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Soveltamisalue

Tätä kansainvälisen kaupan 
vaatimustenmukaisuutta koskevaa 
käytäntöä (”käytäntö”) sovelletaan 
GXO Logistics, Inc. -yhtiöön ja kaikkiin 
sen tytäryhtiöihin, osastoihin ja muihin 
operatiivisiin yksiköihin (yhdessä 

”GXO” tai ”yhtiö”). Tässä käytännössä 
määritellyt vaatimukset koskevat 
ja sitovat kaikkia GXO:n johtajia, 
toimihenkilöitä ja työntekijöitä sekä 
puolestamme toimivia kolmansia 
osapuolia. Termillä ”yhtiö” tarkoitetaan 
tässä käytännössä kaikkia henkilöitä ja 
yksiköitä, joita tämä käytäntö koskee.

1. Yhteenveto
GXO on sitoutunut noudattamaan 
liiketoiminnassaan kaikkia sovellettavia 
kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja ja 
määräyksiä, mukaan lukien kauppasaarrot 
ja sanktiot sekä Yhdysvaltojen, EU:n ja 
muiden yhteisöjen ja maiden asettamat 
kaupankäyntiä koskevat rajoitukset. 
Yhdysvaltojen lakeja voidaan soveltaa 
myös GXO:n muissa maissa sijaitseviin 
yksiköihin, työntekijöihin, omaisuuteen, 
tavaroihin, teknologiaan tai palveluihin. 
Yhtiön on siksi varmistettava, että sen 
toiminnassa noudatetaan kaikkina aikoina 
sovellettavia Yhdysvaltojen lakeja. Jos 
jokin laki tai määräys on ristiriidassa 
Yhdysvaltojen tai jonkin toisen maan lakien 
kanssa, kauppatapahtuman käsittely tulee 
keskeyttää, kunnes kansainvälisen kaupan 
vaatimustenmukaisuudesta vastaava tiimi 
antaa kirjalliset jatko-ohjeet.

2. Määritelmät
2.1. Boikotti Liiketoiminnan kieltäminen, 
rajoittaminen tai siitä kieltäytyminen 
tietyn henkilön, organisaation tai maan 

kanssa. Tässä ohjeistuksessa käytetty 
termi ”boikotti” ei kata Yhdysvaltojen 
valtionhallinnon asettamia sanktioita tai 
kauppasaartoja.

2.2. Yhtiö: Tämä termi kattaa tämän 
asiakirjan osalta GXO Logistics -yhtiön 
kaikissa liiketoiminnan muodoissaan, 
GXO:n työntekijät sekä kaikki muut 
osapuolet, jotka on määritelty kohdassa 

”Soveltamisalue”.

2.3. Kauppasaarrot ja sanktiot: Tietyissä 
maissa tai tiettyjen maiden kanssa tai 
sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen kanssa 
käytävää kauppaa koskeva kielto, jotka 
valtionhallinto tai kansainväliset yhdistykset 
ovat määrittäneet kiellettyjen listalle.

2.4. Vienti: Tavaroiden siirtäminen 
kansainvälisen rajan ylitse tai tietojen 
siirtäminen henkilölle, joka ei ole 
tietojen alkuperämaan kansalainen  
tai pysyvä asukas.

2.5. Tuonnit: Tavaroiden 
vastaanottaminen ulkomailta. Tuontiin 
sovelletaan yleisesti tullilakeja.

2.6. Tavarat: Tällä yleisellä termillä 
tarkoitetaan fyysisiä tavaroita, 
teknologiaa (myös painetut tai 
sähköisesti tallennetut tiedot tai 
henkinen omaisuus) ja palveluja.

2.7. Jälleenviennit: Tavaroiden 
siirtäminen maasta toiseen sen jälkeen, 
kun ne on viety alkuperämaastaan.

Käyttäytymisnormit .3
3.1. Emme harjoita luvatonta 
liiketoimintaa sanktioiden alaisten 
maiden tai osapuolten kanssa: Yhtiö 

ei harjoita luvatonta liiketoimintaa: (i) 
kauppasaarron tai sanktioiden alaisissa 
maissa, niiden kanssa tai niiden puolesta; 
tai (ii) minkään henkilön tai yhteisön kanssa, 
joka on Euroopan unionin, Yhdistyneiden 
kansakuntien, Yhdysvaltojen tai muun 
osapuolen kauppasaarron tai sanktioiden 
kohteena. Tämä kielto kattaa mm. 
kuljetukset ja toimitukset, tavaroiden 
varastoinnin ja kaikenlaisen palvelujen 
tarjoamisen tai vastaanottamisen. Jos 
tällaisen liiketoiminnan harjoittamiselle 
on olemassa laillinen peruste, kuten 
rajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle 
jääminen tai maan viranomaisten 
myöntämä lupa, liiketoiminnan 
aloittamiseen on hankittava kansainvälisen 
kaupan vaatimustenmukaisuudesta 
vastaavan tiimin kirjallinen hyväksyntä.

3.2. Emme osallistu kauppaboikotteihin: 
Yhtiö ei osallistu kauppaboikotteihin, joilla 
ei ole Yhdysvaltojen valtionhallinnon 
valtuutusta. Tämä kattaa sopimukset, 
joiden tarkoituksena on tiettyjen 
maiden, kuten Israelin, syrjintä, tai niiden 
kanssa harjoitettavasta liiketoiminnasta 
kieltäytyminen. Pyynnöistä osallistua 
boikotteihin tulee kieltäytyä, ja niistä 
tulee ilmoittaa kansainvälisen kaupan 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle 
tiimille. Yhdysvaltojen lait edellyttävät, että 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavan 
johtajan tai hänen nimittämänsä edustajan 
tulee ilmoittaa kaikista boikottipyynnöistä 
Yhdysvaltojen viranomaisille.

3.3. Käsittelemme toimitukset ja muut 
kauppatapahtumat oikein: Yhtiön 
on ennen minkään kansainvälisen 
tai kotimaan kuljetuksen tai 
muun toimitusketjuun tai muihin 
logistiikkapalveluihin liittyvän tapahtuman 
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suorittamista (”tapahtuma”) vahvistettava, 
että tapahtuma on sovellettavien 
kauppaa koskevien määräysten 
mukainen eli että: (i) tapahtuma on 
sovellettavien kauppasaartojen ja 
sanktioiden mukainen; (ii) kaikki 
tapahtuman osapuolet on seulottu 
sanktioiden osalta; (iii) vientiluokitus on 
tarvittaessa määritetty; (iv) asianmukaiset 
viranomaisluvat on saatu; ja (v) kaikki 
vaaditut vienti-/tuontiasiakirjat on 
laadittu. Katso lisätiedot GXO:n 
kaupan vaatimustenmukaisuutta 
koskevista menettelyistä, jotka 
löytyvät SharePoint-sivuston kohdasta 

”Trade Compliance and Third Party 
Diligence Resources” (”Kaupan 
vaatimustenmukaisuutta ja kolmansien 
osapuolten valvontaa koskevat resurssit”), 
tai ota yhteyttä kansainvälisen kaupan 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan 
tiimiin lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen Tradecompliance@gxo.com.

3.4. Harjoitamme laillista vientiä: Yhtiö 
noudattaa kaikkien sovellettavissa 
olevien lupien ja lisenssien ehtoja ja 
vaatimuksia, mukaan lukien toimitusten 
välittäminen ainoastaan luvissa ja 
lisensseissä määriteltyjen osapuolten 
ja sijantien kautta. Yhtiö ei välitä tai 
reititä tuotteitaan tavoilla, jotka ovat 
ristiriidassa lisenssien tai lupien ehtojen 
kanssa. Yhtiö ei välitä sotilasteknologian 
ja puolustustarvikkeiden vientiä 
koskevan valvonnan piiriin kuuluvia 
tavaroita aseidenvientikiellossa 
oleviin kauppasaartomaihin ilman 
Yhdysvaltojen valtionhallinnon lupaa.

3.5 Harjoitamme laillista tuotantoa: 
Yhtiö noudattaa tuontia harjoittaessaan 
kaikkia tavaroiden tuontia ja tullausta 
koskevia vaatimuksia ja luovuttaa 
asianomaisille viranomaisille täydelliset 
ja tarkat tiedot (esimerkiksi tavaran 
kuvaus, arvo ja alkuperä sekä kaikki 
muut sovellettavissa olevien lakien ja 
asetusten vaatimat tiedot).

Auditoinnit .4
Yhtiö valvoo kansainvälisen kaupan 
vaatimustenmukaisuusohjelman 
noudattamista säännöllisten auditointien 
ja/tai itsearviointien avulla. Kaikki 
mahdolliset kansainvälistä kauppaa 
koskevien määräysten rikkomukset 
tutkitaan, ja rikkomusten riskiä ja 
niiden mahdollisia seurauksia hallitaan 
korjaavien toimenpiteiden avulla.

5. Raportointi
Kaikkien henkilöiden, joita tämä 
käytäntö koskee, tulee ilmoittaa 
välittömästi väärinkäytöksistä tai tämän 
ohjeistuksen ja/tai sovellettavien 
kansainvälistä kauppaa koskevien 
lakien rikkomuksista. GXO ei salli 
kostotoimia sellaista henkilöä kohtaan, 
joka on hyvässä uskossa ilmoittanut 
huolenaiheesta, väärinkäytöksestä tai 
yhtiön käytännön tai sovellettavien 
lakien rikkomuksesta. Ilmoitukset 
voidaan tehdä suoraan kansainvälisen 
kaupan vaatimustenmukaisuudesta 
vastaavalle tiimille osoitteeseen 
Tradecompliance@gxo.com tai eettisen 
ja vaatimustenmukaisen toiminnan 
osastolle osoitteeseen ethics@gxo.com. 
Muita ilmoittamistapoja löytyy eettisen 
toiminnan verkkosivustoltamme 

osoitteessa https://ethics.gxo.com. 
Voit tehdä ilmoituksen nimettömästi, 
jos paikalliset lait tämän sallivat. Voit 
pyytää tätä käytäntöta tai Yhdysvaltojen, 
Euroopan unionin ja muiden yhteisöjen 
ja maiden vientimääräyksiä koskevia 
lisätietoja ja ohjeita ottamalla 
yhteyttä kansainvälisen kaupan 
vaatimustenmukaisuudesta  
vastaavaan tiimiin lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen 
Tradecompliance@gxo.com. Jos uskot 
jonkin tämän ohjeistuksen kohdan 
olevan ristiriidassa paikallisten lakien 
kanssa, ota yhteyttä kansainvälisen 
kaupan vaatimustenmukaisuudesta 
vastaavaan tiimiin lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen 
Tradecompliance@gxo.com.

6. Käytännöstä poikkeaminen
Kaikkiin tätä ohjeistusta koskeviin 
poikkeuksiin tai poikkeamiin on saatava 
yhtiön vaatimustenmukaisuudesta 
vastaavan johtajan kirjallinen 
hyväksyntä.

7. Käytännön noudattamatta 
jättäminen
Tämän ohjeistuksen noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa yhtiölle 
ja asianosaisille henkilöille vakavia 
seuraamuksia, mukaan lukien siviili- 
ja rikosoikeudelliset seuraamukset, 
sakot ja pahimmassa tapauksessa 
vankeustuomiot. Tämän ohjeistuksen 
rikkominen voi johtaa myös 
kurinpitotoimiin, mukaan lukien 
työsuhteen päättäminen.
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