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TAVARANTOIMITTAJAN TOIMINTASÄÄNNÖSTÖ
Korjattu heinäkuussa 2016
Fortive-yhtiössä ("Fortive") sitoudumme erinomaisuuteen kaikessa liiketoiminnassamme.
Tämä käsittää kaikkien toimintojemme suorittamisen rehellisesti, yksilöiden oikeuksia ja
ympäristöä kunnioittaen. Odotamme, että tavarantoimittajamme (sekä hyväksytyt
alihankkijat), jotka ovat liikesuhteessa Fortiveiin ja sen tytäryhtiöihin, jakavat nämä samat
sitoumukset. Fortive ja sen tytäryhtiöt kehottavat kutakin tavarantoimittajaa täyttämään
seuraavat normit kaikissa toimissaan, jotka liittyvät suoraan tai epäsuoraan Fortive-yhtiöön tai
sen tytäryhtiöihin. Arvioimme, miten hyvin tavarantoimittajat noudattavat näitä normeja
päättäessämme, myönnämmekö vai jatkammeko tavarantoimittajalle suositeltavan aseman
statusta. Tavarantoimittajat, jotka eivät noudata näitä normeja, voivat menettää suositellun
aseman, ja/tai heidän liikesuhteensa Fortiveiin tai asianmukaiseen Fortivein tytäryhtiöön
saatetaan lakkauttaa.
Niiden alihankkijoiden käyttöön kohdistuvien rajoitusten lisäksi, joista on erikseen sovittu
tavarantoimittajan ja Fortivein tai asianmukaisen tytäryhtiön välillä, tavarantoimittajat eivät
käytä mitään alihankkijaa missään Fortiveiin tai sen tytäryhtiöihin liittyvässä liiketoiminnassa,
ellei alihankkija ole saanut kopiota tästä toimintasäännöstöstä.
YLEISTÄ
Tavarantoimittaja noudattaa kaikkia liiketoimintaansa liittyviä lakeja ja säädöksiä sekä alansa
normeja, mukaan lukien tuotteiden ja palveluiden valmistusta, hinnoittelua, myyntiä, jakelua,
merkitsemistä, kuljetusta, tuontia ja vientiä koskevat normit. Rajoittamatta tätä vaatimusta
tavarantoimittaja ei (A) riko, väärinkäytä tai loukkaa kenenkään henkilön tai minkään tahon –
mukaan lukien Fortivein ja sen tytäryhtiöiden – immateriaalioikeuksia; tai (B) osallistu
mihinkään toimiin, jotka rikkovat soveltuvia lakeja tai säädöksiä koskien (1) lahjontaa,
korruptiota tai laittomia maksuja, (2) epäoikeudenmukaista kilpailua tai epäoikeudenmukaisia
tai petollisia kaupankäyntikäytäntöjä, (3) ympäristöä, (4) terveyttä ja turvallisuutta, (5)
kansainvälistä kauppaa, mukaan lukien vientiä ja tuontia, (6) tietosuojaa ja turvallisuutta, (7)
rahanpesua, (8) työvoimaa ja työllistämistä, (9) sopimusten solmimista hallinnollisten tahojen
kanssa tai (10) terveydenhuoltoa ja lääketieteellisiä laitteita.
REHELLISYYS JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN
Tavarantoimittajan on sitouduttava äärimmäiseen rehellisyyteen liiketoiminnassaan. Erityisesti:


korruptio, kiristys tai kavallus; epäasianmukaiset edut. Tavarantoimittaja ei osallistu
korruptioon, kiristykseen eikä kavallukseen missään muodossa eikä tarjoa tai ota
vastaan lahjuksia tai käytä mitään keinoja hankkiakseen kohtuuttomia tai
epäasianmukaisia etuja. Tavarantoimittajan on noudatettava kaikkia asianmukaisia
korruption vastaisia toimintamaidensa lakeja ja säädöksiä, Yhdysvaltain ulkomaisten
korruptiokäytänteiden vastaista lakia (Foreign Corrupt Practices Act), Yhdistyneen
kuningaskunnan lahjontalakia (Anti-Bribery Act), OECD:n lahjonnan vastaista
sopimusta (Anti-Bribery Convention) ja kaikkia kansainvälisiä korruption vastaisia







sopimuksia. Lisäksi tavarantoimittaja ei saa lahjoa ketään Fortivein tai sen
tytäryhtiöiden toimihenkilöä, johtajaa, työntekijää tai edustajaa eikä tarjota näille
lahjuksia tai mitään epäasianmukaisia maksuja tai asiattomia lahjoja.
Tavarantoimittajan on ilmoitettava välittömästi Fortiveille kaikista tapauksista, joissa
Fortivein tai sen tytäryhtiöiden toimihenkilö, johtaja, työntekijä tai edustaja on esittänyt
tavarantoimittajalle tällaisen epäasiallisen pyynnön tai vaatimuksen.
Kirjanpito. Tavarantoimittajan on (1) pidettävä kirjaa ja esitettävä kirjanpito kunkin
lainsäädäntöalueen lakien mukaisesti, (2) heijastettava kirjanpidossaan kohtuullisella
tarkkuudella, täsmällisesti ja oikeudenmukaisesti tapahtumat, varat, velvoitteet, tulot ja
menot ja (3) oltava sisällyttämättä kirjanpitoon mitään virheellisiä tai harhaanjohtavia
tietoja.
Eturistiriita. Tavarantoimittajan on ilmoitettava välittömästi Fortiveille tai
asianmukaiselle Fortivein tytäryhtiölle kaikista eturistiriidoista, joista se tulee
tietoiseksi. "Eturistiriita" on mikä tahansa olosuhde, toiminto tai suhde, joka liittyy
suoraan tai epäsuoraan tavarantoimittajaan ja jossa Fortivein tai jonkin sen tytäryhtiön
työntekijän yksityiset edut häiritsevät epäasianmukaisesti – tai edes vaikuttavat
häiritsevän epäasianmukaisesti – Fortivein ja/tai sen tytäryhtiöiden etuja.
Rikkomusten raportointi, koskemattomuus. Tavarantoimittajalla odotetaan olevan
käytäntö, joka kieltää laittoman ja epäasianmukaisen toiminnan ja joka sekä tarjoaa
tavarantoimittajan työntekijöille ja muille edustajille tavan tuoda esiin huolenaiheita
että sisältää prosessin, jolla tapaukset voidaan tutkia ja ratkaista. Tavarantoimittajan ei
tule sallia kostoa sellaista työntekijää kohtaan, joka hyvässä uskossa raportoi
väärinkäytöstä, uhkailusta, syrjinnästä, ahdistelusta tai muusta lain tai tämän
säännöstön rikkomuksesta tai joka auttaa minkä tahansa raportin tutkinnassa.

TYÖVOIMA JA TYÖLLISTÄMINEN
Tavarantoimittajan on noudatettava kaikkia asianmukaisia työvoimaa ja työllistämistä koskevia
lakeja ja säädöksiä. Erityisesti:
 Palkkio. Tavarantoimittajan on noudatettava kaikkia soveltuvia palkkaa ja työaikaa
koskevia lakeja ja säädöksiä. Tämä käsittää minimipalkan, ylityökorvauksen ja muut
korvaukset. Lisäksi tavarantoimittajan on tarjottava kaikki lain vaatimat edut.
 Työaika. Tavarantoimittajan työaikojen on noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja ja
säädöksiä. Tavarantoimittaja ei vaadi työntekijöitä työskentelemään soveltuvan lain
sallimaa tavallista työaikaa ja ylityöaikaa pidempään.
 Pakkotyövoima/vankityövoima. Tavarantoimittaja ei käytä pakkotyövoimaa eikä
vastentahtoista työvoimaa, mukaan lukien vankeja, orjia tai palvelussopimustyövoimaa
eikä osallistu minkäänlaiseen ihmiskauppaan.
 Lapsityövoima. Tavarantoimittaja ei käytä lapsityövoimaa. "Lapsi" tarkoittaa
henkilöä, joka on joko (1) alle 16-vuotias tai (2) nuorempi kuin soveltuvan lain sallima
työntekijän minimi-ikä. Tavarantoimittaja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja
säädöksiä, jotka koskevat alaikäisten työllistämistä.
 Oikeudenmukainen kohtelu. Tavarantoimittaja kohtelee jokaista työntekijää
arvokkaasti ja kunnioittaen soveltuvien työllistämistä ja työvoimaa koskevien lakien
mukaisesti eikä uhkaile työntekijöitä ankaralla tai epäinhimillisellä kohtelulla, mukaan
lukien seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, ruumiillinen rangaistus,
henkinen tai ruumiillinen pakottaminen tai herjaus, eikä altista heitä tällaiselle
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kohtelulle.
Syrjintä. Tavarantoimittaja ei syrji ketään työntekijää laittomasti palkkaus- tai
työllistämiskäytännöissä rotuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoliidentiteettiin, ihonväriin, ikään, sukupuoleen, synnyinmaahan, invaliditeettiin,
uskontoon tai muuhun lain suojaamaan ominaisuuteen perustuen.
Oikeus kokoontua. Tavarantoimittajan on kunnioitettava työntekijöiden oikeuksia
kokoontua vapaasti kaikkien soveltuvien lakien sallimalla tavalla ja niiden mukaisesti.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS
Tavarantoimittajan on noudatettava kaikkia soveltuvia ympäristöä, työterveyttä ja
työturvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä. Erityisesti:
 Työpaikan turvallisuus- ja hätäsuunnitelmat. Tavarantoimittajan on tarjottava
työntekijöille turvallinen ja terveellinen työpaikka, joka täyttää (ja pyrkii ylittämään)
kansainväliset turvallisuusstandardit. Tavarantoimittajalla on oltava suunnitelmat
hätätilanteita varten. Nämä kattavat tulipalon, vuodot ja luonnonkatastrofit.
 Ympäristönsuojelu. Tavarantoimittajan on pyrittävä löytämään keinoja säästää
luonnonvaroja ja energiaa, vähentää jätteen tuottamista ja vaarallisten aineiden käyttöä
sekä minimoida ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia.
HALLINTAJÄRJESTELMÄT, SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMISEN SEURANTA JA
RAPORTOINTI






Hallintajärjestelmät ja kommunikaatio. Tavarantoimittajan on luotava ja ylläpidettävä
hallintajärjestelmä, joka on kohtuullisesti suunniteltu takaamaan tämän säännöstön
noudattaminen, vähentämään sen mainitsemia riskejä ja mahdollistamaan siihen
liittyvät jatkuvat parannukset. Tavarantoimittajan on varmistettava, että tästä
säännöstöstä ilmoitetaan asianmukaisesti kaikille johtajille, esimiehille, työntekijöille,
edustajille ja aliurakoitsijoille.
Valvonta ja noudattaminen. Tavarantoimittajan on ylläpidettävä kaikki dokumentaatio,
joka vaaditaan todistamaan tämän säännöstön noudattaminen. Tavarantoimittaja
tarjoaa Fortiveille tai sen asianmukaiselle tytäryhtiölle mahdollisuuden tutustua
tällaiseen dokumentaatioon Fortivein tai sen asianmukaisen tytäryhtiön pyynnöstä.
Tavarantoimittaja ymmärtää, että Fortive, sen tytäryhtiöt tai sen nimeämät edustajat
(mukaan lukien kolmannet osapuolet) saattavat osallistua toiminnan valvontaan
arvioidakseen tämän säännöstön noudattamista. Tämä kattaa paikan päällä tapahtuvan
tilojen tarkistuksen sekä kirjanpidon ja tallenteiden tarkistuksen. Fortiveilla tai
millään sen tytäryhtiöistä tai valtuutetuista edustajista ei ole minkäänlaista
velvollisuutta valvoa tai taata tämän säännöstön noudattamista, ja tavarantoimittaja
ymmärtää, että yksinomaan tavarantoimittaja on vastuussa siitä, että sen johtajat,
esimiehet, työntekijät ja edustajat noudattavat tätä säännöstöä kokonaisuudessaan.
Raportointi. Tavarantoimittajan on ilmoitettava välittömästi Fortiveille numeroon +1855-846-6726 tai osoitteessa http://fortive.ethicspoint.com saadessaan tietää
tavarantoimittajan tai Fortivein tai sen tytäryhtiöiden työntekijöiden
epäasianmukaisesta käyttäytymisestä tai epäillessään sellaista.

One-Step Dialing
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Country

Toll-Free Number

Australia

1-800-76-9154

Brazil

0800-892-0716

Canada

1-855-846-6726

China

4006013752

Hong Kong

800-96-1150

Japan

00531-11-0447 (KDDI)
0066-33-830677 (Softbank Telecom)
0034-800-600320 (NTT)

Korea

00308-13-3061

Mexico

001-844-579-6807

Russia

88005552742 (landline)
+7 88005552742 (mobile)

Singapore

800-110-2215

United States

1-855-846-6726

Two-Step Dialing
Country

STEP 1: Call Toll-free AT&T Direct Access Number

Austria

0-800-200-288

Czech Republic

00-800-222-55288

Denmark

800-100-10

Finland

0-800-11-0015

France

0-800-99-0011

Germany

0-800-225-5288

Hungary

06-800-011-11

Italy

800-172-444

India

000-117

Netherlands

0800-022-9111

Poland

0-0-800-111-1111

Portugal

800-800-128

Slovakia

0-800-000-101

South Africa

0-800-99-0123

Spain

900-99-0011

Switzerland

0-800-890011

Taiwan

00-801-102-880

Turkey

0811-288-0001

UK (BT)

0-800-89-0011

All Other
Countries

STEP 2:Enter this number

1-855-846-6726

Click link below to find you country’s
telephone number for Step One:
http://www.business.att.com/bt/access.jsp?c=0
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