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GXO on merkittäviä mahdollisuuksia tarjoava, arvojensa 
pohjalta toimiva organisaatio. Tulokset ovat meille tärkeitä, 
kuten on myös tapa, jolla saavutamme ne. Olemme 
sitoutuneet turvalliseen, monimuotoiseen, osallistavaan, 
eettiseen, lainmukaiseen, vastuulliseen ja kestävän 
kehityksen mukaiseen liiketoimintaan. Odotamme 
liikekumppaniemme jakavan yrityksemme arvot ja 
noudattavan samoja standardeja, jotka esitellään näissä 
käytännesäännöissä. Lisäksi kumppanien odotetaan 
ottavan käyttöön tarvittavat vaatimustenmukaisuus- ja 
tarkastusmekanismit.

Yhdessä voimme muuttaa asioita parempaan suuntaan.

Malcolm Wilson 
Toimitusjohtaja, 
GXO Logistics Inc.
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Seuraavilla termeillä on näiden 
käytännesääntöjen yhteydessä seuraavat 
merkitykset:

Liiketoiminnan eettiset säännöt
viittaavat GXO:n liiketoiminnan eettiseen 
säännöstöön, joka on luettavissa 
osoitteessa https://ethics.gxo.com/

GXO
pitää sisällään kaikki GXO Logistics, Inc. 
-yhtiön välittömät ja välilliset tytäryhtiöt.

Liikekumppani
on kuka tahansa GXO:n toimittaja, 
konsultti tai alihankkija.

GXO on alansa johtava yritys, joka 
tarjoaa toimitusketjupalveluita maailman 
menestyneimmille yrityksille. Toimimme 
yhteistyössä monien sidosryhmien, kuten 
työntekijöidemme, asiakkaidemme, 
toimittajiemme, eri yhteisöjen ja sijoittajien 
kanssa. Tiedämme, että sekä meidän 
että sidosryhmiemme menestyminen 
edellyttää reilua, lainmukaista ja eettistä 
liiketoimintaa, vahvoja hallintorakenteita, 
turvallisia ja osallistavia työpaikkoja sekä 
yhteiskunta- ja ympäristövastuuta.

GXO on sitoutunut tarjoamaan 
kunnioittavan ja monimuotoisen 
työympäristön, jossa turvallisuus on 
aina etusijalla. Ympäristötavoitteisiimme 
lukeutuvat energiankulutuksen ja siihen 
liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen 
jatkuva vähentäminen sekä resurssiemme 
tehokkaampi käyttö. Emme hyväksy 
korruptiota, petoksia tai lahjontaa. Näiden 
torjunta varmistetaan yhtiönlaajuisten 
käytäntöjen ja pakollisen koulutuksen 
kautta.

01

Johdanto
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Ydinarvomme ohjaavat kaikkea 
toimintaamme: 

Turvallisuus 
Osallistavuus 
Vaikutuksen tekeminen 
Asioiden muuttaminen 
Tuloksellisuus

GXO odottaa liikekumppaneidensa 
noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja, 
määräyksiä ja muita lakisääteisiä vaatimuksia. 
Odotamme liikekumppaneidemme 
harjoittavan liiketoimintaa vastuullisella 
ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla 
erityisesti ihmisoikeuksia, työterveyttä 
ja -turvallisuutta, ympäristöä, lahjonnan 
torjuntaa, kilpailunrajoituksia ja kansainvälisen 
kaupan sanktioita ja määräyksiä koskevien 
lakien osalta.  Liikekumppaneiden odotetaan 
toimivan kaikissa yritysvastuuseen liittyvissä 
asioissa yhteistyössä GXO:n kanssa ja 
ydinarvojamme kunnioittaen.

Liikekumppaniemme on toimittava GXO:n 
lakisääteisiä oikeuksia rajoittamatta 
tavalla, jota ammattitaitoiselta, kokeneelta 
toimittajalta voidaan kyseessä olevissa 
olosuhteissa kohtuudella odottaa osaamisen, 
huolellisuuden ja ennakointikyvyn osalta.

Edellytyksemme 
liikekumppaneille

Kaikkien liikekumppaneidemme on 
noudatettava näitä käytännesääntöjä 
(liikekumppanien käytännesäännöt) ja 
harjoitettava liiketoimintaansa niiden 
sekä liiketoiminnan eettisen säännöstön 
periaatteiden mukaisesti. Kyseinen 
säännöstö on luettavissa osoitteessa 
https://ethics.GXO.com.

Odotamme liikekumppaneidemme välittävän 
näissä liikekumppanien käytännesäännöissä 
määritellyt periaatteet omille toimittajilleen 
ja alihankkijoilleen ja varmistavan, että myös 
nämä tahot noudattavat kyseisiä standardeja 
ja periaatteita.

Mahdolliset kysymykset voi osoittaa GXO 
Ethics -tiimille osoitteeseen Ethics@gxo.com.
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Olemme sitoutuneet säilyttämään asiakkaidemme 
ja markkina-alueemme muiden toimijoiden 
luottamuksen toimimalla rehellisesti, kilpailemalla 
reilusti ja suojelemalla luottamuksellisia tietoja. 
Liikekumppaneidemme on noudatettava hyviä eettisiä 
käytäntöjä, jotka määritellään GXO:n liiketoiminnan 
eettisessä säännöstössä.

Erityisesti liikekumppanien odotetaan sitoutuvan 
seuraaviin:

Korruptio

GXO ei suvaitse lahjontaa tai korruptiota missään 
muodossa, suoraan tai välillisesti. Tämä koskee 
liikesuhteita niin valtiollisten elinten ja kaupallisten 
yritysten kuin yksityishenkilöidenkin kanssa. 
Edellytämme samaa liikekumppaneiltamme ja heidän 
virkailijoiltaan, työntekijöiltään, alihankkijoiltaan ja 
edustajiltaan.

Liikekumppanimme eivät saa valtuuttaa, tarjota tai 
hyväksyä lahjuksia tai voitelurahaa minkään sellaisen 
liiketoimen yhteydessä, joka suoritetaan GXO:n tai 
GXO:n asiakkaiden puolesta. Tämä kattaa maksujen 
tarjoamisen tai suorittamisen kolmansille osapuolille, 
jos on syytä uskoa, että nämä maksut tai osa niistä 
välitetään jollekin muulle henkilölle sopimatonta 
tarkoitusta varten.

Tätä edellytystä sovelletaan myös sellaisten maiden 
kohdalla, joissa lahjonta ja voitelurahat ovat 
normaaleja tai jopa laillisia liiketoimintakäytäntöjä.
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Eettinen 
liiketoiminta
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Lahjat ja viihde

Liikekumppanimme eivät saa tarjota, antaa tai vastaanottaa lahjoja tai viihdettä (esim. liikeaterioita, 
pääsylippuja tai kutsuja golf-tapahtumiin), jos tämä voi vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan sopimattomasti 
liikesuhteeseen tai vireillä olevaan päätökseen. Lisäksi liikekumppaneiden odotetaan noudattavan 
GXO:n määrittämää vuotuista lahjojen arvoa koskevaa rajoitusta (100 $).

Liikekumppanit eivät saa koskaan antaa tai tarjota lahjoja tai viihdettä valtion tai muun julkishallinnon 
elimen edustajille. Tämä koskee myös esimerkiksi valtion omistamia lentoyhtiöitä, kuljetusliikkeitä ja 
sähköyhtiöitä. Lahjojen tai viihteen tarjoaminen julkishallinnon edustajille tai yksiköille ei ole koskaan 
sallittua.

Eturistiriidat

GXO:n kaikki toimittajiin liittyvät päätökset, kuten hankintapäätökset, perustuvat yksinomaan 
liikekumppanin kykyyn vastata GXO:n liiketoimintatarpeisiin. Eturistiriitoja syntyy, kun henkilökohtainen 
etu tai ystävien tai perheenjäsenten etu vaikuttaa yksittäisen henkilön kykyyn tehdä puolueettomia 
liiketoimintapäätöksiä.

Liikekumppanien on ilmoitettava GXO Ethics -tiimille osoitteeseen Ethics@gxo.com kaikista mahdollisista 
GXO-liiketoimista, jotka liittyvät jollakin tapaa kehen tahansa liikekumppanin työntekijään, tällaisen 
työntekijän perheenjäseneen tai tällaisen työntekijän tai hänen perheenjäsenensä omistamaan 
yritykseen maailmanlaajuisesti. GXO Ethics -tiimin on tarkistettava liiketoimi ja annettava sille kirjallinen 
hyväksyntänsä ennen kuin liiketoimea voidaan jatkaa.
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Kansainvälinen kauppa

Liikekumppanit eivät saa sallia tavaroiden, 
palvelujen tai tiedon vientiä tai tuontia ilman 
asianmukaista lupaa.

Luvanvaraisissa kuljetuksissa on noudatettava 
kaikkia viranomaisten asettamia lupaehtoja, 
eikä kuljetuksia saa ohjata sellaiseen paikkaan 
tai sellaiselle henkilölle, jota lupa ei kata. 
Kaikki vienti- ja tuontitapahtumat on kirjattava 
asianmukaisesti, jotta liikekumppani voi 
varmistaa noudattavansa kansainvälistä 
kauppaa koskevia raportointivaatimuksia. 
Liikekumppani ja sen työntekijät, alihankkijat ja 
edustajat eivät saa harjoittaa salametsästystä, 
villieläinkauppaa tai piratismia eivätkä ajaa 
muilla kuin virallisilla teillä.

Liikekumppanien on noudatettava 
Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien tuonti- ja 
vientivalvontaa ja kauppapakotteita koskevia 
lakeja ja määräyksiä.

Liikekumppani ei saa harjoittaa liiketoimintaa 
minkään vientikiellon tai pakotteen alaisen 
maan tai minkään sellaisen osapuolen 
kanssa, jota kohtaan on asetettu kielto tai 
taloudellisia pakotteita (eikä tällaisten tahojen 
puolesta) paitsi, jos liikekumppani on saanut 
toiminnalle asianmukaisen valtionhallinnon 
luvan ja kirjallisen etukäteishyväksynnän 
GXO Ethics -tiimiltä (Ethics@gxo.com). 

Liikekumppani ei saa myöskään osallistua 
mihinkään boikottiin, jolla ei ole Yhdysvaltojen 
valtionhallinnon valtuutusta. Tämä kattaa 
sopimusrajoitukset, joiden tarkoituksena on 
rajoittaa kauppaa Israelin kanssa.
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Kilpailu

Liikekumppanin on noudatettava kaikkia kilpailua ja 
kilpailunrajoituksia koskevia lakeja. Liikekumppani ei saa 
ryhtyä mihinkään sopimukseen tai järjestelyyn, jolla pyritään 
rajoittamaan kilpailua tai saamaan sopimatonta etua. Tällaisia 
kiellettyjä toimia ovat mm. hinnoista sopiminen, markkinoiden 
jakaminen, tuotannon tai kapasiteetin rajoittaminen tai 
valvonta, GXO:n hintoja koskevien tietojen jakaminen ja salaiset 
sopimukset.

Tietojenkäsittely

Liikekumppani ei saa antaa vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja 
GXO:n palveluista, eikä tietoisesti vääristää tosiasioita 
kilpailuedun saavuttamiseksi tai muusta syystä.

Liikekumppani ei saa kerätä tai käyttää GXO:n työntekijöitä, 
markkinoita, asiakkaita, kilpailijoita tai muuta kolmatta osapuolta 
koskevia luottamuksellisia ja yksityisiä tietoja sopimattomin 
keinoin. Kaikki tällaiset tiedot on kerättävä laillisin keinoin, 
ja ne on suojattava asianmukaisesti luvatonta paljastumista 
ja käyttöä vastaan. Liikekumppanin on varmistettava, että 
sen tietojärjestelmät on suojattu tietoturvahyökkäyksiltä ja 
hakkeroinnilta ja että vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy 
tietoihin. GXO:n tietoja koskevan tietoturvaloukkauksen tai 
tietojen katoamisen tai väärinkäytön yhteydessä liikekumppanin 
on välittömästi ilmoitettava asiasta GXO:n Ethics-tiimille tai 
tietoturvatiimille osoitteessa information.security@gxo.com.

Jos liikekumppani saa tietoonsa luottamuksellista tai yksityistä 
tietoa kilpailijasta tai muusta kolmannesta osapuolesta 
esimerkiksi entiseltä työnantajalta tai muusta ei-julkisesta 
lähteestä, liikekumppani ei saa käyttää kyseistä tietoa GXO:n 
liiketoiminnan yhteydessä eikä paljastaa sitä kenellekään GXO:n 
edustajalle. Tällaista tietoa ei saa tuoda GXO:n tiloihin, joihin 
luetaan myös GXO:n käyttämät sähköiset järjestelmät, eikä 
käyttää mihinkään liikekumppanin työtehtävien suorittamiseen 
tai muuhun yhtiön liiketoimintaan.

Liikekumppani ja sen työntekijät eivät saa antaa lausuntoja 
GXO:n puolesta. Kaikki henkilökohtaiset viestit ja kommentit 
sosiaalisessa mediassa on julkaistava tavalla, josta käy ilmi, että 
ne heijastavat ainoastaan julkaisijan itsensä henkilökohtaisia 
näkemyksiä ja mielipiteitä.

Liikekumppanin on varmistettava, että sen omien työntekijöiden 
kuten myös GXO:n työntekijöiden ja asiakkaiden henkilötietoja 
käsitellään kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
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Verotus, rahanpesu ja terrorismi

Liikekumppanin on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin rahanpesun estämiseksi liiketoiminnassaan. 
Liikekumppani ei saa osallistua mihinkään rahanpesun mahdollistaviin järjestelyihin.

Liikekumppani ei saa rahoittaa terrorismia eikä olla tekemisissä minkään sellaisten yritysten kanssa, joilla 
on liitoksia terrorismiin tai jotka rahoittavat terroritoimintaa. 

Liikekumppanien on noudatettava kaikkia sovellettavia verolakeja. Liikekumppani ei saa käyttää sellaisia 
palkanlaskentayrityksiä tai sisäisiä järjestelmiä, joiden käytäntöjen (kuten työ, jota ei lasketa mukaan 
palkkakirjanpitoon) katsotaan tai voitaisiin katsoa olevan veronkiertoa väitetystä oikeusperustasta 
riippumatta.

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma

Liikekumppanin on valmistauduttava liiketoiminnan häiriöihin, kuten luonnonmullistuksiin, terrori-
iskuihin, tietoverkkorikollisuuteen ja tautiepidemioihin, ja laadittava selkeät suunnitelmat niiden varalle.
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GXO on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa tavalla, joka kunnioittaa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia 
ja ihmisarvoa. Emme hyväksy ihmiskauppaa, lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä tai muita 
ihmisoikeusrikkomuksia emmekä toimintaa, joka edistää tällaisia rikkomuksia tai kannustaa niihin.

Osallistavuus on GXO:lle arvona tärkeä, ja yhtiö pyrkii työskentelemään sellaisten liikekumppaneiden 
kanssa, jotka jakavat tämän arvon.

Erityisesti liikekumppanien odotetaan sitoutuvan seuraaviin:

03

Ihmis- ja perusoikeudet

Syrjimättömyys

GXO ei hyväksy häirintää tai syrjintää perustuen 
mihinkään suojattuun luokkaan. Liikekumppani 
ei saa ryhtyä mihinkään toimintaan, jonka 
voidaan katsoa syrjivän, loukkaavan tai 
häiritsevän sen työntekijöitä, alihankkijoita tai 
edustajia sanallisesti, fyysisesti tai visuaalisesti, 
ja liikekumppanin yrityksessä on oltava käytössä 
tämän kieltävät käytännöt.

Liikekumppanin on tehtävä 
työllistämispäätökset riippumatta etnisestä 
alkuperästä, ihonväristä, iästä, sukupuolesta, 
uskonnosta, kansallisuudesta, henkisestä tai 
fyysisestä vammasta, sairaudesta, perhevapaa- 
tai sairauslomatilanteesta, siviilisäädystä, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-
identiteetistä tai muusta lain suojaamasta 
perusteesta. Tämä käsittää palkkaamiseen, 
harjoittelupaikkoihin, ylennyksiin, irtisanomisiin, 
kurinpidollisiin toimiin, virkavapaisiin, 
korvauksiin, työsuhde-etuihin ja koulutukseen 
liittyvät päätökset. Työntekijän, joka kokee 
tulleensa häirityksi tai syrjityksi, on voitava 
ilmoittaa asiasta liikekumppanin nimetylle 
edustajalle ja/tai GXO:lle. Ilmoituksen tekeviä 
työntekijöitä on suojeltava vastatoimilta.

Lapsityövoima

Kaikkien liikekumppanin työntekijöiden 
on oltava lainmukaisessa työskentelyiässä, 
ja liikekumppanin on noudatettava 
ILOn yleissopimusta 138.

Jos kansalliset lait tai määräykset sallivat 
13–15-vuotiaiden lasten työskentelyn kevyissä 
työtehtävissä, tällainen työ on sallittua vain, 
kun alaikäinen työntekijä voi samalla suorittaa 
oppivelvollisuutensa.
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Pakkotyö

Liikekumppanilta edellytetään huolellisuutta 
kaikkien sen palveluksessa olevien henkilöiden 
taustan tarkistamisessa (työlupa, rikosrekisteri jne.). 
Orjuus, ihmiskauppa, ei-vapaaehtoinen vankilatyö 
ja siirtolaisten tai paperittomien työntekijöiden 
säilöönotto on kielletty koko GXO:n arvoketjun 
laajuudella. Laiton työvoima on niin ikään kielletty. 
Maiden rajoja ylitettäessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota GXO:lle tai liikekumppanille tai GXO:n 
puolesta liikennöivälle kolmannelle osapuolelle 
kuuluviin ajoneuvoihin. Kuljettaja ei saa koskaan 
syyllistyä salakuljetukseen, tahallisesti tai 
tahtomattaan.

Liikekumppanin on varmistettava, että työntekijöillä on 
käytössään työehdot, joista on sovittu vapaaehtoisesti 
ja joissa esitellään työntekijöiden lailliset ja 
sopimukselliset oikeudet (korvaukset mukaan lukien) 
kielellä, jota työntekijä ymmärtää. Työntekijöitä 
ei saa uhata rikosoikeudellisilla seuraamuksilla 
tai syytteeseenpanolla, henkisellä ja/tai fyysisellä 
väkivallalla, säilöönotolla, henkilöllisyystodistusten 
säilöönotolla tai laillisten oikeuksien tai etujen 
menetyksellä. Kaikilla työntekijöillä on oltava oikeus 
irtisanoutua työstään sovellettavien lakien, määräysten 
ja työehtosopimusten puitteissa.

GXO odottaa liikekumppaneiltaan 
asianmukaista huolellisuutta toimittajien ja 
alihankkijoiden suhteen sekä sen varmistamista 
mahdollisimman suurissa määrin, että myös 
nämä tahot noudattavat tässä määriteltyjä 
standardeja.

Työntekijöiden oikeudet mukaan lukien työaika, 
ylityö, palkka ja edut on dokumentoitava 
selkeästi ja niitä on kunnioitettava.

Työaika

Liikekumppanin on varmistettava, että 
työntekijöiden työaika on kohtuullinen ja 
sovellettavien lakien ja määräysten mukainen.

Liikekumppanin on valvottava (etenkin 
useissa GXO:n toimipisteissä työskentelevien) 
työntekijöidensä työtunteja huolellisesti 
ja varmistettava, että heidän kuljettajansa 
noudattavat ajo- ja lepoaikoja sekä viikoittaisia 
enimmäistyötunteja koskevia lakeja.
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Korvaus

Palkkojen on oltava lakisääteisten tai sovittujen kansallisten vähimmäisvaatimusten mukaisia. 
Työntekijöiden eriarvoinen kohtelu on kielletty. Liikekumppanin on varmistettava, että samasta työstä ja 
osaamisesta maksetaan sama palkka riippumatta työntekijän asemasta (esim. siirtotyöläinen tai tilapäinen 
työntekijä).

Liikekumppanin on kunnioitettava työntekijöidensä oikeutta muodostaa ammattiliitto ja/tai liittyä tai 
olla liittymättä ammattiliittoon. Ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä ei saa pelotella tai syrjiä tällä 
perusteella.

Jos liikekumppani tarjoaa työntekijöilleen asunnon, kaikkien tarjottavien asuntojen on oltava 
lainmukaisten hygienia- ja mukavuusstandardien mukaisia. Mikäli liikekumppani veloittaa työntekijöiltään 
vuokraa asumisesta, maksu ei saa ylittää valtakunnallista keskiarvoa tai olla takavarikoitavissa.
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GXO on sitoutunut ylläpitämään turvallista työympäristöä. Kaikki työ on suoritettava voimassa olevien 
työterveys- ja -turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Erityisesti liikekumppanien odotetaan sitoutuvan seuraaviin:

Liikekumppanin on noudatettava kaikkia työterveys- ja -turvallisuusmääräyksiä sekä kaikkia muita 
kohtuullisia turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, joita missä tahansa GXO:n toimitiloissa (tai GXO:n 
asiakkaiden tiloissa) saatetaan aika ajoin soveltaa tai joita liikekumppanin edellytetään noudattavan 
minkä tahansa GXO:n tai sen asiakkaiden puolesta suoritetun palvelun tai toimen yhteydessä.

Omissa tiloissaan liikekumppanin on varmistettava, että kaikkia sovellettavia työterveys- ja 
-turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja että yhtiössä on käytössä asianmukaiset käytännöt työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Työntekijöille on tarjottava tietoa ja koulutusta työterveyteen 
ja -turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Kuljettajille on annettava erityiskoulutusta liikenneonnettomuuksien 
välttämiseksi. Kaikille työntekijöille on tarjottava asianmukaiset varusteet henkilönsuojaimet mukaan 
lukien. Työpaikan riskinarvioinnit on suoritettava säännöllisesti ja riskejä on hallittava ja varotoimenpiteet 
on toteutettava asianmukaisesti.

Liikekumppanin on ylläpidettävä päihteetöntä (huumausaineet ja alkoholi) työympäristöä. Liikekumppanin 
työntekijät eivät saa käyttää, pitää hallussaan tai levittää laittomia huumausaineita tai väärinkäyttää 
reseptilääkkeitä. Alkoholia tai huumausaineita (muut kuin työntekijän lääketieteellisistä syistä tarvitsemat 
lääkkeet mukaan lukien) ei saa käyttää GXO:n tiloissa tai GXO:n asiakkaiden tiloissa eikä tuoda niihin.

Liikekumppanin on kiellettävä väkivalta kaikissa muodoissaan ja kaikissa työhön liittyvissä tiloissa.
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GXO harjoittaa liiketoimintaa tavalla, joka noudattaa kaikkia sovellettavissa olevia ympäristönsuojelua 
koskevia lakeja. Tavoitteenamme on tehdä toiminnoistamme kestävämpiä vähentämällä 
energiankulutustamme ja siihen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja käyttämällä resurssejamme 
tehokkaammin. Pyrimme työskentelemään sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat sitoutumisemme 
kestävään kehitykseen, ja asetamme kestäviä käytäntöjä soveltavat liikekumppanit etusijalle aina, kun se 
on asianmukaista.

Erityisesti liikekumppanien odotetaan sitoutuvan seuraaviin:

Liikekumppaniyrityksessä on oltava käytössä asianmukaiset käytännöt ja menettelyt, joilla voidaan 
varmistaa sovellettavien ympäristölakien ja -määräysten noudattaminen ja ympäristönsuojelu.

Liikekumppanilla on oltava käytössään tehokas ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jonka avulla 
voidaan määrittää ja välttää mahdolliset ympäristölle aiheutuvat vaarat (kuten epäpuhtauksien pääsy 
ilmaan, vesistöihin tai maaperään) onnettomuuden tai teknisen vian sattuessa (esim. polttoainesäiliön, 
jäähdytysjärjestelmän tai kuljetettavan tuotteen vuoto). GXO kannustaa liikekumppaneitaan 
vähentämään energiankulutustaan ja tähän liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä sekä jätteen määrää 
ottamalla käyttöön asianmukaiset toimenpiteet ja valvontajärjestelmät. 

Liikekumppanin on tarvittaessa noudatettava GXO:n tai GXO:n asiakkaiden ympäristökäytäntöihin ja 
-menettelyihin sisältyviä erityisvaatimuksia. Lisäksi GXO odottaa liikekumppaniensa ryhtyvän GXO:n ja 
sen asiakkaiden kanssa käymänsä liiketoiminnan osalta kohtuullisiin toimiin GXO:n ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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06

Huolellisuusvelvoite ja 
rikkomuksista ilmoittaminen
Viiteasiakirjat

Liikekumppanin on toimitettava GXO:lle 
ajantasaiset kopiot kaikista toimiluvista ja muista 
vaadituista asiakirjoista, jotka päivitetään GXO:n 
tietokantaan vuosittain. Mikäli liikekumppanilta 
ei saada

kaikki tarvittavia tai ajantasaisia tietoja, GXO 
pidättää oikeuden poistaa liikekumppanin 
toimittajatietokannastaan ja lopettaa 
liiketoiminnan liikekumppanin kanssa.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Liikekumppanin on ylläpidettävä täydellisiä ja 
täsmällisiä tietueita, joiden kautta se voi osoittaa 
noudattavansa kaikkia sovellettavia lakeja, 
GXO:n liiketoiminnan eettisiä sääntöjä ja näitä 
käytännesääntöjä. Liikekumppanin on lisäksi 
sallittava GXO:n tai sen nimeämän auditoijan 
suorittamat tarkastukset.

Liikekumppaniyrityksessä on oltava käytössä 
sovellettavien lakien mukainen menettely, 
jota käyttämällä työntekijät voivat ilmoittaa 
anonyymisti näitä käytännesääntöjä rikkovasta 
toiminnasta. Kaikki ilmoitukset on tutkittava 
asianmukaisesti ja tarvittavat seuraamukset on 
pantava täytäntöön. Vastatoimet ilmoittajaa 
kohtaan ovat kiellettyjä.

Vaatimustenmukaisuus

GXO varaa oikeuden tarkastaa liikekumppanin 
valvontaympäristön kohtuullisella varoitusajalla. 
Mikään auditointi tai tarkastus ei kuitenkaan 
vapauta liikekumppania mistään sen laillisista 
velvoitteista. Liikekumppanin on myönnettävä 
GXO:lle kohtuulliset pääsy- ja käyttöoikeudet 
tarkastuksia ja auditointeja varten.

Mikäli liikekumppani saa tietoonsa, että näitä 
käytännesääntöjä, GXO:n liiketoiminnan eettisiä 
sääntöjä tai soveltuvia lakeja, joihin säännöstöissä 
viitataan, on rikottu, sen on ilmoitettava asiasta 
GXO:lle viipymättä. Liikekumppanin odotetaan 
ryhtyvän korjaaviin toimenpiteisiin ja toteuttavan 
tarvittavat toimet, jotta samat rikkomukset eivät 
toistuisi myöhemmin. Vakavien tai toistuvien 
rikkomusten kohdalla GXO varaa oikeuden 
katsoa niiden olennaisesti rikkovan sopimusta 
ja irtisanoa tämän seurauksena sopimuksen. 
Liikekumppanin on hyvä muistaa, että tietyt 
rikkomukset voivat johtaa myös siviili- tai 
rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Jos mikä tahansa tuomioistuin tai muu 
toimivaltainen elin katsoo jonkin näiden 
käytännesääntöjen määräyksen olevan 
kokonaan tai osittain pätemätön tai 
täytäntöönpanokelvoton, muut näiden 
käytännesääntöjen määräykset, pätemättömän 
tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen 
mahdollinen pätevä osa ja GXO:n liiketoiminnan 
eettiset säännöt pysyvät edelleen voimassa.

Rikkomuksista voidaan ilmoittaa GXO:n 
liiketoiminnan eettisissä säännöissä 
kuvatun menettelyn mukaisesti 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle 
toimistolle (Ethics@gxo.com) tai 
yhtiön ilmiantopalveluun osoitteessa 
www.GXO.ethicspoint.com.
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07

Liikekumppanin 
ilmoitus
Me (liikekumppani) olemme lukeneet ja hyväksymme edellä esitetyt käytännesäännöt.

 Allekirjoitus:    
_________________________________________________________________________________

 

 Päiväys:    
_____________________________________________________________________________________

 Nimenselvennys:    
_____________________________________________________________________________

 Työnimike:    
___________________________________________________________________________________

 Yrityksen nimi:    
_______________________________________________________________________________

 Tulostakaa nämä käytännesäännöt ja palauttakaa ne päivättyinä ja allekirjoitettuina GXO:lle.


