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Viesti pääjohtajaltamme  
ja toimitusjohtajaltamme
Hyvät Fortiven työntekijät,

Fortiven perustaminen on antanut meille uskomattoman tilaisuuden luoda uuden 
ja ainutlaatuisen yrityksen vahvalle perustalle. Aikaisemman menestyksemme 
yhtenä keskeisenä periaatteena on ollut horjumaton sitoutuminen 
rehellisyyteen ja eettiseen liiketoimintaan. Olemme sitoutuneet tekemään 
oikein. Osaavien työntekijöidemme, mahtavan tuotevalikoimamme ja Fortiven 
liiketoimintajärjestelmään sitoutumisemme lisäksi tulevaisuutemme kannalta 
keskeistä on korkeimpien eettisten standardien noudattaminen. 

Kukin Fortiven arvoista kertoo, kuinka työskentelemme rehellisesti. "Kokoamme 
erityisiä tiimejä saadaksemme erityisiä tuloksia" sisältää mielikuvan 
pyrkimyksestä erinomaiseen tulokseen moitteettomassa ja kunnioittavassa 
ympäristössä. "Asiakkaiden menestys inspiroi meitä innovaatioihin" vahvistaa, 
että laatu on päätöksissämme aina etusijalla. Me kaikki 24 000 allekirjoitamme 
väitteen "Kaizen on elämäntapamme", ja sitoudumme jatkuvan parannuksen 
henkeen. Ja lopuksi "Kilpailemme osakkaidemme puolesta" korostaa 
sidosryhmämme – osakkaat, asiakkaat ja muut työntekijät – halua liittyä yritykseen, 
joka noudattaa korkeimpia eheyden vaatimuksia.

Perusperiaate pysyy yksinkertaisena: Toimi rehellisesti ja reilusti kaikessa 
liiketoiminnassa Fortiven puolesta. Tämän periaatteen noudattaminen ei 
kuitenkaan ole aina helppoa niissä monimutkaisissa, kansainvälisissä juridisissa 
ja liiketoiminnan ympäristöissä, joissa yhtiömme toimii. Seuraavissa Fortiven 
toimintasääntöjen standardeissa annetaan ohjeita käyttäytymiseen liiketoiminnassa 
ja yksityiselämässä, mutta niissä ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia tilanteita. 
Käytettävissäsi on monia ihmisiä ja resursseja sekä Fortivella että operatiivista 
toimintaa harjoittavassa yrityksessänne. Apunasi ovat esimiehesi, laki- ja 
sääntöjenmukaisuusosastot, henkilöstöosasto, sisäinen tarkastus, johtotiimimme ja 
tukipalvelu. Ilmoita asiasta! Haluamme kuulla sinusta. 

Vastassamme on aina haasteita – määräaikoja, mittauksia, "helpompi tapa" – ja 
meidän on oltava riittävän vahvoja kestääksemme nämä paineet. Sitoutumisemme 
etiikkaan ja eheyden kulttuurimme on sisällyttävä jokaiseen valmistamaamme 
tuotteeseen, kaikkeen vuorovaikutukseen keskenämme, arvostettujen 
asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme kanssa sekä jokaisessa luomassamme 
mahdollisuudessa liiketoimintaan. Asiakkaamme ja liikekumppanimme odottavat 
sitä. Osakkaamme vaativat sitä. Se on meidän tapamme toimia.

Erityiset tiimit toimivat rehellisesti. Kukin teistä pitää yllä ja vahvistaa Fortiven 
eheyden ja sääntöjenmukaisuuden kulttuuria pyrkimällä joka päivä toimimaan 
reilusti, rehellisesti ja kaikkia soveltuvia lakeja noudattaen. Kiitos, että teette oman 
osanne.

Jim Lico
Pääjohtaja ja 

toimitusjohtaja
Toukokuu 2016
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Kokoamme erityisiä tiimejä saadaksemme  
erityisiä tuloksia
•  Olemme sitoutunut tiimi, joka luo keskeistä tekniikkaa maailman suurimpien haasteiden 

ratkaisemiseen. 

•  Kehitämme itseämme ja tiimejämme tarttuen haasteisiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia oppia ja 

nopeuttaa edistystä. 

• Pyrimme tosiasioihin perustuviin, perimmäisiin syihin pureutuviin ratkaisuihin, emme syyttelyyn.  

•  Kannamme vastuun tuloksistamme emmekä hanki niitä poliittisesti ja byrokraattisesti. 

•  Toimimme erittäin rehellisesti ja muita kunnioittaen.  

Arvomme
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Asiakkaiden menestys inspiroi meitä 
innovaatioihin
• Laatu on aina etusijalla!

• Luovuutemme ja ahkeruutemme edistävät asiakkaittemme tuotteita, palveluja ja prosesseja.  

•  Haaveilemme, kehitämme ja toimitamme innovatiivisia tarjouksia rakentaaksemme parempia 

yrityksiä ja edistääksemme omaa oppimistamme. 

• Kannustamme sekä pienen että suuren mittakaavan kekseliäitä ideoita. 

• Ajatteluamme ohjaa asiakkaan ääni.

Kaizen on elämäntapamme 
• Intohimonamme on löytää parempi tapa. 

•  Jatkuvaan parannukseen sitoutumalla yhdistämme vakiintuneen yrityksen vahvuuden innovoijien 

ajattelutapaan. 

• Fortiven liiketoimintajärjestelmä (Fortive Business System, FBS) on kulttuurimme ydin.  

• FBS tarjoaa monipuolisen työkalupaketin, jolla kehitymme ja kasvamme.

•  Vahvat, toistuvat prosessit tekevät laadusta, toimituksista ja kustannustasosta ylivoimaisia 

tavalla, joka suorastaan ylittää asiakkaidemme odotukset.

Kilpailemme osakkaidemme puolesta
•  Käytämme pääomaa siellä, missä se voi olla tehokkainta, sekä sisäisesti että ulkoisesti, 

vastataksemme markkinoiden vaatimuksiin. 

•  Voitot ovat tärkeitä, koska ne auttavat houkuttelemaan ja pitämään uskolliset sidosryhmät, sekä 

osakkaat että työntekijät, pitkällä aikavälillä.
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Johdanto
Fortiven menestyksen kannalta on olennaisen tärkeää, että jokainen Fortive-yhtiö toimii 
mahdollisimman rehellisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja käytäntöjen mukaisesti. 
Fortiven toimintasääntöjen standardeissa ilmaistaan tämä perusodotus ja annetaan 
erityishjeita vastaamaan yleisiin rehellisyyttä ja sääntöjen noudattamista koskeviin 
kysymyksiin, joita saattaa nousta esiin Fortive-yhtiön tavanomaisessa liiketoiminnassa. 
Toimintasääntöjen standardeissa viitataan myös muihin kaikkien työntekijöiden 
saatavissa oleviin resursseihin esitettässä niitä monia eheyttä ja sääntöjenmukaisuutta 
koskevia kysymyksiä, joita saattaa nousta esiin ja joihin ei ole erityisesti vastattu 
toimintasääntöjemme standardeissa.
 
Oikea, rehellinen ja kaikkia soveltuvia lakeja ja käytäntöjä noudattava liiketoiminnallinen 
päätöksenteko auttaa meitä säilyttämään luottamuksen, jonka olemme rakentaneet 
eri sidosryhmiemme – osakkaittemme, asiakkaittemme, tavarantoimittajiemme, 
liikekumppaniemme ja toimintayhteisöjemme – keskuudessa, ja se luo pohjan 
menestyksellemme tulevaisuudessa.
 
Seuraavat määritelmät on syytä muistaa toimintasääntöjemme standardeja luettaessa:
"Fortive" ja "Fortive-yhtiö" tai "Fortive-yhtiöt" tarkoittavat Fortive Corporationia ja kaikkia 
Fortive Corporationin operatiivista toimintaa harjoittavia yhtiöitä maailmanlaajuisesti, ovat 
ne sitten Fortiven suoria tai välillisiä tytäryhtiöitä. 

"Työntekijöillä" tarkoitetaan kaikkia Fortive-yhtiöissä työskenteleviä (virkailijat mukaan 
lukien) ja myös Fortive-yhtiöiden hallitusten jäseniä, kun he toimivat Fortive-yhtiöiden 
puolesta.
 
Fortiven toimintasääntöjen standardeihin voidaan ajoittain tehdä muutoksia. Voimassa 
oleva versio on aina Fortive Connectissa.
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Toimintasääntöjemme standardien  
soveltuvuus 
Toimintasääntöjemme standardit koskevat kaikkien Fortive-yhtiöiden kaikkia työntekijöitä maailmanlaajuisesti. 
Työntekijöitä voidaan vaatia vakuuttamaan, että he ovat lukeneet ja ymmärtäneet toimintasääntöjemme 
standardit ja noudattaneet niitä, mutta standardimme pätevät riippumatta tällaisesta työntekijän 
antamasta vakuutuksesta. Odotamme myös edustajiemme, itsenäisten alihankkijoittemme, konsulttiemme, 
tavarantoimittajiemme, liikekumppaneittemme ja muiden liiketoimintamme tukijoiden tukevien noudattavan 
toiminnassaan samanlaista eheyttä ja sääntöjenmukaisuutta kuin toimintasääntöjemme standardit edellyttävät  
työntekijöiltämme.

Standardiemme ja Fortiven yhtiöiden 
käytäntöjen tai soveltuvan lain väliset 
ristiriidat
Fortive-yhtiöt toimivat eri puolilla maailmaa monien erilaisten lakien alaisina. Fortive-yhtiöt julkaisevat 
myös omia käytäntöjään paikallisten olosuhteiden huomioimiseksi. Jos soveltuva laki on ristiriidassa 
toimintasääntöjemme standardien tai Fortive-yhtiön käytännön kanssa tai antaa työntekijöille enemmän 
oikeuksia tai suojaa, kyseistä lakia on noudatettava ja asianomaisilla työntekijöillä on oikeus kyseisiin 
lisäoikeuksiin tai -suojaan. Jos Fortive-yhtiön käytäntö on ristiriidassa toimintasääntöjemme standardien kanssa, 
on noudatettava toimintasääntöjemme standardeja, ei Fortive-yhtiön käytäntöä. Paikalliset liiketoimintatavat tai 
-käytännöt, jotka ovat ristiriidassa toimintasääntöjemme standardien tai Fortive-yhtiön käytännön kanssa, eivät 
ole sallittuja (jollei paikallinen laki sitä vaadi).

Miten käsittelemme huolenaiheita ja  
raportoimme rikkomuksista — puhumalla 
suoraan!
Toimintasääntöjemme standardit ja muut Fortiven käytännön käsittävät monia yleisiä, eheyteen ja 
sääntöjenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita saatat kohdata normaalissa liiketoiminnassa. Jos mietit 
eheyteen tai sääntöjenmukaisuuteen liittyvää ongelmaa, oli sitten kyse omista tai jonkun muun työntekijän 
päätöksistä, käytä apuna toimintasääntöjemme standardeja ja muita Fortiven käytäntöjä. Jos olet edelleen 
epävarma, keskustele ongelmasta lähimmän esimiehesi tai työnjohtajasi, ylemmän johtajan tai esimiehen, 
Fortive-yhtiön henkilöstö- tai lakitoimen jäsenen tai Fortive Corporationin henkilöstö-, laki- tai sisäisen 
tarkastusosaston jäsenen kanssa.
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Jos epäilet, että lakia tai toimintasääntöjemme standardeja tai muuta Fortiven käytäntöä on rikottu tai että se on 
odotettavissa, ilmoita asiasta!  Ilmoita rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta lähimmälle esimiehellesi tai 
työnjohtajallesi tai jollekin seuraavista resursseista:

• Joku muu työnjohtaja tai esimies Fortive-yhtiössäsi
• Fortive-yhtiösi henkilöstö- tai lakiosasto
• kuka tahansa Fortive-yhtiön työntekijä sisäisessä tarkastuksessa
• Fortive-yhtiön henkilöstö- tai lakiosasto
• Fortiven eheyden ja sääntöjen noudattamisen tukilinja osoitteessa fortive.ethicspoint.com
• kuka tahansa Fortiven hallituksen jäsen

Kaikkia työntekijöitä kannustetaan nostamaan esiin kysymyksiä ollessaan epävarmoja mistä tahansa eheyttä tai 
sääntöjenmukaisuutta koskevasta ongelmasta, ja heitä vaaditaan ilmoittamaan kaikista todellisista tai mahdollisista 
lain, toimintasääntöjemme standardien tai muun Fortiven käytännön rikkomisesta välittömästi, jollei paikallinen 
laki edellytä muuta. Saadessasi johdon huomion kiinnittymään kysymyksiin tai rikkomuksiin autat varmistamaan, 
että Fortive saavuttaa ja säilyttää tavoittelemansa korkean tason eheydessä ja sääntöjenmukaisuudessa, ja autat 
rakentamaan perustan menestyksellemme tulevaisuudessa. Seuraavat tärkeät asiakohdat on hyvä muistaa rikkomuksista 
raportoimisesta:

• Työntekijät eivät saa raportoida rikkomuksesta henkilölle, joka on mukana rikkomuksessa.
• Jos nostat esiin huolenaiheen eikä ongelma ratkea, sinun on käytettävä muuta kanavaa sen nostamiseksi esiin.
• Joko tietoiset tai huolimattomuudesta johtuvat väärät raportit saattavat johtaa kurinpitotoimiin, mukaan lukien 

työsuhteen irtisanominen (soveltuvista laeista ja työsopimuksesta riippuen).

Fortiven eheyden ja sääntöjen noudattamisen tukilinjalle voi tehdä raportteja nimettömänä paikallisen lain salliessa. 
Huomaa kuitenkin, että nimettömänä pysyminen saattaa rajoittaa Fortiven kykyä suorittaa perusteellinen tutkimus. Siksi 
sinua kannustetaan antamaan täsmälliset tiedot, mukaan lukien henkilötietosi, raportoidessasi. 

Raporttien tutkiminen ja rikkomusten 
seuraukset
Kaikki ilmoitetut lain, toimintasääntöjemme standardien tai muiden Fortiven käytäntöjen rikkomukset tutkitaan. 
Rikkomuksista vastaaviin työntekijöihin kohdistetaan olosuhteiden ja soveltuvan lain mukaisia kurinpitotoimia, mukaan 
lukien työsuhteen irtisanominen. Tapahtuman luonteesta riippuen osallisia henkilöitä saatetaan myös syyttää siviili- tai 
rikosoikeudellisista rikkomuksista.
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Emme kosta
Kun on kyse eheyteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvistä huolenaiheista, muista aina, ettei vaikeneminen auta 
— se vahingoittaa meitä. Tästä syystä meidän kaikkien on kannustettava ympäristöä, jossa kaikki työntekijät 
voivat vaivatta pyytää opastusta eheys- ja sääntöjenmukaisuuskysymyksissä ja raportointiin hyvässä uskossa 
havaituista tai epäillyistä lain, toimintasääntöjen standardien tai muiden Fortiven käytäntöjen rikkomisesta. 
Raportin laatiminen "hyvässä uskossa" merkitsee kaiken tietosi antamista rehellisesti riippumatta todellisen 
väärinkäytöksen paljastumisesta ilmoitustasi tutkittaessa. Jos olet mielestäsi joudut kostotoimien kohteeksi 
laadittuasi raportin hyvässä uskossa, ota yhteyttä johinkin kohdassa "Kuinka käsittelemme huolenaiheita ja 
raportoimme rikkomuksista" listatuista resursseista.

Huomaa, että kostotoimiin ryhtyvä työntekijä joutuu olosuhteiden ja soveltuvan lain mukaisten kurinpitotoimien 
kohteeksi, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen.

Lisäodotuksia työnjohtajille  
ja esimiehille
Työntekijät, jotka toimivat muiden työntekijöiden työnjohtajina tai esimiehinä, ovat Fortiven johtajia, ja 
heiltä odotetaan toimintaa sanoin ja teoin toimintasääntöjen standardien noudattamisen malleina muille 
työntekijöille. Jos olet työnjohtaja tai esimies:  

• Älä koskaan jätä huomiotta lainvastaista toimintaa, toimintasääntöjemme standardien tai soveltuvien Fortive-
yhtiön käytäntöjen rikkomista tai muuta sellaisen työntekijän toimintaa, jonka esimiehenä toimit ja joka ei 
täytä työntekijän eheyteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyviä korkeita vaatimuksiamme.

• Varmista, että työntekijät, joiden esimiehenä toimit, tuntevat toimintasääntöjemme standardit, olennaiset 
Fortive-yhtiön käytännöt ja sen, miten tärkeä on vahva eheyden ja sääntöjen noudattamisen kulttuuri.

• Tarjoa työympäristö, jossa työntekijät voivat vaikeuksitta keskustella toimintasääntöjemme standardeista, 
soveltuvista laeista ja Fortive-yhtiön käytännöistä ja puhua suoraan, kun heillä on huolenaiheista. 

• Ilmoita työntekijän ilmaisemasta, eheyteen tai sääntöjenmukaisuuteen liittyvästä huolenaiheesta viipymättä 
ylemmälle henkilölle Fortiven sisäisesti toimenpiteisiin ryhtymiseksi, tai varmista henkilökohtaisesti, että 
huolenaihe tutkitaan objektiivisesti ja asianmukaisiin toimiin ryhdytään.

• Älä koskaan kosta työntekijälle, joka ilmoittaa hyvässä uskossa todelliseen tai epäiltyyn väärinkäytökseen 
liittyvästä huolenaiheesta, ja ryhdy asianmukaisiin kurinpitotoimiin sellaista henkilöä kohtaan, joka ryhtyy 
kostotoimiin tai sallii ne.
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Kokoamme erityisiä tiimejä 
saadaksemme erityisiä tuloksia 
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Muiden työntekijöiden kunnioittaminen
Me Fortivella työskentelevät olemme sitoutuneet muiden työntekijöiden kohtelemiseen kunnioittaen, arvostaen 
ja oikeudenmukaisesti. Tämän saavuttamiseksi ylläpidämme positiivista työympäristöä, jossa syrjintää ja 
ahdistelua ei siedetä. Kunnioitamme kaikkia soveltuvia työlakeja.
 
Maantieteellisestä sijainnista riippumatta kaikkien työsuhteisiin liittyvien päätösten on perustuttava yksinomaan 
pätevyyteen työssä riippumatta ominaisuuksista, kuten rotu, ihonväri, kansallinen alkuperä, uskonto, 
sukupuoli, ikä, siviilisääty, vamma, veteraaniasema, kansalaisuustilanne, seksuaalinen suuntautuminen 
tai sukupuoli-identiteetti. Fortive-yhtiöiden työpaikoilla ei saa esiintyä minkäänlaista ahdistelua. Vaikka 
ahdistelun määritelmät saattavat vaihdella laeissa maasta riippuen, Fortivella "ahdisteluksi" katsotaan 
kaikki epämiellyttävä, toiseen henkilöön kohdistuva käyttäytyminen, joka tekee työympäristöstä uhkaavan, 
vihamielisen tai loukkaavan. On tärkeää huomata, että ahdistelu saattaa olla fyysistä, puhuttua tai kirjoitettua, 
ja se saattaa tapahtua kasvotusten tai käyttämällä muita keinoja, kuten sähköpostia. Ahdistelun ei tarvitse 
olla luonteeltaan seksuaalista. Mahdollisesti loukkaavaa käytöstä voivat olla seksuaaliset lähestymisyritykset, 
rasistiset loukkaukset, kielteiset kommentit tai vitsit mm. rodusta, uskonnosta, etnisyydestä tai seksuaalisesta 
suuntautumisesta. Fortive-yhtiöt eivät hyväksy tällaista käytöstä riippumatta sen laittomuudesta paikallisen lain 
mukaan maassa, jossa käytös tapahtuu.

Lisäksi Fortive-yhtiöiden on noudatettava kaikkia soveltuvia palkka- ja työaikalakeja sijaintipaikoissa, joissa 
niillä on työntekijöitä, ja varmistettava, että käytännöt oikeudenmukaisista työehdoista hyväksytään kaikkialla 
maailmassa. Fortive-yhtiöt eivät saa käyttää lapsi- tai pakkotyövoimaa tai harjoittaa tietoisesti liiketoimintaa 
sellaista toimintaa harjoittavan tavarantoimittajan tai muun liikekumppanin kanssa. 

Kaikkien työntekijöiden on tuettava myönteistä työympäristöä huolellisella, ammattimaisella viestinnällä. 
Meidän on vältettävä liioittelua, loukkaavia huomautuksia, arvuuttelua tai ihmisten ja yritysten asiatonta 
luonnehdintaa kaikissa sähköpostiviesteissä, sisäisissä viesteissä, muistioissa, virallisissa raporteissa sekä 
kaikessa muussa viestinnässä ja merkinnöissä.

Näiden periaatteiden mukaan eläminen parantaa työpaikkamme laatua. Se varmistaa, että houkuttelemme 
palvelukseemme osaamiseltaan, vahvuuksiltaan, taustoiltaan ja luonteenpiirteiltään vaihtelevia työntekijöitä, 
mikä edistää Fortiven menestystä. 

Jos tietoosi tulee tilanne, joka saattaisi olla jonkin näiden periaatteiden vastainen, ilmaise huolenaiheesi jollekin 
resursseista, jotka mainitaan kohdassa "Kuinka käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme rikkomuksista". 
Muista, että Fortive ei hyväksy kostotoimia ketään hyvässä uskossa huolenaiheestaan raportoivaa työntekijää 
kohtaan.
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Muiden työntekijöiden kunnioittaminen merkitsee myös muiden yksityisyyden kunnioittamista. Työntekijöinä 
luovutamme Fortive-yhtiöille, joissa työskentelemme, usein henkilötietoja, kuten yhteystietoja ja tietoja eduista. 
Fortive-yhtiöt säilyttävät kutakin meistä koskevia henkilötietoja, kuten tietoja palkkauksestamme. Kunkin 
meistä vastuulla on suojella ja kunnioittaa työtovereidemme yksityisiä henkilötietoja kaikkien soveltuvien lakien 
mukaisesti, paikalliset yksityisyys- ja tietoturvalait mukaan lukien. Jos saat työsi mukana tietoosi tämäntyyppisiä 
luottamuksellisia tietoja, sinun on suojeltava niitä huolella ja käytettävä niitä ainoastaan, kun se on tarpeen 
työtehtäviesi hoitamiseksi. Kaikissa työsuhteeseen liittyvissä tiedusteluissa, kuten suositusten tarkistuksissa, on 
käytettävä henkilöstöosastoa. Katso lisätietoa henkilötietojen turvallisuuskäytännöstä Fortive Connectista.

Juanan osasto on haastatellut hakijoita avoimeen työpaikkaan muutaman viime viikon aikana. 
Hän tietää, että Fortive-yhtiö, jossa hän työskentelee, haluaa epätoivoisesti täyttää työpaikan 
mahdollisimman pian. Hän kuuli esimiehensä vitsailevan erään hakijan rodusta ja erään toisen 
sukupuolesta. Hän on melko varma, että kyseessä oli vitsi, mutta hän pelkää, että vitsit saattoivat olla 
syrjiviä eikä esimies siksi ole palkannut kumpaakaan. Kuinka hänen pitäisi toimia?

Parhaan mahdollisen työvoiman pitämiseksi kaikkien Fortive-yhtiöiden on hyväksyttävä 
monimuotoisuus ja otettava positiivisesti vastaan kaikki pätevät henkilöt rodusta tai sukupuolesta 
sekä muista suojatuista ominaisuuksista riippumatta. Juanan esimiehen vitsailu loi epäystävällisen 
ilmapiirin ja saattavat olla merkki siitä, että tämä tekee rekrytointipäätöksiä työhön liittymättömien 
ominaisuuksien perusteella. Juanan tulee ilmoittaa huolenaiheestaan jossakin resursseista, jotka 
luetellaan kohdassa "Miten käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme rikkomuksista".

 
Eturistiriitojen tunnistaminen ja eskalointi
"Eturistiriita" syntyy, kun työntekijän henkilökohtainen etu on tai vaikka vain näyttää olevan ristiriidassa Fortive-
yhtiön edun kanssa. Ristiriitatilanne saattaa syntyä, kun työntekijä ryhtyy toimiin tai hänellä on mielenkiinnon 
kohteita, joiden vuoksi hänen on vaikea hoitaa työtään Fortive-yhtiössä objektiivisesti ja tehokkaasti. 
Eturistiriitoja syntyy myös, kun työntekijä tai hänen perheenjäsenensä saa asiatonta henkilökohtaista etua 
asemansa vuoksi Fortive-yhtiössä. Työntekijät eivät saa työskennellä Fortive-yhtiössään missään roolissa tai 
osallistua mihinkään päätökseen, joka sisältää eturistiriidan, jollei ristiriitaa ole eskaloitu työntekijän esimiehelle 
ja esimies ei ole määrännyt, että työntekijä saa osallistua, minkä jälkeen työntekijän on noudatettava mitä 
tahansa esimiehen vaatimaa erikoismenettelyä ristiriidan lieventämiseksi.

Eturistiriidat, joissa on kyse Fortive-yhtiön apulaisjohtajasta tai ylemmässä asemassa olevasta työntekijästä, 
on välitettävä Fortive Corporationin lakiasiainjohtajan tai toimitusjohtajan käsiteltäväksi avun saamiseksi, jotta 
määriteltäisiin, onko tilanteessa kyse todellisesta vai mahdollisesta eturistiriidasta ja kuinka se on asianmukaista 
ratkaista.

Seuraavissa osioissa annetaan lisäohjausta yleisiin eturistiriitatilanteisiin.
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Suhteet tavarantoimittajiin  
ja asiakkaisiin
Eturistiriita syntyy, kun sinä tai läheinen ystäväsi tai perheenjäsenesi saatte taloudellista hyötyä yrityksestä, 
joka käy kauppaa Fortive-yhtiön kanssa. Sinun tai läheisen ystäväsi tai perheenjäsenesi etu saattaa estää sinua 
tekemästä Fortive-yhtiösi kannalta parasta mahdollista sopimusta. Jos sinulla on tällainen ristiriita, et voi jatkaa 
missään Fortive-yhtiön roolissa tai osallistua tekemään Fortive-yhtiön sellaista yritystä koskevaa päätöstä, joka 
liittyy sinun tai läheisen ystäväsi tai perheenjäsenesi saamaan taloudelliseen hyötyyn ao. yrityksestä, paitsi jos 
eskaloit ristiriidan esimiehellesi ja ristiriitaa voidaan lieventää.
 
Esimerkit tällaisesta eturistiriidasta sisältävät seuraavaa:
 
• Työntekijän puoliso saa provisiota omaisuuden myymisestä Fortive-yhtiölle
• Työntekijä valitsee toimittajaksi yrityksen, jonka omistaja, liikekumppani, hallituksen jäsen, virkailija tai 

työntekijä on työntekijän perheenjäsen
• Työntekijä neuvottelee jälleenmyyntisopimuksesta jälleenmyyjän kanssa, joka on lainannut työntekijälle rahaa
• Työntekijä on tavanrantoimittajan tai asiakkaan palveluksessa oleva henkilö tai virkailija tai omistaa 

tavarantoimittajan tai asiakkaan, joka käy kauppaa Fortive-yhtiön kanssa ja jossa työntekijä työskentelee

Huomaa, että kyseessä ei ole eturistiriitatilanne, jos työntekijällä on taloudellinen yhteys pörssinoteerattuun 
yhtiöön, joka käy kauppaa Fortive-yhtiön kanssa, mikäli työntekijän yhteys rajoittuu pörssissä vaihdettavien 
arvopapereiden (kuten kantaosakkeiden tai etuoikeutettujen osakkeiden) omistamiseen, jotka muodostavat 
alle kaksi prosenttia kyseisestä luokasta, ja/tai pörssiyhtiön normaalin liiketoiminnan yhteydessä normaalein 
kaupallisin ehdoin otettuihin lainoihin (kuten asuntolainaan pankista, joka käy kauppaa Fortiven kanssa).

Veroniquen aviomies johtaa yksityistä osakeyhtiötä, joka tekee tarjouksen raaka-aineiden 
myymisestä Fortive-yhtiölle. Hänen yrityksellään on hyvä maine, ja sen tarjoamat hinnat ovat erittäin 
edullisia. Veronique ei vastaa valinnan tekemisestä, mutta hän kuuluu tiimiin, joka arvioi kaikkia 
potentiaalisia tavarantoimittajia. Veronique uskoo rehellisesti, että hänen miehensä yritys on paras 
tavarantoimittaja, eikä hän halua vaarantaa tämän yrityksen mahdollisuuksia sopimukseen. Onko 
hänen kerrottava tästä eturistiriidasta?

Kyllä, Veroniquen on kerrottava asiasta esimiehelleen. Veroniquen henkilökohtainen suhde saattaa 
vaikeuttaa hänen pysymistään objektiivisena ja puolueettomana työtehtävissään. Hänen on 
kerrottava suhteesta esimiehelleen ja jäävättävä itsensä välittömästi kaikista miehensä yritykseen 
liittyvän päätöksentekoprosessin osista.
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Suhteet kilpailijoihin
Fortive-yhtiön palveluksessa ollessaan työntekijät eivät saa vastaanottaa töitä miltään Fortive-yhtiön kanssa 
kilpailevalta ulkopuoliselta yritykseltä. Lisäksi he eivät saa käynnistää tai tukea mitään liiketoimintaa, joka 
kilpailee tai jonka on tarkoitus kilpailla jonkin Fortive-yhtiön kanssa. Jos saat tietoa tällaisesta tilanteesta, 
ilmoita siitä jollekin resursseista, jotka luetellaan kohdassa "Kuinka käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme 
rikkomuksista", jollei paikallisesta lainsäädännöstä muuta johdu.

Suhteet työntekijöihin
Eturistiriita syntyy, kun työntekijällä on henkilökohtainen suhde, joka vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan 
liiketoimintaa koskeviin päätöksiin. Eturistiriidasta on kyse esimerkiksi silloin, kun työntekijä toimii läheisen 
perheenjäsenensä esimiehenä tai kun hänen läheinen perheenjäsenensä raportoi suoraan hänelle, jollei 
tilannetta eskaloida ja hyväksytä, minkä jälkeen noudatetaan sovittuja vaatimuksia eturistiriidan lieventämiseksi. 
"Läheisillä perheenjäsenillä" tarkoitetaan puolisoita, avopuolisoita, lapsia, lapsipuolia, vanhempia, isä- ja 
äitipuolia, sisaruksia, puolison sukulaisia ja muita sukulaisia, jotka asuvat samassa taloudessa.

Sopimattomat henkilökohtaiset edut
Eturistiriidasta on kyse myös silloin, kun työntekijä saa henkilökohtaista etua kolmannelta osapuolelta asemansa 
vuoksi Fortivella (esimerkiksi työntekijälle tai tämän perheenjäsenelle myönnetyn erikoisalennuksen tai muun 
edun, joka ei ole suuren yleisön saatavilla) tai jos työntekijä hyötyy suoraan tapahtumasta, jossa Fortive-yhtiö on 
osallisena, kuten lainan tai takauksen saamisesta Fortive-yhtiöltä.

Huomaa, että todellisen tai mahdollisen eturistiriidan olemassaolo ei ole välttämättä toimintasääntöjemme 
standardien vastainen rikkomus. Kuitenkin Fortive-yhtiössä työskentelyn jatkaminen missä tahansa roolissa tai 
osallistuminen päätöksentekoon, johon eturistiriita liittyy, on asiaa paljastamatta rikkomus. Jos epäilet olevasi 
eturistiriitatilanteessa, eskaloi huolenaihe välittömästi esimiehellesi.

Toimitusketjumme ja muut 
liikekumppanimme ovat osa erityisiä 
tiimejämme
Suhteemme toimitusketjuumme ja muihin liikekumppaneihimme on ratkaisevan tärkeä menestyksemme 
kannalta. Etsimme liikekumppaneita, joilla on samat arvot kuin meillä, ja odotamme heidän noudattavan 
standardejamme harjoittaessaan liiketoimintaa Fortiven kanssa. Tavarantoimittajiamme koskevat odotuksemme 
eritellään Fortiven tavarantoimittajan toimintasäännöstössä.

Huolehdi aina tavarantoimittajiltamme ja muilta liikekumppaneiltamme saamiesi luottamuksellisten tietojen 
yksityisyydestä ja tietoturvasta. Tämä koskee myös kolmansien osapuolten luottamuksellisia tietoja, joita 
saatamme kuulla tavarantoimittajiltamme tai muilta liikekumppaneiltamme. Älä koskaan luovuta tällaisia tietoja 
kolmannelle osapuolelle, äläkä kerro niistä kollegallesi, joka ei tarvitse niitä työnsä vuoksi. 
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Liikekumppani, joka ei toimi odotustemme mukaisesti, asettaa Fortiven maineen vaakalaudalle. On tärkeää,  
että varjelemme Fortiven mainetta ilmoittamalla näiden kolmansien osapuolten liiketoimintaamme liittyvistä 
toimista, jotka vaikuttavat laittomilta tai epärehellisiltä. Jos epäilet tai huomaat ulkopuolisen liikekumppanin 
osallistuvan tai näyttävän osallistua tällaiseen toimintaan, sinun on välittömästi ilmoitettava siitä esimiehellesi, 
jollei paikallisesta lainsäädännöstä muuta johdu.

Erityiset tiimit toimivat eheästi
Fortivella erityiset tiimit voittavat pelaamalla sääntöjen mukaan. Osa toimintaa sääntöjen mukaan on ymmärrys, 
milloin sinulla on valtuudet toimia ja milloin tarvitset hyväksynnän ennen toimintaa. Muista seuraavat säännöt 
päättäessäsi mahdollisesta toiminnasta ja sen ajoituksesta:

• Fortive Corporationin virkailijat ovat vain työntekijöitä, joilla on lupa allekirjoittaa asiakirjoja tai käyttää valtaa 
Fortive Corporationin puolesta tai valtuuttaa muita näihin tehtäviin.

• Kullakin Fortive-yhtiöllä on omat sopimusprosessit, jotka on suunniteltu auttamaan kunkin Fortive-yhtiön 
omaisuuden suojelemisessa ja tarjoamaan asianmukaiset työvälineet liiketoiminnan tehokkaan suorittamisen 
edellyttämään valvontaan. Näiden prosessien sisäisiä hyvin määriteltyjä valtuuksia hinnoitteluun ja joihinkin 
tiettyihin muihin sopimusehtoihin on saatettu antaa määrätyille organisaatioille ja määrätyille hallinnon 
tasoille. Allekirjoitus- ja rahankäyttövaltuudet saattavat olla rajoitettuja ja osoitettuja joillekin tietyille rooleille 
tai henköille. Liiketoiminnallisten sitoumusten tekemistä näiden prosessien ulkopuolella joko sivusopimuksilla 
tai muutoin ei  hyväksytä.

• Palkkaukseen tai työsuhteeseen liittyvä toimenpide, josta työntekijä hyötyy suoraan, vaatii esimiehen 
hyväksynnän, eli työntekijän esimiehen esimiehen on hyväksyttävä toimenpide, ennen kuin se voidaan 
toteuttaa.  Esimerkkejä palkkauksesta tai rekrytointipäätöksistä, jotka vaativat työntekijän esimiehen 
esimiehen hyväksynnän, ovat muun muassa työntekijän peruspalkan nostaminen, työntekijän 
kannustepalkkion tarjoaminen tai nostaminen sekä työntekijän palkkaaminen tai ylentäminen.

Jos et ole varma, onko sinulla valtuudet asiakirjan allekirjoittamiseen tai muiden toimenpiteiden suorittamiseen 
Fortive-yhtiön puolesta, älä toimi, ennen kuin pystyt varmistamaan toimintavaltuutesi tai saat hyväksynnän 
toiminnallesi työntekijältä, jolla on valtuudet kyseiseen toimintaan.

Jokaisen työntekijän on pyrittävä kohtelemaan Fortiven asiakkaita, tavarantoimittajia, kilpailijoita ja muita 
työntekijöitä oikeudenmukaisesti. Työntekijät eivät hyödyntää ketään epäoikeudenmukaisesti manipuloinnin, 
salassapidon, etuoikeutetun tiedon väärinkäytön, olennaisten seikkojen virheellisen esittämisen tai muun 
epäoikeudenmukaisen toiminnan keinoin. 
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Asiakkaiden menestys inspiroi  
meitä innovaatioihin

Muiden immateriaalioikeuksien  
kunnioittaminen
Fortive-yhtiöt kunnioittavat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Kaikkea Fortive-yhtiöiden sisäisessä 
tai ulkoisessa liiketoiminnassa käytettävää kolmansien osapuolten sisältöä saa käyttää ainoastaan voimassa 
olevan lisenssin erityisehtoja tai muuta juridista käyttöoikeutta noudattaen. Jos olet epävarma Fortive-
yhtiön oikeudesta käyttää kolmannen osapuolen sisältöä, pyydä neuvoja Fortive-yhtiösi lakitiimiltä tai Fortive 
Corporationin lakiosastolta.

Välitä kaikki kolmansien osapuolten patentteihin, tekijänoikeuksiin, liikesalaisuuksiin, keksintöihin tai muihin  
kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita koskevat kyselyt Fortive-yhtiösi lakitiimille tai 
Fortive Corporationin lakiosastolle. 
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Reilu kilpailu
Fortive-yhtiöt pyrkivät kilpailijoita parempiin tuloksiin ja markkinaosuuksiensa kasvattamiseen, mutta teemme 
niin ainoastaan reilun kilpailun keinoin noudattaen eri puolilla maailmaa soveltuvia kilpailulakeja. Kilpailulait 
vaihtelevat lainkäyttöalueesta riippuen, mutta niiden tarkoitus on sama. Näillä laeilla suojellaan ja ylläpidetään 
vapaita markkinoita, joilla saadaan laadukkaita tuotteita ja palveluja oikeudenmukaisin hinnoin. Kaikkien Fortive-
yhtiöiden ja työntekijöiden on noudatettava näitä lakeja—joita kutsutaan joskus "kilpailu-" tai "monopolilaeiksi"—
kaikkialla, missä harjoitamme liiketoimintaa.

Näitä lakeja noudattaaksemme meidän on vältettävä tiettyjä tilanteita. Ensinnäkin emme saa koskaan 
keskustella kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta tai hintoihin liittyvistä tiedoista. Tämä koskee myös 
suunnittelemattomia keskusteluja. Emme saa koskaan myöskään solmia virallisia tai epävirallisia, suullisia 
tai kirjallisia sopimuksia markkinoiden, asiakkaiden tai alueiden jakamisesta kilpailijan kanssa. Emme saa 
keskustella asiakkaiden, tavarantoimittajien tai kilpailijoiden boikotoinnista. Jos kilpailija vetää sinut mukaan 
tämäntyyppisiin keskusteluihin, katkaise keskustelu välittömästi, ilmoita asiasta esimiehellesi ja dokumentoi 
toimintasi itsesi ja Fortive-yhtiösi suojelemiseksi. Muista, että samat säännöt koskevat myös toimialajärjestön 
tapahtumia. Olipa tilanne mikä tahansa, pelkkä mielikuvakin salaliitosta voi aiheuttaa huomattavan riskin 
Fortive-yhtiölle, jossa työskentelet.

Reilun kilpailun lait eivät estä meitä hankkimasta mahdollisimman paljon tietoa kilpailijoistamme. Emme 
kuitenkaan saa koskaan hankkia näitä tietoja laittomin tai epärehellisin keinoin. Emme saa esimerkiksi koskaan 
palkata kilpailijan työntekijää hankkimaan luottamuksellista tietoa tai pyytää uutta työntekijää paljastamaan 
luottamuksellista tietoa entisestä työnantajastaan. Emme saa myöskään pyytää ketään paljastamaan tietoa, 
jonka paljastamiseen meille hänellä ei ole valtuuksia. Jos olet työskennellyt aiemmin toisessa organisaatiossa, 
älä paljasta Fortive-yhtiölle tai työntekijälle mitään entisen työnantajasi luottamuksellisia tietoja.
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Jamal osallistui äskettäin messuihin Fortive-yhtiön edustajana. Illallisella konferenssin loppupuolella 
erään kilpailijan edustaja mainitsi Jamalille, että heidän yrityksensä harkitsi hintojen nostamista alan 
paineiden vuoksi. Fortive-yhtiö, jossa Jamal työskentelee, kokee samoja paineita. Kävisikö se, että 
Jamal keskustelisi Fortive-yhtiönsä hinnoittelusuunnitelmista kilpailijan edustajan kanssa?

Ei. Emme saa koskaan keskustella hinnoittelusta kilpailijoidemme kanssa. Tämä koskee sekä 
ottamista selvää kilpailijan hinnoittelukäytännöistä tai -suunnitelmista (julkisesti saatavilla olevia 
tietoja lukuun ottamatta) että omien hinnoittelusuunnitelmiemme paljastamista. Huomatessasi, että 
kilpailija aikoo ottaa esille tämäntyyppisen aiheen, sinun on heti keskeytettävä keskustelu, vaikka 
se merkitsisi poistumista kesken aterian. Ilmoita tapahtuneesta heti esimiehellesi ja dokumentoi 
toimintasi.

Reilu ja rehellinen mainonta  
ja markkinointi
Fortive-yhtiöt ovat sitoutuneet antamaan rehellistä ja paikkansapitävää tietoa esitellessään tuotteidemme 
etuja. Siksi työntekijöiden on tuotteistamme, palveluistamme ja hinnoistamme keskustellessaan puhuttava 
totuudenmukaisesti ja täsmällisesti.

Mainonnan ja markkinoinnin parissa työskentelevien työntekijöiden on oltava tietoisia kaikista soveltuvista, 
mainonta- ja markkinointitoimintaa säätelevistä laeista ja varmistettava niiden noudattaminen siellä, missä 
tuotteitamme mainostetaan ja markkinoidaan.
 
Lääketieteen tai hammaslääketieteen aloilla työskentelevien on oltava erityisen valppaita, koska näiden alojen 
markkinointitoiminta on tarkoin säädeltyä.
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Yrityksen tietokonejärjestelmien ja 
muiden tekniikoiden käyttö työkaluina 
innovaatioiden edistämiseen 
liiketoiminnassa kaikista näkökulmista
Fortive-yhtiöiden tietokonejärjestelmät ja niihin liittyvät sovellukset ja teknologiat on tarkoitettu käytettäviksi 
Fortive-yhtiöiden liiketoiminnassa. Ne ovat työvälineitä innovatiivisuutesi ja tehokkuutesi edistämiseksi. Meidän 
on suojattava näitä järjestelmiä ja sovelluksia samoin kuin niihin tallennettuja tietoja vahingoilta, muutoksilta, 
varkauksilta, petoksilta ja luvattomalta pääsyltä.

Voit käyttää Fortive-yhtiön tarjoamia Internet-yhteyttä ja sähköisiä viestintäsovelluksia, kuten sähköpostia tai 
pikaviestintää, rajoitetusti yksityisiin tarkoituksiin, kunhan tämä rajoitettu käyttö ei vaikuta kielteisesti työtehoosi 
tai järjestelmien käyttöön liiketoimintatarkoituksessa. 

Älä koskaan käytä mitään laitetta, ohjelma, palvelua, tilausta, sovellusta tai muuta Fortive-yhtiön omistamaa, 
tarjoamaa tai maksamaa teknologiaa mihinkään luvattomaan, epäammattimaiseen tai laittomaan tarkoitukseen 
tai mihinkään muuhun tarkoitukseen tai millään muulla mahdollisesti Fortivelle kiusallisella tavalla. Tämä 
merkisee osaksi sitä, ettet saa käyttää sellaisia välineitä:

• laittoman, herjaavan, loukkaavan, rienaavan, pornografisen tai seksuaalisesti rohkean materiaalin katseluun, 
lataamiseen tai lähettämiseen

• kommunikoimaan tavalla, jonka voi käsittää ahdisteluksi tai syrjinnäksi
• loukkaavien tai luottamuksellisten tietojen paljastamiseen mistään Fortive-yhtiöstä, mistään Fortive-yhtiön 

asiakkaasta, liikekumppanista tai tavarantoimittajasta
• tekijänoikeuksilla suojattujen materiaalien, liikesalaisuuksien, yksityisen talous-, asiakas-, työntekijä- tai 

markkinointitiedon, vientisääntelyn piiriin kuuluvan tiedon tai vastaavan materiaalin lähettämiseen tai 
lataamiseen ilman asianmukaisia valtuuksia

Muista, että tietokonejärjestelmämme ja oheislaitteemme ovat Fortive-yhtiön omaisuutta. Fortive omistaa lain 
sallimassa laajuudessa viestit, materiaalit ja laadittavan, lähetettävän, vastaanotettavan, säilytettävän tai näitä 
Fortiven hankkimia tietokoneita ja oheislaitteita käyttämällä saavutettavan tiedon, ja pidättää itsellään oikeuden 
tarkkailla kaikkea verkkomme, tietokonejärjestelmiemme ja oheislaitteittemme käyttöä. Tämä tarkoittaa, 
että jollei soveltuvasta laista muuta seuraa, työntekijät eivät voi odottaa yksityisyyttä näiden järjestelmien 
ja materiaalien suhteen. Siksi on sitäkin tärkeämpää, että me kaikki noudatamme toimintasääntöjemme 
standardeja ja Fortive-yhtiöiden käytäntöjä näiden resurssien asianmukaisen käytön osalta.
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Lahjonnan ja sopimattomien maksujen 
välttäminen
Kaikissa maissa, joissa toimimme, lahjonta ja korruptio on kielletty lailla, ja monissa maissa lahjonnanvastaiset 
lait koskevat myös toimintaa kyseisen maan rajojen ulkopuolella. Meidän on noudatettava kaikkia näitä lakeja. Ja 
koska Fortive Corporation on Yhdysvalloissa toimiva julkinen yritys, kiinnitämme erityistä huomiota Yhdysvaltain 
ulkomaisten korruptiokäytäntöjen vastaisen lain (FCPA-lain) vaatimuksiin lahjonnanvastaisuudesta.

Maasta riippumatta kaikissa näissä laeissa on samat keskeiset kiellot — emme saa tarjota, vastaanottaa tai antaa 
lahjusta tai muuta sopimatonta maksua tai mitään muuta arvokasta asiakkaan työntekijälle tai valtion työntekijälle 
kauppaa tehdäksemme, saadaksemme tietoa saamiseksi tai valtion luvan, lisenssin tai toimenpiteen tai muun 
liiketoiminnallisen edun saamiseksi. 

Emme saa myöskään antaa kolmannen osapuolen, kuten jälleenmyyjän, myyntiedustajan, edustajan, välittäjän tai 
kenenkään muun suorittaa tällaisia maksuja puolestamme.
 
Jos työntekijä epäilee kenenkään muun työntekijän tai kolmannen osapuolen suorittavan tällaisia sopimattomia 
maksuja rahalla tai tarjoamalla muuta arvokasta, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi Fortive Corporationin 
lakiosastolle tai muulle resurssille, joka mainitaan kohdassa "Kuinka käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme 
rikkomuksista", jollei paikallisessa laissa määrätä toisin.
 
Jos olet epävarma tilanteesta, johon liittyy maksu, joka saattaisi olla näiden sääntöjen tai lain vastainen, kysy 
neuvoa ennen tällaisen maksun tarjoamista, vastaanottamista tai suorittamista. Lisätietoa on  
lahjonnanvastaisessa käytännössämme Fortive Connectissa.

Lahjojen ja kestityksen antaminen ja 
vastaanottaminen
Liikelahjojen vaihtaminen on usein vakiintunut osa hyvän liikesuhteen luomista asiakkaisiin, tavarantoimittajiin 
ja muihin liikekumppaneihin. Meidän on kuitenkin noudatettava erityistä varovaisuutta ryhtyessämme 
tällaiseen toimintaan. Jos työntekijä vastaanottaa ylenmääräisiä lahjoja tai kestitystä liikekumppanilta, syntyy 
vaikutelma, että työntekijällä on eturistiriita, eikä hänelle tulisi enää antaa vastuuta kyseisestä asiakastilistä. 
Jos taas liikekumppanille annetaan ylenmääräisiä lahjoja tai kestitystä, meitä voidaan syyttää lahjonnasta. 
Työntekijöidemme auttamiseksi näiden riskien hallinnassa olemme laatineet lahja- ja kestityskäytännön, joka on 
saatavilla Fortive Connectissa. Lahja- ja kestityskäytäntö asettaa rajat annettavien ja vastaanotettavien lahjojen 
arvolle ja kuvataan muut kaikkia työntekijöitä maailmanlaajuisesti koskevat vaatimukset lahjojen ja kestityksen 
antamiselle tai vastaanottamiselle. Lahjojen ja kestityksen on oltava aina hyvän maun mukaisia ja asianmukaisia 
ottaen liiketoiminnan huomioon, eivätkä ne saa olla kiusallisia Fortive-yhtiöllenne. Seksuaalissävytteiset lahjat 
ja kestitys on kielletty. Jos olet joskus epävarma, onko sallittua antaa tai saada lahjaa tai kestitystä lahja- ja 
kestityskäytännön mukaan, keskustele asiasta esimiehesi kanssa tai ota yhteyttä johonkin muuhun resurssiin 
kohdassa "Kuinka käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme rikkomuksista".



21Fortiven toimintasääntöjen standardit

Matkojen tarjoaminen asiakkaille ja 
muille kolmansille osapuolille
Joskus paras tapa esitellä FBS-järjestelmällä aikaansaatavaa laatua asiakkaalle tai muulle kolmannelle 
osapuolelle on viedä heidät johonkin Fortive-yhtiön laitokseen nähdäkseen sen itse. Jos Fortive-yhtiö aikoo 
maksaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen matkakulut, on tärkeää noudattaa asiakkaiden matkoja ja kestitystä 
koskevaa käytäntöämme, johon sisältyy matkan hyväksyntälomakkeen täyttäminen ja sen toimittaminen 
hyväksyttäväksi ennen sitoutumista asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen matkakulujen maksamiseen.
 
Tyypillisesti Fortive-yhtiöt voivat hyväksyä maksun asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen matkakuluista, jos:

• matka on tarpeen Fortive-yhtiön tuotteiden tai palvelujen esittelemiseksi
• matkajärjestelyt ovat vaatimattomat (esimerkiksi economy-luokan lentolippu ilman ylellistä majoitusta)
• matkan ajaksi ei suunnitella pysähdyksiä, joilla ei ole suoraa yhteyttä matkan tarkoitukseen, jollei pysähdys 

tapahdu vastaanottajan kustannuksella ilman lisäkustannuksia yhtiölle
• matkalle lähtevän asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen edustajan esimies on saanut etukäteen tiedon 

matkasta mieluiten siten, että todisteena on kirje, jossa pyydetään Fortiven maksavan kyseiset kustannukset
• laki ei rajoita vastaanottajan oikeutta ottaa matkan vastaan

Mikäli mahdollista, Fortive-yhtiöiden tulisi maksaa matka-, majoitus- ja niihin liittyvät matkakulut suoraan 
lentoyhtiölle, hotellille tai muulle toimittajalle. Jos on ehdottoman välttämätöntä korvata matkustajalle tällaisia 
kustannuksia, on ennen maksamista toimitettava kirjallinen kuitti, johon on liitetty laskut. 

Asiakkaiden matkoja ja kestitystä koskeva käytäntö ja matkojen hyväksyntälomake ovat saatavilla Fortive 
Connectissa.

Työntekijä nimeltä Darius osallistuu neuvotteluihin urakoitsijan kanssa, joka haluaa myydä 
palvelujaan Fortive-yhtiölle, jossa Darius työskentelee. Urakoitsija on tarjoutunut viemään Dariuksen 
ulos illalliselle, jotta he voisivat tutustua toisiinsa ja keskustella työasioista. Voiko Darius ottaa kutsun 
vastaan?

Luultavasti. Työillalliset ovat yleensä hyväksyttäviä, kunhan ateria on luonteeltaan tavanomainen, 
ei ylenpalttinen, eikä sen odoteta vaikuttavan Dariuksen kykyyn tehdä puolueetonta 
päätöstä edustamansa Fortive-yhtiön puolesta. Dariuksen on toimittava harkitusti, mietittävä 
neuvottelutilannetta ja illallisen olosuhteita, ja miltä vaikuttaisi, jos hän ottaisi kutsun vastaan.
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Julkisen sektorin asiakkaat
Valtion hallinto on monissa maissa suuri tuotteiden ja palvelujen kuluttaja. Monissa tällaisissa maissa on lakeja, 
jotka asettavat erilaisia vaatimuksia näiden tuotteiden ja palvelujen hankinnalle ja kuinka tavarantoimittajien 
on toimittava tällaisia mahdollisuuksia tavoitellessaan ja pannessaan mahdollisesti saamiaan sopimuksia 
täytäntöön. Täsmälliset vaatimukset vaihtelevat paikasta riippuen, samoin kuin seuraukset vaatimusten 
noudattamatta jättämisestä. Eräs tyypillinen tällainen laki on Yhdysvaltain laki perättömistä väitteistä (False 
Claims Act), jonka mukaan on laitonta esittää Yhdysvaltain valtion viranomaiselle perättömiä väitteitä 
urakan tai maksun saamiseksi Yhdysvaltain valtiolta. Joissakin maissa näiden julkisia urakoita koskevien 
määräysten rikkomisen mahdolliset seuraukset työntekijöille ja Fortive-yhtiöille saattavat olla merkittäviä, 
mukaan lukien sakot, vankeus ja oikeuden menettäminen osallistua tulevaisuudessa julkisia urakoita koskeviin 
tarjouskilpailuihin.
 
Olit sitten missä tahansa, jos tavoittelet julkisia urakoita Fortive-yhtiölle, jossa työskentelet, tai jos vastuullasi on 
toteuttaa Fortive-yhtiösi julkinen urakka, sinun on tunnettava kaikki asianmukaiset julkisia hankintoja ja urakoita 
koskevat lait ja noudatettava niitä. Riippumatta siitä, millaisia lakeja toimipaikassasi sovelletaan, sinun on 
noudatettava seuraavia perusperiaatteita:

• Osallistu julkisiin hankintoihin aina äärimmäisellä eheydellä ja rehellisyydellä. 
• Älä koskaan tavoittele julkista hankintaa yrityksellenne tarjoamalla mitään arvokasta valtion virkamiehelle  

tai valtion virkamiehen sukulaiselle tai liikekumppanille.
• Älä koskaan yritä hankkia tietoa asiattomasti epäoikeudenmukaisen kilpailuedun hankkimiseksi Fortivelle 

julkisessa hankinnassa.
• Ole aina totuudenmukainen ja täsmällinen kaikessa kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä valtion  

virkamiesten ja virastojen kanssa.
• Säilytä kaikki tarvittavat asiakirjat. 

Kansainvälisen kaupan rajoitusten 
noudattaminen
Fortive-yhtiöt valmistavat tuotteita Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa, Kiinassa ja monissa muissa maissa. 
Fortive-yhtiöt myyvät tuotteitaan näissä ja monissa muissa maissa. Tämä merkitsee monien erilaisten vienti- ja 
tuontilakien soveltamista tämän päivän tyypilliseen Fortive-yhtiöön. 

Vientilait saattavat rajoittaa, mihin saamme kuljettaa raaka-aineita, osia ja valmiita tuotteita sekä aineetonta 
teknistä ja valmistustietoa. Vientilait saattavat rajoittaa myös, keille saamme kuljettaa näitä tuotteita ja 
mihin tarkoituksiin niitä saa käyttää, kun ne saapuvat toiseen maahan. Täsmälliset rajoitukset vaihtelevat 
viemästämme tuotteesta, sijaintimaastamme ja joistakin muista tekijöistä riippuen. Näiden lakien 
ymmärtäminen on välttämätöntä myynti-, tuotanto- ja markkinointistrategioita suunniteltaessa, ja se voi 
vaikuttaa moniin muihin tekijöihin yrityksissämme. Lisätietoja vientilaeista saat vientikäytännöstämme  
Fortive Connectista.
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Rahanpesun estäminen
Fortive-yhtiöt ovat sitoutuneet estämään Fortive-yhtiöiden resurssien käytön rahanpesutarkoituksessa. 
"Rahanpesu" tarkoittaa henkilöiden tai organisaatioiden yritystä piilottaa rikoksista saamansa tuoton tekemällä 
siitä lailliselta näyttävää. On tärkeää, että tunnemme kaikki rahanpesun estämiseen pyrkivät lait ja asetukset ja 
että noudatamme niitä. Tämä tarkoittaa, että saamme suorittaa ja vastaanottaa maksuja tuotteista ja palveluista 
ainoastaan noudattamalla hyväksyttyjä ja dokumentoituja maksukäytäntöjä ja että meidän on oltava valppaita ja 
toimittava harkitusti epätavallisten asiakastapahtumien yhteydessä.

Varo seuraavia punaisia lippuja, jotka saattavat olla merkkejä rahanpesusta:

• pyynnöt maksun suorittamisesta organisaatiolle, joka ei ole tapahtuman osapuoli (esim. kolmas osapuoli) tai 
jolla ei ole laillista oikeutta maksun vastaanottamiseen

• pyynnöt maksun vastaanottamisesta organisaatiolta, joka ei ole tapahtuman osapuoli (esim. kolmas osapuoli)  
tai jolla ei ole laillista velvoitetta maksun suorittamiseen

• pyynnöt maksujen vastaanottamisesta käteisellä, paitsi tilanteissa, joissa turvallista pankkijärjestelmää ei ole 
käytettävissä

• pyynnöt asiakkaan tilausten toimittamisesta standardimenettelyistä poikkeavalla tavalla
• pyynnöt valuutanvaihtotoiminnoista instituutioiden kanssa, joilla ei ole siihen valtuuksia

Tuontilait vaatimat meitä ilmoittamaan tarkalleen, mitä tuomme maahan, sekä maksamaan kyseisistä 
tuotteista vaadittavat tullit ja muut verot. Erityiset prosessit ja verot vaihtelevat riippuen maasta ja tuotavien 
tuotteiden tuontiluokituksesta. Raaka-aineista ja osista veloitettavat tuontitullit saattavat vaikuttaa 
valmistuskustannuksiimme, ja valmiiden tuotteittemme tuontitullit saattavat vaikuttaa myyntikatteeseemme. 
Hyvä suunnittelu maailmanlaajuisissa liiketoiminnoissamme edellyttää tuontilakien ymmärtämistä. Lisätietoa 
tuontilaeista saat tuontikäytännöstämme Fortive Connectista.

Mariela on työntekijä, jonka toimipaikka on Yhdysvalloissa. Hän on myyntityössä Yhdysvalloissa 
sijaitsevalle ostajalle, ja hän saa tietää, että asiakas aikoo viedä tuotteet muuhun maahan. Saako 
Mariela tehdä kaupan tietämättä, mihin maahan 
tuotteet lopulta päätyvät?

Ei. Marielan on pyydettävä asiakkaalta tiedot tuotteiden lopullisesta määränpäästä ja varmistettava, 
että on luvallista viedä myytävä Fortive-yhtiön tuote kyseiseen määränpäähän. Jos Mariela ei hankkisi 
tätä tietoa ja asiakas veisi tuotteen kiellettyyn määränpäähän, Yhdysvaltain vientiviranomaiset 
saattaisivat vaatia Marielaa ja hänen edustamaansa Fortive-yhtiötä vastuuseen vientirikkomuksesta.
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Kaizen on elämäntapamme
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Eheyden ja sääntöjenmukaisuuden 
edistäminen ja ylläpitäminen Fortivella
Eheys ja sääntöjenmukaisuus ovat tuloksia, joihin päästään ja joita pidetään yllä soveltamalla samaa jatkuvan 
parannuksen filosofiaa ja työvälineitä, joita käytämme kaikissa muissa Fortive-yhtiöiden näkökulmissa. Jos 
huomaat omalla vastuualueellasi puutteita eheydessä tai sääntöjenmukaisuudessa, työskentele perimmäisen 
syyn selvittämiseksi, ryhdy vastatoimiin ja paranna prosesseja jatkuvasti, jotta menneet ongelmat eivät toistuisi 
ja tulevaisuuden ongelmat vältettäisiin.

Tuotteiden ja palvelujen laatu-,  
turvallisuus- ja tehokkuusvaatimusten 
lisääminen ja ylläpitäminen
Tuotteidemme laatu ja turvallisuus muodostavat Fortiven menestyksen selkärangan. Fortive-
liiketoimintajärjestelmämme avulla pystymme kehittämään vahvoja, tehokkaita ja toistuvia prosesseja, joilla 
saavutetaan ylivoimainen tuotteiden ja palvelujen laatu, nopeat toimitukset ja oikeudenmukaiset hinnat, 
jotka ylittävät asiakkaidemme odotukset. Vaikka palvelemme monia asiakkaita monissa eri maissa eri puolilla 
maailmaa, yksi asiakkaiden odotus on aina sama — että kaikki Fortive-yhtiöiden tuotteet täyttävät kaikki 
soveltuvat tuotteiden ja palvelujen laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset. Siksi 
kaikkien Fortive-yhtiöiden ja kaikkien työntekijöiden, jotka osallistuvat tuotteiden suunnitteluun, kehittämiseen, 
valmistukseen, testaukseen, merkintään, pakkaamiseen, lokalisointiin, vaatimusten täyttämiseen ja sertifiointiin, 
on varmistettava, että:

• tuotteemme valmistetaan noudattamalla kaikkia soveltuvia, tuotteiden ja palvelujen laatua, turvallisuutta  
ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia, jotka ovat voimassa niiden valmistuspaikalla

• tuotteemme täyttävät kaikki tuotteiden ja palvelujen laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat 
vaatimukset kaikilla markkinoilla, joilla tarjoamme niitä myyntiin 

• noudatamme kaikkia tuotteidemme laatuun ja turvallisuusmerkintöihin sekä pakkausten ja dokumentaation 
laatuun ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia

• suoritamme kaikki vaadittavat tuotteiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta koskevat rekisteröinnit, 
tarkastukset, esihyväksynnät, selvitykset tai muut lain vaatimat prosessit ennen uuden tuotteen tai 
päivityksen tuomista markkinoille

Jos sinulla on tuotteidemme laatuun tai turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, sinun 
on kerrottava huolenaiheistasi esimiehellesi, tai käytettävä Fortive-yhtiönne laadun tai tuotteiden 
vaatimustenmukaisuustoimintoa tai jotakin muuta resurssia, joka mainitaan kohdassa "Kuinka käsittelemme 
huolenaiheita ja raportoimme rikkomuksista".
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Lääketieteellisen teknologian  
tuotteiden sääntöjenmukaisuuden 
varmistaminen
Jotkin Fortive-yhtiöistä valmistavat ja myyvät lääketieteellisiä laitteita ja muita tuotteita, joita koskevasta 
säätelystä vastaavat Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto FDA (Food and Drug Administration) ja vastaavat 
virastot muissa maissa. Näitä tuotteita koskevat laatu-, turvallisuus- ja tehokkuusvaatimukset ovat laajoja ja 
monimutkaisia, ja niiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa markkinoiden menettämiseen ja mahdollisesti 
tuhoisaan asiakkaidemme luottamuksen menettämiseen. Meidän on varmistettava, että kaikki Fortive-yhtiöiden 
valmistamat ja myymät säännellyt tuotteet täyttävät FDA:n ja muiden lääketieteellisiä laitteita eri puolilla 
maailmaa sääntelevien virastojen säännöt ja määräykset. 

Katso lisätietoa FDA:n sääntöjenmukaisuutta koskevasta käytännöstämme Fortive Connectista.

 
Ympäristönsuojelun ja kestävien 
liiketoimintakäytäntöjen lisääminen  
ja vaaliminen
Fortive-yhtiöissä me täytämme tai ylitämme kaikkien ympäristöä koskevien lakien ja asetusten vaatimukset ja 
työtämme koskevat lupaehdot. Käytämme myös terveitä ympäristökäytäntöjä varmistaaksemme ympäristömme 
suojelun. Ympäristömääräyksiin saattaa sisältyä sääntöjä sellaisten ympäristöön mahdollisesti joutuvien 
säänneltyjen materiaalien käytöstä, valvonnasta, kuljetuksesta, säilytyksestä ja hävittämisestä, kuten jätevedet, 
ilmaan joutuvat päästöt, kiinteät jätteet, vaaralliset jätteet tai vuodot. Myös sääntelemättömiä materiaaleja on 
hallinnoitava vastuullisella ja kestävällä tavalla. Monilla näistä sääntelemättömistä materiaaleista saattaa olla 
virheellisesti käsiteltyinä myös haitallisia ympäristövaikutuksia. Fortive-yhtiöt ovat sitoutuneet:

• ympäristötulosten, jätteen minimoinnin ja saastumisen ehkäisyn jatkuvaan parantamiseen
• terveiden ympäristökäytäntöjen yhdistämiseen soveltuvaan liiketoimintaan, kuten hankintoihin ja tuotteiden 

suunnitteluun, testaukseen, valmistukseen ja tukeen
• ympäristövaikutusten huomioonottamiseen uusien tuotteiden tai prosessien kehitystyössä, 

valmistusmateriaalien valinnassa sekä ennen kiinteistöjen ostamista, vuokraamista tai myymistä
• laitostemme suunnitteluun, käyttöön ja kunnossapitoon päästöt ja jätteen minimoivalla tavalla
• materiaalien vastuulliseen käyttöön, johon sisältyy materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö, kun se on järkevää

Kaikkien työntekijöiden odotetaan ymmärtävän ympäristömääräykset ja noudattavan niitä päivittäisessä 
toiminnassaan. Jos joudut työssäsi tekemisiin säänneltyjen materiaalien kanssa tai työsi vaatii sinua päättämään, 
kuinka materiaaleja käytetään, säilytetään, kuljetetaan tai hävitetään, varmista, että materiaaleja käsitellään 
laillisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. 

Katso lisätietoa ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskäytännöstämme Fortive Connectista.
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Työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden 
varmistaminen
Kukin Fortive-yhtiö on sitoutunut tarjoamaan jokaiselle työntekijälle turvallisen ja terveellisen työpaikan. 
Tätä varten Fortive-yhtiöt noudattavat kaikkia soveltuvia työpaikan terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja 
kaikkialla, missä työskentelemme. Jokainen työntekijän vastuu on noudattaa kaikkien turvallisuutta koskevia 
lakeja ja asetuksia sekä kaikkien Fortive-yhtiön turvallisuuskäytäntöjä ja -menettelyjä, jotka soveltuvat 
työpaikkoihimme. Jos saat tietoosi vaarallisia tai riskialttiita olosuhteita tai käytäntöjä jossakin Fortive-yhtiössä, 
sinun on ilmoitettava siitä välittömästi esimiehellesi tai työnjohtajallesi tai jollekin resursseista, jotka on lueteltu 
kohdassa "Miten käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme rikkomuksista". 

Osana sitoutumistamme työpaikan turvallisuuteen emme hyväksy kenenkään taholta väkivaltaa tai uhkailua. 
Tämä koskee sekä varsinaista fyysistä käytöstä että pelottavaa tai uhkaavaa puhetta. Siksi aseita ei sallita 
koskaan eikä missään kiinteistössä, jossa jokin Fortive-yhtiö toimii. Jos saat tietoa uhkaavasta käyttäytymisestä 
tai todellisesta mahdollisesta väkivallasta, raportoi siitä välittömästi esimiehellesi tai työnjohtajallesi tai 
jollekulle resursseista, jotka on lueteltu kohdassa "Kuinka käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme 
rikkomuksista".

Meidän kaikkien terveyden, turvallisuuden ja tuottavuuden varmistamiseksi laittomat huumeet eivät ole 
sallittuja missään kiinteistössä, jossa jokin Fortive-yhtiö toimii. Alkoholijuomat ovat sallittuja Fortive-yhtiöiden 
kiinteistöissä ainoastaan, kun Fortive-yhtiö tarjoaa niitä kohtuullisesti Fortive-yhtiön sponsoroimassa 
tapahtumassa. Laittoman huumeen tai alkoholin vaikutuksen alaisena olo työaikana saattaa heikentää 
vaarallisesti työtäsi ja vaarantaa muiden työntekijöiden turvallisuuden. Siksi se on ehdottomasti kielletty.

Erään Fortive-yhtiön työntekijä, Angelo, huomaa, että katto hänen työpöytänsä lähellä vuotaa 
ukkosmyrskyn jälkeen tehden betonilattiasta liukkaan. Angelo kuivaa lattian parhaansa mukaan ja 
merkitsee paikan asianmukaisilla varoituskylteillä. Kun hän puhuu esimiehelleen, Meghanille, katon 
korjaamisesta, tämä sanoo, ettei rakennuksen kunnossapito ole Angelon tehtävä ja että hän tuhlaa 
aikaansa. Mitä Angelon pitäisi tehdä?

Angelon olisi ilmoitettava tilanteesta välittömästi laitoksen ympäristö-, työterveys- ja 
turvallisuusvastaavalle. Angelo toimi vastuullisesti merkitessään paikan varoituskylteillä ja 
puhuessaan asiasta esimiehelleen, mutta Meghan ei hoida omaa osuuttaan työpaikan turvallisuuden 
varmistamisessa. Jokainen työntekijä vastaa osaltaan työpaikan turvallisuuden varmistamisesta.
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Kilpailemme osakkaidemme puolesta
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Maineemme ylläpitäminen
Fortive Corporation pyrkii toimittamaan selvää ja paikkansa pitävää tietoa medialle, talousanalyytikoille 
ja julkisuuteen. Tärkeiden juridisten vaatimusten lisäksi tämä auttaa meitä säilyttämään osakkaidemme, 
mahdollisten sijoittajien ja lakia säätävien elinten luottamuksen. Tämä taas vahvistaa yhtiömme mainetta. 
Koska tämä on niin tärkeää, vain harva henkilö on valtuutettu puhumaan medialle tai talousanalyytikoille 
Fortive Corporationista tai Fortive-yhtiöiden tai -yritysten tuloksista. Siksi, jos saat puhelun tai tietopyynnön 
median edustajalta tai talousanalyytikolta, välitä pyyntö Fortive Corporationin sijoittajasuhteiden osastolle. Älä 
anna mitään tietoa itse. Totea vain kohteliaasti, että "Fortiven käytäntönä on, että kaikki median tietopyynnöt 
käsitellään Fortiven sijoittajasuhteiden osaston kautta."  Huomaa, että asianomaisilla henkilöillä Fortive-yhtiöissä 
on lupa julkaista lehdistötiedotteita ja puhua alan lehdistölle uusista tuotteista, uusista palveluista, palkinnoista 
tai tunnustuksista osana tavanomaista liiketoimintaa. 

Vaikka Fortive Corporation nimeää työntekijöiden joukosta määrättyjä henkilöitä, joilla ainoastaan on oikeus 
puhua joillekin tietyille yleisöille kaikkien Fortive-yhtiöiden puolesta, jokainen työntekijä puhuu Fortiven 
puolesta päivittäin vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden, asiakkaittemme tai mahdollisten asiakkaidemme 
sekä muiden sidosryhmiemme kanssa. Muista hoitaa tällainen viestintä parhaalla ammatillisella tavalla, oli 
sitten kyse henkilökohtaisesta tai puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvasta viestinnästä. Muista erityisesti, että 
sähköiset viestit (kuten sähköposti- ja tekstiviestit) ovat pysyviä siirrettäviä merkintöjä viestinnästämme, ja ne 
saattavat vaikuttaa kielteisesti Fortiven maineeseen, jos ne ovat asiattomia tai epäammattimaisia.

Työntekijöinä meidän odotetaan pidättäytyvän käyttäytymisestä, jolla saattaisi olla kielteinen vaikutus jonkin 
Fortive-yhtiön maineeseen. Työntekijä eivät saa julkaista mitään loukkaavaa tai luottamuksellista tietoa mistään 
Fortive-yhtiöstä, mistään Fortive-yhtiön liiketoimintakäytännöstä tai Fortive-yhtiön asiakkaasta, liikekumppanista 
tai tavarantoimittajasta. Tämä koskee kaikenlaisia henkilökohtaisia ja työhön liittyviä julkaisuja, mukaan lukien 
sähköpostiviestit, blogit ja twiitit. 
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Sisäpiirikaupasta ja vihjeiden  
antamisesta pidättäytyminen
Tavanomaisessa työssämme saatamme saada haltuumme merkittävää, ei-julkistama tietoa Fortive-yhtiöstämme 
tai muista yrityksistä, joiden kanssa asioimme. Velvollisuutemme on välttää sisäpiirikauppaa, mikä merkitsee, 
kieltoa käyttää tätä tietoa päättäessämme osakkeiden ostamisesta tai myynnistä saadaksemme taloudellista 
etua. Tieto on "merkittävää", jos järkevä sijoittaja pitäisi sitä tärkeänä päättäessään, ostaako, myykö vai pitääkö 
kyseisen yrityksen arvopapereita. Tieto on "ei-julkista", jos siitä ei ole kerrottu suurelle yleisölle, ja se pysyy 
"ei-julkisena" vielä kahden täyden pörssipäivän ajan sen tiedon julkistamisen jälkeen. Tyypilliset esimerkit 
tällaisesta merkittävästä, ei-julkisisesta tiedosta sisältävät: 

• tietoa fuusiosta, yritysostoista tai -myynneistä
• yhtiön suunnitteleman arvopaperiannin tai myynnin 
• yhtiöön liittyviä suuria lakisääteisiä toimia tai merkittävän oikeudenkäynnin
• muutoksia ylimmässä johdossa
• huomionarvoisia uusia tuotteita tai asiakassitoumuksia

Sisäpiirikauppoja koskevissa laeissa kielletään myös vihjeiden antaminen tai merkittävän, ei-julkisen tiedon 
luovuttaminen muulle, kyseistä tietoa arvopaperikaupan perusteena käyttävälle henkilölle. Tämän välttämiseksi 
et saa koskaan luovuttaa tämäntyyppistä tietoa — riippumatta siitä, liittyvätkö ne Fortive-yhtiöön vai johonkin 
toiseen yhtiöön — kenellekään organisaatiosi ulkopuolella, mukaan lukien ystävät ja perheenjäsenet. Vältä myös 
keskustelua tästä tiedosta muiden työntekijöiden kanssa, jos se ei ole tarpeen liiketoiminnan kannalta. Lisäksi 
joihinkin työntekijöihin sovelletaan "tietopimentojaksoja", joiden kuluessa nämä työntekijät eivät saa käydä 
kauppaa Fortiven arvopapereilla ja heiltä voidaan vaatia myös ennakkoselvityksiä ennen kaupankäyntiä.
 
Lisätietoa on Sisäpiirikauppa-käytännössämme Fortive Connectissa. Jos saat tietoosi, että joku on osallistunut 
sisäpiirikauppaan tai antanut vihjeitä, ilmoita siitä välittömästi Fortive Corporationin lakiosastolle tai eheyden ja 
sääntöjenmukaisuuden tukilinjaan (fortive.ethicspoint.com).
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Kirjanpidon ja liikeasiakirjojen  
läpinäkyvyyden ylläpitäminen
Fortive Corporationin osakkaat luottavat siihen, että Fortive-yhtiön kirjanpito ja liikeasiakirjat ovat 
paikkansapitäviä ja rehellisiä. Nämä asiakirjat muodostavat pohjan kaikille Fortive Corporationin julkaisuille 
ja ilmoituksille, jotka antavat osakkaillemme ja suurelle yleisölle tarkan kuvan Fortiven toiminnasta ja 
taloudellisesta tilanteesta. Fortive-yhtiöt käyttävät näitä asiakirjoja myös apunaan tärkeitä liiketoimintapäätöksiä 
tehdessään. 

Jotta tilinpäätöksemme antaisivat oikean kuvan varoistamme ja tapahtumistamme, kunkin meistä on 
varmistettava, että Fortive-yhtiön asiakirjoihin merkitsemämme tiedot ovat täydellisiä, paikkansapitäviä 
ja ymmärrettäviä. Vaikka kirjanpidon ja asiakirjojen ylläpitäminen ei ole jokaisen työntekijän ensisijainen 
velvollisuus, me kaikki kirjaamme ylös jotakin tietoa ja lähetämme sitä Fortive-yhtiöllemme. Tämä sisältää kaiken 
tiedon, jota annamme palkka-asiakirjoissa, kellokorteissa, matka- ja kuluraporteissa, tuotetestausraporteissa, 
myyntiraporteissa, asiakas- ja tavarantoimittajarekistereissä ja muissa Fortive-yhtiön asiakirjoissa. Työntekijät 
eivät saa väärentää mitään yritysasiakirjoja eivätkä tietoisesti osallistua petollisten, virheellisten tai 
harhaanjohtavien yritysasiakirjojen laatimiseen tai jakeluun. 

Emme saa koskaan tehdä väärää tai keinotekoista merkintää mihinkään Fortive-yhtiön asiakirjaan. Lisäksi 
emme saa koskaan laatia rekisteröimättömiä Fortive-yhtiön varoja tai omaisuutta, kuten "lahjusrahastoja" tai 
muita "kirjoihin merkitsemättömiä" tilejä. Kuka tahansa petokseen osallistunut on kurinpitotoimien alainen, ja 
hän on myös siviili- ja rikosoikeudellisesti vastuussa toiminnastaan. Jos epäilet tai tiedät jotakin kirjanpitoon 
tai talousraportointiin liittyvää, joka saattaisi olla sopimatonta, tai jos sinulla on kysyttävää rehellisten ja 
paikkansapitävien asiakirjojen ylläpitämisestä, ota välittömästi yhteyttä johonkin resursseista, jotka on lueteltu 
kohdassa "Kuinka käsittelemme huolenaiheita ja raportoimme rikkomuksista".

Niillä meistä, joiden vastuualueisiin kuuluvat talousasiat ja kirjanpito, on erityinen velvollisuus varmistaa, että 
Fortive-yhtiömme tilinpäätös on totuudenmukainen, oikeudenmukainen ja täsmällinen ja ajallaan suoritettu. 
Siksi meidän on sen lisäksi, että noudatamme näihin raportteihin liittyviä juridisia ja lainsäädännöllisiä 
vaatimuksia, tunnettava myös kaikki soveltuvat sisäiset valvontatoimet ja noudatettava niitä. 

Työntekijöiden, jotka osallistuvat Fortive Corporationin tilinpäätösten tai muiden SEC:lle toimitettavien 
raporttien laatimiseen, vastuulla on varmistaa, etteivät nämä tilinpäätökset ja raportit sisällä vääriä tai 
harhaanjohtavia väitteitä ja että ne sisältävät kaikki tosiasiat ja kaiken tiedon, joka on tarpeen, jotta vältettäisiin 
tiedon harhaanjohtavuus.

Työntekijät eivät saa pakottaa, manipuloida tai johtaa harhaan ulkopuolisia kirjanpitäjiä, jotka osallistuvat 
Fortive-yhtiön tilinpäätösten tarkastukseen tai läpikäyntiin, tai sisäisiä valvojia tehdäkseen Fortive-yhtiön 
tilinpäätöksistä harhaanjohtavia.

Yksikään työntekijä ei saa merkitä mihinkään talousraporttiin, ympäristönvalvontaraporttiin tai muuhun valtion 
viranomaisille, ulkoisille tai sisäisille tarkastajille tai sertifiointiviranomaisille lähetettävään tai ylläpidettävään 
asiakirjaan tai muuhun Fortive-yhtiön asiakirjaan mitään väärää tai harhaanjohtaa väitettä. Virheelliset, 
puutteelliset tai myöhässä laaditut asiakirjat tai raportit saattavat aiheuttaa siviili- tai rikosvastuun niistä 
vastaaville henkilöille.

Kaikkien Fortive-yhtiöiden sopimusten ja muiden juridisesti sitovien asiakirjojen on oltava kaupallisesti 
ja juridisesti hyväksyttävässä kirjallisessa muodossa. Tämä auttaa Fortiven kirjanpidon ja asiakirjojen 
paikkansapitävyyden varmistamisessa.
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Liikeasiakirjojen hallinta  
ja säilyttäminen
Meillä on velvollisuus säilyttää Fortive Corporationin liikeasiakirjoja niin kauan kuin se on tarpeen liiketoiminnan 
tarkoituksiin tai pitempään soveltuvan lain vaatiessa. Hävitä Fortive Companyn liikeasiakirjoja vasta, kun niitä ei 
enää tarvita liiketoiminnan tarkoituksiin ja kun kaikki pakolliset säilytysajat ovat päättyneet.

Älä koskaan hävitä asiakirjoja, joita voidaan tarvita oikeudessa tai joiden uskot olevan olennaisia oikeusjutulle, 
sisäiselle tai ulkopuoliselle tutkimukselle tai sääntelytoimille. Jos sinua pyydetään hävittämään tällaisia 
asiakirjoja tai jos pelkäät, että joku muu saattaa hävittää niitä, ota yhteyttä Fortive Corporationin lakiosastoon 
tai eheyden ja sääntöjenmukaisuuden tukilinjaan (fortive.ethicspoint.com).

Immateriaalioikeuksiemme suojelu
Jokainen Fortive-yhtiö panostaa immateriaaliomaisuuden kehittämiseen. Immateriaaliomaisuus merkitsee 
työntekijöiden luomia keksintöjä, ideoita ja alkuperäisiä teoksia, joista syntyy kilpailuetua markkinoilla. 
Nämä alkuperäiset ideat ja teokset ovat juuri sitä, mitä tarkoitamme puhuessamme johtavista innovaatioista, 
ja meidän on suojeltava niitä kilpailijoiltamme. Osan näistä arvokkaista ideoista voi suojata toimittamalla 
tarvittavat asiakirjat erilaisiin valtion virastoihin (patenttivirastoihin) ja osa käyttämällä tuotteissamme erityisiä 
merkintöjä (tekijänoikeus- ja tavaramerkkimerkintöjä). Joitakin ideoita suojataan pitämällä ne ehdottoman 
luottamuksellisina ja olemalla paljastamatta niitä kolmansille osapuolille (liikesalaisuudet). Riippumatta 
siitä, millaista immateriaaliomaisuutta luot työssäsi, on tärkeää ryhtyä oikeisiin toimiin sen suojaamiseksi. 
Kaikkien immateriaaliomaisuutta luovien työntekijöiden on noudatettava sen Fortive-yhtiön käytäntöjä ja 
prosesseja, jossa he työskentelevät, kyseisen immateriaaliomaisuuden nimeämiseksi ja suojaamiseksi. Kaikkien 
työntekijöiden, vaikka he itse eivät tuottaisi immateriaaliomaisuutta, on vältettävä huolellisesti liikesalaisuuksien 
paljastamista kenellekään muulle kuin muille saman Fortive-yhtiön työtovereille, joiden on tiedettävä 
liikesalaisuudesta pystyäkseen hoitamaan työnsä Fortive-yhtiössä.
 
Lisätietoa immateriaalioikeuksiemme asianmukaisista suojaustoimista on immateriaalioikeuskäytännössämme 
Fortive Connectissa.

Fortiven arvokkaan omaisuuden suojelu
Meidän odotetaan suojelevan Fortive-yhtiön omaisuutta ja varmistavan sen tehokkaan käytön laillisiin 
liiketoiminnan tarkoituksiin. Varkaudet, huolimattomuus ja tuhlaus vaikuttavat suoraan kannattavuuteemme. 
Fortive-yhtiön varoja ovat sen fyysinen omaisuus, luottamuksellinen tieto ja immateriaaliomaisuus sekä 
tilaisuudet liiketoimintaan, joita tulee esiin Fortive-yhtiössä työskennellessämme. On ratkaisevan tärkeää vaalia 
ja hyödyntää tehokkaasti näitä etuja Fortiven jatkuvan menestyksen kannalta.
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Fyysinen omaisuus
Fortiven fyysistä omaisuutta ovat laitoksemme ja laiteemme, varastoissamme olevat valmiit tuotteet, osat 
ja raaka-aineet sekä kaikki muut hallinnassamme olevat konkreettiset esineet. Tämä fyysinen omaisuus 
kuuluu viime kädessä osakkaillemme. Siksi meidän on pyrittävä huolellisesti estämään tämän omaisuuden 
varastamista, vahinkoja tai väärinkäyttöä, ja meidän on muistettava käyttää omaisuutta asianmukaisesti. Emme 
saa koskaan käyttää Fortive-yhtiön fyysistä omaisuutta tehdäksemme ulkopuolista työtä.

Luottamukselliset tiedot
Fortive-yhtiössä työskennellessämme saatamme saada haltuumme luottamuksellisia tietoja. Meidän on 
pidettävä Fortive-yhtiöiden,  niiden asiakkaiden tai tavarantoimittajien meille uskomat tiedot luottamuksellisina, 
paitsi kun niiden julkistaminen on luvallista tai lain edellyttämää. Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan 
kaikkea ei-julkista tietoa, jonka saaminen on seurausta asemastamme Fortive-yhtiössä, erityisesti tietoa, josta 
saattaa paljastuessaan olla hyötyä kilpailijoille tai haittaa Fortive-yhtiölle, sen asiakkaille tai tavarantoimittajille. 
Yleisiä esimerkkejä tästä ovat myyntituloksemme kokonaisuudessaan tai tuotteittain, asiakasluettelomme, 
tuotteittemme hinta- ja kustannustiedot, tekniset tiedot tuotteistamme ja niiden valmistusprosesseista, 
myyntistrategiamme, tuotekohtaiset etenemissuunnitelmamme sekä liiketoimintamme strategiset 
suunnitelmat.
 
Luottamuksellinen tietomme on aineetonta omaisuutta, ja sitä on suojeltava paljastumiselta kolmansille 
osapuolille. Älä keskustele luottamuksellisesta tiedosta paikoissa, joissa keskustelun voi kuulla, kuten hisseissä 
ja ravintoloissa tai Fortive-yhtiön avoimilla alueilla, kuten taukohuoneissa. Älä myöskään jätä luottamuksellista 
tietoa tai sitä sisältävää tietokonetta, matkapuhelinta tai muuta elektronista laitetta mihinkään, missä se saattaisi 
joutua vääriin käsiin. Jos mahdollista, lisää sähköiseen ja tulostettuun luottamukselliseen tietoon merkintä 
"Luottamuksellista" tms. Jos et ole varma, onko tietoosi tai saatavillesi tullut asia luottamuksellinen, käsittele sitä 
luottamuksellisena. Älä koskaan käytä Fortive-yhtiön luottamuksellista tietoa tehdessäsi ulkopuolisista työtä.

Nämä velvoitteet ovat voimassa myös, kun työsuhteesi Fortivella on päättynyt. Fortivelta lähdettyäsi et saa 
paljastaa tai käyttää mitään Fortive-yhtiön luottamuksellista tietoa. Lisäksi sinun on palautettava kaikki hallussasi 
oleva materiaali tai laitteet, jotka sisältävät Fortiven luottamuksellista tietoa.

Yrityksen mahdollisuudet
Et saa käyttää omaksi eduksesi mitään  asemasi johdosta Fortive-yhtiössä tietoosi saamaasi tilaisuutta 
liiketoimintaan tai sijoittamiseen, etkä saa välittää tätä tietoa näistä tilaisuuksista ulkopuolisille. Nämä  
tilaisuudet kuuluvat Fortive-yhtiölle, jossa työskentelet. Työntekijät eivät saa etenkään: 

• hankkia henkilökohtaisesti itselleen tilaisuuksia, joita he löytävät käyttämällä  Fortive-yhtiön omaisuutta, 
tietoja tai asemaansa

• käyttää Fortive-yhtiön omaisuutta, tietoja tai asemaa omaksi hyödykseen
• kilpailla Fortive-yhtiön kanssa
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Työntekijät eivät saa toimia minkään voittoa tavoittelevan, Fortiveen kuulumattoman yrityksen hallituksessa, jollei sitä 
ole hyväksynyt ennalta Fortive Corporationin varatoimitusjohtaja, joka vastaa siitä Fortive-yrityksestä, jossa työntekijä 
työskentelee, tai jos kyseessä on Fortive Corporationin varatoimitusjohtaja, tämän hyväksyy Fortive Corporationin 
toimitusjohtaja. 

Delawaren yleisen yhtiölain 122 (17) pykälän mukaan Fortive Corporationin hallitus on omaksunut seuraavan erillisen 
käytännön, joka koskee yrityksen tarjoamia mahdollisuuksia Fortive Corporationin hallituksessa toimiville johtajille, 
jotka eivät ole yrityksen työntekijöitä ("yrityksen ulkopuolisille johtajille"):  Fortive Corporation luopuu mistä tahansa 
kiinnostuksestaan tai odotuksistaan tai tarjotuista mahdollisuuksista osallistua, ja johtajalla ei pidä olla mitään 
velvoitetta kommunikoida, tarjota tai esittää Fortive Corporationille mitään tilaisuutta ryhtyä liiketoimintaan, josta 
ulkopuolisen hallituksen jäsen tulee tietoiseksi, jollei ulkopuolinen hallituksen jäsen tule tietoiseksi mahdollisuudesta 
joko (i) hoitaessaan tehtäviään Fortive Corporationin hallituksen jäsenenä tai olosuhteissa, joiden pitäisi kaiken 
järjen mukaan saada ulkopuolinen hallituksen jäsen uskomaan, että mahdollisuutta tarjoava henkilö odottaa, että 
sitä tarjotaan Fortive Corporationille tai sen tytäryhtiölle, tai (ii) käyttämällä Fortive Corporationin tai sen tytäryhtiön 
tietoja tai omaisuutta, jos näin syntyvä mahdollisuus, jota ulkopuolisen hallituksen jäsenen pitäisi kaiken järjen 
mukaan pitää sellaisena, että se kiinnostaisi Fortive Corporationia tai sen tytäryhtiötä.

Poliittinen toiminta ja hyväntekeväisyys  
ja niihin osallistuminen
Meillä kaikilla on oikeus osallistua poliittisiin prosesseihin kotimaissamme. Emme kuitenkaan saa edustaa Fortive-
yhtiötä missään poliittisessa tapahtumassa emmekä käyttää Fortive-yhtiön varoja poliittiseen myötävaikuttamiseen. 
Poliittiseen toimintaan on osallistuttava omalla ajalla ja omalla kustannuksella, eikä se saa häiritä velvollisuuksiamme 
työtehtävissä.

Fortive-yhtiöt tukevat erilaisia hyväntekeväisyyskohteita yhteisöissä, joissa toimivat. Työntekijät eivät saa tehdä 
henkilökohtaisia lahjoituksia hyväntekeväisyyteen Fortive-yhtiön varoilla. Kaikkien Fortive-yhtiöiden tekemien 
hyväntekeväisyyslahjoitusten on oltava soveltuvien Fortive-yhtiön käytäntöjen mukaisia.

Hannah saa puhelun ja sen jälkeen sähköpostiviestin ulkopuoliselta konsultilta. Konsultti pyytää 
häntä vastaamaan maksua vastaan kysymyksiin, jotka liittyvät hänen työkokemukseensa Fortive-
yhtiön palveluksessa. Konsultti sanoo Hannahille, että hän voi jutella Hannahin kanssa töiden jälkeen, 
joten hän ei käyttäisi vastaamiseen työaikaansa. Voiko Hannah hyväksyä konsultin tarjouksen?

Ei, hän ei voi hyväksyä tätä tarjousta. Vaikka Hannah vastaisi kysymyksiin omalla ajallaan, 
konsultti haluaa tietoa hänen ajankäytöstään työaikana. Se on Fortiven luottamuksellista tietoa, ja 
mahdollisuus saada siitä maksu on Fortivelle kuuluva tilaisuus yrityksenä, joten Hannahilla on kaksi 
syytä kieltäytyä.



35Fortiven toimintasääntöjen standardit

Toimintasääntöjemme standardit eivät anna sinulle sopimusoikeuksia, eivätkä ne muuta työsuhdettasi yrityksen 
kanssa (paitsi niiltä osin kuin toimintasääntöjemme standardit sisältyvät työsopimukseen, työehtosopimukseen 
tai vastaavaan työsuhteeseesi soveltuvaan sopimukseen). Voit milloin tahansa vapaaehtoisesti irtisanoa 
työsopimuksesi. Samoin yritys, jossa työskentelet, voi milloin tahansa irtisanoa työsopimuksen, jos se uskoo 
sen olevan yrityksen edun mukaista, noudattaen soveltuvaa lakia ja työsuhdettasi koskevaa työsopimusta. 
Toimintasääntöjemme standardeissa käytettynä termi "työsopimus" ei viittaa ainoastaan työsopimuksiin, vaan 
myös kaikkiin soveltuviin työehto- ja vastaaviin sopimuksiin.

Toimintasääntöjemme 
standardeista poikkeaminen
Fortive Corporation saattaa katsoa asianmukaiseksi poiketa jostakin toimintasääntöjemme standardien kohdasta 
äärimmäisen rajoitetuissa olosuhteissa. Standardeista poikkeaminen edellyttää aina Fortive Corporationin 
hallituksen, toimitusjohtajan tai lakiasiainjohtajan ennalta antamaa kirjallista hyväksyntää, ja Fortive Corporationin 
hallituksen jäsenelle tai johtajalle voi antaa luvan poikkeukseen ainoastaan Fortive Corporationin hallitus tai 
Fortive Corporationin hallituksen komitea. Kaikista poikkeuksista tiedotetaan viipymättä lain tai New Yorkin 
arvopaperipörssin edellyttämässä laajuudessa.
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Fortive Corporationin  
yhteystiedot
Voit esittää toimintasääntöjemme standardeihin liittyviä kysymyksiä laki-, talous- tai henkilöstöosastollemme tai 
seuraaville Fortive Corporationin työntekijöille.

Fortive Corporationin lakiosasto
Peter Underwood
Vanhempi apulaisjohtaja,  
lakiasiainjohtaja ja sihteeri

Jennifer Zerm
Varapääjohtaja,  
johtava lakitarkkailija

Fortive Corporationin sisäinen tilintarkastus
David Wilkinson 
Apulaisjohtaja,  
sisäinen tilintarkastus

Fortive Corporation henkilöstöresurssit
Stacey Walker
Vanhempi apulaisjohtaja,  
henkilöstöresurssit



37Fortiven toimintasääntöjen standardit

Fortive Corporationin käytännöt
Monet kaikkia Fortive-yhtiöitä koskevat käytännöt ovat nähtävissä Fortive Connectissa. Kannattaa aina tarkistaa 
sinuun Fortiven työntekijänä soveltuvien käytäntöjen voimassa olevat versiot Fortive Connectista ja oman 
operatiivista toimintaa harjoittavan yrityksenne intranetistä.

Tässä mainitaan joitakin tärkeimpiä käytäntöjä, jotka koskevat kaikkia Fortive-yhtiöitä:

Tavarantoimittajan toimintasäännöstö

Ongelmien eskalointikäytäntö

Lahjonnanvastainen käytäntö

Lahja- ja kestityskäytäntö

Asiakkaiden matkoja ja kestitystä koskeva käytäntö ja menettely

Ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskeva käytäntö

Immateriaaliomaisuutta koskeva käytäntö

Konsernin yleinen liikekumppaneiden turvallisuuskäytäntö (IT)

Henkilötietojen turvallisuuskäytäntö

Yhdysvaltain kilpailukäytäntö

Yhdysvaltain tullilakeja koskeva käytäntö

Yhdysvaltain vienninvalvontalakeja koskeva käytäntö

Yritysten välisiä tapahtumia ja lakisääteisiä muodollisuuksia koskeva käytäntö

Tytäryhtiöiden hallintakäytäntö

Form 8-K -ilmoituskäytäntö

Julkisuuskäytäntö (Regulation FD)

Sisäpiirikauppa

Nämäkin käytännöt ovat nähtävissä Fortive Connectissa ja joissakin tapauksissa operatiivista toimintaa 
harjoittavan yrityksenne intranet-sivustolla.
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