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Alkusanat

Hyvät työntekijät,
Robert Boschin vuonna 1921 kirjoittamaa tekstiä lainaten:
"Rehellinen ja reilu tapa johtaa yritystä on pidemmän päälle
tuottoisin, ja yritysmaailma arvostaa sitä paljon enemmän
kuin luulemme". Näihin sanoihin tiivistyy se, minkä uskomme
olevan totta vielä tänäänkin – luotettavuus, uskottavuus, vastuullisuus, reiluus ja erityisesti laillisuus ovat yrityksemme
olennaisia menestystekijöitä.
Kyseinen näkemys yhdistää konsernin johtoporrasta, henkilöstöä ja Boschin eri yhtiöitä maailmanlaajuisesti yli maiden
ja kulttuurien rajojen. Tämä on meille erittäin tärkeää. Sitoutuneisuuttamme korostaaksemme olemme koonneet tähän
"Hyvän liiketoimintatavan oppaaseen" suhtautumistapamme
lakisääteisiin määräyksiin ja eettisiin kysymyksiin. Opas on
ohjenuora toiminnallemme. Yhdessä Boschin arvojen kanssa
se tarjoaa erinomaisen pohjan liike-elämässä menestymisen
kannalta elintärkeän luottamuksen rakentamiselle.

Stefan Hartung
johtokunnan
puheenjohtaja
Robert Bosch GmbH

Filiz Albrecht
johtokunnan jäsen
Robert Bosch GmbH
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Hyvä liiketoimintatapa

Johdanto
Laillisen liiketoiminnan harjoittaminen sekä vastuullinen ja
reilu toiminta liike-elämässä ovat aina olleet Boschille ensisijaisen tärkeitä ja osa yhtiön arvoja. Meillä on useita määräyksiä ja direktiivejä, jotka sisältävät neuvoja Bosch-konsernin
henkilöstölle. Meidän tulee toimia aina niiden mukaisesti.
Jotta eri ohjeistusten noudattaminen olisi helpompaa, on
näiden sääntöjen keskeiset sisällöt koottu tähän Hyvän liiketoimintatavan oppaaseen yksinkertaisessa muodossa. Jos
määräyksissä ja ohjeissa on ristiriita suhteessa tähän oppaaseen tai esiin tulee muita kysymyksiä, tulee lukijan kääntyä
Compliance-organisaation tai lakiosaston (C/LS) puoleen.

Jos yhtiön ohjesäännöt tai määräykset koskevat
tässä Hyvän liiketoimintatavan oppaassa esitettyjä
asioita, niitä tulee noudattaa. Erityissäännöt eivät
saa olla ristiriidassa Hyvän liiketoimintatavan oppaan
perusperiaatteiden kanssa.

Joissakin tapauksissa voi voimassa olla jonkun muun tai
jopa useamman oikeusjärjestelmän laki tai muu lakisääteinen määräys. Noudatamme aina kulloinkin sovellettavaa
lakia. Tämä koskee myös lakia siinä maassa, jonne tuote tai
palvelu on tarkoitettu. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa
selvää paikallisen yhtiön tai yksikön tuella kulloinkin voimassa olevasta paikallisesta laista. Jos paikallisen lain ja
Hyvän liiketoimintatavan oppaan välillä on ristiriita, on paikallinen laki ensisijainen. Epäselvissä kysymyksissä tulee
ottaa yhteyttä Compliance-organisaatioon tai lakiosastoon.
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“Noudatamme lakia ja
toimimme vastuullisesti.”
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Toimintaamme ohjaavat periaatteet

1. Perusperiaatteet
Laillinen, sääntöjä noudattava, vastuullinen ja reilu
toiminta
Noudatamme lakia kaikissa liiketoimissamme, toiminnassamme, sopimuksissamme ja kaikissa muissakin Bosch-konserniin liittyvissä asioissa. Emme harhauta asiakkaitamme,
viranomaisia tai suurta yleisöä, emmekä vaikuta millään
tavalla tällaiseen toimintaan kolmannen osapuolen välityksellä.
Laillisuusperiaatteen noudattaminen tarkoittaa käytännössä
muun muassa asianmukaisten verojen ja tullimaksujen maksamista, kilpailu- ja kartellilainsäädännön noudattamista,
korruption ja rahanpesun ehdotonta kieltoa, parhaimman
saatavilla olevan tekniikan käyttämistä, vaadittavien virallisten lupien hankkimista, kauppasaarron noudattamista sekä
kolmansien osapuolien laillisten oikeuksien kunnioittamista.
Tämän periaatteen vastainen toiminta aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa yrityksellemme esimerkiksi oikeudenkäyntien,
vahingonkorvausten tai rikesakkojen muodossa. Noudatamme lakia riippumatta siitä, hyödyttääkö se Bosch-konsernia vai ei. Laillisuus ja Boschin arvot menevät aina asiakkaan
toiveiden tai taloudellisten etujen edelle.

Ohjeita mahdollisten rikkomusten varalta
Boschin henkilöstön on ilmoitettava johdolle havaitsemistaan mahdollisista Hyvän liiketoimintatavan oppaan
rikkomuksista. Henkilöstö voi kääntyä myös suoraan Compliance-organisaation puoleen tai käyttää Compliance Hotline
-palvelua. Vaikka on suositeltavaa tehdä ilmoitukset omalla
nimellä, ne voi tehdä myös nimettömästi. Tiedot käsitellään
luottamuksellisesti. Olipa kyseessä sitten Boschin työntekijä tai sopimuskumppani, vilpittömästi tehdyn ilmoituksen
tekijän ei tarvitse pelätä mahdollisia seuraamuksia. Näin on
myös sellaisessa tapauksessa, että ilmoitus todetaan jälkikäteen aiheettomaksi.

Kenelle voimme ilmoittaa mahdollisista
rikkomuksista?
Ilmoitus jätetään esimiehelle, asianomaiselle yksikölle
tai Compliance Officerille (suoraan tai käyttämällä
Compliance Hotline -palvelua). Alueesi Compliance
Officer löytyy BGN:stä kohdasta "Compliance" (https://
bgn.bosch.com/alias/compliance). Tältä sivulta löytyy
myös linkki Compliance Hotline -palveluun.

Olemme vastuussa siitä, että noudatamme lakia omalla vastuualueellamme ja tehtävänämme on tarkkailla työympäristöämme jatkuvasti laillisuuden, vastuullisuuden ja reiluuden
näkökulmasta. Jos emme ole varmoja, mikä ratkaisu meidän
tulee tehdä laillisuuden, vastuun ja reiluuden nimissä, meidän
on otettava yhteys johtoon, Compliance-organisaatioon tai
lakiosastoon.
Riippumatta lain määräämistä rangaistuksista, Hyvän liiketoimintatavan oppaan rikkominen aiheuttaa lähtökohtaisesti aina
kurinpidollisia toimia, jotka voivat johtaa jopa irtisanomiseen.
Lisäksi myös vahingonkorvaukset voivat tulla kyseeseen.
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Mikä on "Compliance Hotline"?
Bosch tarjoaa "Compliance Hotline" -palvelun
avulla mahdollisuuden raportoida turvallisesti ja
luottamuksellisesti mahdollisista Compliancemääräysten rikkomuksista. Lähes kaikissa maissa
tämän voi tehdä myös nimettömänä. Kyseessä on
yhteistyökumppanin tarjoama raportointijärjestelmä,
joka toimii verkossa ja johon kaikilla työntekijöillä ja
ulkoisilla tahoilla on pääsyoikeus maailmanlaajuisesti
ja monilla eri kielillä kellon ympäri. Lisätietoa: ks.
BGN ja kohta "Compliance" tai siirry sivulle
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance

Jos esimiehelle ilmoitetaan mahdollisista työntekijän tai
kolmannen osapuolen tekemistä rikkomuksista, hänen tulee
ottaa yhteyttä kyseessä olevaan liiketoimintayksikköön tai
osastoon. Jos kysymyksessä on asia, jolla on lain kannalta
merkitystä, se on välitettävä lakiosastolle.
Tiedot mahdollisista rikkomuksista johtavat välittömästi sisäiseen tutkintaan. Mikäli tiedot osoittautuvat oikeiksi, suoritetaan vaadittavat toimenpiteet tapauksen selvittämiseksi.
Yhteistyö viranomaisten kanssa
Bosch tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. Boschin
työntekijät ja johto tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa
tapauksissa, joita Bosch tai viranomaiset tutkivat. Lainmukainen todistamisesta tai lausunnosta kieltäytyminen
sekä muut oikeuskäsittelyyn liittyvät oikeudet pätevät myös
näissä tapauksissa.
Johdon vastuu
Johdon ja esimiesten tehtävänä on varmistaa, ettei omalla
vastuualueella tapahdu sellaista lakimääräysten tai hyvän
liiketoimintatavan periaatteiden rikkomista, mikä olisi voitu
riittävällä valvonnalla estää. Heidän vastuullaan on valvoa, että
lakia ja sisäisiä määräyksiä noudatetaan. Johdon ja esimiesten velvollisuutena on myös varmistaa, että työntekijät ovat

tietoisia siitä, että laillisuusperiaatteen tai hyvän liiketoimintatavan periaatteiden noudattamatta jättäminen on kiellettyä ja
siitä seuraa lähtökohtaisesti kurinpidollisia toimia riippumatta
siitä, mikä kyseessä olevan henkilön asema on yrityksessä.
Jos työntekijä raportoi vilpittömin mielin mahdollisesta rikkomuksesta, johdon tulee huolehtia siitä, että työntekijää
suojellaan kaikilta haitoilta, joita ilmoituksesta saattaisi seurata. Tämä pätee myös silloin, kun ilmoitus todetaan jälkikäteen aiheettomaksi.
Johto ja esimiehet ovat toiminnallaan esikuvia työntekijöille,
jakavat heille tietoa Hyvän liiketoimintatavan oppaan sisällöstä, keskustelevat periaatteista ja toimivat työntekijöiden
yhteystahoina Compliance-asioissa yhdessä Compliance-organisaation ja lakiosaston kanssa. Esimiehet käyvät säännöllisesti myös Compliance Dialog -keskusteluja tiiminsä kanssa.
Yhteiskuntavastuu
Me Boschilla toimimme omasta aloitteestamme vastuullisesti ja yrityksemme etuja silmällä pitäen, kuitenkin samalla
huomioiden mahdolliset vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Toimimme reilusti tehdessämme yhteistyötä yhtiön
sisäisesti ja liikekumppaneidemme kanssa, sillä pidämme
sitä menestyksemme edellytyksenä. Emme loukkaa toiminnallamme ihmisoikeuksia (esimerkiksi käyttämällä pakkotyötä tai lapsityövoimaa) ja edellytämme myös liikekumppaneiltamme samaa. Pidämme työskennellessämme aina
Bosch-konsernin maineen mielessä. Noudatamme laillisuusperiaatetta ja pidämme kiinni vastuullisen ja reilun kohtelun
periaatteista.
Suhtautuminen kollegoihin
Kunnioitamme ja suojelemme jokaisen arvokkuutta. Emme
hyväksy kollegoittemme syrjintää tai kiusaamista ja edistämme monimuotoisuutta.
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08.07.19 11:09

“Kunnioitamme ja
suojelemme jokaisen
arvokkuutta.”
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“Toimimme Boschin
etujen mukaisesti.”
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Suojelemme luottamuksellisia suhteita

2. Eturistiriitojen välttäminen
Sivutoimet ja sijoitukset
Sivutoimet ovat sallittuja vain, jos niistä on sovittu
etukäteen työnantajan kanssa. Niistä ei saa aiheutua
haittaa yhtiölle. Kilpailijoiden, toimittajien tai asiakkaiden osakkeiden omistaminen on sallittua edellyttäen, että siitä on ilmoitettu etukäteen kirjallisesti
työnantajalle. Sijoitusten osalta ilmoitusvelvollisuus
koskee vain yli kymmenen prosentin omistusosuuksia. Työntekijämme voi tehdä itsensä, puolisonsa tai
perheenjäsenensä omistaman tai johtaman yrityksen kanssa yhteistyötä vain, jos siitä on ilmoitettu
työnantajalle kirjallisesti etukäteen. Tämä pätee
tilanteissa, joissa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa liikesuhteeseen ja eturistiriidat ovat mahdollisia.

Yhteistyö liikekumppaneiden kanssa
yksityishenkilönä
Yksityinen yhteistyö Boschin liikekumppaneiden
kanssa on sallittua vain, jos sille on saatu johdon kirjallinen etukäteishyväksyntä. Tämä koskee tilanteita,
joissa sopimusneuvottelut ovat käynnissä ja yhteistyö voi johtaa eturistiriitoihin. Tämä ei koske yleisesti
saatavilla olevia tuotteita tai palveluja.

Mitä ovat "yleisesti saatavilla olevat
tuotteet ja palvelut"?
Yleisesti saatavilla olevat tuotteet tai palvelut
ovat saatavilla kaikille samoilla ehdoilla (kuten
hinta), esimerkiksi vähittäiskauppojen tuotteet.
Tuote ei ole yleisesti saatavilla, mikäli se
esimerkiksi hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Esimerkkinä jälkimmmäisestä mainittakoon
tarjous asunnon remontoinnista.
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3. Tietojen käsitteleminen
Kirjalliset asiakirjat
Tallenteiden ja raporttien (sisäisten ja ulkoisten) tulee olla
oikein ja totuudenmukaisia. Noudatamme hyvän kirjanpidon
periaatteita. Datan ja tiedostojen on oltava kokonaisia,
oikein, ajan tasalla ja järjestelmien mukaisia. Tallenteiden,
tiedostojen ja vastaavien laatiminen yrityksen luottamuksellisista tiedoista on sallittua vain, jos kyseessä on Boschin
välitön etu.
Salassapito
Pidämme salassa yritystä koskevat luottamukselliset tiedot.
Tämä velvoite on voimassa myös työsuhteen päätyttyä.
Tietosuoja ja tietoturva
Takaamme yksityisyyden suojan, henkilötietojen salassapidon sekä kaikkien liiketoimintaa koskevien tietojen turvallisuuden lakimääräysten mukaisesti kaikessa liiketoiminnassamme. Kun kyseessä on tietojen tekninen ja toiminnallinen
suojaus, ennen kaikkea tietojen suojaaminen asiattomilta
henkilöiltä tai tietojen häviäminen, noudatamme standardeja, joissa on huomioitu paras saatavilla oleva teknologia
ja mahdolliset riskit.

(1) Emme osta tai myy arvopapereita sisäpiiritietoa hyväksi
käyttäen joko omaksi tai muiden eduksi.
(2) Emme suosittele kenellekään toiselle arvopapereiden
ostamista tai myymistä sisäpiiritietojen perusteella. Emme
myöskään houkuttele ketään muuta tekemään näin.
(3) Sisäpiiritiedot tulee aina käsitellä erittäin luottamuksellisesti. Emme luovuta sisäpiiritietoa kenellekään. Tämä koskee myös salasanoja, joiden avulla olisi mahdollista päästä
käsiksi sähköisesti tallennettuihin sisäpiiritietoihin. Luovutamme sisäpiiritietoja kollegoille tai ulkoisille yhteistyökumppaneille vain, jos vastaanottaja tarvitsee tiedot tehtäviensä suorittamiseksi ja on sitoutunut käsittelemään niitä
erittäin luottamuksellisesti.

Mistä tunnistan sisäpiiritiedon?
Sisäpiiritietoa voi olla esimerkiksi ei-julkiset
liikevaihtotiedot, yrityskauppoihin liittyvät tiedot,
merkittävät organisaatiomuutokset, liikkeenjohdon
ja hallituksen uudet nimitykset ennen niiden
julkaisemista, olennaisen sopimuksen irtisanominen
tai päättäminen asiakkaan tai alihankkijan kanssa,
merkittävät oikeudenkäynnit ja viranomaisyhteistyö.

Kehittäessämme Bosch-tuotteita ja uusia liiketoimintamalleja varmistamme varhaisessa vaiheessa, että tietosuojalle
ja -turvalle asetetut lakisääteiset vaatimukset toteutuvat.
Data Security Officer on ensisijainen yhteyshenkilö tietojen
käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, mutta myös Compliance-organisaatio ja lakiosasto auttavat näissä asioissa tarvittaessa.
Sisäpiiritiedot
Sisäpiiritiedot eivät ole julkisia tietoja, ja ne voivat vaikuttaa
osakekurssien tai muiden arvopapereiden hintoihin. Jos
meillä on sisäpiiritietoa:

10

RZ_FN_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd 10
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“Pidämme luottamuksellisen
tiedon salassa ja käsittelemme
arkaluontoisia tietoja
vastuullisesti.”
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Liikesuhteiden luominen

4. Suhtautuminen liikekumppaneihin ja kolmansiin osapuoliin
Kilpailu- ja kartellilainsäädäntö
Pidämme kiinni reilun kilpailun säännöistä lainsäädännön
mukaisesti. Hyväksymme sen, että myyntialueiden tai asiakkaiden, hinnoittelua koskevien sopimusten ja tiedon, toimittajasuhteiden ja -sopimusten sekä tuotantokapasiteettia ja
tarjouksia koskevien tietojen jakaminen kilpailijoiden kesken
on kiellettyä. Tämä sama koskee myös markkina- ja investointistrategioihin liittyvää tietoa. Tiedostamme sen, että kirjallisten sopimusten lisäksi myös suulliset ja sanattomat
sopimukset ovat kiellettyjä.
Teemme sopimuksia tiedonvaihdosta tutkimus- ja kehitysprojekteista vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.
Emme rajoita asiakasta tai ostajaa omien myyntihintojen
määrittelyssä ja kieltäydymme tällaisista vaikutusyrityksistä.
Noudatamme maakohtaisia määräyksiä, jotka koskevat kilpailun rajoittamista asiakas- ja toimittajasopimuksissa.
Emme käytä vahvaa markkina-asemaa väärin manipuloimalla
hintoja, yhdistämällä tuotteen oston toisen tuotteen pakolliseen ostoon tai kieltäytymällä myymästä.
Suhteet toimittajiin ja asiakkaisiin
Sopimukset asiakkaiden ja toimittajien kanssa ovat täydellisiä ja yksiselitteisiä, hyvin dokumentoituja ja sisältävät kaikki
muutokset ja täydennykset. Tämä koskee myös bonusten
maksuun, mainostamiseen ja myyntikampanjoihin liittyviä
sopimuksia. Noudatamme tiukasti sisäisiä määräyksiä, jotka
koskevat kaksinkertaisen tarkastuksen ("kahden silmäparin
periaate") soveltamista sekä työn tekemisen ja tarkastamisen erillään pitämistä. Toimittajien valinta perustuu yksinomaan kilpailuun ja tehdään sen jälkeen, kun eri toimittajien
tuotteiden tai palveluiden hintoja, laatua, suorituskykyä ja
sopivuutta on vertailtu keskenään.

Korruptio
Emme hyväksy korruptiota missään muodossa. Jos työntekijä tai liikekumppani syyllistyy korruptioon, kyseessä on lain
mukaan rangaistava teko, joka aiheuttaa kilpailutilanteen
vääristymistä sekä arvon ja maineen menetystä yhtiölle.

Mitä seuraamuksia on korruptiolla?*
Korruptio aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia
yrityksille ja siten vähentää investointi-, kasvuja innovaatiomahdollisuuksia. Se johtaa
riippuvuussuhteeseen ja estää kestävien
liikesuhteiden ylläpidon. Tuotteet kallistuvat,
kansantaloudet kasvavat hitaammin eivätkä saavuta
parasta mahdollista hyvinvoinnin tasoa. Näin ollen
korruptio on haitallista kaikille.
* Lähteenä Transparency International

Emme anna lahjoja tai etuuksia viranomaisille tai vastaaville
henkilöille. Tässä suhteessa linjamme on erittäin tiukka.
Emme halua antaa vaikutelmaa siitä, että yrittäisimme ostaa
vaikutusvaltaa. Emme myöskään itse ota vastaan viranhaltijoiden tarjoamia lahjoja. Emme tarjoa tai takaa viranhaltijoille minkäänlaisia etuja viranomaisasioiden hoitamisesta
tai nopeuttamisesta. Tämän huomioimme riippumatta siitä,
onko oikeutta ennenaikaiseen käsittelyyn olemassa tai rikkooko viranhaltija virkavelvollisuuttaan toiminnallaan.
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“Käyttäydymme
reilusti ja
arvokkaasti.”
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Ketkä ovat viranomaisia?
Viranomaisia ovat henkilöt, jotka hoitavat julkiseen
hallintoon liittyviä tehtäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi
virkamiehet, tuomarit, virastojen työntekijät,
julkisten yliopistojen professorit ja tutkimuslaitosten
työntekijät, jotka suorittavat viranomaistehtäviä. Näihin
voidaan lukea myös valtio-omisteisissa yrityksissä
työskentelevät henkilöt.

Emme hyväksy korruptiota tai pyri vaikuttamaan päätöksiin
epäasiallisella tavalla liiketoiminnassamme. Tämä koskee
etenkin yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Erityisesti tämä liittyy sopimuksiin, jotka koskevat ostoja ja tilausten tekoa, toimituksia, käsittelyä ja maksua. Emme maksa
mitään suorituksia, joiden kohdalla voimme olettaa, että ne
on tarkoitettu kokonaan tai osittain lahjukseksi. Kiellämme
edustajiamme ja muita asiamiehiämme antamasta tai ottamasta lahjuksia tai muita epäasiallisia etuuksia. Mikäli tätä ei
noudateta, pidätämme oikeuden välittömään sopimuksen
irtisanomiseen.
Olemme erityisen varovaisia antaessamme tai ottaessamme
vastaan lahjoja tai muita etuuksia, kuten kutsuja.
Mikäli viranhaltija, asiakas, toimittaja tai muu kolmannen
osapuolen edustaja vaikuttaa työntekijäämme tai työntekijämme vaikuttaa heihin epäasiallisella tavalla, seurauksena
on kurinpidollisia toimia riippumatta siitä, johtaako teko
myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Jos viranhaltija, toimittaja, asiakas tai muu kolmas osapuoli yrittää vaikuttaa
työntekijämme päätöksiin epäasiallisesti, siitä tulee ilmoittaa
johdolle ja Compliance Officerille.

Voinko tarjota Boschin työntekijänä asiakkaalle
illallisen?
Asiakkaalle voi tarjota illallisen, jos se liittyy
liiketoimintaan ja kustannukset ovat kohtuulliset.
Illallinen liittyy työhön esimerkiksi silloin, jos se
on workshopin tai tuote-esittelyn jälkeen ja jos
sen aikana keskustellaan liiketoimintaan liittyvistä
asioista. Illallinen on hyväksyttävä, jos kustannukset
ovat paikallisesta näkökulmasta kohtuulliset. Jos
sinulla on kysyttävää tai jokin asia on epäselvä, ota
yhteyttä Compliance Officeriin.

Henkilöstön kierrättäminen sensitiivisissä tehtävissä
Henkilöstön säännöllinen kierrättäminen (”job rotation”) on
käytäntönä erityisen sensitiivisissä toiminnoissa (esimerkiksi hankinta ja myynti). Usein se samalla edistää myös
ammatillista kehittymistä.
Lahjoitukset
Robert Bosch Stiftung toimii aktiivisesti kansainvälisten suhteiden, terveydenhuollon, koulutuksen, tieteen ja kulttuurin
aloilla. Se on samanaikaisesti sekä toiminnallinen rahasto,
joka edistää sille määriteltyjä tavoitteita omien ohjelmiensa
kautta, että kolmansien osapuolten projektien rahoittaja.
Bosch-konsernin toimialat ja yksiköt tukevat rahallisesti ja
tuotelahjoituksin koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja yhteiskunnallisia projekteja yhteiskuntavastuun hengessä. Lahjoituksia koskevista säännöistä päättävät Robert Bosch
GmbH:n ja toimialojen johto. Lahjoituksia annettaessa noudatetaan epäitsekkyyden periaatetta ja se pidetään täysin
erillään sponsoroinnista.

Reagoimme rikkomuksiin asianmukaisesti esimerkiksi lopettamalla toimitukset tai irtisanomalla sopimukset.
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“Emme hyväksy
korruptiota.”
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“Olemme tietoisia
vastuustamme
ympäristöä ja
yhteiskuntaa
kohtaan.”
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Tuotteiden kehitys ja valmistus
Mitkä ovat tuotekehityksen tärkeimmät
periaatteet?
Toimintamme lähtökohtana on aina laillisuusperiaate
sekä tunnuslauseemme "Invented for life". Laillisuus
ja yhtiön arvot menevät asiakkaan toiveiden edelle.
Boschin tuotekehityksessä noudatetaan seuraavia
periaatteita:
• Toiminnallisuuksien kehittäminen ajosyklin tai testin
tunnistamista varten ei ole sallittua (ei Boschin
alustalla eikä muissa toiminnoissa tai ohjelmistoissa
asiakkaan pyynnöstä).
• Ohjelmiston tulee toimia siten, että tuotteen
normaaleissa käyttöolosuhteissa sen ominaisuudet
toimivat sovitulla tavalla sekä ihmiselämää,
ympäristöä ja luonnonvaroja suojellaan parhaalla
mahdollisella tavalla. Ohjelmistojen optimointi
testiolosuhteita varten ei ole sallittua.
Nämä periaatteet koskevat kaikkia Bosch-tuotteita
(palvelut mukaan lukien) kaikissa tuotekehityksen
vaiheissa ja ne tulee huomioida erityisesti
ohjelmistojen parametrisoinnissa ja kalibroinnissa
sekä järjestelmäsuunnittelussa. Periaatteita
tulee noudattaa myös tuotteen valvonnassa
tuotekehityksen päätyttyä. Ne kuvaavat lainmukaisen
toiminnan ehdotonta edellytystä.

5. Tuotteille ja palveluille asetetut
vaatimukset
Erinomainen laatu on vahvuutemme. Toimitamme turvallisia
tuotteita, jotka edustavat parasta mahdollista laatua ja luotettavuutta. Näin täytämme asetetut vaatimukset ja asiakkaiden odotukset. Tuotekehityksen, tuotteiden valmistuksen ja
palvelujen tarjoamisen yhteydessä pidämme toimintamme
ohjenuorana aina laillisuusperiaatetta ja tunnuslausettamme
”Invented for life”. Tuotteemme vastaavat aina nykytekniikan

vaatimuksia. Jos käytännön toteutuksessa esiintyy ristiriitoja
näiden vaatimusten suhteen, niistä keskustellaan avoimesti.
Ongelmat ratkaistaan laillisuusperiaatteen mukaisesti, vastuullisen ja reilun liiketoiminnan periaatteiden ja muiden
Boschin arvojen perusteella.

6. Kolmannen osapuolen
immateriaalioikeudet
Immateriaalioikeudet suojelevat kolmansien osapuoleten kaupallisia oikeuksia (esimerkiksi patentit, tavaramerkit, rekisteröidyt mallit) ja tekijänoikeuksia (esim. ohjelmisto, valokuvat).
Kunnioitamme kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia ja
voimme hyödyntää niitä vain luvallisesti. Kolmansien osapuolten
suojaamatonta tietotaitoa voidaan käyttää ja luovuttaa eteenpäin vain, jos lainsäädäntö sen sallii. Jos kolmannen osapuolen
tietotaitoon liittyy salassapitosopimus, sitä voidaan käyttää ja
luovuttaa eteenpäin vain sopimuksen puitteissa. Tämä koskee
erityisesti kolmannen osapuolen tuotteiden valmistukseen liittyviä tietoja sekä yksittäisiä kolmannen osapuolen tuotteisiin liittyviä tietoja, mittoja ja toleransseja.
Käytämme kolmansien osapuolten ohjelmistoja, niin sanotut
open source -ohjelmistot mukaan lukien, vain lain ja lisenssiehtojen mukaisesti.

7. Työturvallisuus, työterveys, palo- ja
ympäristönsuojelu
Velvollisuutemme on ehkäistä ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia vaaratekijöitä, vaikuttaa ympäristöön mahdollisimman vähän ja suojella luonnonvaroja. Prosessien, tuotantolaitosten ja välineiden tulee olla lainmukaiset sekä vastata
yrityksen sisäisiä ohjeita, jotka koskevat työturvallisuutta ja
-terveyttä sekä palo- ja ympäristönsuojelua.
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“Keskustelemme avoimesti riskeistä
ja epävarmuustekijöistä.”
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Hyvien liiketoimintaperiaatteiden edistäminen

8. Viestintä ja koulutus
Viestimme säännöllisesti hyvään liiketoimintatapaan liittyvistä asioista. Keskustelemme säännöllisesti hyvään liiketoimintatapaan liittyvistä teemoista ja käsittelemme
riskejä avoimesti. Koulutamme henkilöstöä säännöllisesti aiheeseen liittyen.

9. Sisäinen valvontajärjestelmä
Bosch ylläpitää sisäistä valvontajärjestelmää. Jokaisen
liikeyksikön johto on vastuussa siitä, että Hyvän liiketoimintatavan oppaan periaatteita ja yrityksen sisäisiä
sääntöjä noudatetaan.
Keskitetyllä sisäisen tarkastuksen yksiköllä (C/AU) sekä
paikallisilla sisäisillä tarkastajilla on rajoittamaton oikeus
tietoihin ja tarkastuksiin, mikäli lakisääteiset tai yrityksen
sisäiset säännöt eivät sitä kiellä.

Huomautus:
Tämän Hyvän liiketoimintatavan oppaan
periaatteita noudatetaan Bosch-konsernin
yhtiöiden ja niiden työntekijöiden välisissä
suhteissa. Periaatteet muodostavat osapuolia
sitovat toimintatavat. Kolmannet osapuolet eivät
voi saada oikeuksia Hyvän liiketoimintatavan
oppaan perusteella.
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Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisätietoa
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Germany
Puhelin +49 711 811-48643
compliance.management@de.bosch.com
2022-01-01
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