Yhtiön menettelytapa 9
Sääntöjenmukaisuus- ja laadunvalvontaperiaate
Velvollisuudet ja menettelytavat
1.

Sitoutuminen sääntöjenmukaisuus- ja laatuvaatimuksiin: Stryker on sitoutunut kehittämään, valmistamaan ja
markkinoimaan lääketieteellisiä tuotteita, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita ja jotka täyttävät soveltuvien lakien ja
määräysten asettamat vaatimukset, mukaan lukien Yhdysvaltain ruoka- ja lääkeviraston (FDA) ja muut viranomaisten
asettamat vaatimukset maissa, joissa Stryker harjoittaa liiketoimintaa. Tällaisten lakien ja määräysten noudattaminen on
kaikkien Strykerin työntekijöiden velvollisuus.

2.

Jaostojen johtajat: Kunkin Strykerin jaoston johtajalla tai toimitusjohtajalla ("jaoston johtaja") on pääasiallinen vastuu
siitä, että hänen jaostonsa noudattaa kaikkia soveltuvia määräyksiä ja täyttää laatuvaatimukset. Jaoston johtajan
velvollisuuksiin kuuluu perustaa ja ylläpitää: jaostolla pätevät sääntöjenmukaisuus- ja laatuperiaatteet ja suunnitelmat;
järjestelmät ja menettelytavat, joissa otetaan huomioon sopivalla tavalla kaikki sääntöjenmukaisuus- ja
laatuvaatimukset; sääntöjenmukaisuus- ja laatukysymyksiin liittyvä koulutus jaoston työntekijöille; ja
sääntöjenmukaisuus-/laatuorganisaatio ("S/L"), johon on nimitetty sopiva henkilökunta ja jota johtaa jaostoa
sääntöjenmukaisuusvaatimuksensa täyttämään auttava S/L-vastuuhenkilö. Lisäksi jaoston johtaja on vastuussa yhtiön
S/L-ohjauskomitean määrittelemien sääntöjenmukaisuuteen ja laatuun liittyvien aloitteiden toteutumisesta ja S/Lkysymyksien raportoinnista tämän menettelytavan kohdan 4 mukaisesti.

3.

Strykerin S/L-ohjauskomitea.
3.1. S/L-ohjauskomitea, joka koostuu yhtiön kaikkien jaostojen johtavista S/L-vastuuhenkilöistä, kokoontuu vähintään
neljännesvuosittain, ja sen vastuulla on johtaa yhtiön laatuun ja sääntöjenmukaisuuteen liittyviä toimia koko
maailmassa. Komitealle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:
•
johtaa ja/tai valvoa Strykerin tuotantolaitosten itsenäisiä laadunvalvontajärjestelmiä
•
tarkistaa 483:t, tarkastusraportit, MDR:t, valvontaraportit, myynnistä poistot, varoituskirjeet ja muut kielteiset
sääntelyyn tai laatuun liittyvät ilmoitukset, jotka on lähettänyt tai vastaanottanut jokin jaosto ja tarkistaa
jaostojen kirjanpidon tarkastussuunnitelmat ja löydökset maailmanlaajuista ja/tai yhtiön kattavaa aloitetta
edellyttävien S/L-ongelmien ratkaisemiseksi.
•
auttaa jaostoja vastaamaan Yhdysvaltain tai kansainvälisten sääntelyinstituutioiden kielteisiin S/L-löydöksiin
•
auttaa jaostoja toteuttamaan laatusuunnitelmiinsa liitettyjä tai komitean liittämiä aloitteita
•
tunnistaa, edistää ja levittää parhaita menettelytapoja kaikilla jaostoilla ja
•
raportoida S/L-asioista tämän menettelytavan kohdan 4 mukaisesti

4.

Raportointi
4.1. Yritys kilpailee kaikista liiketoimintamahdollisuuksista tarmokkaasti, reilusti, eettisesti ja lakia noudattaen. Yritys
noudattaa kaikkia kartelli- ja muita lakeja, jotka säätelevät kilpailua ja kauppaa kussakin maassa, jossa se harjoittaa
liiketoimintaa, eikä neuvottele hinnoista, kustannuksista, tuotantosuunnitelmista, liiketoimintastrategioista tai
muista omistusoikeudellisista tai luottamuksellisista asioista kilpailijoiden kanssa.
•
Jaoston johtajan on ilmoitettava Strykerin päätoimitusjohtajalle ja yhtiön S/L-ohjauskomitealle kaikista
seuraavista tapahtumista:
o minkä tahansa valtion viraston tai organisaation suorittamat jaoston laadunvalvontajärjestelmien,
tuotteiden tai tilojen tarkastukset
o sääntöjenmukaisuuteen sääntelyyn tai laadunvalvontaan liittyvät kielteiset toimet minkä tahansa valtion
viraston taholta
o myynnistä poistot tai muut jaoston suorittamat tuotteisiin kohdistuvat toimet
o raportit tuotteiden väitetystä vioista tai toimintahäiriöistä, joista jaoston on raportoitava valtion virastolle
ja
o muut merkittävät sääntelyyn, laatuun tai tuotteiden turvallisuuteen liittyvät asiat
•
S/L-ohjauskomitean on raportoitava ripeästi kaikista olennaisista sääntöjenmukaisuuteen ja laatuun liittyvistä
asioista Strykerin päätoimitusjohtajalle, kyseisten asianmukaisten jaostojen johtajille ja jaostojen S/Lvastuuhenkilöille sekä Strykerin lakiasiainjohtajalle. Komitea tapaa päätoimitusjohtajan vähintään kaksi kertaa
vuodessa tarkastellakseen yhtiön tilannetta Yhdysvaltain ja kansainvälisten tahojen sääntöjenmukaisuus- ja
laatujärjestelmien vaatimusten suhteen.

5.

Kysymykset: Jos sinulla on kysyttävää joistakin tietyistä liiketoimista tai tämän periaatelausuman asettamista
velvollisuuksista, ota yhteyttä Strykerin talousjohtajaan tai lakiasiainjohtajaan. Viime kädessä vastuu
sääntöjenmukaisuudesta on kuitenkin sinulla itselläsi.
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