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TOIMIMME 

OIKEIN 
Eettinen toimintatapa ja yhtiön menestys käyvät Allerganilla yhtä jalkaa. 
Rehellisyys on kaiken toimintamme ytimessä.

Allerganin liikekumppanien eettinen ohjeisto
Toimimme Allerganilla oikein, ja rehellisyys on 
kaiken toimintamme ytimessä. Ylläpidämme 
korkeita standardeja harjoittaaksemme 
liiketoimintaa eettisesti ja toimimme sovellettavien 
lakien, asetusten, ohjesääntöjen ja alan 
teollisuuden määräysten mukaisesti.

Allergan on sitoutunut rehelliseen liiketoimintaan 
ja pyrkii noudattamaan korkeimpia eettisiä, 
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia normeja. Näin 
ollen Allergan ryhtyy liiketoimiin ainoastaan 
sellaisten henkilöiden ja organisaatioiden kanssa, 
jotka jakavat sitoutumisemme korkeisiin eettisiin 
normeihin ja jotka toimivat vastuullisesti.

Allerganin liikekumppanien eettinen ohjeisto 
määrittää eettiset normit, joiden mukaisesti 
harjoitamme liiketoimintaamme, sekä odotukset, 
joita kohdistamme liikekumppaneihimme eli 
kaikkiin kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien 
alihankkijat, jakelijat, palveluntarjoajat, konsultit, 
freelancerit, edustajat ja myyjät, jotka harjoittavat 
liiketoimintaa puolestamme. 

Tämän lisäksi liikekumppanien eettinen ohjeisto 
noudattaa lääke- ja terveydenhuoltoalan yritysten 
muodostaman (PSCI:n) ja YK:n Global Compact 
-periaatteiden mukaista toimintaa. 

Liikekumppanien eettinen ohjeisto ei pyri 
korvaamaan, syrjäyttämään tai rikkomaan mitään 
sovellettavissa olevaa lakia tai säännöstä eikä 
Allerganin kanssa tehdyn sopimuksen velvoitetta. 

Mitä odotamme liikekumppaneiltamme
Vaadimme liikekumppaneitamme toimimaan 
yhteisten korkeiden normien mukaisesti, 
sitoutumaan rehellisyyteen ja noudattamaan tässä 
liikekumppanien eettisessä ohjeistossa esitettyjä 
periaatteita työskennellessään Allerganin kanssa.

Liikekumppanit voivat kukin tahollaan päättää, 
miten ne noudattavat periaatteita ja normeja, 
jotka on kirjattu tähän liikekumppanien eettiseen 
ohjeistoon. 
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Allerganin tutkimus ja tuotekehitys
Keskitymme Allerganintutkimus- ja 
tuotekehitystyössä löytämään ja tuomaan 
markkinoille uusia tuotteita, jotka vastaavat 
ratkaisemattomiin lääketieteellisiin tarpeisiin ja 
parantavat samanaikaisesti maailmanlaajuista 
korkeatasoisten ja edullisten lääkkeiden tarjontaa 
kohentaen potilaidemme elämänlaatua.

Turvallisten tuotteiden kehittäminen on 
meille kaikille ensisijaisen tärkeää. Se koskee 
tuotteidemme koko elämänkaarta niiden 
kehittämisestä patentoituun käyttöön. Siksi 
pyrimme ylittämään kaikkein tiukimmat normit, 
jotka koskevat yritystämme. Potilasturvallisuus 
ja ohjelmiemme eettisyys ohjaavat tutkimus- ja 
kehitystyötämme, emmekä koskaan tingi laadusta 
yrityksen tavoitteen tai määräajan saavuttamisen 
vuoksi.

Olemme sitoutuneet kohtelemaan 
tutkimuksemme kohteita eettisesti ja turvallisesti. 
Pyrimme suojelemaan tutkimukseen osallistuvien 
ihmisten terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia 
ja kunnioittamaan lakeja, määräyksiä ja kulttuuria 
maissa, joissa tutkimuksiamme tehdään. Kun 
eläimiä on tarpeen käyttää tutkimuksessa, 
suoritamme kyseisiä eläintutkimuksia 
vastuullisella ja inhimillisellä tavalla. 

Allergan tukee muiden kuin eläinkoemenetelmien 
kehittämistä ja käyttöönottoa eläinkokeiden 
vähentämiseksi ja korvaamiseksi. Odotamme 
liikekumppaneidemme sitoutuvan kanssamme 
turvallisten tuotteiden kehittämiseen ja tutkijoiden 
terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
suojelemiseen.

Tarkat tuotetiedot
Arvioimme huolellisesti ja tarkasti tuotteidemme 
riskejä ja hyötyjä ennen niiden tuomista 
markkinoille. On tärkeää, että potilaat ja 
lääkärit ymmärtävät nämä riskit ja hyödyt 
ennen hoitopäätösten tekemistä, ja sen 
vuoksi suhtaudumme asiaan vakavasti, 
annamme täydelliset, tarkat ja rehelliset tiedot 
tuotteistamme ja odotamme liikekumppaniemme 
tekevän samoin. 

Varmistamme, että tuotteistamme annetut tiedot 
ovat tarkat, oikeudenmukaiset, tasapuoliset ja 
johdonmukaiset hyväksyttyjen tuoteselosteiden 
kanssa. Suhtaudumme vakavasti tuotteistamme 
antamiemme tietojen luotettavuuteen. 

Allergan on sitoutunut julkaisemaan kliinisistä 
tutkimuksistaan saamiaan lääketieteellisesti 
tärkeitä tuloksia, olivatpa ne positiivisia tai 
negatiivisia, ja kertomaan tuestaan kaikille 

VARMISTAMME 
POTILASTURVALLISUUDEN 
JA TUOTTEIDEN LAADUN

Olemme Allerganilla ylpeitä tuotteistamme ja varmistamme, että niitä kehitetään korkeiden 
laatu- ja turvallisuusnormien mukaisesti. Emme koskaan tingi potilasturvallisuudesta, tuotteen 
laadusta, emmekä määräystenmukaisuudesta.

julkaisuille, jotka ovat lähtöisin yhtiön 
taloudellisesti tukemasta tutkimuksesta.

Laatutuotteet
Kehittäessämme tuotteita Allerganilla ajattelemme 
potilaita ja paneudumme varmistamaan, 
että nämä saavat turvallisia ja korkealaatuisia 
tuotteita. Sitoutumalla laatuun olemme voineet 
ansaita potilaiden ja lääkärien luottamuksen 
eri puolilla maailmaa, ja jokaisena päivänä 
pidämme huolen tuon luottamuksen säilymisestä. 
Tietosuojalla on tärkeä rooli vastatessamme 
tuotteidemme turvallisuuden, tehokkuuden ja 
laadun varmistamisesta sekä sitoutuessamme 
potilasturvallisuuteen.

Haittavaikutusten raportointi
Haittavaikutusten raportointi ja niiden seuranta 
on yksi jatkuvista tavoista, joilla varmistetaan 
markkinoille tuotujen tuotteiden ja niitä käyttävien 
potilaiden turvallisuus. Allerganilla on sekä 
laillinen että eettinen velvollisuus ilmoittaa tällaiset 
tiedot myös valtion sääntelyviranomaisille. 
Lain mukaan liikekumppanien pitää raportoida 
haittavaikutuksista, Allerganin järjestämästä 
koulutuksesta ja Allerganin kanssa tekemistään 
sopimuksista.
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Toimimme Allerganilla aina rehellisesti ja noudatamme eettisen ja ammatillisen 
käytöksen korkeita vaatimuksia. Vastuullisella vuorovaikutuksella ansaitsemme 
terveydenhuollon palveluntarjoajien, toistemme ja yhteisön luottamuksen.

VUOROVAIKUTUKSEMME 
ON VASTUULLISTA

Lakien ja säädösten noudattaminen
Toimimme erittäin tarkasti säännellyllä toimialalla 
ja vaadimme liikekumppaneitamme harjoittamaan 
liiketoimintaa eettisesti ja sovellettavien lakien, 
säädösten, ohjesääntöjen, teollisuusmääräysten, 
Allerganin eettisen ohjeiston ja käytäntöjemme 
mukaisesti.

Tuotekampanjat
Potilaat ja lääkärit luottavat siihen, että 
yrityksemme markkinoi tuotteitamme rehellisesti 
ja lain vaatimusten mukaisesti. Varmistamme, 
että markkinointimateriaaleissa ja viestinnässä 
jakamamme tiedot ovat tarkat, luotettavat ja 
tasapuoliset.

Allerganin puolesta myynninedistämistoimia 
harjoittavien liikekumppanien on annettava 
luotettavia, tarkkoja ja täydellisiä tietoja 
tuotteistamme, ja niiden tulee käyttää 
markkinoinnissaan vain totuudenmukaisia, 
oikeita, oikeudenmukaisia ja tasapuolisia tietoja, 
jotka ovat hyväksyttyjen tuoteselosteiden 
mukaisia.

Lahjat ja kestitys liiketoiminnassa 
Lahjat ja kestitys (esim, vaatimattomat ateriat, 
vieraanvaraisuus ja pienet lahjat), jota tarjotaan 
Allerganin asiakkaille voidaan sallia rajoitetuissa 
tilanteissa ja vain Allerganin ohjeiden mukaan. 
Liikekumppanien täytyy varmistaa, ettei Allerganin 
puolesta tarjottua kestitystä voida ymmärtää 
väärin, kokea sopimattomaksi tai käsittää 
yritykseksi vaikuttaa liiketoimintapäätökseen.

Vuorovaikutus terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten ja valtion virkamiesten kanssa
Olemme Allerganilla toistuvasti 
vuorovaikutuksessa terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten kanssa ja annamme heille 
tietoja, jotka auttavat heitä tekemään 
lääketieteellisesti perusteltuja hoitopäätöksiä. 
Noudatamme korkeita eettisiä normeja 
ja sitoudumme potilashoitoon kaikissa 
suhteissamme terveydenhuollon ammattilaisten 
ja valtion virkamiesten kanssa. Vaadimme myös 
liikekumppaneitamme toimimaan samalla tavoin. 

Liikekumppanit eivät saa tarjota terveydenhuollon 
ammattilaisille tai valtion virkamiehille 
vääränlaista kannustusta (mukaan lukien mikä 
tahansa maksu, käteinen raha, lahjus tai alennus) 
vaikuttaakseen lääkkeiden määräämiseen, 
ostoihin, suosituksiin tai lääkkeen koostumusta 
koskeviin päätöksiin.

Avoimuus
Allergan on sitoutunut avoimuuteen 
liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla lähtien 
siitä, miten kirjaamme maksutapahtumat ja 
olemme vuorovaikutuksessa terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa, siihen saakka, kuinka 
dokumentoimme kliinisten tutkimusten tulokset. 

Emme koskaan ryhdy minkäänlaisiin toimiin, 
jotka vaarantaisivat organisaatiomme 
ammatillisen arvon, viittaisivat suosivaan 
kohteluun tai antaisivat muille vaikutelman siitä, 
että toimimme jollain tavoin epärehellisesti. 
Vaadimme liikekumppaneiltamme samantasoista 
kaikenkattavaa sitoutumista avoimuuteen.
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Kaupan määräysten noudattaminen
Koska olemme yritys, joka vie ja tuo tuotteita ja 
tietoa maihin ympäri maailmaa, meihin sovelletaan 
lakeja, jotka sääntelevät miten ja keiden kanssa 
voimme harjoittaa liiketoimintaa. Noudatamme 
kaikkia sovellettavia kauppalakeja ja kaikkien 
kauppaa käyvien maiden lakeja, mukaan lukien 
kaikki sovellettavat boikottilait ja kauppapakotteet. 

Odotamme liikekumppaneiltamme 
vastaavantasoista sitoutumista kaikkien 
asiaankuuluvien kauppalakien ja -määräysten 
noudattamiseen.

Reilu kilpailu
Allergan edistää liiketoimintaa ja ylläpitää 
potilaiden luottamusta tuotteiden laadun ja arvon 
perusteella 

Tuemme vapaita ja avoimia markkinoita ja 
noudatamme kilpailulakeja kaikkialla, missä 
harjoitamme liiketoimintaa. Vältämme 
keskusteluja kilpailun kannalta arkaluontoisista 
asioista tai sopimuksista, jotka rajoittavat 
sopimattomasti kilpailua tai rikkovat lakia, mukaan 
lukien kilpailijoiden kanssa käydyt keskustelut 
ja hintojen tai myyntiehtojen sopimiseksi, 
markkinoiden jakamiseksi tai kilpailijoiden 
eristämiseksi tietyistä asiakkaista, alueilta tai 
markkinoilta. 

Pyrimme kilpailemaan reilusti ja odotamme 
liikekumppaniemme toimivan samalla tavoin.

Liikekumppanien suhteet kolmansiin 
osapuoliin 
Liikekumppaniemme kanssa rakennetut suhteet 
perustuvat keskinäiseen luottamukseen ja 
kunnioitukseen. 

Odotamme liikekumppaniemme harjoittavan 
liiketoimintaa rehellisesti ja ottavan vastuun 
eettisten suhteiden ylläpitämisestä Allerganin, 
samoin kuin kaikkien myyjien ja muiden, 
puolestamme toimivien kolmansien osapuolten 
kanssa.

Lahjonnan ja korruption torjunta
Lahjonta ja korruptio voivat vahingoittaa yhteisöjä, 
markkinoita, potilaitamme ja asiakkaitamme ja 
vahingoittaa mainettamme. 

Allergan ei tarjoa sopimattomia kannustimia, 
eikä myöskään salli muiden tehdä niin meidän 
puolestamme vastineeksi meitä suosivasta 
liiketoimintapäätöksestä, liiketoimintaedusta 
tai palkkioksi henkilölle, joka on aiemmin tehnyt 
meitä suosivan liiketoimintapäätöksen tai 
tarjonnut liiketoimintaedun.

VUOROVAIKUTUKSEMME 

ON VASTUULLISTA (jatkuu)

Toimimme Allerganilla aina rehellisesti ja noudatamme eettisen ja ammatillisen 
käytöksen korkeita vaatimuksia. Vastuullisella vuorovaikutuksella ansaitsemme 
terveydenhuollon palveluntarjoajien, toistemme ja yhteisön luottamuksen.
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SUOJELEMME 
YHTIÖTÄMME

 Allerganin suhteet, omaisuus ja tuotemerkki antavat meille mahdollisuuden 
tuottaa tuloksia. Toimimme eettisesti pystyäksemme palvelemaan tehokkaasti 
sidosryhmiämme suojaamalla yrityksen omaisuuden, tiedot ja asiakirjat.

Eturistiriidat
Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset edut 
ovat ristiriidassa tai antavat vaikutelman 
ristiriidasta yrityksen etuun nähden tai jos 
henkilö käyttää liikesuhdetta henkilökohtaisen 
hyödyn hankkimiseen. Tällaiset ristiriidat voivat 
olla seurausta henkilökohtaisista suhteista, 
taloudellisista eduista, liiketoimista tai 
sopimattomien lahjojen tai viihteen tarjoamisesta. 

Teemme Allerganilla puolueettomia päätöksiä 
ja pyrimme välttämään tilanteita, jotka 
voivat aiheuttaa tai näyttävät aiheuttavan 
eturistiriitoja, ja odotamme samaa asennetta 
liikekumppaneiltamme.

Luottamukselliset liiketiedot
Allerganin immateriaalioikeudet, 
liikesalaisuudet, omistusoikeudelliset tiedot 
ja muut luottamukselliset liiketiedot tarjoavat 
yrityksellemme kilpailuedun ja voivat aiheuttaa 
vahinkoa, jos ne julkistetaan ilman lupaamme ja 
noudattamatta asianmukaisia sääntöjä. 

Liikekumppanimme ovat vastuussa siitä, että ne 
noudattavat kaikkia sopimusehtoja Allerganin 
liiketietojen suojelemiseksi, käsittelevät kaikkia 
liiketietoja huolellisesti ja suojaavat niitä 
luvattomalta käytöltä ja paljastumiselta.

Yksityisyys ja tietosuoja
Yksityiset henkilöt sallivat Allerganin 
kerätä, käsitellä, siirtää, suojata ja tallentaa 
henkilökohtaisia tietojaan (eli tietoja, joita voidaan 
käyttää henkilön tunnistamiseen, paikantamiseen 
tai yhteydenottoon, samoin kuin mitä tahansa 
muita soveltuvissa yksityisyyydensuoja- / 
tietosuojalaeissa määritettyjä tietoja) turvallisesti, 
määräysten mukaisesti ja henkilöille annettujen 
ilmoitusten ja heidän suostumuksensa mukaisesti. 

Liikekumppanimme ovat laillisesti ja 
sopimuksellisesti velvoitettuja käsittelemään 
henkilötietoja vain Allerganin ohjeiden mukaisesti. 

Allerganin omistamien henkilötietojen 
käsittelystä (eli keräämisestä, tallentamisesta, 
käytöstä, siirtämisestä tai paljastamisesta) 
vastaavien liikekumppanien on allekirjoitettava 
Allerganin Yksityisyys ja tietosuoja -asiakirjan 
lisäys tai vastaavat määräykset ja lupauduttava 
noudattamaan kaikkia sovellettavia yksityisyyttä ja 
tietosuojaa koskevia lakeja. 

Liikekumppanien on ilmoitettava välittömästi 
kaikista Allerganiin liittyvistä tietosuojatapauksista 
Allerganin globaalille tietosuojatoimistolle 
osoitteeseen IR-Privacy@allergan.com.

Sisäpiiritiedot
Työskennellessäsi Allerganin liikekumppanina 
saatat nähdä tärkeitä julkaisemattomia 
(”sisäpiirin”) tietoja yrityksestämme tai yrityksistä, 
joiden kanssa toimimme, tai olla keskusteluissa 
kyseisten yritysten kanssa. 

On lain vastaista ostaa, myydä tai hallita 
Allerganin tai muiden yhtiöiden arvopapereita 
(esim. osakkeet, joukkovelkakirjat tai optiot), jos 
hallussasi on sisäpiiritietoja Allerganista tai jostain 
muusta yrityksestä. 

Liikekumppanit eivät saa käydä kauppaa 
sisäpiiritiedoilla eivätkä välittää niitä muille, jotka 
voivat käydä niillä kauppaa, ennen kuin tiedot 
ovat julkisesti tavallisten sijoittajien saatavilla 
(esimerkiksi julkaisun, lehdistötiedotteen tai 
julkisen verkkosivustomme kautta).
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SUOJELEMME 
YHTIÖTÄMME (jatkuu)

 Allerganin suhteet, omaisuus ja tuotemerkki antavat meille mahdollisuuden 
tuottaa tuloksia. Toimimme eettisesti pystyäksemme palvelemaan tehokkaasti 
sidosryhmiämme suojaamalla yrityksen omaisuuden, tiedot ja asiakirjat.

Yhtiön varat
Allerganin varat (esim. tietokonelaitteet ja 
-ohjelmistot, yrityksen omaisuus, taloudelliset 
resurssit, toimistotarvikkeet ja tietoturva) 
ovat tärkeitä liiketoiminnalle ja antavat meille 
mahdollisuuden tehdä työmme tehokkaasti ja 
tuottavasti.

Liikekumppaniemme vastuulla on turvata heidän 
käyttöönsä annettu Allerganin omaisuus, hallita 
kaikkia Allerganin resursseja huolellisesti ja 
käyttää näitä resursseja vastuullisesti ja ainoastaan 
liiketarkoituksiin.

Asiakirjahallinta
Olemme Allerganilla sitoutuneet huolehtimaan 
asiakirjoistamme vastuullisesti ja varmistamaan, 
että huolehdimme kirjanpidosta, joka vaaditaan 
verotuksellisten, laillisten, määräysten 
noudattamista koskevien ja taloudellisten 
velvoitteidemme hoitamiseksi. 

Odotamme liikekumppaniemme noudattavan 
samoja normeja pitämällä tarkkaa kirjanpitoa 
työskennellessään Allerganin puolesta ja 
noudattavan asianmukaisia lakeja ja Allerganin 
kanssa tekemiään sopimuksia.

Moitteeton varainhoito
Pörssiyhtiönä Allerganilla on velvollisuus 
huolehtia, että kirjanpito ja asiakirjat, jotka 
kertovat taloudellisesta asemastamme ja 
liiketoiminnastamme, on hoidettu tarkasti, oikein, 
täydellisesti ja ajantasaisesti. 

Kirjanpitomme ja asiakirjojemme eheys on 
välttämätöntä jatkuvalle menestyksellemme, ja 
liikekumppanimme ovat tasavertaisesti vastuussa 
Allerganin liiketietojen eheyden varmistamisesta. 

Lisäksi Allergan on sitoutunut estämään 
veropetosten rikollisen tukemisen ja 
varmistamaan veronkierron estämistä koskevien 
vaatimusten täydellisen noudattamisen kattavasti 
kaikessa liiketoiminnassaan. Odotamme 
liikekumppaniemme osoittavan samantasoista 
sitoutumista.

KUMPPANUUS JA YRITYSETIIKKA  |  Suojelemme yhtiötämme
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Ympäristö, terveys ja turvallisuus
Pyrimme tarjoamaan turvallisen ja terveellisen 
työpaikan ja vähentämään vaikutustamme 
ympäristöön.

Allergan on allekirjoittanut YK:n Global 
Compact -sitoumuksen ja on asettanut 
ympäristö-, terveys- ja turvallisuustavoitteet ja 
-normit toimipaikoillemme ympäri maailman 
varmistaakseen, että noudatamme kaikkia 
liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisia sääntöjä 
ja määräyksiä ja vähennämme toimintamme 
ympäristövaikutuksia.

Liikekumppanien on suojeltava työntekijöitä 
kemiallisilta, biologisilta ja fyysisiltä vaaroilta; 
heillä on oltava ohjelmat hätätilanteiden 
ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi; heidän on 
toimittava ympäristöystävällisesti ja heillä on 
oltava käytössä järjestelmät, joilla varmistetaan 
asianmukainen jätehuolto, ilmanvaihto ja 
jätevedenpoisto. 

Odotamme liikekumppaneidemme noudattavan 
kaikkia asiaan liittyviä lakeja ja määräyksiä.

Ihmisoikeudet
Työskentelemme Allerganilla kuten kunnon 
yrityskansalainen, missä tahansa maailmassa 
toimimmekin. Tuemme ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen periaatteita 
ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia toimitusketjumme kaikilla tasoilla. 

Noudatamme Ison-Britannian nykyaikaista 
orjuutta torjuvan Modern Slavery Act 2015 -lain 
määräyksiä ja vastaavien lakien määräyksiä muilla 
lainkäyttöalueilla. Liikekumppanien ei pidä käyttää 
pakkotyöhön, velkaorjuuteen, riistoon tai vankien 
hyväksikäyttöön perustuvaa työvoimaa.

Olemme sitoutuneet tuotteidemme vastuulliseen 
hankintaan ja noudatamme lakeja, jotka 
edellyttävät käytön julkistamista. 

Kunnioitamme ihmisoikeuksia harjoittamalla 
huolellisuutta emmekä koskaan tietoisesti 
harjoita liiketoimintaa sellaisen yrityksen tai 
yksityishenkilön kanssa, joka rikkoo työlakeja tai 
osallistuu ihmisoikeusrikkomuksiin, mukaan lukien 
lapsityövoima, pakkotyö, ihmiskauppa, fyysiset 
rangaistukset ja laiton syrjintä, ja odotamme 
liikekumppaneidemme toimivan samoin. 

OLEMME VASTUULLISIA 
KANSALAISIA

Allergan keskittyy auttamaan kaikkialla maailmassa asuvia ihmisiä parempaan elämään. 
Olemme toimeliaita yhteisöissämme, tavoitteellisia toimissamme ja sitoutuneita saamaan 
aikaan muutoksen. 
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Yhtäläiset työllistymismahdollisuudet

Olemme Allerganilla sitoutuneet 
tarjoamaan päteville henkilöille yhtäläiset 
työllistymismahdollisuudet kaikissa 
henkilöstökäytännöissä, mukaan lukien rekrytointi, 
valinta, ylennys, koulutus, opiskelutuki, korvaukset, 
edut, siirto, lomautus, irtisanominen sekä 
sosiaaliset ja virkistysohjelmat. Käytäntömme ja 
toimemme ehkäisevät laittoman syrjinnän.

Tasa-arvo-ohjelmamme, jotka kattavat 
vähemmistöt, naiset, vammaiset ja suojellut 
veteraanit, on otettu käyttöön sovellettavien lakien 
ja asetusten mukaisesti, ja niissä määritellään 
erityinen tasa-arvoa vahvistava toiminta ja 
työntekijöidemme velvollisuudet yhtäläisten 
työllistymismahdollisuuksien suhteen. 

Kaikkien työntekijöiden odotetaan sitoutuvan 
tasa-arvoa vahvistaviin pyrkimyksiimme sen 
varmistamiseksi, että kaikilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet, rohkaisevan monimuotoisuutta 
Allerganilla ja osoittavan ymmärrystä ja 
kunnioitusta muita kohtaan.

Allerganin yhtäläisistä 
työllistymismahdollisuuksista vastaava 
toimihenkilö (equal employment 
opportunity officer, EEO Officer) on Global 
Talent VP eli kansainvälisen rekrytoinnin 
apulaistoimitusjohtaja. Allergan on 
liittovaltion alihankkija, johon sovelletaan 

toimeenpanoasetuksella 11246 annettua 
Vietnamin aikakauden veteraanien 
sopeutumistukea koskevaa lakia vuodelta 
1974, sellaisena kuin se on muutettuna, 
vuoden 1973 kuntoutuslain 503 §, sellaisena 
kuin se on muutettuna, ja kutakin niiden 
täytäntöönpanosäädöstä. 

Allerganilla on velvollisuus ilmoittaa 
myyjilleen ja alihankkijoilleen yhtäläisen 
työllistymismahdollisuuden käytännöistä. 
Allergan vaatii liikekumppaneitaan tukemaan 
pyrkimyksiään näiden käytäntöjen suhteen.

Häirinnän ja syrjinnän torjunta
Pyrimme Allerganilla ylläpitämään myönteistä 
työympäristöä, missä ei ole häirintää, syrjintää, 
pelottelua, kiusaamista eikä kostoa. Häirintä 
ja syrjintä rodun, ihonvärin, iän, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-
identiteetin tai -ilmaisun, etnisen alkuperän 
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, 
vammaisuuden, uskonnon, ammattiliiton 
jäsenyyden, siviilisäädyn, asevelvollisuuden, 
veteraanistatuksen, perimää koskevien tietojen 
tai minkä tahansa muun lailla suojatun aseman 
perusteella, on kielletty. 

Häirintä ja syrjintä voivat esiintyä monessa 
eri muodossa ja sisältää sanallisia, fyysisiä, 
visuaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä tekoja. 

Emme salli häiritsevän tai syrjivän käyttäytymisen 
kohdistua keneenkään, jonka kanssa harjoitamme 
liiketoimintaa, ja odotamme liikekumppaniemme 
noudattavan samaa normia.

Liikekumppanien tulee kunnioittaa 
työntekijöidensä paikallisissa laeissa vahvistettuja 
oikeuksia liittyä yhteen vapaasti, liittyä tai olla 
liittymättä ammattiliittoihin, hankkia edustaja ja 
liittyä työpaikkaneuvostoon. 

Liikekumppanien työntekijöiden on voitava viestiä 
avoimesti johdon kanssa työolosuhteista ilman 
syrjinnän, häirinnän, kiusaamisen tai koston uhkaa.

Väkivalta työpaikalla
Allergan on sitoutunut tarjoamaan turvallisen 
työpaikan. Emme salli koskaan kiusaamista, 
häirintää, pelottelua, seurantaa tai vainoamista, 
emmekä uhkailua tai fyysistä vahinkoa, joka 
kohdistuu johonkin henkilöön tai hänen 
perheeseensä, ystäviinsä, työtovereihinsa tai 
omaisuuteensa, emmekä hänen omaisuutensa 
tahallista tuhoamista. Emme myöskään salli aseita 
tiloissamme. 

Luotamme siihen, että kollegat ovat valppaita 
ja ilmoittavat aina uhkaavasta tai pelottavasta 
käyttäytymisestä ja ratkaisevat mahdolliset konfliktit 
rauhallisesti. Odotamme liikekumppaniemme 
osoittavan samantasoista sitoutumista työpaikan 
turvallisuuden varmistamiseen.

PIDÄMME HUOLTA 
TOISISTAMME

Pyrimme Allerganilla toimimaan toisiamme kohtaan oikein. Meillä on velvollisuus 
luoda myönteinen, turvallinen ja tuottava työpaikka ja pitää siitä huolta.
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Allergan tarjoaa Etiikkalinjan ja muita resursseja, joiden avulla ongelmat voidaan raportoida.
HUOLENAIHEIDEN 
RAPORTOINTI

Huolenaiheiden raportointi
Allergan odottaa liikekumppanien raportoivan 
huolenaiheista, jotka koskevat liiketoimintaamme 
liittyvää mahdollisesti laitonta tai sopimatonta 
toimintaa. 

Jos huomaat tai epäilet, että joku Allerganin 
puolesta toimiva ryhtyy toimiin tai käyttäytyy 
tavalla, joka saattaa rikkoa lakia, tätä 
liikekumppanien eettistä ohjeistoa tai Allerganin 
käytäntöjä, ilmoita siitä viipymättä Allerganille 
Integrity Action Line -etiikkalinjan kautta. 

Allerganin etiikkalinjaa hoitaa riippumaton 
kolmas osapuoli. Se toimii 24/7 kaikkialla 
maailmassa. Etiikkalinjan kautta yksityiset henkilöt 
voivat raportoida anonyymisti lain sallimissa 
puitteissa, ja linja on käytettävissä osoitteessa 
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com. 
Kussakin maassa käytettävissä olevat etiikkalinjan 
puhelinnumerot löytyvät tältä verkkosivustolta.

Allergan kieltää kostotoimet, jotka kohdistuvat 
hyvässä uskossa valituksen tehneisiin henkilöihin 
ja odottaa liikekumppanien toimivan samojen 
normien mukaisesti.

11 KUMPPANUUS JA YRITYSETIIKKA  |  Huolenaiheiden raportointi

http://AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com

	Button 1: 


