
Fortiven toimittajia koskevat 
säännöt 
Yhteinen sitoumuksemme 



Viesti toimittajillemme
Fortive on “välttämätöntä tekniikka ihmisille, jotka edistävät kehitystä.” Tämä on yhteinen 
tarkoituksemme ja syymme olemassaoloomme. Olemme sitoutuneet tekemään maailmasta 
paremman ja turvallisemman paikan. 

Kun jatkamme ympäröivän maailman muuttamista, ainoa samana pysyvä asia on 
sitoutumisemme rehellisyyteen. Pyydämme teitä kanssamme tai meidän puolestamme 
työskentelevänä organisaationa (”toimittaja”) jakamaan tämän sitoumuksen kanssamme 
toimimalla näissä säännöissä esitettyjen odotusten mukaisesti ja varmistamalla, että omat 
toimittajanne tekevät samoin.

Jos me kaikki työskentelemme eettisesti, vastuullisesti ja lainmukaisesti, emme ainoastaan 
saavuta poikkeuksellisia tuloksia, vaan teemme sen poikkeuksellisilla tavoilla.

Bob Mahlik 
Johtaja, maailmanlaajuinen hankinta-  
ja toimitusketju – Fortive Corporation

30. huhtikuuta 2021
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Yhteinen sitoumuksemme 
Rehellinen toiminta  
Fortive on sitoutunut rehelliseen 
liiketoimintaan. Toimittajat ovat huomattava 
osa menestystämme. Toimittajien tulee toimia 
oikealla tavalla, rehellisesti ja läpinäkyvästi 
ja varmistaa, että niiden omat toimittajat ja 
työntekijät toimivat samoin. 

Lakien ja määräysten noudattaminen  
Toimittajana olet osa Fortive-perhettä. 
Odotamme sinun työskentelevän 
lainmukaisesti ja eettisesti ja noudattavan 
kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä, ohjeita, 
toimialan sääntöjä ja yhtiön sääntöjä (mukaan 
lukien nämä säännöt). Jos huomaat, että 
useampi kuin yksi laki tai määräys soveltuu 
tiettyyn tapaukseen, noudata tiukempaa 
normia. Käytä aina hyvää harkintakykyä ja 
esitä kysymyksiä aina, kun olet epävarma 
oikeanlaisesta toiminnasta. 

RBA-säännöstön noudattaminen  
Fortive tukee Responsible Business Alliance 
-toimintasääntöjen (RBA-säännöstö) 
noudattamista. RBA-säännöstö edistää 
turvallisia ja kunnioittavia työolosuhteita sekä 
ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa. 
Odotamme sinun toimittajanamme lukevan 
RBA-säännöstön ja noudattavan sitä.
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Fortiven henkilöstö ja kulttuuri
Muiden kunnioittaminen  
Edistämme työpaikkoja, joissa voimme 
kaikki tehdä parhaamme ilman kiusaamista, 
väärinkäyttöä ja häirintää. Häirintää voi esiintyä 
monissa eri muodoissa (mukaan lukien 
fyysinen, suullinen, kirjallinen ja seksuaalinen 
häirintä), ja sitä voi tapahtua missä tahansa. 
Myös työntekijät, asiakkaat, alihankkijat ja 
muut toimittajat voivat syyllistyä häirintään. 
Odotamme, että kaikki toimittajamme 
edistävät vastaavanlaisia häirinnästä ja 
muusta ei-toivotusta käytöksestä vapaita 
työpaikkoja. Tämä voidaan saavuttaa toimimalla 
myönteisesti ja tuottavasti ja ottamalla asia 
puheeksi, kun vääränlaista toimintaa havaitaan, 
koetaan tai epäillään. 

Osallistaminen ja monimuotoisuus  
Arvostamme monimuotoisuutta ja 
kunnioitamme muiden näkökulmia ja 
kulttuurieroja. Uskomme tasa-arvoon ja 
vastustamme tiukasti kaikenlaista syrjintää. 
Odotamme sinun toimivan samalla tavoin 
toimittajanamme. Toimi reilusti ja kohtele 
kaikkia arvokkaasti. Pyri aktiivisesti löytämään 
erilaisia mielipiteitä, muodosta monimuotoisia 
tiimejä ja varmista, että työsuhdetta koskevat 
päätökset (kuten työhönotto ja ylentäminen) 
eivät koskaan perustu suojattuihin 
ominaisuuksiin, kuten muun muassa rotu, 
ihonväri, kansallinen alkuperä, uskonto, 
sukupuoli, ikä, siviilisääty, vammaisuus, 
veteraaniasema, seksuaalinen suuntautuminen, 
sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu.

Terveys ja turvallisuus  
Asetamme ihmisten turvallisuuden etusijalle 
ja pyrimme minimoimaan turvallisuusriskit 
(mukaan lukien päihteiden väärinkäyttö ja 
fyysiset turvallisuusrikkomukset). Odotamme 
sinun toimittajanamme noudattavan kaikkia 
sovellettavia lakeja, määräyksiä, ohjeita, 
toimialan sääntöjä ja yhtiön sääntöjä sekä myös 
toteuttavan yrityksenne omia turvallisuus- ja 
terveyskäytäntöjä (kuten hätäsuunnitelmia 
ja -koulutusta) ihmisten loukkaantumisen 
estämiseksi.
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Fortiven asiakkaat ja toimittajat
Reilu kilpailu 
Uskomme vapaisiin ja avoimiin markkinoihin. 
Kilpailemme reilusti ja odotamme 
toimittajiemme toimivan samoin. Kaikkia 
kartellilakeja ja reilua kilpailua koskevia lakeja on 
noudatettava. Älä koskaan suostu kilpailijoiden 
kanssa kaupan rajoittamiseen, tuotannon 
rajoittamiseen tai muiden boikotointiin tai 
anna vaikutelmaa siitä, että suostut näihin, 
äläkä koskaan vaihda arkaluontoisia tietoja 
kilpailijoiden kanssa (kuten hintoja, tarjouksia 
tai kustannuksia). Toimi läpinäkyvästi kaikissa 
liiketoimissasi, ja ole rehellinen yhtiöstämme 
ja suhteestasi meihin.

Lahjonnan- ja korruptionvastaisuus 
Menestyksemme perustuu tuotteidemme 
ja palveluidemme ansioihin, ja kiellämme 
lahjonnan ja korruption. Toimittajanamme sinun 
tulee tuntea kaikki sovellettavat korruption 
vastaiset lait ja noudattaa niitä, mukaan lukien 
Yhdysvaltain ulkomaista korruptiota koskeva 
laki, Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalaki 
ja OECD:n lahjonnanvastainen sopimus. Mitään 
arvokasta ei saa koskaan tarjota, antaa tai 
ottaa vastaan liiketoiminnan hankkimiseksi, 
liiketoiminnan ylläpitämiseksi tai epäreilun edun 
saamiseksi. 

Valtiollisten elinten kanssa työskenneltäessä on 
usein noudatettava tiukkoja sääntöjä. Mitään 
arvokasta ei saa tarjota valtion virkamiehille 
tai työntekijöille ilman etukäteen saatua 
hyväksyntää. Mitään ei saa myöskään koskaan 
maksaa valtion virkamiehille hakemusten 
käsittelyn tai viisumien myöntämisen kaltaisten 
toimenpiteiden nopeuttamiseksi. Tällaisia 
maksuja kutsutaan ”voitelumaksuiksi”, eivätkä 
ne ole sallittuja käytäntöjemme perusteella.

66FORTIVEN ASIAKKAAT JA TOIMITTAJAT



Fortiven asiakkaat ja toimittajat
Lahjat, edustaminen ja matkat  
Uskomme, että lahjojen ja edustamisen 
antaminen ja saaminen voi olla normaali 
osa liiketoimintaa, mutta emme salli tämän 
käytännön vaikuttaa toimintaamme tai muiden 
toimintaan. Toimittajanamme saat tarjota tai 
vastaanottaa lahjoja, edustamista tai matkoja vain 
silloin, kun ne ovat kohtuullisia, tavanomaisia eikä 
niillä ole vaikutusta tekemiisi päätöksiin. Varmista 
myös, että lahjoja, edustamista tai matkoja 
tarjotaan vain harvoin, niiden arvo on nimellinen 
eivätkä lahjat koskaan ole käteistä rahaa. Pyydä 
hyväksyntää ennen minkään arvokkaan antamista 
valtion virkamiehille ja terveydenhuollon 
ammattilaisille, ja kieltäydy vastaanottamasta 
mitään, mikä ei ole käytäntöjemme mukaista,  
tai palauta tällaiset lahjat.

Terveydenhuoltolait ja sääntelyvaatimukset  
Ymmärrämme, että terveydenhuoltoa säätelevät 
tiukat standardit ja lait. Toimittajanamme sinun 
tulee tuntea kaikki terveydenhuollon tuotteiden 
ja laitteiden hyväksymistä, valmistusta, 
markkinointia ja myyntiä koskevat lait ja 
noudattaa näitä lakeja. 

Terveydenhuollon ammattilaisten tai 
terveydenhuollon yritysten kanssa 
tapahtuvaan vuorovaikutukseen sovelletaan 
erityisvaatimuksia. Jos olet terveydenhuollon 
parissa työskentelevä toimittaja, toimi aina 
rehellisesti ja osoita sitoutumisesi potilaiden 
hoitoon. Älä koskaan tarjoa terveydenhuollon 
ammattilaisille sopimattomia houkuttimia 
(mukaan lukien maksut, voitelurahat, 
lahjukset tai hyvitykset) vaikuttaaksesi 
heidän käyttäytymiseensä, ostopäätöksiinsä, 
suosituksiinsa tai lääkeluettelopäätöksiinsä.

Tuonti-, vienti- ja kauppasäädösten 
noudattaminen  
Olemme ylpeitä voidessamme palvella 
asiakkaitamme eri puolilla maailmaa. Odotamme 
sinun toimittajanamme tuntevan ja noudattavan 
kaikkia vaatimuksia, jotka koskevat tuotteiden, 
palveluiden ja teknologioiden myyntiä tai jakelua 
maasta toiseen.

Meillä on nollatoleranssi kaikenlaisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin liiketoiminnassamme 
eri puolilla maailmaa. Sitoumuksemme 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
ihmisoikeuksiin kohdistuvan väärinkäytön 
pahimpia muotoja vastaan taistelemiseen on 
kuvattu tarkemmin näiden sääntöjen kohdassa 
Ihmisoikeudet. Kyseisen väärinkäytön muotoja 
ovat muun muassa pakkotyö, lapsityövoiman 
käyttö ja ihmiskauppa.
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Fortiven turvaaminen
Tuotteiden laatu  
Olemme sitoutuneet kehittämään turvallisia 
ja luotettavia tuotteita, jotka täyttävät tai 
ylittävät asiakkaidemme laatuodotukset. 
Toimittajanamme sinun tulee varmistaa, 
että kaikki tuotteet, palvelut ja teknologiat 
täyttävät asianmukaiset tarkastus-, testaus- 
ja laatukriteerit sekä turvallisuusmääräykset 
kaikkialla, missä toimimme. 

Ota vastuu laadusta ja turvallisuudesta, 
äläkä koskaan tee muutoksia tuotetietoihin, 
rakenteeseen, materiaaleihin tai prosesseihin 
ilman nimenomaista suostumustamme 
ja valtuutustamme. Varmista myös, että 
kaikki tuotteet on asianmukaisesti merkitty 
ja toimitettu ajoissa ja että tarkastus- 
ja testitulokset on kirjattu tarkasti. 

Luottamukselliset tiedot ja 
immateriaaliomaisuus 
Tietoja tarvitaan liiketoimintamme kaikissa 
vaiheissa, ja meillä kaikilla on velvollisuus 
suojella tietoja. Toimittajanamme sinun tulee 
kerätä, käyttää ja käsitellä luottamuksellisia 
tietojamme ja immateriaalioikeuksiamme 
vastuullisesti. Näihin kuuluu tietoja 
yrityksestämme, työntekijöistämme, muista 
yhtiöistä, joiden kanssa työskentelemme, sekä 
asiakkaistamme, joita palvelemme. Niihin 
kuuluvat myös patenttimme, tavaramerkkimme, 
tekijänoikeutemme, liikesalaisuutemme sekä 
data ja data-analytiikka.
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Fortiven turvaaminen
Yksityisyys ja tietosuoja  
Tuemme tietosuojalakeja eri puolilla 
maailmaa, ja suhtaudumme vakavasti 
velvollisuuteemme suojella meille uskottuja 
henkilötietoja. Ymmärrämme, että jokaisella 
on oikeus yksityisyyteen. Odotamme sinun 
toimittajanamme käyttävän henkilötietoja 
niiden sovittujen käyttötarkoitusten mukaisesti. 
Käytä asianmukaisia toimia henkilötietojen 
suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta 
tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta 
tai luvattomalta luovuttamiselta tai käytöltä. 
Ilmoita välittömästi, jos tietoosi tulee 
tietoturvaloukkaus. Kun käsittelet tietojamme, 
noudata kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja 
ja -määräyksiä (mukaan lukien EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus). Varmista, että kaikki 
osapuolet, joilla on pääsy tietoihimme, 
noudattavat myös sovellettavia tietosuojalakeja.

Eturistiriidat  
Olemme sitoutuneet tekemään liiketoimintaan 
liittyviä päätöksiä objektiivisesti ja 
puolueettomasti, emmekä odota vähempää 
toimittajiltamme. Vältä kaikkia tilanteita tai 
suhteita, jotka luovat tai näyttävät luovan 
mahdollisen ristiriidan omien etujesi ja 
yhtiömme etujen välille. Ristiriitoja voi syntyä 
ulkopuolisesta työsuhteesta, henkilökohtaisista 
suhteista, taloudellisista intresseistä, 
hallituksen jäsenyyksistä tai liikeyrityksistä. 
Jos tietoosi tulee mahdollinen eturistiriita, 
ilmoita siitä välittömästi ja pyydä ohjeita 
asianmukaisen toimintatavan määrittämiseksi.
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Fortiven turvaaminen
Talous- ja liiketoimintatiedot 
Ymmärrämme, että tarkat ja täydelliset tiedot 
edistävät hyviä liiketoimintapäätöksiä ja 
lisäävät luottamusta. Toimittajanamme sinun 
tulee luoda ja ylläpitää dokumentaatiota, 
joka osoittaa, että kaikkia sovellettavia lakeja, 
määräyksiä, ohjeita, toimialan sääntöjä ja 
yrityksen sääntöjä noudatetaan. Älä koskaan 
muuta, vääristele, peukaloi, poista tai tuhoa 
tietoja mistään tietueesta tai asiakirjasta, äläkä 
koskaan valehtele kenellekään, kun työskentelet 
puolestamme. Kirjaamalla tapahtumat 
rehellisesti ja tarkasti ja raportoimalla 
epäilyttävästä toiminnasta autat säilyttämään 
taloudellisen toimintamme rehellisyyden. 

Sisäpiirikaupat 
Työmme kautta voimme saada tietoomme 
tietoja, jotka eivät ole yleisessä tiedossa ja 
jotka voivat vaikuttaa arvopapereiden hintaan 
(”sisäpiiritiedot”). Emme koskaan käy kauppaa 
sisäpiiritietojen perusteella emmekä anna 
vihjeitä muille, jotta he voivat käydä kauppaa 
tai jakaa sisäpiiritietoja sellaisten henkilöiden 
kanssa, jotka eivät tarvitse kyseisiä tietoja 
työnsä suorittamiseen. Odotamme samaa 
sinulta toimittajanamme. Muista, ettet voi 
käy kauppaa julkisilla arvopapereilla, Fortiven 
arvopaperit mukaan lukien, jos olet saanut 
sisäpiiritietoja. Sisäpiiritiedot voivat olla tietoja 
ylimmän johdon muutoksista, taloudellisista 
tuloksista, uusista tuotesuunnitelmista, 
suunnitelluista fuusioista tai yritysostoista tai 
yhtiön varojen tai tytäryhtiöiden myynnistä.
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Fortiven liiketoiminta valtioiden ja yhteisöjen 
kanssa
Valtion virastojen kanssa toimiminen  
Liiketoiminnan harjoittaminen valtiollisten 
elinten kanssa voi olla monimutkaista, ja 
tällöin on tärkeää työskennellä rehellisesti, 
avoimesti ja tinkimättömästi. Sinun tulee tuntea 
kaikki sovellettavat säännöt, jotka koskevat 
valtion kanssa tehtävää sopimusprosessia, ja 
noudattaa kyseisiä sääntöjä kaikkialla, missä 
toimit. Kilpaile reilusti, suojaa kaikkea sinulle 
uskottua valtion omaisuutta tai arkaluonteista 
tietoa, suorita kaikki testaukset ja tarkastukset 
asianmukaisesti ja varmista, että kaikki 
antamasi ilmoitukset ja todistukset ovat 
tarkkoja ja totuudenmukaisia.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys  
Ymmärrämme, miten liiketoimintamme 
voi vaikuttaa ympäristöömme, joten 
suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme 
suojella ympäristöä. Toimittajanamme sinun 
tulee toimia siististi, tehokkaasti ja kestävästi. 
Edistä resurssien säästöä ja kierrätystä, 
käytä monipuolisia energianlähteitä ja hävitä 
jätteet ympäristöystävällisellä tavalla. Jos 
toimipaikoissamme tai niiden läheisyydessä 
tapahtuu ihmisten terveyttä, turvallisuutta 
tai ympäristöä uhkaava vaaratilanne, 
ilmoita asiasta välittömästi asianmukaisille 
viranomaisille.

Ihmisoikeudet  
Uskomme, että jokaista ihmistä tulee 
kohdella arvokkaasti. Olemme sitoutuneet 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen 
liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti. Näihin periaatteisiin 
kuuluvat erityisesti kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) määrittelemät työelämän 

perusperiaatteet ja -oikeudet. Tämän 
sitoumuksen täyttämiseksi pyrimme jatkuvasti 
varmistamaan asianmukaisen toiminnan koko 
toimitusketjumme hallinnassa. Tämä auttaa 
meitä ymmärtämään, estämään, lieventämään 
ja tarvittaessa korjaamaan mahdollisia 
ongelmia. 

On tärkeää, että työskentelemme 
samanhenkisten kumppanien kanssa. 
Toimittajanamme sinun tulee kunnioittaa 
ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassasi. Tue 
kansainvälisiä pyrkimyksiä ihmisoikeuksien 
suojelemiseksi, mukaan lukien pakkotyön, 
lapsityövoiman käytön ja ihmiskaupan 
estäminen. Torju kaikenlaista syrjintää ja tarjoa 
työntekijöille kohtuulliset työajat, reilu palkka, 
turvalliset työolosuhteet sekä suojaa häirinnältä 
ja väkivallalta. Kunnioita työntekijöiden 
oikeuksia liittyä ammattiliittoihin vapaasti 
ja puhua avoimesti työolosuhteista. Valitse 
myös omat toimittajasi vastuullisesti, valvo 
heitä tarkasti ja ryhdy tarvittaessa korjaaviin 
toimenpiteisiin. 
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Speak Up! Sääntöjen noudattaminen
Oikeiden liikekumppaneiden valitseminen 
on meille tärkeää. Nämä säännöt 
heijastavat toimittajille asettamiamme 
periaatteita ja odotuksia. Odotamme sinun 
toimittajanamme soveltavan rehellisyyttä ja 
vaatimustenmukaisuutta koskevia arvojamme 
ja sitoutuvan kunnioittamaan ihmisoikeuksia 
ja noudattamaan korkeimpia eettisiä normeja 
siten kuin näissä säännöissä on kuvattu. 
Odotamme, että annat nämä säännöt kaikkien 
työntekijöiden käyttöön eri puolilla maailmaa 
sijaitsevissa toimipaikoissasi.

Fortive kehottaa nimenomaisesti kaikkia 
ilmoittamaan näiden sääntöjen tai niihin 
liittyvien sovellettavien lakien tai käytäntöjen 
rikkomuksista tai epäillyistä rikkomuksista. 
Odotamme, että toimittajat ottavat 
käyttöön omat ilmoitusmenettelynsä, 
jotka kunnioittavat ilmoittajan salassapito-
oikeutta paikallisten lakien mukaisesti ja 
jotka suojaavat kostotoimilta. Toimittajat 
ja niiden työntekijät voivat myös käyttää 
Fortiven ilmoitusmenettelyjä riippumatta 
siitä, liittyykö asianomaiseen kysymykseen 
tai huolenaiheeseen Fortiven tai jonkin 
kumppanitoimittajamme työntekijöitä. 
Ilmoituksen voi tehdä Fortiven Speak Up! 
-palvelun kautta! Palvelu toimii puhelimitse 
ja verkossa. 

Kumpikin näistä ilmoitusvaihtoehdoista 
on käytettävissä ympäri vuorokauden. 
Puhelinpalvelun henkilöstö puhuu 20 kieltä, 
ja voit tehdä ilmoituksen nimettömästi, ellei 
paikallinen laki sitä kiellä.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan 
oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän 
tutkintaprosessin, ja jos näiden sääntöjen tai 
niihin liittyvän lain tai käytännön noudattamatta 
jättäminen on perusteltua, varmistamme, että 
ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin asian 
korjaamiseksi. 
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Toimittajia koskevat vaatimukset
Palautettava ennen työn aloittamista.

Nämä toimittajia koskevat säännöt on allekirjoitettava organisaatiosi korkeimmalla tasolla.

NIMI

ALLEKIRJOITUS PÄIVÄMÄÄRÄ
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