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Yhteinen sitoutuminen 



Viesti pääjohtaja-
toimitusjohtajaltamme

Sinun rehellisyytesi / Meidän menestyksemme.

Lause on yksinkertainen, mutta sen viesti on voimakas. Se tarkoittaa, 
että jokainen meistä antaa panoksensa Fortiven tulevaisuuteen. Kun 
harjoitamme liiketoimintaa oikealla tavalla ja teemme päätöksiä, 
jotka heijastavat ydinarvojamme, sijoitamme itsemme kasvu-uralle, 
kukoistamaan ja menestymään paitsi yrityksenä myös yksilöinä.

Eettiset käytännenormimme, joita kutsutaan jatkossa yksinkertaisesti nimellä "Normit", ovat 
tärkeä voimavara, joka auttaa meitä toimimaan rehellisesti, riippumatta siitä, missä olemme tai 
mitkä ovat työtehtävämme. Normimme eivät ole uusi asia – niiden antamalla perustalla olemme 
harjoittaneet liiketoimintaa Fortiven perustamisesta lähtien. Tämä seuraavan sukupolven versio 
tarjoaa kuitenkin tuoreen lähestymistavan ja muodon, joka helpottaa tarvitsemiesi tietojen 
löytämistä. 

Lue Normimme ja anna niiden ohjata toimiasi. Esitä tarpeen tullen kysymyksiä. Vaikka Normeissa 
ei pystytä käsittelemään kaikkia tilanteita, joita voit kohdata päivittäin, ne ohjaavat sinua oikeaan 
suuntaan ja kohti ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet säilyttämään asiakkaiden, liikekumppanien, 
osakkeenomistajien ja yhteisöjen luottamuksen.

Ole aina rehellinen toimiessasi Fortiven puolesta. Jo yhdestä huonosta valinnasta – vaikka se 
olisi tahaton – voi olla vakavia seurauksia meille kaikille. Asettamalla rehellisyyden etusijalle 
ja menestymällä yhdessä rakennamme vahvan yrityksen ja parannamme uralla edistymisen, 
tunnustuksen ja palkkioiden saamisen edellytyksiä. Muista, että maineemme ja tulevaisuutemme 
ovat sinun käsissäsi.

James A. Lico  
Pääjohtaja-toimitusjohtaja
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Keitä olemme

Olemme ryhmä alan johtavia toimivia yrityksiä (OpCo), jotka kattavat maailman, edustavat 
monenlaisia toimialoja ja joita yhdistää yhteinen pyrkimys. Ydinarvot muodostavat olennaiset 
rakennuspalikat jatkuvan parantamisen kulttuurille ja liiketoiminnan menestykselle.

•  Rakennamme erinomaisia tiimejä erinomaisten tulosten saavuttamiseksi

• Asiakkaan menestys inspiroi innovaatioitamme

• Kaizen on elämäntapamme

• Kilpailemme osakkeenomistajista

Toi m
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YHTEINEN PYRKIMYKSEMME
Olennaista teknologiaa ihmisille, jotka vauhdittavat edistystä.
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"Sinun, meidän ja kasvun puolesta" on 
Fortiven lupaus työntekijöillemme. Se 
ilmentää kaikkea, mikä innostaa meitä 
olemaan osa Fortivea. Se kertoo, miksi Fortive 
ja OpCo:t ovat yrityksiä, joissa parhaat 
ihmiset haluavat työskennellä ja tuntevat 
olevansa motivoituneita tekemään parhaansa. 
Käytämme sitä juhliaksemme poikkeuksellisia 
tiimejämme, kun:

•   panostamme jatkuvaan parantamiseen 
ja laitamme Fortive Business Systemin 
(FBS) toimimaan puolestamme – se 
inspiroi meitä olemaan parempia ja 
työskentelemään paremmin

•   olemme enemmän yhdessä – 
tiedämme, että monimutkaisten 
ongelmien ratkaiseminen ja 
läpimurtojen saavuttaminen ei ole 
mahdollista yksin

•   saamme aikaan muutoksen paitsi 
työssä, jota teemme joka päivä, 
mutta myös hyvinä yrityskansalaisina 
tukemalla yhteisöjä, joissa elämme ja 
työskentelemme

Keitä olemme
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Keitä olemme

Fortive9 on johtamismallimme, joka auttaa 
meitä menestymään yhdessä nopeasti 
muuttuvassa maailmassa. 

Sadat työntekijät eri puolilta maailmaa 
auttoivat luomaan Fortive9:n. Se edustaa 
johtamistaitoja, jotka katsomme erottavan 
meidät joukosta, ja se sisältää myös sen, mitä 
haluamme olla. Se on syvällä juurissamme 
ja perusarvoissamme, mutta ajaa meitä silti 
mukavuusalueeltamme menestyäksemme 
urallamme.

Nämä johtamistaidon mallit on suunniteltu 
meille kaikille. Fortive9 määrittelee ja ohjaa 
menestystämme aina ja uran kaikissa vaiheissa. 
Tämä elävä, hengittävä viitekehys koskettaa 
kaikkia työntekijöitä ja esittelee yhdeksän 
johtamismallia, jotka varmistavat, että teemme 
yhdessä liiketoimintaa oikealla tavalla.

1  Asiakaskeskeinen. Haluamme ymmärtää 
syvästi asiakkaiden tarpeet ja luoda heille 
arvokkaita ratkaisuja.

2  Strateginen. Tuomme kurinalaisen 
ajattelutavan tuottamaan arvoa tänään ja 
rakentamaan tulevaisuutta varten.

3  Innovoimme ja vaikutamme. Teemme 
läpimurtoja ottamalla riskejä, kokeilemalla 
ja toteuttamalla nopeasti.

4  Inspiroiva. Olemme innoittaneet ja 
inspiroineet muita vaikuttamaan. 

5  Rakennamme erinomaisia tiimejä. 
Olemme aitoja ja nöyriä tukiessamme 
tiimejämme parhaaseen suoritukseen.

6  Rohkea.Kohtaamme rohkeasti vaikeudet. 
Pyrimme totuuteen ja puhumme totta.

7  Tuotamme tuloksia. Voitamme tekemällä 
oikeat asiat ja tekemällä sen, mitä 
sanomme tekevämme. 

8  Mukautuva. Opimme tekemällä – 
menestyksen ja nopean epäonnistumisen 
kautta. 

9  Johdamme FBS:n avulla. Se on 
ajattelutapamme, työkalumme ja 
kulttuurimme.

Innovoimme ja 
vaikutamme

Tuotamme 
tuloksia

InspiroivaRohkea

Strateginen

Asiakaskeskeinen

Mukautuva

Johdamme 
FBS:n avulla

Rakennamme 
erinomaisia 

tiimejä
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Rehellinen toiminta

Normimme ovat perusta kaikelle sille, mitä 
teemme. Ydinarvomme ovat keskeisin 
osa identiteettiämme ja ne ohjaavat 
toimintaamme. Säännöstö koskee kaikkia 
Fortiven työntekijöitä kaikkialla maailmassa. 
Henkilökohtaiseen vastuuseesi kuuluu 
varmistaa, että luet, seuraat ja noudatat niitä. 
Normeihin sitoutuminen ja johdonmukainen 
ydinarvojemme mukainen toiminta rakentavat 
luottamusta, ansaitsevat kunnioitusta 
ja johtavat menestykseemme. Sinun 
rehellisyytesi / Meidän menestyksemme.

 Fortiveen kuuluvat… Fortive 
ja kaikki OpCo-yrityksemme ympäri 
maailman, jotka ovat joko suoria tai 
välillisiä tytäryrityksiä. 

Odotamme myös, että asiamiehemme, 
edustajamme, riippumattomat urakoitsijat, 
konsultit, toimittajat, liikekumppanit ja muut, 
jotka työskentelevät meidän puolestamme, 
toimivat samojen, Normeissamme kuvattujen 
eettisten käytänteiden puitteissa.

Normiemme rikkominen voi johtaa 
rangaistustoimenpiteisiin, mukaan lukien 
irtisanominen. Ne voivat johtaa myös siviili- 
tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin sekä 
asianosaisille että Fortivelle. 

Mitä sinä tekisit?  
Uskot, että paikallinen laki saattaa 
olla osittain ristiriidassa Normiemme 
kanssa. Mitä sinun pitäisi tehdä? 

Toimimme eri puolilla maailmaa ja 
meihin sovelletaan monia erilaisia 
lakeja. Normimme on suunniteltu 
täydentämään lakeja – eikä johtamaan 
ristiriitaan niiden kanssa – maissa, 
joissa harjoitamme liiketoimintaa. Jos 
uskot joutuvasi ristiriitaan, noudata 
yleensä tiukempaa vaatimusta.  
Mutta jos sinulla on kysyttävää 
oikeasta toiminnasta, ota yhteyttä 
laki- tai säännönmukaisuustiimiin 
ennen kuin jatkat.
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Miten käytät 
Normejamme

Normimme on tarkoitettu tarjoamaan 
korkeatasoista tietoa päivittäisten eettisten 
kysymysten ratkaisussa. Löydät termien 
määritelmät ja linkit ihmisiin ja käytäntöihin, 
samoin kuin reaalimaailman skenaarioihin, 
joista saat tarvittavia tietoja toimiaksesi 
oikein. 

Jos noudatat Normeja ja pysyt uskollisena 
ydinarvoillemme, oikea toiminta on 
yleensä selvä. Voi kuitenkin tulla tilanteita, 
joissa oikea polku ei näy selkeästi. Näissä 
tilanteissa luotamme siihen, että käytät 
hyvää arviointikykyäsi, pyydät tarvittaessa 
ohjeita esimieheltäsi tai työnjohtajaltasi tai 
käytät Ilmoita asiasta! -palvelua.

Jos pystyt vastaamaan "kyllä" kaikkiin kuuteen kysymykseen, voit todennäköisesti jatkaa. 
Mutta "ei" tai "en ole varma " johonkin kysymykseen tarkoittaa, että sinun on saatava ohjeita 
ennen jatkamista. Muista, että on aina ja kaikissa olosuhteissa sopivaa kysyä apua.

Onko toimintani ydinarvojemme mukaista?

Noudattaako se Normejamme?

Kertooko toimintani rehellisyydestä?

Toiminko oikein Fortiven ja työntekijöidemme, asiakkaidemme, liikekumppaniemme, 
osakkeenomistajiemme ja muiden tärkeiden sidosryhmien kannalta?

Kuvailisinko mielelläni toimintaani jollekulle, jota kunnioitan?

Tuntisinko oloni mukavaksi , jos toimintani julkistettaisiin? 

Normit käytännön työssä
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Miten käytät Normejamme

Normeihimme on rakennettu sisään interaktiivisuus, jonka ansiosta navigoit helposti.

Käytä työkalupalkkia kunkin sivun yläosassa, kun: 

palaat sisällysluetteloon, josta pääset mihin tahansa Normien kohtaan yhdellä 
napautuksella.

siirryt suoraan kohtaan Ilmoita asiasta!, jos haluat jakaa huolenaiheen tai 
esittää kysymyksen. 

palaat viimeksi katsotulle sivulle. 

siirryt sivun eteenpäin tai taaksepäin.

Etsitkö tarkempia tietoja? Käy vain hakemistossa tai paina Ctrl + F päästäksesi 
Adobe Acrobat -hakutyökaluun ja kirjoita termi ikkunaan.

Vihreää, alleviivattua tekstiä voidaan napauttaa, ja se joko yhdistää sinut resurssiin tai antaa 
yksityiskohtaisempia tietoja jostakin aiheesta.

Vielä yksi muistutus: Yrityksen asiakirjoihin, koulutusmateriaaleihin ja käytäntöihin lisätään 
vähitellen viittaukset "Normeihin". Termejä Normit ja Käytännenormit voidaan käyttää 
vaihtoehtoisesti, koska näitä asiakirjoja ja materiaaleja päivitetään.
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Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti 

Sitoutumisemme. Uskomme, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava kunnioittavasti ja 
arvostaen.

Päivittäiset toimet. Pyrkiessämme rakentamaan erinomaisia tiimejä edistämme työpaikkaa, 
jossa voimme tehdä työmme parhaiten – ilman häirintää, kiusaamista tai alistavaa kohtelua.

Kunnioita sitoutumistamme. Huomaa, että 
häirinnällä on monia muotoja. Se voi:

• olla fyysistä, sanallista tai kirjoitettua

•  esiintyä työpaikalla tai työhön liittyvissä 
toiminnoissa tai ympäristöissä

•  sen aiheuttajina – tai kohteina – voivat 
olla työntekijät, mutta myös asiakkaat ja 
liikekumppanit 

•  olla luonteeltaan seksuaalista ja 
kohdistuu samaan tai vastakkaiseen 
sukupuoleen

• sisältää seuraavanlaista käyttäytymistä:

 »  loukkaavat tai halventavat 
huomautukset, vitsit tai kuvat

 »  ei-toivottu halaaminen, koskettaminen 
tai seksuaaliset ehdotukset

 » rasistiset herjaukset ja nimittely

 » sanallinen tai fyysinen pelottelu

Häirintä on kielletty Fortivessa riippumatta 
siitä, missä muodossa se tapahtuu. Jos kärsit 
häirinnästä tai epäilet muihin kohdistuvaa 
häirintää, käytä Ilmoita asiasta! -palvelua. 
Sinua vastaan ei ryhdytä kostotoimiin 
huolenaiheidesi jakamisen takia.

Mitä "häirintä" on? 

Kaikenlainen ei-haluttu käytös toista 
henkilöä kohtaan, mikä luo pelottavan, 
vihamielisen tai loukkaavan työilmapiirin.
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Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti

Mitä sinä tekisit?  
Työtoveri kertoo luottamuksellisesti 
esimiehestään, joka kommentoi 
hänen ulkonäköään ja aiemmista 
kieltäytymisistä huolimatta pyytää 
häntä edelleen treffeille. Hän ei 
todellakaan pidä tilanteesta, mutta 
sanoo, ettei halua ilmoittaa asiasta. 
Pitäisikö sinun kunnioittaa hänen 
toiveitaan? 

Kannusta työtoveriasi ottamaan 
ongelma esiin jollakin käytettävistä 
Ilmoita asiasta! -resursseista. Hän 
voi ilmaista huolensa nimettömästi, 
jos haluaa.

On tärkeää, että oikeat resurssit 
ovat tietoisia huolenaiheista, 
jotta voidaan varmistaa, että 
sitoutumisemme turvalliseen ja 
kunnioittavaan työpaikkaan säilyy. 

Jos työtoverisi ei ota itse asiaa esiin, 
sinun on tehtävä se. Sinä ja hän 
voitte luottaa sitoutumiseemme, 
joka takaa nollatoleranssin 
kostotoimien suhteen.
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Osallistaminen ja monimuotoisuus

Sitoumuksemme. Rakennamme yhteisöä, johon kaikki voivat kuulua – jossa voit kertoa 
ajatuksistasi, olla oma itsesi ja tuntea saavasi tukea. Näin saamme aikaan enemmän yhdessä 
toistemme, asiakkaidemme ja maailman hyväksi. 

Päivittäiset toimet. Meillä kaikilla on oma tehtävämme rakentaessamme mukanaolon ja 
osallistumisen yhteisöä. Kokoa tietoisesti erilaisia tiimejä. Etsi aktiivisesti erilaisia mielipiteitä. Ole 
avoin erilaisille näkökulmille ja liiketoimintatavoille.

Hyödynnä monipuolisia kykyjämme 
innovaatioidemme ja menestyksemme 
edistämisessä. Työpaikkamme – samoin 
kuin tuotteemme ja palvelumme – 
hyötyvät monipuolisista taustoistamme, 
kokemuksistamme ja tiedoistamme. Kunnioita 
työntekijöiden, liikekumppanien ja asiakkaiden 
näkökulmia ja kulttuurieroja niin että voitte 
työskennellä yhdessä tiiminä parhaan 
mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. 

Keskity oikeudenmukaisuuteen. Kohtele 
kaikkia oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti 
ja arvostaen. Tee päätöksiä tehtävän 
vaatimusten ja henkilökohtaisen pätevyyden 
perusteella rodusta, ihonväristä, kansallisesta 
alkuperästä, uskonnosta, sukupuolesta, 
iästä, siviilisäädystä, vammaisuudesta, 
veteraanitaustasta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, 
sukupuoli-ilmaisusta tai mistään muusta lailla 
suojatusta ominaisuudesta riippumatta.

Mitä sinä tekisit?  
Työtoveri loukkaa usein ryhmäsi 
toista jäsentä. Hän tekee sinun ja 
tiimisi muiden jäsenten olon erittäin 
epämukavaksi. Mitä sinun pitäisi 
tehdä? 

Kunnioittava työpaikka koostuu 
työmme päivittäisistä toimista. Jos 
tiedät tämänkaltaisesta tilanteesta, 
joka on ristiriidassa Fortiven 
sitoutumisen, osallistamisen 
ja monimuotoisuuden sekä 
ammatillisen ja kunnioittavan 
työpaikan kanssa, ole aktiivinen. 
Keskustele työtoverisi kanssa 
ja jaa huolenaiheesi, jos haluat 
tehdä niin. Vaikka se voi olla 
vaikeaa, keskustelun aloittamisen 
ja toisten ymmärtämisen kautta 
opimme ja kasvamme. Jos et halua 
lähestyä häntä suoraan, kerro 
huolenaiheestasi päälliköllesi tai 
työnjohtajallesi tai käytä Ilmoita 
asiasta! -palvelua
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Esimiesten vastuu

Sitoumuksemme. Uskomme, että esimiehet, jotka ovat sekä positiivisia roolimalleja että 
työskentelevät rehellisesti, innostavat muita toimimaan samoin. 

Päivittäiset toimet. Odotamme esimiesten inspiroivan tiimejämme, mikä tarkoittaa yleisen 
positiivisen ja eettisen ilmapiirin luomista ja ydinarvojemme ja Normiemme noudattamisen 
edistämistä.

Johda esimerkillä. Jos johdat muita 
Fortivessa, luo yhteys päivittäisen 
työn, ydinarvojemme, Normiemme ja 
menestyksemme välille. Vastaa työntekijöiden 
kysymyksiin, hoida heidän huolenaiheitaan ja 
osoita sanojesi ja toimiesi perusteella, ettei ole 
mitään eroa sen suhteen, mitä odotat itseltäsi 
tai odotat muilta. Luo käyttäytymismalli. 

Ylläpidä avointa ja läpinäkyvää kulttuuria ja 
asennetta. Luo ja ylläpidä sellaista työpaikkaa, 
jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi 
ja rohkenevat nostaa esiin kysymyksiä ja 
huolenaiheita, ja anna tukesi niille, jotka 
kertovat ongelmista. Käsittele heidän 
jakamaansa tietoa huolellisesti ja paljasta se 
vain niille, joiden on tarpeen tietää asiasta 
pyrkiessäsi löytämään ratkaisun.

Ole tavoitettavissa. Tue niitä, jotka nostavat 
esiin huolenaiheita, ja pidä huoli, että muut 
tekevät samoin. Se on osa sitoutumistamme 
avoimeen ja läpinäkyvään kulttuuriin ja 
jatkuvaan parantamiseen.

Ymmärrä velvollisuutesi. Kerro viipymättä 
esimiehellesi tai työnjohtajallesi kaikki 
huolenaiheet, jotka voivat rikkoa 
ydinarvojamme tai Normejamme – tai raportoi 
Ilmoita asiasta! -palvelussa. Älä sulje silmiäsi.

Mitä sinä tekisit?  
Olet esimies ja toisessa tiimissä oleva 
työntekijä tulee luoksesi kertomaan 
väärinkäytöksistä, jotka voivat hänen 
mielestään rikkoa lakia. Hän pelkää 
tiimilleen aiheutuvia ongelmia. Mitä 
sinun pitäisi tehdä? 

Olet ensisijaisesti vastuussa 
ohjauksessasi olevista kollegoista 
ja kolmansista osapuolista, mutta 
johtajana sinulla on erityinen 
velvollisuus toimia riippumatta 
siitä, kuka tulee luoksesi. Paras 
tapa on saada alustavat tiedot 
huolenaiheesta raportoineelta 
työntekijältä – kuka, mitä, miksi, 
milloin ja missä – ja sitten: Ilmoita 
asiasta! -raportti. Varmista, 
että huolenaiheen raportoinut 
työntekijä tietää, että hän voi pysyä 
nimettömänä tai henkilöllisyyden 
saa tietää vain harvalukuinen, 
tärkeä joukko. Muistuta 
hänelle vastatoimia koskevasta 
nollatoleranssiperiaatteestamme. 
Raportoidessasi varmistat, että 
ongelman tarkistavat asiaankuuluvan 
asiantuntemuksen omaavat henkilöt, 
jotka huolehtivat ohjeistuksesta.
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Turvallisuus 

Sitoutumisemme. Edistämme turvallista kulttuuria ja pidämme arvossa jokaisen työntekijän 
hyvinvointia kaikin tavoin fyysisen turvallisuuden lisäksi. Työntekijöidemme hyvinvointi ei ole 
yhden tiimin tai yhden kerran vastuuta, vaan kattavaa ja yhteistä, jokapäiväistä sitoutumista. 

Päivittäiset toimet. Noudatamme terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Etsimme mahdollisuuksia 
parantaa jatkuvasti ihmisten ja työpaikkojen turvallisuutta. 

Tee oma osasi. Omaksu aktiivinen rooli oman 
ja muiden turvallisuuden varmistamisessa 
suorittamalla kaikki sinulle tarkoitetut 
turvallisuuskoulutukset ja noudattamalla 
tehtävääsi kuuluvia turvallisuusvaatimuksia. 
Jos tiedät mahdollisesti vaarallisista 
olosuhteista tai käytännöistä, ilmoita niistä 
välittömästi esimiehellesi tai työnjohtajallesi 
tai raportoi Ilmoita asiasta! -palvelussa. 
Kerro, jos näet mahdollisuuden parantaa 
turvallisuuskäytäntöjämme, vaikka nykyinen 
käytäntö ei olisi rikkomusten tasolla.

Anna paras panoksesi. Päihteiden 
väärinkäyttö voi vaikuttaa kielteisesti työn 
suorittamiseen ja saattaa sinut, työtoverisi ja 
muut vaaraan. Siksi me:

•  kiellämme laittomat huumeet yhtiömme 
toimipaikoilla

•  emme salli kenenkään olevan 
huumausaineiden tai alkoholin 
vaikutuksen alaisena työaikana 

Joissakin yrityksen sponsoroimissa 
tapahtumissa voidaan sallia alkoholijuomien 
nauttiminen – pidä näissä tapauksissa 
huoli siitä, että käyttäytymisesi heijastaa 
ydinarvojamme ja Normejamme. Noudata aina 
hyvää harkintaa ja maltillisuutta.

Emme salli toimia, jotka uhkaavat 
työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia tai muita. 
Aseita ei missään vaiheessa sallita minkään 
OpCo:n ylläpitämissä toimitiloissa, ellei laki tai 
yrityskäytäntö salli sitä.
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Turvallisuus 

Mitä sinä tekisit?  
Työtoverisi ehdottaa siirtymistä 
käytäntöön, joka säästää 
huomattavasti aikaa ja rahaa – mutta 
aiheuttaa pienen turvallisuusriskin. 
Pitäisikö sinun ottaa riski? 

Vaikka olemme sitoutuneet jatkuvaan 
parantamiseen ja olemme avoimia 
uusille ideoille ja toimintatavoille, 
ihmisten turvallisuus on tärkeintä. 
Mahdolliset prosessimuutokset 
on ensin arvioitava turvallisuuden 
kannalta.

Lisätietoja
Fortiven ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuuskäytäntö
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Ilmoita asiasta! 

Sitoumuksemme. Teemme yhdessä työtä eettisen työpaikan edistämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että puhumme asioista ja huolenaiheista, jotka voivat vahingoittaa yrityksemme mainetta tai 
vaarantaa tekemämme hyvän työn.

Päivittäiset toimet. Olemme rohkeita. Työntekijöinä kohtaamme ongelmat rohkeasti ja 
ilmoitamme viipymättä kaikesta toiminnasta, jonka uskomme rikkovan ydinarvojamme tai 
Normejamme, koska tiedämme, että Fortive ei siedä kostotoimia.

Ota vastuu. Jos haluat kysyä, miten pitää 
tehdä tai jos näet jotain, joka ei tunnu oikealta, 
keskustele esimiehesi kanssa tai valitse joku 
muu seuraavista resursseista: 

• Toinen esimies tai työnjohtaja

•  OpCo:n tai Fortiven henkilöstöhallinto-, 
laki- tai sääntöjenmukaisuustiimi 

• Fortiven sisäisen tarkastuksen henkilöstö 

Voit ottaa yhteyttä myös Ilmoita asiasta! 
-palveluun, resurssiin, jonka voit tavoittaa 
verkossa tai puhelimitse, raportoidaksesi 
huolenaiheen 24 tuntia vuorokaudessa, 
7 päivää viikossa. Asiantunteva 
puhelinhenkilöstö puhuu yli 20 kieltä, ja 
voit tehdä ilmoituksen nimettömästi, jollei 
paikallinen laki kiellä sitä. Fortive tutkii 
kaikki väärinkäytökset perusteellisesti ja 
ammattimaisesti ja paljastaa tietoja vain 
"tietotarpeen" perusteella sovellettavan lain 
mukaisesti ongelman ratkaisemiseksi. 

Vaikka Ilmoita asiasta! -palvelu on aina 
saatavilla, voi olla joitain asioita, jotka 
voidaan parhaiten hoitaa ensin esimiehesi 
tai henkilöstöhallinnon kanssa, kuten 
suorituskyvyn hallinta ja työntekijäsuhteet. 

Jos sinuun otetaan yhteyttä Ilmoita asiasta! 
-tutkinnan yhteydessä, sinun on tehtävä 
yhteistyötä. 

•  Seuraa laki- tai 
sääntöjenmukaisuustiimiltä saatuja 
ohjeita

•  Pidä tutkinta ja sen yksityiskohdat 
luottamuksellisina, älä keskustele niistä 
muiden työntekijöiden kanssa

•  Ole käytettävissä haastatteluun, jos 
pyydetään

•  Anna avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä 
vastauksia ja luovuta kaikki asiaa 
koskevat asiakirjat
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Ilmoita asiasta! 

Älä pelkää kostoa. Riippumatta siitä, 
mihin resurssiin otat yhteyttä, voit 
luottaa siihen, että ongelmasi hoidetaan 
nopeasti ja asianmukaisesti. Fortive kieltää 
ehdottomasti kostotoimenpiteet sitä henkilöä 
kohtaan, joka tekee raportin tai osallistuu 
tutkintaan. Haluamme sinun tuntevan olosi 
mahdollisimman luottavaiseksi tullessasi 
kertomaan asioista, koska tiedät meidän 
haluavan kuulla, mitä sanot ja että toimit oikein.

Mitä sinä tekisit?  
Sinulla on huolenaihe, josta 
haluat keskustella jonkun 
henkilöstöhallinnon edustajan kanssa, 
mutta esimiehesi on neuvonut, että 
kaikista asioista tulisi keskustella 
ensin hänen kanssaan. Onko se 
oikein? 

On yleensä hyvä aloittaa esimiehesi 
tai työnjohtajasi kanssa, koska he 
ovat usein parhaassa asemassa 
ymmärtämään tilanteesi ja 
ryhtymään oikeisiin toimiin. Mutta 
jos et halua puhua esimiehesi 
kanssa, voit ottaa suoraan yhteyttä 
henkilöstöosastoon tai valita Ilmoita 
asiasta! -palvelun. Esimiehesi 
ei saisi rajoittaa pääsyäsi näihin 
resursseihin.
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Reilu kilpailu 

Sitoutumisemme. Innovatiivinen ajattelu ja uraauurtava edistys – juuri se on menestyksemme 
taustalla. Uskomme, että avoimista ja kilpailukykyisistä markkinoista hyötyvät kaikki. 

Päivittäiset toimet. Kilpailemme vahvasti tuottaaksemme tulosta, mutta toimimme aina reilusti 
ja ydinarvojemme ja Normiemme mukaisesti. Vältämme toimia, jotka voivat rajoittaa kilpailua tai 
estää muita kilpailemasta.

Vältä sopimattomia sopimuksia. 
Kilpailemme vahvasti ja oikeudenmukaisesti 
liiketoiminnasta. Sen vuoksi emme tee 
sopimuksia tai yhteisymmärryssopimuksia, 
kirjallisia tai suullisia, muodollisia tai 
epävirallisia, kilpailijoiden tai muiden kanssa:

•  "korjataksemme" (korotus, määritys 
tai jäädytys) tuotteidemme tai 
palvelujemme

•  jakaaksemme alueita, markkinoita tai 
asiakkaita

•  estääksemme jonkin yrityksen pääsyn 
markkinoille

•  kieltäytyäksemme toimimasta jonkin 
asiakkaan tai toimittajan kanssa

•  rajoittaaksemme tuotantoa, myyntiä tai 
volyymiä

•  häiritäksemme kilpailuun perustuvaa 
tarjousprosessia

Ole varovainen. Harkitse tarkoin, kun tapaat 
kilpailijoita tai muita alan kokouksissa, 
seminaareissa ja konferensseissa. Älä 
keskustele kilpailuun liittyvistä aiheista, 
ja jos muut yrittävät, toimi nopeasti ja 
suoraviivaisesti: lopeta keskustelu, poistu 
huoneesta, dokumentoi tapahtuma ja ilmoita 
asiasta laki- tai sääntöjenmukaisuustiimille.

Mikä on "kilpailuun 
liittyvä herkkä aihe"? 

• hinnoittelu ja myyntiehdot
• kustannukset ja voitot
• asiakkaat, alueet ja markkinat
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Reilu kilpailu 

Kerää kilpailutietoa oikealla tavalla. Hanki 
tietoa kilpailijoistamme oikeudenmukaisesti 
ja laillisesti – esimerkiksi internethakujen, 
medialähteiden ja alaa koskevien artikkeleiden 
avulla – ei koskaan harhauttamalla tai 
petoksella. Älä kysy uusilta työntekijöiltä 
kilpailutietoa – heillä on velvollisuus suojata 
entisten työnantajiensa luottamuksellisia 
tietoja, aivan kuten meidän entisillä 
työntekijöillämme on velvollisuus suojella 
omaamme. 

Mitä sinä tekisit? 
Toimialan kokouksessa joku kilpailija 
lähestyy sinua, aloittaa keskustelun 
ja kommentoi ohimennen, että 
markkinat näyttävät hidastuvan. Sitten 
hän kysyy: "Miltä sinusta näyttää?" 
Mitä sinun pitäisi vastata? 

Tällaiset kommentit saattavat 
kuulostaa vaarattomilta, mutta 
voivat viitata kilpailunvastaisiin 
aikomuksiin tai motiiveihin. Olisi 
parasta ilmoittaa kilpailijalle, 
että tällainen keskustelu ei kuulu 
asiaan, sitten poistua ja ilmoittaa 
tapahtuneesta esimiehellesi ja laki- 
tai sääntöjenmukaisuustiimeille, 
jotka päättävät jatkosta. 

Lisätietoja
Fortiven antitrustikäytäntö

19SISÄLLYSLUETTELO ILMOITA 
ASIASTA! HAKU

ASIAKKAAMME JA LIIKEKUMPPANIMME

https://fortive.sharepoint.com/sites/Integrity/Lists/CodeOfConductLinks/AllItems.aspx?FilterField1=LinkType&FilterValue1=Antitrust%20Policy&FilterType1=TaxonomyFieldType&viewid=6bc3aa5d%2D2f84%2D4f5f%2Da9e0%2Db138c875d003
http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Lahjonnan ja 
korruption torjunta 

Sitoutumisemme. Me voitamme 
innovaatioidemme, tuotteidemme 
ja palveluidemme perusteella. 
Korruptio ja lahjonta ovat ristiriidassa 
oikeudenmukaisuuden arvomme 
kanssa eivätkä ole koskaan osa 
liiketoimintaamme. 

Päivittäiset toimet. Olemme Fortivessa 
riittävän rohkeita vastaamaan 
kysymyksiin, jotka ovat ristiriidassa 
perusarvojemme kanssa. Emme yritä 
vaikuttaa liiketoimintaan sopimattomin 
keinoin. Uskomme, että tuotteemme ja 
palvelumme voittavat omilla ansioillaan. 
Haluamme liiketoiminnan tuottavan 
voittoa oikealla tavalla.
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Lahjonnan ja korruption torjunta

Kunnioita ydinarvojamme. Älä anna tai ota 
vastaan mitään arvokasta liiketoiminnan 
voittamiseksi (tai ylläpitämiseksi), 
päätöksentekoon vaikuttamiseksi tai 
liiketoimintaedun saavuttamiseksi. 

Noudata maailmanlaajuisia korruption 
vastaisia lakeja ja käytäntöjämme. 
Huomaa, että näitä lakeja sovelletaan 
maailmanlaajuisesti, ei vain Yhdysvalloissa, 
ja ne kattavat Fortiven työntekijöiden ja 
urakoitsijoiden lisäksi myös kolmansia 
osapuolia, jotka toimivat ohjauksessamme 
tai puolestamme, kuten kanavakumppanit, 
jakelijat, myyntiedustajat ja konsultit. 

Muista toimia Kanavakumppanityökalujen 
mukaisesti; se auttaa sinua valitsemaan 
oikeat liikekumppanit, jotka edustavat 
ydinarvojamme. Kysy aina, jos et ole 
varma, mitä vaaditaan, ja huolehdi kaikkien 
taloudellisten tapahtumien täydellisestä, 
tarkasta ja avoimesta kirjaamisesta. 

Mitä on "jokin,  
jolla on arvoa"?

Se tarkoittaa mitä tahansa ja voi olla jotain 
muuta kuin käteismaksu, mukaan lukien:
• lahja
• matka tai ateria
• palvelusopimus
• kumppanuusehdotus
• laina tai palvelus
•  hyväntekeväisyyslahjoitus tai 

poliittinen tuki
•  työtarjous lähisukulaiselle. Jos sitä 

tarjotaan liiketoimintapäätöksen 
tai -edun hankkimiseksi, se on 
sopimatonta,
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Kuka on "valtion 
virkamies"? 

Termi on laaja ja sisältää: 
• julkishallinnon työntekijät
• sotilasvirkamiehet
•  vaaleissa valitut edustajat tai 

ehdokkaat
• poliittisten puolueiden jäsenet
•  valtion johtaman, omistaman 

tai tukeman toimialan (esim. 
terveydenhuollon) työntekijät 

Jos et ole varma siitä, onko henkilö 
valtion viranomainen, ota yhteyttä laki- tai 
sääntöjenmukaisuustiimiin.

Lisätietoja
Fortive Corporationin korruption 
vastainen käytäntö

Kanavakumppanin työkalut

Lahjonnan ja korruption torjunta

Tarkkaile vuorovaikutustasi valtion 
virkamiesten kanssa. Saatamme olla 
vuorovaikutuksessa valtion virkamiesten 
kanssa muutenkin kuin tuotteidemme 
myynnissä. Siihen kuuluu tarkastuksia, 
tutkintoja tai lisenssien, tullin ja 
sääntelyviranomaisten hyväksyntöjä. 
Katso Liiketoiminta valtionhallinnon 
kanssa -osiosta lisäohjeita näille 
alueille. Muista myös tarkistaa laki- tai 
sääntöjenmukaisuustiimin kanssa, ennen kuin 
tarjoat mitään arvokasta valtion virkamiehelle 
tai työntekijälle, koska joissakin tapauksissa 
se on kiellettyä tai rajoitettua. Katso 
lisätietoja Lahjat, kestitys ja matkat -osiosta. 
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Lahjat, kestitys ja 
matkat 

Sitoumuksemme. Uskomme, että 
liiketoiminnan huomaavaisuudenosoitukset 
ovat normaali osa työskentelyä 
asiakkaidemme ja liikekumppaniemme 
kanssa, mutta emme anna sen vaikuttaa 
toimintoihimme tai käyttää sitä 
pyrkiäksemme vaikuttamaan väärällä 
tavalla muiden toimiin.

Päivittäiset toimet. Varmistamme, että 
emme anna tai vastaanota mitään, mikä 
voi johtaa vääränlaiseen vaikuttamiseen tai 
antaa huonon kuvan organisaatiostamme 
tai muista. 
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Lahjat ja kestitys 

Hyvä Ei hyvä

Ovat liiallisia tai ylenmääräisiä

Voivat olla kiusallisia Fortivelle

Ovat sopimattomia tai osoittavat 
huonoa makua

Lahjat, kestitys ja matkat

Tiedä, mikä on hyväksyttävää. Milloin liike-elämän huomaavaisuudenosoitukset ovat liiallisia? 
Lahja- ja kestityskäytäntömme kertoo sen sinulle. Se asettaa mahdollisesti annettavien tai 
vastaanotettavien lahjojen arvolle rajoitukset sekä vaatimukset, joita sinun on noudatettava 
tarjottaessa tai vastaanotettaessa lahjoja tai kestitystä. 

Tiedä, mikä EI ole hyväksyttävää. Jotkut tarjoukset eivät ole koskaan hyväksyttäviä. Yleisesti 
ottaen, jos lahja tai kestitys antaa sinulle jonkin velvoitteen tai voisi vaikuttaa päätöksentekoosi, 
se ei ole sopiva. 

Ovat arvoltaan vaatimattomia

Annetaan vain satunnaisesti

Edistävät aitoa liikesuhdetta

Ovat lain sallimia

Noudattavat sekä 
lahjan antajan että sen 
vastaanottajan käytäntöjä

Aiottu vaikuttamaan päätökseen 
tai toimintaan

Niitä on pyydetty (esim. joku on 
pyytänyt jotain)
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Mitä sinä tekisit?  
Sinulle lähetettiin jotain toimistoon. 
Se oli kallis kiitoslahja kiitolliselta 
myyjältä. Olet melko varma, että 
käytäntömme eivät salli sinun pitää 
sitä. Mihin toimiin sinun pitäisi ryhtyä? 

Palauta lahja ja selitä kohteliaasti, 
että sen vastaanottaminen on 
ristiriidassa käytäntöjemme 
kanssa. Jos se ei ole käytännöllistä, 
keskustele lahjasta esimiehesi ja laki- 
tai sääntöjenmukaisuustiimin kanssa. 
Muita vaihtoehtoja voivat olla 
lahjoittaa esine hyväntekeväisyyteen 
tai jättää se toimiston yhteistiloihin 
kaikkien nautittavaksi. 

Oletko tekemisissä 
valtion viranomaisten 
tai terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa? 
Työskenteletkö 
terveydenhuollon OpCo-
yrityksessä? 

Säännöt, jotka koskevat sitä, mitä 
voit antaa valtion virkamiehille ja 
terveydenhuollon ammattilaisille (tai ottaa 
heiltä vastaan), ovat erittäin tiukat. Tunne 
kaikki sovellettavat OpCo-käytännöt 
ja -vaatimukset, jotka koskevat lahjoja, 
joihin liittyy valtion virkamiehiä tai 
terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätietoja
Lahja- ja kestityskäytäntö

Asiakkaan matka- ja kestityskäytäntö

Lahjat, kestitys ja matkat

Noudata matkakäytäntöjämme. Joskus paras 
tapa osoittaa kykyjämme on kutsua asiakas 
OpCo-toimitiloihin, jotta hän näkee itse 
tuotteemme ja palvelumme. Jos OpCo maksaa 
matkan, sen on täytettävä erityisvaatimukset 
ja siihen on hankittava ennakkohyväksynnät. 
Muista lukea Asiakasmatkoja ja kestitystä 
koskeva käytäntömme ja täyttää matkan 
hyväksymislomake, ennen kuin tarjoat 
kolmannen osapuolen matkojen maksamista. 
Muista erityisesti tarkistaa käytäntö ennen 
kuin suostut maksamaan valtion virkamiesten 
matkat.

Ole avoin. Sinun on dokumentoitava kaikki 
liikesuhteen kohteliaisuudenosoitukset, jotka 
on annettu tai otettu vastaan, tarkasti ja 
kokonaan kirjoihimme ja arkistoihimme.
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Mainonta ja markkinointi 

Sitoumuksemme. Rakennamme pitkäaikaisia asiakassuhteita osoittamalla aitoutta ja 
rehellisyyttä kaikessa vuorovaikutuksessamme.

Päivittäiset toimet. Olemme vahvasti asiakaskeskeisiä – pyrimme ymmärtämään asiakkaiden 
tarpeita, tarjoamaan tarkkoja tietoja tuotteistamme ja palveluistamme ja mainostamaan ja 
markkinoimaan ratkaisujamme rehellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Säilytä luottamus. Anna totuudenmukaiset 
ja täydelliset tiedot tuotteidemme laadusta, 
turvallisuudesta, ominaisuuksista ja 
saatavuudesta. Johdammeko asiakkaitamme 
harhaan liioittelemalla tuotteemme 
suorituskykyä luvaten jotain, jota emme pysty 
tarjoamaan? Tällaiset toimet voivat johtaa 
siihen, että menetämme luottamuksen, 
eikä se palaa koskaan – näin emme harjoita 
liiketoimintaa.

Tiedä, mitä vaaditaan. Tunne vaatimukset 
ja noudata niitä, jotka kattavat tuotteiden 
markkinoinnin ja myynnin. Varmista, että 
tuotteitamme koskevat väitteet perustuvat 
tosiasioihin ja että kirjalliset ja visuaaliset 
kuvaukset kuvaavat tarkasti tuotteitamme. 

Mitä sinä tekisit?  
Kuukausien mittaisen suhteiden 
luomisen jälkeen yksi asiakkaistasi on 
valmis allekirjoittamaan sopimuksen. 
Mutta innokkaana myyjänä olit 
puhunut tuotteeseen liittyvistä 
eduista, joita ei ole vielä vahvistettu. 
Korjaatko tiedot ja joudut vaaraan 
menettää myynnin?

Kyllä. Kaikkien väitteidemme 
on oltava totuudenmukaisia 
ja perusteltuja. Tuotteen 
ominaisuuksista ja eduista on oltava 
rehellinen. Jos asiakas allekirjoittaa 
sopimuksen ja huomaa myöhemmin, 
ettet ole puhunut totta tai että tuote 
ei tarjoa kuvaamiasi etuja, se ei 
pelkästään vahingoita liikesuhdetta, 
vaan vaarantaa myös asiakkaan 
OpCo:tasi kohtaan tunteman 
luottamuksen.
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Yhteistyö liikekumppaneiden kanssa 

Sitoumuksemme. Ymmärrämme, että suhteemme toimittajiin, kanavakumppaneihin ja muihin 
kolmansiin osapuoliin ovat elintärkeitä menestyksellemme – valitse siis liikekumppanit, jotka 
täyttävät korkeat vaatimuksemme.

Päivittäiset toimet. Rakennamme erinomaisia tiimejä toimimalla rehellisesti ja avoimesti ja 
vaatimalla liikekumppaneitamme tekemään puolestaan samoin.

Valitse huolellisesti. Jos olet mukana Fortive-
liikekumppanin valinnassa, noudata sisäisiä 
prosessejamme, mukaan lukien due diligence 
-tarkastus. Tee päätökset yhtiömme tarpeiden 
ja tosiasioihin perustuvien standardien, 
kuten hinnan, laadun ja palvelun perusteella 
– älä koskaan henkilökohtaisten tunteiden, 
hyödyn tai etujen perusteella. Muista, että 
liikekumppaniemme toiminta heijastaa 
Fortivea, joten varmista, että ne ymmärtävät 
odotuksemme ja toimivat eettisesti ja tavalla, 
joka heijastaa ydinarvojamme ja Normejamme.

Velvoita kumppanimme vastuullisuuteen.
Toimittajan käytännenormit määrittelevät, 
mitä odotamme liikekumppaneiltamme. 
Tiettyihin liikekumppaneihin sovelletaan 
kanavakumppanin työkaluja. Tiedä, milloin ja 
mihin kolmansiin osapuoliin sitä sovelletaan, ja 
noudata sitä.

Jos ohjaat tai työskentelet liikekumppaniemme 
kanssa osana työtäsi, valvo heidän 
sopimuksiaan ja suoritustaan ja:

•  ole rehellinen ja tarkka liiketoiminnassa

•  suojaa heidän luottamuksellisia 
liiketietojaan yhtä hyvin kuin omiasi

•  vältä mahdollisia eturistiriitoja

•  ylläpidä korkeita odotuksia –  
ole erityisen valppaana 
ihmisoikeusrikkomusten ja lahjonnan 
tai korruption suhteen

•  raportoi Ilmoita asiasta! -palveluun aina, 
jos epäilet liikekumppanin rikkovan 
Normejamme tai ydinarvojamme
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Yhteistyö liikekumppaneiden kanssa

Mitä sinä tekisit? 
Toimittaja, jonka kanssa olet 
työskennellyt monien vuosien ajan, 
haluaa keskustella kumppanuudesta 
uudessa yrityshankkeessa. Se 
tuntuu hyvältä tilaisuudelta, eikä 
sillä ole mitään tekemistä Fortiven 
työtehtäväsi kanssa – onko sopivaa 
tavata hänet ja tutkia asiaa?

Luultavasti ei. Mieti, miltä tämä 
hanke voi näyttää muiden silmissä, 
varsinkin jos teet päätöksiä 
toimittajasuhteesta Fortiven 
puolesta. Keskustele esimiehesi 
tai työnjohtajasi kanssa ennen kuin 
sovit tapaamisesta toimittajan 
kanssa. Avoimuus mahdollisten 
eturistiriitojen tai jopa siltä 
vaikuttavien asioiden varalta on aina 
oikea toimintatapa. Lisätietoja löytyy 
eturistiriidat -osiosta.

Lisätietoja
Toimittajan käytännenormit

Kanavakumppanin työkalut
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Terveydenhuoltoa koskevat lait ja sääntelyvaatimukset 

Sitoumuksemme. Ymmärrämme korkeammat standardit, jotka sääntelevät terveydenhuoltoa. 

Päivittäiset toimet. Tiedämme ja noudatamme globaaleja vaatimuksia, joita sovelletaan 
terveydenhuollon tuotteiden ja laitteiden hyväksymiseen, valmistukseen, markkinointiin ja 
myyntiin.

Tiedä, mitä vaaditaan. Lait ja säännökset, 
jotka koskevat lääketieteellisten laitteiden 
kehittämistä, valmistusta, jakelua, 
markkinointia, julkisia hankintoja ja myyntiä 
tai myynninedistämistä, ovat erilaisia, ja 
niitä koskevia vaatimuksia on enemmän 
kuin muita portfoliomme tuotteita koskevia. 
Terveydenhuollon OpCo:illa on ylimääräisiä 
käytäntöjä ja menetelmiä, jotka auttavat meitä 
noudattamaan näitä vaatimuksia ja täyttämään 
nämä korkeammat standardit.

Jos työskentelet jossain terveydenhuollon 
OpCo-yrityksessämme, on tärkeää, että 
tunnet ja noudatat niitä. Jos työskentelet 
Fortivessa, erityisvaatimuksia saatetaan 
soveltaa vuorovaikutukseen terveydenhuollon 
ammattilaisten tai yritysten kanssa. 
Ohjaa kaikki kysymykset esimiehellesi 
tai OpCo:n tai Fortiven lakiosastolle tai 
sääntöjenmukaisuustiimille.
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Tuonnin, viennin ja kaupan sääntöjen noudattaminen 

Sitoumuksemme. Kunnioitamme maailmanlaajuisia lakeja, jotka koskevat tuotteidemme tuontia 
ja vientiä.

Päivittäiset toimet. Tunnemme liiketoimintaamme ja työtehtäviämme koskevat tuonti-/
vientivaatimukset ja noudatamme niitä riippumatta siitä, missä työskentelemme tai harjoitamme 
liiketoimintaa, ja dokumentoimme jokaisen tapahtuman rehellisesti, tarkasti ja täydellisesti.

Noudata taloudellisia pakotteita, 
vientivalvontaa ja boikotin vastaisia sääntöjä. 
Yhdysvallat ja muut maat panevat täytäntöön 
taloudellisia ja kaupallisia pakotteita, jonka 
vuoksi ne saattavat rajoittaa, missä ja keiden 
henkilöiden ja yritysten kanssa voimme 
harjoittaa liiketoimintaa ja mitä tuotteita 
voimme myydä. Ne voivat myös vaatia erityistä 
lisenssiä myydäksemme tai toimittaaksemme 
tuotteitamme. Jos sinulla on kysyttävää 
näiden lakien sovellettavuudesta, ota yhteyttä 
OpCo:n kaupan sääntöjenmukaisuustiimiin tai 
OpCo:n tai Fortiven lakiosaston tiimiin.

Ota myös yhteyttä johonkin seuraavista 
resursseista, jos sinua pyydetään 
noudattamaan ulkomaista boikottia. 
Fortive ja työntekijämme saattavat olla 
henkilökohtaisesti vastuussa osallistumisesta 
ulkomaiseen boikottiin, sen tukemisesta tai 
siihen sitoutumisesta. Tietyistä boikotointiin 
liittyvistä pyynnöistä on ehkä myös 
ilmoitettava Yhdysvaltain hallitukselle, vaikka 
emme osallistuisi tai vastaisi. 

Varmista tuonnin sääntöjenmukaisuus. Meidän 
on annettava tarkka selvitys tuotavista tuotteista 
ja kuhunkin tuotteeseen liittyvistä tulleista. Vielä 
kerran: OpCo:n kaupan sääntöjenmukaisuustiimi 
tai OpCo tai Fortiven lakitiimi ovat resurssejasi 
– ota yhteyttä niihin, jos sinulla on kysyttävää 
tuonnin sääntöjenmukaisuudesta tai 
tehtävästäsi prosessissa.

Mitä sinä tekisit? 
Olet saanut asiakkaalta pyynnön 
vaihtaa laskuun toinen lopullinen 
määränpää. Mitä sinun pitäisi tehdä? 

Meidän on ilmoitettava tuonti ja 
vienti oikein ja avoimesti. Varmista, 
että lasku on oikein – ei muutettu. 
Ota yhteyttä esimieheesi tai 
OpCo:n tai Fortiven lakitiimiin tai 
sääntöjenmukaisuustiimiin pyynnön 
suhteen selvittääksesi seuraavat 
asiaan kuuluvat vaiheet.

Lisätietoja
Fortiven viennin 
sääntöjenmukaisuuskäytäntö

Fortiven tuontikäytäntö
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Tuotteiden laatu 

Sitoumuksemme. Olemme sitoutuneet kehittämään turvallisia ja luotettavia tuotteita ja 
vastaamaan asiakkaidemme laatuodotuksiin. 

Päivittäiset toimet. Me johdamme FBS:n puitteissa, rakennamme laatua kaikkeen, mitä teemme 
ja noudatamme omia prosessejamme.

Laatu etusijalle. Jos olet mukana 
tuotesuunnittelussa, kehityksessä, 
tuotannossa, testauksessa, merkinnöissä, 
pakkaamisessa, lokalisoinnissa, 
laaduntarkastuksessa tai sertifioinnissa, 
varmista, että tuotteemme ja palvelumme: 

•  valmistetaan kaikkien 
sovellettavien laatu-, turvallisuus- ja 
tehokkuusvaatimusten mukaisesti

•  täyttävät kaikki merkintä-, pakkaus- ja 
dokumentointivaatimukset

•  täyttävät kaikki 
turvallisuusrekisteröintejä, tarkastuksia, 
esivalintoja, lupamenettelyjä ja 
prosesseja koskevat vaatimukset 

Täytä tai ylitä odotukset. Tunne ja täytä 
kaikki sääntelyvaatimukset, jotka liittyvät 
tuotteidemme valmistukseen ja myyntiin 
maissa, joissa toimit. Näiden vaatimusten 
täyttämättä jättäminen johtaa myynnin 
menettämisen lisäksi myös asiakkaiden 
ja osakkeenomistajien luottamuksen 
menettämiseen.
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Tue jatkuvaa parantamista. Jos havaitset 
puutteita, selvitä syy, ryhdy vastatoimiin ja 
paranna jatkuvasti prosesseja estääksesi 
tämän toistumisen. Tuotteidemme laatua tai 
turvallisuutta koskevat kysymykset tai huolet 
tulee osoittaa esimiehellesi tai työnjohtajallesi, 
ja laatu- tai tuotevaatimuksia koskevat 
kysymykset OpCo:lle tai Ilmoita asiasta! 
-palveluun. Huomaa, että jos työskentelet 
terveydenhuollon OpCo:n palveluksessa, 
siellä on erityinen laadunparannuskäytäntö, 
jota on noudatettava tuotteen laatuun tai 
turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi.

Tuotteiden laatu

Mitä sinä tekisit?  
Sinulle on asetettu määräaika ja 
esimiehesi kehottaa sinua käyttämään 
uutta toimittajaa, jota ei ole hyväksytty 
projektin loppuun saattamiseen. 
Toimittaja vaikuttaa pätevältä. 
Palkkaatko tämän toimittajan? 

Ei. Työskentelemme laadun 
varmistamiseksi vain hyväksyttyjen 
toimittajien kanssa. Kerro 
esimiehellesi, että tätä toimittajaa ei 
ole hyväksytty käytettäväksi, joten 
se ei ole vaihtoehto. Jos et halua 
keskustella tilanteesta suoraan 
hänen kanssaan, käytä Ilmoita 
asiasta! -palvelua!
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Yrityksen varat 

Sitoumuksemme. Tarjoamme työntekijöille tilat, välineet ja resurssit, joita he tarvitsevat työnsä 
suorittamiseen – odotamme kaikkien Fortivella käyttävän niitä vastuullisesti.

Päivittäiset toimet. Käytämme yrityksen omaisuutta yrityksen liiketoiminnassa ja suojaamme sitä 
varkauksilta, petoksilta, tuhlaukselta ja väärinkäytöltä. Innovoimme kyetäksemme vaikuttamaan 
ennakoimalla ja lieventämällä omaisuuteen kohdistuvia uusia uhkia. 

Suojele fyysistä omaisuuttamme. Raaka-
aineista ja koneista toimistolaitteisiin ja 
yritysautoihin Fortiven fyysinen omaisuus 
auttaa meitä luomaan, rakentamaan ja 
tarjoamaan tehokkaan tuotevalikoiman 
asiakkaillemme. Noudata käytäntöjämme 
äläkä koskaan lainaa, myy tai anna pois tätä 
omaisuutta, ellei sinulla ole siihen lupaa.

Suojele elektronista omaisuuttamme. 
Laitteemme, ohjelmistomme ja verkkomme 
auttavat edistämään innovaatioitamme, ja 
ne ovat tarjolla vain liiketoimintaan. Käytä 
tekniikkaamme vastuullisesti ja suojaa sitä 
uhkilta ja huonoilta toimijoilta (ks. Normeista 
kyberturvallisuus-osio). Älä koskaan käytä 
sitä luvattomiin, epäammatillisiin tai laittomiin 
tarkoituksiin. Kannettavan tietokoneen ja 
puhelimen kaltaisen omaisuuden rajoitettu 
henkilökohtainen käyttö on sallittu 
(esimerkiksi uutisten tarkistamiseen), mutta 
varmista, että käyttö on yhdenmukainen 
ydinarvojemme kanssa eikä häiritse 
työtäsi tai liiketoimintaamme. Lisätietoja 
löytyy hyväksyttävää käyttöä koskevasta 
käytännöstä. Huomaa, että kaikki järjestelmiin 
luomasi, jakamasi, tallentamasi tai lataamasi 
tiedot kuuluvat Fortivelle, ja voimme tarkistaa 
verkkoja ja järjestelmiä varmistaaksemme 
käytäntöjemme noudattamisen.
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Yrityksen varat

Suojaa tietovarat. Käsittele kaikkia 
tietojamme – kirjallisia, sähköisiä tai 
sanallisia – huolellisesti. Käytä niitä 
käytäntöjemme mukaisesti ja tunne 
henkilötietoja, luottamuksellisia tietoja ja 
immateriaalioikeuksia koskevat korkeamman 
tason huolellisuusvaatimukset.

Mitä sinä tekisit?  
Pysähdyit työtoverin pöydän ääressä 
kysyäksesi jotain ja huomasit, että 
hän katsoi verkkosivustoa, jolla on 
pornografista sisältöä. Työtoverisi 
näki yllättyneen ilmeesi ja käski sinua 
olemaan huolestumatta. Hän käy 
tällaisilla sivustoilla vain satunnaisesti, 
eikä koskaan jaa niitä muiden kanssa. 
Onko tuollainen ok? 

Ei. Järjestelmäämme ei saa koskaan 
käyttää pääsyyn sopimattomille 
verkkosivustoille tai tietoihin. 
Ilmaise huolenaiheesi esimiehellesi 
tai työnjohtajallesi tai tee Ilmoita 
asiasta! -raportti

Lisätietoja
Fortiven hyväksyttävää käyttöä 
koskeva käytäntö
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Tiedä, mikä on luottamuksellista. 
Luottamukselliset tiedot voivat olla monen 
tyyppisiä, mukaan lukien: 

 tietoja yrityksestämme – 
kuten uusien tuotteiden 
tutkimus, tuotespesifikaatiot 
ja mallit, asiakasluettelot ja 
liiketoimintasuunnitelmat

 tietoja ihmisistä – kuten osoite, 
puhelinnumero, luottokortin numero, 
etuuksia koskevat tiedot, palkkaus tai 
työllisyystiedot (katso yksityisyyden 
ja tietoturvan suojaus -osiosta 
lisätietoja)

 muista yrityksistä hankkimiamme 
tai saamiamme tietoja, jotka 
olemme sitoutuneet pitämään 
luottamuksellisina

Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus

Sitoumuksemme. Tieto ohjaa liiketoimintamme kaikkia näkökohtia ja auttaa meitä pysymään 
strategisina ja kilpailukykyisinä markkinoilla – tunnistamme tärkeän velvollisuuden suojata sitä. 

Päivittäiset toimet. Olemme tieten tahtoen valppaita suojaamaan omat tietovaramme sekä 
tietovarat, jotka muut ovat uskoneet hoitoomme. 

Noudata varotoimia. Merkitse luottamukselliset 
tiedot käytäntöjemme mukaisesti, jotta muut 
ymmärtävät niiden arkaluonteisuuden. Ennen 
kuin jaat luottamuksellisia tietoja kenenkään 
kanssa (Fortiven sisällä tai sen ulkopuolella), 
varmista, että: 

• sinulla on valtuudet jakaa ne

•  jaat sen henkilön kanssa, jolla 
on valtuudet nähdä ne ja jolla on 
liiketoiminnallinen tarve tietää

•  rajoitat jaettavan tiedon määrän vain 
siihen, mitä vaaditaan

•  jokainen kolmas osapuoli, jonka 
kanssa jaat, on allekirjoittanut 
luottamuksellisuus- ja 
salassapitosopimuksen 

Älä koskaan keskustele luottamuksellisesta 
liiketoiminnasta julkisilla paikoilla, kuten 
hississä, lentokoneessa tai ravintolassa, jossa 
muut voivat kuulla sen.
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Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus

Suojaa sitä, mikä tekee meistä sen, 
keitä olemme: työntekijöidemme luomat 
keksinnöt, ideat, ohjelmistokoodi, 
liikesalaisuudet ja alkuperäinen työ – 
immateriaaliomaisuutemme (IP) – edustavat 
vuosien innovatiivista ajattelua ja merkittävää 
sijoitusta työaikaan ja resursseihin. Noudata 
voimassa olevia käytäntöjä ja menettelytapoja 
tunnistaaksesi ne ja suojellaksesi niitä. 
Vastuusi immateriaalioikeuksien suojaamisesta 
kattaa myös kaikki teolliset ja tekijänoikeudet, 
jotka liikekumppanimme ja muut kolmannet 
osapuolet ovat jakaneet kanssamme – 
kunnioita heidän työtään ja varmista, ettet 
koskaan loukkaa heidän oikeuksiaan.

Lisätietoja
Immateriaalioikeuskäytäntö

Mitä sinä tekisit?  
Olet uusi Fortivessa, mutta sinulla on 
hienoja markkinointinäkemyksiä, jotka 
perustuvat työskentelyyn entisellä 
työnantajalla. Onko sopivaa jakaa ne 
uuden tiimisi kanssa? 

Jos tiedot ovat luottamuksellisia, 
niitä ei voi jakaa. Sinulla on 
velvollisuus suojata entisen 
työnantajan luottamuksellisia 
tietoja samalla tavalla kuin sinun 
on suojeltava Fortiven tietoja, jos 
jätät työsi täällä. Voit kuitenkin 
käyttää yleistä markkinointitietoa 
ja ajan myötä saatuja näkemyksiä, 
jotka eivät ole luottamuksellisia. 
Jos sinulla on kysyttävää, ota 
yhteyttä OpCo:n tai Fortiven laki- tai 
sääntöjenmukaisuustiimiin.

"Immateriaaliomaisuuteen" 
sisältyvät: 

• patentit
• tavaramerkit
• tekijänoikeudet
• liikesalaisuudet
• data/tietoanalytiikka

Ellei siitä ole ilmoitettu ja/tai sitä ole 
nimenomaisesti sallittu, Fortive omistaa 
kaikki työtuotteet (mukaan lukien idean, 
prosessin, keksinnön tai parannuksen), 
jotka olet kehittänyt tai suunnitellut 
tai jotka olet kohtuudella odottanut 
kehittäväsi tai suunnittelevasi (1) meidän 
kanssamme; (2) jos se liittyy tekniikkaan, 
jota jokin Fortive-yhtiö kehittää tai myy; 
tai (3) Fortiven resursseja käyttämällä.
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Yksityisyys ja 
tietosuoja 

Sitoumuksemme. Kunnioitamme muiden 
henkilökohtaisia tietoja ja olemme 
sitoutuneet suojaamaan niitä luvattomalta 
paljastumiselta ja tietovuodoilta. 

Päivittäiset toimet. Noudatamme 
paikallisia tietosuojalakeja maissa, 
joissa toimimme, ja olemme avoimia 
sen suhteen, miten käsittelemme 
rekisteröidyn henkilön henkilötietoja. 
Olemme myös kykeneviä mukautumaan ja 
työskentelemme yhdessä kehittääksemme 
prosesseja, jotka täyttävät uudet 
tietosuojavaatimukset.
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Mitä ovat  
henkilötiedot?

Kaikki tiedot, joiden perusteella 
tunnistetaan henkilö suoraan tai 
välillisesti:
• nimi
• osoite
• sähköposti tai IP-osoite
• puhelinnumero
• maksu- tai luottokorttitiedot
• terveystiedot 
•  edut, palkka- tai suoritustiedot

Yksityisyys ja tietosuoja

Tiedä, mitä vaaditaan. Tietosuojalaeissa ja 
-määräyksissä (mukaan lukien EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus) sekä käytännöissämme 
kuvataan, miten yksilön henkilötietoja 
pitää kerätä, käyttää, siirtää, tallentaa ja 
hävittää. Jos käsittelet henkilökohtaisia 
tietoja, varmista, että tiedät mitä vaaditaan, 
ja käsittele niitä asianmukaisen tason 
huolellisuudella. Muun muassa:

•  kerää tietoja vain laillisilla ja 
oikeudenmukaisilla tavoilla ja tilanteen 
mukaan niin, että rekisteröity on 
tietoinen asiasta 

•  käytä niitä vain laillisiin 
liiketoimintatarkoituksiin ja hyväksyttyyn 
käyttöön

•  älä kerää tietoja enempää kuin tehtävän 
suorittamiseen tarvitaan

•  jaa tieto – Fortiven sisällä tai sen 
ulkopuolella – vain ihmisille, joilla on 
lupa nähdä se, ja vain lain sallimissa 
rajoissa. Suorita lisätoimenpiteet, jos 
henkilötietoja toimitetaan kolmannelle 
osapuolelle, joka on palkattu tukemaan 
työtämme

•  ryhdy asianmukaisiin suojatoimiin 
suojellaksesi henkilötietoja katoamisen 
tai luvattoman käytön, muuttamisen, 
tuhoamisen tai paljastumisen vaaralta

Ilmoita epäillyistä tietomurroista 
välittömästi. Jos uskot, että henkilötietoja on 
käytetty, käsitelty tai paljastettu väärin, ilmoita 
huolenaiheesta välittömästi esimiehellesi tai 
työnjohtajallesi tai Ilmoita asiasta! -palveluun.
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Lisätietoja
Henkilötietojen suojaa koskeva ilmoitus

Mitä sinä tekisit?  
Työskentelet tilienhallinnassa 
ja valvot monia laskutus- ja 
luottokorttitapahtumia. Kun käsittelet 
paperisia asiakirjoja, laitat huolellisesti 
kaikki henkilökohtaiset tiedot yhteen 
pinoon pöydällesi ja merkitset 
kansilehdelle "Silputtavaksi". 

Kerran viikossa viet pinon seinään 
kiinnitettyyn silppuriastiaan 
varmistaaksesi asianmukaisen 
hävittämisen. Täytätkö velvoitteesi 
suojella henkilötietoja? 

Luultavasti et. Ellet ole yksityisessä 
toimistossa, jonka lukitset joka kerta, 
kun poistut työtilastasi, nämä tiedot 
voivat olla muiden nähtävissä...  
ja alttiita tietomurroille. 

Täyttääksesi velvoitteesi sinun 
pitäisi lukita tiedot turvalliseen 
paikkaan työtilassasi tai hävittää 
tiedot välittömästi turvallisessa 
paperisilppurissa. 

Yksityisyys ja tietosuoja
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Kyberturvallisuus 

Sitoumuksemme. Teknologiasovellukset 
ja liitettävyys ovat tehokkaampia kuin 
koskaan ennen. Mutta niihin liittyvät 
riskit eivät ole koskaan olleet suuremmat. 
Ymmärrämme tärkeän velvollisuutemme 
turvata tietomme, verkkomme ja 
järjestelmämme. 

Päivittäiset toimet. Ennakoimme 
tulevaa. Kun otamme käyttöön 
tekniikkaa innovointiin ja lisäämme 
työmme tehokkuutta, johdamme 
FBS:llä ja hyödyntämällä työkalujamme 
asettaaksemme asianmukaiset 
suojatoimet ja pysyäksemme valppaina 
tilanteissa, jotka saattavat altistaa Fortiven 
kyberhyökkäyksille. 
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Kyberturvallisuus

Ymmärrä mainetta koskevat riskit. 
Epäilyttävän linkin napauttaminen, 
salasanan jättäminen muistilappuun, 
virustorjuntaohjelmiston päivittämättä 
jättäminen – nämä ovat joitakin esimerkkejä 
monista tavoista, joilla hakkerointi ja 
tietomurto voivat tapahtua. Paras tapa 
suojata järjestelmämme on noudattaa 
käytäntöjämme, harkita tarkoin ja noudattaa 
hyviä kyberturvallisuuskäytäntöjä:

•  luo vahvoja salasanoja, äläkä jaa niitä 
kenellekään muulle edes pyydettäessä

•  varmista sinulle uskottujen tietojen ja 
laitteiden fyysinen turvallisuus

•  yhdisty verkkoihimme vain 
valtuutettujen sovellusten ja laitteiden 
kautta 

•  pidä järjestelmät, selaimesi ja 
virustorjuntaohjelmistosi ajan tasalla – 
päivitä ne, kun Fortiven tietoturvatiimi 
kehottaa tekemään niin

• Ole varovainen seuraavien suhteen:

 »  mitä napautat – ole tietoinen 
tietojenkalasteluhuijauksista

 »  mitä jaat – salaa luottamukselliset 
tiedot tarpeen mukaan

 »  mitä lataat – vältä epäilyttävät 
tiedostot, ohjelmistot tai sähköpostit, 
jotka voivat tuoda haittaohjelmia

Ole tietoinen kyberuhkista. Jos sinulla 
on kysyttävää laitteesi suojaamisesta tai jos 
havaitset epäilyttävää toimintaa, jaa huolenaiheet 
välittömästi Fortiven tietoturvatiimille 
sähköpostitse FIST@fortive.com. 

Lisätietoja
Fortiven hyväksyttävää käyttöä 
koskeva käytäntö

Fortiven vaaratilanteisiin 
vastaamiskäytäntö

Mitä sinä tekisit?  
Saat sähköpostin, jossa ilmoitetaan, 
että työtiliisi on tehty epätavallisia 
kirjautumisia. Sähköpostiviestistä 
ei käy selvästi ilmi, onko se IT-
osastoltasi, mutta sähköpostissa 
on linkki, jota napauttamalla saat 
lisätietoja. Mitä teet seuraavaksi? 

Älä napauta linkkiä. Tämä voi 
olla tietojenkalasteluhuijaus, 
jolla pyritään hankkimaan 
arkaluonteista tietoa sinusta 
tai pääsemään yrityksen 
järjestelmiin. Lähetä epäilyttävä 
sähköposti liitetiedostona Fortiven 
tietoturvatiimille osoitteeseen 
FIST@fortive.com. He kertovat, 
mitä pitää tehdä. Vaikka 
sähköposti näyttäisi aidolta, se 
on aina tarkistettava ennen linkin 
napauttamista. 
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Sitoumuksemme. Olemme ihmisiä, joilla 
on mielenkiinnon kohteita, aktiviteetteja 
ja suhteita työn ulkopuolella, mutta emme 
anna niiden häiritä Fortiven työntekijänä 
tekemiämme liiketoimintapäätöksiä. 

Päivittäinen toiminta. Olemme avoimia 
tilanteissa, joissa meidän tai läheisen ystävän 
tai perheenjäsenen edut ovat mahdollisesti 
ristiriidassa Fortiven etujen kanssa, ja 
varmistamme, että toimintaamme Fortiven 
hyväksi ei voida kyseenalaistaa. 

Eturistiriidat
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Eturistiriidat

Ennakoi tulevaa. Paras tapa välttää 
eturistiriidat on ennakoida ja välttää erilaisia 
tilanteita, joissa niitä voi tapahtua. Kaikkia 
mahdollisia ristiriitoja ei ole voi luetella, 
mutta muutamia yleisimpiä ovat: 

•  taloudellinen sidos yritykseen, joka 
ostaa Fortivelta tai myy sille 

•  sivutoimen harjoittaminen kilpailijalle 
tai yritykselle, jolla on liiketoimintaa 
tai joka haluaa harjoittaa liiketoimintaa 
Fortiven tai sen asiakkaiden kanssa

•  asema Fortivessa, jossa voit 
palkkaamalla, edistämällä tai 
esimiehenä vaikuttaa perheen 
urapäätöksiin 

•  Fortivessa olevan aseman käyttäminen 
henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi 
– esimerkiksi erikoisalennus tai laina 
– mikä ei ole kaikkien työntekijöiden 
saavutettavissa

•  Fortiven omaisuuden, resurssien 
tai tietojen käyttö henkilökohtaisen 
kiinnostuksen tukemiseen tai Fortivelle 
kuuluvan mahdollisuuden käyttäminen 
omaksi hyödyksi

•  tehtävä toisessa yrityksessä johtajana, 
toimihenkilönä tai neuvonantajana, 
mikä häiritsee velvoitteitasi Fortivea 
kohtaan

•  romanttinen suhde jonkun kanssa, 
jolle olet esimies tai jonka suorituksen 
arviointiin ja/tai palkkaukseen voit 
vaikuttaa

Kerro avoimesti. Jos epäilet, että sinulla 
voi olla eturistiriita tai siltä voi vaikuttaa, 
ole avoin, läpinäkyvä ja ennakoiva, 
ja keskustele tilanteesta välittömästi 
esimiehesi kanssa. Useimmat ristiriidat 
voidaan välttää tai niitä lieventää, 
jos ne otetaan esiin viipymättä. Se, 
että jättää kertomatta todellisesta tai 
mahdollisesta ristiriidasta , voi johtaa 
luottamuksen menettämiseen ja tilanteen 
vaikeutumiseen.

Mikä on  
"eturistiriita"? 

Eturistiriita voi syntyä silloin, 
kun henkilökohtaiset etusi (tai 
perheenjäsenesi edut) häiritsevät – tai 
vain näyttävät häiritsevän – Fortiven etuja.
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Eturistiriidat

Kysy itseltäsi:

Kyllä. Tämä mahdollisuus saattaa 
aiheuttaa eturistiriidan. Vaikka et 
voikaan vaikuttaa siihen, harjoitammeko 
liiketoimintaa tämän tavarantoimittajan 
kanssa, työskentely sekä Fortivessa että 
Fortiven toimittajan kanssa merkitsee 
sinulle jaettua uskollisuutta. "Sivutyö" 
saattaa vaikuttaa liikesuhteeseemme 
kyseisen toimittajan kanssa ja saada muut 
kyseenalaistamaan kykysi tehdä objektiivisia 
liiketoimintapäätöksiä Fortiven puolesta. 
Muista aina, että ristiriidan vaikutelma voi 
heikentää luottamusta ja olla maineellemme 
yhtä vahingollista kuin todellinen ristiriita. 
Voi olla mahdollista, että sinä ja esimiehesi 
pääsette sopuun ehdoista, joiden ansiosta 
voit ottaa tämän ylimääräisen työn, mutta 
vain jos ensin kysyt. 

Mitä tekisit? 
Yksi toimittajistasi kysyy, 
olisitko kiinnostunut pienestä 
"sivuhommasta". Voisit saada 
rahaa ja voisit tehdä sitä työtuntien 
jälkeen, jotta se ei häiritsisi 
työtäsi Fortivessa. Pitäisikö 
sinun kysyä neuvoa ennen työn 
vastaanottamista? 

Voisiko tämä tilanne häiritä velvollisuuksiani Fortivessa tai 
vaikuttaa niihin?

Näyttäisikö tämä jonkun mielestä eturistiriidalta?

Voiko vaikuttaa siltä, että se vaikuttaa päätöksiin, joita teen 
Fortiven puolesta?

Jos vastaus johonkin näistä on "kyllä" tai "en ole varma", kyseessä voi olla ristiriita ja sinun on 
pyydettävä ohjeita esimieheltäsi, työnjohtajaltasi tai Ilmoita asiasta! -palvelusta ennen kuin jatkat.
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Talous- ja yritysasiakirjat 

Sitoumuksemme. Ymmärrämme, että tarkat ja täydelliset asiakirjat johtavat sekä hyviin 
liiketoimintapäätöksiin että myös auttavat meitä ylläpitämään sijoittajien, viranomaisten ja 
muiden sidosryhmien luottamusta. 

Päivittäiset toimet. Toteuttamalla johdonmukaisesti tavoitteemme ja tuottamalla tuloksia, 
tunnustamme meidän kaikkien vastuun dokumentoida tiedot oikein ja antaa selkeä ja kattava 
kuva jokaisesta tapahtumasta.

Pidä rehellistä ja tarkkaa kirjanpitoa. 
Asiakirjojemme eheys ei ole vain 
taloustiimimme tehtävä; se on jokaisen 
työntekijän tehtävä. Noudata käytäntöjämme, 
prosessejamme ja sisäistä valvontaamme 
ja hanki tarvittaessa hyväksynnät ja asioita 
tukevat asiakirjat. 

Jos olet mukana Fortivea koskevien 
taloudellisten tai yritysasiakirjojen 
valmistelussa, noudata kaikkia sovellettavien 
lakien ja säännösten vaatimuksia ja anna 
oikeita, oikeudenmukaisia, tarkkoja ja oikea-
aikaisia tietoja. 

Älä ylitä valtuuksiasi. On olemassa erityisiä 
prosesseja, jotka määrittelevät allekirjoitus- 
ja ostovaltuudet ja painottavat tarvittavia 
valvontatoimia liiketoiminnan tehokkuuden 
kannalta. Jos et ole varma, onko sinulla 
valtuudet allekirjoittaa asiakirja tai toimia 
Fortiven puolesta, hanki ensin hyväksyntä.
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Talous- ja yritysasiakirjat

Hallinnoi asiakirjoja huolellisesti. 
Asiakirjojemme hallintakäytännöissä 
kuvataan, kuinka tietoja voidaan tallentaa, 
hallita, säilyttää ja hävittää. Käytä vain 
yrityksen tukemia alustoja ja järjestelmiä 
kommunikointiin ja työhösi. Älä tuhoa lain 
mukaan säilytettäviä asiakirjoja. Jos sinua 
pyydetään muuttamaan asiakirjoja, keskustele 
pyynnöstä esimiehesi tai muun johtajan 
kanssa ja varmista, että pyyntö koskee vain 
olemassa olevan virheen korjaamista. 

Ole valpas. Käytä Ilmoita asiasta! -palvelua, jos 
havaitset tai epäilet seuraavia:

• poisjättämiset

•  väärä, epätarkka, epätäydellinen tai 
harhaanjohtava merkintä

•  kirjaamattomat (kirjanpidon ohi tai 
"jemmaan” kerätyt) varat tai omaisuus

•  myynti tai kulut, joita on kirjattu eri 
ajanjaksolle tulosten parantamiseksi tai 
hämärtämiseksi

• asiakirjojen väärentäminen 

Tee yhteistyötä tarkastusten ja tutkintojen 
kanssa. Älä koskaan painosta, manipuloi tai 
johda harhaan sisäisiä tai ulkoisia kirjanpitäjiä, 
tilintarkastajia tai tutkijoita, joilla on valtuudet 
tarkastaa Fortiven tilikirjat ja asiakirjat. 

Asiakirjoihimme  
kuuluvat: 

• matka- tai kuluraportit
• aikakortit
• turvallisuustiedot
• tuotanto- tai laatutiedot
• tilinpäätökset
• myyntiraportit
• palkanlaskenta-asiakirjat
• sopimukset ja ostotilaukset
• lahjakortit
• toimitustiedot

Mitä sinä tekisit?  
Esimiehesi kehottaa sinua 
muokkaamaan laskun tietoja, mutta 
hän ei anna mitään muokkausten 
perusteluksi tarvittavia asiakirjoja . 
Mitä sinun pitäisi tehdä? 

Sinun on oltava rehellinen ja 
täsmällinen ja tehtävä kirjaukset 
tavalla, joka heijastaa tapahtumaa 
täysin ja tarkasti. Voit pyytää 
esimieheltäsi asiakirjat ja perusteet, 
joihin muokkaus perustuu. Voit 
myös raportoida huolenaiheesi 
OpCo:n tai Fortiven henkilöstö-, 
laki-, sääntöjenmukaisuus- tai 
taloustiimille tai käyttää Ilmoita 
asiasta! -palvelua. On tärkeää, että 
tämä tehdään oikein. 
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Sisäpiirikaupat 

Sitoumuksemme. Fortiven työntekijöinä saatamme saada olennaista, ei-julkista tietoa 
("sisäpiiritieto") yrityksestämme tai muista yrityksistä, joiden kanssa työskentelemme, mutta 
emme koskaan käytä tai jaa näitä tietoja saadaksemme kohtuuttomia etuja. 

Päivittäiset toimet. Emme käy kauppaa (osta tai myy arvopapereita) – emmekä anna toisille 
vinkkejä, jotta nämä voisivat käydä kauppaa sisäpiiritietojen perusteella.

Tiedä, mitä pitää suojella. Sisäpiiritiedolla 
tarkoitetaan Fortivea, asiakkaitamme tai 
liikekumppaneitamme koskevia tietoja, joita 
ei ole julkisesti saatavilla. Jos ne kuitenkin 
tulevat tietoon, ne voivat saada sijoittajan 
ostamaan tai myymään osakkeita. Tällaisen 
tiedon käyttämistä kauppaan kutsutaan 
sisäpiirikaupaksi, ja se on laitonta. Ota 
selville, minkä tyyppisiä tietoja pidetään 
sisäpiiritietoina, ja suojaa niitä samalla tavalla 
kuin suojaat kaikkia luottamuksellisia tietoja.

Älä käy kauppaa, älä vinkkaa. Jos sinulla on 
sisäpiiritietoa jostakin yrityksestä (meidän tai 
jonkun muun):

•  älä osta tai myy osakkeita tällaisen 
tiedon perusteella

•  älä vinkkaa muille, jotta nämä ostaisivat 
tai myisivät osakkeita kyseisten tietojen 
perusteella

•  älä jaa tietoja työtovereiden kanssa, 
ellei siihen ole laillista liiketoiminnallista 
tarvetta

•  älä jaa tietoja perheelle, ystäville tai 
muille Fortiven ulkopuolella

•  kysy ennen osakekauppaa, jos et joskus 
ole varma siitä, pidetäänkö tietoja 
sisäpiiritietoina

Noudata ylimääräisiä varotoimia. 
Joitakin Fortiven ihmisiä ja tietyntyyppisiä 
osakekauppoja saattavat koskea ajalliset tai 
kaupankäynnin erikoisrajoitukset – tutustu 
sääntöihin ennen kauppaa.

Sisäpiiritiedot sisältävät 
julkista tietoa seuraavista:

• rahoitustuotot tai -tappiot
• talousennusteet
• uusien tuotteiden tarjonta
• strategiset liiketoimintasuunnitelmat
•  mahdolliset sulautumiset, myynnit tai 

yritysostot
• muutokset yritysjohdossa
•  suuret oikeudenkäynnit tai vireillä 

olevat oikeusjutut
• viranomaisten tutkinnat ja tiedustelut
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Lisätietoja
Sisäpiirikauppaa koskeva käytäntö

Mitä sinä tekisit?  
Sinulla oli tapaaminen johtoryhmän 
kanssa ja joku mainitsi mahdollisen 
uuden yrityskaupan. Kerroit 
kumppanillesi siitä illallisen aikana, 
mutta varoitit häntä jakamasta tietoja 
kenellekään muulle. Teitkö jotain 
väärin? 

Kyllä. Sinun on pidettävä 
sisäpiiritiedot salassa jopa perheeltä 
ja ystäviltä. Jos kumppanisi käy 
kauppaa näiden tietojen perusteella 
– tai jakaa tietoja jonkun muun 
kanssa ja tämä käy kauppaa – sekä 
sinä että kumppanisi voivat rikkoa 
käytäntöjämme ja sisäpiirikauppoja 
koskevia lakeja.

Sisäpiirikauppa
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Ulkoinen viestintä – tiedotusvälineet ja sosiaalinen media

Sitoumuksemme. Tiedämme, että jokaisella Fortivea koskevalla sanallisella, kirjallisella tai 
sähköisellä viestinnällä on vaikutusta maineeseemme ja brändiimme, joten varmistamme, että 
viestintämme on selkeää, tarkkaa ja johdonmukaista. 

Päivittäiset toimet. Lähetämme ulkopuolelta tulevat kysymykset ja kommentti- tai tietopyynnöt 
niille yhtiön edustajille, jotka on nimetty puhumaan Fortiven puolesta. 

Tiedä, keneen ottaa yhteyttä. Luota asiantuntijoihin – ellet ole yrityksen virallinen edustaja, älä 
puhu Fortiven puolesta. Ohjaa tiedustelut oikealle resurssille. 

Ohjaa kysymykset: Vastaanottaja:

Tiedotusvälineiltä Fortiven sijoittajasuhdetiimi

Sijoittajilta, analyytikoilta tai 
osakkeenomistajilta Fortiven sijoittajasuhdetiimi

Valtionhallinnolta  
(ei-rutiiniasiat)

Fortiven lakiasiainjohtaja tai 
sääntöjenmukaisuusasiain vastaava

Puheiden valmistelusta tai 
tapahtumiin osallistumisesta Fortiven viestintätiimi
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Lisätietoja
Tietojen julkistamiskäytäntö

Sosiaalisen median käytäntö

Mitä tekisit?  
Luit verkkoartikkelia ja huomasit, 
että siinä on virheellisiä tietoja 
Fortivestä. Harkitseit vastaamista 
kommentin muodossa väärien tietojen 
korjaamiseksi – onko se oikein? 

Ei. Vaikka aikomuksesi on hyvä, 
vain valtuutetut henkilöt voivat 
puhua Fortiven puolesta. Ilmoita 
artikkelista esimiehellesi tai Fortiven 
sijoittajasuhteille tai viestinnälle, 
jotta valtuutetut henkilöt voivat 
vastata tarvittaessa. 

 Käytä sosiaalista mediaa vastuullisesti. 
Toimi harkiten ja noudata käytäntöjämme 
kaikessa verkkoviestinnässä mukaan lukien 
käyttäjäfoorumit, blogit, chat-huoneet, 
ilmoitustaulut ja muu sosiaalinen media. Muista:

•   suojele Fortivea koskevia 
luottamuksellisia tietoja ja muiden 
hoitoomme uskomia luottamuksellisia 
tietoja

•   älä koskaan julkaise mitään, mikä 
olisi syrjintää tai uhkailua, pelottelua, 
laitonta häirintää tai kiusaamista.

•   jos kommentoit verkossa jotakin 
liiketoimintaamme liittyvää näkökohtaa, 
tee selväksi, että näkemyksesi ovat 
sinun omiasi eivätkä edusta Fortivea

Ulkoinen viestintä – tiedotusvälineet ja sosiaalinen media
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Liiketoiminta valtionhallinnon kanssa 

Sitoumuksemme. Ymmärrämme, että liiketoiminnan harjoittaminen valtion virastojen kanssa on 
monimutkaista ja tiukasti säänneltyä. 

Päivittäiset toimet.Ymmärrämme velvollisuutemme tuntea ja noudattaa vaatimuksia, joita 
sovelletaan julkisiin hankintoihin ja sopimuksiin, ja toimia korkeimpien normien mukaisesti. 

Ole hyvä kumppani. Valtiot eri puolilla 
maailmaa ovat suuria asiakkaita – 
läpinäkyvyys, vastuullisuus ja avoimuus 
ovat avainasemassa liiketoiminnassa niiden 
kanssa. Hankinta- ja sopimusvaatimukset 
voivat vaihdella maittain ja toimialoittain. 
Noudata kaikkia sovellettavia sääntöjä siellä, 
missä toimit, ja huolehdi, että toimittajat ja 
puolestamme toimivat kolmannet osapuolet 
myös noudattavat niitä. Jokaisessa valtiovallan 
kanssa tehdyssä sopimuksessa: 

•  edistä hankintojen rehellisyyttä 
toimimalla reilusti ja eettisesti kautta 
tarjouskilpailu- ja neuvotteluprosessin 
– äläkä yritä hankkia tietoja tai vaikuttaa 
tuloksiin väärällä tavalla 

•  suojaa kaikkea meille uskottua valtiovallan 
omaisuutta tai arkaluonteista tietoa

•  huolehdi, että kaikki tarvittavat 
laatutestaukset, tarkastukset tai 
ohjelmat suoritetaan ja dokumentoidaan 
asianmukaisesti

•  varmista, että kaikki Fortiven puolesta 
lähettämäsi ilmoitukset, raportit, tiedot 
ja muut lausunnot ovat tarkkoja ja 
todenmukaisia

•  ole valpas – ja käytä Ilmoita asiasta! 
-palvelua – havaittuasi petoksia, 
tuhlausta ja väärinkäytöksiä

51SISÄLLYSLUETTELO ILMOITA 
ASIASTA! HAKU

LIIKETOIMINTA VALTIONHALLINNON KANSSA

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Kilpaile oikealla tavalla. Lähes jokaisessa 
maassa on lakeja, jotka kieltävät lahjonnan 
ja korruption, ja monien maiden lait ovat 
voimassa maailmanlaajuisesti. Rikkomukset 
voivat johtaa oikeusjuttuihin, huomattaviin 
sakkoihin (sekä Fortivelle että sinulle) ja jopa 
vankilaan. Älä tarjoa tai ota vastaan mitään 
arvokasta, joko suoraan tai epäsuorasti 
(kolmannen osapuolen kautta) hankkiaksesi 
itsellesi tai Fortivelle väärää hyötyä. Kiellämme 
helpottamismaksut valtion luvan, lisenssin tai 
toiminnan nopeuttamiseksi. Lisätietoja saat 
lahjonnan ja korruption torjunta -osiosta.

Lisätietoja
Fortive Corporationin korruption 
vastainen käytäntö

Mitä sinä tekisit?  
Valtiovallan kanssa tehtävä sopimus 
edellyttää turvallisuustarkastuksen 
suorittamista useammin kuin 
kerran, mutta testaamasi laite on 
aina läpäissyt testin, ja vaatimus 
useista tarkastuksista vaikuttaa 
tarpeettomalta. Onko oikein ohittaa 
yksi tarkistus, jotta säästät aikaa ja 
rahaa? 

Ei. Älä oleta, että mikään vaatimus on 
tarpeeton. Noudata aina tarjouksen 
tai sopimuksen ehtoja, äläkä ohita 
yhtään vaadittavaa tarkastusta, ellei 
sinulla ole valtiollisen asiakkaamme 
hyväksymää asiakirjaa toimiaksesi 
toisin.

Liiketoiminta valtionhallinnon kanssa

52SISÄLLYSLUETTELO ILMOITA 
ASIASTA! HAKU

LIIKETOIMINTA VALTIONHALLINNON KANSSA

https://fortive.sharepoint.com/sites/Integrity/Lists/CodeOfConductLinks/AllItems.aspx?FilterField1=LinkType&FilterValue1=Anti%2DCorruption%20Policy&FilterType1=TaxonomyFieldType&viewid=6bc3aa5d%2D2f84%2D4f5f%2Da9e0%2Db138c875d003
https://fortive.sharepoint.com/sites/Integrity/Lists/CodeOfConductLinks/AllItems.aspx?FilterField1=LinkType&FilterValue1=Anti%2DCorruption%20Policy&FilterType1=TaxonomyFieldType&viewid=6bc3aa5d%2D2f84%2D4f5f%2Da9e0%2Db138c875d003
http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Lobbaustoiminta 

Sitoumuksemme. Olemme yrityksenä joskus keskustelleet valittujen virkamiesten kanssa 
yleistä järjestystä koskevista kysymyksistä. Tuolloin toimimme aina täysin ydinarvojamme ja 
Normejamme noudattaen ja kerromme kaikki niihin liittyvät toiminnot ja menot tarpeen mukaan. 

Päivittäiset toimet.Ymmärrämme, että lobbaustoimintaan liittyy erityisen tarkkoja sääntöjä, 
emmekä työntekijöinä osallistu sellaiseen ilman kirjallista hyväksyntää yhtiön asianmukaiselta 
resurssilta.

Tunne velvollisuutesi. Yhteistoimintaa 
poliittisten päättäjien kanssa sääntely- 
tai lainsäädäntötoimiin vaikuttamiseksi 
voidaan pitää lobbauksena, jonka on 
noudatettava tiettyjä vaatimuksia. Jos sinua 
pyydetään harjoittamaan tällaista toimintaa 
Fortiven puitteissa, hanki ensin Fortiven 
lakiasiainjohtajan sekä sijoittajasuhde- ja 
viestintätiimien kirjalliset hyväksynnät. 
Jos sinua pyydetään tekemään niin 
OpCo:n puolesta, hanki ensin OpCo:n 
lakiasiainjohtajan ja viestintätiimin sekä 
Fortiven lakiasiaintiimin kirjallinen hyväksyntä. 

Ellei sinulla ole erityistä valtuutusta, älä 
harjoita mitään lobbaustoimintaa Fortiven 
puolesta. 

Mitä "lobbaaminen" 
tarkoittaa? 

Yhteydenpito valtion virkamiehen 
kanssa lakeihin, asetuksiin, käytäntöihin 
tai sääntöihin vaikuttamiseksi – tai 
tutkimustyö tai muu toiminta, joka tukee tai 
valmistelee viestintää valtion virkamiehen 
kanssa.

53SISÄLLYSLUETTELO ILMOITA 
ASIASTA! HAKU

LIIKETOIMINTA VALTIONHALLINNON KANSSA

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Käynnit toimipaikoissa, tutkinnat ja tarkastukset 

Sitoumuksemme. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia valtionhallinnon tai 
sääntelyvirastojen kohtuullisia pyyntöjä.

Päivittäiset toimet. Olemme avoimia ja läpinäkyviä vuorovaikutuksessamme ja 
liikesuhteissamme.

Ohjaa pyynnöt oikealle resurssille. Jos saat 
kyselyn valtion virkamieheltä tai virastolta, ota 
heti yhteyttä OpCo:n tai Fortiven lakitiimiin tai 
sääntöjenmukaisuustiimiin saadaksesi apua. 

Tee täydellistä yhteistyötä. Jos sinua 
kuullaan osana tutkintaa tai tarkastusta, 
sinun on tehtävä yhteistyötä ja annettava 
rehellisiä tietoja. Varmista, että olet käsitellyt 
kaikki ulkoiset pyynnöt etukäteen laki- tai 
sääntöjenmukaisuustiimin kanssa ja noudata 
seuraavia ohjeita: 

•  anna aina totuudenmukaisia, tarkkoja ja 
täydellisiä tietoja

•  älä koskaan estä, hidasta tai haittaa 
tarkastusta tai tutkintaa

•  älä koskaan valehtele tai anna vääriä tai 
harhaanjohtavia lausuntoja – sanallisesti 
tai kirjallisesti

•  älä koskaan yritä suostutella jotain toista 
antamaan vääriä tai harhaanjohtavia 
tietoja

Lisätietoja
Manuaalinen ja standardityö, joka 
liittyy ennalta ilmoittamattomaan 
valtiovallan tutkintaan ja kotietsintään

Mitä sinä tekisit?  
Olet juuri saanut tietää, että valtion 
virkamies vierailee toimipaikassasi, 
mikä liittyy tutkintaan, ja työtoveri 
ehdottaa, että tarkistaisit ja poistaisit 
kaikki vanhat tiedostot. Onko se hyvä 
ajatus? 

Ei. Jos "vanhat tiedostot" voivat 
millään tavalla liittyä tulevaan 
tutkintaan, et saa tuhota niitä – 
ja vaikka tiedostot eivät tuntuisi 
liittyvän tutkintaan, ota yhteyttä 
OpCo:n tai Fortiven lakitiimiin tai 
sääntöjenmukaisuustiimiin ennen 
niiden hävittämistä. Näin voit 
välttää myös vaikutelman, että ne 
olisi hävitetty tutkinnan varalta. 
Sinun on myös varmistettava, että 
laki- tai sääntöjenmukaisuustiimi 
on tietoinen kollegasi ohjeista, ja ne 
voivat puuttua asiaan ennen kuin 
huono neuvo jaetaan muillekin. 
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Sitoumuksemme. Ymmärrämme 
yritystemme vaikutukset ympäristöömme. 
Olemme myös tietoisia velvollisuudestamme 
suojella sitä toimimalla puhtaasti ja 
tehokkaasti sekä edistämällä kestäviä 
liiketoimintatapoja. 

Päivittäiset toimet. Juhlimme voimaamme 
yksilöinä. Vähennämme Fortiven vaikutusta 
planeetalle päivittäisillä toimillamme ja 
inspiroimalla tiimimme muita jäseniä 
tekemään samoin.

Poliittinen ja 
hyväntekeväisyystoiminta
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Poliittinen ja hyväntekeväisyystoiminta

Anna tukesi vastuullisesti. Pyrimme Fortivessa 
tekemään maailmasta paremman paikan ja 
aloitamme työn usein omissa ympyröissämme, 
kuten esimerkiksi Huolenpitopäivän puitteissa. 
Muut kuin yrityksen järjestämät tapahtumat: 
jos teet vapaaehtoistyötä tai lahjoitat jonkin 
asian tai ehdokkaan hyväksi, muista tehdä 
se omalla ajallasi ja omilla resursseillasi 
– eikä Fortiven. Varmista, että toimintasi 
on laillista, äläkä pyydä työtovereitasi 
osallistumaan henkilökohtaiseen poliittiseen 
tai hyväntekeväisyystoimintaasi. 

Puhu ja lahjoita omissa nimissäsi. Emme 
yrityksenä tue tiettyjä poliittisia ehdokkaita 
tai asioita emmekä lahjoita heille, joten älä 
koskaan tee lahjoitusta Fortiven tai OpCo:n 
puolesta äläkä odota saavasi korvausta 
henkilökohtaisista lahjoituksista. Muista 
myös, että jos tuet sinulle tärkeää asiaa 
tai ehdokasta, et puhu tai toimi Fortiven 
nimissä. Tee selväksi, että kyse on omista 
mielipiteistäsi. 

Tämä ei estä sinua keskustelemasta 
työolosuhteistasi tai harjoittamasta muuta lain 
suojaamaa toimintaa.

Mitä sinä tekisit?  
Esimiehesi on hyvin avoin tuestaan 
paikalliselle poliittiselle ehdokkaalle. 
Hän kertoi tiimillesi tämän viikonlopun 
varainkeruutapahtumasta ja kutsui 
mukaan koko tiimin. Et halua 
osallistua, mutta pelkäät, että se antaa 
sinusta huonon vaikutelman. Mitä 
sinun pitäisi tehdä? 

Sinulla ei ole velvollisuutta osallistua 
tähän tapahtumaan tai tukea 
esimiehesi valitsemaa ehdokasta. 
Esimiehesi ei saisi saattaa tiimiään 
tällaiseen tilanteeseen, ja kutsu 
on sopimaton. Kerro hänelle, että 
tunnet olosi epämukavaksi kutsun 
suhteen. Jos hän painostaa sinua 
osallistumaan, käytä Ilmoita asiasta! 
-palvelua ja jaa huolenaiheesi.

Auta meitä  
auttamaan muita. 

Huolenpidon osoittaminen on osa 
kulttuuriamme. Jos haluat auttaa 
yhteisöäsi, Fortive ja OpCo tarjoavat 
monenlaisia mahdollisuuksia osallistua 
alueesi yhteisötapahtumien ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta.
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Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

Sitoumuksemme. Ymmärrämme yritystemme vaikutukset ympäristöömme. Olemme myös 
tietoisia velvollisuudestamme suojella sitä toimimalla puhtaasti ja tehokkaasti sekä edistämällä 
kestäviä liiketoimintatapoja. 

Päivittäiset toimet. Juhlimme voimaamme yksilöinä. Vähennämme Fortiven vaikutusta 
planeetalle päivittäisillä toimillamme ja inspiroimalla tiimimme muita jäseniä tekemään samoin.

Tee oma osasi. Varmista, että tiedät oikean 
tavan käyttää, valvoa, kuljettaa, varastoida ja 
hävittää säännelty materiaali. Ja muista: jopa 
sääntelemättömiä materiaaleja on käsiteltävä 
vastuullisella ja kestävällä tavalla. Jos 
työskentelet liikekumppaneidemme kanssa, 
kerro heille, että odotamme heidän jakavan 
sitoutumisemme ympäristönsuojeluun ja 
kestävään kehitykseen.

Resursseista huolehtiminen ja niiden 
säästäminen. Noudata sitoutumistamme 
jatkuvaan parantamiseen päivittäisessä 
työssäsi. Auta meitä vähentämään Fortivessa 
syntyvän jätteen määrää kierrättämällä tai 
käyttämällä uudelleen resursseja, kuten 
lasipulloja, tölkkejä, paperia ja muovia. 
Tarkkaile, kuinka käytät resursseja, kuten 
vettä tai sähköä, ja säästä niitä aina kun 
mahdollista. Jos työsi liittyy materiaalien 
hankkimiseen tai tuotteiden ostamiseen, 
ota huomioon kestävyys ja hiilijalanjälki 
päätöksentekoprosessissa.
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Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

Varaudu vaaroihin ja ilmoita niistä. Ole 
valpas päivittäisessä työssäsi. Varmista, että 
omat toimesi eivät vahingoita ympäristöä, ja 
jos näet mahdollisia vaaroja, älä ohita niitä. 
Riippumatta siitä, onko kyse Fortiven tai jonkin 
liikekumppanimme toimista, käytä Ilmoita 
asiasta! -palvelua välittömästi, jotta voimme 
korjata tilanteen. 

Teemme oman 
osuutemme 

Kasvavana globaalina yrityksenä 
olemme sitoutuneita sosiaaliseen 
yritysvastuuseen. Vuosittain julkaistava 
CSR-raporttimme (Corporate Social 
Responsibility) sisältää tiedot 
pyrkimyksistämme tehdä maailmasta 
parempi paikka.

Mitä sinä tekisit?  
Olet huomannut joidenkin työtoverien 
käsittelevän kemikaaleja mielestäsi 
mahdollisesti vaarallisella tavalla. Mitä 
sinun pitäisi tehdä? 

Pidä huoli, että ympäristö ja 
työterveys -yhteyshenkilösi on 
tietoinen, jotta kaikki tarvittavat 
jatkotoimet voidaan suorittaa. Kerro 
työtovereillesi huolenaiheistasi 
ja muistuta heitä kaikista 
asianmukaisista toimenpiteistä, 
joita heidän tulisi noudattaa 
hävittäessään kemikaaleja. Kun 
osoitat huolestumisesi, toimit 
hyvänä roolimallina, mutta autat 
myös tekemään maailmastamme 
paremman paikan. 

Lisätietoja
Fortiven ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuuskäytäntö
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Ihmisoikeudet 

Sitoumuksemme. Olemme sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa maailmassa, 
ymmärtämään ja hallitsemaan ihmisoikeuksiin kohdistuvan vaikutuksemme liiketoimintamme 
kaikilla osa-alueilla. 

Päivittäiset toimet. Ajattelemme toimintamme vaikutusta ihmisiin ja yhteisöihin ja pyrimme 
suojelemaan niitä noudattamalla lakeja, jotka suojelevat työntekijöitä, ehkäisevät lapsityövoiman 
käyttöä ja varmistavat oikeudenmukaiset työsuhteet.

Edesautamme ihmisoikeuksia. Edesautamme 
ihmisoikeuksia edistämällä oikeudenmukaisia 
työtapoja, palkkaa ja työaikaa sekä kieltämällä 
ihmisoikeusrikkomukset, kuten lapsityövoiman 
tai pakkotyön käytön ja ihmiskaupan.

Työskentelemme samanhenkisten 
kumppaneiden kanssa. Emme harjoita 
liiketoimintaa sellaisen toimittajan tai 
liikekumppanin kanssa, joka ei edistä 
ihmisoikeuksia. Jos olet mukana 
liikekumppaniemme arvioinnissa tai 
valinnassa, ota selville heidän maineensa 
laillisen ja eettisen toiminnan suhteen. 

Kysy itseltäsi, onko tällä kumppanilla ollut:

Ihmisoikeusrikkomukset?

Laiminlyödäänkö työntekijän turvallisuus?

Rikotaanko työsopimuslakeja?

Käytetäänkö lapsia tai pakkotyö-, ihmiskauppa- tai lapsityövoimaa?

Jos vastaat mihin tahansa näistä "kyllä" tai "en ole varma", tämä kumppani ei ehkä noudata 
sitoutumistamme ihmisoikeuksiin. Harkitse toista kumppania tai pyydä apua esimieheltäsi tai 
työnjohtajaltasi tai Ilmoita asiasta! -palvelun kautta, jos sinulla on kysymyksiä.
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Ihmisoikeudet

Valvo kumppaneiden työtä. Jos olet 
vastuussa liikekumppanisuhteiden 
hallinnasta, seuraa aktiivisesti niiden 
suorituskykyä, ole valpas ydinarvojemme tai 
Normiemme rikkomusten suhteen ja käytä 
Ilmoita asiasta! -palvelua heti, jos huomaat 
väärinkäytöksiä.

Lisätietoja
Fortiven käytäntö ihmisten 
salakuljetuksen ehkäisemiseksi

Fortiven lausunto toimitusketjun 
avoimuudesta

Mitä sinä tekisit?  
Luit uutisen nykyisestä 
toimittajastamme, jota syytettiin 
vaarallisista työoloista muutama 
vuosi sitten. Pitäisikö sinun ryhtyä 
toimiin tämän perusteella? 

Kyllä. Ilmoita Ilmoita asiasta! 
-palvelun kautta! huolestasi heti. 
Emme osta materiaaleja tai tavaroita 
valmistajalta, jolla on rikosrekisteri 
ihmisoikeuksien loukkauksista. 
Jaa tiedot esimiehellesi tai 
työnjohtajallesi, jotta voimme tutkia 
ja ymmärtää kumppanin nykyisiä 
käytäntöjä ja ryhtyä tarvittaviin 
toimiin, jos se on perusteltua.
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Yhteinen sitoumuksemme 

Harjoitamme liiketoimintaa rehellisesti. Se oli totta, kun Fortive aloitti toimintansa, ja se on 
totta myös tänään. Kun teemme oikein toimimalla Normiemme ja ydinarvojemme mukaisesti, 
ansaitsemme toistemme, asiakkaiden, liikekumppanien ja osakkeenomistajien luottamuksen 
ja kunnioituksen. Sinun rehellisyytesi / Meidän menestyksemme on voitokas toimintamalli ja 
yhteinen sitoutumisemme.

Muista aina, että jos eteesi tulee vaikea tilanne, et ole yksin. Ota yhteyttä esimieheesi, 
työnjohtajaasi tai Ilmoita asiasta! -palveluun saadaksesi vastauksia ja tukea. 
 

Normiemme päivittäinen noudattaminen on tärkeä osa yhteistä pyrkimystä tuoda olennaista 
teknologiaa ihmisille, jotka vauhdittavat edistystä. Kiitos sitoutumisestasi Normeihimme 
ja kaikesta siitä, mitä teet rakentaaksesi Fortiven mainetta yrityksenä, joka tekee maailmasta 
vahvemman, turvallisemman ja paremman. 

Sinun hyväksesi. Meidän hyväksemme. Kasvun hyväksi.
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Hakemisto  Etkö löydä etsimääsi termiä? Pääset Adobe Acrobat 
-hakutyökaluun, kun painat vain Ctrl + F ja kirjoitat termin ikkunaan.
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