat konsernimme sisäiset, ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen tähtäävät, kulloinkin meneillään olevat kehitysohjelmat, konsernin strategiaan liittyvät sisäiset KPIsuoritusmittarit sekä yritysvastuuraportoinnissa soveltamamme indikaattorit. Osa seurantakohteista on
pakollisia, laitos- ja paikkakuntakohtaisten ympäristölupien edellyttämiä. Toimitamme viranomaisvaatimuksiin perustuvia tietoja ympäristöasioistamme muun muassa ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus- ja
energiaviranomaisille. Muita ulkoisia EHS-raportoinnin tahoja ovat organisaatiot, jotka keräävät seurantatietoja vapaaehtoisiin aloitteisiin ja ohjelmiin sitoutuneiden yritysten tuloksista.
Pyrimme vähentämään toiminnastamme ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta jatkuvaan parantamiseen
tähtäävillä kehittämisohjelmilla ja toimenpiteillä. Suunnittelemme, valitsemme, ostamme ja investoimme
ennakoiden ja tiedostaen ratkaisujemme ympäristöriskit ja -vaikutukset. Kantavana periaatteenamme on
materiaali- ja resurssitehokkuuden ydin: saada aikaan enemmän vähemmällä. Tässä onnistumme valmistamalla tuotteemme kerralla valmiiksi ja käyttämällä resurssejamme ─ materiaaleja, työpanostamme,
energiaa, vettä, aikaa ja rahaa ─ mahdollisimman viisaasti. Näin toimien luomme myös huomattavaa
taloudellista lisäarvoa.
EHS-toiminnan hyvien tuloksien saavuttamista edistämme toimenpideohjelmien lisäksi pitämällä prosessimme teknologialtaan ajanmukaisina ja investoimalla prosessitekniikan ja menetelmien parantamiseksi sekä
kemikaalien ja muiden valmistusmateriaalien käytön ja käsittelyn tehostamiseksi.
Teemme kaikilla toimipaikoillamme vuosittain ympäristövaikutteisia investointeja joko varta vasten
ympäristökuormituksen pienentämiseksi tai osana pitkän aikavälin investointiohjelmiin sisältyvien korjausja korvausinvestointihankkeiden toteutusta. Riskinarviot ohjaavat osaltaan ympäristövaikutuksia
vähentävien investointiemme ja muunlaisten parannustoimenpiteidemme suunnittelua ja toimeenpanoa.
Yhtiöllämme ei ole omistuksessaan tai hallinnassaan tuotantotoimintaan liittyviä, luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä maa-alueita eikä kiinteistöjä eikä myöskään toimintaa tällaisiksi luokiteltujen
alueiden läheisyydessä.

Ympäristöön liittyvät lakisääteiset ja muut vaatimukset
Ympäristöasioiden hallinnan kannalta keskeistä lainsäädäntöä ovat muun muassa ympäristönsuojelu, jäte-,
kemikaali, energia- ja työsuojelulainsäädäntö.
Lääkevalmisteiden ja lääkeaineiden tuotantomme on luonteeltaan toimintaa, joka edellyttää Ympäristönsuojeluasetuksessa tarkoitettuja ympäristölupia. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on muun
muassa, ettei laitoksen toiminnasta saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista
tai sen vaaraa. Ympäristömääräykset ja -luvat ovat paikkakuntakohtaisia. Ympäristöluvissa määritetään
muun muassa enimmäisrajat ilmaan, maaperään ja jätevesiin joutuville päästöille sekä tapa ja laajuus,
jolla yhtiömme tulee mitata, seurata ja raportoida ympäristöluvan tarkoittamia kohteita. Orion Diagnostica
Oy:n toiminta ei edellytä ympäristölupaa.
Kaikilla konsernimme laitoksilla on jätevesisopimukset paikallisen vesihuoltolaitoksen kanssa. Sopimuksissa
on määritelty luparajat jäteveden laadulle. Valvomme jätevesiemme laatua analyysein säännöllisesti.
Konsernimme toiminnoilla tulee olla vaarallisten kemikaalien varastointi- ja käsittelyluvat lukuun
ottamatta Kuopion lääketehdasta ja Orion Diagnosticaa, jotka eivät käsittele vaarallisia kemikaaleja
laajamittaisesti.
Jätelain vaatimusten mukaisesti pyrimme vähentämään jätettä, välttämään sen tuottamista ja
kierrättämään hyödyntämiskelpoiset jakeet uudelleenkäyttöön.
Vuonna 2015 voimaan astunut Energiatehokkuuslaki velvoittaa konserniamme parantamaan energiatehokkuuttaan tavoitteellisesti ja raportoimaan toimista ja tuloksista energiaviranomaiselle. Energianhallintajärjestelmämme tukee meitä tämän lain vaatimusten ja tarkoituksen täyttämisessä.
REACH-asetus (Regulation concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals,
Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta) velvoittaa lääke-

Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2015

25/66

aineita valmistavan Fermionin rekisteröimään kaikki sellaiset lääkeaineiden valmistamisessa käytettävät
liuottimet ja välituotteet, joita Fermion tuo maahan tai valmistaa itse vähintään yhden tonnin vuodessa.
Kemikaalien luokituksen, merkintöjen ja pakkaamisen harmonisointia koskeva CLP-asetus (Classification,
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) koskettaa varsin tuntuvasti Orionin koko
toimitusketjua. Asetuksella yhdenmukaistetaan EU-alueella kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä.
Lakien, asetusten, määräysten ja toimipaikkojen ympäristölupien asettamat vähimmäisvaatimukset eivät
läheskään aina riitä yhtiöllemme ympäristöasioiden hoitamisen tavoitetasoiksi, vaan pyrimme ympäristölupiemme rajoja selvästi parempaan suorituskykyyn. Hyvin usein on osoitettavissa, että pyrkimys
parempaan suoritukseen on myös taloudellisesti mielekäs.

Ympäristöjohtamisen organisointi
Orion-konsernissa ympäristöjärjestelmän mukaista toimintaa koordinoi EHS- ja kiinteistöasioiden johtaja ja
hänen alaisuudessaan toimiva EHS-organisaatio asiantuntijoineen. Hän raportoi toimitusketjun johtajalle,
joka on konsernin johtoryhmän jäsen. EHS-organisaation keskeisiä tehtäviä ympäristöasioiden edistämisessä
ovat muun muassa jatkuvan parantamisen tavoiteohjelmien valmistelu osaltaan, ulkoiset ja sisäiset
tarkastukset, ohjeistukset ja koulutukset, turvallisuushavaintojen seuranta ja korjaavien toimenpiteiden
valvonta, riskiarviot, tapaturmien tutkinnat, EHS:ää koskeva vuosiraportointi sekä sisäinen viestintä EHSasioista.
Toimipaikkojemme paikallisjohtajien vastuulla on järjestää yksikössään EHS-järjestelmän mukainen
toiminta. Jokaisen esimiehen vastuulla on huolehtia alaistensa perehtyneisyydestä ympäristövaikutuksien
vähentämistä koskeviin ohjeisiin, sitouttaa heitä kehittämistavoitteisiimme ja kannustaa heitä oikeanlaiseen toimintaan ympäristövahinkojen välttämiseksi.
Ympäristöasioiden johtamisvastuut on määritetty EHS-käsikirjan viitteenä olevassa dokumentaatiossa sekä
tehtäväkohtaisissa toimenkuvissa. Tulosyksiköiden ja linjatoimintojen johdolla on primäärivastuu yksikkönsä
ympäristöasioista ottaen huomioon yksikön toiminnan luonteen, toimintaa koskevat viranomaisvaatimukset
ja lainsäädännön sekä toimintaan liittyvät ympäristöriskit.
Tulosyksiköt ja linjatoiminnot on velvoitettu 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 toimintaperiaatteidemme noudattamisesta.
Turvallisuusjohtajalla ja hänen johtamillaan organisaatioilla on vastuullaan myös varautuminen poikkeustilanteisiin sekä niitä koskeva ohjeistaminen.

EHS-järjestelmän keskeiset menettelytavat
Seuraavanlaiset menettelytavat ovat keskeisiä sekä EHS-toiminnan ohjaamisen kannalta että mahdollista
vaaraa aiheuttavien poikkeamien ja poikkeamatilanteiden ennakoimiseksi, ehkäisemiseksi ja
havaitsemiseksi sekä niiden johdosta korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi:
−
−
−
−
−
−
−
−

säännölliset EHS-riskien arvioinnit mahdollisten turvallisuuspuutteiden ja poikkeamien
tunnistamiseksi
kehittämisohjelmat tavoitteineen ja toimenpiteineen ja niiden tulosten seuranta
mittaustiedon systemaattinen keruu ja arviointi EHS- ja energia-asioiden hallintajärjestelmään
kuuluvista seikoista
osastoilla tehtävät säännölliset sisäiset tarkastukset
viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden tekemät EHS-tarkastukset toimitiloissamme
johdon tekemä kokonaisarviointi vuosittaisissa EHS- ja energiakatselmuksissa
turvallisuushavaintojärjestelmä vaaratilanteen tai sen mahdollisuuden ilmoittamiseksi sekä
ilmoituksen johdosta tehtyjen korjaustoimenpiteiden seuraamiseksi
ulkopuolelta, esimerkiksi yhteistyökumppaneilta tai toimipaikkojen naapurustosta tulleet
ympäristöhaittoja ja turvallisuutta koskevat ilmoitukset ja huolenilmaukset
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EHS-asiantuntijatiimi tutkii riskinarvioissa ja katselmuksissa havaitut ja turvallisuushavaintojärjestelmään
kirjatut poikkeamat ja ulkopuolisilta tulleet huolenilmaukset yhteistyössä johdon ja asiantuntijoiden
kanssa, määrittää niiden syyt ja vakavuuden asteen ja suunnittelee tarvittavat toimenpiteet epäkohdan
poistamiseksi tai haitan lieventämiseksi sekä vastaavanlaisen poikkeaman uusiutumisen estämiseksi
kohteessa ja muualla.
Sisäisin tarkastuksin ja johdon katselmuksin seuraamme EHS-asioidemme hallinnan tehokkuutta ja toimivuutta, tunnistamme kehittämistarpeet sekä varmistamme, että toimintamme on määräysten mukaista ja
vastaa myös ISO 14001 –standardin vaatimuksia. Sisäiset tarkastukset tekee EHS-organisaatiomme yhteistyössä kohteena olevan osaston tai toiminnon johdon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa tarkastussuunnitelman mukaisesti.
Vuosittaisessa katselmuksessaan Orion-konsernin johto arvioi muun muassa tulokset EHS-tarkastuksista,
konsernin EHS-toiminnan tulokset ja parantumisen tason, korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden
edistymisen sekä olosuhteissa, vaatimuksissa ja sitoumusten velvoitteissa tapahtuneet ja niihin tulossa
olevat muutokset. Lisäksi johto arvioi EHS-järjestelmän, -politiikan ja -tavoitteet sekä EHS-toiminnan
parantamismahdollisuudet ja muutostarpeet.

Valmius ja toiminta poikkeustilanteissa
Poikkeustilanteissa noudatamme johdon vahvistamia menettelytapoja tilanteen haltuunottamiseksi ja
normalisoimiseksi. Valmiudet ja menettelytavat kuvataan erillisohjeissa. Menettelytapoja sovelletaan sen
mukaan, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse ja mitä tilanteessa on tapahtumassa. Varautuminen erilaisten
onnettomuuksien ja muiden normaalista poikkeavien tilanteiden varalle perustuu toimintaympäristömme
jatkuvaan seurantaan ja arviointiin.
Vakavimmaksi luokiteltu poikkeustilanne uhkaa suoraan yritystä ja voi pahimmillaan vaarantaa toimintaedellytyksiämme, henkilöiden terveyden tai turvallisuuden ja siitä aiheutuvat vahingot ovat suuret.
Tällaisten tilanteiden haltuunottamista varten määritetyssä toimintamallissa toimiin ryhtyy toimitusjohtajan johtama poikkeustilanteen hallintaryhmä sille varta vasten määritetyn työjärjestyksen,
tehtäväjaon ja tilanteessa sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Ryhmän peruskoostumusta täydennetään
tilanteen edellyttämillä muilla henkilöillä.
Lievemmissä poikkeustilanteissa, joiden seuraukset ja vahingot ovat ennakoitavissa selvästi vähäisemmiksi
kuin vakavimman luokan tilanteissa, menettelemme niitä varten laadittujen toimintamallien mukaisesti.
Toimipaikkakohtaisissa pelastussuunnitelmissa on kuvattu mahdolliset ympäristöön tai työturvallisuuteen
liittyvät onnettomuus- ja poikkeustilanteet, niihin liittyvät toimintaohjeet sekä valmiuden ylläpitoon,
harjoitteluun, koulutukseen ja tiedottamiseen liittyvät asiat ja vastuut.
Tilanteen kuin tilanteen haltuunotossa on tärkeää pyrkiä mahdollisimman nopeasti poistamaan uhka ja
vaara, rajoittaa henkilöihin kohdistuvat ja aineelliset vahingot ja osoittaa tapausta hoitamaan tarvittavat
vastuuhenkilöt. Erityisen tärkeää on myös huolehtia sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä niin, että
ajanmukainen ja luotettava tieto on saatavilla sitä tarvitseville nopeasti ja avoimesti. Myös tapauksen
kannalta relevanttien viranomaisten rooli tilanteen hoidossa tulee ottaa huomioon. Lisäksi on pyrittävä
huolehtimaan toiminnan jatkumisesta, henkilöstöjärjestelyistä sekä vaihtoehtoisista ja korvaavista
järjestelyistä.

Koulutus ja tietoisuus
Ylläpidämme ja edistämme konsernin henkilöstön tietoisuutta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioistamme sekä energiatehokkuuden parantamisohjelmistamme sisäisen viestinnän kanavissamme, sisäisin
ohjeistuksin sekä koulutustilaisuuksin.
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.
Yleisohjeistus on kirjattu EHS-käsikirjan lisäksi konsernin johtamisohjeistoon, Johtamisoppaaseen ja Orionin
Turvaoppaaseen sekä yksikkökohtaisiin toimintaohjelmiin. Osasto- ja toimintokohtaiset näkökohdat on
huomioitu myös tehtävä- ja työvaihekohtaisissa ohjeistuksissa.
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Täydentävät viittaukset verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa:
Orionin EHS-politiikka
Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan
Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme

Ympäristövastuuta koskevat indikaattorimme
Tuotanto ja materiaalien käyttö
Tuotannon volyymejä tuotelajeittain

Esimerkki: Tablettimuotoisia valmisteita

Tonnia

2013

2014

2015

Tabletit

1 112

1 066

1 024

Injektiovalmisteet

50

55

52

Geelit ja voiteet

803

762

752

Nestemäiset valmisteet

356

265

306

Diagnostiset tuotteet

792

832

914

Lääkeaineet

220

240

211

Orion-konsernin tuotannon kokonaisvolyymille ei ole osoitettavissa luontevaa yhteismitallista
yksikköä, koska tuotevalikoimaan sisältyy useita erimuotoisia tuotteita. Lääkkeiden yleisin
valmistemuoto on tabletti lukuisine variaatioineen. Yllä olevassa taulukossa esitämme
laskennallisin keskiarvoin tonneiksi muutettuja valmistusmääriä muutamista keskeisistä
tuotetyypeistämme. Tuotteiden primääri- ja sekundääripakkausten paino ei sisälly lukuihin.

Myyntipakkausten määrällä mitattuna lääkkeiden kokonaistuotantomäärämme oli yhteensä lähes sama kuin
edellisvuonna. Espoon, Turun, Kuopion ja Salon lääketehtaiden tuotantolinjoilta valmistui yhteensä hieman
alle 57 miljoonaa lääkepakkausta. Salon pakkaus- ja logistiikkakeskuksen linjoilla valmistui jo yli 25
miljoonaa myyntipakkausta. Espoossa pakattiin tablettimuotoisia valmisteita enää vain noin 10 miljoonaa
pakkausta, kun edellisvuonna määrä oli vielä noin 22 miljoonaa. Espoon lääketehtaalla jatkuivat tuotantotilojen muutostyöt, joiden takia tablettituotannossa pidettiin seisokkeja. Turussa tuotantotilojen isot
remontit olivat jo ohi, ja tablettien valmistuskapasiteetti oli jo lähes täydessä käytössä.
Fermionin Hangon ja Oulun tehtaiden valmistamien lääkeaineiden tuotantomäärä oli yhteensä noin 211
tonnia, noin 12 % edellisvuoden ennätysmäärää vähemmän. Oulussa tuotantomäärät kasvoivat hieman,
Hangossa ne vähenivät. Tehtaiden vuotuisiin tuotantomääriin vaikuttavat muun muassa se, mitä
lääkeaineita kulloinkin sisältyy valmistusohjelmaan, sekä valmistusprosesseihin sisältyvät vaiheet ja niiden
kesto, jotka vaihtelevat lääkeainekohtaisesti.
Orion Diagnostican tuotantomäärät kasvoivat edelleen etenkin QuikRead®-testijärjestelmän uusien
sovellusten myyntimäärien kasvun myötä.
Lääketeollisuus on verkostoitunut maailmanlaajuisesti. Kaikille tuotteistoon kuuluville lääkevalmistemuodoille ei ole taloudellisesti mahdollista perustaa ja ylläpitää omaa valmistusteknologiaa. Alan
toimijoiden tapaan mekin kohdistamme oman kapasiteettimme ja resurssimme liiketaloudellisesti viisaasti
ja valmistutamme osan omasta tuotteistostamme alihankintana muilla lääkeyhtiöillä.
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Materiaalien käyttö
Tonnia

2013

2014

2015

Valmistusaineet:
Orgaaniset kemikaalit

3 230

2 822

2 367

Epäorgaaniset kemikaalit

196

146

195

Epäorg. hapot ja emäkset

1 664

1 218

1 117

Tuotannon liuottimet

8 067

5 321

5 834

Laboratorioliuottimet

20

13

11

Kaasut

11

8

11

5

5

4

13 192

9 533

9 538

Aaltopahvipakkaukset

425

402

369

Puupakkaukset

461

522

511

Biologiset materiaalit
Valmistusaineet yhteensä
Pakkausmateriaalit:

Muovipakkaukset

1 430

1 568

1 497

Paperikuitupohjaiset
kuluttajapakkaukset

946

947

965

Lasipakkaukset

387

288

315

Alumiinipakkaukset

81

84

80

Muunlaiset pakkausmateriaalit

64

58

57

Pakkausmateriaalit
yhteensä

3 795

3 869

3 793

Materiaalit yhteensä

16 987

13 402

13 331

Kierrätetyt liuottimet

2 498

2 237

2 312

15 %

17 %

18 %

Osuus konsernin
materiaalikäytöstä, %

Materiaalien käyttö raportointiyksiköittäin 2015

Orion Oyj
47

Fermion
Oy
1 068

Orion
Diagnostica Oy
1

1 845

817

1 023

5

195

93

100

1

Tuotannon liuottimet

5 834

286

5 548

Muut valmistusaineet

25

14

3

8

9 016

1 257

7 742

17

Paperikuitupohjaiset kuluttajapakkaukset,
kääreet

965

867

99

Aaltopahvipakkaukset

369

319

50

Lasipakkaukset

315

312

3

Puupakkaukset

511

493

18

1 497

1 312

4

181

136

58

46

30

3 793

3 361

50

381

12 808

4 618

7 792

398

Tonnia
Epäorgaaniset hapot ja emäkset
Orgaaniset kemikaalit
Epäorgaaniset kemikaalit

Valmistusaineet yhteensä

Muovipakkaukset
Muut pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit yhteensä
Materiaalikäyttö yhteensä

Orionkonserni
1 117
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Materiaalien kokonaiskäyttöön on raportoitu lääkkeiden, lääkeaineiden ja diagnostisten testien toimitusketjussa (valmistusvaiheet, varastointi ja kuljetus tukkuportaaseen) sekä osa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä käytetyistä aineista. Aineiden kokonaiskäyttömääriin vaikuttavat ensisijaisesti lopputuotteiden
valmistusmäärät mutta myös valmistusprosessien kehittämistoimet sekä muilta ainetoimittajilta
hankittavien puolivalmisteiden määrät.
Yllä oleviin taulukoihin eivät sisälly Orion Diagnostican tuotteistoon kuuluvat diagnostiset testilaitteet,
jotka teetämme alihankkijalla. Laitteissa on materiaaleina muovia ja metalleja ja niihin sisältyy paljon
elektroniikkaa. Orion Diagnostican vuonna 2015 myyntiin toimittamien laitteiden paino oli yhteensä noin
13 tonnia.
Valmistuksessa käytettävien välittömien materiaalien suurin käyttäjä konsernissamme on lääkkeiden
vaikuttavia aineita kemiallisin menetelmin valmistava Fermion. Sen osuus konsernin varsinaisten valmistusraaka-aineiden käytöstä vuonna 2015 oli noin 81 %. Volyymiltään suurin materiaaliryhmä ovat tuotannon
liuottimet, jotka vuonna 2015 muodostivat 72 % Fermionin ja noin 58 % koko konsernin välittömien
materiaalien käytöstä. Liuottimien kulutus kasvoi Fermionissa kymmenisen prosenttia edellisvuoden noin
5 040 tonnista noin 5 550 tonniin. Orgaanisten kemikaalien sekä epäorgaanisten happojen ja emästen
kulutus väheni edellisvuodesta noin 5 %.
Lääkevalmisteiden tuotannossa suurin raaka-aineryhmä koostuu orgaanisista kemikaaleista, joiden osuus
Orion Oyj:n välittömistä raaka-aineista oli noin 75 % ja konsernin koko raaka-ainekäytöstä noin 14 %.
Konsernin koko orgaanisten kemikaalien kulutuksesta Orion Oyj:n osuus oli noin 57 % ja Fermionin osuus
noin 43 %. Orion Diagnostican osuus on alle yhden prosentin.
Lääkevalmistetehtailla kului liuottimia saman verran kuin edellisvuonna, noin 295 tonnia. Espoon tehtaalla
liuottimena käytetään lähinnä etanolia, ja sitä kuluu eniten tablettien päällystyksessä ja tablettimassojen
valmistuksessa. Myös Turun lääketehtaalla liuottimena käytetään eniten etanolia ja jonkin verran isopropanolia. Niistä merkittävä osuus kuluu hormonituotteiden valmistukseen.
Pakkausmateriaalien käyttö väheni kokonaisuutena edellisvuotisesta hieman ja edellisvuosien tapaan
niiden suurin käyttäjä oli Orion Oyj, käytännössä siis lääkevalmistetehtaat. Kaikista konsernimme käyttämistä pakkausmateriaaleista yli 88 % kului lääkkeiden myynti- ja tukkupakkauksiin ja 10 % diagnostiikkatuotteiden pakkauksiin. Fermionin osuus pakkausmateriaalikäytöstä oli vain runsaan yhden prosentin verran.
Fermionin valmistamat tuotteet ovat jauhemaisia ja ne toimitetaan lääkkeitä valmistaville asiakkaille
suurissa säkeissä ja pahvisissa tai muovisissa tynnyreissä, kun taas Orion Oyj ja Orion Diagnostica pakkaavat
tuotteensa tukku- ja vähittäismyyntipakkauksiin.
Pakkaamiseen käytettyjen materiaalien osuus konsernimme materiaalikulutuksesta oli vuonna 2015 noin
30 %, kun vuonna 2014 se oli noin 28 %. Yleisimpiä pakkausmateriaalejamme ovat muovi, kartonki, lasi,
aaltopahvi ja alumiini. Muovi ja lasi ovat yleisimmät lääkkeiden niin sanotut primääripakkausmateriaalit eli
sellaiset, jotka ovat suorassa kosketuksessa lääkkeen kanssa. Muovimateriaaleja käytimme lääkevalmisteiden pakkaamisessa saman verran kuin edellisvuonnakin, kun taas lasipakkausten määrä kasvoi noin 10 %.
Lasin käyttö primääripakkauksissa on kuitenkin vähentynyt selvästi kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana
niitä edeltäneistä vuosista, jolloin käytimme keskimäärin yli 700 tonnia lasipakkauksia vuodessa. Alumiinia
kuluu eniten läpipaino- eli blisterpakkauksiin. Sitä käytetään myös injektiopullojen kauluksissa ja joissakin
voidetuubeissa. Easyhaler-inhalaattorin pakkausten suojapussissa on hyvin ohut alumiinikalvo. Orion
Diagnostica pakkaa osan tuotteistaan alumiinifoliopusseihin.
Kartonki ja aaltopahvi ovat yleisimmät materiaalit sekundääripakkauksissa, joihin primääripakkaukset
pakataan. Tukkumyyntipakkausten pakkaamisessa käytämme valtaosin aaltopahvia ja muovikalvoa sekä
kupla- ja solumuovia.
Lääkkeiden pakkaamisessa noudatamme toimialaamme koskevia kansainvälisiä laatuvaatimuksia, jotka on
lueteltu mm. Euroopan, Yhdysvaltojen ja Japanin farmakopeoissa. Ohjeistuksia asettavat myös Euroopan
lääkevirasto EMA, Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA sekä kansainvälinen harmonisointikomitea ICH.
Omassa tuotannossamme voimme kierrättää osan liuottimista
Ainoaa relevanttia materiaalien kierrätystä omissa valmistusprosesseissamme ovat Fermionin materiaalikäyttöön sisältyvät regeneroidut liuottimet. Sekä Hangossa että Oulussa prosesseista talteen otettuja
liuottimia regeneroidaan tislaamalla. Oulun tehdas käyttää regeneroidut liuottimet uudelleen prosesseissaan, kun taas Hangon tehtaalla osa tisleestä käytetään poistokaasujen käsittelylaitoksessa polttoaineena ja
hyödynnetään näin lääkeaineiden valmistusprosessien energialähteenä. Fermionin vuonna 2015 käyttämistä
liuotinmääristä 42 % oli uusiokäyttöön tislattuja aineita. Liuottimet ovat erittäin kalliita raaka-aineita,
joten uusiokäytöstä koituu liuottimia paljon käyttävälle Fermionille huomattavaa taloudellista hyötyä.
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Lääkkeiden valmistuksen ainekäyttöä koskevien tiukkojen laatu-, koostumus-, puhtaus- ja turvallisuusvaatimusten takia mahdollisuutemme palauttaa tuotantotoiminnassa käytettyjä apu- ja ylijäämämateriaaleja takaisin prosesseihin rajoittuvat käytännössä Fermionin liuottimiin. Puhtaus- ja turvallisuusvaatimukset koskevat myös pakkauksia. Toimitamme uusiokäyttöön muualle kaikki sellaiset käyttökelpoiset
materiaalit, jotka varmuudella eivät sisällä kemikaali- eivätkä lääkeainejäämiä.

Jätteet
Vaarallinen ja vaaraton jäte 2013─2015
Tonnia
Vaarallinen jäte
Vaaraton jäte

2013

2014

2015

10 881

8 352

7 681

2 512

2 569

2 536

13 393

10 921

10 217

81 %

76 %

75 %

2013

2014

2015

Uudelleenkäyttöön
energiana

11 956

9 164

8 638

Hyödynnettäväksi
muualla

1 311

1 685

1 565

Kaatopaikalle
loppusijoitukseen

127

71

14

13 393

10 921

10 217

Orionkonserni
7 681
2 536

Orion
Oyj
614
2 091

Fermion
Oy
7 054
295

Orion
Diagnostica Oy
13
150

10 217

2 705

7 349

163

Yhteensä
Vaarallisen jätteen
osuus jätteestä

Jätteet käsittelytavan mukaan
Tonnia

Jäte yhteensä

Jätteet raportointiyksiköittäin 2015

Tonnia
Vaarallinen jäte
Vaaraton jäte
Yhteensä

Strategiamme toteutumista seuraaviin KPI-mittareihin sisältyy vuodesta 2015 alkaen yhtenä indikaattorina
vaarallisen jätteen osuus kokonaisjätteestämme. Tavoitteenamme on vähentää varsinkin vaarallisen jätteen
määrää mutta myös kokonaisjätettä. Kehityksemme on tavoitteen suuntainen: tuotimme noin 6 %
vähemmän jätettä kuin vuonna 2014 ja lähes neljänneksen vähemmän kuin vuonna 2013. Onnistuimme
vähentämään etenkin vaarallisen jätteen määrää ja myös sen osuutta kaikesta jätteestä.
Jäte kaikissa muodoissaan on meille keskeinen ympäristövaikutusten hallinnan kohde. Pyrkimyksemme ovat
jätelain sisältämien, EU:n jätestrategiassa määriteltyjen jätehuollon tavoitteiden tärkeysjärjestyksen
mukaiset: pyrimme välttämään jätteen syntyä ja kierrättämään syntyvää jätettä materiaalina. Jos jäte ei
ole hyödynnettävissä materiaalina omassa toiminnassamme, pyrimme mahdollisuuksien mukaan
toimittamaan sen hyödynnettäväksi muulla tavoin. Minimoimme kaatopaikkajätteen määrän.
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Ekokem huolehtii jätehuollostamme
Ympäristöhuoltoyritys Ekokem Oy vastaa kumppaninamme kaikista
tarvitsemistamme jätehuollon palveluista. Sen kanssa yhteistyössä
perustetuin käytännöin varmistamme jätteiden oikeaoppisen
lajittelun ja käsittelyn niiden syntypaikoilla. Ekokem kerää ja
kuljettaa jätteemme tehokkaalla logistiikallaan ja käsittelee ne
kehittyneissä prosesseissaan asianmukaisesti. Ekokemin operoiman
kattavan kierrätys- ja uusiokäyttöverkoston kautta kaikki hyödyntämiskelpoinen materiaali kiertää jatkokäyttöön.

Valtaosa konsernimme tuottamasta jätteestä on vaarallista jätettä. Sitä syntyy erityisesti lääkeaineita
kemian synteesimenetelmin valmistavassa Fermionissa, joka käsittelee Hangossa ja Oulussa sijaitsevissa
tehtaissaan suuria raaka-ainemääriä. Myös lääkevalmisteiden tuotannossa syntyy vaarallista jätettä, sillä
sellaisena on käsiteltävä kaikki sellainen materiaali, joka sisältää tai voi sisältää lääkkeen vaikuttavaa
ainetta tai muuta vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia. 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.
Esikäsittelyssään Ekokem erottelee vaarallisesta jätteestämme jakeet, jotka ovat kierrätettävissä vielä
hyötykäyttöön. Tällaisia ovat muun muassa akut, paristot, kylmälaitteet, loisteputket, elektroniikkaromu ja
metallit. Vaarallisesta jätteestämme valtaosa on hyödynnettävissä energiaksi, sillä Ekokem käyttää sen
polttoaineena Riihimäen voimalaitoksessaan, joka on erikoistunut vaarallisen jätteen hävittämiseen erittäin
korkeissa lämpötiloissa ja jonka tuottaman lämpöenergian Riihimäen kaupunki hyödyntää kaukolämpönä.
Vähäinen osa vaaralliseksi luokitellusta jätteestämme on eroteltavissa matalammissa lämpötiloissa
poltettavaksi energiajakeeksi.
Yllä olevassa ”Jätteet käsittelytavan mukaan” -taulukossa vaarallisen jätteemme polttoaineena käytetty
osuus sisältyy ”uudelleenkäyttöön energiana” –lukuun ja kolmansille osapuolille kierrätykseen soveltuva
osuus ”hyödynnettäväksi muualla” -lukuun.
Lääkevalmisteiden, lääkeaineiden ja diagnostiikkatuotteiden valmistustavat ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, joten niissä syntyvät päästöt ja jätteetkin ovat määrältään ja laadultaan erilaisia. Espoossa, Turussa,
Salossa ja Kuopiossa sijaitsevat lääketehtaamme synnyttävät enimmäkseen muualla hyödynnettäväksi
kelpaavaa hyötyjätettä ja vaarattomana jätteenä käsiteltävää energiajaetta. Huomattavan suuri osuus
kaikesta vaarattomasta jätteestämme on erilaisia pakkausmateriaaleja.
Kaikesta vuonna 2015 tuottamastamme jätteestä loppusijoitettiin kaatopaikalle vain noin 14 tonnia, noin
0,1 % kaikesta jätteestä ja vain noin viidennes edellisvuoden määrästä. Kaatopaikkajätteestä pieni osa oli
asbestipitoista purkujätettä Fermionin Oulun tehtaalta, enin osa oli yhtiömme koulutuskeskuksesta
toimitettua, kierrätettävien jakeiden erottelun jälkeen jäljelle jäänyttä sekalaista yhdyskuntajätettä.
Vuodesta 2016 alkaen tämäkin jäte toimitetaan energiajakeena poltettavaksi.
Konsernimme Suomessa toimivat yksiköt tuottivat yhteensä noin 10 217 tonnia jätettä, noin 700 tonnia eli
6 % vähemmän kuin vuonna 2014. Fermionin osuus kokonaisjätteestä oli noin 72 % ja sen jätemäärä väheni
5 %. Orion Oyj:n osuus oli noin 26 % ja sen tuottama jätemäärä väheni 10 %. Orion Diagnostican jätemäärä
kasvoi lähes kolminkertaiseksi edellisvuodesta mutta oli kuitenkin sitä aikaisempien vuosien määriä
pienempi. Jätemäärää kasvattivat tuotantolinjoilla tehdyt testi- ja validointiajot. Kokonaismäärästä Orion
Diagnostican osuus oli vajaat 2 %.
Fermionin käyttämät raaka-ainemäärät ovat moninkertaiset verrattuna lääkevalmisteiden tuotannossa
liikkuviin materiaalimääriin. Lähes kaikki Fermionin laitoksissa syntyvä jäte on lääkeaine- ja kemikaalipitoista ja siksi vaarallista. Fermionin osuus konsernin kaikesta vaarallisesta jätteestä oli noin 92 %.
Vaarattomana käsiteltävän aineksen osuus Fermionin kokonaisjätteestä 2015 oli vain vajaat 4 %.
Orion Oyj:n eli lääkevalmisteitamme valmistavien tehtaiden toiminnassa syntyi vaarallista jätettä yli 35 %
vähemmän kuin edellisvuonna, ja vaaratontakin jätettä syntyi vain hieman enemmän kuin edellisvuonna.
Vaarallinen jäte koostui pääasiassa lääkejätteestä, halogeenipitoisista liuoksista ja orgaanisista
kemikaaleista.
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Orion Diagnostican jätteistä enin osa oli koostumukseltaan vaaratonta. Vaarallista jätettä syntyi vain
10 tonnia, noin 8 % koko jätemäärästä.
Jätteen syntymisellä on välitön yhteys toimintojemme materiaalitehokkuuteen. Materiaalitehokkuuteen
puolestaan vaikuttaa monitahoinen yhdistelmä erilaisia osatekijöitä. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa
kuitenkin aikaansaamista enemmän vähemmällä − more with less. Lääkkeen valmistuksessa virheiden
sietokyky on käytännössä nolla. Valmistuserä, joka ei täytä asetettuja laatu- ja tekotapavaatimuksia, on
vaarallista jätettä, ja kaikki sen tekemiseen kuluneet panokset ovat hukkaan mennyttä materiaalia,
energiaa, aikaa ja työpanosta.

Energia
Suora ja epäsuora energiankulutus yhteensä pääenergialähteittäin
MWh

2013

2014

2015

12 100

11 500

0

Kevyt polttoöljy

595

464

485

Suora energiankäyttö yhteensä

12 695

11 964

485

Kaukolämpö

48 882

50 445

47 744

Höyry

29 129

24 755

35 057

Sähkö

67 406

70 552

69 030

Epäsuora energiankäyttö yhteensä
145 418 145 752

151 831

Energiankäyttö
yhteensä

152 316

Raskas polttoöljy

158 113 157 716

Energiankulutus raportointiyksiköittäin 2013−2015
MWh
2013

Osuus
2013

MWh
2014

Osuus
2014

MWh Osuus
2015 2015

Orion Oyj

98 360

62 %

102 974

65 %

99 843

65 %

Fermion Oy

49 512

31 %

45 531

29 %

43 495

29 %

Orion Diagnostica Oy

10 241

7%

9 212

6%

8 978

6%

158 113

100 %

157 716

100 %

Yhteensä

152 316 100 %
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Energiankulutus raportointiyksiköissä energialajeittain ja osuus konsernin kokonaiskulutuksesta 2015

MWh
Kevyt polttoöljy
Suora energiankulutus yhteensä

Orion
Oyj

Osuus
1)

Fermion
Oy

Osuus
1)

485

>0 %

0

0%

Orion
Diagn. Osuus Konserni Jakauma
Oy
1) yhteensä
2)
0

0%

485

>0 %

485

>0 %

0

0%

0

0%

485

>0 %

Kaukolämpö

36 120

36 %

6 611

15 %

5 013

56 %

47 744

31 %

Sähkö

46 650

47 %

18 415

42 %

3 965

44 %

69 030

45 %

Höyry

16 588

17 %

18 469

43 %

0

0%

35 057

23 %

Epäsuora energiankulutus yhteensä

99 358

100 %

43 495

100 %

8 978

100 %

151 831

100 %

Yhteensä

99 843

100 %

43 495

100 %

8 978 100 %

152 316

100 %

1)

Osuus ko. energialajin kokonaiskulutuksesta

2)

Energialajien osuudet konsernin kokonaisenergiankulutuksesta

Raportoimamme energiankulutus kattaa konsernimme Suomessa sijaitsevat kiinteistöt. Konsernillamme ei
ole tuotantolaitoksia Suomen ulkopuolella. Ulkomaiset markkinointiorganisaatiomme toimivat vuokratuissa
toimistotiloissa eikä niiden lämmitysenergian ja sähkön kulutuksesta ole mahdollista kerätä tietoja
luotettavasti.
Energiankulutuksemme väheni edellisvuodesta noin 3,5 %. Kaukolämmön kulutus väheni yli 6 % ja sähkön
kulutus noin 2 %. Lämmitysenergian kulutusta pienensi edellisvuosia leudompi talvikausi. Höyryn kulutuksen
vertailussa aikaisempiin vuosiin tulee ottaa huomioon, että Espoossa sijaitseva höyrykattilalaitoksemme
siirtyi vuoden 2014 lopulla Adven Oy:n operoimaksi, kun laitoksen polttoainejärjestelmä muutettiin
raskaasta polttoöljystä maakaasulle. Laitoksen tuottama höyryenergia siirtyi ulkoistuksen takia raportoinnissamme epäsuoraksi höyryenergiaksi, kun aiemmin olemme raportoineet sen suorana energiana. Energiastamme suoraa on enää vain Kuopion lääketehtaalla sijaitsevan, kevyttä polttoöljyä käyttävän höyrykattilan
osuus, joka on prosentin murto-osia kokonaisuudesta.
Energian kokonaiskulutus väheni kaikissa raportointiyksiköissä. Kuopion lääketehtaalla höyryä tuottavan
kattilan kevyen polttoöljyn kulutus kasvoi noin 4 %, mutta laitoksen osuus on kokonaisuuden kannalta
vähämerkityksellinen. Fermionin kaukolämmön kulutus kasvoi myös kokonaisuutena parisen prosenttia.
Lääkevalmisteliiketoiminnan yksiköistä muodostuvan Orion Oyj:n osuus konsernimme kokonaisenergiankulutuksesta oli noin 66 %. Kokonaisenergiankulutus väheni 3 %, ja eniten väheni kaukolämmön kulutus, noin
7 %. Noin 1 GWh eli 2 % edellisvuodesta pienentynyt sähkönkulutus on merkittävä ottaen huomioon, että
lääketehtaat kuluttavat koko konsernin sähköstä noin 68 %.
Fermionin kokonaisenergiankulutus väheni noin 5 %, ja eniten väheni höyryn kulutus, lähes 9 %. Fermionissa
höyryn kulutus on vähentynyt muutamassa vuodessa huomattavan paljon, ja höyryn osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli nyt sama kuin sähkönkin, 42 %. Fermion hankkii Oulun tehtaalleen höyryn Adven Oy:n
paikallisesta, varsin vähäpäästöiseksi modernisoidusta kattilalaitoksesta. Hangon tehdas sai kaiken tarvitsemansa höyryn tehtaan yhteydessä olevasta, Ekokemin operoimasta prosessien poistokaasujen käsittelylaitoksesta (jäljempänä ”VOC-polttolaitos”).
Orion Diagnostican energiankulutus väheni hieman alle 3 %. Sähkön kulutus on vähentynyt tasaisesti vuosi
vuodelta ja pieneni nyt ensimmäisen kerran alle neljäntuhannen MWh:n.
Ostamme sähkön kaikille konsernin Suomen toimipaikoillemme Energia Myynti Suomi Oy:ltä. Erityyppisten
energialähteiden osuus ostetun sähkön koostumuksesta on noudattanut NordPoolin ilmoittamaa, Pohjoismaissa tuotetun sähkön jakaumaa.
Kaukolämmön ostamme lääkevalmistuksen toimipaikoillemme paikallisilta energialaitoksilta. Fermion saa
valtaosan tarvitsemastaan lämmöstä laitoksiensa yhteydessä toimivista, ulkopuolisten toimijoiden operoimista lämmönlähteistään. Hangossa lämpö johdetaan tehtaalle sen yhteydessä toimivasta liuotinhöyryjen
polttolaitoksesta.
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Säästötoimilla ja energiatehokkuutta parantamalla saavutettu energiansäästö
Säästö MWh

2013

2014

2015

399

627

0

4 501

200

703

300

0

1 692

5 200

827

2 395

Sähkö

Lämpö

Orion Oyj ja
Orion Diagnostica Oy

0

83

1 692

1 775

Fermion Oy

0

620

0

0

Energiansäästö yhteensä

0

703

1 692

2 395

Sähkö
Lämpö
Polttoaine
Energiansäästö
yhteensä

2015
Säästö MWh

PolttoSäästö
aine yhteensä

Konsernimme on Suomessa toimivine yksiköineen mukana Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n jäsenyritysten
yhteisessä Energiatehokkuusohjelmassa, jonka tavoitteena on erilaisin säästötoimin vähentää energiankäyttöä vuoteen 2016 mennessä yhdeksän prosenttia vuoden 2005 tasosta. Ohjelmaan osallistuvat yritykset
raportoivat edistymisestään tulokset kultakin vuodelta toimenpiteittäin ja energialajeittain Motiva Oy:n
ylläpitämään seurantajärjestelmään. Energiatehokkuuttamme kuvaavissa indikaattoreissa raportoimamme
tiedot ovat peräisin Motivan seurantajärjestelmästä ja ne kattavat tarkasteluvuosina toteutetut hankkeet.
Energiansäästöt ovat ohjelman ohjeistuksen mukaisesti arvioituja laskennallisia toteumia.
Orion-konsernin yksiköiden yhteenlaskettu energiansäästötavoite EK:n ohjelmassa vuoteen 2016 mennessä
on 12 300 MWh. Saavutimme tavoitteemme jo vuonna 2014, mutta etsimme ja toimeenpanemme edelleen
aktiivisesti relevantteja parannus- ja säästökohteita. Mahdollisuuksien mukaan sovellamme hyviksi
havaitsemiamme ratkaisuja muillakin toimipaikoillamme.
Suomessa astui vuonna 2015 voimaan EU:n energiatehokkuusdirektiiviin perustuva Energiatehokkuuslaki,
joka toi yrityksille lakisääteisiä velvoitteita energiatehokkuuden jatkuvaksi ja tavoitteelliseksi parantamiseksi. Laki velvoittaa yritykset myös raportoimaan energiankäytöstään Energiavirastolle vuosittain.
Raportointialustana toimii Motivan seurantajärjestelmä. Rakensimme vuonna 2015 Orion-konsernin
Suomessa toimivat yksiköt kattavan, ETJ+ -viitekehykseen perustuvan energianhallintajärjestelmän, jossa
määritetyin periaattein, toimin, käytännöin ja vastuin pyrimme huolehtimaan sekä Et-lain velvoitteista että
ennen kaikkea oman energiapolitiikkaamme mukaisten tavoitteittemme toteutumisesta. ETJ+ on hyvin
lähellä ISO 50001 –standardin mukaista toimintatapaa.
Vuonna 2015 toimeenpannuista energiansäästöinvestoinneista huomattavin oli Orion Diagnostican höyry- ja
lauhdelinjan sekä lauhteenpoistinten uusiminen, joka vähentää polttoaineen kulutusta arviolta noin 780
MWh:n verran vuodessa. Espoon edellisvuonna modernisoidun, maakaasulle muutetun kattilalaitoksen
savukanavaan asennettu ekonomaiseri puolestaan säästää polttoainetta noin 550 MWh:n edestä. Tarpeettomaksi käyneen raskasöljysäiliön purkamisesta aiheutui polttoaineen kulutuksen säästöä noin 360 MWh:n
verran. Turun lääketehtaalla lisättiin henkilöstöravintolan ja keittiön ilmanvaihtojärjestelmään lämmön
talteenotto. Fermionin Oulun tehtaalla parannettiin lämmön talteenottoa lauhteesta ja vähennettiin
ilmanvaihdon taajuutta osassa tehdasta.
Turun lääketehdasalueella on käynnissä rakennushankkeita, joissa energiatehokkailla ratkaisuilla on
merkittävä rooli. Toimistorakennus modernisoidaan kauttaaltaan. Meneillään on myös mittava hanke
pohjaveden hyödyntämiseksi sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä.
Fermion on yksiköistämme energiaintensiivisin. Sen osuus konsernimme liikevaihdosta on vain 6 % mutta
energiankulutuksesta lähes 30 %. Investoimalla energiaa säästäviin ratkaisuihin Fermion on saavuttanut
suuria säästöjä etenkin lauhdejärjestelmien päivittämisestä.
Panostuksemme energiatehokkuuteen ovat osoittautuneet kannattaviksi lähes kaikissa hankkeissa. Pienetkin
kohteet kannattaa korjata, ellei niitä ole taloudellisesti järkevää lykätä isompien muutos- ja modernisointihankkeiden yhteyteen.
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Suorat ja epäsuorat CO2 -päästöt energiankulutuksesta
Tonnia CO2

2013

2014

2015

Suorasta energiasta
Epäsuorasta
energiasta

3 591

3 402

128

38 016

40 984

41 116

41 607

44 386

41 224

CO2-päästöt energian
käytöstä yhteensä

Epäsuoran energian CO2-päästöt energiatoimittajittain ja energiamuodoittain
Tonnia CO2

Energiamuoto

2013

2014

2015

Energia Myynti Suomi Oy
Ekokemin VOC-laitos Hanko

sähkö

16 981

19 703

19 752

höyry

5 019

4 413

4 046

Fortum Espoo

kaukolämpö

7 681

7 712

7 326

Adven Oy Espoo

höyry

-

148

2 519

Adven Oy Hanko

höyry

45

14

0

Adven Oy Oulu

höyry

1 640

1 591

1 318

Kuopion Energia

kaukolämpö

297

167

186

Turku Energia

höyry ja kaukolämpö

6 110

6 385

5 362

Salon Kaukolämpö

kaukolämpö

243

852

607

Epäsuoran energian CO2-päästöt yhteensä

38 016

40 984

41 116

Hiilidioksidipäästöt on laskettu Orion-konsernin Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen ja niillä olevien
rakennusten suorasta ja epäsuorasta energiankulutuksesta. Suoran energian hiilidioksidipäästöt vuonna 2015
ovat peräisin Kuopion tehtaan pienehköstä höyrykattilasta, joka käyttää kevyttä polttoöljyä. Aikaisempien
vuosien suoraan energiaan sisältyi Espoon lääketehtaamme yhteydessä toimivan kattilalaitoksen tuottama
höyry. Laitos ulkoistettiin Adven Oy:n operointiin vuoden 2014 lopulla samalla, kun sen polttoainejärjestelmä muutettiin raskaasta polttoöljystä maakaasuun.
Kuopion höyrykattilan CO2-päästöt 128 t on laskettu sen käyttämän kevyen polttoöljyn päästökertoimen
perusteella. Ostetun sähkön, höyryn ja kaukolämmön ja CO2-päästöt on laskettu käyttämällä energiayhtiöiden ilmoittamia päästökertoimia. Päästökertoimissa on suuria eroja energiatoimittajien ja myös niiden eri
laitosten kesken.
Ostamme kaikille Suomen toimipaikoillemme sähkön Energia Myynti Suomi Oy:ltä. Hankintasopimukseen ei
sisälly sähkön tuotantomuotoja koskevia vaatimuksia. Vuonna 2015 käyttämästämme sähköstä oli tuotettu
fossiilisilla polttoaineilla ja/tai turpeella 44,2 % (45,8 % vuonna 2014), uusiutuvilla energialähteillä 9,4 %
(11,7 %) ja ydinvoimalla 46,4 % (42,5 %). Osuudet perustuvat Energiaviraston viimeksi vahvistamaan niin
kutsuttuun jäännösjakaumaan, joka on julkaistu 23.6.2015.
Kokonaisuutena CO2-päästömme energiankäytöstä vähenivät vuodesta 2014 noin 7 %, kun vastaavasti
energiankulutuksemme väheni noin 3 %. Sähkön kulutuksemme väheni hieman yli 2 %, mutta vastaavat CO2päästöt olivat lähes samat kuin edellisvuonnakin. Kaukolämmön kulutuksesta aiheutuneet CO2-päästöt
vähenivät edellisvuodesta 7 %, kun kulutus väheni noin 5 %. Myös höyryn kulutuksesta aiheutuneet CO2päästöt vähenivät 7 %, vaikka höyryn kulutus väheni noin 3 %.
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Muut päästöt ilmaan
Tonnia

2013

2014

2015

CO2-päästöt
tuotannosta

0

89

66

Metyleenikloridi

2

1

1

Haihtuvat orgaaniset
yhdisteet (VOC)

28

41

23

Typen oksidit, NOx

10

9

6

Rikkidioksidi, SO2

21

20

0,1

1

1

0,2

Partikkelit

Paikkakuntakohtaiset ympäristöluvat asettavat tiukat rajat tuotantolaitoksiltamme ilmaan joutuville
päästöille. Erityisen tiukat päästörajat koskevat liuottimena käytettävää dikloorimetaania eli metyleenikloridia ja kloorattuja hiilivetyjä yleensäkin. Runsaasti liuottimia prosesseissaan tarvitsevan Fermionin
käyttämiä haitallisia ja myös terveydelle vaarallisia liuottimia ovat metyleenikloridin lisäksi metanoli,
dimetyyliformamidi, N-metyylipyrrolidoni ja perikloorietyleeni, joita ei ole pystytty korvaamaan muilla
liuottimilla. Fermion on kuitenkin saanut niiden päästöt hyvin hallintaan. Fermionin osuus Orion-konsernin
käyttämistä liuottimista on noin 95 %.
Liuottimien käytöstä ovat lähtöisin myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt. Nekin ovat
nykyisin hyvin hallinnassamme, kiitos uuden teknologian, joka mahdollistaa liuotinhöyryjen polttamisen.
Fermionin VOC-päästöt olivat yhteensä enää vain noin 7 tonnia, kun ne edellisvuonna olivat 10 tonnia.
Kehitys on erinomaisen hyvä ottaen huomioon Fermionin suuret liuotinten käyttömäärät. Fermionin Oulun
tehtaan VOC-laitoksen suorituskyky on heikentynyt eikä se enää kaikilta osin vastaa vaatimuksia. Kesällä
2016 vaihdamme tämän katalyyttiseen hapetukseen perustuvan laitoksen tilalle täysin toisenlaisella,
kryogeenisellä periaatteella toimivan laitoksen, jossa höyrystyneet liuottimet lauhdutetaan takaisin
nesteeksi nestemäisen typen avulla.
Lääkevalmistetehtailta ilmaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden alkuperä on tablettien päällystyksessä ja
tablettimassojen valmistuksessa yleisimpänä liuottimena käytettävä etanoli. Espoon ja Turun lääketehtailta
joutui ilmaan VOC-päästöjä yhteensä 15 tonnia, puolet vähemmän kuin vuonna 2014.
Vertailuvuosilta 2013─2014 raportoidut rikkidioksidi, typen oksidit ja partikkelit olivat lähtöisin Kuopion
tehtaan höyrykattilasta ja Espoon tehtaamme yhteydessä toimivasta, nykyisin Adven Oy:n operoimasta
kattilalaitoksesta, jonka polttoaineena oli aiemmin raskas polttoöljy. Marraskuusta 2014 alkaen laitos on
tuottanut höyryä puhtaasti maakaasulla ja päästää ilmaan hiilidioksidia ja aiempaan verrattuna vähäisen
määrän typen oksideja. Kattilalaitoksen varapolttoaineena on kevyt polttoöljy, jonka käytöstä vuonna 2015
aiheutui vain hyvin vähän rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä typen oksidien ja hiilidioksidipäästöjen lisäksi.
Hiilidioksidin raportoimme energiankäytöstä aiheutuvissa CO 2-päästöissä.

Kuljetuksista ja työmatkoista aiheutuvat merkittävät ympäristövaikutukset
Ostamme käytännöllisesti katsoen kaikki materiaali- ja tavaralogistiikan palvelut niihin erikoistuneilta,
laatu- ja luotettavuusvaatimuksemme täyttäviltä palveluntarjoajilta. Yhtiöllämme ei ole toistaiseksi
luotettavaa menetelmää tavarakuljetuksista aiheutuvien ympäristövaikutusten arviointiin ja seurantaan.
Työssä matkustaminen kuuluu välttämättömänä piirteenä lukuisten orionilaisten tehtäväkuvaan. Olemme
keskittäneet konsernimme kaikkien Suomessa sijaitsevien yksiköiden matkajärjestelyt CWT Kaleva Travel
–yhtiölle, joka raportoi meille vuosittain tiedot henkilöstömme lentomatkustamisesta aiheutuneista
laskennallisista hiilidioksidipäästöistä. Ulkomaisten toimipaikkojemme henkilöstön sellaiset työmatkat,
jotka on järjestänyt jokin muu matkatoimisto, eivät ole raportoitavissamme.
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CO2-päästöt lentomatkustamisesta
1 000 mailia

2013

2014

2015

624

583

644

Ulkomaanlennot

7 413

7 425

7 868

Lennetyt mailit
yhteensä

8 036

8 008

8 512

CO2-päästöt, tonnia

2013

2014

2015

Lennoista Suomessa

150

141

155

Ulkomaanlennoista

1 367

1 362

1 448

CO2-päästöt lentomatkustamisesta
yhteensä

1 517

1 503

1 603

Lennot Suomessa

CO2-päästöjen laskentaperusteet:
Lentomatka ≤ 590 mailia
Lentomatka > 590 mailia

0,24 kg CO2 / maili
0,18 kg CO2 / maili

1 maili = 1,609344 km

Orionilaisten työssään vuonna 2015 tekemistä työmatkoista kertyi noin 6 % enemmän lentomaileja kuin
edellisenä vuonna. Kotimaassa lentäen tehdyt matkat ja niistä aiheutuneet CO 2-päästöt kasvoivat noin 10 %.
Ulkomaanlentojen kokonaispituus ja CO2-päästöt niistä kasvoivat hieman alle 7 % edellisvuodesta.

Uusien työsuhdeautojen CO2-päästöt keskimäärin 126 g/km
Orion-konsernin Suomessa työskentelevään henkilöstöön kuuluvista noin 180:llä oli autoetu vuonna 2015.
Autopolitiikassamme painotamme vähäpäästöisyyttä, polttoainetaloutta ja turvallisuutta. Uusille työsuhdeautoille asettamamme pitkän aikavälin CO2-päästötavoite noin 120 g/km ulottuu vuoteen 2020. Olemme jo
lähellä tavoitetta, sillä vuonna 2015 käyttöön toimitettujen uusien autojen CO2-päästöjen keskiarvo oli
126 g/km, sama kuin jo edellisvuonna. Autot menevät vaihtoon keskimäärin kolmen vuoden käytön jälkeen,
joten myös koko autokannan CO2-päästöjen keskiarvo pienenee vuosi vuodelta.

Vesi ja jätevedet
Veden kulutus raportointiyksiköittäin
1 000 m³

2013

2014

2015

Orion Oyj

163

166

178

Fermion Oy

113

88

84

20

19

18

296

272

280

Orion Diagnostica Oy
Kunnallisen
vesijohtoveden
käyttö yhteensä

Otamme kaiken käyttämämme veden vesijohtovetenä toimipaikkakuntiemme kunnallisilta vesilaitoksilta.
Veden kulutuksessa ja käyttötarkoituksessa on huomattavia paikkakuntakohtaisia ja laitosten toiminnan
luonteesta johtuvia eroja. Vuonna 2015 veden kulutus kasvoi kokonaisuutena noin 3 % edellisestä vuodesta.
Orion Oyj:ssä veden kulutus kasvoi kokonaisuutena noin 7 %. Osa noin 11 000 m3 edellisvuonna raportoitua
suuremmasta vedenkulutuksesta johtuu siitä, että raportointiin on lisätty pääkonttorin ja eräiden muiden
toimintojen vedenkulutus. Espoon lääketehtaalla veden käyttö oli edellisvuoden tasolla. Turussa ja Salossa
vedenkulutus sen sijaan väheni yhteensä noin 4 400 m3.
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Kuopion tehtaan veden kulutus kasvoi noin 5 000 m3 lähinnä kahden teknisen uudelleenjärjestelyn seurauksena. Kontaminaatioriskin poistamiseksi osa vanhoista lämmönvaihtimista korvattiin aiempia enemmän
vettä kuluttavilla laitteilla. Veden puhdistuksessa siirryttiin käyttämään käänteisosmoosia, joka lisäsi veden
kulutusta mutta jonka käyttöönoton myötä veden puhdistuksessa ei enää tarvita vaarallisia kemikaaleja.
Lääkevalmisteiden tuotanto on luonteeltaan panostyyppistä ja kaikkien valmistusvaiheiden on täytettävä
tiukat puhtausvaatimukset. Ristikontaminaation estämiseksi prosessilaitteistot, -astiat ja -linjastot pestään
tuotteen valmistuserien valmistumisen jälkeen perusteellisesti, jotta niihin ei jää valmistuksessa käytettyjen aineiden jäämiä. Mitä enemmän tehdään pieniä tuote-eriä, sitä enemmän on tehtävä pesujakin. Vettä
kuluu runsaasti myös kaasunpesureissa, jotka estävät pääasiassa etanolista peräisin olevien liuotinhöyryjen
pääsyn ilmaan.
Valmiissa tuotteissa vesi on ainesosana liuosmuotoisissa valmisteissa, kuten esimerkiksi yskänlääkkeissä ja
injektioissa.
Fermionin vedenkulutus väheni edellisvuodesta noin 4 %. Hangossa se tosin kasvoi hieman, mutta Oulussa ja
Espoossa puolestaan väheni yhteensä noin 4 000 m3. Fermionin osuus koko konsernin vedenkulutuksesta
pieneni edelleen ja oli nyt 30 %. Fermionin vedenkulutukseen vaikuttaa vuosittain se, mitä lääkeaineita sen
tehtaiden valmistusohjelmiin kulloinkin sisältyy, millaisin prosessein ne tehdään ja millaisessa vaiheessa
niiden valmistus kulloinkin on. Fermion käyttää runsaasti vettä myös prosessiensa jäähdytykseen.
Orion Diagnosticassa veden kulutus väheni noin 4 %, vaikka diagnostisten testiemme tuotantomäärät ovat
kasvaneet huomattavasti. Diagnostisen päätuotteemme, tulehduksien diagnostiikkaan käytettävän
QuikRead®-järjestelmän valmistusvaiheissa tarvitaan runsaasti vettä. Orion Diagnostica on onnistunut
kuitenkin pienentämään veden kulutusta valmistusprosesseja kehittämällä.
Jätevesiemme laatuun tulossa parannusta
Kaikilla toimipaikoillamme ja tuotantolaitoksillamme syntyy vuosittain jätevesiä jotakuinkin yhtä paljon
kuin ne käyttävät vettä. Jätevedet johdetaan joko suoraan tai neutraloituina kunnallisiin vesi- ja
viemärilaitoksiin, joissa niihin sisältyvät kiintoaineet sekä biologisesti tai kemiallisesti happea kuluttavat
ainesosat puhdistetaan. Fermionin Hangon lääkeainetehdas esikäsittelee prosessijätevetensä ensin Hangon
Puhdistamo Oy:n biologisessa puhdistamossa, josta puhdistetut vedet siirtyvät Hangon kaupungin
purkuputkea pitkin mereen. Fermionin esikäsittelemättömät prosessijätevedet ovat hyvin typpipitoisia,
mutta puhdistuslaitoksen käsittelyssä valtaosa niiden sisältämistä typpiyhdisteistä haihtuu typpenä ilmaan.
Suoraan vesistöön laitoksiltamme ei kulkeudu jätevesiä lainkaan.
Tuotantolaitostemme jätevesien sisältämä kiintoaineiden määrä on vähäinen, mutta etenkin biologisen ja
kemiallisen hapenkulutuksen (BOD ja COD) arvot ovat olleet korkeammat kuin yhdyskuntajätevesien
vastaavat arvot. Tämä johtuu suurelta osin jätevesiin lääketehtaiden kaasunpesureiden kautta joutuvasta,
liuottimena käytettävästä etanolista ja sen suuresta hiilipitoisuudesta. Espoon lääketehtaan jätevesien
kemiallisen hapenkulutuksen arvot ovat pienentyneet huomattavasti sen jälkeen, kun kaasunpesurit
korvaava VOC-laitos polttaa etanolikaasuista suuren osan. Turun lääketehtaalla etanolista haihtuvat VOCkaasut pestään edelleen kaasunpesureilla.
Konsernin jätevesien yhteenlaskettu biologinen ja kemiallinen hapenkulutus (BOD + COD) oli noin 635
tonnia, kun se edellisvuonna oli noin 540 tonnia. Fermionin osuus koko COD- ja BOD-kuormituksestamme oli
hieman alle 50 %. Fermionin jätevesien yhteenlasketut COD- ja BOD-arvot vähenivät edelleen hieman
edellisvuodesta, ja vuoden 2013 tasosta ne olivat vain hieman yli puolet. Fermionissa varsinkin prosessipesuvesien mukana jätevesiin joutuvat liuottimet ovat suurin jätevesien happea kuluttava tekijä.
Kaikilla toimipaikkakunnillamme jätevesiimme joutuu prosessien ja laitteiden pesuvesien mukana myös
lääkeaineita sekä prosesseissa apu- ja puhdistusaineina käytettäviä kemikaaleja. Jätevetemme täyttävät
kyllä hyvin ympäristölupiemme vaatimukset, mutta pyrimme puhtaampaan laatuun. Vuoden 2015 aikana
olemme selvitelleet laaja-alaisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joilla voimme estää niiden joutumista
jätevesiin. Pysyvää, pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevää ja teknologialtaan kestävää ratkaisua
etsimme edelleen, mutta väliaikaisen ratkaisun olemme löytäneet yhdessä yhteistyökumppanimme Ekokem
Oy:n kanssa. Rakennamme vuoden 2016 kuluessa Espoon ja Turun lääketehtaillemme prosessivesien keräilyjärjestelmät, joilla otamme talteen tuotannosta ja laboratorioista tulevat lääkeaine- ja kemikaalipitoiset
vedet. Ekokem kuljettaa ne säiliöautoilla laitoksilleen esikäsiteltäviksi ja poltettavaksi. Näin saamme
poistettua suurimman osan haitallisista aineista kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin johdettavista
jätevesistämme.
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Ympäristöinvestoinnit ja -menot
Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset
1 000 EUR
Ympäristöinvestoinnit

2013

2014

2015

814

358

980

Ympäristömenot

5 115

4 920

4 384

Ympäristönsuojelun
kokonaiskustannukset

5 928

5 278

5 364

Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit raportointiyksiköittäin vuonna 2015
1 000 EUR
Ympäristöinvestoinnit

Orionkonserni

Orion
Oyj

Fermion
Oy

Orion
Diagnostica Oy

980

180

800

0

Ympäristömenot

4 414

1 529

2 793

96

Ympäristönsuojelun
kokonaiskustannukset

5 397

1 709

3 592

96

Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset olivat parisen prosenttia edellisvuotista suuremmat. Jätekustannusten osuus oli nyt noin 72 %, kun se edellisvuonna oli 80 %.
Ympäristöinvestoinnit muodostuvat toimitiloihin, koneisiin, laitteisiin ja järjestelmiin kohdistuneista
hankkeista, jotka tehostavat energiataloutta, aineiden tehokasta ja turvallista käsittelyä, veden käyttöä
sekä jätevesien, jätteiden ja päästöjen hallintaa. Ympäristöinvestointimme vuonna 2015 olivat noin 980 000
euroa, lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
Ympäristövaikutuksia vähentäneistä hankkeista merkittävimpiin sisältyy Espoon tuotantolaitoksiamme
palvelevan höyrykattilalaitoksen polttoainejärjestelmän muutos raskaasta polttoöljystä maakaasuun. Vaihto
vähäpäästöisempään polttoaineeseen kevensi ympäristökuormitustamme. Samalla purettiin tarpeettomaksi
käynyt suuri raskasöljysäiliö, jonka paikalle asennettiin kattiloiden varapolttoaineena käytettävän kevyen
polttoöljyn säiliö. Tämän investoinnin maksoi kuitenkin Adven Oy, jonka operoitavaksi kattilalaitos siirtyi
muutostöiden valmistuttua. Orion maksaa Advenille investoinnin höyryn käyttömaksuina 10 vuoden
kuluessa. Kattilaremontin yhteydessä uusittiin Orion Diagnostican tehtaalle johtava höyryputki, jonka
kustannus oli noin 130 000 euroa.
Fermionin Hangon tehdas investoi kierrätysjärjestelmään, joka regeneroi prosesseissa käytettyä jääetikkaa
tislaamalla. Uudelleenkäytettävissä oleva tisle vähentää neitseellisen jääetikan käyttöä. Oulun tehtaalle
rakennettiin uusi kemikaalivarasto, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen. Lisäksi modernisoitiin suolahapposäiliö ja sen turva-allas pinnoitettiin uudelleen.
Ympäristömenoihin luemme mukaan jätteistä, jätevesistä, ilmaan ja maaperään joutuvien päästöjen sekä
meluhaittojen ehkäisystä, energiankulutuksen vähentämisestä, ympäristöluvista sekä ympäristöasioiden
hallinnan parantamistoimista aiheutuvat kulut toimipaikoiltamme Suomessa. Suurimmat kustannukset, noin
3,9 miljoonaa euroa, aiheutuivat jätteiden käsittelystä. Jätekustannukset vähenivät edellisvuodesta 10 %,
kun jätteiden kokonaismäärä väheni lähes 6 %. Fermionin jätekustannukset olivat lähes edellisvuoden
tasolla, vaikka jätteen kokonaismäärä väheni noin 6 %. Vaikka Orion Oyj:ssä puolestaan kokonaisjätemäärä
hieman kasvoi, sen jätekustannukset vähenivät kokonaisuutena 25 %. Tämä johtui lähinnä siitä, että
lääkevalmistetuotannosta syntyi vaarallista jätettä lähes 35 % vähemmän kuin edellisvuonna.
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Henkilöstö ja työolosuhteet
Hyvin koulutettujen erikoisosaajien työyhteisönä meille on tärkeää varmistaa palveluksessamme olevien
ihmisten sitoutuneisuus työnantajaansa, työolosuhteisiinsa, työtehtäviinsä sekä yhtiön tapaan palkita hyvästä työsuorituksesta. Haluamme henkilöstömme kokevan, että Orion-konsernissa on mahdollista kehittyä
ammatillisesti ja että henkilöstö kokee tekevänsä laadukasta, palkitsevaa, innostavaa ja merkityksellistä
työtä hyvin johdetussa, turvallisessa, tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa työyhteisössä ja -ympäristössä.

Henkilöstön ja työolosuhteiden johtaminen
Onnistumme työskentelemällä yhdessä, yhteisin arvoin ja yhtenäisin
menettelytavoin
Orion on toimialansa suurin työnantaja Suomessa ja kansainvälinen moniosaajien työyhteisö. Useita
kansallisuuksia ja kulttuuritaustoja edustavaa henkilökuntaamme yhdistää orionilainen yhdessä onnistumista
korostava yrityskulttuuri arvoineen ja toimintatapoineen. Haluamme olla erinomainen ja houkutteleva
työnantaja, joka antaa mahdollisuuden työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, tarjoaa monipuolisia ja
haasteellisia uramahdollisuuksia erilaisille osaajille ja kantaa vastuuta henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvasta kehittämisestä. Tarjoamme henkilöstöllemme terveellisen ja turvallisen työympäristön
sekä hyvin toimivan työyhteisön. Varmistamme myös sen, että henkilöstöllämme on yhtiön strategian
toteuttamisen edellyttämä osaaminen. Haluamme jokaisen orionilaisen kokevan, että teemme arvokasta ja
asiakkaillemme merkityksellistä työtä.
Henkilöstöllemme yhtiömme missio ’Hyvinvointia rakentamassa’ tarkoittaa tuloksellista työtä, jossa
onnistumme tekemällä yhdessä ja josta olemme myös ylpeitä yhdessä. Kaikki orionilaiset ovat rakentamassa
Orionin tulevaisuutta yhdessä toimien, konsernin arvojen hengessä ja konsernin strategiaa toteuttaen.

Yhdessä onnistumme!






Teemme arvokasta ja asiakkaalle merkityksellistä työtä.
Olemme vastuullinen työnantaja.
Haluamme olla erinomainen työpaikka ja houkutteleva
työnantaja.
Kannamme vastuuta työhyvinvointimme ja osaamisemme
jatkuvasta kehittämisestä.

Henkilöstöasioiden hoidon ja johtamisen perustalla ovat lainsäädäntö, työehtosopimukset, työsuojelumääräykset ja muut velvoitteemme. Varmistamme henkilöstöämme ja työolosuhteita koskevan yhteiskuntavastuullisen toimintamme nojaamalla konsernimme yhteisiin arvoihin, johtamisohjeistossamme
määriteltyihin menettelytapoihin ja vastuisiin sekä konsernimme yhteisiin eettisiin ohjeisiin ja
politiikkoihin.
Keskeiset henkilöstöasioiden periaatteemme ilmenevät Orion-konsernin arvoihin nojaavasta henkilöstöpolitiikastamme. Työyhteisömme eettiset pelisäännöt olemme kirjanneet Orionin Eettisiin ohjeisiin, Code of
Conduct, joka kiteyttää ne ’talon tavat’, joita sovellamme sekä henkilöstöömme että liiketoimintaamme ja
joihin edellytämme jokaisen palveluksessamme olevan sitoutuvan. Koko henkilöstöä velvoittavia ovat myös
muut aihekohtaiset politiikkamme, joissa määrittelemme pääperiaatteemme vastuullisen toimintatavan
varmistamiseksi.
Working together ─ the Orion way –periaatteemme kuvaavat orionilaista tapaa johtaa ihmisiä ja toimia
työyhteisössä. Keskeisiä periaatteita ovat Valmentava johtajuus, Työyhteisötaidot ja itsensä johtaminen,
Johtajuus asiakassuhteissa ja Johtajuus partneruuksissa.
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Rakennamme avoimessa ja luontevassa yhteistyössä henkilöstön kanssa arvoihimme pohjautuvaa yhdessä
onnistumisen kulttuuria, missä vuorovaikutus on avointa ja rakentavaa ja tukee jatkuvaa uudistumista.
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 sekä normaalin päivittäisen toiminnan
yhteydessä että lakiin perustuvien yhteistoimintakokousten kautta.

Henkilöstöasioiden ja -palvelujen johtamisen organisointi
Orion-konsernissa henkilöstöasioita ja -palveluja johtaa ja koordinoi Henkilöstöosasto, joka kuuluu
Esikuntatoimintojen organisaatioon. Henkilöstöjohtaja raportoi Esikuntatoimintojen johtajalle, joka on
konsernin johtoryhmän jäsen. Henkilöstöosaston tehtäväkentän keskeisiä asioita ovat työsuhdeasiat ja
yhteistoiminta, palkkausjärjestelmät ja palkitseminen, osaamisen johtaminen, rekrytointi ja organisaation
uudistaminen, työhyvinvointi ja työterveyshuolto.

Henkilöstöpolitiikassamme on vahva painoarvo tasapuolisuudella ja oikeudenmukaisuudella
Orion-konsernissa kaikilla työntekijöillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä omassa
työssään. Henkilön ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, uskonto tai etninen tausta ei saa olla
syrjivänä tekijänä missään vaiheessa henkilön työsuhteen elinkaaren aikana.
Työyhteisömme jäsenten vastuulla on kohdella omassa toiminnassaan kaikkia henkilöitä tasa-arvoisesti ja
oikeudenmukaisesti niin päivittäisessä toiminnassa kuin päätöksenteossa. Tämä koskee kaikkia, ei vain
esimiestehtävissä toimivia. Jokaisen tulee omalta osaltaan tukea ja edistää hyvää työilmapiiriä ja
käyttäytyä asiallisesti ja toinen toistaan kunnioittaen.
Tasa-arvotyöryhmän tehtävänä on tukea ja edistää kaikinpuolista tasa-arvon 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.
Orionissa sukupuolella ei ole merkitystä palkan määräytymisessä. Suomessa tarkastelemme palkkatasaarvoisuutta vuosittain tehtävän, tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen avulla. Tehty selvitys ja
tarvittaessa korjaavat toimenpiteet käydään johdon ja luottamushenkilöiden kanssa läpi.
Myös yhtiömme Eettiset periaatteet korostavat henkilöstömme arvostavaa ja kunnioittavaa kohtelua. Niiden
mukaan jokainen orionilainen on oikeutettu saamaan esimiehiltään, alaisiltaan ja työtovereiltaan hyvän,
arvostavan ja kunnioittavan kohtelun.
Mahdollinen ohjeiden vastainen toiminta tulee ottaa puheeksi ensisijaisesti oman esimiehen kanssa. Mikäli
tämä ei ole mahdollista, yhteyttä voi ottaa esimiehen esimieheen, Henkilöstöosastoon tai Sisäisen tarkastuksen päällikköön. Tarvittaessa asiasta voi raportoida myös suoraan sähköpostitse sisäiseen tarkastukseen.

Koko henkilöstömme Suomessa on työehtosopimusten piirissä
Konsernimme soveltaa työsuhteisiinsa sitä työlainsäädäntöä ja niitä mahdollisia kollektiivisia työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa työntekijän sijaintimaassa. Kollektiivisesti neuvoteltujen
työehtosopimusten piirissä olivat vuonna 2015 työntekijät ja tes-toimihenkilöt Suomessa sijaitsevissa
toimipisteissämme. Näiden henkilöstöryhmien osuus oli 60 % konsernin henkilökunnasta Suomessa.
Ylempiin toimihenkilöihimme sovelletaan niin sanottua Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden
pöytäkirjaa. Pöytäkirjassa sovitaan palkkojen korottamisen lisäksi myös useista muista työehdoista, mm.
työsopimuslakia laajemmasta sairausajan palkasta ja palkallisesta äitiys- ja isyysvapaasta.
Jokaisella Orion-konsernin palveluksessa olevan työsopimuksessa on maininta irtisanomisajasta, joka on
vähintään kunkin maan työlainsäädännön ja mahdollisten kollektiivisten työehtosopimusten mukainen.
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Suomessa työnantajan irtisanoessa työntekijän irtisanomisajat ovat kaikissa henkilöstöryhmissä seuraavat:
Työsuhteen kesto

Irtisanomisaika

Enintään 1 vuosi
Yli vuosi ja enintään 4 vuotta
Yli 4 vuotta ja enintään 8 vuotta
Yli 8 vuotta ja enintään 12 vuotta
Yli 12 vuotta

14 päivää
1 kk
2 kk
4 kk
6 kk

Henkilöstöresurssien varmistaminen ja rekrytointi:
Pyrimme löytämään avoimiin tehtäviimme parhaat osaajat
Tarvitsemme palvelukseemme henkilöitä niin luonnontieteiden, kaupallisten, matemaattisten, teknisten,
informaatiotekniikan kuin humanististenkin tieteiden alueilta. Tuotannon tehtäviin valittavien henkilöiden
koulutustaustat vaihtelevat laajalla skaalalla peruskoulusta eri alojen ammattikorkeakoulututkintoon.
Farmanomin oppiarvoon oikeuttava lääkealan perustutkinto antaa hyvät perusvalmiudet monenlaisiin
tehtäviin lääkevalmisteidemme toimitusketjussa. Koulutus- ja kokemuspohjasta riippumatta järjestämme
kaikille uusille työntekijöille laadukkaan ja laajan perehdytyksen. Panostamme toimiin, jotka vahvistavat
mielikuvaa yhtiöstämme erinomaisena työpaikkana ja houkuttelevana työnantajana. Menestyksemme on
riippuvainen kyvystämme rekrytoida oikeanlaisia osaajia tarjoamiimme työtehtäviin, kyvystämme tunnistaa
erilaisille kehityspoluille soveltuvat henkilöt tarvittavine lahjakkuuksineen ja huolehtia palveluksessamme
jo olevan henkilöstön jatkuvasta kehittymisestä. Resurssisuunnittelulla varmistamme, että organisaatiossamme on strategiastamme ja tavoitteistamme johdettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittava osaaminen,
että organisaatioiden resurssointi on kulloinkin tarkoituksenmukaisella tasolla ja että yhtiöllämme on
varamies- ja seuraajasuunnitelmat toiminnan häiriöttömän jatkumisen varmistamiseksi.
Rekrytoinneissa tavoitteenamme on löytää parhaat motivoituneet osaajat tehtäviin ottaen huomioon
organisaatiomme nykyiset ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Onnistuneet henkilövalinnat tukevat strategisten tavoitteidemme toteutumista. Rekrytointilanteet tarjoavat mahdollisuuden myös uudistaa organisaatiomme osaamista. Onnistuneiden rekrytointien varmistamiseksi kehitämme jatkuvasti rekrytointiorganisaatiomme ammattitaitoa ja rekrytointiprosessiemme laatua ja sovellamme ajanmukaisia käytäntöjä,
kuten esimerkiksi videohaastatteluja ja verkkopohjaisia hakemusproseduureja.
Uusien ja vapautuvien työpaikkojen täyttämisessä on etusija konsernimme palveluksessa jo olevilla,
tehtäviin soveltuvilla henkilöillä. Avoimeksi tulevaa työtehtävää tarjoamme pääsääntöisesti ensin vähintään
yhden viikon ajan oman henkilökunnan haettavaksi ilmoittamalla siitä konsernin intranetissä. Ilmoitamme
tehtävän julkisesti avoimeksi, jos siihen ei löydy sopivaa hakijaa konsernin sisältä. Tehtäväkiertoa
hyödynnämme muutosvoimana ja mahdollisuutena henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen.

Kesätyöpaikkoja nuorille
Tarjoamme vuosittain yli sadalle nuorelle kesätyöpaikan eri puolilla
konsernia. Kesätyö- ja harjoittelupaikat tarjoavat heille tilaisuuden tutustua
toimialaamme ja yhtiöömme. Meille ne puolestaan antavat mahdollisuuden
motivoida ja innostaa nuoria kouluttautumaan toimialamme ammatteihin ja
hakeutumaan yhtiömme palvelukseen. Kesätyö- ja harjoittelupaikat ovat
meille myös tilaisuus tunnistaa tulevaisuuden osaajia, joita haluamme
houkutella palvelukseemme. Opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuuksia
opintoja tukevaan työharjoitteluun erilaisissa hankkeissa.

Esimiehen vastuulla on organisoida riittävä perehdytys niin uusille kuin tehtäviään vaihtaville ja pitkiltä
vapailta töihin palaaville henkilöille. Osassa organisaatiota toimii myös koulutettuja perehdyttäjiä.
Perehdytyksen tueksi laadittujen dokumenttien avulla voi varmistua siitä, että keskeiset seikat tulevat
käydyksi läpi. Osana perehdytystä käytössämme on vuorovaikutteinen, sähköinen perehdytysohjelma Orion
eOnboarding, joka tarjoaa kattavan paketin tietoa konsernimme strategiasta, tuotteista, toiminnoista,
organisaatiosta ihmisineen, toimintatavoista, käytännöistä ja liiketoimintaympäristöstä. eOnboardingohjelman avulla myös innostamme ja sitoutamme uutta henkilöstöä toimimaan yhtiömme päämäärien ja
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toimintaperiaatteiden mukaisesti. Palvelu on avoin koko henkilökunnalle, joten kaikki halukkaat voivat
päivittää sen avulla yhtiötämme ja työympäristöään koskevia tietojaan.

Osaamisen varmistaminen ja Talent management:
Kehitämme ammattiin, työhön ja johtamiseen liittyvää osaamista
Osaamisen johtamisessa tavoitteenamme on, että konsernin henkilöstöllä on strategian toteuttamisen
edellyttämä osaaminen, joka lähtee liiketoimintamme tavoitteista ja niistä johdetuista kyvykkyys- ja
osaamisvaatimuksista. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että heille raportoivat henkilöt tuntevat yhtiön
strategian ja siitä johdetut tavoitteet. Esimiehet ovat avainasemassa myös organisaation ja henkilöstön
osaamisen kehittämisessä, jonka vuoksi panostamme esimiestyön laatuun ja osaamiseen jatkuvasti. Toki
odotamme myös jokaisen orionilaisen kantavan itsekin vastuuta oman osaamisensa kehittämisestä.
Strategiasta johdetut kyvykkyysvaatimukset määrittelemme vuosittain ylimmän johdon People Day –tilaisuudessa. Yksiköiden tai toimintojen johtoryhmät määrittelevät yksikkö- ja toimintotason osaamisvaatimukset.
Osastojen ja tehtävien osaamisvaatimukset määritellään vuosittain osastoilla ja Yhdessä onnistumme!
–keskusteluissa. Samoissa yhteyksissä arvioidaan myös osaamisen riittävyys ja määritellään kehittämistarpeet.
Osaamisen kehittämisen suunnittelu lähtee konsernin strategiasta ja tavoitteista: millaista osaamista
tarvitsemme menestyäksemme nyt ja myös pitkällä tähtäimellä. Strategiset painopisteet ovat erityisesti
johtamis- ja esimiestaidoissa, partnerisuhteiden hallinnassa, liiketoiminta- ja talousosaamisessa sekä
toiminnan jatkuvaan parantamiseen tarvittavissa kyvykkyyksissä.
Esimiestaitojen kehittämisen keinojamme ovat esimerkiksi konsernin laajuinen valmennusohjelma, jossa
esimiehet saavat monipuolisesti valmennusta oman johtamisosaamisensa kehittämiseksi ja jonka avulla
varmistamme mm. Orionin arvojen ja orionilaisen johtajuuskuvan jalkautumisen. Esimiesvalmennusta
saavat kaikki esimiehet sijaintimaastaan riippumatta. Näin orionilainen johtamiskulttuuri, politiikat ja
periaatteet jalkautuvat samanlaisina koko konsernissa. Myös asiantuntijaosaamisen kehittämiseksi
yhtiöllämme on oma valmennusohjelma.
Asiantuntijatehtävissä toimivat tarvitsevat varsinaisen ammattiosaamisensa lisäksi monia yleisiä valmiuksia,
kuten liiketoiminnan ymmärtämistä, viestintä-, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.
Asiantuntijana Orionissa –valmennusohjelman tavoitteena on vahvistaa muun muassa näitä valmiuksia.
Esimies- ja asiantuntijavalmennusten lisäksi järjestämme Orionille räätälöityä valmennusta myös niistä
aihealueista, jotka liittyvät yhtiön strategisiksi tunnistamiin avainkyvykkyyksiin, kuten johtamiseen,
liiketoiminnan ymmärtämiseen ja partneruuksien hallintaan.
Kaikille esimiehille suunnattujen esimies- ja asiantuntijavalmennusten lisäksi tarjoamme lisäkoulutuksena
korkeatasoista liiketoimintaosaamisen ja johtamisen valmennusta keski- ja ylimmän johdon edustajille.
Määrällisesti eniten ja laajimmalla skaalalla kehitämme henkilöstömme ammatillista osaamista, johon
yhtiömme tarjoaa laajan kirjon oppimismahdollisuuksia päiväseminaarityyppisistä tietoiskuista pitkäkestoisiin opinto-ohjelmiin ja täydennyskoulutusjaksoihin. Osa yhtiömme tarjoamista valmennuksista on
pakollisia, kuten esimerkiksi sisäinen esimiesvalmennus ja monet GMP:hen sekä ympäristö- ja työturvallisuuteen liittyvät koulutukset.

Koulutustietojärjestelmä auttaa varmistamaan henkilöstön pätevyyden
ja osaamisen
Henkilöstön osaaminen on mitä keskeisin tekijä lääkkeiden laadun ja turvallisuuden
sekä valmistusprosessin määräystenmukaisuuden varmistamisessa. Viranomaismääräykset edellyttävät myös, että kaikkien henkilöiden, joiden työ vaikuttaa
välittömästi tai välillisesti lääkkeen laatuun tai turvallisuuteen, tulee saada
säännöllistä GMP-koulutusta (Good Manufacturing Practices) ja että heidän
pätevyytensä ja heidän osaamistaan ylläpitävä koulutus ja perehtyneisyys muun
muassa menettelytapaohjeistuksiin ovat aukottomasti jäljitettävissä. Koulutustietojen hallintajärjestelmällä hallitsemme Toimitusketjun ja laatutoimintojen
työtehtävien pätevyysvaatimukset sekä tiedot henkilöstömme osaamisesta ja sen
kehittämisestä systemaattisesti ja tarkasti dokumentoituina.
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Kannustamme myös käyttämään monipuolisesti erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä ja ottamaan
huomioon erilaiset oppimistyylit ja -tarpeet. Keinoihimme kuuluvat esimerkiksi työkierto, 360- ja 180arvioinnit palautekeskusteluineen, mentorointi, työssä oppiminen ja coaching.
Runsaan sisäisen koulutustarjontamme lisäksi kannustamme ja tuemme henkilöstöä myös omaehtoiseen
opiskeluun työn ohella. Omaehtoista opiskelua voimme tukea muun muassa silloin, kun koulutus tukee
henkilön nykyistä työtehtävää tai muuttuvia tehtävävaatimuksia. Orionin myöntämän tuen osuus voi olla
30─80 % koulutusohjelman kokonaissummasta, kuitenkin siten, että maksimikorvaus on 1 000 euroa.
Korvaukseen voivat sisältyä esimerkiksi koulutuksessa käytettävät oppimateriaalit tai kurssimaksut. Tietyin
edellytyksin voimme tukea myös pitkäkestoista koulutusta, kuten MBA:ta tai akateemisia jatko-opintoja.
Suomessa työskentelevillä henkilöillä on oikeus opintovapaaseen. Opiskelu voi käsittää opetuksen
seuraamista, opetussuunnitelmiin kuuluvaa käytännön harjoittelua, tutkintoon tai opinnäytteen tekemiseen
valmistautumista, päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi sekä
koetilaisuuteen osallistumista. Koulutamme henkilöstöämme myös oppisopimuskoulutuksen kautta.
Käytössämme ovat globaalisti 360 ja 180 asteen palautetyökalut osaamisen kehittämisen keinoina. 360arvioinnissa esimies saa palautetta itselleen alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esimieheltään. Palautetta
voi pyytää myös Orionin ulkopuolisten sidosryhmien edustajilta. Tavoitteena on tukea Orionille strategisesti
tärkeän partneriyhteistyön kehittämistä. Asiantuntijatehtävissä toimivat orionilaiset puolestaan saavat 180palautteen esimieheltään ja työtovereiltaan. Myös niille tiiminvetäjille, jotka toimivat ilman muodollista
esimiesasemaa, on oma kyselynsä.
Talent Management –prosessimme tavoitteena on edistää jokaisen orionilaisen ura- ja kehittymismahdollisuuksia ja varmistaa, että yhtiössämme on riittävästi uusiutumis- ja muutoskykyisiä henkilöitä.
Henkilökohtaisista ura- ja kehittymistoiveista keskustellaan esimiehen kanssa esimerkiksi Yhdessä
onnistumme! –keskustelussa. Yksiköiden ja toimintojen johtoryhmät keskustelevat vuosittain organisaationsa henkilöiden ura- ja kehittymistoiveista ja lisäksi tunnistavat yhtiömme menestyksen ja uusiutumiskyvyn kannalta kyvykkäitä henkilöitä. Vuosittaisessa People Dayssä ylin johto kartoittaa yhtiömme
uusiutumiskykyä ja keskustelee yleisellä tasolla yhtiössämme olevista työnkierto- ja uramahdollisuuksista.

Suoritusarviointi ja uudet tavoitteet Yhdessä onnistumme! –keskustelussa
Kehityskeskustelut ovat vakiintunut käytäntö Orion-konsernissa, ja suoritusarviointien piiriin kuuluu konsernin koko henkilöstö. Kaikkia esimiehiä on ohjeistettu käymään alaistensa kanssa ”Yhdessä onnistumme!
–keskustelut” vähintään kerran vuodessa. Keskustelu voidaan käydä osittain myös ryhmässä. Tes-toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt käyvät keskustelut pääsääntöisesti kahden kesken esimiehensä kanssa.
Painotamme Yhdessä onnistumme! -keskusteluissa tasavertaisuutta ja hyvää vuorovaikutusta. Keskustelussa
sovitaan ja täsmennetään tavoitteet, huomioidaan menneen kauden onnistumiset ja parantamisen kohteet
ja pohditaan, mikä osaaminen on työssä menestymisen kannalta tärkeintä. Mennyttä kautta arvioitaessa
keskustelemme myös siitä, kuinka yhtiön arvot ja johtamisperiaatteet ovat toteutuneet työssä ja työyhteisössä. Keskustelun lopuksi esimies ja alainen sopivat konkreettisista toimenpiteistä esimerkiksi
osaamisen tai työhyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi rakennamme jatkuvan palautteen kulttuuria. Näemme
jatkuvan palautteen tärkeänä oppivan organisaation ja toiminnan kehittämisen välineenä.
Ylempien toimihenkilöiden kehityskeskusteluun sisältyy tulospalkkion perusteena oleva arviointi edellisvuoden keskustelussa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä uusien osasto-, projekti- ja/tai
henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen yhdessä esimiehen kanssa.

Palkitsemme hyvästä suorituksesta
Kannustamme henkilöstöämme 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, paikkakunta ja kunkin maan palkkatasot ja -rakenteet.
Rahallisen palkitsemisen ja muiden henkilöstöetuuksien tulee tasoltaan ja kattavuudeltaan muodostaa
kilpailukykyinen kokonaisuus verrattuna markkinapalkkaan. Henkilökohtainen palkka määräytyy tehtävän
vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Suoriutumista arvioitaessa otetaan huomioon
tuloksellisuus, ammattitaito, monitaitoisuus, kehityshakuisuus, aloitteellisuus ja yhteistyökyky.
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Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi työssä:
Huolehdimme henkilöstömme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista työssä
Yhtiöllemme on tärkeää, että jokainen työntekijä voi työskennellä palveluksessamme altistumatta terveysriskeille ja vaaratekijöille. Haluamme tarjota henkilöstöllemme terveellisen ja turvallisen työympäristön
sekä hyvin toimivan työyhteisön, jossa on rakentava työskentelyilmapiiri, hyvää esimiestoimintaa ja
kannustavia työtovereita.
Konsernimme strategisten tavoitteiden toteutumista kuvaavaan mittaristoon sisältyy kaksi oman työhyvinvointimme mittaria. Toinen niistä on työtapaturmataajuutta mittaava LTI 1 (lost time incident rate 1), joka
osoittaa vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien suhdetta teoreettisiin kokonaistyötunteihin. Vuodelle 2015 asetimme tavoitteeksi ”alle 7”. Pyrkimisen arvoinen on tietysti täysin työtapaturmaton vuosi. Toisen KPI:mme tavoitteena on edistää työkykyä, mitä mittaamme sairauspoissaolotuntien osuudella teoreettisista kokonaistyötunneista.
Suuri osa työsuojelu- ja hyvinvointitoiminnastamme tähtääkin vaaratilanteiden ja työstä aiheutuvien
sairauksien, vammojen ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn. EHS-politiikkamme mukaisesti työterveys- ja
työturvallisuustoimintaamme ohjaa jatkuvan parantamisen periaate.
Työterveyden ja –turvallisuuden johtamisen ja kehittämisen käytännöt määritämme ISO-standardeihin
perustuvassa EHS-asioiden hallintajärjestelmässämme, joka käsittää työterveyden ja työturvallisuuden
lisäksi myös ympäristöasioiden hallinnan. Konsernin laajuisesti sovellettavat käytännöt ja organisatoriset
vastuut ovat kuvattuina konsernijohdon vahvistamassa EHS-käsikirjassa. EHS-järjestelmässä on määritelty
menettelytavat muun muassa ympäristölle, työterveydelle tai –turvallisuudelle mahdollista vaaraa
aiheuttavien poikkeamien ja poikkeamatilanteiden ennakoimiseksi, ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä
niiden johdosta korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. Näistä on selostus ympäristöasioiden hallinnan
johtamistavan kuvauksessa Menettelytavat-otsikon alla.
Jatkuvasti parempaan suoritukseen pyrimme johdon vahvistamilla toimintaohjelmilla, joiden edistymistä
seuraamme muun muassa osana sisäisiä EHS-tarkastuksia. Tärkeitä ovat myös työyksikkökohtaiset työsuojelun toimintaohjelmat, joissa kuvataan työyksikön toimintaympäristö siihen liittyvine työsuojelunäkökohtineen ja turvallisuusvastuineen sekä tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet. Työolojen, prosessien ja
työmenetelmien turvallisuuden jatkuvaksi kehittämiseksi myös työterveyshuollon ja työsuojelun
organisaatiot tekevät järjestelmällisiä työpaikkakäyntejä ja riskikartoituksia sekä ohjeistavat tarvittavista
parannustoimenpiteistä. Konsernin johto valvoo EHS-järjestelmän ja sen tavoitteiden toteutumista
vuosittain pidettävissä johdon EHS-katselmuksissa.
Huolehtimalla henkilöstön työterveydestä ja hyvinvoinnista työssä pyrimme strategisen KPI-mittarimme
tavoitteen mukaisesti siihen, että orionilaiset ovat työkykyisiä ja terveinä töissä ja etteivät he altistu
työperäisille sairauksille. Tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä kattavammat työterveyshuollon
palvelut. Suurilla toimipaikoilla yhtiöllämme on omat työterveysasemat. Pienemmillä toimipaikkakunnillamme olemme järjestäneet työterveyshuollon ostopalveluna.
Ikäryhmittäin tehtävissä terveystarkastuksissa työterveyshuoltomme arvioi orionilaisten työkyvyn ja sen
ylläpitämiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Työkyvyn ylläpitämistä tukeva Varhaisen tuen toimintamalli, työterveyshuollon toimintamallit tuki- ja
liikuntaelinsairauksien sekä mielialahäiriöiden hoitokäytännöille sekä ikäjohtamisen toimintamallit ovat
esimerkkejä keinoista, joilla pyrimme edistämään hyvinvointia työssä ja parantamaan työkyvyttömyysriskin
hallintaa. Hankalat tilanteet hallintaan -toimintamalli puolestaan helpottaa ja nopeuttaa työyhteisön
ristiriitatilanteiden jäsentämistä ja ratkaisemista sekä ratkaisun toimivuuden seurantaa.
Työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan sisältyy yksilö- ja työyhteisötasolla työ- ja toimintakykyyn ja elämänhallintaan liittyvää ohjausta, neuvontaa, tukemista sekä edellä mainittuja, työpaikkojemme terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä selvityksiä.
Kannustamme henkilöstöämme myös huolehtimaan omaehtoisesti hyvinvoinnistaan. Orionilaiset voivat muun
muassa osallistua yhtiömme tukemien monipuolisten harrastuskerhojen toimintaan ja ohjattuun jumppaan
tai treenata kuntosalissa. Sponsoroimiamme kulttuuriseteleitä voi käyttää omaehtoiseen liikunnan ja
kulttuurin harrastamiseen. Yhtiömme virkistysalueella voi viettää vapaa-aikaa. Panostamme myös
hyvätasoiseen työpaikkaruokailuun tärkeänä päivittäistä hyvinvointia rakentavana osatekijänä.
Työterveys- ja hyvinvointitavoitteiden toteutumista seuraamme KPI-mittarin lisäksi muun muassa
henkilöstötutkimuksen vastausten avulla. Erityisesti seuraamme tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvien
poissaolojen kehitystä.
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Hyvinvointi työssä on monen asian summa
Orion on mukana Suomen kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten yhteisessä työhyvinvointia edistävässä
Hyvää huomenta ― Hyvää huomista! –hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää osaamista, pidentää
työuria, vähentää sairaudesta johtuvia poissaoloja ja lisätä tuottavuutta alan työpaikoilla. Tässä hankkeessa
on syntynyt Orionin työhyvinvoinnin määritelmä, jonka mukaisesti:
–

–
–

Työhyvinvointi Orionilla tarkoittaa sitä, että orionilaiset voivat työskennellä osaamistaan
vastaavissa työtehtävissä kokien tekevänsä laadukasta, palkitsevaa, innostavaa ja merkityksellistä
työtä hyvin johdetussa, turvallisessa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä ja -ympäristössä.
Työhyvinvointi syntyy työssä yhdessä tekemällä.
Työssään hyvinvoiva orionilainen kokee tyytyväisyyttä, on aktiivinen, jaksaa työssä ja kotona sekä
kykenee kohtaamaan muutoksia ja vastoinkäymisiä.

Rakennamme hyvinvointia
Johtamisella
ja
esimiestyöllä

Mahdollisuuksilla vaikuttaa
omaan työhön
ja
työyhteisöön

Työyhteisön
pelisäännöillä

Osaamisella
ja mahdollisuuksilla
kehittyä

Vuorovaikutteisilla
toimintatavoilla

Yrityskulttuurilla

Kehitämme
hyvää ja
uudistavaa
johtamista
menestyksen
turvaamiseksi.

Kehitämme
innovatiivisia
ratkaisuja ja
toimintatapoja.
Tämä haastaa
jokaisen meistä
tarttumaan
rohkeasti uusiin
mahdollisuuksiin
jokapäiväisessä
työssämme.
Otamme jokainen osaltamme
vastuun
työstämme ja
työyhteisömme
toimivuudesta.

Voimme luottaa
toisiimme ja
arvostaa
toistemme työtä.
Luottamus
rakentuu
pidetyistä
lupauksista ja
arvostus siitä,
että ymmärrämme toistemme
työpanoksen
merkityksen
kokonaisuuden
kannalta.

Tuemme ja
kannustamme
henkilöstöä
jatkuvaan
osaamisen ja
muutosvalmiuden
kehittämiseen.

Terveessä ja
toimivassa
työyhteisössä
yhteistyö sujuu.
Tiedonkulku ja
vuorovaikutus
toimivat kaikkiin
suuntiin.
Uskallamme
puhua
ongelmista
ja ratkaisemme
niitä
rakentavasti.

Hyvinvointia
rakentamassa!

Henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi

EHS-johtamisen organisointi
Orion-konsernissa EHS-järjestelmän mukaista toimintaa koordinoi EHS- ja kiinteistöasioiden johtaja ja
hänen alaisuudessaan toimiva EHS-organisaatio asiantuntijoineen. Hän raportoi toimitusketjun johtajalle,
joka on konsernin johtoryhmän jäsen. EHS-organisaation keskeisiä tehtäviä työterveyden ja –turvallisuuden
edistämisessä ovat muun muassa jatkuvan parantamisen tavoiteohjelmien valmistelu osaltaan, ulkoiset ja
sisäiset tarkastukset, ohjeistukset ja koulutukset, turvallisuushavaintojen seuranta ja korjaavien toimenpiteiden valvonta, riskiarviot, tapaturmien tutkinnat sekä EHS:ää koskeva vuosiraportointi.
Työterveyshuollon organisaatio kuuluu henkilöstöjohtajan johtamaan organisaatioon, joka puolestaan
raportoi konsernin johtoryhmään kuuluvalle Esikuntatoimintojen johtajalle.
Tuotantojohtajien alaisuudessa toimivat työsuojelupäälliköt valvovat toimipaikoilla työturvallisuuden
toteutumista.
Toimipaikkojen paikallisjohtajien vastuulla on järjestää yksikössään EHS-järjestelmän mukainen toiminta.
Jokaisen esimiehen vastuulla on huolehtia alaistensa turvallisuudesta, työturvallisuutta koskevasta
ohjeistuksesta, tarvittavasta turvallisuuskoulutuksesta sekä työturvallisuuspuutteiden korjaamisesta.
Suomessa toimivissa yksiköissämme on työsuojelulain edellyttämät työsuojelutoimikunnat, joissa ovat
edustettuina kaikki työntekijät ja tes-toimihenkilöt, yhteensä noin 60 % henkilökunnasta.
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EHS-ohjeistus ja -koulutus
Yleistä yritysturvallisuutta ja turvallista työskentelyä koskeva ohjeistuksemme on kirjattu johtamisohjeistoon, Johtamisoppaaseen ja Orionin Turvaoppaaseen. SOP-ohjeistuksissa (standard operating
procedure) huomioidaan tehtävä- ja työvaihekohtaiset turvallisuusmääräykset. Ylläpidämme EHSohjeistuksia sisäisissä informaatiojärjestelmissämme kaikkien orionilaisten saatavilla.
Jokaisen palveluksessamme olevan tulee tuntea ja tiedostaa työtehtäväänsä sisältyvät työterveys- ja
turvallisuusriskit ja toimia niitä välttäen. Jokaisen on tärkeää myös tuntea turvallisuusmääräykset,
noudattaa niitä, toimia vaarantamatta omaa tai toisten turvallisuutta ja ilmoittaa havaitsemastaan vaarasta
vahingon estämiseksi. Oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti
toimimaan oikein ja estämään ja välttämään niin omiinsa kuin muidenkin työtehtäviin liittyvät vaaratilanteet.
EHS-organisaatiomme järjestää myös henkilöstön asenteita, tietoisuutta ja valppautta lisäävää turvallisuuskoulutusta.

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet ja henkilöstön osallistaminen
Yhtiömme ottaa henkilöstön mielipiteet huomioon henkilöstöasioiden kehittämistä ja toteuttamista
koskevassa päätöksenteossaan. Henkilöstön edustajia on pääsääntöisesti mukana työryhmissä, joissa
valmistelemme uusia käytäntöjä ja muutoksia vanhoihin käytäntöihin. Lakisääteisen yhteistoiminnan lisäksi
esimiehet järjestävät säännöllisesti epämuodollisia tapaamisia henkilöstön ja sen edustajien kanssa.
Erinomainen tuore esimerkki hyvästä yhteistyöstä on henkilöstön kanssa yhdessä toteutettu pilottiprojekti,
jonka tuloksena syntyneitä periaatteita ja parhaita käytäntöjä sovellamme korvaavan työn käyttämiseen.
Henkilöstön edustus konsernin hallinnossa pyritään ensisijaisesti sopimaan henkilöstön kanssa. Orionkonsernin johtoryhmässä on yksi henkilöstöryhmien keskuudestaan nimeämä edustaja, jonka henkilöstö
valitsee keskuudestaan kolmeksi vuodeksi. Henkilöstön edustaja ei ole johtoryhmän jäsen. Henkilöstön
edustajia on myös yksiköiden ja toimintojen johtoryhmissä.
Yhtiömme suhtautuu ammattiyhdistystoimintaan ja henkilöstön edustajiin arvostaen ja avoimesti.

Henkilöstötutkimuksen tuloksista tunnistamme kehittämiskohteita
Henkilöstötutkimuksia säännöllisesti tekemällä selvitämme vahvuuksiamme ja kehittämistarpeitamme
yhtiömme strategian toteuttamiseksi. Teemme henkilöstötutkimuksen konsernin laajuisesti kaikissa niissä
maissa ja toimipisteissä, joissa konsernillamme on omaa henkilökuntaa. Tutkimus on tärkeä työkalu työyhteisöjen kehittämisessä ja henkilöstön ja johdon yhteistyössä. Orionin johto on vahvasti sitoutunut
tutkimuksen tekemiseen ja tulosten perusteella sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.
Korkeat vastausprosentit osoittavat, että myös henkilökunta pitää henkilöstötutkimusta tärkeänä.
Konsernin laajuisten henkilöstötutkimusten lisäksi teemme tarpeen mukaan suppeampia kyselyjä,
selvityksiä ja kartoituksia seikoista, joista on tärkeää saada lisäinformaatiota tai kuulla henkilöstön
mielipiteitä ottaaksemme ne huomioon päätöksenteossa. Seuraamme myös ulkopuolisten tutkimuslaitosten
tekemien työnantajamielikuvatutkimusten tuloksia.

Täydentävät viittaukset verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa:
Orionin henkilöstöpolitiikka
Orionin EHS-politiikka
Orionin eettiset ohjeet
Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan
Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme
Lahjonnan vastainen politiikka
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Henkilöstöä koskevat indikaattorimme
Poissaolo työstä
Poissaolojen takia menetetyt työtunnit ja niiden syyt
Tuntia
Palkallinen sairausloma-aika
Palkaton poissaolo sairauden takia
Palkallinen poissaolo lapsen sairauden takia
Palkaton poissaolo lapsen sairauden takia
Poissaolo sairauden takia yhteensä
Työpaikkatapaturmasta johtunut vähintään
3 päivän poissaolo
Työpaikkatapaturmasta johtunut alle 3 päivän
poissaolo
Poissaolo työmatkalla sattuneen tapaturman takia
Poissaolo tapaturmien takia yhteensä
Poissaolojen takia menetetyt työtunnit yhteensä
Poissaolosuhde, kaikki poissaolot
Sairastavuus

2013

2014

2015

158 282
45 842
14 986
302
219 412

150 714
47 411
14 747
219
213 091

132 434
35 163
13 871
145
181 613

2 080

2 480

1 712

200
504
2 784
222 196

144
1 680
4 304
217 395

200
1 696
3 608
185 221

4,2 %

4,1 %

3,5 %

3,9 %

3,7 %

3,2 %

0,04 %

0,05 %

0,03 %

Todelliset työtunnit

4 390 584

4 543 624

4 474 220

Teoreettiset työtunnit

5 238 432

5 365 999

5 262 192

Poissaolosuhde tapaturmien takia

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

2013

2014

2015

Vähintään 3 päivän
poissaoloon johtaneet
työpaikkatapaturmat

26

31

11

Alle 3 päivän poissaoloon
johtaneet työpaikkatapaturmat

21

14

18

Poissaoloon johtaneet
työpaikkatapaturmat
yhteensä

44

45

29

Työpaikalla sattuneet
tapaturmat, joista ei
aiheutunut poissaoloa

64

46

54

Työpaikalla sattuneet
tapaturmat yhteensä

111

91

83

Työmatkalla sattuneet
tapaturmat

36

43

51

0

0

0

Kaikki tapaturmat
yhteensä

147

134

134

Tapaturmataajuus LTI 3

5,9

6,8

2,3

Tapaturmataajuus LTI 1

10,7

9,9

6,5

Kuolemantapaukset

Työtapaturmilla tarkoitetaan henkilöstölle työaikana tapahtuneita tapaturmia.
Työpaikkatapaturmiksi luetaan työpaikalla tai sen alueella tai varsinaisen työpaikan ulkopuolisessa
työkohteessa sattuneet onnettomuudet.
Työmatkatapaturmiksi luetaan onnettomuudet, jotka ovat sattuneet matkalla asunnosta työpaikalle
ja työpaikalta asunnolle.
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 LTI 3 on laskettu
niistä työpaikkatapaturmista, jotka ovat johtaneet vähintään kolmen päivän poissaoloon, ja LTI 1
niistä, jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän poissaoloon.
Poissaolotietojen ja tapaturmien raportointi käsittää Orion-konsernin Suomessa työskentelevän
henkilöstön. Vastaavat tiedot eivät ole toistaiseksi kerättävissä ulkomaisten markkinointiorganisaatioiden henkilöstöstä.

Erinäisten poissaolojen takia menetettyjen työtuntien kokonaismäärä väheni noin 15 % edellisvuodesta.
Vastaavasti poissaolosuhde 3,5 % oli koko yritysvastuun raportointihistoriamme pienin. Poissaolotuntien
kokonaismäärästä noin 98 % johtui omasta tai lapsen sairastamisesta. Myös sairastavuusprosentti 3,2 pieneni
jälleen raportointihistoriamme pienimpään lukemaan. Palkallisiin sairauslomiin menettämiemme työtuntien
määrä väheni lähes 12 %.
Tapaturmien takia menetimme työaikaa yhteensä 3 608 (4 304 vuonna 2014) tuntia. Työpaikalla sattuneiden
tapaturmien vuoksi menetimme vain 1 912 (2 624) tuntia. Tämäkin luku oli raportointihistoriamme pienin.
Poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui työpaikoillamme nyt vain 29, kun kahtena edellisenä vuonna niitä
sattui 45 ja 44, ja kolmen tai useamman päivän poissaoloon johtaneita oli nyt vain 11. Tapaturmataajuus
LTI 3 pieneni suurella hyppäyksellä 2,5:een edellisvuoden 6,8:sta. Konsernimme strategisten tavoitteiden

Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2015

50/66

toteutumista kuvaavaan mittaristoon vuodesta 2015 alkaen sisältyvä indikaattori LTI 1, johon luetaan kaikki
poissaoloihin johtaneet työpaikkatapaturmat, oli 6,5. Tavoitteenamme ollut ”alle 7” tuli näin saavutetuksi.
Vertailuvuosina vastaava luku oli 10:n paikkeilla.
Työpaikoillamme sattui yhteensä 134 yhtiömme tietoon raportoitua tapaturmaa. Lukumäärä oli sama kuin
edellisvuonnakin, mutta seurauksiltaan lievien tapausten määrä kasvoi edellisvuodesta 8:lla 54:ään. Orion
Diagnostica ja Fermion ylsivät lähimmäksi nollan tapaturman ihannetta: kummassakin sattui vain kaksi
poissaoloihin johtanutta työpaikkatapaturmaa. Poissaoloihin johtamattomia tapauksia sattui Fermionissa 16
ja Orion Diagnosticassa kaksi. Enemmän tai vähemmän hoitotoimenpiteitä vaatineet sattumukset keskittyivät selvästi Espoon lääketehtaalle, joka on henkilöstömäärältään suurin toimipaikkamme. Espoon lääketehtaalla tapaturmia sattui yhteensä 32, kun hieman pienemmällä paikkakunnalla Turussa niitä sattui 17.
Espoossa tulokset parantuivat kuitenkin erinomaisesti: sekä pitkiin poissaoloihin johtaneiden tapausten että
kaikkien tapaturmien määrät puolittuivat edellisvuodesta.
Eniten tapaturmia sattuu tuotanto-osastoilla, missä tyypillisiä loukkaantumisia aiheutuu kompastumisista,
liukastumisista ja nostoista, kiipeilytilanteista, kemikaalien käsittelystä sekä pakkauksia veitsellä avatessa.
Pisin poissaolo, noin 3 kk, seurasi henkilölle, joka tikapuilta laskeuduttuaan loukkasi polvensa liukastuttuaan ja kaaduttuaan lattialla olleeseen esineeseen. Useimmat tapaturmat olivat lieviä. Hyvin usein
sattumukselta olisi vältytty toimimalla huolellisesti ja ohjeita noudattamalla. Korjausta ja uudelleenjärjestelyä vaativissa kohteissa ryhdymme nopeasti toimiin. Muutamien tapausten johdosta oli tarpeen
tarkistaa ohjeistusta ja kerrata oikeita työskentelytapoja.
Henkilöstömme raportoi työnantajalle yhteensä 51 sellaisesta tapaturmasta, jotka sattuivat matkalla kotoa
työhön tai työstä kotiin tai työhön liittyneellä matkalla, ja lukema kasvoi jälleen trendinomaisesti. Matkanteossa sattuneiden tapaturmien takia menetimme kuitenkin vain saman verran työtunteja kuin edellisvuonna, yhteensä 1 696 tuntia. Tavanomaisimpia olivat jalan kulkeneille sattuneet liukastumiset ja
nyrjähdykset ja polkupyöräilijöille kaatumiset, joita molempia oli parisenkymmentä. Pisimmän, noin 2 kk:n
työkyvyttömyyden koki henkilö, jonka nilkka murtui hänen liukastuessaan matkalla töistä kotiin. Työnteko
keskeytyi noin 1,5 kuukaudeksi henkilöllä, joka risteyksessä eteen ajanutta autoa väistääkseen äkkijarrutti
polkupyörällä ja kaatui.
Orion Oyj:ssä eli lääkevalmistuksen toimipaikoilla Espoossa, Turussa, Kuopiossa ja Salossa työskenteleville
sattui yhteensä 105 (100) tapaturmaa, joista 61 (65) sattui työpaikalla. Vähintään kolmen päivän poissaoloon johtaneita sattumuksia oli 9 (23) ja tätä lyhyempään poissaoloon johtaneita 16 (9). Edellä mainittu
3 kk:n toipumisajan vaatinut polven vammautuminen tapahtui lääketehtaalla. Vakava, lähes 2 kk:n sairauslomaan johtanut tapaturma oli myös työntekijän käden loukkaantuminen tablettien päällystysliuoksen
sekoittimella. Tapauksen johdosta ja tilanteen toistumisen estämiseksi muun muassa uusittiin ja muokattiin
vastaavanlaista laitekantaa kaikilla tehtaillamme.
Työmatkatapaturmia sattui 44 (35). Tapaukset olivat onneksi keskimäärin lieviä, ja poissaoloja aiheutui vain
8:sta, yhteensä 1 688 (1 584) tuntia, joihin sisältyvät edellä mainitut kaksi työmatkatapaturmaa.
Fermionin aktiivinen kampanjointi työturvallisuutta edistävien toimintatapojen edistämiseksi ja omaksumiseksi näkyy selvästi ja johdonmukaisesti tuloksissa. Fermionin toimipaikoilla Hangossa, Oulussa ja Espoossa
sattui yhteensä vain 2 (7) poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja molemmista selvittiin lyhyellä poissaololla.
Vähäisiä tapaturmia sattui 16 (13).
Työmatkatapaturmia sattui fermionilaisille vain yksi (4). Tämä ainut tapaus sattui parkkipaikalla, missä
henkilö horjahti ja nyrjäytti nilkkansa, jota hän jäi hoitaman kotiin yhdeksi työpäiväksi.
Orion Diagnosticassa tapaturmia sattui yhteensä 10 (12), joista työpaikalla nyt vain 4 (8). Kaksi tapausta
johti vähintään 3 päivän poissaoloon, kun edellisvuonna niitä oli kolme. Vakavin oli neljän päivän poissaolon
vaatinut palovamma, joka syntyi kuumaa ainetta käsitellessä. Tapauksen johdosta parannettiin ko. tilanteessa käytettävää suojainvarustusta ja tehtiin laitteistoon rakenteellisia muutoksia vastaavan tilanteen
estämiseksi.
Työmatkatapaturmia Orion Diagnosticassa sattui 6 (4), ja vain yhdestä, polkupyörällä sattuneesta onnettomuudesta aiheutui yhden päivän pituinen poissaolo.
Turvallisuushavaintojen ilmoittamisjärjestelmäämme (ToyMe) kertyi eri puolilta konsernia kaikkiaan
1 900 ilmoitusta erilaisista vaaranpaikoista työnantajan ja työtovereiden tiedoksi ja korjaavien
toimenpiteiden kohteiksi. Edellisvuodesta melkein kaksinkertaistunut määrä osoittaa, että henkilöstö kokee
intranetistä helposti löytyvän järjestelmän käteväksi ja toimivaksi kanavaksi, jolla voi ilmoittaa
turvallisuutta vaarantavista epäkohdista työnantajalle. Järjestelmä on organisaatiollemme tärkeä ja
hyödyllinen työkalu työturvallisuutta heikentävien puutteiden korjaamiseksi työkohteissa ja tiloissamme.
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Osaamisen kehittäminen
Koulutuspäiviä henkilöä kohti aihealueittain
keskimäärin
Päivää

2013

2014

2015

GxP

1,4

0,9

0,6

Tietojenkäsittely

0,5

0,3

0,4

Kielet ja kansainvälisyys

0,2

0,1

0,1

Johtaminen ja esimiestyö

0,4

0,3

0,3

Työterveys ja
-turvallisuus (EHS)

0,4

0,4

0,4

Muu ammatillinen
kehittäminen

2,3

2,6

1,5

Tuotekoulutus

0,1

0,2

0,1

Koulutuspäiviä henkilöä
kohti keskimäärin yhteensä

5,2

4,8

3,4

Raportoimiimme keskimääräisiin koulutuslukuihin sisältyy epävarmuutta. Luvut esittävät
kuitenkin koulutuspäivien vähimmäismäärän.
Koulutusseurannan tietokantaan eivät tule
kirjatuiksi aivan kaikki osallistumiset palveluntarjoajien kursseille ja seminaareihin.
Tilastoinnista puuttuvat myös lyhyet kurssit ja
Skypen kautta osallistuneiden osuudet.
Seurantajärjestelmämme ei mahdollista
tietojen esittämistä esimerkiksi henkilöstöryhmittäin.

Vuoden 2015 koulutustarjontaan sisältyi satoja koulutustilaisuuksia mitä erilaisimmista aiheista, jotka
liittyvät työtehtäviin ja työyhteisön toimintatapoihin. Muun muassa uuden ajanhallintajärjestelmämme
käyttöönottoon liittyi mittava perehdytysrupeama, joka koski jokaista palveluksessamme olevaa Suomessa,
ja jossa etenkin esimiehillä oli paljon omaksuttavaa.
Rakensimme palautteen antamisen kulttuuria koko konsernin laajuisesti, monipuolista keinovalikoimaa
soveltamalla. Järjestimme rakentavan palautteen antamisen keinoista valmennustilaisuuksia, osallistimme
orionilaisia keskusteluun, ja käsittelemme onnistuneen aihetta monipuolisesti sisäisissä medioissamme ja
opastusvideoilla. Perustimme myös työryhmän palautekulttuurin jatkokehittämiseksi.
Vuonna 2015 toteutettiin neljäs korkeatasoinen ja kansainvälinen Horizon-johtamisvalmennusohjelma.
Ohjelmaan valittiin tällä kertaa 20 henkilöä avoimen haun perusteella. Ohjelman tavoitteena on parantaa
Orionin muutos- ja uudistumiskykyä sekä vahvistaa johtamistaitoja ja osaamista ja liiketoimintalähtöistä
yrityskulttuuria. Ohjelmaan osallistuvat laativat myös liiketoiminnan kehittämistä tukevat strategiset
projektityöt.
Johdon koulutuksiin sisältyi myös Orionin ylimmälle johdolle ja Horizon-alumneille suunnattu Corporate
Management Day, jossa käsiteltiin muun muassa digitalisaatiota ja lean–johtamista. Orion Diagnostican
esimiehille ja asiantuntijoille järjestettiin toinen pitkäkestoinen liiketoimintaosaamisen kehittämisen
Quantum Leap –valmennus yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Siihen osallistui esimiehiä ja asiantuntijoita
laajasti niistä maista, missä Orion Diagnosticalla on omaa toimintaa. Valmennuksissa syntyvien kurssitöiden
tuloksia sovelletaan Orion Diagnostican johtamiskulttuurin kehittämiseen.
Intiassa toimiville esimiehille järjestettiin kolme puolen päivän mittaista johtamisvalmennusta. Lääkemarkkinoinnin organisaatiolle järjestettiin As a Leader in Orion –valmennus
Asiantuntijatehtävissä toimiville järjestettiin Asiantuntijana Orionissa –valmennusohjelma.
Ennalta ehkäisevää työterveys- ja turvallisuuskoulutusta
Konsernissamme järjestettiin vuonna 2015 noin 380 (220 vuonna 2014) koulutustilaisuutta, joissa aiheina
olivat ympäristö, terveys ja turvallisuus, ja niissä oli yhteensä noin 5 170 (3 550) osallistujaa. Tilaisuuksien
lukumäärä ja osallistujamäärät kasvoivat jälleen huomattavasti edellisistä vuosista. Fermion järjesti
Espoossa kemikaalionnettomuusharjoituksen yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Myös Orion Oyj:stä osallistui
asiantuntijoita harjoituksen suunnitteluun ja tarkkailuun. Espoossa järjestettiin henkilöstölle pelastautumiskoulutus ja perehdytys rakennuskohtaisesti päivitettyihin pelastussuunnitelmiin.
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Orion-konsernin henkilöstörakenne
Tämän raportin lopussa olevassa Taulukko-osassa on henkilöstörakennetta koskevia erittelyjä vuosilta
2013─2015 sekä sukupuolijakaumia vuodelta 2015. Henkilöstön rakenteen tarkastelussa esitämme Orionkonsernin henkilömäärät kokoaikaisiksi muunnettuina. Henkilöstömäärät on laskettu Orion-konsernin
taloudellisessa IFRS-raportoinnissa sovelletulla tavalla.
Tarkastellessamme henkilöstömääriä raportointiyksiköittäin esitämme henkilömäärät saman toiminnallisen
rakennejaottelun mukaisesti, jolla esitämme muutkin tiedot yritysvastuuraportissamme. Jaottelu poikkeaa
konsernimme talousraportoinnin ryhmittelystä, jossa henkilöstömäärät esitetään segmenteittäin ja tulosyksiköittäin. Oheisessa graafissa tytäryhtiöt-nimikkeen lukuihin sisältyvät ulkomailla lääkkeitä markkinoivat
Orion Pharma -tytäryhtiöt, diagnostisia tuotteita markkinoivat Orion Diagnostica –tytäryhtiöt sekä Intiantytäryhtiö FinOrion Pharma India.
Orion-konsernin emoyhtiö Orion Oyj:n henkilöstömäärä koostuu
valtaosin lääkkeiden valmistuksessa, tuotekehityksessä ja
tutkimuksessa, markkinoinnissa, liiketoiminnan tukitoiminnoissa
sekä konsernin talous- ja esikuntatoiminnoissa ja johdossa
työskentelevistä henkilöistä.

Henkilöstö raportointiyksiköittäin

Konsernimme palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa noin 3 400
henkilöä, joista yhteensä noin 680 henkilöä työskenteli
ulkomaisissa, pääasiassa eri puolilla Eurooppaa sijaitsevissa
toimipisteissämme. Konsernimme henkilöstömäärä väheni 49:llä
eli noin yhden prosentin verran vuodesta 2014. Ulkomaisissa
toimipaikoissamme oli vuoden 2015 lopussa kolme henkilöä
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Intian-yhtiön toiminnoissa
henkilöstömäärä kasvoi.
Henkilöstön vaihtuvuus oli huomattavan pieni sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden henkilöstöryhmissä useisiin
edeltäneisiin vuosiin verrattuna.
Orionin vuoden 2015 kokonaishenkilöstömäärästä noin 25 %
kuului työntekijät-henkilöstöryhmään. Tes-toimihenkilöiden
osuus oli noin 39 % koko henkilöstöstä. Ylempiä toimihenkilöitä
oli 36 %.

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien osuus kokonaishenkilöstömäärästä oli noin 10 %. Osa-aikaisessa työsuhteessa oli 290
henkilöä, joista noin 160 oli määräaikaisia. Suomen-yksiköissämme oli kesätöissä yhteensä 115 koululaista ja opiskelijaa.
Työsuhteet Orionissa ovat tyypillisesti verrattain pitkäaikaisia.
Keskimääräinen työsuhteen kesto on ollut jo useamman vuoden
yli 10 vuotta, ja vuonna 2015 se kasvoi jo 11,1 vuoteen.
Henkilöstön ikärakenne on pysynyt lähes muuttumattomana
viimeksi kuluneet kolme vuotta. Vuonna 2015 konsernin koko
henkilökunnasta noin 75 % oli alle 50-vuotiaita. Vähintään
60 vuotta täyttäneiden osuus oli noin 4 %.
Vuosina 2011─2015 orionilaiset ovat jääneet eläkkeelle keskimäärin 2,5 vuotta iäkkäämpinä kuin Suomessa keskimäärin.
Yhtiössämme keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2015
oli 63,9 vuotta, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 61,1 vuotta.
Myös henkilöstön sukupuolijakauma on kokonaisuutena pysynyt tarkasteluvuosina jotakuinkin samanlaisena:
konsernin koko henkilöstöstä naisia on noin 61 % ja miehiä 39 %. Työntekijöiden henkilöstöryhmässä miesten
osuus on selvässä kasvussa: vuonna 2015 miehiä oli jo 59 %, kun vielä neljä vuotta aikaisemmin miesten
osuus oli 51 %. Ylemmistä toimihenkilöistä 63 % oli naisia ja 37 % miehiä. Naisvaltaisin on edelleen testoimihenkilöiden ryhmä, jossa naisten osuus oli 70 %.
Tulosyksiköistämme naisvaltaisin on Orion Diagnostica, jossa naisia on 70 % koko henkilöstöstä. Fermionissa
sukupuolijakauma on lähes päinvastainen: henkilökunnasta 72 % on miehiä. Fermionissa varsinkin tuotanto-
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prosessit ovat miesvaltaisia, kun taas lääkkeiden ja diagnostisten tuotteiden tuotannon työntekijöistä
enemmistö on naisia. Myös lääketutkimus ja -tuotekehitys on naisvaltainen toiminto.
Esimiesasemassa olevan henkilöstön sukupuolijakaumissa on isoja eroja raportointiyksiköiden kesken. Orion
Diagnostican esimiehistä vahva enemmistö on naisia, kun taas Fermionissa esimiehistä valtaosa on miehiä.
Orion Oyj:ssä ja konsernin ulkomaisissa tytäryhtiöissä esimiesasemassa olevien naisten ja miesten määrän
suhteellinen ero on huomattavasti pienempi.

Talous
Taloudellisen vastuun johtaminen
Taloudellinen vastuu tarkoittaa Orion-konsernissa taloudellisen lisäarvon tuottamista sekä osakkeenomistajille että muille konsernimme liiketoimintaympäristöön kuuluville sidosryhmille kuten henkilöstölle,
asiakkaille ja tavaran ja palvelujen toimittajille. Tähän pyrimme kehittämällä toimintaamme pitkäjänteisesti ja hyödyntämällä resurssejamme tehokkaasti. Toimimme ennakoivasti ja pyrimme hahmottamaan ja
hallitsemaan toimintaamme ja sen kasvattamiseen sisältyvät riskit mahdollisimman hyvin. Taloudelliseen
vastuuseemme 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 taloudellista kehittymistämme osoittavista tunnusluvuista esitämme IFRS-standardien mukaisesti
laaditussa konsernitilinpäätöksessämme ja osavuosikatsauksissamme. Vastuuraportissa tarkastelemme
muutamia vakiintuneita tunnuslukuja. Taulukko-osassa on lisäksi keskeisiä avainlukuja tilinpäätöksistä.

Taloudellisen vastuun johtamisen organisointi
Taloudellisen vastuun johtaminen tapahtuu konsernimme yleisen johtamisohjeiston mukaisesti. Johtaminen
perustuu selkeään vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan
sekä asianmukaisesti järjestettyyn sisäisen valvontaan. Konsernin taloushallinnon johtaminen on keskitetty
konsernin pääkonttoriin. Taloushallintoa johtaa talousjohtaja, joka on konsernin johtoryhmän jäsen.
Talousjohtaja raportoi konsernin emoyhtiön toimitusjohtajalle. Keskitettyyn taloushallintoon kuuluvat
konsernin Suomessa sijaitsevien yhtiöiden kaikkien talousasioiden hoito kuten kirjanpito, maksuliikenne ja
sisäinen ja ulkoinen taloudellinen raportointi, konsernin rahoitus sekä kaikki konsernitasoinen raportointi ja
liiketoiminnan taloudellinen tukeminen. Konsernin Suomen ulkopuolella sijaitsevien tytäryhtiöiden taloushallinto hoidetaan pääsääntöisesti paikallisesti kussakin maassa konsernin taloushallinnon ohjauksessa.
Yhtiömme taloudellisen kehityksen seuranta ja sitä koskevan raportointiprosessin valvonta kuuluvat
hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan keskeisiin tehtäviin.
Kuvaukset konsernimme hallinnointiperiaatteista, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta löytyvät
verkkosivustomme Konserni-osion Hallinnointi-sivuilta.

Tavoitteet ja tulokset
Haluamme varmistaa taloudellisesti kestävän toiminnan tulevina vuosina. Yhtiömme 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.
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Taloudellisia tavoitteitamme ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen, liikevaihdon kasvu ja
hyvä kannattavuus. Liikevaihdon kasvattaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
Taloudellinen vakaus tarkoittaa meille yli 20 prosentin liikevoittoa ja vähintään 50 prosentin omavaraisuutta. Pörssiyhtiönä Orionin odotetaan tuottavan taloudellista lisäarvoa myös omistajilleen.
Osingonjakopolitiikkansa mukaisesti yhtiömme ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten
voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteittensa saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin
investointi- ja muut rahoitustarpeet. Konsernimme on haastavassa taloudellisessa tilanteessa ja
muuttuvassa toimintaympäristössä pystynyt viimeisten vuosien ajan kasvamaan tasaisesti, toimimaan
kannattavasti sekä jakamaan hyvää osinkoa omistajilleen.
Vakaan hyvästä taloudellisesta tuloksestaan yhtiömme on pystynyt maksamaan säännöllisesti ja ajallaan
myös yhteiskunnalle veroina kuuluvan osuuden. Yhtiömme on huolehtinut vakaasti myös eläkevastuistaan.
Taloudellisen suorituskyvyn vertailussa olemme kuuluneet vuosi vuodelta suomalaisten pörssiyhtiöiden
parhaimmistoon.
Yhteistyökumppaneiksemme valitsemme sellaiset tavaran- ja palveluntoimittajat, jotka jakavat yhtiömme
kanssa samat vastuullisuuden arvot. Toimitusehtojen täytyttyä maksamme heille laskut sovittujen
aikataulujen mukaisesti. Vastaavasti pyrimme minimoimaan omat, määräajoista pitkittyneet myyntisaatavamme. Tuotteillamme on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä. Työpaikkana konsernimme
tarjoaa henkilöstölleen työtä hyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavien tuotteiden
kehittämisessä, valmistamisessa ja myynnissä, sekä kilpailukykyisen ansiotason ja hyvät henkilöstöedut.
Taloudellinen menestyminen edellyttää meiltä jatkuvaa kykyä huolehtia kilpailukyvystämme ja kustannustehokkuudestamme oikeaan osuvin strategiavalinnoin sekä uudistamalla toimintatapoja ja tuotteistoa.
Kasvumme perustana on kilpailukykyinen lääke- ja diagnostiikkatuotteisto, jota kehitämme tekemällä
aktiivista tutkimus- ja tuotekehitystyötä omassa T&K-organisaatiossamme ja laajassa yhteistyössä
ulkopuolisten tahojen kanssa sekä hankkimalla oikeuksia valmiisiin tuotteisiin muilta yhtiöiltä. Myös
yritysostot ovat mahdollisia kasvun keinoja.
Omistuspohjamme on verrattain laaja. Omistusjakauma omistajaryhmittäin on säilynyt melko vakaana.
Selkeästi suurin omistajaryhmä muodostuu suomalaisista yksityishenkilöistä. Esitämme kuukausittain
päivitettävät tiedot yhtiömme omistuspohjasta verkkosivujemme Sijoittajat-osiossa.
Pörssiyhtiönä huolehdimme tiedonantovelvollisuuksiemme moitteettomasta noudattamisesta. Kehitämme
myös aktiivisesti viestintäämme ja pyrimme hyödyntämään viestinnän kanavia ja välineitä monipuolisesti.
Panostamme taloudellisten katsauksiemme ja verkkosivujemme sisältöön tukeaksemme pääomamarkkinoiden toimijoiden ja osakkeenomistajien tietoisuutta yhtiömme toiminnasta ja suorituskyvystä. Järjestämme
myös sijoittajatapaamisia säännöllisesti useilla paikkakunnilla Suomessa ja ulkomailla. Verkkosivujemme
Sijoittajat-osiossa julkaisemme kalenteria, josta ilmenevät sijoittajasuhdetoimintaamme liittyvät, jo
pidetyt ja tiedossa olevat tilaisuudet ja roadshow-kiertueet.

Lahjoituksia koskevat periaatteet
Pääosa konsernimme vuosittain tekemistä lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen perustuu yhtiökokouksen päätökseen osoittaa osa Orion Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista lääketieteelliseen
tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitusten kohdentamisesta päättää hallitus.
Konsernimme myöntää lahjoituksia yleishyödyllisille organisaatioille konsernin lahjoituspolitiikassa määritellyin periaattein. Kohdistamme vastikkeetonta tukea erityisesti lääketieteelliseen tutkimukseen, terveydenhuoltoa edistäville yhteisöille, maanpuolustus- ja veteraanityöhön, ympäristönsuojeluun, lasten ja nuorten
kasvatustyöhön, koulutukseen ja kulttuuriin. Pääsääntöisesti lahjoitukset tehdään emoyhtiö Orion Oyj:n
kautta. Lahjoitusehdotusten käsittely ja lahjoituksia koskeva päätöksenteko on keskitetty hallitukseen ja
konsernijohtoon.
Konsernitasolla merkittävä taloudellisesti tuettu hyväntekeväisyyden kohteemme on kehitysmaiden lasten
elinolojen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvä Plan, jonka yrityskumppanina tuemme kehitysmaiden
lasten varhaiskasvatusta. Kerromme kohteesta ja yhteistyöstämme verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa.
Potilasjärjestöjen kanssa tekemäämme yhteistyötä koskevat tiedot esitämme kohteittain eriteltyinä vuosiraporteissa verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa. Raportteihin sisältyvät kaikki ne maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinointiorganisaatio.
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Taloudellisen vastuun indikaattorimme
Tiedot Orion-konsernin taloudellisesta suorituskyvystä ilmenevät vuositilinpäätöksistämme ja osavuosikatsauksistamme, jotka ovat saatavilla verkkosivujemme Sijoittajille-osiosta. Tämän raportin Taulukkoosassa on keskeisiä taloudellisia tunnuslukujamme vuosilta 2013─2015.
Eläkesitoumustemme kattavuus
Konsernimme hoitaa henkilöstönsä eläkejärjestelyt maakohtaisesti kunkin maan paikallisten määräysten ja
käytäntöjen mukaisesti. Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritamme kiinteitä maksuja erillisille yksiköille,
jotka huolehtivat eläkeasioiden hoidosta, kuten Suomessa eläkevakuutusyhtiöt. Konsernillamme ei ole
velvoitteita lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei kykene suoriutumaan työsuhdeetuuksien maksamisesta. Merkittävimmät etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat Suomessa, jossa toimihenkilöillemme on järjestetty Orionin Eläkesäätiössä lakisääteinen TyEL-eläketurva ja osalle toimihenkilöistä
lisäeläketurva. Lisäksi kahdella konsernin johtoon kuuluvalla henkilöllä on etuuspohjainen eläkejärjestely.
Konsernimme eläkevelvoitteet on eritelty vuoden 2015 tilinpäätöksessä liitetietojen kohdassa 12 Eläkesaamiset ja -velvoitteet. Vuoden 2015 lopussa eläkevelvoitteemme olivat yhteensä 309,2 miljoonaa euroa
(333,8 vuonna 2014). Vuoden 2015 lopussa konsernillamme oli nettomäärältään 24,4 miljoonan euron
suuruinen saaminen (velka 28,6 vuonna 2014) Eläkesäätiölle ja 3,1 miljoonan euron suuruinen velka
(velka 2,5) muille yksiköille.

Valtiolta saamamme merkittävät avustukset
Milj. EUR
Tekesavustukset

2013

2014

2015

0,7

1,9

1,8

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. Osa tutkimushankkeista on sellaisia, joita koskevat tiedot eivät ole julkisia.
Indikaattorissa raportoidut luvut perustuvat Tekesin omiin vuosiraportteihin ja niihin sisältyvät avustukset
maksuperusteisina sekä hankekohtaiset lainat.
Tiedot Tekesin myöntämistä ja maksamista tuista ovat saatavilla Tekesin verkkosivustolta. Tekesin Orionkonsernille vuonna 2015 maksama t&k-rahoitus oli yhteensä 1 790 579 euroa, josta Orion Oyj:n lääketutkimuksen hankkeidenosuus oli 1 344 780 euroa, Orion Diagnostica Oy:n 309 380 euroa ja Fermion Oy:n
136 419 euroa.
Orionin lääkeliiketoiminnan (Orion Oyj) saamien avustusten kohteina ovat olleet syöpäsairauksien ja keskushermostosairauksien lääkehoitojen vaikutusmekanismien tutkimusprojektit. Vuonna 2015 saimme Tekestukea hankkeisiin, joissa tutkimme syöpähoitojen resistenssimekanismeja sekä erään hermovälittäjäainejärjestelmän merkitystä mm. neurodegeneratiivisten sairauksien hoidossa. Molemmat jatkuvat vuoteen
2016 asti.
Fermionin saama 136 419 euron suuruinen Tekes-avustus kohdistui vuonna 2013 alkaneeseen, ei-julkiseen
kehityshankkeeseen. Hanke päättyi 2015.
Orion Diagnostican saama 309 380 euron suuruinen Tekes-avustus kattoi vuonna 2015 alkaneen
Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito, Get it Done –tutkimusohjelman kuluja. Hanke päättyy vuonna 2018.

Lahjoituksemme yleishyödyllisiin tarkoituksiin
EUR
Lahjoitukset

2013

2014

2015

237 300

234 500

247 300

Yleishyödyllisiin tarkoituksiin kohdistuu myös potilasjärjestöjen kanssa tekemämme yhteistyö. Potilasjärjestöyhteistyön arvo vuonna 2015 oli noin 124 000 euroa. Tämä ei sisälly yllä olevan taulukon lukuihin.
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Ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien toteutumisen johtaminen
Tavoitteet ja menettelytavat
Orion haluaa ihmisoikeuksien toteutuvan kaikessa toiminnassaan ja pyrkii myös vaikuttamaan siihen, ettei
niitä loukkaavia toimintatapoja esiinny yhtiön omissa eikä alihankkijoiden ja tavarantoimittajien
toiminnoissa. Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien ja alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksiin sekä ILO:n
sopimuksiin sisältyviä periaatteita ja odotamme sitä myös kumppaneiltamme.
Jokainen orionilainen ja Orionin tuotteen valmistukseen osallinen on oikeutettu saamaan esimiehiltään,
alaisiltaan ja työtovereiltaan hyvän, arvostavan ja kunnioittavan kohtelun. Emme hyväksy syrjintää sen
missään muodossa. Tunnustamme myös alkuperäisväestöjen oikeudet kulttuurisiin ja henkisiin arvoihinsa.
Lapsityövoiman hyväksikäyttöön ja pakko- ja rangaistustyövoiman käyttöön suhtaudumme kielteisesti
emmekä hyväksy alihankkijoidemmekaan soveltavan niitä mihinkään sellaiseen työvaiheeseen, joka liittyy
Orionin tuotteeseen.
Tunnustamme palveluksessamme olevien henkilöiden lailliset oikeudet ammatillisen järjestäytymisen,
yhdistymisen vapauden ja työehtosopimusoikeuksien suhteen. Yhdistymisen vapaus kuuluu henkilöiden
yksityiselämän piiriin. Työntekijöiden oikeuksiin ja heitä edustaviin järjestöihin suhtaudumme avoimesti ja
laillisia oikeuksia kunnioittaen. Konsernimme yleisen laillisuusperiaatteen mukaisesti noudatamme lakeja ja
sitovia työehtosopimuksia. Asia on kirjattu myös Orionin henkilöstöpolitiikkaan, joka on osa sitovaa, koko
konsernissa noudatettavaa ohjeistoa.
Edellytämme toimitusketjuumme osallistuvien toimijoiden noudattavan Orionin vaatimukset täyttäviä sekä
ihmisoikeuksia että EHSG-käytäntöjä koskevia vastuullisia toimintatapoja ja periaatteita. Edellytämme
etenkin GxP-kriittisiltä key- ja preferred-luokkien toimittajiltamme sitoutumista hankintalähteitä koskeviin
odotuksiimme ja periaatteisiimme. Seuraamme systemaattisesti hankintalähteidemme toiminnan
vaatimustenmukaisuutta.
Hankintalähteitä valitessamme suhtaudumme 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 turvaavat työntekijän aseman jossakin
hankintalähteen sijaintimaassa paremmin kuin sen kansalliset lait, edellytämme, että tavaran tai palvelun
toimittaja soveltaa työntekijöihinsä ILO:n normeja.
Rohkaisemme henkilöstöämme saattamaan yhtiömme johdon tietoon kokemuksensa, havaintonsa ja
epäilynsä niin ihmisoikeuksia loukkaavasta käyttäytymisestä kuin mistä tahansa muunkinlaisesta eettisten
koodiemme vastaisesta toiminnasta ottamalla yhteyttä ensisijaisesti omaan esimieheen, esimiehen
esimieheen, henkilöstöosastoon tai konsernin sisäiseen tarkastukseen. Pyrimme tutkimaan ja käsittelemään
tapaukset ripeästi, luottamuksellisesti ja puolueettomasti käyttäen tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisia
keinoja periaatteidemme vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi.

Organisatoriset vastuut
Vastuu ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta ja valvomisesta Orionin sisäisessä
työyhteisössä on jokaisella esimiehellä jokaisella organisaatiotasolla, ja esimiehet ovat velvolliset
puuttumaan niiden loukkaamisiin viipymättä. Korostamme myös jokaisen orionilaisen henkilökohtaista
vastuuta ihmisoikeuksien kaikinpuolisesta toteutumisesta työyhteisössä. Osto- ja laatuorganisaatioiden
vastuulle kuuluu seurata ja valvoa tavarantoimittajien kykyä täyttää hankintaketjumme toimijoita koskevat
periaatteet ja vaatimukset.

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.
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Henkilöstöpolitiikan osana ne ovat aiheena myös säännöllisissä, koko henkilöstölle suunnatuissa
henkilöstöasioita käsittelevissä informaatiotilaisuuksissa.
Konsernimme eettinen koodisto velvoittaa koko henkilöstöä ihmisoikeuksia kaikin puolin kunnioittavaan
käyttäytymiseen ja toimintatapaan. Edistämme henkilöstön tietoisuutta koodin sisällöstä ja hengestä
sisäisen viestinnän keinoin, yhtiömme perehdytys- ja koulutustilaisuuksien yhteydessä sekä verkkopohjaisessa perehdytysohjelmassa.

Valvonta ja seuranta
Omassa organisaatiossamme valvomme ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista ja myös
reagoimme niiden vastaiseen toimintaan samoilla johtamis- ja valvontajärjestelmän mukaisilla käytännöillä,
joita sovellamme muidenkin sisäisten sääntöjemme noudattamiseen.
Ulkopuolisille kumppaneille asettamiemme vaatimusten toteutumista ja noudattamista valvomme
arvioimalla niiden toimintaa säännöllisin kirjallisin kyselyin sekä tekemällä tavaran-/palveluntoimittajien
auditointeja. Seurannan ja tarkastusten tarkoituksena on varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus ja lainmukaisuus ja toimijoiden kaikinpuolinen vaatimustenmukaisuus sekä hallita tuotteiden toimitusketjuun
sisältyvät riskit. Jos ilmenee, että toimitusketjuumme osallistuva ulkopuolinen taho toimii vastoin ihmisoikeuksia kunnioittavia periaatteita, kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, otamme asian ko. tahon kanssa
käsittelyyn rikkomuksen korjaamiseksi. Ääritapauksessa irtisanoudumme yhteistyöstä ja etsimme tilalle
vaatimustemme mukaisesti toimivan tavarantoimittajan. Verkkosivustomme Vastuullisuus-osiossa saatavilla
olevasta selosteesta ilmenee, millaisin menettelytavoin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme.

Ihmisoikeuksien toteutuminen Orion-konsernissa
Syrjinnän kielto. Yhtiöllämme ei ole ollut tarkasteluvuosina vastattavanaan yhtiön toimintaan liittyviä
syrjinnän kiellon rikkomuksia.
Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset. Konsernissamme ei ole toimintoja, joissa yhdistymisen vapaus
ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin on vaarassa olla toteutumatta. Yhtiöllämme ei ole ollut
tarkasteluvuosina työntekijöiden oikeuksia ja työehtosopimuksia koskevia rikkomistapauksia.
Lapsityövoima. Konsernillamme ei ole sellaista toimintaa, jossa olisi merkittävä lapsityövoiman käytön
riski. Tarkasteluvuosina yhtiöllämme ei ole ollut omaan toimintaamme liittyviä lapsityövoiman käytön
kiellon rikkomistapauksia. Tietoomme ei ole tullut myöskään hankintalähteidemme toimintaan liittyviä
lapsityövoiman käytön kieltoa koskevia rikkomuksia.
Pakko- ja rangaistustyövoima. Myös pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski on vähäinen niin omassa
kuin tavarantoimittajiemme toiminnassa. Yhtiömme tietoon ei ole tullut tarkasteluvuosilta omaan
toimintaamme eikä hankintalähteidemme toimintaan liittyviä tapauksia, joissa olisi käytetty pakko- tai
rangaistustyövoimaa.
Alkuperäiskansojen oikeudet. Yhtiömme tietoon ei ole tullut myöskään alkuperäiskansojen oikeuksien
vastaista toimintaa omassa eikä hankintalähteidemme toiminnassa.

Täydentävät viittaukset verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa:
Orionin henkilöstöpolitiikka
Orionin eettiset ohjeet
Orionin lääketutkimuksen eettiset periaatteet
Lahjonnan vastainen politiikka
Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan
Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen johtaminen
Tavoitteet ja toiminta
Yhteisösuhteisiin, yhteiskunnalliseen ja poliittisen vaikuttamiseen, kilpailun rajoituksiin ja lahjontaan
Orionissa sovellettavien käytäntöjen ja keinojen linjaukset ovat johdettavissa konsernimme johtamisohjeiston yleisperiaatteesta, jonka mukaan Orion-konsernin toiminta perustuu voimassa olevien lakien ja
eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen noudattamiseen. Tähän periaatteeseen perustuvat myös
konsernimme kaikille yksiköille ja koko henkilöstölle yhteiset Eettiset ohjeet, Code of Conduct. Kaikissa
yhteisösuhteissamme pyrimme avoimeen ja rehelliseen kanssakäymiseen, jossa molempien osapuolten
oikeutetut odotukset suhteelle tulevat otetuiksi huomioon.
Hyväksymme kohtuulliset lahjat osaksi normaalia liiketoimintakulttuuria lainsäädännön ja eettisesti
hyväksyttävien toimintatapojen puitteissa. Konsernin laajuisesti velvoittava Lahjonnan vastainen
politiikkamme kieltää yksiselitteisesti lahjuksen tai siihen verrattavissa olevan edun antamisen tai
vastaanottamisen.
Konsernimme lahjoituspolitiikan mukaan jokaista lahjoituspäätöstä tehtäessä varmistumme muun muassa
siitä, että lahjoitus on siihen sovellettavien lakien, määräysten ja muiden säännösten sekä eettisesti
hyväksyttävien toimintatapojen mukainen.
Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen yhtiömme osallistuu ennen kaikkea omien edunvalvontajärjestöjensä toiminnan kautta.
Emme tue rahallisesti emmekä lahjoituksin poliittisia puolueita tai järjestöjä, poliittista toimintaa
harjoittavia muita ryhmittymiä tai instituutioita emmekä poliitikkoja. Vaikka emme yhtiönä osallistu
puoluepoliittiseen toimintaan, kunnioitamme palveluksessamme olevien henkilöiden laillisia oikeuksia
poliittiseen toimintaan yksityiselämän piiriin kuuluvana asiana.
Noudatamme voimassa olevia kilpailulakeja. Kilpailuun ja sitä edistäviin toimiin suhtaudumme myönteisesti
ja pyrimme toiminnassamme varmistumaan soveltuvan kilpailulainsäädännön tavoitteiden toteutumisesta.
Tavoitteenamme on välttää kilpailuoikeudelliset rikkomukset.
Lain- ja määräystenmukaisuus on kaikessa toiminnassamme peruslähtökohta. Odotamme jokaisen orionilaisen olevan selvillä siitä lainsäädännöstä ja niistä määräyksistä, jotka koskevat kunkin omaa tehtäväaluetta.
Johto ja esimiehet huolehtivat siitä, että ajanmukaiset määräykset ovat saatavilla ja että henkilöstö on
niihin perehdytetty.

Menettelytavat
Konserniimme kuuluvat yksiköt ja organisaatiot hoitavat suhteitaan viranomaisiin vastuulleen ja toimintansa
piiriin kuuluvissa asioissa.
Halutessamme kantamme yhteiskunnallisten päättäjien ja viranomaisten tietoon esimerkiksi säädettäessä
lakeja tai laadittaessa määräyksiä pyrimme käyttämään vaikutuskanavina toimialamme kansallisia ja
kansainvälisiä edunvalvontaorganisaatioita. Olemme jäsenenä lääketutkimusta tekevien lääkeyhtiöiden
eurooppalaisessa kattojärjestössä EFPIAssa, diagnostiikkatuotteita valmistavien yritysten eurooppalaisessa
kattojärjestössä EDMAssa, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:hon kuuluvassa Kemianteollisuus ry:ssä sekä
useissa muissa toimintamme kannalta tärkeissä yhdistyksissä. Myös alueelliset kauppakamarit, Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari ICC ovat elinkeinoelämän näkökantoja edustavina yhteisöinä
relevantteja kanavia yhtiöllemme.
Tilanteen niin edellyttäessä yhtiömme johto on suorassa yhteydessä päätöksentekijöihin. Pidämme tärkeänä
hyviä ja asiallisia suhteita varsinkin toimipaikkakuntiemme päätöksentekijöihin, toimintaamme valvoviin
viranomaisiin sekä etenkin terveydenhuollon toimialan toimintaedellytyksiin vaikuttaviin valtio- ja kuntatason päättäjiin ja päätöksiä valmisteleviin virkamiehiin tullaksemme kuulluksi päätöksiä valmisteltaessa.
Yhtiöllämme ei ole erityistä edunvalvontaan keskittyvää organisaatiota eikä tointa.
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Vieraanvaraisuudessa ja huomionosoituksissa noudatamme kohtuullisuuden periaatetta. Lääkeliiketoimintamme suhteissa terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioihin noudatamme EFPIAn HCP/HCO-koodin
mukaisia hyviä käytäntöjä, jotka ovat toimialamme yhteisesti sopimia.
Pääosa konsernimme vuosittain tekemistä lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen perustuu yhtiökokouksen päätökseen osoittaa osa Orion Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitusten kohdentamisesta päättää hallitus.
Orionille on lääkeyhtiönä luontevaa tukea myös potilasjärjestöjen työtä. Tuen antamisessa noudatamme
lääkealalla yhteisesti sovittuja, EFPIAn Potilasjärjestökoodiin nojaavia käytäntöjä. Julkaisemme Orionilta
tukea saaneista potilasjärjestöistä vuositason yhteenvedon konsernisivustomme Vastuullisuus-osiossa.

Organisatoriset vastuut
Konsernitasolla vastuu Orionin yhteiskuntasuhteiden hoidosta on konsernin johtoryhmällä.

Koulutus ja tietoisuus
Yhteisösuhteisiin, yhteiskunnalliseen ja poliittisen vaikuttamiseen, kilpailu- ja muihin oikeudellisiin sekä
lahjonnan vastaisiin kysymyksiin Orionissa sovellettavia käytäntöjä ja keinoja käsittelemme yhtiön
ohjeistuksissa, esimies- ja asiantuntijakoulutuksissa, konsernin palvelukseen tulevien perehdyttämisen
yhteydessä ja myös muissa valmennus- ja informaatiotilaisuuksissa, joihin nämä aiheet luontevasti liittyvät.
Käytännöt määritellään myös konsernin Eettisissä ohjeissa.
Yhtiömme lahjonnan vastaiset periaatteet sisältyvät Eettisiin ohjeisiimme sekä Lahjonnan vastaiseen
politiikkaamme, jotka edellyttävät konsernimme henkilökunnan yksiselitteisesti kieltäytyvän antamasta ja
ottamasta vastaan lahjusta tai siihen verrattavissa olevaa etua. Järjestämme henkilöstölle konsernin
laajuisesti koulutusta politiikan tarkoituksen ja merkityksen sisäistämiseksi. Koulutamme ja perehdytämme
henkilöstöämme säännöllisesti ja suunnitelmallisesti näiden periaatteiden ja ohjeiden hallitsemiseksi.
Korruptioon liittyvien riskien tunnistamien ja arviointi on osa konsernimme riskienhallinnan laajaa kokonaisuutta. Lahjontariskien arviointi sisältyy tärkeänä standardiosana muun muassa kaikkien kumppanuussopimustemme valmisteluun.
Konsernimme johtamisohjeistoon sekä Eettisiin ohjeisiin kirjatun yleisen laillisuus- ja eettisyysperiaatteen
sekä Lahjonnan vastaisen politiikan lisäksi konsernissamme on kilpailuoikeudellinen ohjeisto, jota jokainen
konsernin palveluksessa oleva on velvollinen noudattamaan. Välttääksemme kilpailuoikeudelliset rikkomukset järjestämme kilpailuoikeudellista ja sopimuksien tekemiseen liittyvää koulutusta kaikille henkilöillemme, jotka ovat tekemisissä sopimusten tai muiden sellaisten asioiden kanssa, joilla saattaa olla kilpailuoikeudellisia vaikutuksia.
Myös ohjeet sopimusten tekemisestä ja konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminimien kirjoittamisesta sitovat
kaikkia konsernimme palveluksessa olevia. Näiden ohjeiden avulla pyrimme varmistamaan sen, että
kaikkien sopimusten tekemisessä käytetään riittävää juridista asiantuntemusta, sopimukset tehdään
kirjallisesti, sopimukset hyväksytään niiden merkityksen mukaisesti oikealla päätöksentekotasolla ja että
sopimuksia allekirjoittavat vain toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.
Toimintaamme liittyy huomattavan paljon lainsäädäntöä ja erityismääräyksiä. Järjestämme henkilöstöllemme runsaasti määräysten hallitsemiseen liittyvää koulutusta ja perehdytystä kurssein, tietoiskuin ja
itseopiskelun keinoin. Määräyksiin perehtyminen edellyttää myös henkilökohtaista panosta.

Valvonta ja seuranta
Valvomme lain ja viranomaismääräysten noudattamista samalla tavoin kuin konsernin sisäisten sääntöjen
noudattamista ja myös reagoimme niiden vastaiseen toimintaan samoilla johtamis- ja valvontajärjestelmän
mukaisilla käytännöillä, joita sovellamme muidenkin sisäisten sääntöjemme noudattamiseen.

Täydentävät viittaukset verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa:
Orionin eettiset ohjeet
Lahjonnan vastainen politiikka
Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan
Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme
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Toimintamme määräystenmukaisuus
Vuonna 2015 saimme kaksi seuraamusmaksun maksamiseen velvoittanutta päätöstä lääkemarkkinoinnin
sääntöjen rikkomuksista. Molemmat antoi Tanskan lääkemarkkinoinnin eettinen lautakunta ENLI, Etisk
Naevn for Laegemiddelindustrien. Hyväksyimme molemmat sanktiot.
Toinen niistä koski sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin mainokseen sisältynyttä väitettä, jonka
lautakunta katsoi olevan valmisteyhteenvedon vastainen ja siksi ristiriidassa Tanskan lääkemainontakoodin
vaatimusten kanssa. Tytäryhtiömme Orion Pharma A/S sai rikkeestään 15 000 DKK:n suuruisen
seuraamusmaksun.
Toinen päätös koski Easyhaler-keuhkolääkkeiden mainosjulistetta, johon sisältyneen väitteen ENLIn
lautakunta katsoi sääntöjen vastaiseksi sen perusteella, että mainoksesta puuttui väitettä tukeva viite
tutkimustuloksiin. Tanskan-tytäryhtiömme sai myös tästä rikkeestä 15 000 DKK:n suuruisen
seuraamusmaksun.
Vuonna 2014 maksoimme seuraamusmaksun yhdestä ja vuonna 2013 kolmesta markkinointisääntöjen
vastaisesta rikkomuksesta. Tapaukset on selostettu ko. vuosien vastuuraporteissamme indikaattorin PR7
yhteydessä.
Yhtiöllämme ei ole ollut tarkasteluvuosina:
−

tuotteidemme elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia

−

toimintaamme liittyviä, tuoteinformaatiota ja -merkintöjä koskevien määräysten ja vapaaehtoisten
periaatteiden rikkomuksia

−

asiakastietojen häviämistä koskeneita valituksia eikä asiakkaiden tai tutkimushenkilöiden
yksityisyydensuojan rikkomuksia

−

toimintaamme liittyviä, tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevan lainsäädännön ja säännöksien
rikkomuksia

−

toimintaamme koskevien ympäristömääräyksien rikkomuksia

−

toimintaamme liittyviä tapauksia, joissa yhtiömme tai sen edustajan olisi todettu syyllistyneen
lahjuksen antamiseen tai vastaanottamiseen

−

kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksia

−

ihmisoikeuksien rikkomuksia
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Taulukko-osa
Avainlukuja vuosilta 2013─2015
Tuotevastuutamme koskevia tunnuslukuja
Takaisinvedot tuotevirheiden takia yhteensä
Luokka 1 (vaarallinen)
Luokka 2 (haitallinen)
Luokka 3 (vähäinen)
Luokka 4 (muu syy)
Omaan toimintaamme kohdistuneiden tarkastuksien lkm
yhteensä
Viranomaisten tekemiä tarkastuksia
Kumppaneiden tekemiä tarkastuksia
Kriittisten havaintojen lkm
Hankintalähteidemme auditointien lkm yhteensä
Kriittisiä havaintoja
Toimittajien hylkäyksiä

Ympäristövaikutuksiamme koskevia tunnuslukuja
Materiaalien käyttö yhteensä, tonnia:
Valmistusaineita
Pakkausmateriaaleja
Kierrätettyjen valmistusaineiden (regeneroidut liuottimet)
osuus materiaalikäytöstä
Jätteet yhteensä, tonnia:
Uudelleenkäyttöön energiana
Hyödynnettäväksi muualla
Kaatopaikalle loppusijoitukseen
Energiankäyttö yhteensä, MWh:
Suora energiankäyttö yhteensä, MWh
Raskas polttoöljy
Kevyt polttoöljy
Epäsuora energiankäyttö yhteensä, MWh
Kaukolämpö
Höyry
Sähkö
Energiankäyttö raportointiyksiköissä, MWh:
Orion Oyj
Fermion Oy
Orion Diagnostica Oy
Säästötoimilla ja energiatehokkuutta parantamalla saavutettu
energiansäästö
yhteensä, MWh:
Sähkö
Lämpö
Polttoaine
CO2-päästöt energiankulutuksesta yhteensä, tonnia:
Suorasta energiasta
Epäsuorasta energiasta

2013

2014

2015

26
0
6
19
1
60
11
49
0
282
20
1

25
1
5
17
2
83
16
67
0
227
56
1

13
0
2
6
5
70
8
62
2
245
22
5

2013

2014

2015

16 987
13 192
3 795

13 398
9 529
3 869

13 331
9 538
3 793

15 %

17 %

18 %

13 393
11 956
1 311
127
158 113
12 695
12 100
595
145 418
48 882
29 129
67 406

10 921
9 164
1 683
71
157 716
11 964
11 500
464
145 752
50 445
24 755
70 552

10 217
8 638
1 565
14
152 316
485
0
485
151 831
47 744
35 057
60 030

98 360
49 512
10 241
5 200
399
4 501
300
41 607
3 591
38 016

102 974
45 531
9 212
827
627
200
0
44 386
3 402
40 984

99
43
8
2

843
495
978
395
0
703
1 692
41 224
128
41 116
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Ympäristövaikutuksiamme koskevia tunnuslukuja, jatkoa:
Päästöt ilmaan muusta kuin energiasta, tonnia:

2013

2014

2015

CO2-päästöt tuotannosta
Metyleenikloridi
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
Typen oksidit, NOx
Rikkidioksidi, SO2
Partikkelit
Veden otto ja kulutus yhteensä, 1 000 m3:

0
2
28
10
21
1
296
163
113
20
5 928
814
5 115

89
1
41
9
20
1
272
166
88
19
5 278
358
4 920

66
1
23
6
0,1
0,2
280
178
84
18
5 364
980
4 384

Orion Oyj
Fermion Oy
Orion Diagnostica Oy
Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset, 1 000 EUR:
Ympäristöinvestoinnit
Ympäristömenot

Henkilöstöä koskevia tunnuslukujamme
Poissaolo sairauden takia yhteensä, tuntia
Sairastavuus
Poissaolo tapaturmien takia yhteensä, tuntia
Poissaolojen takia menetetty työaika yhteensä, tuntia
Poissaolosuhde
Kaikkien tapaturmien lukumäärä yhteensä
Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneet
työpaikkatapaturmat
Alle 3 päivän poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat
Poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia yhteensä
Työpaikalla sattuneet tapaturmat, joista ei aiheutunut
poissaoloa sattuneita tapaturmia yhteensä
Työpaikalla
Työmatkalla sattuneet tapaturmat
Kuolemantapaukset
Tapaturmataajuus LTI 1
Tapaturmataajuus LTI 3
Todelliset työtunnit
Teoreettiset työtunnit
Koulutuspäiviä henkilöä kohti keskimäärin yhteensä

2013

2014

2015

219 412
3,9 %
2 784
222 196
4,2 %
147

213 091
3,7 %
4 304
217 395
4,1 %
134

26
21
47

31
14
45

64
111
36
0
10,7
5,9
4 390 584
5 238 432
5,2

46
91
43
0
9,9
6,8
4 543 624
5 365 999
4,8

181 613
3,2 %
3 608
185 221
3,5 %
134
11
18
29
54
83
51
0
6,5
2,5
4 474 220
5 262 192
3,4
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Henkilöstörakenne
Henkilömäärä 31.12.
Henkilömäärä kaudella keskimäärin
Henkilömäärä maittain 31.12.:
Suomi
Muut Pohjoismaat
Saksa
Iso-Britannia ja Irlanti
Venäjä
Intia
Muut maat
Henkilömäärä ulkomailla yhteensä
Henkilömäärä raportointiyksiköittäin 31.12.:
Orion Oyj
Fermion Oy
Orion Diagnostica Oy
Tytäryhtiöt
Henkilömäärä henkilöstöryhmittäin 31.12.:
Työntekijät
Tes-toimihenkilöt
Ylemmät toimihenkilöt
Sukupuolijakauma, koko henkilöstö:
Naisia
Miehiä
Sukupuolijakauma, työntekijät:
Naisia
Miehiä
Sukupuolijakauma, tes-toimihenkilöt:
Naisia
Miehiä
Sukupuolijakauma, ylemmät toimihenkilöt:
Naisia
Miehiä
Henkilöstön ikäjakauma:
Alle 20 v
20─29 v
30─39 v
40─49 v
50─59 v
60─ v
Henkilöstön vaihtuvuus:
Toimihenkilöt
Työntekijät
Vakinaisessa työsuhteessa olevien lkm 31.12.
Työsuhteen kesto keskimäärin, vuotta

2013
3
3
3
2

3
2

3
1
1

519
540
519
816
141
93
61
118
72
218
724
519
230
331
255
703
519
888
506
125

2014
3
3
3
2

3
2

3
1
1

450
493
450
769
120
88
51
92
107
223
681
450
171
329
269
681
450
853
365
232

2015
3
3
3
2

401
431
401
723
124
68
50
84
128
224
678
3 401
2 127
333
263
677
3401
831
1 336
1 234

61 %
39 %

61 %
39 %

61 %
39 %

44 %
56 %

44 %
56 %

42 %
58 %

71 %
29 %

71 %
29 %

70 %
30 %

61 %
39 %

61 %
39 %

63 %
37 %

<1 %
16 %
29 %
31 %
19 %
5%
2,4 %
2,8 %
5,4 %
3 014
10,4

<1 %
16 %
28 %
31 %
20 %
5%
2,9 %
2,9 %
5,6 %
2 981
10,8

<1 %
14 %
28 %
32 %
21 %
4%
2,6 %
3,6 %
1,9 %
2 926
11,1

64/66

Orion-konsernin yritysvastuuraportti 2015

Sukupuolijakaumia
Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan raportointiyksiköittäin 2015

Henkilöä
(%-osuus)

Orionkonserni

Naisia

Orion Fermion
Oyj
Oy

2 141
61 %
1 379
39 %
3 520

Miehiä
Yhteensä

1 449
65 %
793
35 %
2 242

Orion
Diagnostica
Oy

95
28 %
243
72 %
338

Ulkom.
tytäryhtiöt

179
70 %
76
30 %
255

418
61 %
267
39 %
685

Esimiesasemassa olevan henkilöstön sukupuolijakauma 2015
Orion Fermion
Orion-konserni
Naisia
Miehiä
Yhteensä
henkilöä

255
272
527

48 %
52 %
100 %

Oy

Orion
Diagn. Oy

tytäryhtiöt

169
141
310

11
46
57

25
10
35

50
75
125

Sukupuolijakauma, Orion Oyj:n hallitus
Lkm
Naisia
Miehiä
Yhteensä henkilöä

Sukupuolijakauma, Konsernin johtoryhmä

2013

2014

2015

1
5
6

1
6
7

1
6
7

Ikärakenne, Orion Oyj:n hallitus
Syntymävuosi
1940−1949
1950−1959
1960−1969
Yhteensä henkilöä

Ulkom.

Oyj

Lkm
Naisia
Miehiä
Yhteensä henkilöä

2013

2014

2015

3
5
8

3
5
8

3
5
8

2013

2014

2015

2
5
1
8

2
5
1
8

2
5
1
8

Ikärakenne, Konsernin johtoryhmä

2013

2014

2015

1
4
1
6

1
5
1
7

1
5
1
7

Syntymävuosi
1950−1959
1960−1969
1970−1979
Yhteensä henkilöä
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Taloudellisia tunnuslukujamme
Liikevaihto, milj. EUR
Ulkomaantoiminta, milj. EUR
% liikevaihdosta
Liikevoitto, milj. EUR
% liikevaihdosta
Voitto ennen veroja, milj. EUR
% liikevaihdosta
Tuloverot, milj. EUR
T&K-kulut, milj. EUR
% liikevaihdosta
Investoinnit, milj. EUR
% liikevaihdosta
Taseen loppusumma, milj. EUR
Omavaraisuusaste, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR
Valtiolta saadut merkittävät avustukset, milj. EUR

2013

2014

2015

1 006,9
732,3
72,7 %
267,7
26,6 %
264,0
26,2 %
57,8
101,9
10,1 %
77,9
7,7 %
979,0
53,6 %
38,5 %
40,3 %
218,1
0,7

1 015,3
719,8
70,9 %
272,4
26,8 %
267,8
26,4 %
56,6
106,2
10,5 %
57,1
5,6 %
1 001,5
52,3 %
36,6 %
41,1 %
219,2
1,9

1 015,6
697,1
68,6 %
266,6
26,2 %
262,3
25,8 %
54,2
108,1
10,6 %
44,5
4,4 %
1 047,4
57,4 %
35,7 %
37,5 %
220,6
1,8
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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
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