
©2021 GXO. Kaikki oikeudet pidätetään

Soveltamisalue

Tämä ihmiskaupan vastainen käytäntö (”käytäntö”) koskee 
GXO Logistics, Inc. -yhtiötä ja kaikkia sen tytäryhtiöitä, 
osastoja ja muita operatiivisia yksiköitä (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.

Siltä osin kuin tämä käytäntö eroaa paikallisten lakien 
tai käytäntöjen vaatimuksista, jotka voivat olla tämän 
käytännön vaatimuksia tiukempia, GXO:n toimintaan 
kyseisellä lainkäyttöalueella sovelletaan ensisijaisesti 
paikallisen lain tai käytäntöjen ehtoja.

1. Yhteenveto
GXO on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa tavalla, 
joka kunnioittaa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia ja 
ihmisarvoa. Emme hyväksy mitään käyttäytymistä, joka 
sisältää, helpottaa tai edistää ihmiskauppaa, lapsityövoiman 
käyttöä tai pakkotyötä. Tuemme Yhdysvaltojen ja muiden 
maiden ihmiskaupan vastaisia käytäntöjä ja odotamme 
asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja toimittajiemme 
kunnioittavan ihmisoikeuksia koskevia lakeja.

Ihmiskauppa on ihmisoikeusrikkomus, jossa uhreilta 
riistetään perusvapaudet. Tähän kuuluvia rikkomuksia 

ovat muun muassa henkilön saattaminen orjuuteen 
voimankäytön, petoksen tai pakottamisen kautta, työn 
hankkiminen henkilöltä uhkaamalla tätä henkilön itsensä 
tai muun henkilön vahingoittamisella, seksiorjuuteen 
liittyvä ihmiskauppa, seksin ostaminen ja muut 
perusvapauksia riistävät toiminnot.

GXO ei salli työntekijöidensä, alihankkijoidensa, 
edustajiensa, jälleenmyyjiensä, kumppaneidensa tai 
muiden osapuolten, joiden kanssa GXO harjoittaa 
liiketoimintaa, ryhtyä mihinkään ihmiskauppaan  
liittyvään toimintaan mukaan lukien seuraavat:

•  ihmiskauppa missä tahansa muodossa

•  seksin ostaminen sopimuksen toteuttamisen aikana

•  seksin ostaminen tai siihen osallistuminen työaikana tai 
GXO:n omaisuutta käyttäen

•  pakkotyön hyödyntäminen sopimukseen liittyvän  
työn suorittamisessa 

•  toisen henkilön henkilöllisyystodistuksen, kuten ajokortin, 
passin tai muun asiakirjan, tuhoaminen tai riistäminen

•  sellaisten rekrytoijien käyttö, jotka eivät noudata 
rekrytointimaan paikallista työlainsäädäntöä
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•  rekrytointipalkkioiden periminen työnhakijoilta

•  paluukuljetusten kieltäminen työntekijöiltä, jotka 
tuodaan maahan työskentelemään GXO:n tehtävissä

•  sellaisten asumisolojen tarjoaminen, jotka eivät täytä 
oleskelumaan standardeja

•  työsopimuksen tai -asiakirjan solmimatta tai laatimatta 
jättäminen lain edellyttämällä tavalla.

2. Raportointi
Kaikkien henkilöiden, joita tämä käytäntö koskee, on 
ilmoitettava välittömästi väärinkäytöksistä tai tämän 
käytännön tai soveltuvan syrjinnän vastaisen lain 
rikkomuksista. GXO ei salli kostotoimia sellaista 
henkilöä kohtaan, joka on hyvässä uskossa ilmoittanut 
huolenaiheesta, väärinkäytöksestä tai yhtiön käytännön  
tai sovellettavien lakien rikkomuksesta.

Ilmoituksen voi tehdä suoraan kenelle tahansa 
esimiehelle tai henkilöstöosaston edustajalle 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. Katso lisätietoa muista 
ilmoituksen tekotavoista yhtiön liiketoimintaa koskevista 
eettisistä säännöistä.

Tätä käytäntöä koskevia lisätietoja ja ohjeita on saatavissa 
eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan osastolta 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ethics@gxo.com.

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

4. 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. 
Ohjeistuksen rikkominen voi johtaa myös vakaviin 
kurinpitotoimiin, mukaan lukien työsuhteen päättäminen.
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